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ДА ЛИ СМО СЕ ПРЕВИШЕ ОПУСТИЛИ
ИЛИ ЈЕ ОПАСНОСТ ЗАИСТА ПРОШЛА?
Стручњаци су тражили останак заштитних мера и после укидања
ванредног стања, али се оне све мање поштују

Град
Немци праве
фабрику у
северној зони
» странa 4

Здравље
Истина и митови
о здрављу зуба
» страна 6

КОЛОНА

Запис

Данило Ковачевић:
Капитен за
сва времена
» страна 25

Фото-репортажа

ПОЉОПРИВРЕДА
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Све је дужа листа
пестицида који не
смеју да се користе

ДОНЕТА ВАЖНА ПРЕСУДА

СУД КАЖЕ ДА КРЕДИТИ У „ШВАЈЦАРЦИМА” НЕ ВАЖЕ,
БАНКЕ САД ОБАВЕЗНЕ ДА ВРАТЕ НОВАЦ КЛИЈЕНТИМА

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

страна 3

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

Душанка Наранчић
у Лондону
» страна 26

Спорт

ХРАБРЕ И УСПЕШНЕ СУГРАЂАНКЕ страна 11

Панчевачке предузетнице
Фантастичан тренинг
Ање Цревар
» страна 27

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

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ГРАЂАНА СРБИЈЕ

Пише: Драгана Кожан

СУКОБ ИНТЕРЕСА, АКТИВНО И
ПАСИВНО БИРАЧКО ПРАВО...

Балони
Учитељ је, каже стара прича
из које се много може научити, једног дана у школу донео
балоне и поделио их деци. Замолио је ђаке да их надувају и
да свако на свом балону напише своје име. Затим су балони
изнесени у ходник. Учитељ их
је помешао и дао деци рок од
пет минута да пронађу балон
са својим именом. Клинци су
се растрчали и дали се у потрагу. Гурали су се и саплитали, покушавајући да у шареном мору угледају своје име,
али авај: пет минута је пребрзо прошло и нико није успео
да успешно уради задатак.
Тада је учитељ променио
захтев: „Узмите балон који лежи најближе вама и дајте га
особи чије је име написано на
њему”. Резултат? За мање од
два минута свако је имао свој
балон у рукама. На крају је
овај мудри човек саопштио
деци поенту читавог експеримента: „Балони су попут среће. Нећемо је никада пронаћи
ако будемо себично гледали
само сопствени интерес, занемарујући потребе својих ближњих. Али ако се сви побринемо једни за друге, ако будемо солидарни и ако нам туђе
добро буде једнако важно као
сопствено, срећу нећемо морати ни да тражимо – доћи ће
сама”.
Неки су клинци имали прилику да уз овог домишљатог
учитеља науче лекцију о солидарности, а ми остали исто то
градиво прелазимо већ дуже
од два месеца – од првог дана
када смо се сусрели с пандемијом. Ето зашто је требало
остати код куће кад је било
најгоре. Ето зашто је сада важно носити маску и рукавице,
држати дистанцу, не стварати
гужве у затвореном простору
и не претварати се да је вирус
престао да постоји. Нема сумње да ћемо се врло брзо преселити у реалност у којој је то
истина, само ако најпре будемо одговорни и према себи и
према другима.
Све што треба да урадимо
јесте да престанемо да френетично, не гледајући ни лево
ни десно, јуримо кроз живот
тражећи балон са својим именом. Поштујући мере заштите
од пандемије, учинићемо оно
што је најпаметније: додаћемо балон ономе до себе. И ето
нам среће. Ништа лакше!

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Шта све укључује појам
„функционер” у органима
правосуђа

изборне комисије који ће им донети
листиће за гласање. Према подацима
до којих смо незванично дошли, досад је до сваког бирачког места стизало пет-шест захтева за гласање ван
биралишта. Пошто постоји око 8.000
места где може да се оствари гласачко право, на овај начин гласа преко
40.000 бирача.

Гласање бирача ван
бирачког места може се
обавити само на подручју
које обухвата то место
Изборно право је Уставом гарантовано држављанима Републике Србије –
стиче се с пунолетством, с навршених осамнаест година живота, уз
услов да лице које стиче бирачко
право ужива пословну способност.
Ово право је шире дефинисано законом о изборима, и то као изборно
право грађана.
Постоји активно – када грађани
гласају – и пасивно бирачко право,
када се кандидују на изборима. С обзиром на то да су општи парламентарни избори заказани за 21. јун,
проћи ћемо кроз правне одредбе које
одређују сукоб интереса, право на
гласање ван гласачких места...
Институт парламентарне
неподударности
Устав прописује да народни посланик не може бити члан Владе. Из одредби о неспојивости функција које
се односе на друге органе власти јасно је да народни посланик не може
бити истовремено и председник Републике, али ни судија Уставног суда. Такође, начелно, регулисана је и
неспојивост положаја народног посланика с положајем „функционера у
органима правосуђа”.

Бирач може да гласа само
под условом да на бирачко
место понесе важећу личну
карту, пасош или возачку
дозволу, на чијем обрасцу
је наведен јединствени
матични број грађана.
С друге стране, закон регулише неспојивост судског и тужилачког позива с другим пословима и позицијама,
укључујући ту и евентуалну неспојивост положаја народног посланика с
положајем судије и јавног тужиоца.
Ове уставне одредбе остављају недоумицу шта све укључује појам
„функционер” у органима правосуђа:
да ли се судија и тужилац могу сматрати функционерима, или су функционери само председници судова,
судије које су на челу судских одељења, судије и тужиоци изабрани у Високи савет судства или Државног већа тужилаца.

Закон регулише
неспојивост судског и
тужилачког позива с
другим пословима и
позицијама, укључујући ту
и евентуалну неспојивост
положаја народног
посланика с положајем
судије и јавног тужиоца.

Тако, тзв. институт парламентарне
неподударности још увек није у потпуности јасан, па Устав оставља могућност да се посебним законом све
то тачно одреди.
Спреченост из здравствених
разлога
Када је активно бирачко право у питању, ствари су недвосмислене. Бирач може да гласа само под условом
да на бирачко место понесе важећу
личну карту, пасош или возачку дозволу, на чијем обрасцу је наведен јединствени матични број грађана.
Републичка изборна комисија наглашава да ће бирачи којима је истекла лична карта моћи да гласају под
условом да бирачком одбору, уз њу,
приложе и потврду Министарства унутрашњих послова о поднетом захтеву
за издавање нове личне карте. Правило

је да сви бирачи добију обавештење са
адресом бирачког места на којем ће
моћи да гласају, при чему нису дужни
да то обавештење понесу на гласање.
Важно је напоменути да бирачи
који су из здравствених разлога спречени да дођу на бирачко место, као и
особе са инвалидитетом и немоћна
стара лица, могу да гласају уколико
до 11 сати на дан избора о томе обавесте бирачки одбор. Бирачи са инвалидитетом могу да на бирачко место дођу и уз помоћ, рецимо, пса водича, као и да уместо личног потписивања користе печат с потписом,
односно личним подацима.
Грађани који нису у стању да дођу
на гласачко место имаће могућност
да бирачко право на јунским изборима искористе код својих кућа или у
установама у којима бораве. На њихову адресу биће послати чланови

КА КО СУ ОР ГА НИ ЗО ВА НИ НЕМ ЦИ
Недавно је један случај у вези са
изборним правом привукао велику
пажњу у Немачкој. Наиме, уставни
суд у Карлсруеу пресудио је да су
противуставна „правила о учешћу
на демократским изборима која
налажу изузеће за особе којима је
судски додељено старатељство
или им је судским процесом установљена смањена урачунљивост”.
У Немачкој се то односи на 82.220
особа с психичким потешкоћама
или посебним потребама.
Како су пренеле агенције,
Уставни суд је наложио да забрана учешћа на изборима не сме бити изрицана паушално, него мора

бити проверавана од случаја до
случаја, који су, по мишљењу суда, превише различити да би били
третирани паушално. Суд је истовремено закључио да изузеће од
гласања може бити оправдано, и
то у случају кад се утврди да у довољној мери не постоји могућност
„комуникацијског процеса између
представника народа и државних
тела”.
Савезна влада је у свом коалиционом уговору најавила промену
изборног закона, који би и тој групи грађана омогућио учешће на
изборима, али још увек није постигнут споразум о детаљима.

У Правилнику о раду бирачких одбора РИК-а пише да гласач који не
може да дође на биралиште мора о
томе најпре да обавести бирачки одбор. Цитирамо: „Немоћним и спреченим особама сматрају се оне које
из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко место,
особе са инвалидитетом и немоћне
старе особе. Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само
на подручју које обухвата то место”.
То значи да само они што бораве на
адреси која територијално припада
бирачком месту могу искористити
право да гласају ван биралишта. У
стан бирача долазе три члана бирачког одбора, који утврђују његов идентитет, проверавају УВ лампом да ли је
већ гласао, спрејом обележавају прст и
дају му гласачки листић и збирну изборну листу. Потом напуштају просторију како би бирач имао дискрецију
док се изјашњава. Уколико гласач није у стању да сам заокружи кандидате,
то за њега може учинити помагач. Листић се потом ставља у коверат, па се
на тај начин односи на бирачко место,
где се убацује у кутију. Из праксе је познато да оваквих случајева има више у
сеоским него у градским срединама.
Кад поменусмо помагаче: у поменутом правилнику стоји да и бирачи
који не могу сами да попуне листић
на гласачком месту, јер су неписмени,
слабовиди, слепи или имају неку другу врсту инвалидитета, гласају тако
што уместо њих неко други заокружи
њихову опцију. Дозвољено је да иза
паравана уђе и помагач којег је бирач
повео, да за њега попуни листић, а затим да убаци у гласачку кутију.
Скоро све је одређено, преостало је
још „само” да се грађани одлуче за
кога ће гласати и да ли ће уопште...
С. Трајковић

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Eлектронска достава решења о утврђивању пореза
Нова услуга за
регистроване кориснике
портала еУправа

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Згариште.
У недељу, рану ујутру, на Тесли
Снимио: Милан Шупица

Канцеларија за информационе
технологије и електронску
управу успоставила је 18. маја
нову услугу за регистроване кориснике портала еУправа –
електронску доставу (еДостава)
решења о утврђивању пореза на
имовину у Јединствени електронски сандучић на порталу.
Наиме, грађани Панчева који
имају отворене налоге на овом
порталу, тј. корисници овог портала,
у складу са Законом о електронској
управи и Законом о пореском поступку и пореској администрацији,
почеће да добијају ова решења електронским путем, док они који нису
корисници настављају да добијају

решења у физичком облику преко
јавног поштанског оператора.
Приликом припреме решења за
електронску доставу Канцеларија за
IT и еУправу врши електронско печатирање (електронско потписивање у
својству правног лица) ових докумената, што представља значајну ауто-

матизацију и оптимизацију рада
јавне управе и први пут примену
електронског печата (електронског потписа правног лица) у јавној управи. Овом услугом се у
потпуности дигитализује рад локалних пореских администрација од електронске пријаве пореза
на имовину, електронског генерисања и достављања решења о
утврђивању пореза на имовину,
до могућности електронског
плаћања пореза.
Корисници портала еУправа
могу избором одговарајуће опције на порталу да добију обавештење о решењу пристиглом у Јединствено електронско сандуче путем
СМС поруке или електронске поште.
За све информације о електронској
достави решења о утврђивању пореза
на имовину можете се обратити на
edostava@ite.gov.rs.
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АКТУЕЛНО

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УЗИМАЊЕ УЗОРАКА МОГУЋЕ И У ПАНЧЕВУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

КО СЕ ТЕСТИРА ГРАТИС, А КО ЋЕ ДА ПЛАЋА

Завод „Панчевац”
први у свему

Цена тестирања
у Заводу износи
6.000 динара
Пре путовања
информишите се
о прописима
Од понедељка, 18. маја, Завод
за јавно здравље Панчево почео је да обавља узорковања за
тестирање на ковид 19, радним
данима, од 11 до 13 сати.
У Заводу наглашавају да се
тестови изводе искључиво над
лицима без икаквих симптома
коронавируса, као што су, на
пример, грозница или кашаљ.
Особе које имају симптоме болести ковид 19 или су имале
контакт с потенцијално зараженима треба да остану код куће и да ступе у контакт с надлежним лекаром.
Право да се тестирају у Заводу за јавно здравље Панчево
имају:
• сви држављани Србије који
не испуњавају индикације за
тестирање о трошку државе;
• сви путници у међународном саобраћају који напуштају
територију Србије – држављани Србије који путују у ино-

странство, као и страни држављани који се тренутно налазе
на територији Србије, а желе
да напусте земљу;
• држављани Србије који су
ушли у земљу без негативног
РТ-ПЦР теста и стављени су у
кућну изолацију од 14 дана,
уколико желе да скрате период изолације;
• лица запослена у правном
субјекту која подносе групни
захтев;
• сва остала заинтересована
лица на лични захтев.
Сви они се могу јавити Центру за микробиологију Завода
за јавно здравље Панчево, који
се налази у Улици 6. октобра

број 9. Цена узорковања, тестирања и издавања цертификата је 6.000 динара.
Изузеци од обавезе плаћања
тестирања путем РТ-ПЦР теста искључиво због потреба путовања и скраћења периода кућне изолације (уз доказ који потврђује неку од наведених категорија) јесу:
• малолетна лица држављани Републике Србије;
• студенти – грађани Србије
и студенти припадници српске
националне мањине – држављани суседних земаља и Словеније који студирају у Србији.
У Заводу за јавно здравље
наглашавају да се малолетна

ОД ПЕТ КА УЛА ЗАК У СР БИ ЈУ БЕЗ ТЕ СТА
Од петка, 22. маја, за улазак у Србију неће бити потребан негативан тест, нити
посебна дозвола како за домаће, тако ни за стране држављане, препоручено је
Влади Србије на седници
Кризног штаба.
Свим особама које улазе на
територију Србије биће уручивана здравствена упозорења
у којима се наводи да улазе

на територију на којој вирус
још циркулише, као и начини
превенције инфекције – саопштио је Кризни штаб после
одржане седнице.
Ова препорука треба да
буде потврђена у четвртак на
седници Владе Републике
Србије. Кризни штаб је донео препоруку о отварању
административног прелаза
ка Косову и Метохији.

лица узраста до дванаест година чији родитељи, старатељи
или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета имају негативан РТ-ПЦР тест
не морају тестирати при уласку у Србију.
Путницима се саветује да се
пре почетка путовања информишу о тренутно важећим прописима о уласку и здравственим мерама у одговарајућој земљи, јер важење цертификата
и врста теста који се прихвата
зависи од захтева за улазак и
подлеже одобрењу националних власти на одговарајућем
путничком одредишту.
Ако су резултати испитивања позитивни, тестирана лица
ће бити благовремено обавештена о томе, а позитивни резултати испитивања морају бити пријављени у складу с постојећим прописима.
Тестови се изводе само над
лицима без икаквих симптома
ковида 19, уз доказ о уплати
трошкова (корисник Завод за
јавно здравље Панчево, Пастерова 2, жиро рачун 840-39566719). Трошкови се могу платити и готовински у Центру за
микробиологију, где се обавља
узорковање.
Д. Кожан

Кредити у „швајцарцима” не важе!
Прва пресуда за ништавост валутне клаузуле у швајцарским
францима (CHF) донета је након става Врховног касационог суда (ВКС) заузетог прошле године.
Како наводе из Удружења
банкарских клијената „Ефектива”, ово је прва првостепена
пресуда која се у потпуности
ослања на став ВКС, који је
предвидео ништавост валутне
клаузуле у швајцарским францима и њену конверзију у евро.
На сајту удружења „Ефектива” наводи се да је у конкретном случају реч о кредиту из
2007. године, који је подигнут
у износу од 85.000 швајцарских франака. Налазом вештака је утврђено да је корисник
на име отплате кредита укупно

ПРЕСУДА

Затвор за убицу
на станици АТП-а
Виши суд у Панчеву 12. маја осудио је Петра Мошића
(65) на казну затвора од тридесет година због убиства
Десанке Мошић.
Десанка Мошић је убијена 12. јула прошле године
око поднева на станици АТП
Панчево када јој је пришао
супруг Петар и насмрт је избо ножем. Њих двоје су били у бракоразводној парници, а убиство се догодило
док је несрећна жена била
са унуком и пред бројним
сведоцима.
Према речима очевидаца,
Петар је, после краће свађе,
потегао нож, с леђа насрнуо
на супругу и том приликом
јој нанео вишеструке убодне ране по телу. Убоди су
били по врату, глави, стомаку, леђима, грудном кошу,
као и на оба плућна крила.
Екипа Хитне помоћи је несрећну жену превезла у болницу у Панчеву, али је она
убрзо издахнула.
Пресуда није правоснажна
и окривљени има право на
изјављивање жалбе Апелационом суду у Београду. Р. П.

вратио износ од 10,8 милиона
динара, а да би индексацијом
тог кредита у евро за исти период отплате вратио око 8,35
милиона динара.
Суд је пресудио да банка дужнику мора да врати разлику
од 2.450.000 динара или нешто више од 20.000 евра.

„У наредном периоду очекујемо још оваквих пресуда, с обзиром на то да се ради о правном питању за које је Врховни
суд заузео јасан став о недозвољености уговарања валутне
клаузуле у швајцарским францима”, истичу у „Ефективи”.

ВОДОВОД

У удружењу подсећају да
спор овог типа могу да покрену сви корисници кредита индек си ра них у швај цар ским
францима, физичка и правна
лица и предузетници, за било
који тип кредита (стамбени,
хипотекарни, бизнис, потрошачки), под условом да нису

прихватили Закон о конверзији, односно да је кредит у
целости отплаћен (својевољно
или принудним путем, пленидбом стана) пре доношења
Закона о конверзији.
„Дакле, сви они корисници
којима су банке раскинуле уго-

ОПШТА БОЛНИЦА

У недељу без воде цело Све мање заражених
на лечењу
Панчево и пет села
ЈКП „Водовод и канализација”
обавештава грађане да ће у недељу, 24. маја, од 6 до 14 сати,
без воде остати цео град Панчево, као и насељена места:
Старчево, Омољица, Банатски
Брестовац, Иваново и Качарево.
Како објашњавају у том предузећу, до обуставе у снабдевању доћи ће због због ремонта тра фо ста ни ца на објек ту
постројења за производњу воде. Над ле жни у „Во до во ду”
апелују на кориснике да благовремено обезбеде неопходне
залихе воде.
Д. К.

У Општој болници у Панчеву у среду, 20. маја, лечило
се 26 особа оболелих од коронавируса.
И у другим здравственим
установама у Војводини бележи се пад броја заражених.
У Клиничком центру Војводине средином прошле недеље од короне се лечило
десет пацијената, а у бањи
Јунаковић у Апатину било је
деветоро оболелих.
У Дечјој болници се налазило двоје малишана оболелих од коронавируса, док је
на Новосадском сајму био
смештен 21 лакше оболео
пацијент.
На дан 20. маја у Србији
су укупно биле регистроване 10.733 заражене особе, а
преминулих од последица
заражености коронавирусом
било је двеста тридесет четворо. До сада су се опоравиле укупно 4.904 особе.
У свету је потврђено више
од 4,9 милиона случајева коронавируса. Преминуло је
325.000, а процењује се да
се опоравило око 1,6 милиона људи.
Р. П.

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1

ГРАЂАНИ ПРОТИВ БАНАКА
Суд наложио банци
да врати клијенту
20.000 евра

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

воре и продале некретнине до
почетка 2019, имају право на
покретање овог поступка и сигурно обештећење судским путем”, тврде у „Ефективи”.
Почетком новембра 2019.
године Врховни касациони суд
потврдио је правоснажну пресуду по којој је раскинут уговор о кредиту у швајцарским
францима, чиме је овај поступак у потпуности окончан. То
је била тужба за раскид уговора „због битно промењених
околности”, коју је правно лице поднело против једне банке још 2015. године. Првостепена пресуда је донета у децембру 2016, а потврђена је
од стране Привредног апелационог суда у фебруару 2018.
године.
Како су том приликом истакли у удружењу „Ефектива”,
овим решењем је први пут потврђена усвајајућа пресуда за
раскид уговора и од стране ВКС.

ПУТЕВИ

Код надвожњака
само једном траком
Јавно предузеће „Путеви Србије” саопштило је да од понедељка, 18. маја изводи радове на појачаном одржавању
над во жња ка на оби ла зни ци
око Панчева, у зони надвожњака (Лука Дунав), у смеру
од Панчева ка Београду. На
овом делу пута, због радова,
саобраћај ће се одвијати двосмер но јед ном ко ло во зном
траком, у смеру од Београда
ка Панчеву.
Планирани рок за завршетак ра до ва је 16. јун ове
године.
Деоница на којој се изводе
радови обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, а возачи се позивају
на наглашени опрез.

– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

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

Пажња је данас најређи и најдрагоценији ресурс на
свету. Свако покушава да вам привуче пажњу притискајући ваше емотивне дугмиће. Највећа дугмад у нашим мозговима су она за страх, за бес и за пожуду.
Управо су то дугмићи које притискају лоши ТВ продуценти и лоши политичари. Морамо томе да се одупремо! Већ имамо довољно страха, беса и пожуде. Веома
је лоша идеја провести сат времена дневно хранећи
сопствене страхове или бес, било да то чините гледајући неку серију, било читајући измишљене вести које
су и направљене да нам запале емоције. Истина је можда на кратке стазе мање узбудљива од теорија завере
или порнографије, али је на дуже стазе много боља.
(Историчар Јуван Ноа Харари, „Недељник”, 16. мај)
* * *
Знате, тог јутра кад сам добила ову последњу претњу
смрћу, реаговала сам рутински, послала пријаву, објавила претњу на друштвеним мрежама, јер верујем да
је овде јавност једина заштита, и наставила даље с
радним даном. Рутински, као да сам рецимо залила
цвеће. Тек предвече осетила сам да моја реакција није
нормална, а знам да је тако и мојим колегама. Важно
је рећи да оно што се мени догађа није најгоре што новинари у Србији трпе. Моје колеге нису само жртве
политичара и анонимних људи са интернета.
(Новинарка Јована Глигоријевић, DW, 16. мај)
* * *
У чему смо живели до пандемије? Шта нас чека? Ето,
у корони је прошао и Први мај, празник рада, хоћу да
кажем неолиберални капитализам је концепт који људе доводи у ситуацију да само гледају да обезбеде егзистенцију. Три осмице – 8 сати рада, 8 сна и 8 слободног времена – које имају свој празник, одавно нису
реалност. Људи су изгубили слух и за себе и за све око
себе. Сада, у новонасталим (не)приликама чини ми се
да је још више појачана та бојазан за будућност, за опстанак, како (пре)живети... Људи легну с бригом, устану с бригом. Па мора душа и да се одмори. Dакле –
култура! У суштини, мучи ме питање наше увек прекомерно неизвесне судбине, шта ћемо са самим собом. Односно, колико далеко смо у стању да гурнемо
себе уназад. Хоће ли неко повући ручну? Увек ме је
страх да ли је заиста наше право лице да смо сами себи највећи непријатељи.
(Глумац Војислав Воја Брајовић, „Блиц”, 16. мај)
* * *

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

НОВИ ИНВЕСТИТОР – ПЛАЦ
ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
Заседање сазвано по
хитном поступку јер
је истицао мандат
одборницима
Сви носили маске и
рукавице
Једна од главних
тема: јавни превоз
На дневном реду последње седнице Скупштине града Панчева у овом сазиву, одржане 19.
маја, којој је присуствовало четрдесет двоје одборница и одборника, било је преко двадесет тачака. Седница је сазвана
по хитном поступку, јер, како
је објаснио Тигран Киш, председник локалног парламента,
одборницима је истицао мандат тог дана.
Хитност сазивања је, претпостављамо, била разлог због
ког се на званичном сајту Скупштине града – edoc.pancevo.rs
– где се постављају позиви за
седнице и тачке дневног реда,
информација о овој конкретној седници појавила дан пре,
а не, како је уобичајено, седам
дана раније. Узрочно-последично, извештач „Панчевца” је
закаснио пола сата на седницу, што значи и да ју је пропустио, јер је она управо толико
трајала. Колеге из три новинарске редакције обезбеђење је
петнаест минута по почетку
седнице, без јасног образложења, спречило да уђу у велику
салу, за шта је Киш касније
преузео потпуну одговорност.
Био је, најпре, видно изненађен том информацијом, а онда
се новинарима извинио због
онога што су доживели на улазу у градску кућу.
У сали су се, тако, нашле само три новинарске екипе, па је
уз њихову помоћ – у виду снимка на диктафону – настао овај
извештај. Хвала колегама на
томе.

