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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Јордан Филиповић

Ове или оне
двадесете?
Није лако пронаћи себе у простору (или пространству) који
је дејствовањем неке више силе
готово у трену престао да мирише на цвеће из давно преоране
питорескне баште. Тескоба је
већа ако си уз те, тако разнолике, а тако сличне цветне миомирисе, безбрижно одрастао. И
све је нестало зато што су „неко
и нешто” одлучили да на том
месту (боље рећи, местима) посаде неке нове и не баш тако
чедно миришљаве, али свакако
опојне сорте, или да га једноставно препусте на (не)милост
љутом трњу и корову.
Оставимо се на тренутак прозаичне метафорике, али кроз
тај емоционални део бића заиста као да ми провејава осећај
да све више ова земља (можда и
васцела планета) није више по
ЈУС-у (што вероватно траје од
болног времена укидања поменутог стандарда). Па, ај што се
распала системски како-тако
уређена творевина, која је према неким студијама и била орочена, али много теже пада ми
то што је цео свет некако почео
да скреће... Да се креће удесно... Најпре благо, па све брже
и сада већ толико да ми се онај
миран врт пријатног колорита
пред очима вртоглаво претвара
у џунглу мрачних трноружица
опасану бодљикавим жицама.
Оно што највише забрињава
јесте атмосфера у друштву. Мислим и на оно најближе које чине драги пријатељи и дефакто
добри људи. Као да је многе од
њих захватила та трноружична
омама заснована на идејама о
опасавању свакојаким жицама...
Слушам их и ушима не верујем... Без обзира на аргументације да су нас узјахали некакви
страшни глобалисти, пацифисти
и антифашисти?! А тек мигранти?! И то да нам је једини спас у
изолацији у свом дворишту?!
Није то „чудом чуђење” проистекло само из ове главе. У
причи са све малобројнијим
истомишљеницима сличне су
неверице и своде се на то да неко као да је пустио отровни реагенс који гађа и разара мозгове до јуче рационалних и широкогрудих људи.
Тако ми је један стари „гари” из Новог Сада потврдио да
је много његових камарада неизлечиво „оболело” од исте вирозе, а искукао ми се и „товариш из Словенијо”, пред чијим
очима буја број фанова наци
белогардејаца.
Нешто ми говори да преостаје само да се молимо створитељу да нам „ове” двадесете не буду увод у „оне” тридесете...

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Четвртак, 18. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

СЛОБОДАН ОВУКА, ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

ЗАХВАЛНЕ СТОТИНЕ ИЗЛЕЧЕНИХ И АКРЕДИТАЦИЈА
Коронавирус је још увек међу нама,
иако стручњаци кажу да је јасно да је
знатно ослабио, а уз то више нисмо у
ванредном стању. Током врхунца
пандемије Општа болница у Панчеву
била је и ковид болница, па смо о искуствима панчевачких здравствених
радника поразговарали са др Слободаном Овуком, директором ове медицинске установе. Тема су били и
услови рада запослених и боравка
пацијената у болници.
ПАНЧЕВАЦ: Како сте се ви као директор, али и остали запослени снашли у ситуацији да је део установе
претворен у ковид болницу за пацијенте из целе Србије?
СЛОБОДАН ОВУКА: Битка против
короне добијена је захваљујући залагању и дисциплини свих запослених у
болници. Показали смо да можемо
брзо и ефикасно да реагујемо у кризним ситуацијама. О томе говоре јасни подаци, нисмо имали инфицираних запослених, а све пратеће службе,
уз инфективно одељење, радиле су
свој посао на високом нивоу. То нас је
свакако препоручило и ставило на
карту најбољих установа у Србији.
Борба против короне била је тешка
битка. Борили смо се на два фронта
истовремено – против вируса, невидљивог непријатеља о коме нисмо
знали много, али и да заштитимо пацијенте и запослене од заразе. За разлику од терцијарних установа у Београду које су радиле само ковид, због
регионалног распореда рада и због
прихватања доста пацијената из јужног Баната, ми смо морали све време да радимо и такозвану зелену зону
и црвену зону. У зеленој су били пацијенти којима је неопходна помоћ, попут срчаних и хроничних болесника,
док је црвена зона била ковид болница. То је све резултирало једним великим и озбиљним радом. Наравно да је
наше задовољство највеће када смо
400 људи отпустили излечене, а излечили смо и неке од 95 година.
l Током пандемије стигла је и
нова до дат на опре ма, пре све га
респиратори.
– Током епидемије смо имали и један број тежих пацијената који су били на респираторима на интензивној
нези. У појединим тренуцима смо
имали више оболелих од овог вируса
од КЦ Војводине и КЦ Крагујевца.
Збрињавали смо пацијенте из целе
Србије, од Пријепоља до Лознице.
Успешно смо се изборили с постављеним задацима и тај добар рад Опште
болнице Панчево је препознат и од
надлежног министарства и од државног врха. Као знак признања уследио
је и позив председника Републике Србије Александра Вучића, који је похвалио наш рад и пружио нам подршку. Резултат те подршке је то да је
панчевачка болница добила седам респиратора и један покретни дигитални рендген изванредних перформанси, који нам омогућава да најтеже
пацијенте снимамо у кревету, да не
морамо да их возимо, пребацујемо, до-

Равнотежа.
На кеју, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Слободан Овука
возимо на статични рендген. Та опрема ће нам и убудуће олакшати рад.
l Општа болница Панчево је једна
од ретких у Србији које су добиле
акредитацију на седам година. Шта
то значи за пацијенте, а шта за
болницу?
– Та акредитација указује на побољшање рада наше установе након
реконструкције Интерног одељења.
Акредитација значи поверење и да
свакодневни рад с пацијентима сада
добија много више на значају. Важи
од фебруара ове до 2027. године, што
је најдужи могући рок у Србији. Цертификат о акредитацији издаје Агенција за акредитацију здравствених
установа Србије, што значи да имамо
више од 90 одсто четворки и петица,
а то у свакој школи значи бити одликаш, тако да смо и ми одликаши, јер
смо испунили највише стандарде по
питању лечења пацијената, те безбедности пацијената и особља. Предстоји нам убудуће рад да се одржимо на

Много је мања могућност било које
врсте компликација лечења за сваког
пацијента који уђе у нашу установу.
l Када сте преузели место директора, изјавили сте да ћете предано
радити на томе да пацијенти и запослени имају добре услове за лечење и
рад. Шта сте предузели да обећање
испуните?
– Прошле године у целости је реконструисан и опремљен интернистички блок болнице, који је био неуслован и деценијама у њега није
улагано. Претходну власт болница и
улагање у здравство нису занимали,
најављивали су реновирање више пута, међутим очигледно је то било последње о чему су размишљали. А у
каквом стању се налазила болница,
можда најбоље говори да је интернистички блок наше болнице препознат
као најугроженија здравствена установа у Војводини. Током године у
болници се хоспитализује више од
20.000 пацијената из јужног Баната,

СПРЕМ НИ ЗА СВЕ ИЗА ЗО ВЕ
На шта је директор, како су многи
потенцирали током пандемије –
једне од најбољих установа на медицинској карти Србије – посебно
поносан?
– Добили смо речи похвале и захвалности од пацијената широм
Србије и ја сам заиста поносан што
првом месту, јер је, као и у спорту, некад теже остати на врху него га освојити. Али ми ћемо да радимо да и
убудуће останемо високо позиционирана здравствена установа, једна од
ретких у Србији која има цертификат
на седам година. За пацијенте акредитација значи сигурно већу и бољу
безбедност у лечењу, поштовање протокола, лечења која су усаглашена с
водећим европским стандардима.

сам на челу овог тима у коме је
сваки члан, од чистачице и медицинског техничара до лекара и
специјалиста, дао свој допринос и
својим радом у несвакидашњим
условима показао да је панчевачка болница спремна за све изазове – истиче Овука.
и сада имају могућност лечења по
најсавременијим условима. Комплетно је реновирано готово 8.000
квадратних метара, вредност инвестиције износила је 700 милиона динара, набављена је и савремена медицинска и немедицинска опрема у
износу од око 160 милиона динара.
l Шта се још планира?
– У наредним годинама биће завршена комплетна реконструкција бол-

нице. Реконструисаћемо, доградићемо и опремићемо сва остала одељења
Опште болнице, цео комплекс, с
партнерним уређењем, зеленим површинама, паркинг-местима, расветом, стазама и игралиштима за децу
– сматрамо да је то изузетно важно за
наше мале пацијенте. Мислили смо
на све. Вредност инвестиције износиће преко три милијарде динара. Град

Прошле године у целости
је реконструисан и
опремљен интернистички
блок болнице, који је био
неуслован.
Панчево је из буџета издвојио 22 милиона динара за израду идејног решења и то је већ у реализацији. То би
обухватало реконструкцију хируршке вертикале, где је неколико хируршких одељења, од интензивне неге с операционим салама преко службе хирургије, гинекологије, ортопедије и урологије, што није било могуће обухватити реконструкцијом коју
смо завршили прошле године. Ту су и
зграда дечјег, инфективног и ОРЛ
одељења, као и зграда старог грудног
одељења, коју планирамо да претворимо у одељење палијативне неге,
што значи за пријем оних најтежих
болесника. Да ће све бити сређено на
врхунском нивоу, у више наврата потврдио је и председник Вучић. Немамо никакве сумње да ће бити како он
каже, јер је тако било и до сада: све
што нам је и обећао, то смо и добили.
Ми смо с друге стране били, а и даље
смо, добри домаћини, понашамо се у
складу са свим законским нормама,
чувајући сваки државни динар.

ЗАПОШЉАВАЊЕ У ЗДРАВСТВУ

ГРАД РАСПИСАО ЈАВНИ ПОЗИВ

За каријеру
у Србији

Студентска летња
пракса

Пре неколико дана Влада
Србије дала је сагласност
Министарству здравља да у
здравственим установама
запосли 200 најуспешнијих дипломаца средњих
медицинских школа и 105
најбољих дипломаца медицинских факултета.
Како стоји у саопштењу
које је тим поводом прослеђено медијима, Влада
овом мером подржава најуспешније студенте који
су својим радом, знањем и
залагањем постигли изузетне научне и академске
резултате и омогућава им
да наставе усавршавање у
обла сти ма ме ди ци не у

оквиру државног система
здравствене заштите. Анга жо ва њем
нај бо љих
здравствених радника са
средњом стручном спремом, од но сно нај у спе шнијих ученика средњих
медицинских школа свих
профила, биће побољшан
ниво здравствене заштите,
као и старосне структуре
запослених.
Држава сматра да се тако подстиче позитивна селекција кадра у здравственом систему и пружа могућност младима да своју
професионалну каријеру
заснивају и граде у Србији.
С. Т.

Секретаријат за привреду
и економски развој Градске управе расписао је јавни позив студентима за
учешће у мери „Студентска
летња пракса” у 2020, која
је намењена студентима
основних, мастер, специјалистичких и докторских
студија на државним и
приватним факултетима и
високим струковним школама.
Ова мера омогућава студентима
једномесечну
практичну обуку код послодаваца током јула и месечну новчану помоћ од
15.000 динара током трајања праксе.

Међу послодавцима који су на располагању за
обављање
„Студентске
летње праксе” јесу Општа
болница Панчево, Народни музеј, Градска управа,
Геронто ло шки
центар,
ТОП, удружење „На пола
пута”, Дом омладине,
Основни суд... Студенти
могу и сами да предложе
неког послодавца чије је
седиште на терито рији
Панчева.
Последњи дан за пријем
пријава за учешће на јавном позиву је 25. јун. Опширније информације се
могу наћи на сајту Града.
С. Т.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК САША ПАВЛОВ О РАДОВИМА У ЦЕНТРУ ГРАДА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ГРАЂАНИ СУ ОБМАНУТИ, МИ НЕ РУШИМО ПАРК,
ВЕЋ ГА ОБНАВЉАМО, БИЋЕ ЗЕЛЕНИЈИ И ВЕЋИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Стабла и жбунови које су на
зеленом делу платоа крај зграде Градске управе Панчева посекли радници ЈКП-а „Зеленило”, и уклоњене жардињере и
цвеће, те монтажна ограда подигнута око тог места, били су
разлог да око хиљаду грађана
протестним скупом изрази незадовољство и да неки од њих
ограду поруше и њеним деловима затрпају улаз у Градску
управу.
– Хоће да продуже паркинг,
а пешачка зона и парк су центар Панчева. Материјале које
су донели да асфалтирају зеленило могу употребити за сређивање рупа у Градском парку
и на путевима – казао је на
скупу Миша Секулић из удружења „Панчево није рупа”, позивајући Панчевце да потпишу петицију којом се захтева
обустава радова и враћање дела парка у пређашње стање.
– Куцају на отворена врата!
– каже на ово градоначелник
Саша Павлов у изјави за „Панчевац” и наставља:
– Град Панчево је озбиљан
град. Стратешки се ради на унапређењу свих сегмената важних
за живот и рад грађана. Реконструкцијом градског трга неће
и не сме бити смањена зелена
површина нити умањен број стабала. Чак напротив. Мора их
бити и биће их више. То је у на-

шим програмским циљевима.
У претходном периоду предузели смо велики број акција на
озелењавању града садећи више хиљада садница уз подршку
великог броја грађана на за то
предвиђеним местима, а такође пројектом реконструкције
централног градског трга не да
се не смањује површина покривена зеленилом односно садницама, већ се, напротив, увећава.
Девастирано градско језгро
захтева уређење. Деца у овом
граду заслужују да имају нова
игра ли шта, а ста ри ји леп
простор за окупљање и шетњу.
Желимо да вратимо живот у
центар града. Дезинформацију о проласку некакве саобраћајнице кроз градски трг не

сценарио из неких других градова. То није реакција специфична за средину као што је
наш град и за већину Панчеваца. Окупљање су предводили
људи који нису ни једну једину
клупу поставили у парку нити
једно дрво у њему засадили док
су били на власти. Исто тако
крајње сам забринут у конкретном случају не само због нарушавања јавног реда и мира него
и због латентне могућности за
нарушавање здравља и безбедности наших суграђана. Само
сплетом сретних околности нико није повређен приликом насилног уклањања ограда, нити
од подземних инсталација које
су остале необезбеђене након
тога, а срећа је утолико већа јер
се у близини налази и дечје игралиште које је прилично посећено викендом у том периоду дана.
Увек постоје много цивилизованији и легитимнији начини исказивања политичких ставова, а један такав догађај су и
предстојећи избори заказани за
21. јун ове године, на којима
сви могу да се кандидују са својим програмима и идејама и да
сходно томе буду подржани.
Апелујем на суграђане да не
подлежу никаквим манипулацијама, у питању су чисте лажи, то је јасно, и позивам их да
заједно радимо на даљем развоју нашег града – каже Павлов.

желим ни да коментаришем.
То је најобичнија лаж и мислим да је то свима јасно.
Разумем забринутост појединих грађана која се код њих појавила након разних плански
циљаних дезинформација. Њима поручујем: не морате да бринете и поново понављам реч је
о измишљотинама. Увек смо
стајали иза свих обећања, и када смо говорили довешћемо фабрике, отворићемо радна места
за наше Панчевце, тако је и овог
пута. Панчевци ће бити задовољни уређењем центра града.
Изненађен сам степеном
испољеног насиља од стране
појединаца, који чак не живе у
Панчеву, а који почетак радова
политизују. То је већ виђен

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

Сваког радног дана у
Заводу „Панчевац” могуће је урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или абдоминалне
аорте, као и ултразвучне
прегледе врата и меких
ткива. Ове прегледе искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке дијагностике у Општој
болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

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

ЈОШ УВЕК МИРНО КАДА ЈЕ РЕЧ О РАЗВОЈУ ИНСЕКАТА

Засад без прскања комараца
Време је када инсекти почињу да нам не дају мира и када
треба озбиљно радити на њиховом сузбијању.
Ипак, засад то није тако страшно јер, иако је суша многима, нарочито пољопривредницима, направила проблеме, за
утеху, омела је у развоју и наше можда најкрволочније непријатеље – комарце.

Препарати нису штетни
Зденка Миљковић, секретар
Секретаријата за заштиту животне средине у Градској управи, која је годинама задужена
за сузбијање штетних инсеката, каже да та акција још увек
траје.
– Рецимо, стршљени и осе
уклањају се по поднетим дневним позивима грађана. Што
се крпеља тиче, на основу изјава надзора, третирана су нека гробља, и то углавном сеоска, као и Баваништански пут
и траса према Јабуци. Ови инсекти иду у два таласа, а требало би да следећи наиђе за

око месец дана и онда ћемо
поново да реагујемо – наводи
секретарка.
Када је реч о комарцима,
она каже да је ове године засад прилично мирно...
– С обзиром на то да
протеклих месеци није
било много влаге, није
било ни великог развоја
ових инсеката, али видећемо шта ће бити након ових киша. Засад је
двапут урађена акција
поделе ларвицида – најпре су у фокусу биле каналске мреже, па смо делили кесице за септичке
јаме и у граду и у насељеним местима. За викенд су рађена сузбијања одра слих ко ма ра ца у Jабуци,
Kачареву и у деловима града
попут Кудељарца и уз Надел,
то јест тамо где се појављују у
већем броју. С друге стране,
запрашивање из авиона није
могуће када има ветра, кише
или је температура ваздуха

преко 30 степени. Проблем је
и то што нема услова за ноћно
прскање, али се увек трудимо
да то буде што касније када

пчеле више не лете. Притом,
не би требало да ти препарати
буду штетни за њих – каже
Миљковићева.

Осетљива речна подручја
Будући да су реке, попут Тамиша, Дунава, Надела, у надлежности Покрајине, ова градска

служба сваке године од ње добија план шта ће се радити на
територији Војводине.
– Спровели су већ шест акција сузбијања ларви
од почетка сезоне, а
обухваћене су осетљиве територије у Јабуци, Глогоњу, Качареву, Новом Селу, као
и каналска мрежа у
околини града. Ми се
више базирамо на урбанија језгра и гледамо да се не преклапамо с њима. У зависно сти од про це не
надзорног органа, одлучује се шта ће се и
када третирати и да
ли ће то бити са земље или из ваздуха – истиче
секретарка.
Што се тиче предстојећих
дана, према њеним речима, засад нема најава за третирања
комараца, али надлежне службе прате ситуацију и, ако устреба, реаговаће у најоптималнијем року.
Ј. Ф.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ У ПАНЧЕВУ

На десет локација у граду
Интернационални карневал у
Панчеву прославиће осамнаести рођендан 19. и 20. јуна,
програмом који ће бити одржан на десет локација у граду.
Представљање карневалских
група, као и богат програм на
централној карневалској бини
одржаће се у тржном центру
„БИГ Панчево”.
У петак, 19. јуна, у 18 сати,
биће отворена „Улица традиције” у тржном центру „БИГ Панчево”, где ће се одржати продајни сајам домаће хране, пића
и рукотворина, а већ од 17 сати
на централној бини дешавања
ће почети дечјим карневалским
програмом. Од 18.30 наступиће Тамбурашки оркестар „Банатски кицоши”, а у 20 сати званично ће бити отворен осамнаести Интернационални карневал. У 20.30 биће одржан кон-

церт бенда „Smooth Connection”,
а од 22.30 групе „Галија”.
И другог дана, у суботу, 20. јуна, посетиоци ће моћи да посете сајам традиционалне хране и

пића. У 20 сати кренуће традиционална карневалска поворка
кроз улице Милоша Требињца
и Милоша Обреновића до тржног центра „БИГ Панчево”.
На централној бини, у 17.30,

почеће дечји карневалски програм. Од 21.45 биће одржан
шоу с ватром „Violet Flames” у
извођењу групе „Креатив кратер кер” из Мађарске. У 22 сата свој већ традиционални бразилски спектакл извешће „Mantock Dance International”. За
22.30 је планиран концерт кубанског бенда „Cubalcanica”.
Због проласка карневалске
поворке у суботу, 20. јуна, биће
промењен режима саобраћаја,
а од 18.30 биће затворене следеће улице: Милоша Требињца
од Улице војводе Р. Путника до
Улице 6. октобра и Милоша
Обреновића од Полицијске
управе Панчево, Милоша Обреновића 1, до Милоша Обреновића 12; део улице Боре Станковића од Улице Милоша Обреновића до раскрснице у Првомајској, за ограничено пуштање

возила. Након проласка карневалске поворке улице ће бити
пуштене за саобраћај, а део улице Милоша Обреновића од раскрснице код Плинаре до Милоша Обреновића 12 најкасније до 1 сат након поноћи због
уклањања заштитних ограда.
Уколико станари поменутих
улица имају потребу да се крећу возилима, требало би да их
изместе с паркинга пре затварања улица. Посетиоци који
долазе на карневал могу своја
возила паркирати на местима
предвиђеним за паркинг ван
улица које ће бити затворене.
Манифестација ће бити одржана уз поштовање препорука
здравствених институција услед
пандемије ковида 19. На посетиоце манифестације се апелује да поштују препоруке и да
одржавају физичку дистанцу.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- 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
КОНЦЕПТ

Србија данас припада борцима за реке Старе планине.
Они још чувају Србију. Сваког дана, сваког сата. У њима је
зрно Србије, оне честите, оне патриотске, оне гостољубиве, оне некад дивне за живети у њој. На нама осталима је
да се угледамо на њих... За почетак, мењајмо себе. Будимо
добре комшије. Поштујмо се више ако смо различити.
(Позоришна редитељка Милица Краљ, портал „direktno.rs”, 15. јун)
* * *
Ми не живимо од производње. Ова држава никада није
постављена на ноге, ни Југославија, ни Србија. Тако вам
је било и после 5. октобра, исто су стигла огромна средства, а није помогло да се створе предуслови да овакве
ствари данас не доживљавамо.
(Новинар Срђан Шкоро, телевизија Н1, 12. јун)
* * *

* * *
Чињеница је да су се на Сутјесци против Немаца заједнички изборили сви народи бивше Југославије. Основни
став данашње политике у земљама бивше Југославије је
антикомунизам и антијугословенство, а Сутјеска представља апсолутну супротност и једном и другом. Са Сутјеском, али и са комунистичким наслеђем генерално
постоји тенденција да се оно потискује, а када се не потискује, онда се обавезно национализује. У Србији ћете често чути како је то српска победа, да је погинуло највише
Срба и слично. Исто тако је и у другим земљама региона.
(Историчар Милован Писари, Би-Би-Си, 16. јун)
* * *
Искључиви историјски наративи који су у региону најчешће усмерени против најближег комшије требало би да
буду замењени једним мултиперспективним, вишеслојним наративом који ће узети у обзир различите истине. У
региону постоји настојање да се непријатне ствари из непосредне историје затрпају, а истовремено и потреба за
херојским и идеализованим наративима и отклањањем
одговорности. Непријатељи у региону се притом не траже
само у суседним земљама, већ и унутар самих друштава.
(Писац Владимир Арсенијевић, телевизија Н1, 12. јун)

Четвртак, 18. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОПШТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 21. ЈУНА

КО СЕ ТАКМИЧИ ЗА ОДБОРНИЧКА МЕСТА
Парламентарни избори на сва
три нивоа – републичком, покрајинском и локалном – одржаће се у недељу, 21. јуна. Кампања која се разликовала од
свих досад виђених, а ту најпре мислимо на изостанак масовних окупљања и митинга,
завршена је у четвртак, 18. јуна, у поноћ, када је почела изборна тишина.
И републичка и покрајинска и
градска изборна комисија прогласиле су изборне листе. Кандидаткиње и кандидате за посланике у Народној скупштини има двадесет једна политичка организација, за представнике у Скупштини АП Војводине бори се девет опција, а
пред Панчевкама и Панчевцима, поред тога, биће још пет
могућности за заокруживање
ако буду изашли на биралишта. Цензус за улазак представника грађана у домове је
три одсто.
Изборе бојкотују странке окупљене у опозиционом блоку у
ком су Демократска странка,
Странка слободе и правде, Двери и Народна странка. Прошле
недеље смо вам представили
све листе такмичара за републички парламент, а овог пута
бавићемо се покрајинским и
локалним такмацима.

(СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма”; 3.
Др Војислав Шешељ – Српска
радикална странка; 4. Савез
војвођанских Мађара – Иштван
Пастор; 5. Војвођански фронт
– уједињени за демократску Србију (Лига социјалдемократа
Војводине, Заједно за Војводину, Војвођанска партија, Демократски савез Хрвата у Војводини, Црногорска партија, Демократски
блок); 6. За
Краљевину
Ср би ју – За
Срп ско Вој водство (Покрет об но ве
Краљевине
Ср би је, Мо нар хи стич ки
фронт) – Жика Гојковић; 7.
Метла 2020; 8.
Чедомир Јовановић – коалиција за мир
(Бошњачка
грађанска
странка,
Стран ка Цр ногораца) и 9.
Академик Муамер
Зукорлић – Само
право – Странка правде и помирења (СПП) – Демократска
партија Македонаца (ДПМ).