Минут ћутања – преминула
Душица Јовановић

* * *
Србија се по питању културе сећања налази у култури
заборава коју сам једном приликом дефинисао парафразом Dушана Васиљева: човек зева после рата. Зевање над људском патњом, грозна равнодушност према ближњима којима смо нанели зло, глава забијена у
крвави песак – то је слика моралног стања Србије данас и овде. Уместо сећања на жртве имамо омерту, заверу ћутања и солидарисање са убицама. Слављење
укољица као хероја. И непрестано подгревање и одржавање у животу идеологије која је и довела до ратова
и злочина. Власт, највећи део опозиције, патриотски
интелектуалци, разни црквени кругови и већина медија ударнички раде на фалсификовању прошлости и
на гурању злочина под тепих.
(Писац и новинар Томислав Марковић, портал „ТачноНет”, 18. мај)
* * *
Српска култура и српско позориште глобалну кризу
дочекали су неспремни, што ће свакако оставити последице у годинама које долазе. Наша садашњост је
деградирана до тачке у којој све чешће сумњам да је
било шта могуће поправити. Корени свеопштег појефтињења живота налазе се у тржишним односима, конзумеризму и профиту који стоји иза свега. Одговори
на ваша питања се добрим делом могу наћи и у Фројдовој етикецији „лење и неинтелигентне масе”. Ако се
у овој земљи, упркос смртној опасности, може носити
маска и поштовати размак од два метра између људи
само док траје ванредно стање, онда је јасно да је за
корените промене, мимо фронталне борбе која се континуирано води на политичком и економском пољу,
потребна и дуготрајна позадинска акција, у којој би се
највише морало порадити на образовању и култури,
како би се пронашао компас и поново успоставио вредносни систем који ће омогућити целовит прогрес.
(Редитељ Небојша Брадић, „Блиц”, 18. мај)
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На почетку извештаја важно је
истаћи да су мере предострожности и заштите због коронавируса предузете у потпуности: представници грађана су
седели само на означеним местима, маске и рукавице дељени су испред сале – сви су их
носили.
Седницу је отворио минут
ћутања у част Душице Јовановић, од бор ни це „Сло бод ног
Панчева”, која је преминула

пре два месеца. Верификован
је престанак њеног мандата, а
уместо ње с листе покрета „Доста је било” за одборницу је
именована Снежана Тодоровић. Све тачке дневног реда
усвојене су без образлагања и
известилаца.
Првих седам било је у вези с
АТП-ом, тј. фирмом „Пантранспорт”, или с јавним градским
превозом и наставком спровођења одлуке о јавно-приватном
партнерству на ову тему. Градско веће је, претходно, утврдило предлоге решења о давању
сагласности на одлуку о повећању основног капитала „Пантранспорта”, што је Скупштина града усвојила, баш као и
сагласност на неколико одлука Над зор ног од бо ра ЈКП-а
АТП. Измењен је и уговор о
оснивању привредног друштва
„Пантранспорт”.
Друга важна тема била је
отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у северној
индустријско-пословној зони:
воља одборника је да земљиште површине 23 хектара буде продато компанији „ Naval
Box – CAL” д. о. о из Београда
за нешто више од 178 милиона динара. У предлогу уговора је стајало да се ради о изградњи постројења за дизајнирање и развој специјализованих транспортних контејнера,
што је означено као пројекат
од значаја за Србију. Иначе,
ради се о фирми која је филија ла не мач ке ком па ни је
„MK-Kliniken AG”, а она је у
писму о намерама изразила
жељу да земљиште купи по тржишној цени, подвукавши да

не тражи никакве подстицаје
или грантове.
Инвеститор има у плану да,
најпре, изгради фабрику од
10.000 квадрата, с планираним
ин ве сти ци ја ма у зе мљи ште,
објекте, материјал, опрему и
делове у износу од око десет
милиона евра. План запошљавања је такав да у прве две године укључује педесетак запослених. Такође, процењује да
ће реализација пројекта у наредних десет година довести
до додатних 60 милиона евра
инвестиција, изградње десет
пута веће површине радног простора од почетне и запошљавања хиљаду радника.
Дакле, идеја је да се у Панчеву отвори линија за завршне
радове на монтажи специјализованих транспортних контејнера, који испуњавају све међународне стандарде и притом
омогућавају флексибилност у
монтажи.
„Naval Box – CAL” д. о. о преузима уговорену дужност да у
року од 15 дана од закључења
уговора Граду исплати купопродајну цену.

Усвојени планови и
програми
Потом је усвојен низ одлука и
решења. На дневном реду су
би ли про грам по сло ва ња
ЈКП-а „Качарево”, пренос акција „Петрохемије” с Града на
Републику, давање сагласности на одлуке надзорних одбора јавних комуналних предузећа „Водовод и канализација”, „Грејање” и „Хигијена”, те
ЈП-а „Урбанизам”, као и на то
да се не сачињавају ванредни

финансијски извештаји и извештаји ревизора.
Без расправе су усвојени план
рада и финансије Регионалног
центра за таленте „Михајло Пупин” за ову годину, измене програма пословања јавних предузећа из Омољице и Глогоња,
као и одлука о општинским путевима и улицама на територији града.

У Панчеву ће се
отворити линија за
завршне радове на
монтажи специјалних
транспортних
контејнера.
Из штурог скупштинског материјала сазнајемо да је дата
сагласност за извођење радова
на постојећем објекту за потребе коришћења ПУ „Дечја
радост” у сарадњи с фондацијом Новака Ђоковића. Нажалост, не знамо шта се новцем
нашег најславнијег спортисте
свих времена поправља да би
панчевачка деца имала лепшу
будућност.
Неколико тачака дневног реда било је везано и за јавно здравље: предлог плана у вези с тим,
извештај о раду Савета за јавно
здравље за претходну годину,
годишњи извештај о реализацији Плана јавног здравља…
Али, рекосмо, није било известилаца, па је седница брзо
завршена.

ОДЛУКА СРС-а

ОБАВЕШТЕЊЕ „ПАНЧЕВЦА” ПАРТИЈАМА

Мрђен председник
Градског одбора

Јавите се, будимо
у контакту

На седници Окружног одбора
Српске радикалне странке за
јужни Банат одржаној 19. маја
Слободан Мрђен је изабран за
председника Градског одбора
српских радикала у Панчеву и
за носиоца листе на локалним
изборима за Скупштину града
Панчева.
Мрђен је четрдесетшестогодишњи професор физичке културе и дугогодишњи просветни радник. Рођен је у Книну,
из кога је с породицом избегао
током операције „Олуја” августа 1995. Ожењен је и отац је
петоро деце.
– Почаствован сам избором
на место председника Градског
одбора, који ме мотивише да
својим личним ангажманом и
несебичним залагањем учиним

све како би српски радикали
поново били најјача политичка партија у Панчеву. Позивам
све бивше чланове, симпатизере и искрене родољубе да
приступе Српској радикалној
странци, како бисмо заједничким снагама учинили наш град
бољим местом за живот. Очекујем успех на предстојећим
републичким, покрајинским и
локалним изборима и позивам
све патриоте да своје поверење укажу изборним листама
СРС-а – изјавио је Мрђен.
Српски радикали позивају све
Панчевце да својим потписом
подрже листу СРС-а за град
Панчево. Потписи се прикупљају сваког дана, од 10 до 20 сати,
у просторијама странке, у Штросмајеровој 2, код старе Поште.

Редакција листа „Панчевац”,
који држите у рукама, истовреме но је свим по ли тич ким
странкама чије је адресе имала послала имејл у уторак, 19.
маја. Садржина тог електронског писма су предизборна правила понашања политичких актера једнака за све, која сматрамо прихватљивим и погодним за објављивање у нашим
новинама. Ради се о реторици
и политичкој култури. Саставни део мејла је и наша понуда
за предизборни маркетинг.
Имајући у виду да је у последњих неколико година настало много нових политичких
организација, као и да ће се у
времену пред нама, до 21. јуна,
за када су заказани општи избори, појавити нове групе грађана

које ће имати жељу да се квалификују за састав Скупштине
града, свесни смо да постоји могућност да смо приликом слања предметне електронске поште некога ненамерно заобишли. Уз извињење ако се то десило, позивамо вас да нам се јавите како бисмо и вама доставили материјал који је већ стигао
на петнаестак познатих адреса.
Мејл на који треба да нам
се ја ви те је: sinisa.trajkovic
@pancevac-online.rs. Будимо
у контакту.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ДРЖАВА ИСПЛАЋУЈЕ 100 ЕВРА ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ

ПОНОВО РАДИ РАФИНЕРИЈА

ЈЕДНОСТАВНО, ЛАКО И БРЗО

Поправљен „Клаус”

Око четири милиона
грађана поднело пријаве
Пензионери добили новац
Држава је до сада исплатила једнократну помоћ од 100 евра за свих
1,78 милиона пензионера, а крајем
ове недеље следи исплата онима који примају новчану социјалну помоћ.
Од 25. маја кренуће сукцесивна исплата свим осталим грађанима који
су се пријавили онлајн или путем
кол-центра, а пријаве се могу поднети до 5. јуна. Занимљиво је да је од
13. маја, када је почео да ради сајт
за пријављивање, око четири милиона грађана изразило жељу да добије
једнократну новчану помоћ од 100
евра – од тога је 40.000 људи то учинило преко кол-центра.
Да подсетимо, право на једнократну новчану помоћ у износу од 100
евра имају сви пунолетни држављани Републике Србије који на дан 24.
априла 2020. године, када је ступила на снагу Уредба о формирању
привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи свим
пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести CO VID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, имају активно пребивалиште на територији
Републике Србије, с важећом личном картом. Поред тога, ово право

имају и они који су рођени у Републици Србији, с пребивалиштем у
Србији, а који примају пензију из
иностранства, али они морају да се
пријаве преко портала Управе за трезор или преко контакт-центра.

Клик или разговор
Електронска пријава је веома једноставна и завршава се практично у

карте и банку у којој особа има отворен рачун).
Уколико грађани немају већ отворен рачун у некој банци, треба да кликну на банку преко које желе да им буде уплаћен новац. На крају читаве процедуре треба да означе поље којим се
потврђују сагласност за обраду личних података. Након што се пријаве,
грађани још једним кликом могу и да
провере статус своје пријаве.
Други начин је пријава телефоном. То се може учинити позивом броја кол-центра 0800-101100 и том приликом такође се остављају лични
подаци (јединствени матични број грађанина –
ЈМБГ, регистарски број
важеће личне карте и назив банке код које је отворен или ће бити отворен
рачун на који се уплаћује једнократна новчана
помоћ).

Проблеми и
недоумице
три корака за мање од пола минута.
Све што је потребно jeсте да се након ула ска на сајт www.idp.tre
zor.gov .rs кликне на поље „Подношење пријаве” и тамо треба унети
сво је по дат ке (ЈМБГ, број лич не

Занимљиво је да су неки грађани били изненађени када су приликом провере
статуса пријаве добили поруку „физичко лице је у статусу додељивања
банковног рачуна”, иако имају активан рачун у банци коју су изабрали
приликом пријаве. С друге стране,

КРАТКО И ЈАСНО О ПРАВИМА ГРАЂАНА
• Пријава за 100 евра помоћи од
државе за све пунолетне грађане
Србије трајаће до 5. јуна.
• Новац могу да добију сви држављани Републике Србије који су
пунолетни (закључно са 24. априлом 2020, када је ступила на снагу
Уредба о једнократној новчаној помоћи у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом коронавируса) и имају активно пребивалиште на територији
Републике Србије, с важећом личном картом.
• Сви пензионери и они који примају социјалну помоћ од државе аутоматски су добили новац. У ту групу

спадају и корисници привремене
накнаде, инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности.
• Ко нема рачун у банци при подношењу пријаве, треба да се изјасни у којој банци жели да му се
отвори једнократни наменски рачун. Пошто се подигне новац, тај
рачун ће бити угашен.
• Новчана помоћ не може бити
уплаћена на рачун родитеља или
пријатеља.
• И онај коме је истекла лична карта, а због ванредног стања није могао да извади нову, има право на
100 евра помоћи.

• Искључиво примаоци социјалне
помоћи, дакле и носилац новчане
со ци јал не по мо ћи и оста ли
пунолет ни чла но ви ње го ве по родице аутоматски добијају новац, односно не морају да се
пријаве. Сви остали корисници
социјалних давања морају да се
пријаве за ову једнократну новчану подршку на порталу Управе
за трезор или телефонски преко
контакт-центра.
• Незапослено лице које прима
привремену новчану надокнаду неће 100 евра добити аутоматски,
већ треба да се пријави преко интернета или кол-центра.

појединци су добили поруку да је
све у реду с пријавом, иако тренутно
ни су за по сле ни и не ма ју отво рен
банковни рачун.

Електронска пријава је
веома једноставна и
завршава се практично
у три корака за мање
од пола минута. Други
начин је пријава позивом
броја 0800-101-100
Из Министарства финансија појашњавају да ова порука подразумева
да су завршене неопходне провере и
да је у току повезивање активног текућег рачуна са унетим личним подацима пријављеног физичког лица.
Уколико пријављено лице не поседује активни текући рачун, отвара
му се и додељује наменски рачун у
сврху исплате једнократне помоћи.
С друге стране, наводе из Министарства, ако при провери статуса пријаве за једнократну новчану помоћ од
100 евра грађанин добије поруку да
је све у реду с пријавом, то значи да
су унети подаци о физичком лицу
прошли неопходне провере и да физичко лице задовољава услове прописане Уредбом.

Подизање новца може и уз
пуномоћје
Уместо грађана који због здравственог стања или других оправданих разлога не могу лично да подигну помоћ
државе од 100 евра с наменског рачуна у банкама и поштама, то може да
учини особа коју корисник наменског
рачуна овласти, на основу једнократног пуномоћја.
Пуномоћје се може дати на обрасцу који је одштампан уз инструкцију НБС, као и у форми коју утврди
банка или у слободној форми, и у том
случају оно обавезно садржи податке
из обрасца НБС и не мора бити оверено код нотара. Ради спречавања
превара и злоупотреба, прописано је
да банка може контактирати с корисником с циљем провере аутентичности пуномоћја.

КАЛЕНДАР УПИСА ЗА НАДАРЕНЕ ЂАКЕ

Почиње уписно лудило
Нарочито сада, током епидемије короне... Матуранти се нису добро опоравили ни од ванредног стања, а већ
улазе у период уписне грознице. Надлежни нису одустали од полагања
пријемних испита, а многи осмаци
су се надали да ће проћи без тестирања као генерација која се 1999. уписивала у средње школе. Како је то и
обично у животу, лед први пробијају
надарени ђаци.
Ове недеље је завршено пријављивање ученика за пријемне испите за
упис у специјализоване гимназије и
уметничке школе, осим за спортска
одељења за школску 2020/2021. годину. Пријављивање и предаја документације за Спортску гимназију у Београду и у школама које имају одељења
ученика с посебним способностима за
спорт биће обављени 8. и 9. јуна.
Први на пријемни иду ђаци који су
конкурисали за одељења у школама у
којима се део наставе остварује на
страном језику – 8. и 9. јуна. Пријемни испит у Математичкој гимназији у
Београду и математичким одељењима у школама у Србији одржаће се у
уторак 9. јуна. Ученици с посебним
способностима за рачунарство и информатику и ученици с посебним способностима за физику полагаће пријемни испит 10. јуна од 10 до 12 (рачунарство и математика) и од 14 до
16 сати (физика). Истог дана, у 12

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Након краткотрајног застоја због
отклањања неправилности у раду
помоћног постројења за производњу сумпора „Клаус” производња нафтних деривата у Рафинерији нафте Панчево обновљена је
у пу ном оби му. Да под се ти мо,
крајем прошлог месеца обустављен је рад дела примарних и секундарних рафинеријских постројења како би се отклонио квар у
по ме ну том по стро је њу. Та да је
НИС у складу са законом и интерним процедурама компаније
предузео мере за заустављање дела процесних система и о свему
је обавештена и надлежна покрајинска инспекција за заштиту животне средине.
Радове у Рафинерији обавили
су радници НИС-а, у складу са законом и строго утврђеним интерним процедурама, као и уз поштовање свих мера заштите у условима епидемије ковида 19. Током
заустављања и покретања постројења није било утицаја на животну средину.
НИС је пре радова обезбедио довољне количине нафтних деривата, тако да је тржиште све време
било уредно снабдевено – наводи
се у саопштењу.

УПИС У ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Заказивање термина
Да би упис деце у први разред
основне школе био поједностављен, на порталу еУправа, од 28.
маја, биће омогућена услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање будућих ученика првог
разреда, па ће тако родитељи и
старатељи моћи једним одласком
у школу да заврше све у вези са
уписом и тестирањем деце, а она
ће бити доступна до 10. јула. Преко апликације еУпис извршиће
се упис ученика у школу, као и
повлачење неопходних докумената (из матичне књиге рођених,
еви ден ци је пре би ва ли шта и из
ИЗИС-а о обављеном лекарском
прегледу).
Да подсетимо, упис ученика у
први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се од 1. јуна до 20. јула.

ПОДРШКА ПАНЧЕВАЧКИМ
СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Стиже нова опрема

сати, одржава се и пријемни испит за
ученике с посебним способностима за
сценске и аудио-визуелне уметности.
Пријемни испит за ученике с посебним способностима за историју и
географију биће одржан у четвртак
11. јуна. Од 10 до 12 сати полагаће
се историја, а од 14 до 16 сати географија. Пријемни испит за ученике
с посебним способностима за биологију и хемију биће одржан у петак
12. јуна – биологија од 10 до 12, а
хемија од 14 до 16 сати. У петак и
суботу 12. и 13. јуна, од 10 сати, биће одр жа ни при јем ни ис пи ти у

филолошким гимназијама и филолошким одељењима.
Пријемни испит у музичким школама биће одржан од 12. до 14. јуна
од 8 сати, а у балетским од 7. до 9. јуна. У уметничким школама ликовне
области пријемни испити биће одржани од петка 12. јуна до недеље 14.
јуна, од 8 сати.
Прелиминарни резултати пријемних испита биће објављени до уторка
16. јуна. Ученици ће моћи да поднесу
евентуалне жалбе на резултате пријемних испита истог дана од 10 до 16
сати. Коначни резултати пријемног

испита за математичка и филолошка
одељења, одељења за физику, биологију и хемију, рачунарство и информатику, као и за школе у којима се део наставе остварује на страном језику биће
објављени до среде 17. јуна. Провера
склоности за упис ученика у седми разред за програм основног образовања
ученика обдарених за математику биће одржана у суботу 27. јуна у 10 сати,
као и провера компетенција за двојезичну наставу основног образовања.
Све додатне информације могу се
наћи на веб-страници Министарства
просвете www.mpn.gov.rs.

Четири панчевачке средње школе
добиле су око милион динара за
финансирање и суфинансирање набавке опреме. Школа „Мара Мандић”, Економска школа „Паја Маргановић”, Пољопривредна школа
„Јосиф Панчић” и Гимназија „Урош
Предић” биће у прилици да купе
нова наставна средства, опрему за
видео-надзор, рачунаре, справе за
вежбање, музичке инструменте и
остало.
За ову намену из покрајинског
буџета је издвојено 70 милиона динара: за основне школе 44,8 милиона, за средње школе 16,1 милион,
за установе ученичког стандарда
3,7 милиона и за предшколске установе 5,4 милиона динара.

6

ЗДРАВЉЕ
ПУТ ДО ЗДРАВОГ ОСМЕХА

Х РА НА ЗА ДУШ У

ПЕТ ДОБРИХ РАЗЛОГА ДА
НИКАД НЕ ПЕРЕТЕ ЗУБЕ

Склапање

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, сви смо током
одрастања склапали пријатељства, бракове, понуде, послове, договоре... и никад се
нисмо запитали од чега је
склопљено то нешто што даје
илузију целовитости и постојаности „до краја живота”.
Ослањамо се на живљења и
животарења склопљена од делова искустава и очекујемо
да се не виде прелази, ожиљци и пукотине.
Сведоци смо свакодневних
промена: неминовно се смењују дан и ноћ, почетак и крај, и све
то нам да је
илу зи ју не прекидног
про ти ца ња
времена.
Прекиди
су сву да
око нас, а они болнији – у
нама. Стално склапамо коцкице с циљем достизања неке истине или напретка. Тражи мо фраг мен те сре ће по
прошлости покушавајући да
при зо ве мо сли чан осе ћај.
Склапамо очи свако вече с
надом у ново сутра и планирамо потезе који се уклапају
у жељено, прикривајући још
један спој сна и јаве. Колико
год се трудили да сакријемо,
прекиди се виде. Свако уклапа ње и скла па ње оста вља
ожиљке. Понекад грубе и језиве, а чешће прихватљиве,
при кри ве не не чим што је
подношљивије.
Највећи део времена проводимо у разговору са собом
и прављењу планова, пројеката, сценарија за све жеље,
хтења, намере... и ништа не
иде праволинијски и глатко.
Са пли ће мо се о соп стве на
уверења, уочавајући пукотине у њима. На попуцалим

темељима градимо поверење
у себе, у друге људе, смисао,
љубав... Требало је да нешто
једном склопљено остане чврсто и стабилно заувек. Недодирљиво временом и неукаљано бесмислом. И увек се
догоди да нека унутрашња
бура одува све маске са споје ва оста вља ју ћи ого ље ну,
склопљену креацију без смисла и љубави који су је стварали. Део по део испада из
слагалице, ширећи незадовољство, упоредо с празнином која се више не може
маскирати свакодневицом.
Неопходно је да прекинемо са свиме што нас је довело до тренутка када нам више ниједан део није добар да
бисмо завршили склапање животне слагалице за један једини дан. Тада схватамо да
не постоји низ, али и да је
сваки делић драгоцен, и покушавамо да се саставимо и
склопимо како бисмо деловали целовито. Сваки тренутак који смо обојили срећом
остаће да траје у незабораву
и помоћи ће нам да препознамо сличне који нам
долазе. Све туге и жалости постају незаме њи ви де ло ви
животне слагалице, подсећајући нас
на снагу и
во љу ко ју
имамо њима упркос. Сваки
налет беса носи у себи храброст за померање с места.
Сви имамо ове делове слагалице и од њих правимо ситније делове које уклапамо у
следећи дан. На тај начин покрећемо точак живота у смеру туге, безнађа, огорчености... или просперитета, захвалности и радости. Смер
бирамо срцем, допуштајући
да сврха држи кормило. Када
нам не полази за руком да
склопимо дан по мери душе,
сигуран је знак да неко други
креира слагалицу нашег живота по својој мери.
Када користимо љубав за
повезивање делова склапаних
у животну слагалицу, добићемо предиван фрактал, савршен баш за нас. Тада сваки
спој на слагалици постаје подсетник о победи над страховима и сумњама. Постојати
или стварати – одлука је, као
и увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Шта лече
јагоде
Стигао је месец у коме оне царују: неодољиве, мирисне, укусне и надасве здраве и лековите – њихово величанство
јагоде.
Лековита својства јагоде
позната су још од античких
времена, али не знају сви
да се, поред плода, у лечењу
користе и корен и лишће овог воћа.
Јагоде садрже до 15% шећера, витамин Ц и витамине групе
Б, каротин, целулозу, пектине, кобалт, гвожђе, калцијум, фосфор,
манган, лимунску, јабучну и салицилну киселину. Јагоде могу помоћи при опоравку након болести, за јачање имунитета, за болести жучи и јетре, као превенција желудачних болести, код артритиса и реуме, у лечењу анемије, код повишеног холестерола и
крвног притиска...
Ако се увече почастите већом порцијом јагода, наравно без додатка шећера или шлага, ујутру ћете се пробудити свежи, одморни
и пуни енергије. Будући да поседују својства аналгетика, у случају
главобоље чинијица свежих јагода деловаће боље од аспирина. Такође, захваљујући противупалним, антипиретичним и антибактеријским својствима, јагоде ће нам послужити и при ублажавању упалних процеса, за снижење температуре и код мишићних болова.
Чај од лишћа јагоде вековима се користи као лек против пробавних сметњи, екцема, упале грла, грипа и прехладе, као и костобоље. Тај чај направите тако што ћете две кафене кашичице
сувих листова јагоде прелити са 250 мл кипуће воде. Након петнаест минута процедите. Пијте три пута дневно по једну шољу после јела.

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Слаткиши, газирана пића, индустријски сокови, алкохол, кафа и цигарете помињу се као
фактори ризика који у великој
мери могу утицати на квалитет и изглед зуба. С лепим и
блиставим осмехом се не рађамо, већ за њега морамо сами
да се постарамо од најранијих
дана. Ево како избећи најчешће грешке на том путу.
Зуби су једна од првих ствари
које људи примете на вама.
Здрав осмех се не постиже увек
преко ноћи, али ипак постоје
једноставне методе које вам могу помоћи у очувању оралног
здравља. Иако су нам оне свима мање-више познате, статистике недвосмислено показују
да их се наша нација слабо придржава. Примера ради, подаци
из „Здравствено-статистичког
годишњака Републике Србије”
из 2018. године (последњи који је објављен) Института „Батут” потврђују да свега 51,7%
грађана Србије пере зубе више
од једном дневно.

намећу нови стил, у коме више нема места за беле зубе.
„Немојте прати зубе јер ћете
тако уклонити драгоцености,

НАРОДНА СРЕДСТВА ПРОТИВ ЛОШЕГ ЗАДАХА
• Першун. Уклања непријатан задах, а делује и бактерицидно, тако да је користан код упалних процеса у
деснима и на слузници
уста. Мирис белог лука после јела скоро се не осећа
ако се сажваће корен першуна или целера.
• Листови нане. Једну кашику сувих (или 20 свежих) листова нане прелити с пола
литра вреле воде, оставити
Да би мотивисали пацијенте
да се озбиљније позабаве здрављем својих уста и зуба, стоматолози прибегавају различитим лукавствима. Посебно су
домишљати били зубари из једне приватне ординације, који

да стоји сат времена, па
процедити. Испирати уста
неколико пута на дан.
• Kантарион. Чај од кантариона (две кашике на чашу воде) користи се за испирање
уста код непријатног задаха
и за јачање десни.
• Чај од камилице. Једну
кашичицу цвета прелити чашом воде, оставити да стоји
два сата, па процедити и испирати грло.
попут остатака хране и пића
које конзумирате. Ко зна шта
се све може створити и развити у вашим устима захваљујући њима. Донесите данас одлуку која ће вам променити
живот из корена. Kо зна, можда ће једног дана баш ваш
зуб завршити у музеју”, стоји у
наставку текста.

Kаријес не постоји

су на свом сајту објавили текст
под називом „Пет добрих разлога да не перете зубе”. Преносимо најзанимљивије делове, који ће нам послужити да
се подсетимо најважнијих правила оралне хигијене.

Задах вас штити од људи
Став да је лош задах заправо
користан у свакодневном животу, духовити стоматолози наводе као први аргумент да се
што пре ратосиљате четкице и
пасте за зубе.
„Да ли је заиста икада икоме сметао задах? Тврдимо да
он може донети само позитивне ствари у ваш живот. Нећете
морати да се бринете око тога
да ли ћете имати партнера, знаћете унапред да ће ваши пословни састанци проћи лоше и
увек ћете имати свој простор у
градском превозу, у коме вам
неће сметати нико ко би се потенцијално сместио поред вас.
Такође, бићете сигурни да вас
неће узнемиравати они људи
који никада ништа не наруче у
ресторану, а вечито су гладни.
Довољно је да се насмејете и
неће се усудити да пробају ’само мало’ вашег оброка. Ваша
флашица воде биће увек само
ваша”, наводи се на сајту стоматолошке ординације.

Жуто је ново бело
Будите увек у складу с трендовима, поручују даље аутори текста, тврдећи да модне иконе

„Kаријес? Па то је лаж! Шта је
било с људима пре него што су
знали за четкицу и пасту за зубе? Ништа, живели су нормално.

Не дозволите да упаднете у ову
заверу светских размера. Kако
бисте се осигурали да каријес
нећете добити, немојте никада
отићи код зубара”, инсистирају ове шаљивџије.
Самим тим што нећете ићи
на ове измишљене и непотребне прегледе, тврде зубари, сачуваћете гомилу времена, а и
важније – новца, којим ћете
моћи да располажете како ви
желите, а не како вам друштво
налаже.

По мишљењу стоматолога,
десет намирница које ће
вашим зубима нанети највише зла су: шећер, гумене бомбоне и сушено воће,
чипс, цитруси и висококиселе намирнице, житарице, енергетска пића, протеинске плочице и мусли,
алкохол, кафа и чај.

Парадентоза као спас
Ако сте случајно целог живота
прижељкивали да добијете парадентозу, обавезно послушајте ове савете.
„Немојте одмах ’пуцати’ на
парадентозу: прво поставите
реалније циљеве, као што је,
на пример, гингитивис, односно упала десни. Ако сте одувек желели да будете вампир,
ето ваше прилике да осетите
неке од симптома свог преображаја, као што су осетљиве
десни. Kрв у устима помоћи ће
вам да погледате у огледало и
осетите се као право створење
ноћи, али зашто ту стати када
за веће мазохисте постоји и парадентоза. Она ће подразумевати све поменуте симптоме,
али и по вла че ње де сни и
потенци јал но гу би так зу ба.

ОД ЧЕ ГА СЕ ПРА ВЕ БИ СЕ РИ
Поред редовне оралне хигијене, од посебне важности
за лепе зубе и бисерни
осмех је и правилна и избалансирана исхрана богата
витаминима и минералима.
Ево најважнијих.
Kалцијум
Ово је најзаступљенији минерал у телу, неопходан за развој и здравље костију и зуба.
Његов недостатак повећава
ризик од настанка упале десни и појаве каријеса.
Намирнице које садрже
калцијум: броколи, млеко и
млечни производи, махунарке, шкољке и смокве.
Гвожђе
Недостатак гвожђа може
узроковати глоситис – упалу
слузнице језика и појаву раница.
Гвожђем су богати: црвено
месо, јетра, житарице целог
зрна, црвена паприка, тамнозелено лиснато поврће и
лешник.
Витамини Б3, Б12 и Б2
Недостатак витамина Бе-комплекса може утицати на
појаву неугодног задаха и
афти у устима.

НЕПРИЈАТЕЉИ ЗУБА

На сву срећу, витамин Б3
садрже бројне намирнице:
изнутрице, пилеће месо, риба и јаја, авокадо, урме, парадајз, зелено лиснато поврће, броколи, махунарке и
интегралне житарице.
Витамина Б12 има у црвеном и пилећем месу, јетри, свињетини, риби, млеку и млечним производима, а витамина Б2 у квасцу, ја ји ма, спа на ћу и
бадемима.
Витамин Ц
Недостатак витамина Ц може узроковати крварење десни и касније губитак зуба.
Витамин Ц садрже: јагоде,
па паја, агруми, сирова
црвена паприка, прокељ,
броколи, грашак, купус и
кромпир.
Витамин Д
Недостатак витамина Д може ослабити зубно месо те
зубе учинити порозним и
подложнијим
настанку
каријеса.
Да бисте унели довољно витамина Д, сунчајте се и једите: млеко, рибу, жуманца
и јетру.

Зубари упозоравају и на
лед, који није шкодљив све
док га не загризете. Уколико је ваша зубна глеђ већ
начета због превише шећера и киселина у исхрани,
лед може докрајчити ваш
зуб и направити болну,
проблематичну пукотину.
Уосталом, шта ће нам уопште
зуби када само стварају проблеме”, питају се с правом ови
стручњаци.

Без зуба је лепше
Тиме што сте одлучили да престанете да перете зубе, осигурали сте то да ћете без њих и
остати. Ево шта зубари мисле
о томе.
„Зар није у томе и поента?
Размишљали сте о томе да одете код зубара и тражите да вам
изваде све зубе, али то много
кошта, а и подразумева превише концентрисаног бола одједном. Нисте ви за
те акције, а и не
сим па ти ше те
нарочито те
стоматологе.
Одлучили сте
да ура ди те
ово постепено и на свој
начин. Браво за вас! Живот без
зуба значиће да више никада
не морате бринути за то да ли
је неко јело довољно печено.
Све што вам треба биће један
блендер и гомила скуваног воћа и поврћа. Живи здраво, зубе губи полако”, поентирају ови
стоматолози, из чије ординаци је па ци јен ти си гур но не
излазе без осмеха.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ЈЕСМО ЛИ СЕ ПРЕВИШЕ ОПУСТИЛИ ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

КОРОНА ИЗМЕЂУ КРАЈНОСТИ: ОД ПАНИКЕ ДО НОНШАЛАНЦИЈЕ
Пулмолог Бранислав Несторовић није много погрешио када је, оцењујући ситуацију у
Србији након ванредног стања, изјавио да је „транзиција
из страха у потпуно опуштање
била тренутна, без икакве паузе”. Иако су од 6. маја, када
је укинуто ванредно стање, одређене мере заштите од коронавируса остале на снази, чини се да мало ко за њих хаје.
Када прођете градом, све изгледа скоро као да пандемије
никада није ни било. Да ли ће
нас то скупо коштати у данима који су пред нама?
За разлику од доктора Несторовића, који је зачуђен брзином којом смо из стања панике прешли у фазу у којој смо
према корони и сами заузели
став као да је заиста реч о
„најсмешнијем вирусу с ’Фејсбука’”, заменица директора

Инсти ту та „Ба тут” Да ри ја
Kисић Тепавчевић изјавила је
да се „не би сложила с тим да
изгледамо као да се више и не
сећамо коронавируса”. Она је
објаснила да свако сам процењује ризик и да на отвореном
маске нису неопходне, нарочито ако се шета са члановима уже породице, с којима се
и иначе проводи време. Ипак,
како је напоменула, мера опреза се морамо беспоговорно придржавати у затвореним просторима у којима је присутан
велики број људи, као што су
банке, поште и јавни превоз.
Она је истакла да се налазимо у периоду године када се
због топлог времена генерално смањује вероватноћа ширења капљичних инфекција, те
да је опала активност вируса у
популацији. Ипак, изричито је
нагласила да не смемо заборавити да је вирус и даље прису-

тан и да сви морамо да пружимо максимум да би се спречила зараза.
Како је ова докторка изјавила за РТС, у многим земљама
где је дошло до попуштања мера забележен је благи скок броја заражених.
– На дам се да Ср би ја не ће би ти јед на од тих зе ма ља. Полазимо од претпоставке да је сви ма нај ва жни је
соп стве но здра вље и здра вље де це и по ро ди це. Од го вор ност је у том сми слу не у пит на – на ве ла је Да ри ја
Kисић Те пав че вић.
С друге стране, заменик директора КБЦ-а „Драгиша Мишовић” Предраг Савић оценио
је да се „види да су у народу
значајно попустиле мере опреза”. Он је рекао да су грађани
пре времена заборавили на коронавирус, али да мере опреза
и те како морају да постоје.

Вирусолог тврди: људи су за корону слепа улица
Предвиђања др Ане Глигић,
чувеног београдског вирусолога, да ће епидемија ковида 19 почети да јењава у мају, очигледно су се обистинила иако је она то изјавила
два месеца раније. Докторка
Глигић је многима позната
по томе што је 1972. године
била на челу тима који је
изоловао вирус великих
богиња.
– Вирус је дефинитивно
ослабио. До његовог слабљења је дошло пасажирањем кроз човека, као и мерама које су предузете да се
он не би преносио са човека
на човека. Човек није супстрат на којем вирус може

опстати. Волим да кажем да
смо ми људска бића за њега
једна слепа улица. Вирус је
већ сада толико ослабио да
чак 50 одсто оних који се заразе неће имати симптоме
болести. Изузетак су људи
слабијег имунитета – рекла
је докторка Глигић за „Слободну Далмацију”.
У овом тренутку посебно
је интересантна њена најновија прогноза у вези с другим таласом епидемије, који
многи најављују за јесен.
– Другог таласа на овим
просторима неће бити. Биће
тих такозваних џепова, појединачних случајева, јер епидемија још није окончана.

Та жаришта треба препознати у старту и санирати
да се не би разбуктавала.
Видите да је и сада све мање умрлих, затварају се наменске болнице и ситуација
иде набоље. Већ идућег месеца моћи ће слободно да
се путује. Биће захтевно ако
се ти појединачни случајеви
на зиму поклопе са сезоном
грипа, јер је клиничка слика, када је овај нови вирус
ослабљен, врло или скроз
слична. Ту ће дијагностичари морати да одраде свој
део посла. Оволиког броја
људи у болницама свакако
неће бити – истиче др Ана
Глигић.

Шта и даље мора да се ради
Упркос укидању ванредног
стања одређене мере ће
остати на снази све док
Светска здравствена организација не прогласи крај глобалне пандемије. Ево и које:
• рукавице и маске су обавезне у јавном превозу, ресторанима, кафићима и у
другим јавним затвореним
просторима;
• физичка дистанца, односно држање растојања од
два ме тра нео п ход но је
свуда;
• наложено је избегавање
контаката, загрљаја, руковања и љубљења;
• иако је укинута забрана
кретања за старије од 65
година, епидемиолози и даље препоручују да се без
преке потребе не излази напоље и да се избeгавају
контакти;

• ограничено коришћење
град ског пре во за за сад
остаје на снази, па одређеним категoријама путника
и даље неће бити дозвољено коришћење градских
ау то бу са, тро леј бу са и
трамваја;
• рад биоскопа биће забрањен све до 31. маја;
• настава у основним и
средњим школама неће почети до даљег; радиће само
дневни боравци за децу чија оба родитеља морају да
одлазе на посао;
• факултети почињу да раде
крајем маја или почетком јуна, али само за студенте који полажу испите или имају
важне лабораторијске вежбе;
• славља попут свадби, крштења и рођендана биће
дозвољена тек од 15. јуна.

У аутобусима се зна ред
На тему како и колико путници и возачи поштују прописане мере заштите од
коронавируса у аутобусима
АТП-а релевантан саговорник је Воја Савичић, руководилац сектора саобраћаја
у ЈКП-у „Аутотранспорт
Панчево”.

– У складу с препорукама
Института за јавно здравље
Србије, возачи и путници
носе заштитне маске и рукавице. Путници искључиво
улазе на предња врата и постоји заштитна преграда између возача и њих. Највећи
проценат путника поштује

препоруке. Такође, аутобуси
се свакодневно дезинфикују
неколико пута и одржава се
редовна хигијена путничког
простора.
Савичић је додао да у возилима АТП-а поштовање
мера контролишу и возачи и
контролори.
С. Т.

Оштрије мере ако се повећа број заражених
Иако се чини да коронавирус по ла ко на пу шта ове
про сто ре,
епи де ми о лог
Бра ни слав
Ти о до ро вић
оценио је да повећан број
инфицираних који је ове
недеље забележен у Врању
треба да врати грађане из
ве ли ког
опу шта ња
у
озбиљан
од нос
пре ма
епидемији.

Тиодоровић је истакао да
нема места за панику, али
да ће се наредних дана видети да ли ће широм Србије
доћи до повећања броја позитивних на присуство коронавируса.
Вра ћа ње по је ди них ре стрик тив них ме ра раз ма траће се уколико се број заражених у односу на број

тести ра них уста ли из над
два одсто. Уколико тај однос пређе пет одсто, највероватније ће бити уведено обавезно ношење маски, уз новчане казне за
оне који се оглуше о ту
меру. У том случају није
искључено ни поновно затва ра ње ка фића, ба шта,
тржних центара.

У кафићима и ресторанима
Према препорукама за рад
угоститељских објеката у
склопу превенције ширења
ковида 19, кафићи и ресторани морају да поштују
кључне мере које су и даље
на снази, а то су социјално
дистанцирање, ношење личне заштитне опреме и појачана дезинфекција. У већини локалних угоститељских

објеката столови су прописно одвојени, све се редовно
дезинфикује и запослени
носе заштитну опрему – рукавице и маске.
На ула зи ма се на ла зе
средства за дезинфекцију
обуће и руку. Како тврде
запослени, они раде све
што је про пи са но но вим
мерама.

Према личном запажању,
у првих неколико дана након
укидања ванредних мера
столови су били више раздвојени и предвиђени за седење двоје људи, али се то
брзо променило, посебно у
кафићима. Посетиоци угоститељских објеката, и млађи
и старији, углавном не носе
заштитну опрему.
М. М.

Продавци на опрезу
Трговински објекти очекују
стриктнија упутства од Владе, а за то време се труде да
испуњавају раније истакнуте
мере заштите.
У разговору с неколико
запослених у градским продавницама дознали смо да
они ревносно носе маске и
рукавице, што се препоручује и купцима, иако се многи
не придржавају тога. На вратима многих локала још увек

стоји натпис да је забрањен
улазак без заштитне опреме,
као и да максимално могу
ући по два лица одједном,
али и тога је све мање.

Поједини продавци су начули да ће за непридржавање мера (неношење маски и
рукавица) бити уведене казне
и до 20.000 динара.
Ј. Ф.

Шишање током пандемије
Фризерски салони су почели
да раде 27. априла. Запослени су обавезни да носе
маске, а прибор, апарати и
просторије се дезинфикују.
– Поштујемо мере превенције. На улазу у салон налазе се дезобаријера и средство за дезинфекцију руку
муштерија. Последња информација коју имам јесте
да смо ми, као запослени,
ослобођени ношења рукавица. Требало би да корисници наших услуга, по правилу, носе маске. При заказивању водимо рачуна о терминима, како се не би стварала гужва у салону – рекао
је Владимир Мандић, један
од најпознатијих панчевачких фризера.
А. Ж.
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УСВОЈЕН НОВИ ПРАВИЛНИК О ВАКЦИНАЦИЈИ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како до градске награде
за најбоље студенте?
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” и Канцеларија за младе града Панчева расписали су прошле недеље јавни позив за доделу
награда најбољим студентима/студенткињама града Панчева за резултате постигнуте током школовања и обра зо ва ња, за школ ску
2019/2020. годину.
Право да се пријаве имају студенти који су школскe 2019/2020. први
пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по болоњском систему школовања) на факултетима
чији је оснивач Република Србија, a
који испуњавају следеће услове:
– држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или
расељеног лица;
– имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или расељеног лица;
– први пут су уписали завршну
годину студија у школској 2019/2020.
години;
– имају просечну оцену током
свих година студирања најмање 9,00;
– претходних година нису добијали награду од Града.
Приликом пријаве потребно је доставити следећу документацију:
1. пријаву (писану у слободној форми) с кратком биографијом, са адресом, бројем телефона и имејлом;
2. Образац 1 – изјаву о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности (која се
може преузети на званичној интернет презен таци ји Града Пан че ва

www.pancevo.rs или у канцеларији
204);
3. потврду факултета о упису завршне године студија у школској
2019/2020. години;
4. потврду факултета о просечној
оцени током свих година студирања;
5. копију личне карте.
Наведену документацију треба доставити у затвореној коверти, с назнаком „Пријава на јавни позив за
доделу награда најбољим студентима/студенткињама града Панчева за
постигнуте резултате током школовања и образовања, за школску
2019/20. годину”, најкасније до 12.
јуна, Канцеларији за младе града Панчева (Градска управа града Панчева,
други спрат, канцеларија број 204),
радним данима од 9 до 14 сати. Пријава се, са истом назнаком, може послати и поштом, на адресу: Градска
управа града Панчева, Канцеларија
за младе (Канцеларија 204), Трг краља Петра I број 2–4, 26000 Панчево,
или електронским путем, на имејл
kancelarijazamlade@pancevo.rs.
За све додатне информације студенти се могу обратити Канцеларији за младе путем телефона 013/308906 или имејла kancelarijazamlade@
pancevo.rs.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Још нам је само
астероид фалио!

КО НЕ ПРИМИ ВАКЦИНУ, ПЛАЋА КАЗНУ
Министарство здравља донело је 4.
маја нови Правилник о обавезној вакцинацији. Свако ко не буде поштовао одредбе биће кажњен са 50.000
до 150.000 динара.
Нови правилник, као и стари, који је,
пре но што је стављен ван снаге, последње измене претрпео 2018. године, садржи списак једанаест болести
против којих је обавезна вакцинација.
То су: туберкулоза, дифтерија, тетанус, дечја парализа, велики кашаљ,
мале богиње, рубеола, заушке, хепатитис Б, обољења изазвана хемофилусом инфлуенце типа Б и обољења изазвана стрептококом пнеумоније. Правилником је детаљно објашњено које
особе треба да се вакцинишу и када.

Обавезно за „ризичне”
Није се променио ни списак болести
за које је обавезна активна и пасивна
вакцинација особа које су у посебном
ризику од развијања тешке клиничке
слике. Поред вируса грипа, ту су и
хепатитис Б, менингококне болести,
обољења изазвана стрептококом пнеумоније, обољења изазвана хемофилусом инфлуенце тип Б, варичела и
инфекције изазване респираторним
синцицијалним вирусом.
На списку за обавезну вакцинацију
против ових болести налазе се труднице, деца старија од шест месеци
која имају хронична обољења плућа
(укључујући астму), хроничне поремећаје кардиоваскуларног система
(искључујући хипертензију), шећерну

болест, гојазност, бубрежну дисфункцију, хемоглобинопатију, хроничне
неуролошке поремећаје, малигна обољења, деца с пресађеним ткивом и
органима...
Ова вакцинација је намењена и особама старијим од 65 година, члановима породице болесника у повећаном
ризику, особама смештеним и запосленим у геронтолошким центрима,
као и деци, омладини и старим особама смештеним у социјално-здравственим установама, те запосленима у њима.

Здравствени радници
Здравствени радници ће се и даље
вакцинисати против најмање девет
болести: хепатитиса Б, грипа, малих

КО ЛИ КЕ СУ КА ЗНЕ
Након усвајања овог правилника
Народна скупштина је 10. маја
усвојила Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести. Промењена је само једна тачка: она која
се односи на санкције. Одлучено
је, наиме, да законски минимум за
казну у овој области за правна и
физичка лица буде 50.000 уместо
досадашњих 30.000 динара.
Процењено је да висина минималне казне мора да се увећа како
би људи и након укидања ванредног
стања поштовали прописане мере.
Убудуће ће физичка лица која, поред закона, не поштују ни уредбе и

одлуке надлежних органа морати из
свог џепа да издвоје од 50.000 до
150.000 динара, а правни субјекти
од 50.000 до чак 500.000 динара.
Примера ради, правно лице ће
бити кажњено износом и до
500.000 динара ако не буде дезинфиковало свој простор, али и
ако буде дало налог за путовање
запосленом у земљу у којој има
обољења која представљају претњу по јавно здравље. Што се тиче
физичких лица, она могу да буду
санкционисана ако се, на пример,
не придржавају налога за изолацију и карантин или одбију да вакцинишу своју децу.

богиња, рубеоле, заушака, дифтерије,
великог кашља, менингококних болести, варичела и других заразних болести. Овај правилник је истакао и
који здравствени радници у приватној пракси треба да се вакцинишу.
„Запослени у здравственим установама који нису прележали ове заразне
болести или нису вакцинисани против
њих у случају оболевања могу представљати извор инфекције за пацијенте,
друге запослене, као и особе из блиског
контакта у популацији. Запослени у
здравственим установама и приватној
пракси који подлежу обавезној активној и пасивној имунизацији јесу они
који пружају услуге здравствене заштите на одељењима с повећаним ризиком од заразних болести, и то на пословима дијагностике, лечења, неге, исхране болесника и пословима одржавања
хигијене”, наводи се у Правилнику.

Ово важи за путнике
Заразне болести против којих се спроводи обавезна активна имунизација
путника у међународном саобраћају
јесу жута грозница и менингококне
болести, као и друге заразне болести
по захтеву земље у коју се путује.
„Трошкове обавезне активне имунизације путника у међународном саобраћају сноси лице које се имунизује због потребе путовања”, прецизира
се у Правилнику.
Правилник садржи и план набавке
вакцина све до 2023. године. Тако је,
на пример, за ову годину планирана
набавка 400.000 вакцина против грипа, за 2022. годину 450.000, а за 2023.
годину 500.000 вакцина.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ПАЗАРИТЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ?
Пожари, земљотреси, цунамији, вулканске ерупције, корона... каква су
све зла задесила планету у последње време! Још нас само астероид
није ударио! Чекајте... или можда
јесте? Овај кратер усред Градског
парка изгледа као да се управо то
десило.
А како га нисмо приметили, питате се ви. Ко ли ће га знати, било ванредно стање, полицијски час, можда
је треснуо кад смо сви седели унутра
и хипнотисано пратили вести о пандемији. Јесте да је овај зјап у парку

био ту и прошле године, додуше и
претпрошле, али није то исти процеп, сто посто. То од пре је била више као нека осредња удубина, евентуално јама. Ово је сад већ поштено
гротло. Гарант су то нека ванземаљска посла.
Уосталом, кад боље размислите,
свакако је реалније да нас удари
астероид него да се неко већ једаред
досети да закрпи ово ругло, пре него што неко шетајући парком „пазари” успомену за цео живот у виду
озбиљног степена инвалидитета.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У четвртак без струје
део Панчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
набавили у четвртак, 21. маjа,
пре подне, онда ће вам можда значити информација из
„Електровојводине” да су за
тај дан, од 9.30 до 13 сати,
планирана искључења струје у једном делу Панчева.
Без напајања електричном
енергијом у том периоду остаће
део Улице браће Јовановић од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Улице Вука Kараџића до Улице проте Васе Живковића, као и део
Улице Димитрија Туцовића
од Улице браће Јовановић
до Трга краља Петра I.
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.

Јагоде „миришу” на скупо

Ј. ШИМАК

Н. КОМОСАР

Након паузе због пандемије коронавируса пијаце поново раде пуном паром. Пролеће је доба када нас с тезги
више него иначе мами свеже воће и
поврће, нарочито оно сезонско кога
смо се највише ужелели. Цене су, међутим, такве да многи, када за њих чују, изгубе апетит и вољу за куповином.
Ове године, као и претходне, јагоде су највише изненадиле потрошаче. За најквалитетније плодове ових
дана треба издвојити 500 динара, док
је на већини места килограм између
300 и 400 динара.
Пијачне цене се не разликују много од оних у супермаркетима. Наши
читаоци, чини се, више купују у самопослугама.
ЈАН ШИМАК, пензионер:
– Одавно нисам био на пијаци. Лакше ми је да купујем у супермаркету.
Када су на акцији, јагоде могу да прођу, али су овако доста скупе. Обично
је килограм 330 динара, а ја сам видео да се продају чак и за петсто. Без

М. АРЕЖИНА

М. ЈОВЧИЋ

обзира на цену, боље ми је да пазарим у радњама.
НИКОЛА КОМОСАР, уметник:
– Пазарим на пијаци. Ја сам говорљив, волим да причам с људима и онда добијем инспирацију да уз њихову
помоћ купим све што ми је потребно.
Јагоде још нисам пробао ове године,
али ако будем осетио жељу за њима,
отићи ћу да их узмем.
МАЈА АРЕЖИНА, хемијски техничар:
– Иначе купујем на пијаци, али када
сам после завршетка ванредног стања
обишла тезге, видела сам да је све прескупо. Нисам више тако одушевљена.
Јабуке су, на пример, сто двадесет динара, и то још оне старе. Скочиле су
цене, банане обично коштају толико,
не знам када је то важило за јабуке.
МАРИНА ЈОВЧИЋ,
економски техничар:
– Крију ваге иза брда воћа и поврћа и никад не знам колико чега купим.