Девет војвођанских листа

Пет панчевачких опција

Таксативно и под редним бројем наводимо изборне листе
које је прогласила Покрајинска изборна комисија:
1. Александар Вучић – За нашу децу; 2. Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије

Ми лан Бал чин, пред сед ник
Град ске из бор не ко ми си је
(ГИК), изјавио је за „Панчевац” да је проглашено пет изборних листа које ће бити на
листићима за локалне изборе.
На ве шће мо ли сте по ре ду

по ком су проглашене, као и
по пет кандидата с врха сваке
од њих.
Првих пет кандидата на листи „Александар Вучић – За
нашу децу”, коју је предложио
СНС с коалиционим партнерима, јесу: др Слободан Овука
(1963, специјалиста гинекологије и акушерства), Саша Левнајић (1980, адвокат), Драгана
Купрешанин (1983, дипломира ни прав ник),
Марко Младеновић (1990, мастер
инжењер заштите животне средине) и Маја Витман (1973, мастер
економиста).
На листи „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Мар ко вић
Пал ма” пр вих
петопласираних
су: др Дар ко
Ја ћи мов ски
(1977, научни
радник на инсти ту ту), др
Станислав Милошевић (1967, интерниста кардиолог), Нада Кирбус (1956,
дипломирани саобраћајни инжењер), мр Милан Зарубица
(1952, дипломирани инжењер
грађевине) и Мелита Поповић
(1969, економиста).
Следећа је листа „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка” (СРС), а у првих пет на њој су: Слободан
Мрђен (1974, професор физич-

СПС–ЈС

ке културе), Јелица Петровић
(1961, инжењер хемије), Петар
Јојић (1938, адвокат), Милован Станишић (1959, машински техничар) и Јасмина Милосављевић (1976, лабораторијски техничар).
Првих пет кандидата на листи „За свој град”, коју је поднела ГГ „Панчевци 2020”, јесу:
Филип Пештерац (1991, пољопривредни техничар), Бошко
Рашковић (1996, студент), Љиљана Ђукановић (1986, фризер), Богдан Миловац (1993,
машински техничар) и Александра Кокошков (1984, струковни физиотерапеут).
Листу „Савез војвођанских
Мађара – Иштван Пастор” предводе: Иван Андрејевић (1959,
помоћник градоначелника), Карољ Ранц (1953, предузетник),
Ана Бисак (1962, заступник животног осигурања), Мартон Немет (1959, дипломирани економиста-мастер) и Анушка Геце (1961, дипломирани психолог-мастер).
ГИК је одбио да прогласи
три листе, што је после приговора њихових представника потврдио и Управни суд.
Ради се о „Доста је било”, Шапићевом СПАС-у и „Панчевачком фронту”. Разлози за
одбијање су биле правописне
грешке и проблеми око потписа подршке.
На дан избора бирачка места се отварају у 7 сати, а затварају у 20 сати, а званичне
резултате објављују територијално надлежне изборне комисије у року од 96 сати од момента завршетка гласања.
С. Трајковић

ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Јустина Пупин – Панчево, то је кад се вратиш
првобитно укључио у многе државне пројекте под окриљем
министарства које води, а касније ми је и понуђено посланичко место на листи СПС–ЈС.
Искрено, Дачић је на мене оставио утисак правог лидера и, када сам видела посвећеност коју има према српским интересима, упркос озбиљним претњама и опасностима које такво
деловање носи са собом, осетила сам исти позив који је и мој
предак имао када се борио за
нашу ствар на светској позорници. Изузетно ценим његово
залагање и упорност да што више земаља повуче једнострано
признање Косова. Посматрајући његову борбу, одлучила сам
да и ја нешто урадим за своју
земљу, јер сматрам да породично носим ту обавезу.

Јустина Пупин и Ивица Дачић
Мој пут у политику започео је
позивом амбасадорке др Љиљане Никшић из Министарства спољних послова да учествујем у обележавању стогодишњице откад се завијорила
српска застава на Белој кући,
чему је допринело пријатељство Михајла Пупина и тадашњег америчког председника
Ву дроа Вил со на, а по том и
стогодишњицe од Версајског
мира у којем је Пупин имао
велику улогу.
Изучавајући његову биографију, видела сам да је још као
младић имао јасне родољубиве ставове и да су га они пратили читавог његовог живота.
У САД је, поред студирања на
Универзитету Колумбија, радио
сва ко ја ке фи зич ке по сло ве,

успео је да постане светски познат научник, проналазач и дипломата, а своју љубав према
домовини је отелотворио на
најбољи могући начин по нашу државу.
То је драстично променило
мој поглед на свет: шта је све
могуће ако имамо јасан циљ у
животу.
Као неко ко није из света политике, нисам знала шта да
очекујем, али када сам видела
да могу да својим залагањем
утичем на добробит наше земље, донела сам одлуку да то
и урадим.
Напустила сам дугогодишњи
посао у Дубаију и започела сарадњу с Министарством спољних послова, где сам и упознала министра Дачића. Он ме је

Почећу од нашег Панчева.
Ово је град с најобразованијим
грађанима у Србији, мислим
да је време да ту памет почнемо да користимо за наше градске интересе. Поучена искуством у дипломатији, намеравам да применим исте принципе у залагању за интересе
нашег града у Народној скупштини и вратим Панчеву углед
који му припада.
Мислим да решавање неких
основних ствари, као што су
уређење и изглед града, базична инфраструктура и школске и културне устанoве, треба да буде приоритет, јер на
основу мог искуства озбиљни
градови их, уз помоћ стручних лица, врло лако решавају. Модерни градови по свету
озбиљно улажу у образовање

нај мла ђих. Шен џен у Ки ни
издваја 110 милиона евра за
основце и њихово спремање
за ин фор ма тич ка за ни ма ња
будућности. Зато су и центар
светске електронске индустрије. Ми, да уложимо само стоти део те суме у складу с нашим могућностима, постали
бисмо производни центар Балка на, као што смо и би ли.
Образовање у комбинацији са
заштитом животне околине,
здравим животом и навикама
– као што су одржавање паркова, изградња и проширење
бициклистичких стаза и генерално брига о нашим суграђа ни ма – ни је скуп, али је
ефектан начин да се уздигнемо на светски ниво градова.
На им по зант ном ску пу у
Панчеву, на коме су говорили

министар Дачић и Драган Марковић Палма, испред великог
броја присталица, назначено је
да ће се Панчево вратити на
позицију града-лидера. Нисам
очекивала толики број људи и
такву позитивну енергију народа, која је јасно показала да
се политика води делима, а не
речима и обећањима.
Радећи с министром Дачићем, научила сам кроз праксу
да нема немогућих мисија у
политици, већ само треба бити
довољно упоран и имати праве
људе поред себе.
Наш град је увек давао квалитетне људе у свим друштвеним областима, време је да их
вратимо кући.
Јустина Пупин,
кандидаткиња за народног
посланика на листи СПС–ЈС
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ИНТЕРВЈУ: ДУШАН БАЈАТОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЈП „СРБИЈАГАС”

ЗА ПРИВРЕДУ СРБИЈЕ НАЈВАЖНИЈА ЈЕ
ПРИВРЕДНА И ЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ
Наша држава се суочава с врло великим глобалним поремећајем на тржишту нафтних деривата. Овог пута
смо то дочекали спремни, тако да ниске цене нафтних деривата за нас значе само повољности и квалитетнију
услугу према нашим партнерима и
грађанима Србије – каже у разговору
за наш лист Душан Бајатовић, генерални директор ЈП „Србијагас”.
ПАНЧЕВАЦ: У којој су фази стратешки пројекти у којима је „Србијагас”
директан учесник?
ДУ ШАН БА ЈА ТО ВИЋ: Про је кат
„Балкански ток” комплетно ће бити
завршен до Нове године и спреман
да прихвати гас из Бугарске и транспортује га до Мађарске. Ми смо га
изградили у рекордном року и сада
очекујемо да овај гасовод буде у функцији од 1. јануара 2021. Оно што бих
такође желео да истакнем јесте то да
је „Подземно складиште гаса Банатски Двор” завршено и да га проширујемо. У претходних 12 година у гасну
привреду Србије, без поменутих пројеката, уложено је око 800 милиона
евра, направљено је нових 2.000 километара челичних гасовода и скоро
16.000 километара дистрибутивних
гасовода. То је више него што је укупно урађено на плану гасификације од
њених почетака у Србији. Панчевци
ће међу првима осетити реализацију
овог великог пројекта.
l Како ће се кретати цена гаса ове
године, треба ли да очекујемо поскупљење?
– Према дугорочном уговору с руским „Гаспромом”, цену гаса одређује нафтна формула. То значи да ће
комерцијални уговори, које има привреда, омогућити јефтинији гас. С обзиром на то да потрошња гаса у Србији расте, пре свега у привреди, а
ми очекујемо у скорије време и у домаћинствима, то је свакако добра вест.

Душан Бајатовић
l Грађане највише занима како ћете стимулисати домаћинства да се
прикључе на мрежу и, самим тим,
повећају потрошњу гаса?
– „Србијагас” је и до сада много
урадио на гасификацији Србије. Ових
дана детаљно ћемо све потенцијалне
индивидуалне потрошаче обавестити
о новом моделу прикључења на гасоводну мрежу. Свакоме ко то буде желео, биће омогућено да се прикључи
одмах, а да трошкове прикључка плаћа
бескаматно, у наредних 36 месеци, и
то уз рачун за утрошени гас. Цена прикључка износиће 780 евра, с ПДВ-ом,
тј. 650 евра за сам прикључак и она
ће бити иста за целу територију Србије. Овај модел је добар и сигурно ће

значити велику корист за све оне који
се још нису прикључили на гас.
l Где је Панчево на карти „Србијагаса”? Шта се дешава у вези са „Азотаром”?
– Панчево је један од највећих потрошача гаса, када се ради о индустрији Србије. Планирамо проширење капацитета дистрибутивне мреже,
јер је даља индустријализација Панчева нешто што ће се засигурно десити у будућности. Интензивно радимо
на томе да се „Азотара” врати на тржиште, али услов је њена модернизација, јер је превелики загађивач. За
то се свакодневно боримо.
l Вратимо се на домаћинства и
њихову гасификацију. Има ли неких

конкретних проблема у Панчеву и
околини на које наилазите?
– Што се тиче домаћинстава, имали смо велики проблем с локалним
дистрибутерима, а поготово у сеоским
срединама. Тај проблем је сада решен, а грађани Панчева ће поново
имати прилику за прикључење на гасну мрежу, и то, као што сам рекао,
по много бољим условима него раније. Село Долово је решено. Доловци
ће као становници највеће катастарске целине са 29.000 јутара бити први обезбеђени. Дистрибутивна гасна
мрежа у Долову је изграђена од челичних цеви и у власништву је Града
Панчева и пре неколико година је
Покрајински секретаријат за енергетику забранио Месној заједници продају гасних прикључака у том насељеном месту. „Србијагас” је у Долову
дистрибутер природног гаса, а не и
власник дистрибутивне гасне мреже,
па из тог разлога не врши уговарање
и изградњу нових гасних прикључака. ЈП „Србијагас” и Град Панчево
припремили су уговор којим се решава проблематика власништва над
овом мрежом, чиме ће бити омогућено даље прикључивање грађана. Решили смо прикључак у све три цркве,
као и за цело село, које до сада није
било прикључено.
l Који су наредни потези „Србијага са” у на се ље ним ме сти ма око
Панчева?
– После Долова на реду је Банатско
Ново Село, као најбогатије село у околини Панчева, које нажалост није самостално успело да реши овај проблем. Нема проблема, ми ћемо то
урадити за њих, иако то нисмо у обавези. Дистрибутивна гасна мрежа у
Банатском Новом Селу изграђена је
од полиетиленских цеви и била је у
власништву „Партнер инжењеринга у
стечају”, а након завршеног стечајног
поступка ова мрежа постала је вла-

сништво Града Панчева. „Србијагас”
је у том насељеном месту дистрибутер природног гаса. „Србијагас” и Град
Панчево постигли су договор и уговорили даље решавање овог проблема. Битно нам је да и грађани Банатског Новог Села буду обезбеђени после дугог низа година чекања на гас.
Такође, ово важи и за Глогоњ, Качарево и Банатски Брестовац.
l И у Брестовцу је било неких препрека...
– Тако је. Дистрибутивна гасна мрежа је и у Банатском Брестовцу изграђена од полиетиленских цеви, а у власништву је фирме „Мега пројект у
стечају”, већинским делом, и мањим
процентом у власништву МЗ Банатски Брестовац. „Србијагас” у том насељеном месту је дистрибутер природног гаса и једно време је уговарао,
изграђивао и продавао гасне прикључке на основу споразума између „Србијагаса” и фирме „Мега пројект” Панчево, док та фирма није постала „Мега пројект у стечају”. Гасне прикључке „Србијагас” не уговара и не изграђује у том месту, јер се та дистрибутивна гасна мрежа не налази у основним средствима „Србијагаса”, а „Мега пројект у стечају” вероватно нема
могућност уговарања и продаје нових
гасних прикључака, као ни МЗ Банатски Брестовац. Наше стручне службе су у поступку решавања овог правног проблема.
l Каква је, генерално, ваша пројекција у вези с будућношћу гасификације Панчева?
– Сва остала насеља у Панчеву биће такође покривена где год је још
преостало празнина. Ваш град ће засигурно бити један од најбоље опремљених по питању гасне инфраструктуре. Панчево је увек било град-покретач индустријске производње Србије и с тог пута нећемо скренути.
Редакција „Панчевца”

РАДНА ПОСЕТА ПАНЧЕВУ ГДИНА ДУШАНА БАЈАТОВИЋА

Очекује се да у четвртак 18. јуна, на
састанку свих стечајних органа и
представника радника највећег панчевачког гиганта и поноса Града Панчево, који данас чека боље дане, Бајатовић понуди помоћ у решавању
статуса „Азотаре”, али и да захтева
од свих актера да се активније укључе и да се што пре нађе решење за
„Азотару”. Повод за Бајатовићеву интервенцију јесте потреба да се реши
питање радника који већ скоро две
године стрпљиво чекају, одржавају
фабрику и чувају је од пропадања,
али да се нађе модел да се фабрика
што пре покрене.
На предлог Скупштине поверилаца, којој председава председник Скупштине поверилаца гдин Душан Бајатовић, у четвртак 18. јуна заседао је
Одбор поверилаца „ХИП–Азотара” д.
о. о. Панчево – у стечају.
На овој седници разматрана су врло важна питања: Извештај стечајног управника о ТОКУ СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА, стању стечајне масе и
радно-правном статусу лица која су
ангажована на пословима у стечајном дужнику, као и о раду Одбора
поверилаца. Очекују се и информације о предлозима који би помогли

што бржем и ефикаснијем решењу
статуса стечајног дужника и поновно покретање производње. Овај српски гигант у производњи минерал-

них ђубрива стао је с производњом
скоро пре две године због губитка,
делимично застареле технологије и
не са ни ра ња ште та по чи ње них у
НАТО агресији. Због огромне важности њихових производа за српску
привреду, очекује се да ће свеукупно решење до којег ће се доћи кроз
стечајни поступак бити позитивно и
да ће постројења поново прорадити.
Пошто су испуњени сви услови да
се огласи продаја, реална је нада у
што скорији долазак новог власника, али и у евентуално поновно пуштање погона у рад – уколико се не
пронађе адекватан купац – путем
стратешког партнерства или покретањем производње, у сваком случају уз учешће највећег повериоца ЈП
„Србијагас”.
Председавајући Скупштине поверилаца и директор ЈП „Србијагас” а. д.
Но ви Сад гдин Ду шан Ба ја то вић

најавио је и посету „Специјалној луци” д. о. о. Панчево, чији је стопостотни власник ЈП „Србијагас” а. д.
Нови Сад. Ово привредно друштво је
стекло статус „лучког оператера” средином прошле године. У 2020. години послује позитивно (у првих пет
месеци 40 мил. динара је остварени
профит) и реализује врло динамичне инвестиционе планове.
У првих пет месеци је остварила
манипулацију робе од преко 200.000
тона, а до краја године се очекује
манипулација од преко 550.000 тона робе. У сарадњи са Агенцијом за
луке у току је реализација шестогодишњег инвестиционог плана (2019–
2025) од 2,3 милиона ЕУР. До сада
је реализовано 600.000 ЕУР, а до
краја године очекује се још 300.000
ЕУР, односно укупно 900.000 ЕУР.
Све инвестиције се финансирају искључиво из сопствених средстава.

Ове инвестиције су допринеле повећању капацитета луке, сигурности и безбедности у обављању посла. По речима директора предузећа, оно је сада профитабилно и помоћи ће квалитетом и ценама својих услуга свим привредницима који користе услуге Луке да послују
боље и конкурентније.

ПРОМО

Бајатовић даје подршку и тражи од стечајних органа решење за „Азотару”
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Везивање
се чини да им лична слобода
не значи ништа и да су потпуни само уз другу особу. Када пожелимо да предмет наше љубави имамо уза себе
све време, тада везивање почиње да затеже и гуши. С
временом разлози који су довели до емотивне везе постају све слабији и две особе,
које су некада имале доста
заједничког, више не могу да
се препознају. То се дешава
увек када су очекивања изневерена, а неминовно је да
Пише: Марија Достић,
буду, јер се граде око личпсихолог
них, а не заједничких вредДраги моји, научени смо то- ности. У емотивне везе се
ком одрастања да правимо улази из слободе самосталсоцијалне везе кроз које са- ног доношења одлука. Невозревамо и градимо се као лич- ље долазе с настанком очено сти. Док од ра ста мо, ми кивања да се веза развија саусвајамо неопходност везива- мо по мери једне особе. Да
ња за разне пожељности и на- се избрише све што је неко
метнуте вредности и уграђу- био до почетка заједничког
јемо их у систем свакоднев- живота или, још горе, с наног функционисања.
мером да се особа „промеСва ка ве за
ни”, да се извакоју остваримо
ја по калупу кос другим људији са мо јед на
ма захтева одстрана сматра
ређену емотивисправним. Тану инвестицију Упоредо с јачањем да везивање пос наше стране, емотивне везе
стаје то што и
а највише емо- почиње да јача и
јесте – спутавативног улагања
ње и ограничаимамо са осо- осећај губитка
ва ње сло бо де.
ба ма ко је су слободе.
Наравно да ће
нам нај бли же
осо ба ко ја је
срцу, нарочито
под притиском
ако је веза пројектована за потражити излаз или вентил.
„до краја живота”. Сви смаАко желимо да емотивна
трамо да је слобода најва- веза буде стабилна и трајна,
жније право које заслужује неопходно је да задржимо у
свако људско биће. Слобода свом понашању, изгледу, гомишљења, говора, избора... вору, оно што је другу особу
Осећај лакоће у сопствеи привукло. Да не подној кожи без оптерећујуразумевамо успешну
ћих окова које свако вевезу, већ
зивање неминовно нада је с
ме ће, а емо тив но
љубављу
по го то во. Сви ма
градимо
нам је по знат
кроз по осећај који прудршку,
жа занесеност
раз у ме ва ње и
толеранцију.
Треба да
на у чи мо
да
оно
другом особом. Упоредо с
што је „вејачањем емотивне везе почи- зано” није заиста наше. Везиње да јача и осећај губитка вања за друге људе су извор
слободе. Све оно за шта смо нашег развоја и прилагођавасе везали постаје разлог за ња разним ситуацијама, али
задовољство, али истовреме- само кроз слободу коју дајено и повод за сумњу у себе и мо другима градимо осећај
грчевит покушај задржавања задовољства што смо разлог
постојећег стања. Многима нечијој срећи.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Жалфија спречава
ноћно знојење
Ноћно знојење
се догађа у било
које доба током
спавања. Ово
стање
може
битно пореметити
навике
спавања и довести до несанице
и(ли)
стреса. Осим најбаналнијих разлога, као што је неприлагођена
собна температура у спаваћој соби, постоји још неколико могућих потенцијалних узрока ноћног знојења: менопауза, идиопатска хиперхидроза, инфекције и упале, рак, хипогликемија, хормонски поремећаји, неуролошки поремећаји. Овај проблем изазивају и поједини лекови.
Од давнина, жалфија је веома цењена као домаћи лек против
ноћног знојења. Биљку треба попарити и током дужег периода чај
пити ујутро наташте. Он организму одузима материје које изазивају ноћно знојење. Доказани лек против овог проблема, судећи
по старим књигама о лековитом биљу, представља и мешавина
по 20 г жалфије, вирка и раставића. Она се попари, кратко време остави да одстоји и током дужег периода пије свакодневно,
ујутро, пре доручка. Ове биљке јачају цео организам и тиме лече
и ноћно знојење.
Уз то, препоручује се да 6–8 г праха листа и вршика жалфије
свакодневно ставите у свој главни оброк. Овај прах лечи и кашаљ
и желудачни катар.

Четвртак, 18. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

О ВАЖНОСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И БЛАГОВРЕМЕНОГ ЛЕЧЕЊА СРЧАНИХ ОБОЉЕЊА

ВРХУНСКИ КАРДИОЛОЗИ СА ВМА ОД
САДА У ТИМУ ЗАВОДА „ПАНЧЕВАЦ”
Специјалистичком тиму Завода
за здравствену заштиту радника
„Панчевац” овог месеца придружила су се два врсна кардиолога с Војномедицинске академије (ВМА): пуковник доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић, интерниста кардиолог и медицински
директор ВМА, и потпуковник
др Миодраг Шипчић, интерниста, клинички лекар на одељењу
Клинике за кардиологију и ургентну интерну медицину ВМА.