Р. РАДИШИЋ

Љ. ЈОРДАНОВИЋ

А кад имам примедбу, говоре ми: хоћете да кажете да смо непоштени?
Глупост пар екселанс. И зато не купујем на пијаци, него у маркетима. Цене су углавном ниже на зеленој пијаци. Али у маркету измериш сам и
лепше је.
РАДЕ РАДИШИЋ, пензионер:
– Не идем у набавку уопште. Имам
потешкоћа с ходањем. Снабдевају ме
унуци. Не знам ни колико шта кошта
и да ли је скупо. Они ми донесу. Изађем само да бих прошетао.
ЉИЉАНА ЈОРДАНОВИЋ,
економиста:
– Купујем на пијаци, а цене никада
и нису биле ниже. Сада је углавном
све са „кванташа”. Задовољна сам у
принципу. Цена јагода је иста као прошле и претпрошле године. То се зна.
Касније ће бити повољније, када стигну наше домаће. Коме је много, нека
сачека. Ништа се ту није специјално
променило.
Јелена Катана

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Руковање пестицидима безбедно је једино
уколико су присутни знање, опрез,
одговорност и доследност упутству.
Маја Судимац, стручњак
са Института „Тамиш”

СЕЛО
КАКО ЕФИКАСНО ЗАШТИТИТИ УСЕВЕ

СВЕ ЈЕ ДУЖИ СПИСАК
ЗАБРАЊЕНИХ ПЕСТИЦИДА
Струка и корисници
морају савесно да
газдују активним
материјама
Листа одобрених
супстанци
предвиђена законом
У годинама које долазе смањиваће се број активних супстанци за сузбијање штетних
организама, пре свега зато што
неке од њих губе дозволу за кори шће ње у по љо при вред ној
производњи због неповољних
утицаја на здравље људи и животну средину.
То доводи до смањења броја
пестицида за ефикасну заштиту усева, па је главни задатак
струке и корисника савесно газдовање активним материјама
заступљеним на тржишту.

Двадесет препарата губи
право
Према речима Маје Судимац,
стручњака са Института „Тамиш”, средства за заштиту биља могу се производити, стављати у промет и примењивати у Србији ако су регистрована и снабдевена декларацијом
и упутством за примену у складу са законом.
– Активна односно основна
супстанца коју садрже средства за заштиту биља може се
производити и стављати у промет ако је уписана у законом
предвиђену Листу одобрених
супстанци, коју Министарство
по љо при вре де об ја вљу је у
„Службеном гласнику Републи ке Ср би је” јед ном го ди шње. Поменута средства могу
се уписати у ту листу и ако,
према научним и техничким
сазнањима, имају задовољавајућу ефикасност, а притом немају неприхватљиве утицаје
на биљке или биљне производе, животну средину, здравље
љу ди или жи во ти ња. По ред
тога, морају се поштовати међународни споразуми и кодекси који су обавезујући за Републику Србију – каже овај
стручњак.

И те како је важно када се и како нешто прска!
Средства за заштиту биља
забрањено је користити на начин који би проузроковао загађење објеката и просторија
за људску употребу или за држање животиња, као и вода и
површина које се граниче с
третираним парцелама. Њима
се не би смели сузбијати нециљани организми и нарушавати њихова станишта, као ни
водозаштитне зоне и изворишта вода, али ни прскати из
ваздухоплова у време цветања
биља средствима отровним за
пчеле...
– Преко двадесет активних
супстанци више није на поменутој листи, а највише их
је коришћено у повртарству и
воћарству. Неки од препарата
који губе право да буду на тржишту од следеће године на
бази су активних материја као
што су тиаметоксам и диметоат и служе за сузбијање штетних инсекатских врста. Уместо њих ће се у будућности
као аде кват на за ме на на ћи
препарат на бази активних мате ри ја флу пи ра ди фу ро на и
аце кви но ци ла. На тр жи шту
неће моћи да се нађе ни инсектицид на бази активних материја бифентрин, диметоат,
ме то мил, ими да кло прид и
пиметрозин, уместо којег је
могуће решење препарат на

бази активне материје спиротетрамат. Што се тиче фунгицида, хлороталонил, који се
више неће користити заузимао
је значајно место у производњи, али и даље остаје задовољавајући спектар активних материја које се успешно могу
користити за сузбијање болести – наводи Маја Судимац.

Употреба стриктно по
упутству
Избор пестицида за примену
често дефинише купац, па се
приликом извоза мора водити
рачуна који су захтеви и ограничења земље увознице, у којој пестицид мора бити и регистрован за ту намену. И трговински ланци одређују који
пестициди су дозвољени у њихо вом си сте му, та ко да су
производња и продаја унапред
договорене.
– Основни задатак сваког корисника пестицида је безбедна примена, која је и законски
регулисана. Читање упутства
пре употребе које ближе описује средство први је и најважнији корак пре руковања средством. Особине активне супстанце дефинишу дозу, број дозвољених третмана током године и биљне врсте код којих
је дозвољено коришћење и саставни су део упутства. Поред

тога, механизам деловања пестицида приказан је ознаком
према групи којој припада, што
је важан податак који обезбеђује смену механизама деловања у једном усеву. Даље, током сезоне ради заштите пчела потребно је прецизно прочитати упутство о којој групи
отрова се ради. Тиме се даје
адекватна информација пчеларима о предвиђеном третману
и њиховом поступању у том
случају, па уколико дође до несрећног случаја, лекари не могу спровести адекватне мере
лечења ако не знају која активна супстанца је изазвала
тровање. Ово се нарочито односи на руковаоце који нису
доносили одлуку о избору третмана, већ су непосредни извршиоци, јер информација је важна у кратком периоду по контаминацији било ког дела тела
– закључује запослена у Институту „Тамиш”.
Све у свему, заједнички циљ
је сачувати ресурсе – земљиште, воду, флору и фауну, пре
свега здравље људи, уз истовремено коришћење пестицида, али уз адекватну контролу
штетних организама у пољопривредним усевима, још један од циљева је да се, правилним коришћењем, сачувају и
активне супстанце.

Месне актуелности
Ба нат ски Бре сто вац: Дом
културе уређује спољну фасаду своје зграде, као и хол.
Радници ЈКП-а „Комбрест”
етапно сређују простор испред фудбалског игралишта,
а у улици Златица помагали
су суграђанима, који су самостално, уз дозволу ЈКП-а „Зеленило”, потпуно раскрчили
и поравнали простор до Поњавице, где су сами направили и сеник.

Глогоњ: Месна заједница потписаће ускоро уговоре са изабраним извођачима за асфалтирање рукометног терена, као
и за изградњу пешачке стазе
од села до капеле, а у сарадњи с комуналним предузећем
и Асоцијацијом младих „Јувенис” постављен је сеник од
трске са четири клупе крај
дечјег игралишта у парку. При
крају су радови на санирању
локалне депоније.

Банатско Ново Село: Уз поштовање свих мера ограничења, почеле су пробе фолклорне секције Дома културе, па ће се средом и петком
окупљати прва група од 18
сати, док ће друга почињати
одмах након тога – од 19.15,
а трећа понедељком и четвртком од 19.30. Сви заинтересовани који би желели да се
опробају у свирању гитаре или
контрабаса могу да се обрате
Грацијану Петровићу на број
063/760-93-73. Удру же ње
жена је колекцију накита и

Иваново: Ближи се крају и
спровођење поступка за технички пријем објекта у којем
ће бити вртић.
Јабука: Месна заједница је у
претходном периоду, пред надолазећу летњу сезону, у више наврата уређивала излетиште на обали Тамиша под
називом Скела.
Качарево: Радници комуналног предузећа су потпуно поравнали депонију, а притом
су још једанпут обавили и дезинфекцију школе, забавишта
и вртића. Садња цвећа у центру је завршена, а очекује се
резултат анализе воде из биваторијума.

аксесоара с везеним мотивима употпунило новим комплетом с ружицама.

Омољица: Почела је да ради
школа фудбала „Младост Бамбино”, која позива децу рођену од 2008. до 2014. да се
упишу.

Долово: Сеоска слава летњи
Свети Никола биће обележена у петак, 22. маја, али ове
године због коронавируса неће бити већих окупљања, изузев резања славског колача
у Месној заједници „Мита Вукосављев” у најужем кругу.
Чланови овлашћене продукције обилазе терен јер постоји могућност да поједини делови филма о Томи Здравковићу буду снимани у Долову
и околини.

Стар че во: Рад ни ци ЈКП-а
„Стар че вац” по ста ви ли су
огласну таблу на пијачном
платоу на Тргу неолита. Први извиђачки састанак након
ванредног стања одржан је у
четвртак, 14. маја, уз поштовање свих мера предострожности. На исти начин, уз
примену свих препорука прописаних услед пандемије, КУД
„Неолит” од петка, 22. маја,
започиње пробе у устаљеним
терминима.

ЖИВКО НОВКОВИЋ, АМАТЕРСКИ
УМЕТНИК ИЗ ДОЛОВА

Сликар равнице и брда

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА ЛАРВИЦИДА СЕОСКИМ ДОМАЋИНСТВИМА

Кренула борба против комараца на више фронтова
Стартовала је овогодишња бесплатна подела препарата за сузбијање комараца које треба
убацити у септичке јаме и шахте, како би се осујетио развој
тих досадних инсеката.
Ди стри бу ци ја лар ви ци да,
коју организује Град Панчево, у насељеним местима стартовала је у среду, 13. маја, од
Глогоња и Јабуке, који су и

иначе најизложенији инвазијама летећих крвопија будући
да ле же на оба ли Та ми ша.
Истовремено се акција одвија
и у Качареву. Већ у понедељак на ред су дошли и Ново
Село и Долово, а планирано
је да од 25. маја паковања поменутог средства почну да стижу и у домаћинства јужних
села.

Ово је само додатна мера
за сузбијање комараца, јер као
и досад, како надлежни најављују, ускоро ће бити организо ва но и пр ска ње јав них
површина.
Грађани који се у моменту
дистрибуције не нађу код куће или из било ког другог разлога не добију препарат, могу
се тим по во дом обра ти ти

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Број у знаку пандемије
Априлски, или 317. број старчевачког гласила почиње уредничком ретроспективом на тему (не)поштовања правила у
току ванредног стања. Наредне стране доносе сервисне информације које могу да буду
од користи у време пандемије,
као и причу о четворо оболелих Старчеваца. Они су се нашли у стационару на Београдском сајму; све су то били лакши случајеви, а прва инфекција је забележена 9. априла,
код Ивана Бојковића, запосленог у Београду.
Следи сторија о хуманим
мештанима – неки су донира-

ли прилоге за уређење дечјег
одељења старчевачке амбуланте, а било је и много агилних
во лон те ра то ком ван ред ног
стања. Поново је уприличена
акција „Април – месец чистоће”, којој је посвећен исцрпан
фото-извештај.
У великом интервјуу о режиму рада ЈКП-а „Хигијена”
у актуелним околностима говорио је Александар Стевановић, ди рек тор тог град ског
предузећа. Старчевац на привременом раду у Шпанији Зоран Ђокић у рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’” причао је о
својим бурним животним иску-

ствима, а „лице с наслов нице” је Зо ри ца
Чикара, тренутно ангажована на месту административног радника
у Месној заједници.
Ни су из о ста ле ни
сталне рубрике као што
су „Анкета СН-а”, у којој су суграђани говори ли о то ме ка ко су
проводили време у карантину, па „Цртице из
прошлости”, „Уопштинавање”, „Старчевачке
бразде”, „Култиватор”,
„Стар че вач ким шо ром”...

својим месним заједницама,
сваког радног дана од 8 до 15
сати.
Напомене ради, кесице ларвицида треба, по истакнутом
упутству, убацити у септичку
јаму или било коју стајаћу воду, попут бара, канти или буради за заливање, као и у канале уколико се налазе у непосредној близини куће.

Живко између наиве и реализма
Сведоци смо да село какво
памтимо лагано нестаје пред
нашим очима. Ипак, постоје
ентузијасти који желе да на
разне начине сачувају то идилично време, а један од њих
је ликовни уметник Живко
Новковић из Долова.
Овај аматер каже за себе
да је сликар са два сликарска
стила и два завичаја, а неки
од његових радова могу се видети и у тамошњем Дому културе, тачније у просторији која припада локалном удружењу пензионера.
– Може се рећи да сам сликар рав ни це и бр да, ка ко
оних из завичаја, тако и ових
до ло вач ких до ло ва. По чео
сам као на и вац, ра де ћи
углавном са чувеном групом
из Ковачице коју је предводила ле ген дар на Зу за на

Халупова. Међутим, под утицајем родног краја преоријентисао сам се на, да га тако назовем, етнореализaм,
због жеље да што верније дочарам природне лепоте свог
завичаја – јужне Србије. Свака слика има своју причу, а
на њима, поред бујних шума, доминирају воденице, чобанчице, овце и друге домаће животиње, као и све друго што је карактерисало родно Дупељево и околни предивни крајолик – рекао је
Новковић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
Култура од куће

Галерија Милене Павловић Барили
Прошле године на пролеће у Дому Јеврема Грујића била је
отворена изложба посвећена српској сликарки Милени Павловић Барили. Сваког поподнева посетиоци су могли да
уплове у свет ове тајанствене хероине
која је толико подарила нашој баштини.
Након
завршетка
едукативне
туре
имали су прилику да
у Чајном салону
уживају у чоколадној
торти направљеној
по оригиналном рецепту краљице Наталије. С обзиром на
новонастале околности, Галерија Милене Павловић Барили
је у част ове даме одлучила да ову изложбу учини свима
доступном за онлајн
прегледање. Она обухвата оригиналну поставку Милениних
радова, као и део личних предмета, архивску грађу и велику библиотеку. Галерија је отворена давне 1962. године у
преуређеној кући породице Павловић у Пожаревцу и посвећена је њеној снажној уметничкој креативности.
У оквиру ове виртуелне изложбе имаћете прилику да погледате преко деветсто радова Милене Павловић Барили, а већи
део њих има статус дела од великог културног
значаја. Љубитеље моде, између осталог,
одушевљава чињеница да су се њене илустрације нашле и на насловници планетарно популарног магазина „Воуг” („Vogue”).
Такође, дамске ципелице, огледало, чешаљ, кутијице за накит, есцајг, као и бројни
други и те како занимљиви предмети заголицаће вам машту. Сликарски прибор и породичне успомене су
само делић овог виртуелног догађаја који ће представљати
право уживање за све поштоваоце лика и дела Милене Павловић Барили.

МОЈ

избор

МОЈ

Пази којег вука храниш
Ђорђе Веселиновић,
зубни техничар
ФИЛМ: Радња филма „Зелена књига” смештена је у седамдесете године прошлог века. Инспирисан је истинитом
причом о афроамеричком
класичном и џез пијанисти и
италијанско-америчком избацивачу који је остао без посла и био принуђен да прихвати да ради као возач и телохранитељ генијалном пијанисти. Због примитивизма народа у то време „обојени” део
нације није имао никаква права, па је посао возача био отежан. Он је добио зелену књигу од издавачке куће да би
знао на којим пумпама сме
да се зауставља, у којим ресторанима да једе и у којим
местима може да преноћи с
пијанистом. Током те турнеје од осам недеља обојица су
имали позитиван утицај међусобно један на другог и с
турнеје су се вратили као бољи људи.
КЊИГА: „Пази којег вука храниш”. Неки паметнији људи
су рекли да наслов књиге треба да обухвати и сажме поенту и целокупни дојам књиге.
Аутор ове мотивационе и инспиративне књиге Кенан Црнкић учинио је да наслов буквално каже све. Читава књига се састоји од прича, митова, урбаних легенди и анегдота и цитата из живота познатих и славних. Аутор испитује дефиницију и значење
среће, за коју нам нико не
може дати рецепт или гаранцију. Нико нам је неће створити и нико нам је не може
уништити. Једина особа која
зна како изгледа наша срећа,
хоће ли је уопште бити и шта

Страну припремила

Мирјана
Марић

ће нам она значити јесмо ми
сами. Сами смо ковачи своје
среће, а наши снови, визије и
циљеви не зависе ни од кога
другог, него од нас самих.
Свака неостварена жеља је
наш терет, свака пропуштена
прилика иде на нашу душу,
сваки неостварени циљ је бреме које ћемо ми носити, без
нас ће све те жеље, снови и
визије умрети. Вук у овој књизи означава наше мисли, наше особине, наш карактер.
Ако хранимо доброг, позитивног и оптимистичног духовног вука у нама, тај ће у
нама преживети и такви ћемо бити.
СЕРИЈА „Игра престола” научнофантастичног жанра састављена је од осам сезона.
Није реч о суперхеројима, вештицама или свемирским
бродовима, већ се ради о непрестаној борби за престо.
Једна од најинтересантнијих
ствари у овој серији јесте то
што се јако мали број од наизглед очекиваних догађаја
није остварио, препуна је заплета и неочекиваних исхода. Све те тенденције и жудња за троном, као и долазак
до самог трона показују нам
како људи опијени моћима
мењају своје карактере и постају сасвим друге особе. С
великим моћима долази и велика одговорност.

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИЛАН ОРЛИЋ, КЊИЖЕВНИК И ФИЛОЗОФ

НИЈЕ ЛАКО ПОСТИЋИ ДА ДОБРЕ
КЊИГЕ ЖИВЕ ПРАВИМ ЖИВОТОМ
Милан Орлић, главни уредник
издавачке куће „Мали Немо”
из Панчева, недавно је добио
признање за животно дело.
ПАНЧЕВАЦ: Добитник сте значајних књижевних награда, међу којима су и „Исидора Секулић”, „Бранко Миљковић”, „Милан Ракић”. Недавно сте добили међународну књижевну награду „Златни прстен”. О каквој награди је реч и како је
доживљавате?
МИЛАН ОРЛИЋ: Реч је о награди за животно дело коју додељује Фондација за културну
и научну афирмацију и презентацију „Македонија презент”, у сарадњи са издавачком кућом „Феникс” из Скопља. На челу ове фондације је
проф. др Христо Петрески. Награда се равноправно додељује
трима ауторима за остварења
у области књижевности. О награди сам обавештен након објављивања одлуке о добитницима. И до сада су награђивана истакнута имена из Велике
Британије, Турске, Јапана и
осталих земаља, а међу њима
има и наших стваралаца.
Више од две деценије сарађујем с међународно признатим институцијама, укључујући и неке од најстаријих универзитета на свету, држећи предавања о српској књижевности
и савременој књижевној теорији, естетици и филозофији.
Са поменутом фондацијом нисам сарађивао, нити сам знао
да прате мој рад. Поред мене,
овогодишњи добитници су Радован Влаховић из Србије и
Мирослав Демак из Словачке,
на чему им честитам.
Свака награда, заслужена или
не, скреће пажњу на добитника и његов рад, што је корисно
и подстицајно за будуће стварање. Ово је моја прва међународна награда, али ми је у сећање урезана „Просветина” награда, нашег тада најважније
издавача и једног од најважнијих у југоисточној Европи, јер
сам тиме као млад аутор ушао
у свет озбиљне литературе и
издаваштва. Само објављивање књиге у „Просвети” тада је
било статусно признање. Књижевност, уметност и култура су
имале другачију функцију и
неупоредиво већу важност у
животу друштва у целини.
l Дуго се бавите стваралачким, научноистраживачким и
издавачким пословима. Када и
како сте се заинтересовали за
ове области?
– Ако је тачна Фројдова тврдња да је дете отац човеков, стваралачка интересовања су настала у предшколском узрасту, дивљењем чувеним „Просветиним”
илустрованим енциклопедијама, на пример оној с Херкулом
на корици који у смртоносном
загрљају савладава немејског
лава. Или једна од мојих омиљених бајки, „Биберче”, у којој
је неко мали као биберово зрно
заправо довољно јак и праведан да савладава и највеће зло.
Ови првобитни подстицаји утицали су да у основној школи
прочитам „Илијаду” и „Одисеју”, а у тринаестој и четрнаестој

години читао сам победничке
романе тада култне НИН-ове
награде, конкретно, „Људе са
четири прста” Миодрага Булатовића и „Употребу човека”
Александра Тишме.
Ипак, читање књиге „20.000
миља под морем” било је кључно за жељу да постанем писац,
коју је запечатило одушевљење „Малим принцом”. Нарочито су биле битне две идеје.
Прву изражава реченица: „Човек само срцем добро види, суштина се очима не да сагледати”, а друга се, парафразирано, тиче завета неговања детиње, дакле, најбоље човекове
природе. Тада сам коначно био
сигуран да ћу постати писац.

l Завршили сте Филозофски
факултет у Београду, а докторирали сте у Аустралији. Како
вас је животни пут одвео тамо
и колико је то значило за ваш
даљи професионални развој?
– Све до распада СФРЈ на
факултетима се стицало одлично, па и врхунско знање. Санкцијама и свим противправним
мерама којима је тадашња СРЈ,
а нарочито Србија, била изложена и исцрпљивана, ствари су
се мењале нагоре.
Захваљујући књижевном раду, пре свега поезији превођеној на више од петнаест језика, у водећим светским часописима и код битних издавача, развио сам професио-

Милан Орлић
На крају гимназијских дана
двоумио сам се да ли да упишем филозофију, књижевност
или (клиничку) психологију.
Изабравши филозофију, почео
сам да истражујем несамерљив
извор знања и идеја, начина
размишљања, најразноврснијих методологија и система који важе за све уметности и науке. Јер без филозофије нема
било којег људског знања. И по
томе су јој сличне једино још
математика, теологија и поезија. У поређењу с данашњим,
образовни и друштвени контекст је био другачији, па је
било природно слушати предавања и полагати испите на
више факултета.
Прве радове сам објавио као
студент у најважнијим књижевним листовима и часописима:
„Књижевним новинама”, „Књижевној речи”, „Пољима”, „Летопису Матице српске”, „Студенту” и другима. Из тих активности су настајале књиге, почев
од причоромана „О не/стварном”, који је објавио тада најпрестижнији југословенски издавач за прву књигу, „Књижевна омладина Србије”, у едицији „Пегаз”. Потоњи развој, уметнички, научноистраживачки, издавачки, обележен је немилосрдним, али и надахњујућим
околностима живота на крају
прошлог и почетку овог века.

налне контакте с преводиоцима, књижевницима и универзитетским професорима. Учествовао сам на међународним
конференцијама, одржао серије предавања о савременој
српској књижевности, естетици и филозофији на десетак
иностраних универзитета. Успут сам стицао увид у могућности докторирања на страним факултетима стипендирањем на основу конкурса. На
крају неизвесних и стресних
покушаја нашао сам се на Универзитету „Монаш” у Мелбурну, који припада „Групи осам”,
са ста вље ној од нај ва жни јих
универзитета у Аустралији, и
убраја се међу првих 100 у
свету; најпре сам по позиву
одржао предавања о феноменолошкој естетици. Мелбурн
важи за један од најудобнијих и најлепших градова за
живот на свету. Такви су и
усло ви сту ди ра ња. У том
граду и на том универзитету
докторирао сам на енглеском
језику.
l Уредничко искуство сте почели да стичете као уредник у
ча со пи су „Књи жев ност” ИП
„Просвета”, на челу сте издавачке куће „Мали Немо” и часописа „Свеске”, који су веома
цењени. Објављујете значајна
и врло квалитетна издања. Какво је стање данас у српском

издаваштву? Има ли интересо ва ња за не ко мер ци јал не
жанрове, поезију на пример?
– Издаваштво је апликативна наука која се у свету изучава на факултетима и припада
тзв. креативним индустријама.
Од издаваштва и с њим повезане мреже делатности може
се живети на одржив начин,
иако не као у неким другим
браншама, у којима је профит
и екстрапрофит понекад бесрамно висок. Уз то, и у издаваштву постоје цивилизацијски застарели монополи.
У последње време ове индустрије, засноване на идејама,
знању и креативности, у домаћем бруто друштвеном производу учествују са чак пет одсто
(слично као туризам, пољопривреда или грађевинарство). Реч
је о броју већем можда и од
120.000 радних места, што значи да је, поред културног, очигледан и привредни значај. Стање пандемије ове резултате доводи у питање, лакше него у
другим привредним гранама,
јер је реч о вишим, а не о основним људским потребама, на
пример прехрамбеним.
У више од двадесет жанровски различитих едиција објављујемо, како кажете, квалитетна издања захваљујући изузетним ауторима који бирају
сарадњу с „Малим Немом” и
„Свескама” због професионалности и коректности, па није
тешко одлучити се за најбоље
међу њима. Али није лако постићи да добре књиге живе
правим животом, јер су издаваштво и тржиште књига још
увек недовољно уређени. За
похвалу је и састав уредништва, ко је, по ред до ма ћих,
има сараднике с три континента, углавном водеће у својим областима и наклоњене
српској култури. Познато је
да је уређивање сваког озбиљног часописа, па и „Свезака”,
нај не за хвал ни ји и нај те жи
уреднички и издавачки посао.
Срећна је околност да су „Свеске” до сада имале буџетску
подршку Града, Покрајинског
секретаријата за културу и Министарства културе РС. Што
се некомерцијалних издања
тиче, не искључиво поетских,
него и теоријских књига, интересовања и понуде рукописа има довољно. Једино још
да држава обезбеди тржиште
за њих, које би, поред културне или научне, имало и комерцијалну функцију, какав
је слу чај у до бро уре ђе ним
системима.
l Какви су вам даљи планови у свим областима?
– Уколико као друштво успемо да одолимо изазовима пандемије, унутрашњим противречностима и спољашњим притисцима, наставићемо тамо где
се због познатих околности застало. Имамо нове, за штампу
припремљене књиге, међу којима су и неке које се с правом
могу сматрати капиталним издањима. Постоје планови, али
и конкретни пројекти у различи тим фа за ма ре а ли за ци је,
само да нам околности буду
наклоњене.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ПАНЧЕВАЧКИХ УМЕТНИКА

Изолација као инспирација
Удружење ликовних уметника „Светионик” организовало
је изложбу у виртуелном простору, која је и даље у процесу
настанка, а где се налазе радови створени за време периода изолације изазваног коронавирусом. Уметници су слали
слике, цртеже, илустрације,

фо то гра фи је и крат ко об ја шњење о томе када је и како
рад настао.
– Прва онлајн изложба посвећена уметности у изолацији коју организује УЛУ „Светионик” Панчево отворена је
за све заинтересоване и замишљена као платформа где се

могу видети радови настали у
карантину. Овај мали уметнички пројекат биће доступан на
линку ulusvetionik.co.rs. Очекујемо радове и уметника који
нису наши чланови – рекла је
Је ле на Ла лић, пред сед ни ца
овог удружења и иницијаторка изложбе.

Тренутно можете видети радове Биљане Долић, Слађане
Динић Ђорђевић, Марије Ђурић, Жени Келец, Милана Булатовића, Микија Кршанина,
Наде Оњин Жужић, Јелене Лалић, Иване Маркез Филиповић, Милана Манића и Николе Драгаша.

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВКЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ХРАБРЕ И УСПЕШНЕ
Није лако бити жена, јер неке улоге
су унапред додељене, а очекивања одувек велика. Ипак, неопозива је истина да ће се оне са сваким изазовом
изборити. Неприкосновене су и кад
је бизнис у питању...

Магична башта и кућа
Сестре Миловановић – Јелена, по струци дизајнер ентеријера и намештаја,
и Јована, технолог прехрамбених производа – одлучиле су да своје професије, машту и реалне ресурсе удруже
и упусте се у женско предузетништво.
Ове две девојке заједно са својом мајком, као подршком, чине озбиљан
тим који заједничким снагама хрли у
освајање тржишта.
Још давне 2009. године њихови родитељи су готово стидљиво започели
узгајање цвећа, и то само оног под
називом кала. Тада су имали један
пластеник, а данас већ снабдевају велики број цвећара и физичких лица
резаним цвећем.
Пресудна за прелазак производње
у женске руке била је прерана смрт
главе породице. Тог тренутка њихова
свакодневица се сели из града у Сефкерин – и „Мом’s Magic Garden” почиње да живи. Уз одлуку да се баве
цвећарством, решиле су да освоје и
производњу слаткиша, под фирмом
„Mom’s House”.
– Почело је прављењем слатких
столова за дечје рођендане, да бисмо данас прошириле понуду и на
слатки кетеринг – причају сестре
Миловановић.

зато што израда тканих делова народне ношње обухвата све старе и тешке технике ткања за које је потребно искуство – прича нам Катарина.
Она је 2010. године донела одлуку
да направи пословну промену, дала
отказ у фирми у којој је радила и уз
субвенцију за самозапошљавање Града Панчева решила да региструје делатност.
– Пре уласка у предузетништво,
кроз хоби, ја сам се определила за
производ који најбрже и најбоље израђујем и који могу да пласирам на
тржиште, а то су делови народне ношње. Имала сам одређене познате
купце, проверене добављаче, познату конкуренцију, одређене занатске
вештине. Знала сам да ме чека много рада, не само у самој производњи
већ и у осталим активностима, као
што су административни послови, мар ке тинг,
испитивање и тести ра ње но вих
производа, стално лично и професионално усавр ша ва ње...
–
објашњава.
Каже да је била спремна на ту
врсту неизвесности и ризика и да
се није плашила,
јер је желела да
Јелена и Јована Миловановић себи пружи прилику да ради оно
Кажу да је било који самосталан што највише воли.
– Највећи део производње обухвапосао изазов сам по себи.
– На предузетничком путу наила- тају ткани делови народне ношње и у
зимо на низ проблема. Пре свега на- мањем обиму ткани сувенири. Ткане
ше тржиште, нажалост, још увек не- делове народне ношње производим
ма потпуно поверење у жене преду- за многа културно-уметничка друзетнице, те је за нас пут далеко трно- штва у земљи и иностранству, саравитији и компликованији. Као и сву- ђујем с неколико радионица за израда, конкуренција је велика, па поред ду народне ношње које израђују све
велике воље и љубави коју улажете у осим тканих делова. Производи сувепосао, морате се истаћи квалитетним нирског типа намењени су туристичпроизводом и професионалном услу- ким организацијама, етно-селима, етгом, што се пре свега постиже вели- но-ресторанима, а могу да буду и поким радом на себи и упорношћу. Увек словни поклон предузећа. Произвосе трудимо да наш производ буде пре- дим их са идејом да већи број људи
познатљив, водимо рачуна о изгледу кроз употребне производе упозна нашу традиционалну шару и овај занат
и паковању – објашњавају.
Сестре Миловановић сматрају да је – прича она.
У послу јој је најлепше то што радбудућност у продаји „из фотеље” и да
томе треба прилагодити продају и ди- ни дани могу да буду другачији, јер
ствара различите производе.
стрибуцију производа.
– Занат је исти, али су ткачке тех– Бити жена у предузетништву није лак посао, али када имате задовољ- нике различите, некада врло захтевног клијента с добрим препорукама, не и споре, а крајњи резултати донокоји вам се изнова враћа, и добар тим, се много задовољства и среће. Управо
све тешкоће се забораве. Воља свака- су то и највећи изазови, када на осноко има главну улогу у било ком послу ву старог предмета или чак само фокојем приступимо. Човек без воље ни- тографије направим верну реплику
тканих делова народне ношње – каже
је ништа – закључују.
Катарина.
Старе шаре за ново тржиште
Последњих десет година живи од
Катарина Мандић (46) по струци је свог посла, а редовно прати и конекономски техничар, десетак година курсе за подршку старим занатима и
је радила у Војсци Србије и Мини- предузетништву. На овај начин је усстарству одбране, затим у приватној пела да обезбеди
фирми, а сада је већ десет година доста опреме и ревласница занатске радње за произ- проматеријала.
водњу тканих делова народне ношње
и производа сувенирског типа „Ката- Уметност и
стил живота
рина М”.
– Ручно ткање ми је било хоби и Оли ве ра Вој нов
додатни извор прихода неколико го- (52) апсолвирала
дина пре регистрације предузетнич- је хидрогеологију
ке делатности. У том периоду сам на Рударском фаимала разноврснији производни про- култету, а у свет
грам – од одевних предмета до кућ- фо то гра фи је је
ног текстила, и тек после неколико ушла сасвим слугодина ткања решила сам да се опро- чајно 1993. годибам у изради делова народне ношње. не, када је почела
Та идеја је постојала од почетка мог да ра ди у једбављења ткањем, али је било потреб- ној пан че вач кој
но време да кренем с реализацијом фото-радњи.

– Та да ни сам
знала ни да држим фото-апарат
у рукама и једино што сам знала
је нешто о оптици. Међутим, посао ме је заинтере со вао, па сам
нашла литературу, читала и учила. По мо гла ми
је и жена која је
ра ди ла у фо торад њи – при ча
Оливера.
Фо то граф ски
Оливера Војнов
занат јој се допао
јер је занимљив и креативан. У почетку је радила само у лабораторији,
а тек после седам година је почела да
фотографише уз свог брата, који се
такође бави овим послом. Радила је у Панчеву, затим у Београду, а онда је отворила своју фото-радњу.
– Сад више не могу да замислим да се бавим нечим другим, нити да радим за некога.
Када сам започела свој бизнис,
ово је била моја једина опција,
једино што сам знала да радим,
и нисам се никада покајала –
објашњава.
Оно што јој најтеже пада јесте папирологија.
– Ту су и неке ситуације, као
када ти за Нову годину разбију
излог радње, на пример... Када
си предузетник и радиш сам,
мораш да бринеш о свему: хигијени, папирима, организацији, заказивању и завршавању послова. Нема слободних викенда
– прича.
Мисли да постоје предрасуде
према женама у послу, али има
и позитивних страна, јер клијенти лакше сарађују са женама и мање их се плаше.
– Најлепше је што сам организујеш своје време. Имаш велику слободу и посао је врло креативан. А
највећи изазов је, генерално, опстати као жена на Балкану. Десило ми
се да су ми, када сам хтела да купим
опрему на лизинг, тражили гаранта
јер сам жена и плус разведена – каже
она.

Напоран рад
Јасмина Ковачки (36) бави се
кројачким послом, удата је и
има троје деце. До 2018. године
је радила у разним шиварама, а
онда је одлучила да се упусти у
предузетништво и отвори своју
Занатску радњу „Ковачки”.
– Мотив да кренем у посао
јавио се када сам 2017. године
остала без посла. Нисам могла
да дођем до новог радног места,
па сам се уз подршку супруга
осмелила да пробам сама. Од
тог момента мој живот се променио – прича Јасмина.
Чим је почела, схватила је да
се овакав вид пословања разликује од оног када радите за неког другог. До тада је радила
нормативно одређен број сати,
за шта је била плаћена, а онда
је све почело да зависи од ње.
– Некада уме да буде веома
напорно, морам да признам. Није лако данас покренути бизнис ако
немате барем део сопствених средстава. Ја сам имала у основним средствима, а оно што ми је највише недостајало јесу позајмљена средства од
банке – објашњава.

Катарина Мандић

Услуге и производе је веома тешко
пласирати, јер је радња још увек у
развоју. Јасмина каже да није довољан само квалитет, већ доста мора да
се ради и на реклами.
– Изазов је постати предузетник,
али и опстати и развијати се – да радња једног дана пређе у други облик
организације – закључује Јасмина.

Другачија врста слободе
Кристина Билановић (41) завршила
је Средњу економску школу, а већ
двадесетак година ради у угоститељству. Последње три године је власница Кафе-бара „Кулишић”.
– То се догодило на наговор мојих пријатеља који су у мени видели
потенцијал да могу сама да водим
по сао. Ис по ста ви ло се да је то
заиста права ствар за мене – прича
Кристина.

Кристина Билановић
Каже да си, када радиш за себе,
много опуштенији, а с друге стране,
све можеш да радиш другачије и с
пуно љубави.
– Осећаш другачију врсту слободе
и желиш да све буде боље, лепше и
успешније него када радиш за друге.
Али имаш и пуно обавеза: кирија,
дневни пазар, плате, пријава радника... Када је локал мали, потребно је
и гледати да ли људи воле тог човека
који ради – прича Кристина.

Позитивна
енергија
„Позитивна енергија” ауторке Џудит Орлов, психијатра, даје нам
де сет из у зет них
савета за преобража ва ње умо ра,
стреса и страха у
енергију, снагу и
љубав.
Џудит Орлов,
пионир на пољу енергетске психијатрије, осмислила је начин како да
вам помогне када се осећате исцрпљено и без снаге, а не спасавају
вас добар сан, неки леп излазак или
мирно вече код куће. Књига ће вам
пружити савете да пробудите своју
успавану енергију, да се изборите
са спољним притиском људи око
вас, медија, државе и моћних корпорација. Научићете како да умор,
стрес и страх, који вам се неприметно гомилају услед модерног начина живота, претворите у животну
снагу, добро расположење, љубав
према себи и другима и пре свега у
задовољство животом који живите.
Ових десет стратегија се крећу
од потпуно очигледних, попут откривања сопствене вредности и
усвајања исхране која ствара здраву енергију, до оних мање уочљивих, попут схватања да несвесно
преузимамо емоционални терет
других људи. На крају сваког поглавља налазе се интервјуи докторке Орлов са утицајним људима, који су поделили своје тајне о
томе како користе одређене савете
да би произвели више енергије.
Два читаоца који до 27. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како одржати позитивну енергију?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
кога ишчекујете. Књиге из „Лагуне” добиће аутори следећих порука:
„Ишчекујем своје дете да ми се
врати из иностранства. Нисам је
загрлила више од три месеца.”
063/8772...
„Тренутно ишчекујем разносача
пица. Касни већ десет минута, охладиће ми се вечера.” 060/4340...
Д. К.

Култура од куће
Позориште у Срба

Јасмина Ковачки
Каже да је локал који води место
у ком се људи осећају као код куће,
као да негде припадају. И да не осећа да људи имају предрасуде јер је
жена у угоститељству, већ да се чак
и боље опходе и не праве никакве
проблеме.
– Волим што су људи који долазе у
мој локал позитивни. Они ту своју
енергију преносе на мене, а ја заиста
уживам у дружењу. То ме испуњава.
Највећи изазов ми је да ли ћу успети. Стално долазе нове генерације, а
ја се често питам да ли ћу моћи да се
но сим с тим што вре ме до но си.
Засад успевам – каже са осмехом
Кристина.
Да би једна жена водила кафић,
тврди она, мора да поседује снагу, памет, идеје, креативност и да је добро
организована. Ко је барем једном видео Кристину, јасно му је да је она
рођена с предузетничким духом.
Мирјана Марић

Музеј позоришне уметности Србије придружио се осталим музејима
у жељи да њихов садржај буде доступан свима. Виртуелна изложба
„Позориште у Срба у 19. и 20. веку”
представља једну занимљиву шетњу кроз историју ове уметности на
необичан начин, а све је употпуњено занимљивим чињеницама и сачуваним фотографијама. Да ли сте
знали да је прва позоришна представа у Србији изведена далеке
1835. године у Крагујевцу? Или да
је Јоаким Вујић, који важи за оца
српског позоришта, управо у том
српском граду приређивао представе на двору Кнеза Милоша?
У организацији изложбе „Позориште у Срба у 19. и 20. веку” учествовала је, између осталих, и
Ирина Стојковић Кикић, библиотекар-кустос поменутог музеја, која је сву грађу те велелепне
институције успела да сажме на
једно место и она ће бити забавна
свим посетиоцима. У оквиру ове
изложбе сазнаћете зашто је било
специфично „Летеће дилетантско
позориште”, прва јужнословенска
професионална позоришна група,
а бићете упознати и с постојањем
необичног „Театра на ђумруку”,
који је основао Атанасије Николић
1841. године.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45

Петак, 22. мај 2020.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

РЕНО сеник, 2003. годиште, дизел, 1900 цм³, прешао 236.000. 063/838-3397. (290829)
ПАСАТ Б 6, 1.9 дизел, караван, 2007. годиште, регистрован до 27. марта
2021. 069/331-03-97.
(290782)

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

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

КАМИОН рено премијум
420 Р, 2002. годиште, исправан. Тел. 063/103-0433. (29117)
СИТРОЕН ксара пикасо,,
продајем. 063/224-528.
(291213)
ПЕЖО 206, 1.1, 2001, атестиран лин, металик плав,
одличан. 0645/142-55-93.
(291244)

• 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

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње. 060/03711-96. (290945)
ЗАМРЗИВАЧ 310 л, комбиновани шпорет, веш-машина, комбиновани фрижидер, телевизор.
063/861-82-66. (291211)
СУДОПЕРА с висећим,
фотеља мојца, самачки
кревет, сто, столице, усисивач. 063/861-82-66.
(291211)
ОЧУВАНА кухиња са аспиратором, електрични
уградни шпорет са равном
плочом, рерна самочистач, судо-машина и све је
исправно. Кухиња 2,80 м.
Тел. 064/464-01-11.
(291093)

АПАРАТ за кокице, бренери, колица, аутогени, бушилица, разни алати.
068/401-59-77. (191264)
ЛАМПЕРИЈА, данито прозори, старински стилски
намештај и друге етно
ствари. 063/360-964.
(291286)
ПРВОКЛАСНИ прасићи,
јагањци, свиње, могућност
клања. 060/037-11-96.
(291172)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован намештај, перје, бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, акумулаторе. 066/900-79-04.
(291085)
КУПУЈЕМ отпадно гвожђе,
лим, бакар, месинг, алуминијум, акумулаторе,
цинк, бела техника, пет
амбалажу, фолију, стари
папир, архиву, стаклене
флаше и тегле, лименке.
Тел. 061/159-55-55.
(291081)

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
фул опрема, 6 брзина.
064/130-36-02. (291280)

КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрПРОДАЈЕМ половне сало- зиваче, шпорете, попранит плоче 125 х 110 цм, 18 вљам исте. 060/521-93-40.
(291129)
комада. 069/417-41-20.
8291094)
ЧИСТИМО таване, шут,

ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ,
99/2000. караван, у првој
боји. 064/130-36-02.
(291280)

ПЕТ ДРУШТАВА пела са
кошницама, комплет прибор за пчеларење.
063/832-50-97. (291104)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, регистрован, први власник,
2,7 аутоматик, 2.500 евра.
069/263-42-97. (291326)

ЕЛЕКТРИЧНА косачица
вилаџер, 1400 вати, у гаранцији, повољно.
064/409-65-89. (291102)

подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(291318)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (291174)

ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ фрижидер већи, комбиновани фрижидер, веш-машину.
064/129-73-60. (291153)
ПРОДАЈЕМ кошнице празне, комплетне, цена 25
евра. 063/436-918.
(291168)
ПРОДАЈЕМ бицикле, машину за судове, електрични
шпорет из иностранства.
063/436-918. (291168)

ОТКУП свих врта аутомобила, исплата одмах, небитно стање. 061/641-8139, 061/625-64-64.
(291298)

КУПЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-7793. (291318)
КУПУЈЕМО све метале,
гвожђе, акумулаторе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (291318)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (290775)
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„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

ПРОДАЈЕМ ладу 112,
2005. годиште, има атестиран гас, нисан примера, 1999. годиште, дизел.
063/880-64-42. (291162)
ДОБРО теретни, макси,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (291280)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова.
063/773-45-97. (291193)
ПРОДАЈЕМ нов апарат за
кокице, покретни улични.
Тел. 064/425-02-72,
064/004-52-30. (291291)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ електрични
болнички кревет. 062/86897-82. (291133)

КУПУЈЕМ милерову кипу 4
м, мерцедес кипер, кеш
исплата. 063/754-02-72.
(291123)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/60014-52. (291266)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, олово, акумулаторе, телевиз9оре, веш-машине, замрзиваче.
061/206-26-24. (291318)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу, нова Миса. Тел. 064/993-35-00. (291299)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског земљишта, северна зона, излаз на магистрални пут,
преко пута „Секиног салаша”. 062/102-89-16.
(290581)
ПРОДАЈЕМ кућу од
100квм, са 15 ариплаца,
Баваништански пут 313,
до пута. Тел. 066/903-8865. (289597)
КУЋА у Старчеву, помоћни објекти, плац 9,5 ари,
укњижено. 063/725-99-37.
(290982)

НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца. Тел. 064/364-83-18,
065/833-73-61 (СМС)
УЖИ центар, кућа 2 ара,
Браће Јовановић, 70.000.
(679), 063/836-23-83,
„Трем 01”. (291260)
ПРОДАЈЕМ викендицу на
Дунаву, Бела стена, 40
квм, намештена, 100 метара од обале. 061/401-1946. (291281)
НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарцу. 064/256-61-64
(СМС)

КУЋА на продају у Омољици, легализована, помоћни објекти, 70 квм, 4.5
ара плаца, реновирана,
одмах усељива. 063/72508-98. (291317)

КУЋА, Миса, 38 + 12 + 17,
укњижена, самостална,
26.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291066)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

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

АКЦИЈE од 25. маја до 10. јуна
ПАКЕТ 1
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
са леукоцитарном формулом и тромбоцити)
+ ГВОЖЂЕ

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2
• УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL ХОЛЕСТЕРОЛ
+ LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити,
хемоглобин, леукоцити са леукоцитарном
формулом и тромбоцити) + СЕДИМЕНТАЦИЈА
Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH + FT4
Цена: 900 динара

ПАКЕТ 6
• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић
Ђоновић

ПАКЕТ 7
• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

Цена: 450 динара

Дом здравља Палилула
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

ОГЛАСИ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(290496)
КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (291241)
КУЋА на продају у Врњачкој бањи. Може и замена
за стан у Панчеву.
064/947-29-92. (291242)

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

064/64-39-721
ПРОДАЈЕМ КУЋУ са 19
ари плаца, Банатско Ново
Село. 066/887-84-00.
(291180)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат, са нус просторијама. 013/331-079,
063/770-45-55. (290895)

ПОТРЕБАН портир, дистрибуција пића Weifert
Панчево. 062/446-285.
(291301)

ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)

ДВЕ куће на једном плацу
на Кудељарцу, продајем.
Тел. 060/728-46-02.
(291263)

ПРОДАЈЕМ плац од 23
ара, у Владимировцу. Погодан за више врста делатности, има струју и воду.
013/234-40-71. (291302)

КОТЕЖ, 35 квм, полусутерен, усељив, ЦГ, 20.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (291327)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, Граничарска 13, без
посредника. 063/893-8873. (291282)

КУЋА, шири центар, 100
квм, 3 ара, колски улаз,
приземна етажа, 79.000.
062/504-504. (291304)

КУЋА, Омољица, 80 квм, 7
ари, легализована, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(291284)

ОМОЉИЦА, продајем започет објекат 250 квм, гаража, плац 11.5 ари.
064/260-05-34. (291307)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(291253)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, удаљена од Аква
центра 200 м. 064/450-7891. (291255)

ПРОДЕЈМ кућу, три дуплекса, горњи град, 8 ари плац.
063/829-89-48. (291145)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ВИКЕНДИЦА, плац 25
ари,с а воћњаком, градска КУПУЈЕМ викендицу у Делиблатској Пешчари, да
вода, повољно. 062/262949, 013/313-716. (291121) има воду и струју.
063/830-31-56 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, завршни
МЕЊАМ комфоран стан,
радови, нова Миса, кера60 квм, за кућу. Тел.
мике подне плочице.
064/163-20-76. (291214)
064/221-36-12. (291116)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
пре „Крнете”. Тел.
063/103-04-33. (291117)
ПРОДАЈЕМ усељиву кућу
и 12 ари плаца, Банатско
Ново Село, звти увече.
013/310-697. (2911709
КУЋА, Атомска бања, 77
квм, 3 ара плаца. 013/366176, 063/875-75-98. (291173)
ПЛАЦ, нова Миса, Јабучки
пут, Баваништански пут,
Топола. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (291178)
ЦЕНТАР, кућа за бизнис
или инвеститоре, 620 квм,
9,59 ари, две парцеле, 20
м фронт, могућност 20
струјомера. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (291316)
ПРОДАЈА плацева, градско грађевинско, власник.
064/212-52-52. (291197)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, 78 квм, IV, ЦГ, двострано оријентисан, 70.000.
(336) „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (291314)
НОВО у Агенцији „Тесла
некретнине”, посебне погодности за продавце некретнина. 064/668-89-15.
(291250)
СТАН на продају, опремљен, 65 квм, Лава Толстоја 20, Куткова зграда.
063/362-973 (СМС)
СТРОГИ центар, једнособан, 24 квм, салонски, може за канцеларију. „Дива
некретнине”, 064/246-0571. (291207)

СТРЕЛИШТЕ, V, ЦГ, 37
квм, две терасе, 23.500’.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (291327)
МИСА, једнособан, приземље, 33 квм, тераса, ТА,
23.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (291327)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Содара. Тел.
060/313-87-86. (291111)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
36 квм, I, 18.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(291178)
ЛЕП нов дуплекс, близина
Хотела Тамиш, двострано
оријентисан, 105 квм, 850
евра фиксно. 064/570-6470. (291188)
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ШИРИ центар, нови, одмах
усељиви станови, 69 квм,
власник. 063/208-352. (291236)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, шири центар, дворишни, без посредника.
063/779-61-32. (291248)
ЦЕНТАР, 2.5, 65, реновирано, 28.000; Миса, 345 +
15, 26.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (291253)
ПРОДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, ТА
пећ, без посредника.
013/352-710, 066/352-710.
(291292)
ПРОДАЈЕМ 70 квм, салонски, реновиран фул, строги центар. 062/504-504.
(291304)
УЛИЧНИ део куће, Војловица, 56 квм, усељив,
12.000, договор. (336)
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (291314)
НА ПРОДАЈУ гарсоњера,
нова Миса, 30 квм, 13.500
евра. 061/171-54-06. (291320)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, све локације, куће, плацеви. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (291066)

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.