Као што је познато, у Заводу „Панчевац” кардиолошке
пре гле де већ оба вља dr sc.
med. Слободан Томић, доктор
медицинских наука и магистар наука из области кардиологије са Одељења неинвазивне дијагностике срца Института за кардиоваскуларне
болести „Дедиње” у Београду.
Због све већег интересовања
пацијената, менаџмент Завода од лу чио је да про ши ри

Не игноришите „тихог убицу”

стручну екипу и да успостави
сарадњу и с другим најистакнутијим кардиолозима у домаћем здравству.
Пуковник Ратковић и потпуковник Шипчић, иначе, већ дуже време раде у јединици интензивне неге на Војномедицинској академији, где се лече
сви интернистички пацијенти
који захтевају други или трећи
степен интензивне неге. То у
преводу значи да ова два лекара,

између осталих, спасавају животе свих тежих пацијената –
кардиолошких, ендокринолошких, нефролошких или пулмолошких који захтевају 24-часовни хемодинамски мониторинг на ВМА. У Заводу „Панчевац” они ће суботом обављати кардиолошке, опште интернистичке и систематске прегледе. Заказивање је могуће путем телефона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Препешачите четири километра дневно

Потпуковник др Миодраг Шипчић
Пуковник доцент dr sc. med. Ненад Ратковић
ПАНЧЕВАЦ: Познато је да
су кардиоваскуларна обољења водећи узрок смрти
око 17,5 милиона људи у
свету. Које тегобе су најчешће код кардиолошких пацијената с којима се ви свакодневно сусрећете?
НЕНАД РАТКОВИЋ: Најчешће кардио васку ларне
болести с којима се срећемо су акутни инфаркти миокарда, срчане слабости, те
акутни едем плућа или, што
би у народу рекли – вода
на плућима. Врло су честе
и хипертензивне кризе, које се јављају код пацијената с високим притиском,
ко ји нису благовре мено
збринути на адекватан начин, па долази до неуролошких или карди оло шких
манифестација које их непосредно витално угрожавају. Убедљиво нај већи
про ценат
карди оло шких
пацијената у Србији оболео
је од хипертензије.
l Да ли је хипертензију
лако препознати?
– Све зависи, у ствари
све је индивидуално. Постоје особе с благо повишеним прити ском, рецимо
око 150/90 mmHg или чак
и 130/90 mmHg. Ово последње би се у неким околностима сматрало „граничном вредношћу” притиска.
Има пацијената којима и
овакав притисак, иако не
прете рано
ви сок,
ствара тегобе.
С друге стране су пацијен ти
са
озбиљном
хипертензијом и вредно стима које
иду и до 170/120
mmHg, понекад и више, без пропратних симптома. Ова друга група је у
далеко већем проблему будући да често није ни свесна да има хипертензију и
углавном то открије сасвим
случајно, рутинским прегледом. Управо због тога је

хипертензија добила епитет
„тихи убица”: ако се благовремено не открије и не лечи, ово подмукло обољење
може да узнапредује и да
изазове шлог, срчани инфаркт, болести бубрега и
мрежњаче, прскање крвних су дова, осла бље но
памћење и бројне друге тегобе. Проблем постаје далеко озбиљнији ако је хипертензија удружена с другим факторима ризика за
развој коронарне болести
одно сно ин фарктног или
прединфарктног стања. Ту
првенствено мислим на пушење, повишене вредности
холестерола и триглицерида и свакако дијабетес.
l Србија је трећа земља
по умирању од кардиоваскуларних болести. Пре нас
су само Русија и Украјина.
Могу ли се ствари поправити и како?
– У последњих неколико
година велики акценат се
ставља на примарну превенцију, односно на рано
откривање хипертензије и
других фактора ризика који доводе до болести срца
и крвних судова. За сваку
похвалу је то што су велике
компаније, попут Рафинерије нафте Панчево, у том
контексту донеле одлуку да
сво је за по сле не ре дов но
шаљу на систематске прегледе да би раним откривањем тих и других професио нал них
и
непрофесионалних
обо ље ња
до при не ли бржем
и лак шем
ди јаг но сти ко вању, потом и лечењу, а самим тим и
да ле ко
по вољ ни јем
исходу.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ПАНЧЕВАЦ: Да ли људи који немају никакве тегобе треба да одлазе на превентивне
прегледе код кардиолога?
Коме се такви прегледи препоручују и колико често?
МИОДРАГ ШИПЧИЋ: Према препорукама Европског
удружења кардиолога, сви
људи старији од четрдесет
година морали би да у одређеном временском ритму одлазе на систематске и кардиолошке прегледе. Колико ће
ти прегледи бити чести, одлучује се на основу такозваног
SCORЕ ризика, који се одређује након првог кардиолошког односно интернистичког прегледа. Он обухвата
мерење крвног притиска и
лабораторијске налазе, који
првенствено подразумевају
одређивање вредности холестерола. Уз то, узима се у обзир и старосно доба и податак да ли је пацијент пушач и
тако добијамо класификацију
по SCORЕ ризику. На основу
тога, пацијентима дајемо информацију да ли је потребно
да прегледе обављају на годину дана, две, три или пак
чешће или ређе од тога, као и
савет о променама начина
живота и/или увођењу терапије. Поред особа старијих
од четрдесет година, редовни прегледи обавезни су за
људе који се баве одређеним
професијама, попут професионалних возача, војске, оних
који су изложени гасовима
или јонизујућем зрачењу, раде са азбестом и слично.
l Који фактори ризика
утичу на настанак кардиоваскуларних обољења?
– Факторе ризика делимо
на променљиве и непроменљиве. Као што нам само
име говори, на непроменљиве факторе не можемо
утицати. Ту спадају пол и
генетика. Појашњења ради,
веће су шансе да ће од болести срца и крвних судова
оболети особа чији је близак рођак пре 65. године
имао значајна обољења или
чак смртни исход од кардиоваскуларних болести. Класични променљиви фактори

на које можемо утицати су
висок крвни притисак, повишене масноће у крви, пушење, вредности гликемије, телесна маса, обим струка, стрес и друге.
l Статистике показују да
све већи број младих људи
оболева и страда од кардиоваскуларних болести. Зашто се то дешава?
– Разлог је пре свега недостатак физичке активности и неадекватна исхрана.
Све више је, чак и међу децом, оних који имају прекомерну тежину. Индекс телесне масе значајно расте, а
то је, као што знамо, основа
за настанак хипертензије,
шећерне болести и масе
других компликација.
l Шта ви препоручујете:
како да се хранимо и коју
врсту физичких активности
да практикујемо и колико
често да би нам срце било
здраво?
– Физичка активност је
обавезна – идеално би било
најмање 40–45 минута
дневно. Не мора то да буде
теретана, довољна је и шетња: важно је да за то време
отприлике пређете четири
километра. Треба бити активан бар три пута недељно, а
што више, то боље. Ипак,
имајте у виду да ни крајње
изнуривање организма није
практично. У животу, генерално гледано, и у односу с
људима и у исхрани и у свакој другој области – најтеже
је бити умерен. Ко је то постигао, тај је успео у животу
и тај се сачувао. Што се тиче
исхране, европске препоруке
кажу да је медитеранска исхрана најздравији избор, поготово за старије људе. На
јеловнику треба да преовлађују воће, поврће и одабрана
меса – првенствено пилетина, ћуретина и телетина без
коже и изнутрица. Пуномасни сиреви, млеко и јогурт
нису избор исхране за људе
старије од тридесет односно
четрдесет година. Код млађих особа долази у обзир све
што не утиче неповољно на
њихов индекс телесне масе.
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РЕШЕЊА ЗА СВЕ ОФТАЛМОЛОШКЕ ПРОБЛЕМЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ СПЕЦИЈАЛНУ БОЛНИЦУ
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Судећи по реакцијама наших
суграђана, недавно отворена
Специјална очна болница „Свети Василије Острошки” нешто
је што је Панчеву одавно требало. Све је више оних који се
распитују када ће моћи да зака жу пре глед код не ког од
стручњака с ВМА, из Клиничког центра или из панчевачке
Очне болнице, који чине део
тима ове новоотворене установе, и када ће почети операције
катаракте о трошку РФЗО-а. У
тексту који следи доносимо вам
све одговоре.
За све малобројне који још нису чули добре вести, понављамо најважније информације:
Специјална очна болница „Свети Василије Острошки” отворена је почетком ове године у
оквиру компаније Ауто-цен-

тар „Зоки” и налази се у истој
згради у којој су смештени и
Средња стручна школа „Визија”, недељник „Панчевац”, Завод за здрав стве ну за шти ту
радника „Панчевац” и Аутошкола „Зоки”, у власништву
исте компаније, с тим што се
у болницу не улази из Улице
Вука Караџића 1, већ с бочног
улаза у зграду, из Улице Ђуре
Јакшића 3.
Болница је, након што су ванредне околности одложиле планове становника читаве планете, званично отворила своја врата у понедељак, 15. јуна. Према речима Зорана Пешевског,
директора и власника компаније Ауто-центар „Зоки”, отварање Специјалне болнице одговор је на све израженије потребе наших суграђана не само за операцијама катаракте

већ и за другим врстама офталмолошких прегледа и интервенција.
Све прегледе и операције
катаракте на најмодернијим
и најсавременијим уређајима
у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” обавља искусан тим стручњака с
Војномедицинске академије,
из Клиничког центра Србије
и из Опште болнице Панчево.
Тим бол ни це чи не, из ме ђу
осталих, др Владимир Драганић, проф. др Петар Алексић
и др Биљана Рашчанин Драганић с ВМА, те др Зоран Катнић из Очне болнице Панчево и др Нада Милић Зарић,
дечји офталмолог и страболог, чланица Одељења за страбизам и амбиопију Kлинике
за оч не бо ле сти Kлиничког
центра Србије.

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
Офталмолози истичу да у
њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних
доба са жељом да трајно поправе свој вид, а самим тим
и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им уградња интраокуларних сочива, која је могућа и у Специјалној болници
„Свети Василије Острошки”.
То значи да старачка катаракта није једина болест
која се решава помоћу ових
сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се
млади људи за уградњу интраокуларних сочива одлучују онда када због врсте диоптрије коју имају не могу
више да задовоље своје животне активности носећи наочаре или контактна сочива.
Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Интраокуларна
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 бо-

љим 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.
Уград њом мул ти фо кал них сочива успешно се постиже корекција вида како
на близину, тако и на даљину. Ова специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико
концентричних прстенова,
који имају различиту моћ
преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар
удаљености. Погодна су за
људе који су радно активни, који имају диоптрију за
даљину и имају потребу да
носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба
имати на уму, мултифокална
сочива се не препоручују
професионалним возачима,
односно људима који због
природе посла често возе у
ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то да ће између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се
налазе на листама чекања
за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу,
где ће их, о трошку РФЗО-а,
оперисати тим стручњака с
ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће
моћи да обаве и пацијенти
који нису на листи чекања,
али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чиње-

нице 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 здравствени 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 Војномедицин-

ске 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.

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије Острошки” заказују се путем телефона
064/100-79-26, и обављају се од 14 до 20 сати, 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,

• пахиметрија,
• 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.

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);

• 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.
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КАКО ВРЕМЕНСКЕ (НЕ)ПРИЛИКЕ УТИЧУ НА ПРИНОСЕ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

По ком распореду се ове
недеље односи кабасти отпад?

СЛАТКИ ПЛОДОВИ ГОРКОГ УКУСА
Јагоде и трешње
појефтиниле, док
малине стају 500 динара
Киша и блато „ударају”
с једне стране, инсекти
с друге
Засад свега има, али
цене убијају апетит

Радници Јавног комуналног предузећа „Хигијена” у периоду од 1. до
26. јуна, радним данима од 7 до 15
сати, спроводе акцију сакупљања и
одношења кабастог отпада. Сада је,
дакле, право време да припремите
све оно чега желите да се отарасите:
стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав други отпад изузев
грађевинског шута.
Преносимо распоред за последњу
недељу, уз напомену да ће камиони
„Хигијене” на крају акције, у четвртак и петак, 25. и 26. јуна, још једном, по позиву, обићи све локације
на којима су током јуна већ били.
То значи да, ако сте пропустили њихов претходни долазак, можете да
их позовете да још једном обиђу

вашу улицу и покупе отпад који сте
припремили.
У петак, 19. јуна, радници „Хигијене” ће радити по позиву грађана и
обилазити терен пређен од 15. до
18. јуна, односно насеља Старчево и
Војловица.
Долово је у плану у понедељак и
уторак, 22. и 23. јуна: први и други
рејон чистиће се у понедељак, а
трећи и четврти у уторак. У среду,
24. јуна, чистачи ће обићи насеља
Стрелиште и Стари Тамиш и основне школе „Мика Антић” и „Браца
Петров”.
Сва обавештења у вези са одношењем кабастог смећа грађани могу добити путем телефона 327-000
и 310-203, радним данима од 7 до
15 сати.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Чему читање

Трешње на панчевачкој пијаци ових
дана коштају од 150 до 250 динара,
вишње 130–200, брескве 130–170, јагоде на гајбицу 110–150 динара по
килограму, док за килограм оних органских треба издвојити 300 динара.
Тренутно међу воћем највишу цену
имају малине и коштају чак 500 динара по килограму. Када је реч о поврћу, највише се продају купус, за 40
динара по килограму, и краставци,
чија се цена креће око 90 динара за
килограм.

Кисело је грожђе
Како сада ствари стоје, пред одлазак
на пијацу више не морате да се посаветујете са својим лекаром или фармацеутом и да попијете нешто за смирење, као што је то био случај пре месец дана. Тада су прве јагоде коштале
и до хиљаду динара, а прве трешње и
до 500 динара по килограму.
Цене су срећом у међувремену пале, па грађани своје омиљено воће
могу поново да купе на килограм уместо да пазаре по 200–300 грама, чисто да их жеља мине. Ипак, ни то неће дуго трајати: сезона је на крају,
понуда ће се убрзано смањивати, па
је и нови скок цена неминован.
– Продаја иде одлично, док је на
производњу, због лоших временских

Пет смрдибуба против једне вишње
услова, немогуће утицати. Највише
иду трешње, јагоде, парадајз, краставац и зелена салата. Засад свега има
и роба је одличног квалитета, али ако
се ове кише наставе, јагоде, трешње и
вишње ће готово сигурно пропасти –
каже Слађана Зорић, која продаје воће и поврће на Зеленој пијаци.

Труд завршио у блату
Произвођачи, међутим, истичу да
није само воће ове године на удару,
нити су временске прилике једини
проблем.
– Мраз је стегао баш кад је трешња
цветала, а чак је и снег пао у то време. Трешања зато ове године нисмо
ни имали. И кајсије нам је мраз „средио”. Сада од кише и блата не може
ни да се уђе у башту. Најпре је била
суша, па смо морали да заливамо грашак, а сад не можемо да га оберемо,
ис тру ли ће. Па при ка је од ки ше

ОТВО РЕ НА ОН ЛАЈН ЗЕЛЕ НА ПИ ЈА ЦА
Пандемија коронавируса и чињеница да су пијаце током ванредног
стања биле затворене, инспирисала је запослене у ЈКП-у „Зеленило” да покрену сајт onlinezelenapijacapancevo.rs.
Преко овог портала и преко
истоимене „Фејсбук” странице грађани могу да се директно повежу с

пољопривредним произвођачима
и да лакше дођу до свежих производа. Купцима су на располагању
контакт-подаци продаваца, као и
информације о актуелним ценама
воћа, поврћа, ринфузне робе, меса, млечних производа, колача,
цвећа и остале робе која се иначе
може пазарити на тезгама.

пожутела и нападају је биљне ваши,
кромпир једу златице, а блато нам
онемогућава да га третирамо. Кукурузу и пшеници прија киша, али сад
је већ и њима доста, не би ваљало да
се овако настави. С друге стране, пшеницу је ухватила пламењача, па је
пожутела. Ко је успео на време да
испрска кукуруз против корова, добро је прошао. Код оних који су закаснили, коров сад буја и гуши биљке.
И вишње пуцају и труле – каже Ана
Дакић из Скробаре, чија породица
већ деценијама гаји воће и поврће за
своје потребе.

Смрдибубе праве циркус
Поврх свега, тврди наша саговорница, ове године, вероватно опет због
времена, влада права најезда смрдибуба и пужева.
– На једном једином плоду вишње
можете видети и по пет смрдибуба.
Седе једне другима на главама, ко у
циркусу. Да није трагично, било би
комично. Не знамо шта прво да спасавамо – жали се Ана.
У Скробари се, кажу мештани, као
и у осталим селима у околини Панчева, храна неизоставно производи
за сопствене потребе, а вишак се, онда када га има, неретко и прода. Ове
године ће тешко ишта остати за продају, поготово ако се временске прилике значајно не поправе. Управо
ови лоши услови диктираће и цене
на пијацама.

НАША АНКЕТА
КАДА СТЕ ПОСЛЕДЊИ ПУТ НЕКОМ НЕШТО ПОКЛОНИЛИ?
Новинари често имају осећај да раде узалудан посао. Колико год се
трудили да на разумљив и интересантан начин пренесу информације
које би грађанима могле бити од користи, неретко бивају суочени са суровом истином да оно што су написали није прочитао онај коме је вест
била намењена.
Ево једног призора који илуструје
баш такав случај: у рубрици изнад
већ три недеље доносимо детаљан
распоред по коме радници „Хигијене”, у оквиру своје традиционалне

пролећне акције, односе кабасти отпад. У тексту лепо пише да, чак и
ако сте закаснили да све што вам је
сувишно спремите у време кад чистачи долазе, можете то учинити накнадно и позвати екипу да покупи
ваш отпад.
Али зашто (учити) да читате кад
можете лепо уместо тога да загадите природу, и то, на пример, баш у
центру града. Ваљда сматрате да је
то једини начин да вас људи примете. Ништа друго немате да понудите
свету. Пих.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више делова Панчева
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, за следећи четвртак, 25. јун, планирана
су искључења на три локације у
Панчеву.
Од 8.30 до 10 сати без струје ће
бити становници Дринске улице и
вртић „Пупољак”, од 10.30 до 12 сати предузеће „Модус”, а од 12.30 до
14 сати Дунавска улица.
Већ је познато и да ће следећег
петка, 26. јуна, од 8 до 14 сати, струје нестати у целом Банатском Новом Селу, а тог дана ће поново бити
искључења и у више делова Панчева. Од 8.30 до 10.30 на напајање
електричном енергијом не треба да

Страну
припремила
Драгана

Кожан

рачунају у Улици краља Милана
Обреновића 3–9, Kнеза Михаила
Обреновића 63, 65 и 67, у самоуслузи „Тесла” и у банци на Тесли.
Од 11 до 12.30 струје неће имати
становници Улице Стефана Стратимировића 5–11 и Улице Стојана Новаковића број 8 и 10, а од 13 до
14.30 становници Стеријине улице,
Улице Стојана Новаковића 2, 4 и 6
и Улице Љубомира Kовачевића 2,
4, 6 и 8.
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.

И мали знак пажње доноси много радости

Е. САВУЛОВ

М. САВИЋ

Вероватно нема особе на свету која не
воли да добија поклоне. Када блиским,
али и мање блиским особама нешто
дарујете, тај тренутак претвара се заправо у размену љубави и пажње.
Ако познајете нечији укус, ефекат
је тим јачи. Стога, када поклањате,
предност увек дајте осећањима и креативности, а не материјалној вредности поклона. Многи ће се сложити да
више воле да добију пажљиво одабрану ситницу или рукотворину него скупу ствар купљену насумице, без значења и поенте. Проверили смо када
су наши суграђани последњи пут неком нешто поклонили, али и шта они
сами воле да добију на дар.
ЕМИНА САВУЛОВ,
правни биротехничар:
– Управо сам себи сада нешто поклонила. Што се тиче других људи,
само да се сетим... Пре, отприлике,
недељу дана сам неког обрадовала.
Мене одушеве углавном ситнице. Мислим да није истина да преко стомака води пут само до мушкарчевог срца, већ то важи и за лепши пол. Ако

А. ПЕРИЋ

С. МАРКОВИЋ

се спреми нека лепа клопица, то је
увек прави избор за мене.
МИОДРАГ САВИЋ, пензионер:
– Својим унуцима сваког дана нешто
купујем. Ретко се деси да ја нешто
добијем. Али, не могу да кажем, примам поклоне од старијег сестрића. Не
прижељкујем никакав одређени поклон. И ситница ме радује.
АНДРИЈАНА ПЕРИЋ, студенткиња:
– Волим спонтано да поклањам мале ствари, рецимо свом дечку. Ускоро ће му рођендан, па смишљам неко
изненађење. Лепо се осећам када дајем, кад видим реакцију особе. Много ми значи и када приметим да неко
зна какав је мој укус и шта волим да
добијем.
СНЕЖАНА МАРКОВИЋ, председница етно-удружења „Жисел”:
– Недавно смо на једној манифестацији у Старчеву поклонили Петру
Андрејићу лутку за његову ћеркицу,
јер је дошао код нас да купи шамролнице. Иначе, као удружење донирали

М. ТРЊАНАЦ

М. БЕЛАНОВ

смо јако много маски Општој болници. Обезбедили смо два одељења. Они
су нас јавно похвалили. Били смо
вредни за годину дана, колико постојимо. Следеће недеље ћемо донирати
пакет бакици који има врло малу пензију, како би знала да није сама.
МИРОСЛАВ ТРЊАНАЦ, пензионер:
– Када сам последњи пут нешто поклонио? То је било 29. маја, дакле
врло скоро. Мојој жени је био 77. рођендан. Дам јој новац, а она пазари.
Тако је најбоље, јер се ја у шопинг не
разумем. Сваког петка дарујем својим унуцима. И ја добијем понешто
на дар. Млађа ћерка ми, на пример,
доноси слатко од шљива. Ја то волим.
МИРОСЛАВ БЕЛАНОВ, магационер:
– Малопре сам једној девојци купио честитку. Користим сваку прилику да неком нешто поклоним. И
мене се блиски људи сете. Није ми
важно шта ћу да добијем. И ситнице
имају велику вредност. Најважнији је
знак пажње.
Јелена Катана

Четвртак, 18. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Ако температуре скоче на преко 30 степени, пшеница ће
нагло да губи влагу и да достиже пуну физиолошку зрелост.

СЕЛО

Ненад Живковић,
стручњак за ратарство из Института „Тамиш”

СТАЊЕ НАЈВАЖНИЈЕГ ОЗИМОГ УСЕВА НА НАШИМ ЊИВАМА

ПШЕНИЦА СЕ ЛАГАНО ИЗВЛАЧИ
Након дуготрајне
суше – киша као спас

Банатски Брестовац: Tрajу радови на изградњи вртића и на
уређењу фасаде зградe на фудбалском терену, а у току је и
реконструкција тротоара у улицама Маршала Тита и 4. октобра, дужине око 130 метара. Радници ЈКП-а „Комбрест”
посадиће у центру око 180 садница бегонија, које је Месна
заједница добила од ЈКП-а „Зеленило”. Изложба уметничке
фотографије на тему „Изолација”, у организацији Дома
културе, КФФА Поњавица и
КФС Србије, биће отворена у
уторак, 23. јуна, у 19 сати, у
галерији Ватрогасног дома.

Очекивано до седам
тона по хектару
Опште је мишљење ратара да је
ова година веома шаролика. Тамо где је пала киша или где је
било росе, пшеница се лепо извукла. Наравно, под условом да је
агротехника одрађена како ваља.
С тим се углавном слаже и
струка, што значи да након дуготрајне суше ипак има наде
за опоравак овог усева.

Вишегодишњи просек
И према речима Ненада Живковића, стручњака за ратарство
из Института „Тамиш”, тренутно стање пшенице поправило
се захваљујући кишама које су
падале у протеклом периоду.

Службе Института
„Тамиш” редовно
прате велики број
како болести, тако и
штетних организама, а
све информације се
могу добити на сајту
Прогнозно-извештајне
службе Војводине.
– Требало би да се зрно сада
боље налива, јер су последњих
дана температуре ниже, па нема наглог губљења влаге, што
би у великој мери могло да
побољша приносе. Када је реч
о дугорочним прогнозама, искусни агрономи кажу да нема
смисла износити процене док
род не прође „преко ваге”. У

Важни и визуелни утисак и оцена усева у вегетацији
вези с роковима за жетву, на
основу тога што јечмови полако губе влагу и улазе у такозвану воштану фазу, почетком
јула могу се очекивати први
откоси пшенице. Међутим, ако
температуре скоче на преко
30 степени, она ће нагло почети да губи влагу и да достиже пуну физиолошку зрелост.
Што се приноса тиче, они зависе од улагања, али свакако
не мислим да ће бити на рекордном нивоу. Задовољавајуће би било шест-седам тона
по хектару, што је у рангу вишегодишњег просека – наводи Живковић.
Када је реч о избору сортимената пшенице, он каже да
ратаре највише интересује што
већи принос, затим колика је
њена отпорност, а онда и какве су препоруке што се тиче
количине семена по хектару.
– Када је реч о овом последњем, полако излазимо из стандарда од сто осамдесет до двеста хиљада зрна по хектару, па
сада причамо о неких двеста
двадесет до двеста четрдесет
хиљада. Тиме покушавамо да

компензујемо смањeно бокорење или лоше временске прилике које могу да се десе на јесен.
Када је у питању одабир нових
сорти, све чешће се појављују
такозване двосезонске, које могу да се сеју и као озиме и као
пролећне, то јест од октобра па
чак до марта. Ми, инжењери,
због тога је називамо факултативном. Ако је сејемо у пролеће, мора се знати да, чим јој је
скраћена вегетација, смањен је
и принос. Ипак, на тај начин
могу се покрити неке грешке
ратара – каже овај стручњак

Фузаријум – могући
проблем
Његова колегиница Маја Судимац слаже се да је недостатак падавина довео до тога да
се пшеница слабо бокорила и
да има веома мали број класова, али то је, с друге стране,
условило и да нема болести.
– На листовима пшенице није се могло уочити присуство
уобичајених болести или их је
било у ниском проценту. То
значи да је заштита била сведена на минимум. Међутим, у

другом делу вегетације, може
бити неизвесно колико ће ове
обилне падавине да утичу на
квалитет рода. Разлог за то може бити само фузаријум, против кога су произвођачи могли
да примене адекватне хемијске мере, а зна се и да је то на
почетку цветања, као и који су
препарати важни за превенцију, односно за спречавање појаве поменуте гљиве. Али да ли
ће ове количине падавина утицати на ефикасност употребљених препарата, сазнаћемо у наредном периоду када будемо
радили оцењивање. Морам још
једном да нагласим да службе
Института „Тамиш” прате велики број како болести, тако и
штетних организама, на разне
начине и на бројним пунктовима, а све информације се могу добити на сајту Прогнозноизвештајне службе Војводине.
Стога позивамо наше пољопривреднике да и даље следе препоруке које су тамо прописане, поред осталог и у вези с врстама и дозама пестицида –
наводи запослена у Институту
„Тамиш”.

ИВАНОВАЧКА ДЕЦА ДОБИЛА МОДЕРАН ПРОСТОР

Нови вртић спремно чека малишане
Иваново је једно од још увек
релативно малобројних села која су добила вртић. Церемонијом отварања и пригодним програмом у понедељак, 15. јуна,
свечано је окончана изградња

Месне актуелности

тог новог објекта при Основној школи „Моша Пијаде”, уз
присуство бројних функционера, званица, мештана, као и
малишана којима је све ово
намењено.

Објекат у складу са свим нормативима

У години када ова установа
слави 145 година постојања,
њена директорка Сања Симић
Мијатовић навела је да ће од
1. септембра овде заједно учити, дружити се и радовати ивановачка деца, чији је број у порасту. Она је изразила наду да
ће се то наставити и захвалила
на подршци Покрајинском секретаријату за образовање и
Граду Панчеву, као и Месној
заједници, а пре свега њеном
председнику Јошки Дудују. Градоначелник Панчева Саша Павлов истакао је да без упорности самих Ивановчана не би
било оваквог објекта у којем
ће време проводити двадесеторо деце, а заменик покрајинског секретара Милан Ковачевић поред осталог је навео да
му је драго што је ова школа
сачувана као самостална.

Иначе, зграда новог вртића
саграђена је шездесетих година прошлог века за потребе ватрогасног друштва, а од деведесетих година је таворила, да
би крајем 2015. године почела
њена реконструкција. Данас је
у складу са свим нормативима
за ту врсту делатности и у њој
ће боравити мешовита група
деце од три до пет и по година
у целодневном боравку, као и
група припремно-предшколског програма узраста деце од
пет и по година до поласка у
школу (полудневни боравак).
На располагању ће им бити две
радне собе, приручна кухиња,
модерни тоалети, а у непосредном окружењу су и разни спортски терени, игралишта и све
друго што је неопходно за психофизички развој деце у том
узрасту.