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, седми
спрат, 120 евра. 060/73262-61. (291201)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
КУПУЈЕМ на Содари двособан стан, до петог спрата, исплата одмах.
063/637-673. (291103)

36 КВМ, Котеж 1, једноипособан, полусутерен, ЦГ,
24.000 евра. „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
КУПУЈЕМ станове за рено(291207)
вирање, исплата одмах.
ДВОИПОСОБАН стан, 66
Агенција „Тесла некретниквм, строги центар, 58.000 не”, 064/668-89-15. (291250)
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (291216)
АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребТЕСЛА, једнособан, IV,
ни станови, куће у Панчелифт, 38 квм, ЦГ, 30.000.
ву. Исплата одмах.
(353), „Премиер”,
061/662-91-48. (291251)
063/800-44-30. (291232)
КУПУЈЕМО станове на
КОТЕЖ 2, трособан дусвим локацијама, брза исплекс, 70 квм, V, 42.000.
плата. (353), „Премиер”,
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291232)
063/800-44-30. (291232)
КУПУЈЕМ станове, куће, исСОДАРА, 59 квм, ЦГ, V.
плата одмах. (679), „Трем
(679), „Трем 01”, 063/836- 01”, 063/836-23-83. (291260)
23-83. (291260)
СОДАРА, троипособан, 83
квм, ЦГ, VI, 55.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(291260)

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

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПОТРЕБНА опремљена кућа или викендица са двориштем, за издавање.
061/152-05-64 (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособну кућу
на Миси, са двориштем,
ненамештену, Војвођанска
97, стара Миса. 061/32170-83. (290897)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у строгом центру. Тел. 061/621-32-18.
(291247)
ЦЕНТАР, гарсоњера, 120
евра и једноипособан 130
евра, намештено, супернова, wi/fi. 069/113-00-73.
(291091)
ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Шемића 70-а, 26000 Панчево. 013/354-703. (291088)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, ЦГ, кабловска, интернет, интерфон,
видео надзор, 180 евра, депозит. 063/246-509. (291136)
СТАН трособан у кући, за
издавање, полунамештен,
на Миси. 060/142-22-13.
(291084)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА грејање, код Хотела „Тамиш”.
ИЗДАЈЕМ намештен једно- 064/122-48-07. (291212)
собан стан, Котеж. Тел.
ИЗДАЈЕМ лукс намештен
065/832-11-70. (291070)
стан, 55 квм, Иве КурјачИЗДАЈЕМ дворишни стан, ког 8, 250 евра. 064/11840 квм, екстра локација.
64-57. (291181)
063/778-88-15. (291119)
ЈЕДНОСОБАН, Моравска,
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
потпуно намештен, реновикомплет намештен, у ценран, ЦГ, трећи спрат, депотру Панчева, приземље,
зит., 063/528-610. (291195)
етажно грејање на гас.
МАЊИ двособан потпуно
Тел. 063/311-369. (291114)
намештен стан са гаражом
ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
у строгом центру. Плаћаса грејањем. 069/720-835. ње унапред, по договору.
(291150)
064/171-19-88. (291222)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру.
066/354-44-12. (291249)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво- ИЗДАЈЕМ двособан стан у
собан стан и гарсоњеру.
центру. 063/809-59-66.
062/208-828. (298176)
(291233)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, први спрат, 37 квм,
ЦГ, Содара. Звати после
17 сати. 065/832-48-42.
(291198)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Стрлеи’ште код
школе, ТА, кабловска, интернет. 063/821-61-83.
(291319)

ИЗДАЈЕМ једнособан комплетно намештен стан, 35
квм, Светозара Шемића.
062/435-323. (291261)
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опремљен, 30 квм, са ерасом.
Контакт телефон 063/77259-18. (ф)
СМЕШТАЈ за раднике у
центру града, комплетно
опремљен. 062/435-423.
(291261)
8ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар, I спрат, ЦГ, комплетно
намештена. Идеално.
064/919-36-22. (291258)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен, ЦГ, центар.
062/504-504. (291304)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, 60 квм, Стрелиште, код школе. 064/26005-34. (291307)
ИЗДАЈЕМ полунаметшен
стан 30 квм, преко пута
Биг центра, Стрелиште.
061/289-09-30. (291267)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, 32 квм, погодан
и за канцеларију. 064/56482-72. (291325)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (290831)
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

ВРШИМ услуге и селидбе
комбијем. 064/271-56-57.
(291073)

ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, могућност спајања. 066/86649-00. (290884)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (291146)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (291160)

НА ПРОДАЈУ локал (монтажно-демонтажни) 13
квм, код Нове поште, цена
3.000 евра. Тел. 066/53763-86. (291097)
ЛОКАЛ, продаја 18 квм,
ТЦ Змај Јовина, други локал до Његиошеве, приземље, сређен. 063/489-958.
(291139)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребна девојка
за рад у продаји. Контакт
телефон, 060/758-03-24.
(291300)

„DANITO” d. o. o.

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803. (291083)
ЛОКАЛ издајем или продајем, 18 квм, центар, новоградња, излог, клима,
изолован. 063/752-04-00.
(291079)

(6/291298)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
у Тржном центру Атријум.
060/732-62-61. (291201)
ЛОКАЛ са опремом за кетеринг и брзу храну, разрађен са сигурним послом
који само наставите. Браће Јовановић 99. 065/35278-88. (291243)

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

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
ПОТРЕБНИ вредни и одго- реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
ворни људи за поделу
бетонирање, повољно.
флајера, до 45 година.
063/865-80-49. (290498)
060/664-60-06. (291124)
РЕСТОРАНУ потребна куварица са искуством, на
неодређено време.
062/478-394. (291177)

КРЧМИ „Шареница” поИЗДАЈЕМ локал у центру,
требна конобарица. Тел.
65 квм, два тоалета, магацин. 066/345-009. (291078) 064/349-93-43. (291194)
ЛОКАЛ – ПРОДАЈА, 28
квм + 12 квм, галерија, ТЦ
Змај Јовина, први до Његошеве, приземље, сређен.
063/489-958. (291139)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

Потребни радници са радним искуством
за уградњу ПВЦ и АЛУ столарије.

013/367-700, 060/367-70-09

ПОТРЕБАН радник за рад
на фарми крава у Панчеву.
064/160-56-68. (291313)

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

КОШЕЊЕ траве тримером, дворишта, воћњаци,
плацеви. 064/932-52-86,
Зоран.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправке, преправке купатила, славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (290913)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, гуртне, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (290962)
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,
бојлери, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (290540)

17

marketing@pancevac-online.rs

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(291147)
ПОВОЉНА израда електроинсталација у стамбеним објектима. 063/83606-56. (291148)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (291161)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: замена старо, ново, адаптације, одгушења – квалитетно.
063/115-71-67. (291162)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (291163)
КИРБИ дубинско усисавање и прање намештаја, возила и тепиха. 064/338-4978. (291200)
РАДИМ све врсте физичких послова, квалитетно,
уз екипу радника.
061/311-97-69. (291202)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (291225)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (291187)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима, преводи. ПриПОТРЕБАН радник - „Зоки ОЗБИЉНА жена неговала према полагања испита за
би старију особу и чистила све нивое знања. 061/656ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло- Стакло”. 064/131-72-85.
станове. 064/461-38-95.
(291186)
04-04, 013/352-892. (291231)
кал на Зеленој пијаци, од(291080)
ПОТРЕБНА радница у Пелична локација. Тел.
ОДГУШЕЊЕ купатила, кукари. 062/404-144. (291224) МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ хиња, канализационих це063/819-37-33. (291283)
радови: лепљење тапета,
ви машинским путем.
ИЗДАЈЕМ дворишни зидафарбање
столарије,
ради062/640-07-41. (291239)
ни простор за магацин или
ПОТРЕБАН ВОЗАЧ
јатора, повољно. 064/174перионицу, 90 квм, колски
ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
Ц категорије
03-23, 062/790-881. (291077)
улаз, трофазна струја, два
израда инсталација, бојлеза рад на стоваришту
мокра чвора. 063/810-09ВОДОИНСТАЛАТЕР:
ра, пећи, најјефтиније у
„Голија”
15, Цара Душана 122. (291287)
уградња, одржавање воде, граду. 066/354-412. (291249)
канализације, кабине, слаИЗДАЈЕМ локал, центар
063/776-56-58
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
(ф)
вина, бојлера, котлића.
Стрелишта, код смартблорадови. 9062/628-096. (293297)
063/836-84-76. (291072)
ка), код Gomexa, повољно.
ТВ и сателитске антене,
ГОЛУБ ТАКСИ тражи дис064/006-43-33. (291295)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
монтажа, дигитализација
печера таксија. Предност
радови, кречење, глетоваТВ-а. 064/866-20-70. (291289)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
радно искуство у таксију и
Светог Саве, 23 квм.
познавање града Панчева. ње, столарија, веома поКОШЕЊЕ траве, шибља,
064/866-23-26, 061/257Контакт: Марија Симоно- вољно. 064/280-26-15. (291072) ископи, бетонирања, дво01-71. (291311)
вић, 060/663-64-63, радМОЛЕРСКИ радови, фар- ришта, рушења објеката,
ним данима од 8 до 16 са- бање столарије, обрада
шупа, чишћење, итд. (291270)
ЛОКАЛ од 12 квм, за издати. (291229)
прозора, мајстор Павел.
вање, Жарка Зрењанина
КОШЕЊЕ траве, корова,
ПОТРЕБНЕ раднице за рад 063/809-66-61. (291101)
23. 063/103-04-31. (291321)
обарање стабала, чишћена роштиљу. 063/248-599. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ња, одношења ствари, руХАЛА, 220 квм, за издава- (291265)
рдови, кречење, глетовање, шења. 061/109-33-53. (291270)
ње на Новосељанском пустоларија, веома повољно.
ту. 062/309-370. (291323) ПОТРЕБНЕ раднице за
РАДИМО све физичке пошивење на индустријским 061/659-86-11. (291106)
слове: рушења кућа, шупа,
шиваћим машинама.
ИЗДАЈЕМ
рамске
скеле,
бетонирања, кошење траПОСАО
064/127-22-48. (291246)
металне подупираче, меве. 064/122-69-78. (291270)
ПОНУДА
шалице за бетон. 064/351ФИРМИ „Ормарић ДМ”
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
потребан бравар и помоћ- 11-73. (291098)
ПОТРЕБНА радница за
грађевинских радова од
рад на индустријским ши- ни радник. 063/315-268.
МОЛЕРАЈ, глетовање, кре- темеља до крова. 063/724(291272)
ваћим машинама.
чење, фарбање столарије, 36-24. 8291271)
063/776-08-68. (270961)
пензионерима попут.
ПОТРЕБНИ радници: баМОЛЕРСКО-ФАСАДЕРштован, два ноћна чувара. 062/564-494. (291107)
СКИ радови, гипс, кераМАТЕМАТИКА, статистимика, повољно, проверите.
ка, физика, информатика, 062/208-828. (291277)
ДРВОСЕЧА исећи ће момогућност месечног платорном тестером свако др- 061/141-38-02. (291273)
КАФИЋ „Цанцара”, поћања. Професор. Центар,
во које смета. 063/369требна девојка само за
БАШТЕ орем и култиви013/353-569, 066/405-336, преподневни рад.
846. (291127)
рам. 063/855-92-70. (291303)
061/603-94-94. (291154)
063/208-389. (291310)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инста- ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
ПОТРЕБНИ возач и продалације, индикаторе, бојле- поломљњеног црепа, вивачица у пекари. СV слати
ре, шпорете, фрижидере,
ПОТРЕБНЕ раднице
сински радови. 065/535на mail: pekarasmiljaТА пећи. 060/521-93-40.
за рад у кухињи
24-56. (291309)
nic@mts.rs. 064/217-48(291129)
и за роштиљем.
НЕГОВАТЕЉИЦА, озбиљ56. (290916)
Почетна плата за
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу- на, нуди помоћ старим лираднике са искуством
ПОТРЕБАН администрашење судопере, купатила,
цима. 063/838-72-20. (291324)
тивни радник за пола рад50.000 + пријава
адаптације, замене, поУСЛУГЕ
ног времена. CV – mail:
+ топли оброк,
правке, одмах. 013/331pekarasmiljanic@mts.rs
без искуства 45.000 +
657, 064/495-77-59. (291130)
064/217-48-56. (291143)
пријава + топли оброк.
КЛИМЕ: монтажа, демон- СЕЛИДБЕ, превоз робе мерЋевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница
CAFFE FLAMINGO тражи
тажа, пуњење, сервис, бе- цедес камионом, радници,
конобара-ицу са искуством.
ла техника, фрижидери.
повољно. Вук. 063/278-117,
063/897-55-04
(2/290950)
069/364-10-04. (291099)
060/521-93-40. (291129)
064/176-91-85. (290451)

РАДИМО: зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (291113)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак 1.300, песак 600, сејанац 1.700,
шљунак сепарисани 1.500,
одвозимо, утоварамо шут.
064/354-69-94. (291123)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74
СЕЛИДБЕ на свим дестинацијама, екипа радника,
превоз. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(291108)

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

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

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

(7/274828)

Петак, 22. мај 2020.

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (291204)

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

ТРАНСПОРТ
ПЕТРОВ
МАКСИ КОМБИ
са радницима и без
061/324-37-50 Стева
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (291223)

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на катастарској парцели топ.бр. 5931/1, 5931/3, 5942/2,
8073/2 и 8073/3 КО Панчево, за потребе изградње
објекта за вршење техничког прегледа возила, мопеда и мотоцикала, самоуслужне аутоперионице и
угоститељског објекта, у Панчеву, Доситеја Обрадовића бб, израђен од стране „Master Project 2015“,
Панчево, за инвеститорa „Еко Мабер Инжењеринг”
ДОО, Панчево, Спољностарчевачка 153.
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 22. 05. 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 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом. Овлашћени сервис. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (291223)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, малтерисање, кречење,
кровови, ламинати, керамика. 063/122-14-39. (291290)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка лаината.
061/283-66-41, 064/39000-87. (291257)

РАЗНО
ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу на име
Инга Николић. (291275)
ДАЈЕМ једнособан стан за
доживотно издржавање.
063/246-509. (291136)

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ катастарске парцеле топ.бр.36553 КО Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног
објекта са 17 станова, спратности По+Пр+4+Пс,
који се налази у Панчеву, улица Светозара Милетића бр. 31, са обухватом УП-а и дела улице Светозара Милетића , део кат. парцеле 8043 КО Панчево, израђен од стране „АГП Студио”, Панчево,
за инвеститорa „Олимп Арт Градња” ДОО, Панчево, Змај Јовина 2.
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 22. 05.
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.
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Петак, 22. мај 2020.

Потребни радници за рад у производњи:

3 мушкарца и 2 жене
Контакт телефон: 062/365-414, Јагода

Последњи поздрав драгом

(ф)

„ЈМД” Д. О. О. ПАНЧЕВО
Гробљанска 50 (Војловица)
фирми за нискоградњу потребни радници:

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

ЗОРАНУ МАНИТАШЕВИЋУ

– грађевински техничар са искуством
– физички радници

од колега из РНП: ДУЛЕТА, ВУЧКА, ЗАГИЈА, НЕШЕ,
МИЋЕ, ЂОЛЕТА, МАШЕ, ЈОЦЕ и ЛАКИЈА

Инфо на тел. 013/332-526
(4/291122)

(55/291189)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина бр.16,
Нови Сад, на основу члана 20. Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04)

Рекао си...
Никад неће пасти мрак, а пао је
никад неће стати свет, а стао је
никад неће раставити нас двоје
никад неће доћи крај, а дошао је...
Дођи и спаси ме ове тишине и реци како и зашто да живим без твоје љубави!
Твој ПАТУЉАК
(70/291218)

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео je захтев
за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система филтриране воде у Енергани РНП,
на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама
Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра
I бр. 2–4, до 14. 06. 2020. године. године. За време
трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Секретаријата.
У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање безбедних услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је
да сви заинтересовани најаве своје учешће телефонским путем +381 21 487 46 90 или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs
Јавна расправа и презентација одржаће се 15. 06.
2020. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ

ЗОРАН
МАНИТАШЕВИЋ

1969–2020.

1969–2020.

Вољени не умиру док живе они који их се сећају. Верујемо да постоји неко боље место у вечности где ћемо се опет једном срести.

Остала је бол, празнина, туга.

Твоји: ДУШКА и ЂУРО

Твоји неутешни: тетке
ГОЦА и ЉИЉА, сестра
НАТАША, зет ГОРАН
и сестричина ТАРА

(68/291217)

(75/291219)

Твоји: ДАНКА, ЛУКА и МАРКО
(72/291218)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

ДРАГОСЛАВА
ПЕТАКОВИЋ
ДРАГИЦА
Остаје заувек у мом срцу.

Када оде неко драг не боли смрт. Боли празнина
која никад неће бити попуњена, боле речи које
нисмо рекли а могли смо, боле успомене, боли
живот који је могао да траје а угасио се.

МАЈА са породицом

Твоји: МАРИЈАНА, ВЛАДА, КАЋА и ТАРА

(98/291289)

(69/29127)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.
Драги Тајо,
Био си наш идол, понос... све. Научио си нас
много чему, био увек ту када је потребно, али
најтежу лекцију оставио си да научимо сами.
Како да живимо без тебе.
Твоји момци ЛУКА и МАРКО
(71/291218)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.

БРАНКА ВОЈИНОВИЋ
1939–2020.

Знам није лако...
Све се мање-више зна...
Велике речи сићушне су постале...
Нађи бар нешто што светлуца у дну шешира и изведи
неки трик за нас преостале.
Воли те твој брат ДЕЈАН, снаја МАЈА
и братићи ДУЛЕ и ЂОЛЕ

ПО ПУСТ

(73/291219)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

свим
радним
данима
осим
средом.

1969–2020.
Чекамо те да се вратиш.
Враћају се сећања... Бројимо дане као године...
Наш цео свет, стао је.

Напустила ме је моја највећа дугогодишња пријатељица, моја драга кума

Преминула је наша вољена

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ

После краће болести напустила нас је

Твоји најмилији

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
29. VII 1969 – 14. V 2020.
Драги мој сине,
мој поносу и дико.
Како да мајка живи без тебе, без твог загрљаја,
без твог племенитог срца. Дивног гласа и ока
плавог. Како?
Твоја неутешна ЗОНЕ

(4/291086)

(74/291219)

Последњи поздрав драгом колеги

НЕДА НИКОЛИЋ
рођ. Вулетић
1929–2020.

ЗОКИЈУ МАНИТАШЕВИЋУ
300-820, 300-830

од колега из Техничких сервиса
Рафинерија нафте Панчево
(86/291245)

Драга моја тетка Недо, никада нећу заборавити
твој лик и твоју доброту.
Ожалошћени: НАДА и ЗОРАН са породицом и
родбина из Хрватске

(32/291141)

ЗОРАН МАНИТАШЕВИЋ
1969–2020.
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
Твоји другови из разреда VIII-2
(44/291167)

Петак, 22. мај 2020.

13. маја 2020. године престало је да куца велико и
племенито срце мога оца и деке.
Сахрана је обављена 14. маја 2020. године на источном гробљу у Банатском Новом Селу
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 14. маја 2020. године, преминула
наша вољена

РАДМИЛА МАХОВСКИ
УРОШ ВИШЕКРУНА

1968–2020.

1930–2020.

Била си, јеси и остаћеш наша најсјајнија звезда.
За све што долази, недостајеш.
Супруг ГОРАН, ћерка СОЊА, син МАРКО, снаја МАРИЈАНА и унук ЛАЗАР

Увек ћемо те се сећати са љубављу, поносом и поштовањем. Заувек захвални за сву доброту, пажњу
и љубав коју си нам пружио.
Твоји: син СТОЈАН, унуци МАРКО и СТЕФАН
Велика захвалност Геронтолошком центру Панчево и Одељењу интензивне неге Опште болнице Панчево, као и свима онима који су нам у овим тешким
тренуцима упутили речи утехе.

Последњи поздрав нашој

(10/291090)

Последњи поздрав најбољој мами на свету

(58/391191)

ОЛГИ ПАТАКИ

Последњи поздрав

1950 – 14. V 2020.

РАДМИЛИ МАХОВСКИ
Биби мој, Хвала ти за све.
Заувек ћеш живети у мом срцу.

УРОШУ ВИШЕКРУНИ
Дом здравља Панчево

Твоја СОЊА

(104/ф)

(8/291090)

Драга

Последњи поздрав драгој мами

С љубављу у сећању: супруг ИШТВАН,
ћерке ИЛОНА и ИВАНА,
зетови ВЕСЕЉКО и МИРОСЛАВ
и унуци ЛАЗАР и МИЛИЦА
(52/291184)

Последњи поздрав

РАДМИЛА
Знала си колико смо те волели али никад нећеш сазнати колико нам недостајеш.
МИРИЋИ и ЈЕЛОВЦИ
(12/291090)

ОЛГИ ПАТАКИ

РАДМИЛИ МАХОВСКИ

1950–2020.

Болест је била јача, ми смо изгубили.
Кратко си живела, а пуно учинила. Хвала ти на томе.
Заувек ћеш живети у срцу моме.

од сестре ЈЕЛЕНЕ, зета НЕДЕЉКА, сестрића
ЗОРАНА и ЗОКАНЕ са породицама
Твој син МАРКО
(53/291184)

(9/291090)

У трену, опаком болешћу, отргнута од живота
неправедно прерано наша

РАДМИЛА МАХОВСКИ

Последњи поздрав
драгој

18. маја 2020. преминула је наша

Последњи поздрав Ради од стрица МЛАДЕНА,
стрине БОЈАНЕ и сестре НАТАШЕ са породицом
(77/291221)

Последњи поздрав

РАЈКИ

РАДМИЛА МАХОВСКИ
рођ. Варићак
27. VII 1968 – 14. V 2020.

АБЦИ СТЕВАНУ
1937–2020.
Од брата ЈОШКЕ са породицом

Губитак неизмерне туге и бола.
Мама, тата и сестра

(107/291322)

од породице
ЈОВАНОВ

(11/291090)

СТЕВАН
АБЦИ

Драги брате, увек
ћеш живети у нашим
срцима.

Са великим болом
опраштамо се од нашег вољеног брата

Сестра ЈУЛИЈАНА
са породицом

Сестра ЕРЖЕБЕТ
са породицом

Месара „Апетит”

(101/291306)

(102/291306)

(105/291312)

Чуваћемо те од заборава.
Породица БОРИЧИЋ
(26/291134)

(37/291155)

Искрено саучешће
породици и последњи поздрав

СТЕВАН
АБЦИ

ВЕРА НИКОЛАЈЕВИЋ

РАДИВОЈ АЛЕКСИЋ
1935–2020.

РАДИ
Обавештавамо пријатеље и родбину да је наш Радивој Алексић преминуо 13. маја 2020. године.
Сахрањен је 14. маја на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени син МИЛАН са породицом
(21/291125)

Последњи поздрав
драгом другу и куму

Последњи поздрав
драгој

РАДОСЛАВУ
КРСТЕВСКОМ

тетка ВЕЦИ

од СТОЈМЕНА
са породицом
(84/291237)

НЕНА, МИЛАН
и МАРКО
(76/291120)
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Најдражем братанцу Саши од тетке Јагоде са породицом

САША ЈОВАНОВИЋ

Тужна срца обавештавамо да је 19. маја 2020. године преминуо
наш драги

1978–2020.

1978–2020.
Најдражи мој, љубави исконска, снаго моја, ослонцу мој, лаве мој, питома и нежна душо моја.
Брижни мужу, наша љубав је увек била јака и биће још јача.
Чуваћу ово наше пиле од сваког зла и причаћу јој каква си ти људина био,
чврст, јак, а за нас нежан и осећајан, пун љубави.
Тешко је прихватити истину да те више нема, јер недостајеш сваког дана
све више и више.
Волим те и волећу те до последњег даха свог живота.

Ожалошћени:
тетка ЈАГОДА, теча
МИЛАН, брат ЈОЦА,
снаја ЈОВАНА
и братанац ЛУКА
(29/291138)

МИЛЕ КОЗОМАРА
1951–2020.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Последњи поздрав од твојих најдражих.
Воле те твоји: супруга ЈОВАНКА, синови ЂУРО и УРОШ, снајка
ЗЛАТА и унуци ОГЊЕН, ФИЛИП и ДАВИД и остала родбина

Твоја неутешна супруга ВАЊЧИ
(106/291316)

(87/291252)

15. маја 2020. године престало је да куца дивно и племенито срце нашег
сина

САША
1978–2020.
Последњи поздрав
најдражем брату од
сестре ГОЦЕ и ВЛАДЕ
(30/291138)

МИЛИЦА СПАСИЋ

Последњи поздрав

САШЕ ЈОВАНОВИЋА

1941–2020.

1978–2020.
Наша вољена мама, бака, свекрва и ташта преминула је 19. маја 2020. године, али ће заувек бити у нашим срцима.

Све је нестало у трену.
Прерано си отишао сине.
Неизбрисиви траг оставио си у нашим срцима.
Живиш и живећеш у свакој нашој речи и успомени.
Анђеле наш, нашао си свој мир.
Воле те тата и мама
(88/291252)

Ћерка ТАТЈАНА, унука НЕДА, унук НИКОЛА,
снаја НАДИЦА и зет МИОМИР

МИРИ
ВУЛИН

(83/291238)

Последњи поздрав

Прерано си нас напустио брате мој

од Николиних
другара из краја
(99/191294)

С тугом се опраштамо од наше драге колегинице

МИРИ
ВУЛИН

Драга моја
од др ТАЊЕ
(97/291285)

МИЛИЦЕ СПАСИЋ

САША ЈОВАНОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

1978–2020.
И ништа не може бити као пре, недостајаћеш нам у сваком делу
живота и душе.

(93/291274)

Твоји: брат БОЈАН, снаја САНДРА и твој СМЕШКО

Хвала ти за наше
дивно пријатељство.
Остаћеш заувек у
мом срцу.
НАДА

(89/291252)

(45/191169)

Тешко је прихватити истину да те више нема.
Увек ћемо те се сећати и о теби причати, никада те нећемо заборавити.

17. маја 2020. напустила нас је, у 89. години

Последњи поздрав
прији

КАТИЦИ
АНОВИЋ

КАТИЦА АНОВИЋ
1931–2020.

МИРА и РАДА

МИКО

Последњи поздрав
комшиници

МИРИ

Ожалошћени: синови СРЂАН и ЛАЗАР
са породицама

од ЖИВЕ и СЛАВИЦЕ
УРС са породицом

од станара зграде у
Жарка Зрењанина
18-б

(24/291131)

(25/291132)

(62/291206)

Последњи поздрав
вољеном оцу и деди

Осам година је прошло откако са нама
није наш

ЉУБИНКО
ПИПЕРСКИ
1937–2020.
преминуо 15. маја
2020, а сахрана је обављена 16. маја 2020, у
15 сати на Новом гробљу.
Ожалошћени: ћерка
АНГЕЛИНА, син
ДЕЈАН и унуци
ИВАН и НИКОЛИНА
(2/291092)

ЉУБИНКУ
ПИПЕРСКОМ
1937–2020.
Син ДЕЈАН и унука
НИКОЛИНА

ЂОРЂЕ
УНЧЕВИЋ
И даље нам недостаје
твоја доброта.

(3/291082)

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

Годишњи помен одржаћемо 21. маја 2020.
године, у 11 сати, на
гробљу Котеж.
Породица
(85/291240)

Петак, 22. мај 2020.
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Обавештавамо родбину и пријатеље

IN MEMORIAM

У понедељак, 25. маја 2020, у 11 сати, на гробљу у Качареву, одржаћемо четрдесетодневни помен

прим. др МИЛЕНКО Љ. ВАЖИЋ
МАРКО МИКИЧИЋ

2007–2020.

27. V 2006 – 27. V 2020.

Време тешко. Дечак са књигом бори се да заврши
гимназију. Завршава је одличним успехом. Уписује
студије полажући годину за годином. Добија специјализацију - општа медицина – полаже је одлично.
Специјализацију из – Интерна медицина – полаже
је одлично.
M.r. c. из гастроентерологија - полаже одлично.
Свој „занат” како си говорио радио си више од пола свог живота.
Хвала ти што си постојао у нашем животу.
МАЈА, ЉУБА и СПОМЕНКА

Мама, насмејани Анђеле наш, чак и када су те туге и бриге мориле
знала си да их сакријеш негде дубоко у себи у твојој осетљивој души.
Вољена мајко, само ми знамо колико је тешко живети без тебе.
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од заборава.

Увек си у нашим мислима и срцима. Недостајеш у нашим животима.

Неутешни: супруг СТОЈМАН, син ГОРАН, ћерке БУЦА и ДИЈАНА,
унуци ГОРАН, МАРИЈА, МАРКО, МАРИНА, ИВАН и ИВАНА

Мама, тата и брат са породицом

(90/291256)

(36/291151)

МАРИ ТРАЈКОВСКИ

Волимо те.

(81/291234)

Тужно сећање на

РАТОМИР ЛОЈАНИЧИЋ

МИЛАНА БУКУРА

23. маја 2020. је шест месеци откако те нема.
Празнина која је остала после тебе је велика.
МАРИЈА, НАДА и МАРКО

22. V 2016 – 22. V 2020.
Драги мој брате, сигурна сам да те наш тата пази, као
што је то увек радио. Почивајте ми мирно.
ДРАГИЦА
(80/291230)

(54/291189)

МИЛАНЕ

Шест месеци без нашег драгог

У четвртак, 28. маја 2020, у 11.30, на гробљу у Јабуци,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној баки, мајци и супрузи

Твоја машинска база „Конструктора” није и неће те заборавити
никад.

РАТКА СТОИЛКОВСКОГ
Његова празнина је недоместива!
Његова деца са породицом

ЗУБИЋ, ТЕРЗИЋ, СТЕЈИЋ, БАНЕ, АНТИЋ, РОМЧЕВ, ИЛИБАШИЋ,
МАЈКИЋ, ЗЕЧИЋ, БЈЕЛИЦА ДАНИЛО, ЂУКИЋ, ЂОРДАН, ПЕТКО, ЖИВА, ЛАЦИ, ТУТУШ, КАЛЕНДЕРАЦ, ХЕРМИНА и ЉИЉА

1953–2020.
(96/291279)

(66/291210)

28. маја, на Спасовдан,
даћемо четрдесет дана нашој мајци, баки и
прамби

Четрдесет дана откако нас је напустила
наша драга

МАРИНКА
ЂУРИШИЋ

ЈЕЛИ
НЕСТОРОВ
19. IV – 28. V 2020.
Чувају те од заборава:
ћерка ЗОРИЦА, унуци
БРАНИСЛАВ
и МИРОСЛАВ, унуке
ВЕСНА и ЈЕЛЕНА
и твој праунук НЕЦА

8. IV 1928 – 13. IV 2020.

Четрдесетодневни помен

20. маја навршава се година откако нас је напустила
наша вољена

Њени најмилији

СЕЋАЊЕ

СТАНОЈКО СТОИЛКОВСКИ НОКЕ

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ

Твоји пријатељи: МАЧАК, ПАЦКО, ЦОБЕ, ШЕРПА,
ГАЦЕ, СРЕБРЕ, МИРКО КОЗА, ВЛАДА ДОК, АЦА БРКА,
КОЏАК, МАРИНКО и БРАНКО
(18/291109)

20. маја навршава се дванаест година откад ниси са нама.
Твоја породица
(43/291165)

СЕЋАЊЕ
на драгу супругу, мајку и баку

20. V 2008 – 20. V 2020.

СТАНОЈКО
СТОИЛКОВСКИ
НОКЕ

24. маја 2020. навршава се шест месеци откако
није са нама наша супруга, мајка и бака

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији:
ћерка МИРЈАНА,
зет ОЛИВЕР
и унук НИКОЛА

ЗОРИЦУ ДОДИЋ
8. X 1956 – 24. V 2013.
Твоји најмилији

(100/2191293)

(82/291235)

(63/291208)

Драги наш

Помен ћемо давати
23. маја 2020, у 11 сати, на Новом православном гробљу.
Ћерка ДЕСАНКА
са породицом

ЈЕЛИЦИ МАКСИМОВИЋ

(79/291226)

Навршава се четрдесет
дана откада нас је напустила наша тетка

У суботу, 23. маја навршава се четрдесет
дана од смрти нашег
драгог супруга, оца и
деде

РАЈНА РУНИЋ
Њени вољени

(94/291276)

Четрдесетодневни
помен

(38/291157)

ПОМЕН

Прошло је дванаест година откако није с нама
наш вољени

СЛАВИЦА ЂУРИЋ
2019–2020.
Твоји најмилији
(103/291308)

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

МАРИЈА
ДИВИЋ МИЦА
Помен ћемо давати у
недељу, 24. маја 2020, у
11 сати, на Православном гробљу у Панчеву.
Породица
(92/291268)

МИРОСЛАВА
ПОПОВА
Твоји најмилији
(95/291278)

СТАНОЈКО
СТОИЛКОВСКИ
НОКЕ
Неутешна твоја
мајка ВИНКА
(17/291109)

др МИЛОСЛАВ
СТОКИЋ
20. V 2001 – 20. V 2020.

СТЕВАН
СПАСКОВСКИ

С љубављу чувам
успомену на тебе.

23. V 2008 – 23. V 2020.

Твоја СНЕЖА

Супруга, деца и унуци

(28/291137)

(56/291190)
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Навршава се десет година откако је преминуо
наш драги супруг, отац и деда

23. маја 2020. даваћемо полугодишњи помен нашој
Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59
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комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству
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МИЛЕ ЛОЧКИ

19. маја навршило се седамнаест година откако
нас је напустио наш драги

Увек си у нашим мислима и сећањима.
Твоја породица

ТОМКИ ПУРИЋ

(61/291199)

рођ. Кањевац
26. XI 2019 – 26. V 2020.

МИЛОРАД МРКАЉ МИЋА

СЕЋАЊЕ

Бол и туга не мере се речима већ празнином која је остала
после тебе.

Са тугом и поштовањем чувамо сећање на његов
благи лик и доброту.

Супруг БРАНКО и син САША

МИЛИЦА, ЗОРИЦА и МАРИНА са породицама
(33/291142)

(57/291191)

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ
рођ. Микашиновић
10. VIII 1957. Огулин
– 7. II 2013. Сарајево

ПОМЕН

Прошло је седам тужних година без наше
Марије.

МИЛКА
ЂУРОВИЋ
Мајко,
недостајеш нам...
Пуно те волимо, никада
те нећемо заборавити...
Твоје ћерке НАТАША и
СОЊА са породицама
(60/291196)

ДАРКУ
ЈОВАНОВИЋУ
МАЧЕТУ
И ето,
прође једна тужна и
претешка година и безброј мисли, са једним
питањем „зашто”?

17. XII 1926 Огулин –
27. V 2009. Панчево
Прошло је једанаест тужних година без нашег
Николе.

Успомену на њу чувају
њена деца МАРИН и
НАДА, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР и сестра
САВКА с породицама,
као и унуци ПАТРИК,
ЛАУРА и ДАНИЕЛ

Успомену на њега чувају:
супруга МИЛЕВА,
ћерка САВКА и син
ПЕТАР с породицама
као и унуци НАДА,
МАРИН, АЛЕКСАНДАР,
ИВАНА, ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК

(46/291171)

(47/291171)

26. маја навршиће се година откако није са нама наш
драги син, отац и супруг

ТОМКА ПУРИЋ

1974–2019.

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ

Стрина, време пролази али су успомене неизбрисиве.

Твоји најмилији:
СТАША, РЕНАТА,
ИВАНКА и ЖАРКО
са породицом

ПУРИЋ МИЛАН, ЦАКА, ЉИЉА, МИЛА са мамом КОВИНОМ
из села Радијевићи код Нове Вароши

(64/291209)

(34/291143)

ПОМЕН

БОРИВОЈ КРСТИН
1969–2019.
И док време пролази Ти си увек ту, у нашим мислима,
срцу и души.
Твоја породица
(20/291120)

СЕЋАЊЕ
на наша родитеље

МИЛКА
ЂУРОВИЋ

МАРЈАНОВИЋ

23. V 2016 – 23. V 2020.

ДАРКА СТАНКОВ

Драга моја,
прошле су четири најтужније године у мом животу. Моје рањено срце
чува те у њему.
Никада те неће преболети твоје ћерке НАТАША
и СОЊА неутешне су.
Твој супруг МИЛОРАД
ЂУРОВИЋ

1959–2013.

Куме,
заборав не постоји
док живе они који Те
воле.
Кумашин ГОРАН
ЈАЋИМОВСКИ
са породицом

(59/291196)

(65/291209)

21. маја 2020. навршава
се четрдесет дана нашој
мами

Јединој, никад прежаљеној мајци

АНИЦИ
ПИРКОВ
1947–2020.
Заувек у нашим срцима.
Ћерка МАРТИНА
и син ПЕРИЦА
са породицама
(67/291215)

РАДМИЛИ
РАДОЈИЧИЋ
На сваком кораку, у сваком погледу ја видим
тебе и чујем твој глас.
С поштовањем ћерке
ГОРДАНА и БИЉАНА
са породицама
(51/291183)

Утеха и заборав не постоје. Туга је вечна.
17. маја си нас заувек напустила.
Неутешна мајка РАДМИЛА и сестра ЂУРЂЕВКА
(50/291182)

ЂОРЂЕ
АТАНАЦКОВИЋ
2004–2020.

ПАНТЕЛИЈА

МИЛЕНА

1930–2001.

1930–2010.

Много нам недостајеш.
Твоје: ЈЕЛА, БРАНА и
ЉИЉА са породицом

Синови МИОДРАГ и МИЛАН са породицама

(13/291092)

(23/29128)

СЕЋАЊЕ

Сећање на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

ВОЈИСЛАВ
ЂУРИЋ
КИЋА
ПЕТАР
СТОЈКОВИЋ

МАРИЈА

РАДОМИР
МИЋА

12. XII 1945 – 26. V 2017.

12. I 1942 – 17. X 1983.

Прошле су две болне
године од преране
смрти сина јединца.

У петак, 22. маја
2020. је четрдесет дана откако те нема.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ваши најмилији

Неутешна мајка
ВЕРА

Твоји најмилији:
син ЗОРАН
и ћерка МЕЛИТА
са породицом

(78/1291223)

(48/291175)

(39/291186)

Заувек сте у нашим срцима.

МИЛАН
ЧУБРИЋ
Воле те твоји:
ћерка ДУШАНКА,
унук МИЛАН, унука
НАТАША, праунуци
ЛУКА, ЛЕНКА,
ЛАНА, ЈЕЛЕНА
и НЕМАЊА
(1/291071)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 22. мај 2020.

ГОДИШЊИ ПОМЕН
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26. маја навршава се четрдесет дана откако нас је напустио
наш драги

ЉУБИЦА ЗЕЉКОВИЋ
26. V 2019 – 26. V 2020.

СЕЋАЊЕ

ВОЈИСЛАВ ГРУБАЧИЋ

Вољена наша, нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав јача од заборава.

остале су туга и успомене.
Твоји најмилији: супруг РАДОВАН, ћерке
ГОРДАНА и СНЕЖАНА, зет БРАНИСЛАВ и
унуке МИЛАНА и СТАША

Тога дана одржаће се помен, у 11.30, на гробљу Котеж у Панчеву.
С љубављу и поштовањем породица ГРУБАЧИЋ

(40/291159)

(5/291087)

ОГЊАН МАТИЈЕВИЋ
2012–2020.

Прошло је шест месеци

Сећање на драге родитеље

Вечито у нашим срцима.
Његови најмилији
(22/291126)

У суботу, 23. маја, у 11 сати, на гробљу Котеж,
даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

МАРИЈА
ЛАЦКОВИЋ

МИЛАН
ЛАЦКОВИЋ

1938–2015.

1930–2017.

МИОДРАГ ИЛИЋ
27. IV 1948 – 27. XI 2019.

Време пролази а туга, бол и љубав остају вечно.

Породица

Твоја супруга СЛАВИЦА ИЛИЋ

(31/291140)

(42/291164)

МИРИ ИВКОВИЋ
СЕЋАЊЕ
на вољеног супруга и оца

СЕЋАЊЕ

Заувек у нашим срцима и мислима.
МИЛОРАД, СРЂАН и МАРИЈА
(35/291149)

БОЖИДАРА СТОЈКОВА
дипл. инж. технологије
1943–2007.

ОЛГА ВУЧИНИЋ

ВУКОТА ВУЧИНИЋ

18. V 2017 – 18. V 2020.

6. VI 2017 – 6. VI 2020.

Недостајеш нам.

НЕБОЈША
ПЕШИЋ

ИВАН
ПЕШИЋ

1972–2020.

1943–2019.

(41/291158)

(49/291179)

СЕЋАЊЕ

Опраштамо се од нашег драгог пријатеља

КОЈАДИНОВИЋ

Ожалошћени: мајка
МИЛИЦА, брат ЗОРАН,
сестре МИРЈАНА
и МАЈА, зетови ДЕЈАН
и БРАНКО и остала
родбина и пријатељи

МИЛОШ
ШАПИЋ

БАТА

СМИЉА

СРПКО

2014–2020.

1970–2020.

1980–2020.

1991–2020.

Сећање на Тебе је део
нашег живота.
Породица

26. маја 2020. навршава
се шест најтужних месеци откако са нама није наш вољени

Ваши: ГОРАН, ЂОРЂЕ и ЛЕПА

Твоја породица

СЕЋАЊЕ

24. маја 2020. навршава
се четрдесет најтужнијих дана откако са нама
није наш вољени

ВОЈИСЛАВА
ГРУБАЧИЋА

Ожалошћени: супруга
МИЛИЦА, син ЗОРАН,
ћерке МИРЈАНА
и МАЈА, зетови ДЕЈАН
и БРАНКО и остала
родбина и пријатељи

(6/291089)

(7/291089)

СЕЋАЊЕ
У тишини вечног мира нека Вас прати наша љубав јача од заборава.
МАРКОВИЋ, ЋИРИЛОВ и РИЗК
(14/291096)

(27/291135)

Сећање на драге родитеље

АНЂЕЛКОВИЋ

ЕРИКА и ВЛАДА
1998.
2010.
С тугом и поносом чувам Вас од заборава.
(16/291105)
Ћерка СЕКА са породицом

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

Породица
ЦВИЈОВИЋ

ТОШИЋ

(91/291259)

26. маја навршиће се година откако није са нама

БУДИМИР ЈЕЛЕНА
МИРЈАНА БУКАЗИЋ ЦИЦА

2007–2020.

2011–2020.

ЂУРИЦА
2019–2020.

Бол и туга остају...
Отац ВЕЛИЗАР и брат ЈОВИЦА са породицом

МИЛИВОЈ и ЖИВА ТОШИЋ са породицама

(19/291112)

(15/291100)

24

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Наредна седмица ће вам донети
много догађаја. Смењиваће се
периоди еуфорије и летаргије.
Љубав је врло компликована када нема добре комуникације. Гушите партнера унапред утврђеним распоредима. Чувајте зглобове.

Можете и даље очекивати прилив новца. Велики успех постићи
ће они које се баве научним радом, студенти и новинари. Дружење и изласци обележиће ову
седмицу. Многе Ваге ће добити
брачну понуду. Грло и синуси су
проблематични.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Мало предаха Бикови ће имати
почетком недеље, али само до
среде. Успешни су они који се баве било каквом уметношћу и пословима у вези са осигурањем.
Добар провод имаћете у петак.
Осећате како вам се враћају снага и добро расположење.

Прилив новца је мали, али ће наставити да буде константан. Могуће је да ћете до краја недеље добити судски позив, највероватније у
вези с неком непокретном имовином коју сте давно купили или продали. Слободне Шкорпије осетиће
лептириће у стомаку. Алергија.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Опустите се. Посредством пријатеља или неког рођака успећете
да промените радно место. За
студенте следи врло повољан период. Чувајте се флерта на радном месту, јер ситуација може да
се искомпликује. Посетите лекара ако вас и даље боле ноге.

Можете очекивати нов пословни
успех. Повољна седмица за грађевинце, архитекте и оне који
раде у маркетингу и туризму.
Препустите се свом партнеру.
Прихватите позив за викенд, лепо ћете се одморити и дружити.
Проблеми са стомаком.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

У уторак ће вас изненадити позив старог пријатеља и његова
понуда да одрадите један заједнички посао. Пољопривредници
могу очекивати новчани добитак.
Не изазивајте судбину тражећи
длаку у јајету. Једноставно уживајте. Више се крећите.

Често не изаберете најбоље, али
изаберете добро. Битно вам је да
радите с људима на које можете
да се ослоните. Од среде очекујте већи прилив новца. Љубав полако, на мала врата, улази у ваш
живот. Будите стрпљиви. Осећате се одлично.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Успоставите бољу сарадњу с људима с којима радите. Уважите
још нечије мишљење осим сопственог. Новац стиже већ у понедељак. Размислите о новим улагањима. Многи ће добити позив
за породично славље. Добро се
осећате.

Долазак новог шефа или колеге
може донекле да поремети ваше
планове. Не доносите пребрзо
закључке. Пратите огласе ако
тражите посао. Партнер покушава да вам се приближи. Унесите
мало романтике у заједнички
живот. Спавајте више.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Делујете дезоријентисано. Девице које раде у здравству имаће
превише посла, а запослени у
просвети могу имати непријатности с родитељима. Направили
сте помак у емотивном животу:
знате шта нећете. Здравље вам
је солидно.

(19. 2 – 20. 3)
Од понедељка очекујте већи трошак. Потражите савет од шефа
или старијег колеге, помоћи ће
вам у даљем раду. Превише попуштате партнеру и дозвољавате
да доноси одлуке уместо вас чак
и онда када би требало да се консултује с вама. Пад имунитета.

25

ЗАПИСИ

Петак, 22. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГОСТ: ДАНИЛО КОВАЧЕВИЋ, ФУДБАЛЕР

МИХОВИЛ МИХАЉЕВИЋ У ПАНЧЕВУ

ЈЕДАН ЈЕ КОВА, КАПИТЕН

Народна башта је
његов поклон граду

Панчево је одувек могло да се
поноси успешним спортистима и истинским мајсторима вештина којима се баве. О некима се писало нашироко, испричано је много прича, а неки су
остајали по страни... Један од
момака који готово целу деценију остављају упечатљив траг
у панчевачком спорту свакако
је и Данило Ковачевић, убојити нападач Фудбалског клуба
„Железничар”.
Нема тог љубитеља најважније
споредне ствари на свету у нашем граду и околини који није
чуо за њега. Јер популарни Кова није само прави мајстор фудбала, изузетан центарфор, најефикаснији стрелац... Он је и
капитен, лидер, вођа. Он је душа тима. Без њега је готово немогуће замислити екипу најбољег фудбалског колектива са
ових простора. Данило Ковачевић је једноставно постао заштитни знак ФК-а „Железничар”. Прави предводник сјајне
генерације која је фудбал на велика врата вратила у Панчево.
Остаће упамћено и уписано
у спортским алманасима нашег града да је Данило био капитен најуспешније „Жељине”
екипе у његовој седамдесеттрогодишњој историји. Оне која је
остварила историјски успех и
„Железничар” лансирала у врх

БА ЛАН СИ РА ЊЕ
Данило Ковачевић већ четири године ради у „Сава
осигурању” као консултант
у продаји, али успешно
усклађује све обавезе.
– Колеге су сјајне и имају разумевања за моје
спортске обавезе. То ми је
можда и највећи изазов,
да успем да балансирам
између породице, фудбала
и посла, и мислим да ми
засад не иде лоше. Имам
пуну подршку породице,
поготово супруге Иване,
јер у том балансирању она
и син Душан можда највише трпе. Али навикла је
она за дванаест година да
живи са мном и фудбалом,
поготово што смо добар
део тих година били раздвојени због мог играња
по разним местима – са
осмехом прича Данило.
српског фудбала, у Прву лигу.
Уз то, Кова је био и најефикаснији стрелац тима, с једанаест голова.
Данило Ковачевић је рођен
26. јануара 1989, а фудбал је
почео да тренира с непуних седам година, у ондашњем „Динаму”, код професора, а сада и
доктора фудбала, Александра
Јанковића.
– Пошто тада није било тако
младих селекција као данас,
почео сам да тренирам са старијим дечацима, али врло брзо сам отишао у ОФК „Београд”, на позив Ненада Галића, који је игром случаја имао
утицаја на каријере још неких

актуелних играча „Железничара”. Међу популарним „романтичарима” с Карабурме прошао сам комплетну школу фудбала, а волим да истакнем да
сам у том периоду научио осамдесет одсто ствари које знам о
фудбалу. Тада је почела и моја
дружба с Бојаном Трипковићем Трилетом, која траје и
дан-данас. Највећи утицај на
мене у том периоду имао је
тренер Зоран Лончар, који ме
је, као бивши врстан нападач, много научио.
Било је то време када
је Пеца Дивић био
у најбољим годинама, капитен првог
ти ма ОФК „Бе о гра да”, нај бо љи
стрелац лиге, па
још наш Панчевац. Био сам поносан. Пеца је био
мој идол – присећа се Данило фудбалских почетака.
По одласку из
ОФК „Бе о гра да”
био је члан и омладинског тима „Рада”, а он да је
млади Ковачевић за и грао и сени ор ски
фудбал...
– Почео сам
у „Долини” из
Падине, наставио у „Динаму”,
а онда сам годину дана провео
у клубу Б71 на Фарским острвима. Мислим да сам тада дефинитивно сазрео. Та година
ми је баш много значила, не
толико фудбалски, колико на
сваки други начин. По окончању епи зо де ме ђу Фа ра ни ма
уследио је повратак кући. Уписао сам факултет и размишљао
да ли да уопште наставим да
се активно бавим фудбалом.
Ипак, Александар Стевановић
ме је наговорио да дођем у „Динамо”, који је био баш у тешкој ситуацији на полусезони.
Нисам се покајао, јер сам већ
наредне године с „Динамом”
ушао у Српску лигу. Било је то
за мене одлично првенство, јер
сам постигао преко двадесет
голова. „Брзи воз” је тада био у
прилично лошој ситуацији, није било изгледа да ће кренути
набоље, па сам се одлучио за
одлазак. Поново сам обукао

НА ДОК НА ЂИ ВА ЊЕ ПРО ПУ ШТЕ НОГ
Као и свим спортистима, Данилу је тешко пао прекид
шампионата услед ванредног стања које је узроковала
пандемија коронавируса у
нашој земљи.
– У изолацији сам највише
времена проводио са својим
сином, надокнађивао сам му
пропуштено – са осмехом каже Кова и наставља: – Искрено, тешко ми је пао прекид
шампионата. Одрадили смо

баш жестоке зимске припреме, како бисмо што спремније дочекали пролећни део
шампионата и наставак победничког низа, а на принудну паузу смо морали већ после друге рунде другог дела
првенства. Шта је – ту је. Надам се да је све то иза нас,
радујем се повратку редовним животним активностима
и чекам „Жељин” старт за пут
у високо друштво.