Банатско Ново Село: Дом културе планира кречење унутрашњости свог објекта и сређивање галерије, као и адаптацију
просторије која ће служити за
пробе оркестра и за снимања.
Долово: На Спортско-рекреативном центру „Долина” постављени су расвета, 16 канделабара, кош, рефлектор за рукометни терен, еко-игралиште
и теретана на отвореном. Посечене су гране на критичним
местима где се мимоилазе трактори; направљени су паркинзи; саниране су три депоније и
уређиване поједине улице. У
току су радови и на терену за
одбојку на песку и тргу у Учитељском парку. Акција садње
цвећа уприличена је у суботу,
13. јуна, у центру села.
Глогоњ: Кренули су радови
на асфалтирању дела Школске улице; Месна заједница и
комунално предузеће монтирали су мултикомплекс тобогане у парку, а завршили су и
насипање пута на излетишту
Скела, где су поставили игралиште, сеник и канте за ђубре... Инсталирана је мрежа
уличне расвете у деловима
села где је досад није било.
Иваново: Свечано отварање
новосаграђеног вртића у Улици Петефи Шандора уприличено у понедељак, 15. јуна,
када је изведен и пригодан
про грам уз наступ КУД-а
„Станко Пауновић НИС–РНП”.

Јабука: Месна заједница, као
и сваке године, намерава да
санира рупе на путевима, али
због ванредног стања и лошег
времена морала је да одложи
тај посао, па сада чека да се
пролепша време и одговори
на захтеве грађана.
Качарево: По налогу Месне
заједнице постављена су три
нова дечја игралишта (у припреми је још толико) на разним локацијама, као и десет бандера за расвету у делу
Улице 4. октобра до пута за
СРЦ „Језеро”, чије је дно недавно избетонирано. Радови
на реконструкцији ловачког
и пензионерског дома су у
завршној фази. Постављен је
мо бил ни бан ко мат По штанске штедионице у центру села.
Омољица: У току су радови
на фасади зграде Дома културе, као и реконструкција
крова и замена олука. Постављена је расвета у улицама
где је била слаба, као и рефлектори на спортском центру, а нова мрежа краси терен за одбојку на песку у парку код Православне цркве, где
је избетонирана стаза.
Стар че во: Уре ђе ње деч јих
игралишта настављено је у
улицама: Новосадској, Иве
Андрића, 4. октобра, Партизанској, Бориса Кидрича...

Програм поводом покретања
музеја у којем ће се налазити
поставка „Старчево кроз векове” почиње у четвртак, 18.
јуна, у 14 сати, на старчевачком Тргу неолита; од 18 сати
наступа дечји фолклорни ансамбл КУД-а „Неолит”, а од
21 сат легендарни вокал чувене групе „Бијело дугме” –
Ален Исламовић.

У НЕДЕЉУ ГЛАСАЊЕ У ШЕСТ МЕСТА

Никад тања конкуренција

УСПЕХ ЈАБУЧКОГ РИБОЛОВАЧКОГ КЛУБА

„Балтазар” други у Падинској Скели
Јабучки мајстори варјаче направили су леп успех на вероватно првом окупљању кулинара након ванредног стања.
Наиме, чланови Риболовачког
клуба „Балтазар” из поменутог
панчевачког села заузели су, у
конкуренцији тридесет екипа,
друго место на надметању у кувању рибље чорбе које је организовао Спортско-риболовачки клуб „ПКБ Панчевачки рит”
из Падинске Скеле.
Поред тога што су доказали
таленат за справљање једног од
најомиљенијих гурманских специјалитета на овим просторима, Јабучани су пленили добрим расположењем и духови-

тошћу, а занимљиво је навести
и њихова имена, поред осталог и због тога што носе и интересантне надимке. Тако су
„сребрну” екипу чинили Саша
Андрејевић Реган, Зоран Мијалков Зоки Лепи, Зоран Карафиловски Коренко, Новица Јаначковић Курта и Небојша Јовановић Шоне.
Иначе, ово традиционално
окупљање риболоваца уприличено је на пријатној локацији у парку у Падинској Скели, а поред надметања у кувању чорбе, приређено је и узбудљиво такмичење у у дисциплини бацања олова штапом
у мету.

Мајстори варјаче и доброг расположења

Избори за савете месних заједница у шест насељених места биће одржани у недељу,
21. јуна, када ће биралишта
бити отворена од 7 до 20 сати.
Све изборне активности мораће да буду окончане до четвртка, 18. јуна, у 24 сата, јер
тада почиње изборна ћутња,
која ће трајати све до окончања гласања.
Када је реч о изборној понуди, она је никад мршавија.
Тако, кандидате за сва места
има само Српска напредна
странка, а у Брестовцу и Новом Селу нема чак ниједног
противкандидата.
У Глогоњу ће им се за девет места у Савету супротставити само један представник

групе грађана „Панчевачки
фронт”, а Иванову двојица
представника Савеза војвођанских Мађара.
Најјача опозиција напредњацима биће у Качареву, где
ће се за петнаест столица надметати и дванаест социјалиста, као и троје представника
групе грађана.
И, на крају, на старчевачким листама биће и четворица социјалиста.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

10

КУЛТУРА
Културни телекс
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Хиљаду година
У Градској библиотеци Панчево у четвртак, 18. јуна, у
19.30, биће представљена књига Александре Ксеније Милосављевић под називом „Хиљаду година”.
У програму учествују Анастасија Илић, глумица, писац, православни публициста,
педагог и појац, и Дејан Павловић, уредник издавачке
куће „Чувари”, као и глумци
Горан Дакић, Љиљана Белобрк и Гордана Гроздић.
Књига представља збирку
представа, прича и песама за
децу.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Топло биље
У летњој башти Дома омладине у суботу, 20. јуна, од 20 сати, биће представљена најновија збирка
поезије Бојана Васића, под називом „Топло биље”. Разговор
ће водити Милош К. Илић.
Ва сић при па да мла дом
песнич ком та ла су ко ји се

МОЈ

појавио у српској поезији пре десетак годи на. Ње го ва пр ва
збирка „Срча” освојила је награде „Млади Дис” и „Матићев
шал”.
„То пло би ље” је
његова седма збирка песама,
а о њој и осталим делима говориће се током ове вечери.

избор

Четвртак, 18. јун 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ

ЗАВИРИТЕ У ПРОШЛОСТ
Уколико вас интересује историја овог поднебља и волите да
слушате приче o бурним променама на територији Баната,
вероватно ће вам бити важна
информација да у Долову постоји кућа породице Стајић у
којој су се сакупиле успомене
из претходна три века. Овај објекат је 2019. године проглашен
и спомеником културе.
Први утисак свакога ко тек
закорачи у двориште овог домаћинства јесте како се традиција чувања одржала у оквиру
једне породице. О баштини својих предака тренутно брине
Ђорђе Стајић (75), чије приче
о сваком предмету на који наиђете не могу да вас оставе равнодушним. С десне стране се
налази стара кућа која је саграђена почетком осамнаестог
века, док је новија кућа саграђена на самом почетку двадесетог века.
Најстарији предмет у домаћинству је велики сандук за
„меке” ствари који је донела
чукун чукун бака, негде у осамнаестом веку.
Централни мултифункционални део куће представља огњиште, где се налази још један
веома стари предмет, а то је
тепсија за прављење чеснице.
Стајићи је сматрају светом посудом. Употребљавала се једном годишње и, све док је Ђорђева бака била жива, она се користила за исту намену. Стара
је триста година и, међу осталим предметима који су сачувани у овој просторији, осликава
начин живота наших предака.
До дневне соба води видљив
утабан траг којим су некадашњи укућани често пролазили,
а у њој прегршт детаља. Кревет
стар скоро двеста година, на
ком је аутентична постељина

остављена у наслеђе, поред колевка, а у средини собе трпезаријски сто с посуђем које су користили чланови ове породице, па чак и Ђорђе. У витрини –
тањири, неки стари и двеста година („жолнаи”), који су се као
и већина предмета налазили на
тавану ових двеју кућа, чекајући да једног дана поново заузму место које заслужују.
И не може да се још једном
не постави питање: како су Стајићи били истрајни у очувању
детаља и предмета за своје потомке? А нису марили само за
материјално, већ је међу њима
било учених људи и правих полиглота.
– Нисам ја дошао на идеју да
свој дом отворим и људима представим ове старе и ретке предмете. Једном ми је у кућу дошао

МОЈ

Ратна соба
Бојана Ушак,
предузетница
КЊИГА: Волим да читам
књиге, углавном је то позитивна психологија. Најдража ми је књига „Моћ подсвести” Џозефа Марфија. Ова
књига даје одговоре на питања: зашто је неко тужан, а
неко срећан? Зашто је неко
весео и богат, а неко јадан и
сиромашан? Зашто је неко
плашљив и испуњен зебњом,
а неко пун вере и самопоуздања? Зашто неко постиже
успехе, а неко непрестано
наилази на неуспехе? Зашто
је неко одличан и омиљен
говорник, а неко сасвим
осредње пролази код људи
којима се обраћа? Зашто некоме пође за руком да се излечи од такозване неизлечиве болести, а некоме не? Налазе ли се одговори на ова и
многа друга питања негде дубоко у подсвести свакога од
нас? Мене охрабрује и мотивише да све могу само ако
јако желим и да је све у подсвести.
МУЗИКА: У нашој кући се
слушају дечје песмице, јер
имам сина од две године.
Иначе и волим, када сам
сама, да се опустим уз стране романтичне баладе и
углавном је то неки микс с
„Јутјуба”.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Зоран Вапа, који је експерт у
области византологије и ради у
Заводу за заштиту споменика
културе Војводине. Он ме је први питао да ли сам свестан чиме
сам све окружен – каже скромно.

гледом прати посматрача и померањем се стиче утисак да се
и положај његових ципела мења. Ђорђе каже да он има податак да икона свеца који хода
постоји још само у Пећкој па-

У овој просторији радо прича
о својој прабаки Софији, која се
налази на слици тик уз ону с
венчања баке Зорке и деда Васе.
У другом делу старе куће је
спаваћа соба, с мноштвом етнографских предмета из деветнаестог и двадесетог века, међу којима су и фотографије
предака. Уз ормар пун одеће и
постељине која се ручно везла
и ткала, налази се икона Светог Стефана, породичне славе
Стајића. Ђорђе каже да је ову
икону купио његов деда на улици у Одеси, где је боравио док
се борио на руском фронту. За
њу је специфично да светац по-

тријаршији, Владичанском двору у Вршцу, Лувру и Санкт Петербургу.
У дну дворишта се налазе
вински подруми, а наспрам
ових старих зграда новија кућа саграђена у „швапском” стилу, високих плафона, са аутентичним намештајем.
Да бисте у потпуности стекли утисак о овом домаћинству, приче морате да чујете од
самог власника, који ће вас вратити уназад и приближити вам
то време, као и дух ове породице, који је и дан-данас на сваком кораку и у сваком предмету овог споменика културе.

У ПРИПРЕМИ

Филм о тровачици из Баната
ФИЛМ: Често гледам комедије, драме и романтичне
филмове, а највећи утисак на
мене је оставио филм „Ратна
соба” из 2015. године. То је
драма настала под редитељском палицом браће Кендрик.
Главни ликови у филму су
Тони и Елизабета Џордан,
брачни пар који има успешну каријеру, прелепу ћерку, кућу из снова, наизглед
апсолутно све, али у стварности немају ништа. Њихов
брак се претворио у ратну зону, при чему њихова ћерка
постаје колатерална жртва.
Све се мења када Елизабета
упозна гђу Клару, једну стару и мудру жену која свим
срцем тражи Бога, и тада почиње молитвом свакодневно
да се бори за своју породицу.
Ово је охрабрујућа реална
прича о љубави, породици,
браку и молитви. Могу више
пута да га гледам, јер ме инспирише и даје мотивацију у
свакодневном животу.

Последње две године панчевачки редитељ Иван Ракиџић
радио је на сценарију о баба
Анујки, тровачици из Владимировца која је, према познатим подацима, усмртила око
сто педесеторо људи. Ракиџић
каже да му је на овом пројекту помогло драгоцено искуство стечено у раду на филму
и серији о разбојницима из
Баната који је трајао скоро

пет година. Филм о баба Анујки је тренутно у припреми за
снимање.
– Сценарио сам радио са др
Шимоном Ђарматијем, који о
овом случају има написану књигу, али смо у овом процесу дошли и до нове грађе – рекао је
Ракиџић.
Филм ће бити реализован у
продукцији београдске филмске куће и у сарадњи с проду-

центом из Букурешта. Овим
пројектом су конкурисали и
код По кра јин ског фон да за
филм.
– У питању је прича о томе
како настаје зло у једној младој жени, како се манифестовало и на који начин је све то
радила. У филму ћемо испратити њен живот од младости
па до самог краја – објаснио је
панчевачки редитељ.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ МИЛОРАДА БАТЕ МИХАИЛОВИЋА

О прошлости и проживљеном
На првој изложби која је отворена након паузе изазване коронавирусом у Галерији Милорада Бате Михаиловића, 11.
јуна, представљени су радови
панчевачког уметника Уроша
Огризовића. Изложба под називом „Сентименти” биће отворена до 28. јуна.
– Увек сам се трудио да цртеж иде заједно уз керамику.
Ови радови су углавном од
порцелана, као једне од најчистијих сировина, али и управо због недостатка саме боје.
Све је рађено од овог матери-

јала у црној и белој боји, а понеки рад је и од црне глине.
Цртежи су рађени комбинова ном тех ни ком: акри лик,
акварел и графит – објаснио
је аутор.
Изложба „Сентименти” први пут је представљена прошлог месеца у галерији „Стара
капетанија”.
Урош Огризовић је тренутно на мастер-студијама на Факултету примењених уметности и добитник је награде „Иван
Табаковић” за остварење у области керамике.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ НУМИЗМАТИКОМ И ФИЛАТЕЛИЈОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПИСМО ИЛИ ГЛАВА
Жеља да нешто сакупљамо обично се
јави у детињству. Привлаче нас ситне
ствари које можемо да чувамо по кутијицама, а онда се појаве и албуми
који нас терају да попуњавамо серије
и стварамо збирке. Међу онима који
су одрасли у времену слања „праве”
поште има доста колекционара маркица, али овај хоби поново постаје
популаран. Нумизматика, с друге стране, никад није престајала да буде привлачна. Нема оног ко не сања да ће
му један новчић променити живот.

сетих година нашао Орден народног
хероја!
– Овај хоби ми је донео много тога
у животу, пре свега пуно пријатеља,
од обичних људи до доктора наука.
Објавио сам десетак публикација и
двестотинак радова. Посебна част је
рад на статуту одликовања Ватрогасног савеза Србије и њиховој реализацији, за шта сам и одликован. Многа велика имена из области хералдике и фалеристике у земљи и иностранству цитирају моје радове из ове области. Наравно, то за мене представља
посебно признање – објашњава.

Мирис прошлости
Лука Матић (26) студент је туризма и тренутно борави у
Индонезији. Прикупљањем
кованица се бави већ петнаест година. Почео је с новчићима које је налазио на улици,
а касније се страст за прикупљањем проширила на значке, медаље,
заставе, старе фотографије с краја деветнаестог и почетка двадесетог века,
заставе свих величина, бајонете, пегле на жар, антикварне књиге...
– У колекцији имам највише металних новчића и папирних банкнота. Кованица и сребрњака, заједно,
негде је између пет и шест хиљада –
каже Лука.
Он ове предмете не посматра само
кроз материјалну вредност, већ и историјску. Међутим, једна од најдражих
му је једна ретка америчка кованица.
У питању је четврт долара из 1921.
године који је произведен у мањем
тиражу него других година.
– У овом хобију ме привлачи то
што су људи много пре мене користили ове предмете. Леп је осећај држати тако нешто старо у рукама, а и
сам мирис ових предмета – прича.
Покреће га страст за проналажењем неког новог и интересантног предмета за колекцију. Недељом му никада није био проблем да се у четирипет ујутру упути ка старом бувљаку
како би нашао оно што га занима.
Сада је чак и у Џакарти нашао један
мали бувљак.

Лука Матић
ви Петар и Александар Карађорђевић.
Своје примерке чува у класерима, кутијама и специјалним албумима. Није ни помислио да ишта од тога икада прода.
Каже да би то било као да треба да
откине део себе.
– Највећи ми је изазов да набавим
оно што желим, мислим да ми сада
фали можда десет одсто да ми колекција буде комплетна. У потрази сам
тренутно за новчаницом од хиљаду
динара са Светим Ђорђем који убија
аждају из 1920. године – каже.

Учење и усавршавање
Златко Радочај (57) од петог разреда
бави се сакупљањем поштанских мар-

У потрази за квалитетом
Сеад Билаловић (43) по занимању је
IT техничар. Први пут се сусрео с
новчићима као дете. Стриц који је
живео у Швајцарској доносио је франке и аустријски новац, што га је мотивисало да почне да га сакупља.
– После сам се специјализовао за
Србију од 1883. године до данас. Имам
велику колекцију новчића и новчаница, скоро све што је издато – прича
Сеад.

Сеад Билаловић
Примерке је у почетку могао да набави и на старом бувљаку, али сад се
квалитетни комади могу наћи углавном само код колекционара.
– Новчиће од пет, десет и двадесет
пара из 1883. године можеш да нађеш по цени од пет динара до петсто
евра, колико коштају они савршено
очувани. С временом те не задовољава лош квалитет, већ тражиш све боље док не нађеш оно перфектно што
те стварно усрећи – објашњава.
Најдражи му је један златник „византијац”, а најлепши је новчић с дуплом главом на ком се налазе краље-

Златко Радочај
кица, али је у овом хобију правио паузе. Сада се захваљујући дружењу с
колекционарима вратио овој страсти.
– У почетку сам, једноставно, сакупљао маркице где год сам их налазио, али сам тек у својој петнаестој од
дединог брата из Сенте научио све
што се тиче филателије. Он је имао
озбиљну збирку, а ја сам тада први
пут видео да постоје каталози и албуми, затим да се користе пинцета, лупа и зубомер – прича Златко.
Сматра да филателија ипак није само обичан хоби, јер захтева учење,
али такође омогућава да се путем ње
сазна доста ствари.
– Ја сам, прикупљајући маркице,
наишао на занимљиве информације о
флори, фауни, географији и историји.
На њима су приказани догађаји који
су обележавали једну земљу и епоху.
Цртежи су сами по себи фасцинантни. А све то може се наћи у описима
маркица у каталозима – прича он.
Златко се ипак одлучио да прикупља маркице с простора југословенских земаља. Од Кнежевине Србије
па надаље. И тренутно их има око десет хиљада.
– Када желиш озбиљно да се бавиш
овим, мораш добро да упознаш саме
маркице. Оне се штампају на двадесет врста папира и у безброј нијанси
и боја. Да би се утврдило да ли је права, потребно је знати све параметре
оригинала – прича.
Посебно су га привлачиле пригодне маркице које се издају поводом
неких значајних догађаја, спортских
јубилеја...
– Уз овакве маркице увек иде блок с
текстом који објашњава читав догађај
или актере. Баш пре неки дан ме је заинтригирала маркица поводом Међународне године здравља биљака коју

сам добио. На њима је приказан значај биљака, али и пчела. А пчеларство
је други мој хоби, којим се бавим последњих десетак година – објашњава.
Посебну вредност филателије налази и у контакту с другим колекционарима, које среће на бувљацима или
приликом куповине на берзама, с којима размењује искуства и информације.

Неизвесност и трагање
Горослав Живојнов (54) заинтересовао се за поштанске маркице кад је
био дете, али се пре три године овом
хобију посветио врло озбиљно. Повод
је био почетак везе с Лидијом, која је
такође колекционар маркица.

Одавање признања
Ненад Бјелош (63), по струци машинбравар, по опредељењу је фалеристичар. Већ четири деценије он изучава
ову грану нумизматике која се бави
одликовањима, као једну од најмлађих грана историје уметности.
– Мој деда је као учесник Другог
светског рата био носилац Партизанске споменице и неколико одликовања, и то је на неки начин у мом детињству побудило
страст да се овим хобијем бавим. Из знатижеље све крене,
а каснији период је допуњен и
личним признањима са омладинских радних акција и активности у Савезу извиђача –
прича Ненад.
Његово интересовање је претежно везано за период од 1941.
до 1991. године и време до
данас.
– Озбиљнији приступ и селектовање почели су 1979. године када сам дошао са ОРА
„Ауто-пут” и тада је настала
збирка која се с временом богатила. Та колекција не садржи само одликовања, њу прате
фотографије, документи, нашивци (амблеми), и сви заједно приказују целину времена
или једног догађаја – каже он.
Одликовања и медаље мењали су се с променама друштвеног уређење и идеологије државе. Додељивана су за ратне и мирнодопске заслуге.
– Након слома Краљевине Југославије прва одликовања су установљена
1943. године, а израђена су у СССР и
1944. достављена на Вис, одакле су
разаслата штабовима Југословенске
армије. После распада СФРЈ новонастала Савезна Република Југославија
није имала одликовања све до 1998.
године... Прва су подељена тек након
НАТО агресије 1999. године – објашњава Ненад.
Као посебан догађај издваја куповину на бувљаку, када је у једном
убуђалом новчанику давних осамде-

Ненад Бјелош

„Кирка”
Мадлине Милер
У дому Хелија,
бо га сун ца и
најмоћнијег међу ти та ни ма,
ра ђа се кћи.
Ипак, Кирка је
необично дете –
ни ти је, као
отац, моћ на,
нити је заводница попут мајке. У потрази за
садрузима, она се окреће свету
смртника и открива да ипак поседује моћ – вештичје враџбине, које могу супарнике претворити у чудовишта и представљати претњу и
самим боговима.
Пошто се осети угрожено, Зевс
је прогна на пусто острво, где она
усавршава окултне вештине и кроти дивље звери. Путеви јој се укрштају с многим чувеним митолошким личностима, укључујући Дедала, његовог злосрећног сина Икара, Минотаура, крвницу Медеју и
наравно превејаног Одисеја.
Ипак, жену која жели да буде
независна вребају различите опасности. И не знајући, Кирка навлачи на себе гнев и људи и богова, и напослетку се нађе суочена с
можда најстрашнијом, најосветољубивијом личношћу међу свим
Олимпљанима. Како би заштитила оно што јој је најдраже, Кирка
мора да прикупи сву снагу и једном заувек одлучи је ли јој место
уз богове, од којих је потекла, или
уз смртнике, које је заволела.
Два читаоца који до 24. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Шта је за вас храброст?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

Горослав Живојнов
– У почетку нисмо знали много о
филателији, али смо упознали једног
човека из Београда који нас је упутио
у овај хоби на прави начин. Схватили
смо да је за наше тржиште најбоље
скупљати маркице из бивше Југославије, а то је период од Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца па све до данас. Као и колико је важно имати
прави каталог по ком се маркице скупљају – прича Горослав.
За маркице је битно којој серији
припадају, какав је распоред зубаца,
да ли имају водени жиг, какав је отисак, да ли су гумиране с друге стране
и да ли су поништене. Маркице из
немачког Трећег рајха, на пример,
скупље су кад су оверене печатом него оне непоништене.
– За овај хоби су од опреме потребни: лампа, пинцета, албуми, каталог...
Ми смо све то сазнали у Клубу филателиста, где се једном недељно окупљају колекционари – објашњава.
Највреднија серија поштанских маркица код нас је она из Кнежевине Србије од 1866. до 1869. године.
– Генерално, скупе су наше маркице које су за време Другoг светског
рата штампане у Лондону, као и незупчасте маркице које су изузетно
ретке. За њих постоје цертификати,
јер се често дешава да људи маказама скрате зупце како би их продали
за већи новац – прича Горослав.
У свету, цене маркица могу да се
крећу од педесет центи до једанаест
милиона евра. Њихову колекционарску вредност диктира тираж у ком су
биле дистрибуиране. Оне с грешком
у штампи имају већу вредност, као и
оне које су биле фалсификоване, а
успеле да прођу кроз пошту.
– У овом хобију је сваки детаљ интересантан. Стално тражиш те грешчице, сакупљаш серије, мериш зупце. Заразно је – каже он.
Горослав и Лидија сада имају око
четрнаест хиљада маркица.
– Највише ме је обрадовало када
сам комплетирао британску серију с
ликом краљице Викторије из 1866.
године, а када бих скупио издање с
краљем Едвардом, био бих невероватно срећан! Кажу да их има само
петнаест у целом свету – закључује.
Мирјана Марић

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

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

НОВИ СИНГЛ

Ко ти је рекао
Састав „Исказ” недавно је објавио
нови сингл, под називом „Ко ти је
рекао”, који ће се наћи на петом албуму „Лавиринат”. Након дугог периода изолације и строгих мера изазваних коронавирусом бенд је одлучио да објави једну позитивну нумеру која говори о томе како је могуће остварити снове уз јаку жељу,
вољу и одлучност да створите нешто.
У споту се појављују бендови „Dog
Eat Dog”, „Guano Apes”, „Onyx”, „Dope Dod”, „Hed PE”, „Crazy Town”,
„Delinquent Habits”, „Hollywood Undead”, „Гоблини”, „Ритам нереда”,
„Sunshine”, „Sajsi MC”, „Ничим изазван”, „Bvana”, „Prti Bee Gee”, „Elemental”, „Smoke Mardeljano”... Многи од њих су учествовали на фестивалу „Wrong”, који је одржан у Панчеву прошле године.
Својим ангажованим текстовима бенд „Исказ” је представио своје мишљење и ставове путем четири студијска албума: „Natio” (2006),
„Теорија хаоса” (2008), затим „Ерос”
(2011) и „Танатос” (2014), који тематски чине целину под називом
„Критична маса”. Музика која је у
симбиози с текстовима пре свега
је енергична и конкретна, али позитивна и пуна емоција. Фузија је
хип-хопа, фанка, хардкора и сличних праваца, и као таква најбоље
појачава текстове које прожимају
бунт, позив на буђење, ставови човека као јединке, као и питање постојања човека.
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НАШ ГОСТ: МИОДРАГ ТАСИЋ, ПРОФЕСОР И КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР

ДР ЈАКОВ ЖИВАНОВИЋ, ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН

ЧОВЕК, УЧИТЕЉ – СТВАРАЛАЦ

Морални принципи
и велико знање

Права информација
деци пут је до успеха
Четири пута на
Европском првенству
Ако је тачна претпоставка да
смо сви на овај свет дошли с
неком мисијом, онда је сигурно да је његов задатак био да
учи и да своје богато знање потом преноси на младе. И то врло добро ради. И дан-данас.
Ово је прича о Миодрагу Тасићу, машинском инжењеру, кошаркашком тренеру, али и омиљеном професору технике и
информатике, који са својим
ученицима на бројним такмичењима ствара права чуда.
Миодраг Тасић је рођен 23.
октобра 1960. године у Чачку,
али је као шестогодишњак дошао у Панчево, тачније у Старчево, где живи и данас.
– Отац је радио у руднику у
Чачку, а по затварању рудника
добио је посао у Индустрији
стакла Панчево. Настанили смо
се у Старчеву, па сам тако и ја
постао Панчевац, тачније Старчевац – почиње да премотава
своју богату биографију наш
саговорник.
По завршетку основног школовања у ОШ „Вук Караџић”
похађао је ЕТШ „Никола Тесла”, смер за аутоматику, а
успешно је завршио и студије
машинства на Универзитету у
Београду.
– Радио сам у Фабрици сијалица „Тесла” све до 2000. године, а онда сам морао да полажем испите из педагогије,
психологије и информатике,
како бих могао да добијем запослење у школи и звање професора технике и информатике. Није било лако, али успео
сам. Радио сам у основним школама у Иванову, Старчеву, Глогоњу и Панчеву, а од 2008. сам
део колектива ОШ „Доситеј Обрадовић” у Омољици – с поносом прича Миодраг о својим
школским данима.

ТРЕ ЋА УНУ КА
НА ПУ ТУ...
Миодраг Тасић је и супруг,
отац и деда... Породица
му је одувек пружала подршку иако је често одсуствовао од куће.
– Ћерка и син су обезбеђени, имају своје породице, а поред две унуке и
унука, ускоро очекујем и
трећу унуку – каже поносни деда.
Као професор у ОШ „Васа
Жив ко вић” са сво јим та да шњим ученицима учествовао
је на републичком такмичењу
„Шта знаш о саобраћају”, а потом је тај успех поновио још

неколико пута. Са ђацима других школа.
– Са Старчевцима сам 2006.
го ди не уче ство вао на ре пу бличком надметању у авио-моделарству, а са ђацима моје
садашње школе „Доситеј Обрадовић” чак четири пута био
сам и на Европском првенству,
та ко ђе у окви ру так ми че ња
„Шта знаш о саобраћају”. Ишли
смо у Париз, Беч и Тирану,
где смо били четврти, а прошле године у Женеви освојили смо бронзано одличје. Такође, моји ученици су и на домаћим државним надметањима у авио, ауто и ракетном

убрзо отишао из „Динама” и
основао свој клуб.
– Оформио сам Кошаркашки клуб „Пивот”, који је имао
све селекције од пионира до
јуниора. Добро смо радили, вежбали смо у сали ОШ „Бранко
Радичевић”, а и на такмичењима смо постизали запажене
резултате. Сарадњу с КК-ом
„Та миш” ус по ста ви ли смо
2004. године, па сам од тада
део овог клуба. Водио сам готово све млађе селекције „Тамиша”, а помоћници су ми били Мирко Лаловић и Јовица
Станимировић. Због здравствених проблема са срцем, пошто

Миодраг Тасић
моделарству носиоци медаља.
Једноставно је, деци мораш да
даш праву информацију како
би успела да остваре одличан
резултат. Поред преданог рада на часовима, много времена проводимо и ван наставе –
открива рецепт за успех омиљени професор многих девојчица и дечака.
Популарни Таса је спортом
почео да се бави још далеке
1973. године. У Старчеву је,
код Владимира Јорге, тренирао карате. Стигао је до црвеног појаса...
– Када је Владимир престао
да буде тренер, односно када
се посветио научном раду и
докторату, и ја сам престао да
се бавим каратеом. Кошарку
сам почео да тренирам у старчевачком „Борцу”, играо сам
на позицији плејмејкера, а као
свршеног средњошколца покојни Тоша Лазић позвао ме је да
дођем у „Динамо”, који је тада

МИ ХОЉ ДАН КАО ДРУ ГИ РО ЂЕН ДАН
Један догађај у животу и сећањима Миодрага Тасића
заслужује посебан одељак.
– Био је 12. октобар 2001.
године. Вратио сам се кући
после тренинга, а пошто сам
се осећао јако лоше, кренуо
сам са супругом назад у
Панчево, код лекара. Негде
код „Азотаре” осетио сам јак
бол у грудима, позлило ми је
и онесвестио сам се. Некако
сам, секунду раније ваљда,
успео да се зауставим, и то
на пешачком острву. Како у
многим филмским причама
постоје хероји, тако их је
било и у овој мојој животној.
У том тренутку у помоћ су
нам притрчале медицинске

наступао у Првој Б лиги. Нисам се дуго задржао, свега годину и по дана, пошто нисам
могао да свакодневно плаћам
превоз на тренинге. Вратио сам
се у Старчево, па сам у „Борцу” био и играч и тренер, а
1993. године успели смо да се
пласирамо у Прву војвођанску
лигу. Било је то врло квалитетно такмичење у то време, као
да нас ре ци мо Пр ва Б ли га.
Играли смо у Хали спортова
на Стрелишту, а екипу су чинили углавном момци из Старчева и Панчева, као што су Горан Пејић, Драган Маринковић, Небојша Мандић, браћа

сестре Јелена и Лидија, указале су ми прву помоћ, убрзо су пристигла и хитна амбулантна кола, брзо се реаговало. У болници ме је примила Рада Јефтовић, наш
врхунски кардиолог, која је
баш те вечери била дежурна, а ту је била и моја сестра, медицинска сестра
Радмила Митић... Успели
смо сви заједно. Од тог дана
славим славу Михољдан.
Јелена и Лидија су наше
драге гошће на слави, а убрзо после мог спасавања добиле су и сталан посао у
болници – открива Таса најдраматичније детаље свог
живота.

Шкрбић, Милеуснић, Пеца Калинић и многи други. Заузели
смо четврто место на табели,
али тадашња управа клуба и
Месна заједница Старчево нису имале слуха за нас, па сам
се поново обрео у „Динаму”,
који у то време готово да није
ни имао млађе категорије –
препричава Таса своје спортске дане.

ми је 25. фебруара уграђен
стент, престао сам да радим у
„Тамишу”. Једноставно, морам
да мирујем, тачније да радим
посао без стреса и да шетам.
Што је у спорту готово немогуће. Водио сам три селекције
у „Тамишу”, то значи да сваког викенда имам по три утакмице, преко 90 малишана под
својим патронатом, путовања

ДО ЛА РИ КАО ПРЕ ПРЕ КА
Мало ко зна да је Миодраг
Тасић, заједно са Игором
Ко ко шко вим, са да шњим
селектором репрезентације
Србије, пре више од две
деценије као тренер предво дио на ци о нал ни тим
наше земље који су чинили
де ча ци
ро ђе ни
1988.
године.
Одмах по доласку на нову
тренерску дужност Миодраг је
начинио успех с младом селекцијом панчевачког клуба.
– Да, тренирао сам генераци ју де ча ка ко ји су ро ђе ни
1982. године и заузели смо
четврто место на јуниорском
првенству Југославије. Из те
екипе Давор Перак и Саша
Црнобрња остварили су завидне каријере и своја имена уписали у историју српске кошарке. Са сениорским тимом „Динама” 1998. године играо сам
у Првој српској лиги, а из тог
тима су се издвојили садашњи
тренер „Тамиша” Бојан Јовичић, па Јасика, Геља, Кића,
Матовић, Топић, Рајковић...
Имали смо заиста сјајан тим
ко ји су чи ни ли углав ном
момци из Панчева – додаје
Миодраг.
Како то обично код нас бива, успех се тешко опрашта,
уследила су нека неслагања у
клубу, па је Миодраг Тасић

– Добили смо и позив за
школовање у Америци. Требало је платити 20.000 долара, с тим да смо половину
од те суме добијали од савеза, а другу смо морали да
обезбедимо сами. Ја нисам
успео. Игор је отишао у Америку... Сада је све историја
– додаје Тасић.
по целој Војводини, а ту су и
свакодневни тренинзи од 19
до 23 сата. Жао ми је, али морам мало да успорим. Сада ми
је најбитније да ми се стабилизује здравствено стање, па
ако све буде у реду, вратићу
се кошарци, зашто да не – говори човек који је у игри под
обручевима провео четири деценије, а током њих је накупио и 36 година радног стажа
и петнаест година приватног
бизниса, када се бавио продајом електроматеријала и апарата за домаћинство.
Миодраг Тасић – господин с
манирима. Добар човек пре
свега, али и велики борац. Није одустајао ни када му је било
најтеже. Напротив. Устајао је
јачи. И опет побеђивао. Зато и
јесте пример својим ученицима. Није битно да ли су они у
школским клупама или на терену испод обруча. Због тога
га и воле.
Александар Живковић

Срп ски по ли ти чар и
књижевни радник, противник Вукове реформе језика и високи чиновник у служби кнеза
Милоша Обреновића,
1849. године био је проглашен за почасног грађанина Панчева. У чувеном „Поменику знаменитих људи у српскога народа новијега доба” Милан Ђ. Милићевић 1888. године о њему пише:
„Ро дио се у се лу
Обрежи у Срему 18. фебруара 1808, а старина
му је у селу Кључу (у
ваљевској Колубари).
Основну школу свршио
је у месту свог рођења, гимназију у Карловцима, а философију у Пешти, где је постао доктор у философији.
По свршетку школа био је
први писар у Патријаршији
па професор у карловачкој
гимназији.
У почетку 1834, на позив
Кнеза Милоша прешао је у
Србију, и после неколико месеца огледа Кнез га је поставио
за директора своје Књажевске придворне канцеларије.
Сам је причао да је у Крагујевац стигао баш у очи Сретења, и сутрадан отишао је у
цркву на службу. Кад дође
време да чита апостол устумараше се вели по цркви и
попови и учитељи и ђаци.
Кнез Милош стојећи на свом
столу већ опажа ту забуну, и
тек што не запита:
– Море шта је то?
А ево шта је било: ђак неки
узео из цркве апостол, да се
спреми да чита у цркви на
Сретење, па нити га је научио, нити је књигу вратио цркви, нити је сам дошао на
службу.
Видећи ту забуну Живановић који је црквено правило знао, изађе пред Кнеза
и упита:
– Је ли слободно Господару, да ја прочитам апостол
без књиге?
– Слободно сине како не
би било слободно, само ако
умеш – одговори Кнез.
Живановић изађе на амвон
и очита апостол наизуст, као
и из књиге.
– Аферим игумане! – викну Кнез, радостан што се из
забуне тако лако изашло. Од
тога доба Кнез је Живановића го то во сва кад звао
игуманом.
Као директор књажеве канцеларије Живановић је имао
доста утицаја на многе послове земаљске. Кнез Милош
га је слао у Цариград кад се
градио Устав за Србију 1838,
и када је Србији одређиван
грб и застава.
У питању о Савету Живановић је одсудно противан
тачци XVII Устава по којој
је српским саветницима судила Порта. И не могавши
да спречи да такав члан уђе
у Устав, он је написао своју
оставку већ у Цариграду, па
је дао чим је стигао у Крагујевац.
У уну тра шњем тре њу у
Србији Живановић је увек
стајао уз Кнеза Милоша. То
сво је вла да ње је он ова ко
правдао:
– Ми дошљаци, кад смо уз
власт, на праву смо путу. Ми
ваших домаћих рачуна не знамо. У колу шумадинском ми
можемо играти, али је непристојно да ми дошљаци у Шумадији водимо коло!
За то је странка, која је
била не за до вољ на Кне зом
Ми ло шем, ја ко мр зе ла
Живановића.
Видећи да се Србији, нарочито после Устава од 1838,
спремају бурни дани, које није

Др Јаков Живановић
могао ни уклонити, ни разредити, и не желећи имати никаква учешћа у тим догађајима, Живановић је као што
је казано још у Цариграду написао, и дошавши у Крагујевац одмах други дан 5. марта
1838. године дао оставку, и
отишао у Срем, где је живео
као приватан човек, али увек
као српски грађанин, са српским пасошем.
Година 1848. извела је Живановића из његове тишине,
и увела га у народне послове
на оној страни. Био је посланик на Мајској скупштини 1848. године у Карловцима и члан Главног одбора
Српског Војводства. Тада је
радио сасвим својски против
Маџара, споразумивши се са
Бечом, као од два зла мањим, по његову мишљењу,
јер је веровао да ће Беч, најпосле притиснути и Маџаре
и Србе!
У Српском покрету је учествовало 12 чланова његове
породице. Изабран је због својих заслуга током Српског покрета за почасног грађанина
Панчева и Карловаца.
Го ди не 1850. вра тио се
опет у Србију, и постао је
најпре секретар Савета под
Стејићем који је био Главни
Секретар, доцније после Стејићеве смрти био је Главни
Секретар Савету, па онда помоћник попечитељу правде
и просвете.
У овој последњој служби
док је Црнобарац био попечитељ, Живановићу се даде
прилика да искаже свој отпор новој струји у српском
језику и правопису. У договору са министром Црнобарцем, који му је све одобравао, отворио је чувену расправу са Ученим Друштвом
око језика и правописа, која
се, најпосле, свршила победом нових идеја.
Имао је си на по име ну
Миливоје.
Кад се Кнез Милош вратио у Србију да, по други пут,
узме владу, пријатељи његови протераше Живановића
не само из службе, него и из
отаџбине.
Живановић се на скоро вратио из прогона, и добио је
звање председника окружног
суда, у Крушевцу. У тој служби га је и смрт снашла 1861,
у Београду.
Био је члан Матице српске
у Новом Саду и Друштва Србске словесности у Београду.
Први приложник Школског
фонда у Кнежевини Србији,
са датих 1000 гроша. Носилац је Ордена славе који му
је дао турски султан Махмуд
II, док је био српски депутат
у Цариграду. Добио је као
странац, и руску царску златну ме да љу за ли те рар не
заслуге.”
Јаков Живановић један је
од двадесет почасних грађана којима је то звање додељено између 1840. и 2019. године. Занимљиво је да ниједна
улица не носи његово име.

Четвртак, 18. јун 2020.
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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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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

dr sc. med.
Ненад Ратковић

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Војномедицинска
академија

др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

др Миодраг
Шипчић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Војномедицинска
академија

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

АКЦИЈE ОД 11. ДО 24. ЈУНА
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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

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

•
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ВОЗИЛА

JAVOR DRVO

ПОНУДА

STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

ПРОДАЈЕМ џип тојота
РАВ 4, боја златно металик, фул опрема, очуван,
гаражиран, први власник.
063/311-916. (292200)
АСТРА Г 1.7, 2007, петора
врата, сва опрема, очуван.
064/587-50-24. (292303)

Ц 5 2.0 ХДИ, 2002. одличан, нерегистрован, наследство. Може замена.
Повољно. 062/772-787.
(ф)

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

КАЗАН за ракију, лошишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (291972)

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

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (291663)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гараћу, најбоља
локација у граду за аутомеханичаре. 064/026-2791. (292167)

Стовариште ГОЛИЈА
• комплетан
грађевински материјал
• шљунак, сејанац
са превозом

063/776-56-58, 013/252-06-64
ИЗДАЈЕМ гаражу на Стрелишту. 065/377-15-06.
(292189)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ прасићи.
065/363-14-24. (292381)

ПРОДАЈЕ се косачица ношена „пољострој”, оџаци,
као нова. 063/531-225.
(292251)
ПРОДАЈЕ се цреп полет,
Нови Бечеј, идеал 222,
нов, на палети, 200 комада. 063/531-225. (292251)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/77345-97. (292262)
ПРОДАЈЕМ гуске, патке,
моркиње. 061/143-35-20.
(292277)

ПОВОЉНО продајем добро очуван кауч. 062/85073-30. (292278)

ЈУГО 55, 1997, регистрован.
064/587-50-24. (292303)

ПОТРАЖЊА

РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме „Дабић” у Панчеву,
по цени од 200 динара по
комаду. Упис вршимо за
28. јун 2020. године.
013/377-901. (292252)

ПОЛОВАН намештај, шпорет на чврсто гориво, усисивач kupou сентрија, ТА
пећ елинд 2. 063/537-003.
(292285)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, фул опрема,
шест брзина, власник.
064/130-36-02. (292303)

ВОЗИЛА

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ ремонтовне
ТА пећи, достава, монтажа. 335-930, 063/705-1818. (192288)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002, петора врата, клима, регистрован. 064/587-50-24.
(292303)

ПРОДАЈЕМ рено твинго,
1996. и сузуки витара (шевролет тракинг). 063/245458. (292326)

ОГЛАСИ

ПОВОЉНО продајем машину за производњу папирних џакова. Тел.
064/424-95-10. (291830)
ПРВОКЛАСНИ прасићи и
јагањци, свиње, могућност
клања. 060/037-11-96,
064/290-50-29. (292041)
СИМПОВА кожна гарнитура без, тросед и две фотеље без механизма. Тел.
064/168-56-22. (292184)
РАСПРОДАЈА кока носиља у пуној носивости са
фарме „Дабић” у Панчеву
по цени од 2.000 по комаду. Упис вршимо за 28. јуна 2020. године. 013/377901. (292183)
ПРОДАЈЕМ кафанске њтолове, 25 комада, и малу
циглу. 064/110-70-71.
(292204)
ЈАБУКА, кајсија, шљива,
бресква, крушка, дуња за
ракију – продајем. Тел.
061/142-23-69. ()292231)
ПРОДАЈЕМ пчеле, може и
са кошницама (наставци).
Тел. 064/993-22-52.
(292212)
ПРОДАЈЕ се цреп медитеран 222, Нови Бечеј, 500
кмада. Тел. 063/531-225.
(292251)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат са фиоком и душецима, мало коришћено и
очувано. Копнтакт: Петар,
064/976-65-50. (292329)
ПРОДАЈЕМ три старинска
ормара, повољно.
064/587-50-24. (292303)
СТО са столицама, укћни
бар, теписи, горионик на
нафту, телевизор, тротинет.
0964/206-30-24. (292314)

ИНВАЛИДСКА колица,
шпорет плин-струја, комбиновани фрижидер, орман, телевизор. 063/86182-66. (292352)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, фрижидере,
СУДОПЕРА с висећим, ка- веш-машине, телевизоре,
уч, фотеља мојца, самачки долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101кревет, сто, столице.
11-47 (292020)
063/861-82-66. (292352)
ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбиновани, двомоторац,
веш-машину, може ваше
неисправно уз доплату,
вертикални замрзивач.
064/129-73-60. (292364)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
око 8.000 комада, центар
Панчева, повољно.
060/691-88-23. (292356)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
шпорет. 061/288-11-55.
л(292426)

ПРОДАЈЕ се кревет са душеком и кожна канцеларијска столица, очувано.
064/294-21-40. (292400)
РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500, лежајеви
од 15.300. 060/600-14-52.
(292407)
ДЕБЕЛА крмача на продау. 064/940-83-09,
013/631-783, Баћо.
(292429)

КУПУЈЕМ дечје ауто-седиште. 064/256-84-41, Јован.
(292233)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, полован намештај и сво остало
покукћство. 066/641-3036, 061/641-30-36.
(292315)

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

КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, телевизоре,
замрзиваче, бојлере, шпорете. 061/321-77-93(292416)

ПАНЧЕВО, Рибарска, продајем грађевинско земљиште 45 ари, може парцелизација, може замена,
могу и инвестиције. Власник. Тел. 065/360-62-70
(СМС)

„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
АМБАЛАЖУ од пива, вина,
ракијске флаше, виски, тегле и кутије од банана. Тел.
061/142-23-69. (292231
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (292267)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, веш-машине,
телевизоре, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (292391)
КУПУЈЕМ полован намештај, перје, боце, плинске
акумулаторе, бакар, гвожђе.
066/900-79-04. (292259)
КУПУЈЕМ перје, старе слике, сатове, стаи новац, сифон флаше, фигуре, старо
покућство. 335-930,
063/705-18-18. (292288)
КУПУЈЕМ гарнитуре, кухиње, столице, столове, ТА
пећи, остало покукћство.
060/138-52-38. (292291)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
белу технику и ТВ уређаје. 063/196-54-56,
061/130-44-33 (292387)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, замрзиваче, шпорете, телевизоре,
веш-машине, долазимо.
061/206-26-24. (292416)
КУПУЈЕМО све метале,
гвожђе, бојлере, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, фрижидере, долазим. 061/322-04-94.
(292416)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАНДИШТЕ, строги центар, кућа са плацем, само
19.900 евра. АМК некретнине, 061/262-08-44.
(292330)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са пратећим објектима у
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (291342)
КУЋА на продају у Омољици. 013/618-625.
(292080)
ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм
са плацем од 15 ари. Тел.
066/903-88-65. (292176)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову,
глизу центра. Тел.
063/707-19-64. (292172)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. 064/17885-36. (292182)
КУЋА Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 011/274-80-67.
(292226)
ПРОДАЈЕМ плац, двориште у Омољици, Ул. Нушићева бр. 45. Звати на тел.
063/867-03-43, Кова.
(292224)

Четвртак, 18. јун 2020.

ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
са кућом за бизнис, Новосељански пут 131.
064/276-08-08. (292211)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село. 066/887-84-00.
(292269)
ТЕСЛА, кућа 3.5 ара,
70.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (292256)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000; Миса,
4 етаже, 75.000. „Јанковић”, 348-025. (292287)
ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
21.000; Јабучки пут, 30
ари, 25.000. (188), UnaDalli”, 064/255-87-50.
(292286)
ПЛАЦ, Кудељарац, 26 ари,
вода, струја, 25.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(292286)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
са пратећим објектима у
Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (292281)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 064/473-1072. (291335)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
111 квм, укњижена, власник, 79.000 евра.
063/881-18-29. (292307)
ПЛАНДИШТЕ, строги центар, кућа, локал, воћњак,
само 44.900 евра. АМК
некретнине, 061/262-0844. (292330)
БАВАНИШТЕ, у срцуи Баната, кућа са плацем само
37.900. АМК некретнине,
061/262-08-44. (292330)

ПРОДАЈЕМ кућу – три
стана, 8 ари плаца, Горњи
град. 063/829-89-48.
(292334)

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

064/64-39-721
ЗАСЕБНА кукћа 30 квм +
30 квм, на Маргити.
064/248-90-16. (292386)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан у Његошевој.
063/313-848. (292228)

ПЛАЦЕВИ, дозвољена
градња, погодно за све делатности. 064/212-52-52.
(292396)

ЛЕП, нов дуплекс, близина
Хотела „Тамиш”, двострано оријентисан, 105 квм,
850 евра/квадрат.
064/570-64-70. (292217)

ПРОДАЈЕМ кућу у насељу
Топола-Панчево, од 130
квм, са двориштем и воћњаком. Цена по договору.
Тел. 064/510-67-81.
(292404)
ПРОДАЈЕМ плац грађевионски, нова Миса.
060/155-59-30. (292421)
ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, Охридска, 18,5
ари, погодан за полигон за
ауто-школе. Власник.
063/837-91-30. (292425)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ГОРЊИ ГРАД, Карађорђва, кућа за рушење 5,3
ари плаца, 53.000.
„Олимп”. 351–061,
063/274-951. (292331)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН на продају, опремљен, 65 квм. Лава Толстоја 20 .Куткова зграда063/362-973 (СМС)
ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)
СТАН на продају, на Стрелишту, 33 квм. 060/03623-29. (291604)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
Шарпланинска улица, нова Миса. 064/997-78-87.
(292338)

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

ЦЕНТАР, дворишна кућа
80 квм, 1.5 љр, хитно,
45.000. „Гоца”, 036/89977-00. (292365)

ПРОДАЈЕМ стан у Ковачици. 062/172-53-25.
(292083)
ПРОДАЈЕ се стран од 65
квм, у центру Алибунара.
За све информације позвати 069/540-11-66.
(292178)

МИСА, трособан, 85 квм,
ВПР, ТА, гаража, укњижен, 48.000. 063/252-559.
(292247)
ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи
спрат, две терасе, лифт,
ТА могућност ЦГ, 70.000,
договор. Звати после 17
сати. Тел. 064/119-60-06.
(292255)
ЦЕНТАР, једнособан, сређен, усељив, 21.000. (188),
UnaDalli”, 064/255-87-50.
(292286)

СТРОГИ центар, зграда
код СУП-а, само 49.000
евра. АМК некретнине,
061/2672-08-44. (292330)
МИСА, Тргопродуктова
зграда, једнособан, 33
квм, ВП, ТА, намештен,
усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (292331)
СОДАРА, двоипособан, 74
квм, XI, ЦГ, усељив, 47.00,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(292331)
ЦЕНТАР, 58 квм, трособан, реновиран, I, 59.500.
(394), 063/899-77-00.
(292365)
КОТЕЖ, 58 квм, изворно,
34.500, 150 квм, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (292365)
ПРОДАЈЕМ новоизграђени
стан, 50 квм, Стерјина 6.
063/803-10.-55.
ПРОДАЈЕМ трособан стан
на Котежу 1, 72 квм, ЦГ,
власник. 065/474-14-74.
(292340)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
53 kvm, TA, 28.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (292368)

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.

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

МИСА, једнособно, 42 +
Контакт: Маријана, 063/693-944,
15, 26.500; центар тросоЉупко – 063/313-844
бан, 65, 28.000, дворишни.
„Јанковић”, 348-025.
НАМЕШТЕН стан, 40 квм,
СОДАРА, трособан, X, 83
(292287)
квм, ЦГ, 51.000. (353),
код Црне мачке, 7. јули,
СТРОГИ центар, 24 квм,
„Премиер”, 063/800-44предност студенти.
једнособан,с алонски, мо- 30. (292368)
061/149-27-22. (291547)
же замена. (470), „Дива”,
ПРОДАЈЕМ стан, 52 квм,
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
064/246-05-71. (292300)
други спрат, Котеж 1, код кући, грејање гас, СинђеЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Лидла, без посредника,
лићева. 063/647-720, ТаКотеж 1, полусуерен, сре- 43.000 евра. Контакт:
ња. (292159)
ђен, повољно. „Дива”,
065/339-97-23. (292401)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на246-05-71. (292300)
КОТЕЖ 2, двособан стан,
мештену, насеље Младост,
ПРОДАЈЕМ дворишни
V спрат, 52 квм, 35.000.
одмах. 069/204-07-47.
стан до улице, засебно
Агенција „Тесла некретни- (292193)
двориште. Жарка Зрењане”, (238), 064/668-89-15.
ИЗДАЈЕМ намештену гарнина, власник. 061/382(292428)
соњеру, кућа у дворишту.
88-88. (292304)
061/272-01-87. (292188)
СТАНОВИ
ПРОДАЈЕМ стан, центар
ИЗДАЈЕМ двособан ненаПанчева, 36 квм, ТА грејаПОТРАЖЊА
мештен стан, Тесла, Цг,
ње. 063/184-10-57.
клима, на дуже. 061/605МИСА, Тргопродуктова
(292310)
19-07. (292199)
зграда, једнособан, 33
ТРОСОБАН стан, центар,
квм, ВП, ТА, намештен,
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
78 квм, II спрат, тераса,
усељив, 22.000. „Олимп”
стану кући, искључиво
новија градња. Тел.
брачном пару. Тел.
066/351-656. (292324)
063/188-40-09. (292206)
КУПОВИНА
станова,
АМК
ПРОДАЈЕМ новоизграђени
некретнине. 061/262-08ИЗДАЈЕМ стан у Његошестан, 50,90 квм, Стерјина
6. 065/803-10-55. (292326) 44. (292330)
вој. 063/313-848. (292228)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ТЕСЛА, 120 квм, 6 ари,
65.000; Маргита, 120 квм,
6.5 ари, 80.000. „Гоца”,
036/899-77-00. (292365)

ДУПЛЕКСИ, приземље, високо поткровље, 500 до
600 евра. 341-789,
063/818-36-99. (292431)

Pančevo, Ružina 14

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, исплата одмах. 063/836-2383, „Трем 01”. (292256)
КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (292368)
КУПУЈЕМ станове за реновирање. Агенција „Тесла
некретнине” (238),
064/668-89-15. (292428)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ на дуже једноипособан нов стан у Глогоњу са терасом, фунционалан, посебан објекат у
прелепом окружењу, све
одвојено, паркинг, приступ асфалтни пут
063/106-05-47 (СМС)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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ПОТРЕБАН двособан или
једноипосоан празан ненамешен стан, централно,
солидно стање. 062/309661. 8292235)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 170 евра.
063/246-509. (292227)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, на новој Миси.
063/716-48-68. 8292232)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли, ЦГ, на дуже.
066/494-900, 064/137-6319. (292239)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен, грејање, паркинг,
нова Миса, 130 евра, депозит. 060/301-51-13.
(292240)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан, 60 квм, Котеж
2, 250 евра. 063/101-1013. (292258)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан на Содари.
Звати после 16 сати. Тел.
063/240-589. (292263)

ИЗДАЈЕМ стан у ући, до
две особе, Стрелиште, повољно. Л062/856-91-34.
(292276)
ИЗДАЈЕМ скроз намештен
стан, Котеж 1, ЦГ, на дуже. 064/436-89-22.
(292305)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, централно грејање.
061/697-68-68. (292311)
ИЗДАЈЕМ мању кућу.
063/665-189. (292319)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, 7. спрат,
ненамештен, 120 евра.
060/732-62-61. (292321)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај. Центар. 063/502-211.
(292342)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, паркинг, повољно. 060/691-88-23.
8292356)

ИЗДАЈЕМ стан, празан,
одмах усељив. Борска бр.
3. Тел. 373-077. (292268)

ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Тесла, 100
евра, депозит. 371-543.
(292383)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм,
у Панчеву, Немањина 8.
Тел. 064/184-87-50.
(292272=

НАМЕШТЕН мањи стан,
кабловска, интенет, близу
центра, издајем. 061/66388-94. (292395)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, Мо- ИЗДАЈЕМ нов полунамештен стан, 70 квм.
ше Пијаде 74, 100 евра.
061/103-48-08. (292316)
061/267-72-30. (292421)
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СТАНОВИ

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.

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празан реновиран стан, у центру Панчева, Светог Саве 19, 34 квм.
064/134-06-08. (292393)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
центар, двориште, посебанл улаз, нов, мањи.
063/734-82-31. (292406)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (292418)
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опремљен, 30 квм, са терасом.
Контакт телефон 063/77259-18. (ф)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, ЛОКАЛ издајем, центар.
код Аутобуске станице.
064/866-23-26, 064/866063/278-421. (291935)
23-50. (292411)

GRAĐEVINSKOM CENTRU „DOMINO” BEOGRAD,
Pančevački put 72-a
potrebni:

• POMOĆNI RADNICI – VILJUŠKARISTI sa iskustvom
• POMOĆNI RADNICI u magacinu
• MAGACIONER sa radnim iskustvom na istim ili sličnim
poslovima
• TRGOVKINJE za rad u prodajnom Salonu keramike i
građevinskog materijala
Poslati svoj CV na email: jugodom2@hotmail.com ili doći
lučno GC DOMINO Pančevački put 72a, 011/274-84-00

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, Кочина 4, велики излог. 063/217-130.
(291354)
ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Браће Јовановић и
Светог Саве. 064/231-0733. (291900)
ПРОДАЈЕМ опремљен локал на платоу Зелене пијаце, 14 квм, бивши бифе
„Боемска прича”, одмах
употребљив. 064/129-2644. (292345)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште, центар, код смарт
блока, Gomexa, 35 квм.
064/006-43-33. (292039)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, могућност спајања. 066/86649-00. (292177)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
бр. 12. (292118)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ пословни простор у Његошевој. 063/313-848. (292228)
ИЗДАЈЕМ локал 671 квм,
Ул. Р. Путника 14-а, Панчево. Тел. 063/540-209.
(292312)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру града. 064/679-2920 (292322)=
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру, само као пословни
простор. 063/892-08-35.
(292358)

ИЗДАЈЕМ локал, 23 квм,
код Аутобуске слтљанице.
352-105. (292412)
ИЗДАЈЕМ лукс опремљен
дуплекс, 54 квм, Иве Курјачког 8. 064/118-64-57.
(292414)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Одлична локација. Тел. 063/819-37-33.
(292416)
ПРОДАЈЕМ локал 80 квм,
кафана, кдо Дома омладине, 18.000 евра. Тел.
063/237-742. (292422)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао. 063/884-22-71
(СМС)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у Маркету „Идеал”.
063/855-65-56, 063/13314-63. (292138)
ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
063/550-166 (СМС)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНО особље за
припрему хране и рад на
роштиљу. „Идеал”.
063/855-65-56, 063/13314-63. (292138)
„КОНОБА”, потребан кувар/пица-мајстор.
060/635-57-73. (292333)
ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249432. ( 291694)
РЕСТОРАНУ ROYAL у
„Авив парку” потребан кувар, конобар, помоћни
радник, чистачица.
063/216-788. (291915)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. CV pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-48-56.
(292044)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни возач, пица-мајстор, раднице за палачинке и сендвиче. 062/339279. (292067)
ПОТРЕБАН конобар-ица у
ресторану „Банатски кутак” у Панчеву, са или без
искуства. 060/512-59-99.
(292223)
ПОТРЕБАН радник у продавници „Пловак-плус”.
Потребна возачка дозвола,
познавање риболова и делимично познавање рачунара. Тел. 066/352-414,
позвати од 9 до 12 сати.
(292230)
СЕНДВИЧАРИ „Буба” потребне раднице са искуством за рад на роштиљу и
у кухињи. 063/248-599.
(292237)

ПРОФЕСИОНАЛНИ кувар
потребан, добра плата.
064/126-83-53. ((292399)

Предузећу SET RECIKLAŽA потребан РАДНИК ЗА
РАД НА ПРЕСИ. Пожељно радно искуство. Рад се
обавља у Крњачи.
Пријаве на 011/297-22-23, Весна,
или office@setreciklaza.rs
ДИСТРИБУЦИЈИ пића Weifert Панчево потребан возач Б и Ц категорије. Звати до 15 сати. Тел.
062/446-285. (292205)
ПОТРЕБНИ радници за
брање малина. Обезбеђен
смештај и храна. Дневница минимум 2.500 динара.
060/086-10-37. (292282)
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.
(292309)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране,
до 55 година, старости.
064/255-84-58. (292325)

ПОТРЕБНА спремачица за
одржавање фирме. Тел.
013/403-639, „Pan Bau
Max” doo (292420)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)
ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
063/550-166 (СМС)

Предузећу SET RECIKLAŽA doo потребни РАДНИЦИ У ПРОИЗВОДЊИ, ЗА РАСТУР ТЕЛЕВИЗОРА
И МОНИТОРА. Рад се обавља у Крњачи.
Пријаве на 011/297-22-23, Весна Мирјанић,
или office@setreciklaza.rs
ПРОДАВАЦ-КОМЕРЦИЈАЛИСТА са искуством за
рад на стоваришту грђевинског материјала за
стално или повремено, потребан. 062/772-787. (ф)
ВОЗАЧ Ц категорије, за
стално или повремено, потребан за рад на стоваришту грађевинског материјала. 062/772-787. (ф)
ПОМОЋНИ радник, за
стално или повремено, потребан за рад на стоваришту грађевинског материјала. 062/772-787. (ф)
ПОТРЕБАН радник/радница за рад на фарми.
064/259-96-62. (292379)

„КОНОБА”, потребан шанГРАЂЕВИНСКОЈ фирми
кер/конобар. 060/635-57поребан: магационер,
73. (292333)
ноћни чувар. Предност
ПОТРЕБНА радница/пропензионерима. Контакт:
давачица у пекари.,
060/333-88-50. (292380)
062/404-144. (292355)
ПОМОЋНИ кувар потреПОТРЕБАН радникк. ДОО бан ресторану у граду.
„Зоки стакло”, 064/131064/126-83-53. (292399)
72-85. (292343)
ПОТРЕБНИ конобари-це
ПОТРЕБНЕ раднице у про- за рад у ресторану
даји и кухињи, за рад у ре- (сплав). 063/830-75-23.
сторану. 064/259-96-62.
(292394)
(292379)
ПОТРЕБАН наркоман мајПОТРЕБНЕ раднице за ра- стор за молерско-гипсарду маркету „Цеца 013”.
ске радове. 063/861-44060/555-11-73. (292409)
00. (292403)

300-820, 300-830

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(291225)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (292260)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, могућност онлајн рада, професор. Центар, 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (292361)
ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање,
уношење. 064/357-82-08.
Босанац. (291483)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
КАМИОНСКИ превоз до
два кубика: шљунак, песак, сејанац, шут, 1.500
динара. 062/355-154.
(291769)

ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
Ц категорије
за рад на стоваришту
„Голија”
063/776-56-58
МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Мајстори из Ковачице. Неша, 069/444-2376. (291584)

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

TRAŽI
1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama (vise izvršilaca)
2. Pojedinačne saradnike (šivare) sa samostalnom
delatnoscu koji imaju iskustva u šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama.
a sa kojima bi se saradnja ostvarivala na
mesečnom nivou, na osnovu zaključenog ugovora
u kojem bi se utvrdio način saradnje kao i cena za
pružene usluge.
3. Pomocnog radnika (1 izvrsilac) - prednost imaju
osobe muškog pola zbog fizickih poslova.
(opis posla: fizički poslovi u magacinu, istovar/utovar robe, pakovanje gotovih proizvoda, pomoć
krojačima pri legovanju i ostalo)
Svi zainteresovani mogu da se jave
– na brojeve telefona: 013/310-717; 063/207-114
(od ponedeljka do petka od 8 do16 sati
– na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
– ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54,
Pančevo

Четвртак, 18. јун 2020.

ОГЛАСИ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр- но са гаранцијом. „Фригопљење купаћих када, 33
техник”, 013/361-361,
године искуствa. Www.bal- 064/122-68-05. (292351)
tokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

ПОСАО

УСЛУГЕ

ПОТРАЖЊА

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (291533)
ПРЕВОЗ кипером до два
кубика, шљунак , песак,
ризла, шут... 064/505-6244. (291950)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (292195)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације, купатила, преправке, славине, вентили, поправке, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(292001)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља од крова. 063/72436-24. (292164)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (292095)
КОШЕЊЕ траве, корова,
одношење ствари, ископи,
бетонирања, рушења кућа.
061/109-33-53. (291930/р4869)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења кућа, шупа, обарање стабала, итд.
061/109-33-53. (292250)
ПОВОЉНО превозим кипером: песак 590 динара,
шљунак 1.300 динара, сејанац 1.700 динара. Утовар и одвоз шута.
064/354-64-94, 063/75402-72. (292215)
КЛИМЕ, монтажа/демонтажа, сервис, допуна, сервис расхладних уређаја.
060/521-93-40. (292238)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (292253)

РАДИМО све физичке послове: бетонирања, рушења, чишћења подрума, кошење. 064/122-69-78.
(292250)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(292290)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292290)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
за изградњу верског објекта – Српске православне цркве, са пратећим објектом за паљење свећа,
на парцели 2492/1 КО Старчево, за инвеститора
„СПЦ” општине Старчево, израђен од стране „Active House”, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 06.
2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4,
Панчево.

СЕЛИДБЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (292402)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење слудопере, купатила,
адаптације, поправке, замена одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (292274)
КЛИМА сервис, монтажа,
електричарске услуге.
065/305-73-92. (292297)

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(292417)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
РАДОВИ, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(292194)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (292350)
ФИРМА „КОРАНА” ДОО:
вршимо уградњу водовода
и канализације по приступаним ценама. Вршимо реновирање купатила, по систему кључ у руке. Попуст
на све врсте радова. 30 година искуства у граду Панчево. За све ифнроамције,с
авете и питања позовите на
број 061/289-50-95. (292313)

ТВ сервис „Тесла електроник” - све на једном месту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (292367)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (292423)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
ВРШИМ превоз, чистим
прозора,. Комплетне адап- таване, подруме, шупе,
тације. 063/893.39-94.
дворишта, избацујем старе
(292417)
ствари и намештај.
ЧИСТИМО тсване, подру- 061/130-44-33, 063/19654-56. (292387)
ме, радимо све послове.
061/321-77-93. (292416)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуОДГУШЕЊЕ куаптила, ку- шење канализације, адапхиња и канализационих
тације купатила, сервис,
цеви машинским путем.
повољно. 063/115-71-67.
062/640-741. (292348)
(292362)

Тужна срца саопштавам да је

МАРИЈА ВОЛАШ
преминула 14. јуна 2020. у 80. години.
Ожалошћени: син ЉУБИША, сестра ЉУБИЦА
и многобројна родбина и пријатељи

ВОДОВОД, израда и монтажа инсталације и керамичкарски радови.
060/037-13-90. (292337)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05.(292351)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
пломљеног црепа, висински радови. 066/535-2456. (292185)

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

шење 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.
(292292)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, есктеријер-ентеријер. 060/145-99-09. (292337)

Тел. 064/444—66-74

КОШЕЊЕ траве тримеALUMIS 013 DOO, АЛУ и
ром, воћњаци, плацеви,
ПВЦ столарија ролетне,
дворишта. Зоран.
комерници, венецијанери, ШЉУНАК, песак, сејаснац, 064/932-52-86. (292299)
сервис. 060/699-29-99.
ризла, превоз већим ками(292430)
онима, ископ мањим и ве- ДРВОСЕЧА исећи ће моћим багерима, рушење ку- торном тестером свако дрћа. 063/218-894. (292290) во које смета. 063/369РАДИМО зидање, бетони846. (292302)
ПРЕВОЗ малим камионом:
рање, кровови, фасаде.
СВЕ врсте уметничког мошљунка, песка, сејанца,
063/246-509. (292227)
лераја, травентино, сахарушење објеката, рашчиМОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ шчавање терена са утова- ра, итд. 060/372-29-52.
радови: кречење, фарбање ром и одвозом. Најповољ- (292277)
столарије, лепљење тапеније у граду. 060/425-54СТОЛАРСКЕ и браварске
та. Повољно. 064/174-0343. (292290)
услуге. Александар.
23, 062/790-881. (292216)
064/172-20-03. (292353)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење беЕЛЕКТРИЧАР, инсталаци- тона, зидова са одвозом
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
је, бојлери, бела техника,
шута, набијање терена ви- уградња, одржавање воде,
индикатори, ТА пећи.
бро плочом. 064/648-24канализације, кабине, сла060/521-93-40. (292238)
47. (292060)
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (291982)
У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
063/865-80-49. (292191)

(8/292091)

РУШЕЊА објеката, шупа,
бетона, бетонирања, кошење траве, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(1292250)

ДОО „Минесал” из Панчева, тражи
мушкарце за рад
у производњи гајбица и палета.
013/373-488, 063/256-360
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђумем, попављам, гуртне. 064/181-2500. (291993)
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РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (292317)

РАЗНО
ИЗНАЈМЉУЈЕМО играоницу за прославу дечјих рођендана. 060/043-52-98.
(292347)
ПЕНЗИОНЕР, 72 тражи
озбиљну млађу жену за
брак, незапослену.
066/612-20-17. (292376)
УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година, дружење, брак. 064/372-94-71.
(292384)
ТРАЖИМ жену од 55 до
60 година, за дружење и
одлазак у Бањи по договору. Ја сам 50. годиште,
пензионер страни. Тел.
064/280-32-95. (292249)
ПОКЛАЊАМ прелепе
штенце. 063/812-42-09.
(292165)
ОБЈАВЉУЈЕМ неважећом
сведочанство Миљковић
Милице за 5. разред од
2016/2017. године, издато
од стране ОШ „Јован Јовановић Змај”. (292222)
ИЗДАЈЕМ приколицу за
превоз коња и стоке и вршим услуге превоза.
064/149-24-70. (292410)

(120/292405)

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности Су+ВП+2+Пс, у Панчеву, Ул. Светозара Милетића бр. 9, на кат.парцели 3953/1 КО Панчево, за инвеститора „Хипра” ДОО, израђен од стране „Брканлић Инжењеринг” ДОО, Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 19. 06. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ТУРИЗАМ
План детаљне регулације блока 014
у насељеном месту Панчево
СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/76832-68. www.soko-banja.org.zorica (291227)

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (у
даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од
15 дана и то почев од 19. 06. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона
013/353-304

ТРАЖИ

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

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању раног јавног увида, на званичној
интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида,
искључиво у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе
и сугестије могу утицати на планска решења.
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Мојој милој мајци

11. јуна 2020. године престало је да куца срце

ЈОВАН ПАШАЈЛИЋ

МИЛОСАВА ТОДОРОВИЋ

1947–2020.

1934–2020.
Хвала за љубав и подршку које си несебично давао. Заувек остајеш у нашим срцима.
Твоји најмилији

Са Твојом старошћу сам упознала дно твоје душе и срца препуно топлине,
нежности и љубави према животу.
Бескрајно те волим и волећу, Ту си, у мом срцу живиш!
Твоја ћерка ТАМАРА

(100/292371)

ГЕРАСИМА ПАВЛОВИЋА
1934–2020.

(80/292327)

Последњи поздрав драгом

Заувек ћеш бити у делу душе где се вољени чувају.

Последњи поздрав

Супруга ДОБРИЛА
(30/292207)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру
и деди

МИЛОСАВА
ТОДОРОВИЋ
1934–2020.

ЈОЦИ ПАШАЈЛИЋУ
Колегинице и колеге из школе:
ЈУЛКА, БУБА, ЈЕЛИЦА, ЉУБИНА,
БОЖО, ОЛГИЦА и АГНЕСА
(82/292332)

Бескрајно те волимо душо наша!
Нека те анђели чувају!
Твоји: ГОРИЦА,
МИЛОШ и ОГЊЕН

СМИЉКИ ЈОЦКОВ
од ћерке ВЕРЕ, унука САВЕ с породицом
и унуке АНГЕЛИНЕ са породицом
(44/292236)

(81/292328)

Последњи поздрав драгом брату

ГЕРАСИМУ ПАВЛОВИЋУ
1934–2020.

ЈОВАНУ ПАШАЈЛИЋУ
од ВЕРЕША са породицом
(101/1292372)

ДРАГИЦА
ВЕЛИЧКОВИЋ

од сина СЛОБОДАНА,
снаје СНЕЖАНЕ, унуке МАЈЕ
и унука МИРОСЛАВА са породицом

СМИЉКА ЈОЦКОВ
14. VI 2020.

25. I 1943 – 12. VI 2020.
Последњи поздрав
мајци од ЗОРАНА

Мом драгом бати

(29/292207)

С болом у души опраштамо се од племените и
дивне комшинице и великог пријатеља.
Почивај у заслужeном миру.

Драгом комшији

Породицe СТОЈКОВИЋ и АЋАМОВИЋ
(43/292236)

(19/292192)

ГЕРАСИМУ ПАВЛОВИЋУ
Последњи поздрав од комшија из улаза у Проте
Матеје Ненадовића 6
(31/292207)

ПРЕДРАГ СТЕВАНОВИЋ
ПРЕЛА
Последњи поздрав од МИЋЕ са породицом
(74/292306)

ДРАГИЦА
ВЕЛИЧКОВИЋ

ЂЕРА АНЂЕЛОВСКИ

25. I 1943 – 12. VI 2020.

Последњи поздрав од сурпуге МИРЕ, сина ГОРАНА, снаје РАДЕ и унука СРЂАНА, ВУКАШИНА и
АКИЈА.

Последњи поздрав куму
С љубављу БОБАН

Увек ћеш бити у срцима нашим и нека те анђели
чувају.

(21/292192)

(57/292266)

ЛАЈОШ и ВЕРА са децом
(5/292168)

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

ДРАГИЦА
ВЕЛИЧКОВИЋ
25. I 1943 – 12. VI 2020.
Била си најбоља
бака.
ИВАНА
(20/292192)

Последњи поздрав
драгом ујаку и деди

ГЕРИ
АНЂЕЛОВСКОМ

ГЕРИ
АНЂЕЛОВСКОМ

од сестре ЦВЕТЕ
из Јабуке

од сестрића ЈОВИЦЕ
са породиоцм
из Јабуке

(26/292202)

(25/292202)

25. VI 1948 – 12. VI 2020.

ПРЕДРАГУ СТЕВАНОВИЋУ
ПРЕЛИ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав
драгом брату

ВЛАДА
САВКОВ

ВЛАДА
САВКОВ

1952–2020.

1952–2020.

Последњи поздрав
брату и ујаку.

Последњи поздрав
деверу и чики.

Сестра БОГДАНА
са децом

Снаја МИЛИЦА
са децом

(50/292246)

(51/292246)

Последњи поздрав брату, стрицу и деди, добром и племенитом човеку

БОРИВОЈУ ПАНТИЋУ
Породици Пантић искрено саучешће
Породица БАСАРИЋ
(125/292415)
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Драги мој
С тугом у срцу вас обавештавмао да нас је напустила наша
мила

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК

Вољени наш

1949–2020.

ЉИЉАНА ВУЈИЋ

Затечена у великом болу нисам спремна
за растанак и знам да смо заувек негде
близу.

16. IX 1948 – 13. VI 2020.

Воли те твоја ЗОРАНА
Увек си зрачила снагом и позитивном енергијом.
(65/292289)

Таквом ћемо те памтити и чувати од заборава.

ЗОРАН ДРЧА

Волимо те...
Драги наш

1954–2020.

Твоји: САША и САНДРА са породицама

Не постоје речи које би описале празнину и
бол коју за тобом осећамо.
Прерано си нас напустио, борио си се као лав,
а отишао самовољно без поздрава.
Спавај сада мирно, лепо одмори, а ми ћемо те
заувек носити у својим срцима.

(48/292244)

Последњи поздрав

Твоји најмилији

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК

(113/292389)

Хвала за бригу, радост и сву љубав коју си делио са нама.

Један од доајена Индустрије стакла
Панчево

Воле те твоји: АЛЕКСАНДАР и ТИЈАНА
(66/292289)

13. јуна 2020. прерано нас је напустио наш

ЉИЉИ ВУЈИЋ
ЈОВАН ЦИЦУЉ
МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ
рођ. 2. IX 1955.

Био проверено добар човек, мој драги
колега, није више међу нама, у знак
сећања и незаборава, њему посвећена
ова слова.

Док смо живи живећеш у нашим срцима и мислима.

Нека те анђели чувају.
Живећеш заувек у нашим срцима.

Породица ВУЈОВИЋ

Неутешни: супруга ЗЛАТА, син ЗЛАТКО
и ћерке МАЈА и СОЊА са породицама

ЗОРАН
(84/ф)

(90/292346)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав тетка

од породица ЧУКИЋ и САВИЋ

деда МИЛЕТУ

15. јуна, у 82. години,
нас је напустила наша

ЉИЉИ

ЉИЉИ
МИОДРАГУ
МАКСИМОВИЋУ

(128/292427)

Чуваћемо те од заборава заувек у нашим срцима.
С љубављу породице ВУЈИЋ и НИКОЛИЋ

(87/292339)

(106/292375)

2. IX 1955 – 13. VI 2020.
Живећеш заувек у нашим срцима.

од деда АУРЕЛА

Ожалошћени: мајка
ТЕРЕЗА и брат ЗОРАН
(89/292346)

Са великим поштовањем и тугом опраштамо се од наше
прије

Последњи поздрав
драгој пријатељици

Драга моја

Последњи поздрав
драгој Љиљи

Последњи поздрав драгом другу и верном члану

1955–2020.

Ожалошћени: супруг
АЛЕКСАНДАР, девер
ЉУБОМИР, јетрве
МИЛКА и ДОБРИЛА
са породицама
(91/292354)

(109/292382)

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ ЕРИ

ЈЕЛЕНА
БОШЊАКОВИЋ

ПОПУСТ

ЉИЉАНЕ
ВУЈИЋ

од чланова УСРМ „Херој Марко Кулић”

ДРАГИНА и МИЛЕТА ПАНТЕЛИЋ

(37/292218)

(46/292242)

ЉИЉАНИ
ВУЈИЋ

ЉИЉАНА
ВУЈИЋ
Недостајеш, нека те
анђели чувају.

ЉИЉАНИ
ВУЈИЋ

ВЕСНА ЂАПИЋ

Прија ВЕРА

од породица
МИЛЕУСНИЋ
и БЕЛИЋ

(86/292336)

(52/292248)

(83/292335)

Обавештавамо
кориснике наших
услуга да на цене
огласа и читуља
одобравамо
попуст свим
радним данима
осим средом.
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11. јуна 2020. преминуо је наш вољени

13. јуна 2020. преминула је наша драга
сестра

12. јуна 2020, у 77. години преминуо је наш

ПАНЕ ЦРЕВАР
1930–2020.
Сахрана је обављена 13. јуна 2020, у 14 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву.

РУЖИЦА ЧАКАЛИЋ

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ
1943–2020.

Ожалошћени: син МОЈО са породицом
(13/292175)

Сахрана је обављена 15. јуна 2020. на Новом гробљу у Панчеву.
Последњи поздрав драгом оцу

Сахрањена је 16. јуна 2020, на Старом
православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, ћерке САНДРА и САЊА,
унук АЛЕКСАНДАР и остала родбина и пријатељи

Заувек у срцу твоје сестре БРАНКЕ
брата ВОЈЕ са њиховим породицама
из Канаде

(54/292261)

(60/292273)

Последњи поздрав

ПАНЕТУ ЦРЕВАРУ
1930–2020.

13. јуна 2020. напустила нас је наша

Ожалошћен: син ДУШАН са породицом
(14/292175)

Преминуо је

ДРАГИЦИ
САВКОВИЋ

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ
ЉИЉА

Супруг ЈОВАН и син ИВАН

(69/292293)

(103/292373)

Последњи поздрав

ПАНЕ ЦРЕВАР
Почивај у миру драги мој деда
ГЕТИ МАРГАРЕТА
(11/292175)

Последњи поздрав драгом деди

РУЖИЦА
ЧАКАЛИЋ

1955–2020.

Отишао је мог друг.

ДРАГИЦИ
САВКОВИЋ

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ
Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу.
ДАДИЋ ТИХОМИР са супругом и ћеркама
(67/292293)

1955–2020.
Ћерка ИВАНА
(104/292373) са породицом

РУЖИЦА
ЧАКАЛИЋ
рођ. Радмиловић
1941–2020.

Почивај у миру као
што си и живела.

Вечно ће је памтити
синови: СИНИША и
АЛЕКСАНДАР, снаја
ТАТЈАНА и унуци
АЛЕКСАНДАР и БОЈАНА

Последњи поздрав
од твојих пријатеља
БЕЛИЋА: ЂОРЂА,
СЛАВИЦЕ,
АЛЕКСАНДРА
и фамилије БЕЛИЋА
из Панчева и Идвора
(71/292296)

(38/292219)

Последњи поздрав

ПАНЕТУ ЦРЕВАРУ
МАНУЕЛА, ЂУРО и ОГЊЕН
(12/292175)

ЉУБИША МИЛОЈКОВИЋ

Последњи поздрав
ујаку

Остаће у нашим срцима све године дивног пријатељства.
Породице ВУЧКОВИЋ и СПАСИЋ
(68/292293)

ПАНЕТУ
ЦРЕВАРУ

ЛАЈОШ
ШМИТ

Хвала за вечно пријатељство

ДРАГИЦИ
САВКОВИЋ
1955–2020.
од сестара АНЂЕЛИЈЕ и
ЈОВАНКЕ са породицама

РУЖИЦА ЧАКАЛИЋ

(102/292373)

Шест деценија дружења и лепих успомена.
Носићу те у срцу.

Последњи поздрав

МИЛИЦА РАДОЈЧИЋ са породицом
(75/292308)

1936–2020.

од ДРАГАНА
са породицом

Последњи поздрав од
сина ЛАЈОША, снаје
РУЖИЦЕ, унука ТИБОРА и унуке КРИСТИНЕ
са породицом

(39/292220)

(62/292279)

Последњи поздрав нашем оцу

ЛАЈКО
КАРОЉ

QI YUNMAN MARIJI
ЧЕДОМИРУ БОЋЕРЕГУ

Кумови ЕГЕЉА

од комшија у Вардарској 8

(33/292209)

(17/292186)

1922–2020.
Од сина СЛАВИШЕ и ћерки МИРЈАНЕ и ГОРДАНЕ
(53/292254)

Последњи поздрав чики

ВЛАДИМИР
БЕЛЧА

ТЕОФИЛ
АНТОНИАДИС

1961–2020.

1925–1987.

Прошло је тужних четрдесет дана откада смо
изгубили нашег вољеног
сина, супруга, оца и деду!
Нека те анђели чувају.

Ко је дао толико љубави
и нежности никад не
може бити заборављен.

Његови најмилији

ЕЛЕНИ, МАРИНЕЛА,
ДОНАТЕЛА
и АФРОДИТА

(96/292369)

(94/292359)

ЛАЈКО КАРОЉ
Последњи поздрав дргом пријатељу и комшији.
ДЕЈАН и МИРЈАНА
(99/292370)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДУШАНУ МИЛИНУ
од ЗОРИЦЕ, СЛАВИЦЕ и снаје РОСЕ
(18/292187)

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

Четвртак, 18. јун 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

23
СЕЋАЊЕ

15. јуна 2020. године преминуо је наш вољени

16. јуна 2020. преминула је

ЖАРКО КОСТАДИНОВИЋ
2013–2020.

ЕВИЦА МАРАВИЋ

МИХАЈЛО ВУЧКОВИЋ

1930–2020.

30. I 1928 – 15. VI 2020.

Сахрана ће бити на Старом православном гробљу, 18. јуна 2020, у 16 сати.

Година. Није нам прва, али је најтежа. Као што
знаш они које волимо никад не умиру. А ти си један од њих. Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерка МАРИЈА, зет РАША
и унуци МАТЕЈА и МИЛИЦА

Хвала ти за сва добра дела према нама.

(110/292385)

Никада те нећемо заборавити.
Почивај у миру.

Заувек ће остати у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Породица МАРАВИЋ

Жале за тобом: ћерка ДРАГА, унуци ДРАГАН и НЕМАЊА,
зет РАДЕ, унука ДРАГАН и праунуци САВО и ПАВЛЕ

(79/292323)

(121/292408)

Последњи поздрав
драгом деди

Почивајте у миру поштована и драга кумо

Последњи поздрав
куму

ЖАРКО КОСТАДИНОВИЋ
2013–2020.

МИХАЛУ
ВУЧКОВИЋУ

ЕВИЦА МАРАВИЋ

од породица
ВУЧКОВИЋ
и БУДАЛИЋ

БОРИС, МИЛАН, САЊА и ДУШКО
(114/292390)

ЗОРИЦА
ГРУЈОСКИ
МИХАЈЛУ
ВУЧКОВИЋУ

(111/292385)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Тетка ДАНА, БАНЕ и
СТАНА са породицом

(122/292408)

(64/292284)

Последњи поздрав

Поводом смрти

ЗАХВАЉУЈЕМ

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ

Служби хитне помоћи која је указивала
помоћ моме оцу

2013–2020.

Михајлу Вучковићу
ДРАГИЦА ТОМОВИЋ

Искрено саучешће породици
Фамилија МИШИЋ

од СНЕЖАНЕ

Седам тужних година је
прошло, али туга и бол
за тобом брате не престају.
Твоја сестра ЦАЦА
са породицом

(88/292341)

(77/292320)

ЗОРИЦИ
ГРУЈОСКИ

ЕВИЦЕ МАРАВИЋ
(123/292408)

(124/292413)

Умрла је наша драга,
добра и племенита
кума

Твоја мајка ВЕРА, супруга АЛЕКСАНДРА
и ћерка АНА

из Качарева

Породица ЈОЈКИЋ

(115/292392)

Седам дугих година ниси са нама. Тешко је бол
лечити временом, још теже је живети без тебе.

Вољеном стрицу

25. јуна 2020. даваћемо
трогодишњи помен нашој вољеној

Трогодишњи помен
милој сестри и тетки

ЖАРКО
КОСТАДИНОВИЋ
Прошло је седам тужних година откада ниси са нама. Твој прелеп
осмех и племенито срце
остаће вечно у нама.
Сестра ОЛГИЦА с децом
(78/292320)

Сећање на наше драге родитеље

ЛАЗАРОВ

ВИТОМИРУ СУДАРСКОМ
2015–2020.
Заувек у срцу и мислима.
САНДРА са синовима МАРКОМ и АЛЕКСОМ

(73/292301)

ЕВИЦА
МАРАВИЋ
МИРКО, МИРА
и МИЛИЦА

ДЕСАНКА РИСТИЋ

ДОМНИКА

ЛАЗАР

4. IV 2008 – 4. IV 2020.

22. VI 2012 – 22. VI 2020.

С љубављу:
супруг ЈОВАН,
ћерка КАТАРИНА
и зет ВЛАДИМИР

Сестра ВОЈКИЦА,
брат КОРНЕЛ
и сестричине

Искрено смо вам захвалне за љубав и пожртвованост коју сте нам несебично пружали.
Почивајте у миру.
Кћерке КОРНЕЛИЈА и СНЕЖАНА са породицама

(118/292398)

(119/292398)

(58/292270)

(95/292363)

СЕЋАЊЕ

АУРЕЛИЈИ
ЖУЈОВИЋ

АУРЕЛИЈИ
ЖУЈОВИЋ

21. јуна навршавају се
четири претешке године откада није с нама
наш драги

Тужно сећање на наше најмилије

2000–2020.

ПАВЛОВИЋ

За све што долази и све што прошло је, недостајеш....
Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

(127/292424)

22. јуна навршава се осам година од смрти драгог нам

СТЕВАН
ЖЕБЕЉАН
ЂУРА

НАДА

МИЛАН

ВИДОСАВ
ЂОРЂЕВИЋ

22. VI 2017.

21. III 2019.

8. XII 2017.

21. VI 2016 – 21. VI 2020.

22. VI 2011 – 22. VI 2020.
Недостаје нам твој
смех, твој глас, твоје
очи... Још увек чекамо
да се појавиш насмејан
са шалом.
БРАНКА и БЕБА
(93/2922357)

ЧЕДЕ РЕГОЈА
Туга и бол су неизмерне, али љубав и успомене су јаче
од времена и заборава.
Породица
(126/292419)

МИРА, МИЛИЦА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ
(40/292221)

Неутешни: мама ВИДОСАВА, сестра ИВАНА и
сестрић СТЕФАН
(107/292377)

МИЛАН Д.
МАРКЕЗ
Сестра ИВАНА,
брат СТЕВАН
и отац ДАНЕ
(35/292210)
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Четвртак, 18. јун 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

19. јуна 2020. навршава се једанаест година откако није са
нама

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

Прошло је тужних десет година

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

СЕЋАЊЕ
Прошло је седам неутешних и најтужнијих година са великом празнином и вечном тугом у
срцу и сузом у оку

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ
рођ. Кркобабић
23. XII 1931 – 24. VI 2010.

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

С љубављу те чувамо у нашим срцима.
Твоја породица

Бол не престаје а празнина је све већа.

(36/292214)

Почивај са анђелима.
Брат СЛОБОДАН са породицом

АЛЕКСАНДРА ВАРГА САЊА

23. јуна навршава се тужна година откако је преминула наша мама и сестра

16. VI 1994 – 17. VI 2013.
(85/ф)

Дан за даном, година за годином, пролазе а бол
и туга су све већа и већа. Тако нам недостаје
твој осмех и чврст загрљај.
Драга наша Сања, никад непрежаљена душо.

СЕЋАЊЕ

Баба, деда, тата и МАРИЦА

ЗАГОРКА ГАРИЋ

(45/292241)

1937 – 23. VI 2019.
Увек у нашим срцима остајеш.

20. јуна 2020. навршава се пет тужних година
откако није са нама

СТАНКО
ЛОНЧАРЕВИЋ

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ
баба ЈОКА
1950–2013.

1953–2019.

Време не доноси заборав. Заувек ћеш нам недостајати.
Супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА с породицом

Време пролази, бол и
туга остају. Много ми
недостајеш. С поштовањем и љубављу чуваћу
те од заборава.
Сестра РАДМИЛА
с породицом

(112/292388)

Прошло је тужних седамнаест година без моје најдраже маме

(22/292197)

Тужно и болно сећање на нашег драгог

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на нашег унука

ГОРАНА
КОЈИЋА

ГОРАНА
КОЈИЋА

1996–2020.

1996–2020.

Увек ћеш живети у
срцима твојих најмилијих

Увек ће за тобом туговати деда СТЕВА и
баба СТОЈАНКА

(23/292201)

(24/292201)

(49/292245)

ЈОВАНКА ЂУРИЋ
Увек си у нашим мислима и сећањима.

Ћерка СЛОБОДАНКА са породицом
и сестра ЈЕЛА са супругом РАЈКОМ из Сарајева

У уторак, 23. јуна, у 10 сати, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен

Твоја породица
(7/292169)

20. јуна 2020. навршава се пет тужних година
откако није са нама

РИСКЕ
МИТИЋ

РАДМИЛИ МАХОВСКИ

2003–2020.

Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у
нашим срцима и мислима.

27. VII 1968 – 14. V 2020.

Недостајеш заувек и ту
време не помаже.
Твоји: ТАЊА, ПЕРА,
БОЈАНА и МИКИ

Твоји најмилији: супруг ГОРАН, син МАРКО,
ћерка СОЊА, снаја МАРИЈАНА и унук ЛАЗАР

(15/и)

(117/292397)

ЈОВАНКА ЂУРИЋ

Твоја сестра РАДМИЛА

18. јуна навршавају
се две године откад
није са нама наш
драги

СЕЋАЊЕ

Навршава се четрдесет дана откако није са нама

МАРИЈА МИЛЕТИЋ ЛАЗИН
18. VI 2015 – 18. VI 2020.
„Нисам те се нагледао, нисам те се наљубио...”
РАДЕ

(6/292169)

20. јуна 2020. навршава се пет тужних
година откако није
са нама

(63/292283)

СЕЋАЊЕ

ЈАНОШЕВИЋ

РАДМИЛА МАХОВСКИ
рођ. Варичак
1968–2020.
Неизмерна туга.

Мама, тата и сестра
(116/292397)

ВУЈАДИН
СМИЛЕСКИ

ЈОВАНКА
ЂУРИЋ

ПРЕДРАГ
ПРЕМЧЕВСКИ
ПЕЂА
1972–2011.

Девер са породицом

Успомене на све што је
лепо чувају твоји најмилији

(8/292170)

(47/292243)

1936–2018.
Твоја породица:
супруга ЛИМБИЈА,
син СТАНКО и снаја
СУНА са породицом
и ћерка ВЕРА
са породицом
(55/292264)

МИЛОРАД

ЉУБИЦА

1924–1995.
мајор у пензији

1931–2006.
професор у пензији

ЂОКА МАРКОВ
Били сте узорни људи, били сте узорни родитељи.
Срећни смо што сте били наши!

1973–2020.
Још једно тужно сећање на твој прерани одлазак.
Твоје тетке ЗОРА и ВЕРА

МИЛАН и ДРАГИЦА

(34/292210)

(70/292295)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 18. јун 2020.

Навршава се годину дана од преране смрти
наше драге супруге и мајке
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21. јуна 2020. навршавају се четири године откако није са нама

ЈЕЛИЦЕ ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул

АНЂЕЛКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

Хвала за све што нам је нештедимице пружала. Много нам недостаје.
Годишњи помен одржаћемо у суботу, 20. јуна,
са почетком у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Супруга ВИДА, деца ДАНЕ, ДУШИЦА и ДЕЈАН, зет ЖЕЉКО,
снаје ЉИЉА и БРАНКИЦА, унуци АНЂЕЛА, ЈЕЛИСАВЕТА,
БОГДАН, МИХАИЛО и МИЛА

Тугују за њом: супруг МОМИР
и кћи СВЕТЛАНА са децом

1975–2017.
(1/292151)

(32/292208)

СЕЋАЊЕ
15. VI 2019 – 15. VI 2020.

ДРАГАНА КРАЛ

23. јуна 2020. године навршава се осам година
откад није с нама наша драга мама и бака

IN MEMORIAM
2010–2020.

Дацо сине, прођоше три године откако те нема,
препуне туга, бола и суза. Само ја знам како је
живети без тебе, без твога гласа и осмеха.
Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо у срцу.

Мојој баба

Заувек мама и брат с породицом
(16/292180)

У суботу, 20. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

РОКСАНДРА МИШИЋ РОСА

НИКОЛА ЋУРЧИН

ХИЛДИ

1943–2010.

Заувек ћеш остати у
мом срцу.
МАРИНА

Много нам недостајеш!

У нашим си срцима и мислима заувек.
Твоји најмилији

(59/292271)

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА,
унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН
и остала родбина

МЕРИ ВИНЧИЋ

(76/292318)

(42/292234)

Вољена, много нам недостајеш.

СЕЋАЊЕ

Супруг МИЛИВОЈ, ћерка МАРИЈА
и син МИЛОШ са породицама
(27/292203)

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

ГОЈКО ГВОЗДЕНОВИЋ

11. XII 2019 – 11. VI 2020.

21. VI 2005 – 2020.
У нашим мислима си
сваког дана.
Супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ГОРДАНА
и син ГОРАН са породицама
(41/292225)

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. VI 2020.
Време пролази, сећање не бледи.

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ
11. XII 2019 – 11. VI 2020.
Прошло је шест месеци, недостајеш...

Брат ДРАГАН
са породицом

АЛЕН и ДЕЈАН

Сестра ЉИЉАНА
са породицом

(2/292155)

(3/292155)

(4/292155)

Вољеној

МЕРИ
ВИНЧИЋ

МЕРИ
ВИНЧИЋ

Време пролази, али
ти си увек самном.
Волећу те заувек.

Прошло је тужних четрдесет дана без тебе.
Недостајеш нам.

Твоја мама
ФРАЊИЦА

МИЛЕНКО и БУБА
са породицом

(97/292366)

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ

20. јуна 2020. дајемо годишњи помен, у 11 сати на Новом гробљу у Панчеву.
Чувамо те вјечно у нашим срцима.
НАДА и СЊЕЖАНА са породицама

2019–2020.
Недостајеш нам.
Твој благи и насмејан лик и дивни разговори са тобом.
Заове АНКА и МИЛИЦА са породицама

(108/292378)

(28/292206)

(98/292366)

Четрдесет тужних и болних дана без

ДАНИЦИ
РАТКОВИЋ
2017–2020.

Једногодишњи помен

21. јуна навршава се
двадесет три године откако није са нама наша

ЈАКОВАЧКИ

Увек мислимо на твоју
доброту коју си давала
нама.

МЕРИ ВИНЧИЋ

Твоји најмилији

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ЈЕЛА, ДРАГАН, ГОЦА и ГОРАН ВУЧИЋЕВИЋ

(72/292298)

(105/292374)

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКО
ВИДИЦ

ЈЕЛЕНА

НИКОЛА

14. I 2010.

16. VI 2010.

1948–2019.
Бол за тобом време не
може излечити.
Све више нам недостајеш.
Твоји најмилији
(9/292173)

Нека вас у тишини вечног мира прати наше
сећање, које је јаче од заборава.

МИЛКА
ИВКОВИЋ

НАДЕЖДА ПОПОВИЋ НАДА
25. VI 2019 – 25. VI 2020.

Ваши најмилији

Син СТОЈАН, унук
МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА
и МИЛОШ

(61/292275)

Заувек те волимо, не заборављамо, спомињемо и мислимо на тебе.
Твоја деца

(10/292174)

(56/292265)

РАДЕНКА ДРАГОВИЋ
22. VI 2007 – 22. VI 2020.
Никада те нећемо заборавити.
(92/292357) БРАНКА и БЕБА
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ЛЕПЕ ПРИЧЕ О ТОМЕ КАКО СУГРАЂАНИ ОДРЖАВАЈУ СВОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ

ВРТОВИ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
Људи су данас све затрпанији
бројним обавезама, борбом за
егзистенцију, али и трком за
симболима потрошачког друштва, а све то доводи до губитка енергије за улепшавање тих
споредних детаља који живот
значе.
Неки ипак пре или касније
схвате колико је важно, поред
осталог, оплеменити простор
око себе, независно од тога да
ли је у њиховом приватном власништву или спада у такозвано опште добро.
На срећу, све је више оптимистичних примера који доказују да иза улепшавања визуелне стварности не стоје само вредне и креативне руке,
већ и добре душе.
Заправо, једно без другог не
иде...
Веровали или не, лепих прича
у нашем граду има напретек.
Да се за њих сазна – веома је
важно. Ако ни због чега другог, и зато што могу да послуже као стимуланс и другима
да учине слична дела у свом
окружењу. За почетак, довољно је да крену из свог дворишта...
Сведоци смо да има примера којима се нико не може поносити, јер они нам додатно
загорчавају ионако замућену
слику стварности. Стога ћемо
у овој рубрици афирмисати
призоре у живописним и питомим бојама, јер су нам насушно потребни као еликсири
оптимизма и воље за животом.

Опште добро на Содари
На један од таквих (пре)добрих
примера може да натрчи свако ко се нађе у насељу Содара,
прецизније у Улици Бате Михаиловића, надомак тамишког
кеја. Тамо су се, дивног ли чуда, малишани малтене самоорганизовали и, уместо старијих, одлучили да за себе улепшају сопствено окружење.
Наиме, испред зграде под
бројем 2-ц, они су оплеменили простор на којем свакодневно проводе вероватно најлепше тренутке детињства.
Претходно су им неки од родитеља тек малкице припомогли тако што су контактирали
с надлежним градским јавним
предузећем („Зеленило”) како
би прибавили неопходну дозволу да могу да отпочну радове.

Едвард је уметник у слободно време, када израђује слике
с мотивима Панчева и ентеријерска огледала. У башти има
малу уметничку радионицу, а
даје и допринос када је реч о
уређивању дворишта. Рецимо,
урадио је камени сто и чесму,
као и прозоре на зиду и још
понеки детаљ.

Цвеће и љубав спајају
Францове

Дечјих руку дело: Улица Бате Михаиловића 2-ц
То им је у исти мах одобрено,
а успут су добили и неопходне
саднице.
И тако је протеклог викенда
око петнаесторо деце из наведеног улаза, узраста у распону
између три и петнаест година,
уранило и целог дана својим
ручицама копало, садило, заливало или, макар, чепркало.
Како наводе неки од њих, које
је екипа „Панчевца” затекла на
лицу места, поносно су истакли како су у земљу поболи
374 цветића лепог јове и три
жбуна, а намеравају још много
тога да ураде.
Када су све лепо аранжирали, осмислили су и како да
утичу на људе чији се кућни
љубимци ту „олакшавају”, а ти
помало неодговорни суграђани не покупе тај измет. Будући да је малишанима дозлогрдило да у току игре и уличног дружења стално возе слалом између брабоњака, они су
поставили и натписе упозорења, ка ко би ко ли ко-то ли ко
утицали на савест љубитеља
животиња.
Једини, условно речено, недостатак у овој причи јесте то
што су њени мали јунаци (односно њихови родитељи) желели да остану анонимни.
Њихова воља, али дело им је
свеједно и те како видљиво.

Бујна природа у срцу
Његошеве
Други такав позитиван пример
је једна оаза мира и природе у
центру града, тамо где углав-

ном царује бетонска империја,
усред Његошеве улице, најстрожег центра Панчева.
Е, на том месту под бројем 9
преко сто четрдесет година станују генерације једне племените породице. Житељи куће
која је тада сазидана, поред
осталог, већ деценијама предано одржавају своје двориште.
Наравно, у њој они умеју и својски да уживају, јер тако издашна зелена благодет томе и
највише служи.
Њихово презиме је Франц,
по глави куће Срђану, али преци његове супруге Марије, који су раније живели на тој адреси, били су Протолипац.
– Мој прадеда је купио плац
и направио добре темеље како би кућа била што трајнија
и да би било могуће доградити још два спрата. У то време
иза дворишта, у којем су били
коњи и амбар, готово да нису
постојале куће, већ углавном
само виногради. Чак и ја памтим калдрму у Његошевој улици – присећа се ова рођена
Панчевка.
Када је реч о дворишту којем се диве многи њихови пријатељи и посетиоци, у предњем
делу је цветни врт, док је у задњем башта с разним жбуњем и
лековитим биљем, попут нане,
матичњака, а ту су и огрозле,
рибизле, малине...
– Што се цвећа тиче, стално
имамо неко сезонско, па с јесени садимо „дан и ноћ”, чији
цветови први стижу с пролећа;
одмах затим иде и јоргован, а

поседујемо и ђурђевак, нарцис,
лаванду... Ту су и више врста
бегоније, па крајнице, перен и
самоникли љиљани – набраја
Марија.
И док она води главну реч
око стратешке поставке у цветном врту, у извођењу тих замисли највише јој помаже супруг Срђан.
– Заволео сам цвеће уз супругу и увек сам јој при руци
шта год да затреба. Док је она
главна за аранжирање и садњу, ја сам задужен за преношење и окопавање. Откад смо
пензионери, добра је околност
то што имамо више времена
да се посветимо уређењу куће
– наводи Срђан.
Францови су породица за
пример. И то велика – с петоро деце. Најстарији, тридесетшестогодишњи Давид, са супругом је у Америци, куда је
отишао након што је победио
карцином, пре свега захваљујући огромној подршци својих најближих. Ускоро ће његовим стопама и сестра Ана
Марија...
Тако је на млађој браћи остало да помажу родитељима, па
су Едвард и Александар, како
кажу, највише ангажовани приликом „грубих радова”, то јест
при уношењу и изношењу појединих врста цвећа пре и после зиме. Најтежа им је палма,
док је кактус од готово пет метара, због осетљивости, најкомпликованије унети, па су им,
поред спретности, неопходна
и колица.

И старија од две ћерке, Ана
Марија, такође је уметничка
душа – наставница харфе у музичкој школи и однедавно писац. С њом је сада и будући вереник Јуда, којег је упознала
прошле године у верској школи у Охају. Интересантна је њихова љубавна прича и није ништа мање лепа него њихово
цветно двориште.
Они су најпре певали заједно неко време у тамошњем хору и већ у августу прошле године он ју је запросио. Интересантно је да је њена мајка
Марија познавала Јудиног де-

јући га на компакт-диску.
И сада њих двоје, као два
цвета у пуном заносу цветања
љубави, цвркућу у врту Францових...
– Иако се сви одушеве нашом баштом, тек током ванредног стања схватила сам шта
заправо имамо; сваку биљку
сам простудирала, као и облике листова и цветова. Сваки
оброк сам конзумирала напољу и уживала у сваком детаљу
– каже Ана Марија.
Њена млађа сестра Маргарета, која је завршила туризам
и две библијске школе, редовно залива цвеће, а највише воли да чита у башти испод смокве уз чај или кафу.
– Као мале, сестра и ја смо
брале ђурђевак и правиле везице, а затим бисмо их однеле
на улицу, селе на хоклицу и
продавале за џепарац. Међутим, увек нас је мало било срамота од вршњака. Понекад смо
истраживале и комшијско двориште и тамошње биљне врсте
– наводи Маргарета.

Францови с љубављу уређују своје
двориште: Његошева улица 9
ду још одмалена, јер је, након
завршетка Другог светског рата, зато што има немачких гена, морао да се неко време крије баш у њиховој кући.
Ана Марија каже да се целог живота молила да јој Бог
пошаље праву особу и у моменту када је већ готово одустала – појавио се Јуда. Најстарији брат Давид, који је са
супругом такође у поменутој
америчкој држави, познавао је
и веома ценио њеног будућег
вереника, па се такође молио
да њих двоје буду заједно, док
се Ана Ма ри ја за љу би ла
практично у његов глас слуша-

И напослетку, ту је и њен најмлађи брат Александар, који
има двадесет три године; окренут је спорту, првенствено атлетици, то јест трчању на 400 метара и бацању копља, па често
у исхрани користи плодове из
њихове баште. Тако сваког јутра
у „смути” ставља малине, јагоде, огрозле и рибизле, или блитву и нану у другој варијанти.
Као сви чланови породице,
и он се труди да здраво и чисто живи. У сваком смислу...
А здравље, љубав, вера у добро и природан амбијент некада су више него довољни за
срећу...
Ј. Филиповић

НИС И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ ПОТПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

Размена знања и искустава
Студенти на стручној
пракси у погонима
нафтног гиганта
Заједнички пројекти
Представници компаније НИС
и Електротехничког факултета
Универзитета у Београду потписали су прошле недеље Меморандум о сарадњи у области
образовања, истраживања и трансфера знања. На овај документ
параф су ставили Вадим Смирнов, заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним органима и
корпоративне комуникације
НИС-а, и Мило Томашевић, декан Електротехничког факултета у Београду. Свечаном чину
потписивања присуствовао је
Младен Шарчевић, министар
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Меморандумом о сарадњи
предвиђена је размена знања и
искустава у областима од интереса за пословање НИС-а кроз
реализацију обука и тренинга,
стручна саветовања и консултације, учешће у заједничким
пројектима и организовање гостујућих предавања стручњака

нас постоји пројекат „Енергија
знања”. У оквиру тог пројекта
остварили смо сарадњу с више
од 50 установа у Србији и у Русији и омогућили великом броју најбољих српских студената
да добију стипендије и образовање на најбољим факултетима
у Русији и Србији – навео је
Смирнов.

НИС-а и професора факултета. Сарадња, која ће се одвијати посредством НИС-овог
програма „Енергија знања”,
обухватиће и укључивање
студената у програме НИС-а
намењене младима и у програм стручне праксе, у складу
с потребама и могућностима
компаније. Поред тога, НИС
ће дати подршку студентима
при изради истраживачких и
дипломских радова.

Обострани интерес

Стручно партнерство
Овом приликом министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић истакао је да је компанија НИС један од великих донатора у области образовања.
– Желим да захвалим за све
што је компанија НИС урадила у оквиру програма „Енергија знања”. Компанија НИС је
показала велику друштвену одговорност кроз различите пројекте на којима смо сарађивали. Могу слободно да кажем да
смо постали партнери. Овај програм представља наставак сарадње НИС-а и факултета у Србији – казао је министар и додао да овакав вид сарадње свакако представља добробит и за

академску заједницу, студенте
и високошколске установе.
Вадим Смирнов, заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним органима и корпоративне комуникације НИС-а, навео је да је потписивање овог
меморандума значајан корак у
сарадњи како с Министарством
просвете, тако и са образовним
установама у Србији.
– Ово је битан корак за нас,
значајан у смислу развоја сарадње

у правцу дигитализације. Наша
компанија се прошле године
определила за рад на пољу дигитализације. Апсолутно је логично да све наше пројекте и
све наше идеје реализујемо с
најбољим људима и установама
које то знају. То је још један корак у развоју наше компаније
као друштвено одговорне компаније. Ми смо се одавно определили за подршку младима,
студентима, школама и универзитетима и већ осам година код

Мило Томашевић, декан Електротехничког факултета Универзитета у Београду, овом приликом је изјавио да сарадњу
започињу једна од најзначајнијих компанија из енергетског сектора и факултет који
тежи изврсности у сфери образовања, као и да се очекују бенефити како за обе институције, тако и за целу заједницу.
– У оквиру ове сарадње очекујемо да ћемо повећати научни потенцијал самог факултета, а с друге стране да ћемо допринети успешнијем пословању НИС-а. Имамо широк степен компетенција и знања из
разних области, а за потребе
НИС-а биће најрелевантнија
она из енергетике, процесног
управљања, роботизације, рачунарства и информатике, као

и других области. Што се тиче
студената, њима ће бити презентиране могућности сарадње с НИС-ом у областима њиховог усавршавања – рекао је
Томашевић.
Компанија НИС у оквиру програма „Енергија знања” већ осам
година улаже у образовање путем стипендирања студената и
континуиране сарадње са образовним и научним институцијама у Србији и иностранству.
Крајем 2019. године НИС и
Електронски факултет у Нишу
потписали су Уговор о пословно-техничкој сарадњи, на основу ког су факултету донирана
средства за набавку опреме за
реализацију заједничких пројеката факултета и НИС-а који
ће допринети развоју научнотехничке базе факултета. До
краја ове године планира се организација радионица, предавања и вебинара на Електронском факултету у Нишу и ЕТФу у Београду, као и опремање
Coworking зоне, када се за то
буду стекли услови. Поред Електронског факултета у Нишу и
ЕТФ-а у Београду, оваква сарадња очекује се у наредном
периоду и с Факултетом техничких наука у Новом Саду.
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С ВЕСЛАЧКИХ НАДМЕТАЊА

ЗАХУКТАВА СЕ АТЛЕТСКА СЕЗОНА

ТРИ ТРОФЕЈА ЗА ТАМИШ

ПАНЧЕВЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
Трофеје освајали
Динамо, Тамиш
и Панонија
Добри резултати
се тек очекују

Веслачи и веслачице су поново тамо где им је место – у
чамцима, на води, у беспоштедним окршајима у којима се одлучује ко је најбољи. Прошлог
викенда су на Ади Циганлији,
после дуже паузе због пандемије коронавируса, која је одложила сва спортска надметања у целом свету, одржана и
прва такмичења у веслању –
„Трофеј Београда”, Куп Србије
и прво коло Омладинске лиге
наше земље.
Веслачи Тамиша су
са својим најбољим посадама спремно ушли
у борбу за освајање медаља, а резултат су два
сребрна и једно бронзано одличје.
Први на старту био
је наш прослављени репрезентативац Милош
Станојевић, који је, да
би на најбољи начин
опробао своју форму за
предстојеће Европско
првенство, веслао против тешких веслача у
скифу. У конкуренцији четрнаест чамаца био је други, одмах иза репрезентативца
у тешком скифу Александра
Беђика.
Ватрено крштење и своју прву регату имали су пионири

Тамиша у дубл-скулу Михајло
Марковић и Петар Перић, који су показали да се на њих
може озбиљно рачунати. После победе у квалификацијама, у финалу су показали изузетну борбеност и у финишу
поделили друго место с веслачима Бегеја из Зрењанина.
Трећу медаљу, и то бронзу,
освојиле су девојке Тамиша у
четверац-скулу за пионирке.
Марта Станчић, Теодора Дангубић, Анђела Зенг и Мартина

Прошлог викенда на стадиону
Војне академије у Београду одржано је престижно атлетско
надметање – Отворено првенство Београда у конкуренцији
пионира и јуниора, на коме су
веома добре резултате остварили и наши суграђани.
Атлетски клуб Динамо освојио је три вредна трофеја у надметању јуниора.
Најсјајније одличје заслужио
је Алекса Живанов у бацању
копља, и то с хицем од 48,80
метара. Алекса је млађи јуниор, на овом такмичењу бацао
је копље веће тежине, али је
показао да је тренутно најбољи бацач у Србији. Своју доминацију је потврдио освајањем златне медаље и у бацању
кугле, бацивши је 11 метара.
Алекса се налази на интензив-

циљ, с временом 1:00,44. Успешан наступ су имали и млађи
јуниори Динама Страхиња Стевшић и Андреја Божанић у трци

ним припремама за Првенство
Балкана, као и за Првенство
Европе следеће године.
Трећу медаљу је освојила Анастасија Мркела, која је у трци
на 400 метара трећа стигла на

на 1.500 метара, истрчавши своје личне рекорде.
Сјајни су били и пионири
Динама. Клуб из нашег града
представио се са четири такми ча ра, а ње го ве ви три не

Герстнер показале су да могу
да се носе с далеко искуснијим веслачицама Партизана и
Данубијуса.
Одличан почетак сезоне. Свака част!

обогаћене су за четири нова
трофеја.
Марија Мркела је победила
у трци на 300 метара, с резултатом 42,20. To je за њу просечан резултат, али за све остале
– резултат вредан пажње. Лана Цветкоски је освојила златну медаљу у бацању копља, победничким хицем од 31,78 метара. Лана је у великом успону
форме и у њој је клуб добио
једног врсног копљаша који на
свим такмичењима показује
стабилност и висок ниво резултата. Анђела Кићовић је у
ис тој ди сци пли ни за ра ди ла
бронзу, бацивши копље 27,35
метара. Матеја Конрад је у бацању кугле такође био трећи,
али његов трофеј само потврђује квалитетан рад у бацачкој
секцији АК-а Динамо.

вортекса, с резултатом новог личног рекорда, који сада износи
46,06 метара, а тако је испунио
норму за финале Првенства Србије које ће бити одржано 21.
јуна у Сремској Митровици. Данило је наступио и у бацању кугле, у чему је зарадио сребрно
одличје и такође остварио норму за учешће на државном шампионату, на коме ће се надметати и Емилија Јелесијевић.
Врло добре резултате и добре наступе имали су и такмичари Атлетског клуба Панонија из нашег града.
Најуспешнији је био јуниор
Марко Стојиловић, који је у
дисциплини бацање копља забележио даљину од 46,97 метара и тако заслужио сребрно
одличје. Овим резултатом Марко је само доказао да ће после

На такмичењу у Београду запажени су били и атлетичари
Тамиша.
Већ по навици, бриљирала
је сјајна Сања Марић, која је у
трци јуниорки на 400 метара
остварила још један фантастичан резултат. Иако је наступила у ре зер вној ди сци пли ни
(иначе трчи 600 метара), освојила је златну медаљу с резултатом новог личног рекорда,
који сада износи 1:00,04, а њен
успех још више добија на значају када се зна да се надметала и с ривалкама пет година
старијим од ње. Следеће недеље Сања са својим тренером
Зораном Коцићем одлази на
први део висинских припрема,
које ће бити спроведене у комплексу Вршачких планина.
Одличан је био и пионир Тамиша Данило Лазић, који је освојио бронзану медаљу у бацању

двомесечне паузе наставити серију успеха.
У категорији девојака наступиле су две атлетичарке Паноније, које су и до три године
биле млађе од својих ривалки.
Запажене су биле Исидора Павловић и Ана Драгојевић, а
лични рекорд у трци јуниора
на 400 метара поставио је Александар Дугић.

„ДИЗЕЛКА” ДОВЕЛА ПРВО ПОЈАЧАЊЕ

ОД ЖЕЉЕЗНИЧАРА ДО – ЖЕЛЕЗНИЧАРА

ДЕЧ КО КО ЈИ ОБЕ ЋА ВА

Нема предаха у редовима најбољег фудбалског клуба са ових
простора. У панчевачком Железничару, новом члану Прве
лиге Србије, ради се пуном паром. Управа клуба кује планове о екипи која ће, после две
деценије чекања у Панчеву, водити битку за бодове у другом
рангу такмичења, али мисли
се и на млађе категорије.
Зато је нови члан велике породице популарне „старе даме” с Тамиша постао и тренер
Зоран Нешковић, који ће убудуће водити о рачуна о талентованим клинцима из Железничара.
– На позив председника Зорана Наунковића дошао сам
у клуб како бих у наредном
периоду помогао у раду с млађим категоријама. Имам богато искуство. Играо сам у сара јев ском
Же ље зни ча ру,
Искри из Бугојна, панчевачком Ди на му, сме де рев ском
Сар ти ду, а као тре нер сам
предводио ПСК, Вршац, Младост из Омољице и Војловице,

радио у Црепаји, у јабучкој Југославији, а био сам и помоћник када је Динамо играо у
Другој лиги. У последњих пет
година био сам координатор
рада с младим селекцијама у
Динаму 1945, а што се тиче
образовања, завршио сам вишу тре нер ску шко лу, као и
економски факултет. Пратио
сам игре Железничара и драго ми је да сам постао део ове
лепе приче. Први тим „Жеље”
сада је ушао у професионалне воде и мислим да све младе селекције морају да прате
први тим и да расту заједно с
њим. У договору са управом
клуба, старт припрема млађих категорија планиран је за
почетак јула – рекао је на представљању у просторијама клуба нови члан ФК-а Железничар Зоран Нешковић.
Популарна „дизелка” из Панчева и у прошлој сезони је постизала сјајне резултате са својим млађим селекцијама. Сада
је дошло време да се направи
још један корак напред...

Још један наш суграђанин
бриљирао је прошлог викенда. Јуниор Стефан Михајлов, спринтер београдске Црвене звезде, сјајно је
отворио летњу такмичарску
сезону, освојивши две златне медаље.
У конкуренцији 40 такмичара у дисциплини 100 метара, Стефан је у квалификацијама имао најбоље време, да би у финалу, међу
осам најбржих момака, убедљиво тријумфовао с резултатом 10,96 секунди. Тако
је био једини спринтер који
је ову деоницу истрчао за
време испод 11 секунди.
Другу златну медаљу
свом клубу Стефан је донео
у штафети 4 x 100 м. У изузетно занимљивој трци
атлетичари земунске Младости имали су предност
неколико метара све до последње (четврте) измене,
када је Стефан у свом елементу једноставно анулирао
предност Земунаца и својој
екипи донео још једно златно одличје.
Летња сезона је званично почела и биће интере-

сантно пратити наступе овог
талентованог атлетичара,
јер се од њега очекују још
бољи резултати.
Стефан је ове године и матурант ЕТШ „Никола Тесла” у
Панчеву, све четири године
завршио је са одличним
успехом, а у последњем разреду средње школе имао је
просек 5,00. Уједно, Стефан
Михајлов је изабран и за
спортисту генерације ЕТШ
„Никола Тесла”, што само
доказује да се ради о врсном
спортисти и момку који обећава.
Свака част!

ШАХОВСКИ КУТАК
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ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У КРОС-ТРИАТЛОНУ

ТРИ ШАМПИОНСКЕ ТИТУЛЕ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Екипа
Људи се сусрећу на различите начине.
И стварају разне врсте односа.
Некад се човек осећа као да је друштво добио на поклон.
Све са шареном машницом преко целофана.
Има илузију да је велики добитник. А онда – фљас!
Схвати да себе поклања, а добија нулу заузврат.
Да има ништа од свега могућег, сконта да се превише отворио.
Али од затварања у себе, тек, нема ништа.
У недељу, 14. јуна, почела је и триатлонска такмичарска сезона у Србији.
У Крагујевцу, у парку Шумарице, одржано је Првенство Србије у крос-триатлону, на коме је учествовало и десет
такмичара ТК-а Тамиш из нашег града.
Прваци државе постали су млађи кадет Стефан Бирка, млађа сениорка Дарија Ђорђевић и Владимир Савић, који
се надметао у групи учесника од четрдесет једне до педесет година.
Сребрна одличја су заслужили Стефан Јелача, Душан Лукић и Зоран Радосављевић, а бронзом се окитио Богдан Јелача. Запажен наступ су имали и
Петра Бирка, која је са својих непуних
седам година била најмлађа учесница
на такмичењу, пионир Петар Савић и
већ искусни Срђан Живојиновић.
Већ идућег викенда члановима
Триатлон клуба Тамиш предстоји још
једно велико искушење. У суботу,
20. јуна, у нашем граду ће двадесет
седми пут бити одржана трка
спринт-триатлона.
Очекује се велики број учесника из
целе Србије, а надметаће се триатлонци

у готово свим узрасним категоријама.
Старт главне трке заказан је за 12.45, а
пре тога ће се такмичити најмлађи

учесници. Епицентар још једног триатлонског земљотреса биће, као и увек,
на кеју, иза кафеа „Воз”.
А. Ж.

Рез
Интерпункција је јасна: зна се где треба да стоје две тачке,
а где зарез.
Неко ко пише то лако научи, ако га писање занима.
Док људске конекције имају шум: никад не знаш куда иду.
Некоме ко је у вези мало шта је лако, иако га веза занима.
Чак и када се заједно лети, постоји сумња.
Или нешто томе слично, неодређено.
Много је лакше бавити се егзактним.
На том терену увек можеш ладно да направиш рез.

СТАРТОВАЛА И ТАКМИЧЕЊА У СТРЕЉАШТВУ

ОПЕТ НА ВАТРЕНОЈ ЛИНИЈИ
Алекса Ракоњац је с 579
погођених кругова освојио
сребрну медаљу, али и десет
бодова за финални меч, који
ће бити одржан крајем јула.
Трочлана екипа панчевачих кадеткиња била је најуспешнија, с обзиром на то да
су све три девојке освојиле
значајне бодове за финале.
Теодора Кондић је погодила 564 круга, заузела је четврто место, али јој је припало и седам вредних бодова.

Ива Ракоњац је била пета, а
освојила је шест бодова, док
се Ана Токић пласирала на
седмо место, али се из Новог
Сада вратила са четири бода.
Тренер ових такмичара Синиша Вељковић задовољан је
постигнутим резултатима, али
до финала очекује још бољу
форму својих стрелаца, као
и њихове добре пласмане на
Првенству Србије, које ће бити одржано 14. августа, такође у Новом Саду.
А. Ж.

Мир
Стрељачка дружина „Панчево 1813” на себи својствен
начин обележила је и овај 9.
јун, дан клуба, којим је прославила и свој 207. рођендан.
У својим просторијама, у
Улици Боре Станковића, окупили су се актуелни чланови
„дружине”, који су уз иће и пиће, музику и пригодан програм
евоцирали успомене на неке

Све је океј.
Него, никако да се видимо...
Потребан ми је филинг да је више него добро.
Да ми кажеш да је тако.
Да ми саопштиш да си боља особа зато што ме познајеш.
Да ти кажем да је то узајамно, да смо зато спојени.
Онда бих могао да бирам где ћу опуштено да седнем.
Да нађем свој наткриљени мир. Као и ти.

прошле дане, али се разговарало и о будућим акцијама овог
успешног спортског колектива.
Већ прошлог викенда чланови СД-а „Панчево 1813”
били су и на такмичарским
искушењима, јер је у Новом
Саду одржано прво коло Купа Србије за кадете, који су
се надметали у гађању из ваздушне пушке.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Небојша Вуковић,
графички
дизајнер:
– Суботу ћу
провести радно.
Запослен сам у
Београду. Остатак
викенда планирам
да се одмарам с
девојком ван града.

Дина Стојановић,
студенткиња:

Анђела Бувач,
студенткиња:

– Вероватно ћу
уређивати своју баштицу
с цвећем и поврћем.
Дружићу се с
родитељима и
сестрама. То је
време за нас.

– Оба дана „одмора”
држим салсу од 18 сати
у Градској библиотеци.
Обавила бих и недељни
излазак на стари
бувљак, а у суботу
пре подне радим.
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