дрес „Долине”, што се показало
као пун погодак. С тадашњим
саиграчима остварио сам велики успех. Занимљив је податак
да је капитен те екипе био садашњи првотимац „Железничара”, мој велики пријатељ и
дугогодишњи саборац
Бојан Трипковић. У сезони 2012/2013. клуб
из мале Падине пласирао се у виши ранг,
у Прву лигу, а ја
сам био најефикаснији стрелац
екипе, са шеснаест погодака. У пр-

вом де лу
сезоне у прволигашком друштву
делио сам прво место
на листи стрелаца, а потом сам прешао у „Младост” из Лучана, с којом
сам на крају сезоне ушао и
у Суперлигу. Тако сам за
само три сезоне стигао од
фудбалске зоне до елите
– с поносом препричава
богату фудбалску биографију капитен ФК-а „Железничар”.
Много тога је овај сада већ искусни фудбалски

вук претурио преко главе током своје каријере. Променио
је много тренера, стекао велики број пријатеља...
– Најлепше ми је било у Падини, а покојни председник
Ковач био је најбољи човек
кога сам упознао у фудбалу.
У „Долини” сам радио и с Јо-

каријери, као ни људе с којима је сарађивао.
По окончању ангажмана у
„Младости” из Лучана пут је
Данила одвео у Петровац на
Млави, где је задужио опрему
домаће „Слоге”.
– Провео сам две лепе године у том градићу, а онда се у
мом животу појавио Зоран Наунковић, први човек „Железничара”. Сели смо, договорили се и – остало је историја.
Обећали смо један другом да
ћемо дати све од себе да Панчеву подаримо прволигаша. И
ус пе ли смо. Сви за јед но. У
„Жељи” сам већ пету сезону и
то ми је најдужи период у неком клубу. Волео бих да у „Железничару” и завршим каријеру, али о том потом. Радујем се још једном уласку у виши ранг, као фудбалер с највише постигнутих голова, и то

ТИ ТУ ЛА ЗА МАР КА
Какав је човек Данило Ковачевић, можда најбоље
може да покаже ова реченица:
– Ово прво место, ову
титулу, посвећујем Марку
Јовановићу. Он је годинама био део „Жељиног”
успона, све док није трагично настрадао – не препушта Кова свог пријатеља
забораву.
у свом граду. То је и био Зоранов и мој циљ од самог почетка. Ја сам био петлић, колико
се сећам, кад се у Панчеву последњи пут играо други степен такмичења. Свима је јасно колико се ово дуго чекало. Заиста ми је драго да сам
и ја део те приче – поносно
прича предводник генерације
која је своје име, али и име
Фудбалског клуба „Железничар” уписала у спортску историју наше земље.
Поред тога што је сјајан на
фудбалском терену, што је прави мајстор с лоптом, што има
истанчан осећај за гол, што се
увек нађе на правом месту на
„травнатом правоугаонику”,
Данило је пре свега – добар човек. Размишља својом главом, има свој став...
Он држи своју реч! Зна Кова због чега је одабрао да
баш у ФК-у „Железничар” проведе најдужи период своје богате каријере. Са својом тридесет једном годином стекао је
богато фудбалско, али и животно искуство. Он је и Драганов син и Иванин супруг и Душанов тата... Он је рођени победник!

ФУД БАЛ КАО ПО РО ДИЧ НА ТРА ДИ ЦИ ЈА
Данилов отац Драган Ковачевић, такође познат као Кова,
цео свој живот је провео у
фудбалу. И данас је тренер,
тренутно у Долини из Падине.
– Ћале ме никад није форсирао, иако је фудбал његов
живот. Пустио ме је да се
вом Симанићем. Био нам је
тренер свега два месеца, а када је одлазио, пошто није имао
лиценцу за Прву лигу, више
од пола свлачионице је плакало. То нисам доживео ни
пре ни касније. Заиста сјајан
тип. Што се тиче осталих тренера, заиста их је прошло много кроз моју каријеру, али с
већином сам имао добар однос. Имам га и данас. Од Александра Стевановића Аце, Ненада Стојчића, преко Горана
Мрђе и Небојше Петровића,
заиста не бих никога посебно
из дво јио – не за бо ра вља
најпознатија брада фудбалске
Вој во ди не ле пе тре нут ке у

сам борим за себе и пратио
ме је из прикрајка. Ми се сада зезамо да сам ја некада
био Ковин син, а сад је он
Ковин ћале. Ко зна, можда
ће и мене једног дана знати
као Ковиног ћалета – поентира наш саговорник
Готово је немогуће подсетити се свих Ковиних фудбалских
утакмица и голова, али остале
су бројне фотографије, у разнобојним дресовима, које ће кад-тад наћи своје место у неком
фудбалском лексикону Панчева.
До тада сви истински поклоници спорта, нарочито прави
љубитељи популарне „бубамаре”, моћи ће да уживају у фудбалским мајсторијама Данила
Ковачевића широм прволигашких стадиона у Србији.
Да, то је „Жељин” број 14.
Стрелац, лидер, вођа... Срце тима. Један је Кова капитен.
Свака част, мајсторе!
Александар Живковић

Миховил Михаљевић
Панчево припада свим Панчевцима, по природном праву – град је дело свих њих.
Али ако је могуће издвојити
појединца која је највише утицао на данашњи изглед Панчева, онда је то, без сумње,
Миховил Михаљевић (1770–
1845).
Овај Хрват, поданик и официр аустријског цара, рођењем је био предодређен за
војничку каријеру. Његова породица је дала четири аустријска генерала, од којих су двојица пала на бојном пољу.
Сам Миховил је униформу обукао у четрнаестој години, када је постао кадет
војне школе у Винер Нојштату, а ратовао је против Турака, Италијана, Француза... У
заробљеништву ових последњих провео је годину и по
дана.

се Горњим градом назива, а
био је насељен, као уосталом
и данас, углавном српским
становништвом.
„Улице су ту биле кривудаве, куће у већој мери од плетера и набоја грађене, покривене понајчешће трском. Блатњаве улице убрзо су добиле
тротоаре од цигле, главније
тyрску калдрму, а свака кућа,
од којих је већина имала отворено огњиште, морала је да
сагради димњак од печене цигле. Наравно, све улице су добиле грађевинске линије, тако да је изглед турске паланке убрзо нестао. Почеле су у
већој мери да се зидају куће
од печене цигле или у комбинацији цигла-ћерпич и сл.,
а материјали за покривање
стамбених кућа из природе
почињу да се замењују црепом (тип бибер). Калдрмисана су сва важнија раскршћа у
граду, мала пијаца и дрyго.
Многе улице у Михаљевићево време добиле су шанчеве
за одвод атмосферске воде,
јавно осветљење, бунаре на
одређеним реперним тачкама, канализацију и још много тога што је становништву
живот учинило много сношљивијим.”
По његовом налогу, отворене су Недељна („пофторна”), Девојачка и Главна („нормална”) школа, а постојећа
Математичка је реорганизована.
У Михаљевићево време су
сазидане неке од зграда које
и данас представљају украс

Кућа у Улици Николе Тесле 3
У свим биткама се истицао
знањем, вештином и храброшћу, па је брзо стицао чинове. У пензију је, 1842. године,
после 55 година војничке службе, отишао као артиљеријски маршал. Од цара је у знак
захвалности добио и титулу
барона.
У Банат је први пут дошао
1811. године, као командант
Влашко-илирског граничарског пука. Посао војног команданта на граници у оно
време није био само да пушком плаши Турке. Михаљевић се у Банату носио и с кугом из Влашке и разбојницима који су харали.
Потом је, 1816. године, премештен у Панчево и ту је остао
четрнаест година.

Велике промене
Наш град је у оно време био
зна ча јан ад ми ни стра тив ни
центар. Ту су биле смештене
бројне цивилне и војне институције: бригада и војна
команда, војно-грађевинска
гранична дирекција, царинска служба... Али изгледом
никако није одавао важност
– само три деценије раније
(1788) Турци су га потпуно
разорили.
Миховил Михаљевић је одмах по доласку прионуо на
поправљање услова живота у
граду.
„Про ме не су”, бе ле жи у
књизи „Куће и људи” Никола
Влајић, „прво почеле да се
огледају у делу Панчева који

Панчева: Главна стража (у ново доба позната као хотел
„Слобода”), Графова кућа (седиште Синдиката), стара зграда болнице...

Зелени споменик
Он се залагао за садњу дрвореда дуж градских друмова и
стаза, а Панчево му посебну
захвалност дугује због Народне баште, украса тадашњег,
али и садашњег Панчева. Михаљевић ју је лично пројектовао по узору на немачке
паркове, који су представљали ме ша ви ну раз и гра них
француских и строго уређених енглеских зелених површина.
Сам Миховил Михаљевић
становао је у данашњој Улици Николе Тесле 3, у седишту Бригадне команде.
Уочи његовог одласка из
Панчева на нову дужност у
Лавов, у знак захвалности за
све што је учинио за Панчево
и за Србе у њему, Српска православна црквена општина је
од познатог сликара Константина Данила, који је у то време радио иконостас Успенске
цркве, наручила Михаљевићев портрет. А на таваници
зграде у Николе Тесле број 3,
коју Панчевци данас зову Ћурчинова кућа, налази се још
један портрет овог човека, који се с правом сматра првим
урбанистом Панчева.
Умро је у 75. години и сахрањен је у Темишвару.
Р. П.
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДУШАНКА НАРАНЧИЋ У ЛОНДОНУ

ВРЕМЕ КОЈЕ СТВАРА НОВИ ПРОСТОР
Велики број наших суграђана
отиснуо се у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а „Панчевац” им у
овој рубрици пружа прилику
да опишу места на којима се
тренутно налазе и укажу на
особености тих поднебља и људи, али и да се мало препусте
носталгији.
У актуелном броју наша суграђанка Душанка Наранчић,
која већ тридесет пет година
живи у Лондону, представиће
свој живот на Британском острву, уз осврт на актуелну ситуацију у вези с пандемијом.
Наша некадашња суграђанка
Душанка Наранчић срећу је
пронашла у срцу британског
краљевства – Лондону.
Рођена је, како каже, у вољеном Панчеву, одакле је понела
не тако лош коктел гена од маме Ерке (Словакиње) и тате Милана (Србина). Завршила је најДушанка је пронашла себе у лондонској грандиозности (Поглед на палату Вестминстер)
пре ОШ „Браца Петров”, а матурирала, попут свог оца, у ГимУ тај неки други живот кре- категорији освојила неколико
– Божић је најлепше време у
назији „Урош Предић”, као сто нула је тачно 10. јула 1985, а трофеја. Прошле године сам Британији и Лондону. Тада је
седма генерација.
моменат одласка изгледао је чак била један од организато- све лепо украшено, свугде је
– Са средњошколским дру- овако...
ра међународног плесног так- празнична музика и сви певугарима се састајем и даље на
– Кроз прозор сам посма- мичења „The Ice Ball”, са око ше. Најрадоснији хришћански
сваких пет година. Не
трала своју земљу како проми- двеста учесника из једанаест празник није само дан када сви
пропуштам ниједан
че и имала утисак као да се и земаља, за шта смо добили пр- с фамилијом спремају празничскуп у име тог вечона опрашта од мене. На пу- вокласне коментаре. Планирам ни ручак с печеном ћурком и
ног другарства, мату за Лондон зауставила сам и нове веће подухвате чим бу- кад ништа не ради, па чак ни
кар дошла на тај дан
се код баке и стрица, који су ду допуштена јавна окупљања транспорт, већ је то цео период
и сутрадан изјутра, у
ми се изузетно обрадовали, – говори британска Панчевка. припрема од почетка новембра.
још увек слављеничали нису најбоље схваком расположењу,
тали одакле ми толика
ФА СЦИ НАНТ НИ ЕН ГЛЕ СКИ КЛИ ФО ВИ
одлетела назад за
жеља за „белим свеЗа Енглеску Душанка воли који је насликао Томас
Лондон. А пре нетом”. Можда сам и
да каже да је то равна и зе- Гejнсборо, један од осниваго што сам отиишла како бих себе
шла у Енглеску,
више разумела. Велена земља у којој је трава ча институције „Rojal Akaстудирала сам инровала сам да ће ми
као четкицом насликана.
demy of Art”. А што се тиче
форматику. У то
се, кад још боље на– На обали имају предив- самих Енглеза, познато је
време сам играучим језик и себе тене клифове (стрме обалне да воле пабове, пиво, „фиш
ла у „Абрашемељније упознам, попадине – прим. нов.), а сам енд чипс”, то јест поховану
вићу”, а бијавити и неке нове идеЛондон је пун паркова. Где рибу и помфрит и, наравно,
ла сам активје, које ћу искористити
на и у Дому
када се вратим. Нисам
год да се окренете, чини поподневни чај – наводи
омладине тани слутила да правог повам се да видите пејзаж Душанка.
ко што сам
вратка неће бити бар још
организовала
неколико деценија – прича
Живети у страној земљи и Док је код нас главни дочек нотрибине у Стуова уметничка душа.
уклопити се у потпуно ново ве године уз велико славље, овдентском дому.
А у тих тридесет пет „ен- друштво није нимало лако...
де се то чека без велике помпе
Радила сам преглеских” година догодило
– Мислим да ми је најтеже у кући и ресторану, а пред поко Сту дент ске
јој се много тога – искуше- било да се навикнем на тиши- ноћ сви изађу до реке да гледаза дру ге, а на
ња, борбе, сазнања, сазре- ну међу људима и тек тада сам ју фантастични ватромет синпредавања сам,
вање, осамостаљивање... схватила колико смо спонтан и хронизован с музиком. Нисам
по пут мно гих,
– Дошла сам да чу- причљив народ; тако, рецимо, сигурна да ће ове године бити
путовала стопом
вам једну баку у месту док чекате аутобус, неко поред таквог славља због коронавируза Београд. На
Шепертон и да усавр- вас ће вам се јавити и почети са, јер су све манифестације отисти на чин се
шим енглески језик, причу од лепог времена и завр- казане, а ни јавна места не раишло и с друали убрзо сам се пре- шиће на породичним пробле- де… – прича житељка Лондона.
штвом на море.
селила у Лондон и мима, а можда ћете
Излазили смо маза кратко време нешто и да научите.
хом на Корзо; обично
на шла по сао у Насупрот томе, овде
смо се налазили код
д и з а ј н е р с к о м су сви ћутали и избеизлога Индустрије обу- Душанка Наранчић студију, а успут гавали да им се укрће и одатле бисмо викендом радила и дизајн ентеријера. На- сти поглед с неким.
одлазили у „Орфеј”. Радила сам кон удаје отворила сам с му- Први утисак је био да
и на продаји карата у Џез клу- жем фирму у грађевини и од су многи од толико
бу са чика Арнаутом. Тамо сам тада, преко двадесет година, великог броја људи у
осетила и први додир с том вр- радим на највећим светским суштини сами. Кастом музике, а с тим у вези хва- пројектима, тачније на коор- сније сам схватила да
ла и Мики Попову, тадашњем динацији механичких и елек- није баш тако како се
диск-џокеју, који ми је отво- тричних инсталација. Поред чинило у првом трерио та врата. Посећивала сам и тога, одмалена сам волела да нутку. Људи су овде
популарне „Гитаријаде” и радо плешем – то нам је било у по- веома предусретљигледала и слушала Ђеку, Ради- родици. А стицајем околности, ви и кад, рецимо, уђецу Кингса и многе друге. Било као нови изазов, пре четири го- те у неку установу или
је то безбрижно време препуно дине с пословним партнером продавницу, свуда ће
креативности, наше „Грлом у отворила сам плесну школу вас дочекати топли
јагоде”... – присећа се Дуца.
„Princeps Dance Academy”, ко- осмех и питање како
ја успешно учи децу и одрасле могу да вам помогС кофером кроз живот
разним врстама плеса: од стан- ну. Ако сте на улици
Увек је себе видела као бун- дардних, преко латино, до ба- и изгледате изгубљетовника којег не држи место, лета. Иако сам власник, при- но, па још имате рашто ју је пре тридесет пет го- чињава ми велико задовољство ширену мапу, одмах
ди на и од ве ло у Ује ди ње но и да предајем. Узгред, и ја се ће вам неко добронаСуорганизаторка међународног
Краљевство, и то „само” на два такмичим у латино плесови- мерно прићи. „Моплесног такмичења „The Ice Ball”
месеца, који су потрајали до ма, па сам на великим такми- лим те”, „хвала”, „изданас.
че њи ма у сво јој ста ро сној вини” употребљавају се без преОна истиче да се данас, у
станка у свакој ситуацији. Тре- време пандемије, све пребацибало ми је времена да се навик- ло на дигитални начин – од
ПЛЕС ПРЕ КО НЕ ТА
нем на тако нешто; сада и када приче с пријатељима до конУ време изолације Душанка
– Будући да у Британији
се ударим о столицу, кажем не- церата, позоришних предстаје почела да организује ин- ништа не ради два месеца,
свесно „извини” – наводи Ду- ва и групних излазака. Све то
чека боља времена...
шанка.
тернет журке преко аплика- што важи и за плесне шко– У овој ситуацији ниједној
ције „Зум”, што се за наше ле, учитељи плеса дају часоБританија каснила с мерама држави није лако, али ипак
подручје зове „Носталгија” ве преко интернета (апликаДесетомилионски Лондон за
(последња је одржана 16. ција „Зум”), па тако, рецињу је диван град препун истомаја), док је назив међуна- мо, могу да учим плесу нерије и прелепих знаменитости,
Страну припремио
родне „Dancers United” и кога из Панчева, Београда,
као што су Вестминстер, Биг
Јордан
биће поново приређена 6. Ниша… И било где у свету –
Бен, Пи ка ди ли, Тра фал гар
Филиповић
сквер и, наравно, краљевска Бајуна.
каже Душанка.
кингамска палата.

мислим да је Србија одреаговала на време правим мерама
и спасла многе животе. Овде
је све то било много блаже; каснило се са изолацијом и много људи је умрло, па чак и преко хиљаду на дан. Рестрикције
су од ове недеље ублажене, али
већина људи мисли да је прерано, а време ће показати да

живи на Врачару, показао племенитост и одлучио да буде волонтер за време ванредног стања.
– Што се мене тиче, иако многи у овим годинама мисле на
пензију, и даље кујем планове
за нове пројекте. Нема стајања… Ипак, стигнем да се ужелим и мог Панчева, па једва чекам да поново дођем и одем код

С плесног надметања у Блекпулу
ли је то исправно. Што се мене
тиче, у изолацији сам од 15.
марта. С друге стране, упркос
шокантним исходима, људи покушавају да виде и добру страну ове ситуације и проведу више времена с породицом, да
кувају храну уместо што је подгревају у микроталасним рернама или да ураде дуго прижељкиване ствари за које никада нису имали времена. Једноставно, почели су да више
обраћају пажњу једно на друго
– каже наша суграђанка.
С тим у вези она поносно истиче како је и њен син, двадесетосмогодишњи Виктор, који

„Поповића” на кестен-пире или,
кад је топлије доба, на сладолед
са шлагом; да прошетам тамишким кејом, Корзоом и парком
и да мало седим у кругу. Волим
да се видим с драгим пријатељима и мојим гимназијалцима.
Све у свему, Панчево је град мог
детињства и младости, а Лондон – средњих година и старости. Ово ванредно време дало
нам је шансу да размислимо о
себи, животу, свом путу и онима око нас, да очистимо душу и
направимо простор за нова,
другачија искуства. Живот неће бити као пре, а нећемо ни
ми – завршава Душанка.

Тауер бриџ – једно од обележја главног града Енглеске
АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Николица
Мушко штене с Тесле тражи нови дом,
јер особе које су га пронашле не могу
да га збрину, чак ни привремено, па му
је неопходан човек од поверења.
Николица је прави зврк с разиграним репићем и веома весело, дружељубиво и умиљато куче.
Ако неко жели да му пружи дом, а
има основне услове за удомљавање, ово
је права прилика за њега.
Све информације се могу добити на
телефон 063/881-09-19.

Јазавичарци
Шест штенаца (једно мушко
и пет женских), старих око
месец и по дана, желе да буду
удомљени.
Ови преслатки јазавичари
очишћени су од паразита, а
требало би да потенцијални
удомитељи имају адекватне
услове и сагласност свих укућана како би овим љупким
створењима пружили бригу и
негу у дужем периоду, то јест
за цео живот.
Све информације се могу добити на телефон 060/146-77-87.

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

АЊА ЦРЕВАР БЕЗ АДЕКВАТНИХ УСЛОВА ЗА ТРЕНИНГ

ДАРОВИ ЗА САЊУ

ОЛИМПИЈКА, А ПЛИВА У МЕСТУ...
Из подрума куће у
Нови Сад
Ишчекивање
повољних вести

Чланови Удружења спортиста
„Српска Спарта” из нашег града у петак, 15. маја, посетили
су на тренингу атлетичарку Тамиша Сању Марић и приредили јој изненађење.
После сазнања о успеху ове
талентоване спортисткиње, која у 2020. години има најбољи
резултат на свету у дисциплини 600 метара, чланови удружења „Српска Спарта” поклонили су Сањи нови лаптоп и
друге вредне дарове.
У име донатора окупљенима се обратила Владана Златановић, која је рекла да су
одмах након званичне објаве
на сајту „World Athletics” да је
наша суграђанка прва на свет-

ској ранг-листи у дисциплини
600 метара за 2020. годину,
одлучили да је награде и на
тај начин додатно мотивишу
за даљи рад.
– Хвала „Српској Спарти” на
овом лепом догађају и вредним поклонима за Сању. То ће
јој много значити као подстрек
за још преданији рад, који ће
допринети побољшању резултата – рекао је тренер АК-а Тамиш Зоран Коцић.
Сања Марић је 1. марта на
Првенству Србије у дворани деоницу од 600 метара истрчала
у времену 1:36,05, што је тренутно најбржи резултат на свету у конкуренцији девојчица
до петнаест година.

Вест да су тренинзи на отвореном и у дворанама по јењавању пан де ми је ко ро на ви ру са
опет дозвољени обрадовала је
многе спортисте и рекреативце у нашој земљи. Иако се ради под посебним условима и
мерама безбедности, ипак је
мо гу ће одр жа ти ква ли те тан
тренинг...
И сви су колико-толико задовољни. Или скоро сви. Јер,
шта је с пливачицама и пливачима? Јасно је колико је пливање специфичан спорт и да је
за прави тренинг и одржавање
форме потребан базен. Иако су
већ у првим данима епидемије објављена нека истраживања у иностранству по којима
базени не могу бити преносиоци заразе због хлора, који се и
иначе користи као средство за
дезинфекцију и борбу против
коронавируса, базени у Србији
нису отворени.
– Пре уво ђе ња ван ред ног
стања у нашој земљи била сам
у Шпанији на припремама, али
због ситуације с коронавирусом била сам принуђена да се
вратим у Србију. Када сам дошла у Панчево, морала сам да
будем четири недеље у самоизолацији. Ипак, ништа нисмо
препустили случају. Импровизовали смо теретану и базен у
подруму наше куће. Опрему
за теретану сам позајмила од
свог пријатеља из Кросфит клуба „Максбокс”, а онда сам купила дечји базен димензија 3
х 2 х 0,75 метара. Везала сам
се за гуму која ми је била око

појаса и пливала у месту. По
ис те ку мо је са мо и зо ла ци је
ствари се нису знатно промениле, па сам наставила истим
темпом. Међутим, при крају
ванредног стања кренуле су
при че да спо рт за жи вља ва.
Отварани су скоро сви спортски објекти, осим базена. Министарство спорта се није оглашавало, пливачи су опет стављени са стране. Први базен
који се отворио званично јесте „Пинки” у Сремској Митровици, где сам свакодневно
ишла како бих тренирала. Сада сам тренутно у Новом Саду,
самоиницијативно, јер у мом
гра ду не ма ни на го ве штаја

о отварању базена – рекла је у
те ле фон ском раз го во ру за
„Панчевац” наша најбоља плива чи ца и си гур на уче сни ца
Олимпијских игара у Токију
Ања Цревар.
Пливачи из многих земаља,
попут Мађарске, Шведске, Холандије, Хрватске, Чешке, Словеније и других, увелико тренирају у базенима, а о својим
пливачима брину и Шпанија и
Италија, које ће се убрзо прикључити поменутим државама. Пливачицама и пливачима у Србији преостаје само нада да ће у што краћем периоду
и они добити адекватне услове
за рад.

СЈАЈНЕ ВЕСТИ ЗА ОСНОВЦЕ

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ
Биће такмичења
по градовима
Кликом до учешћа
Златна повеља која се традиционално уручује граду домаћину „Дунав осигурање Спортских игара младих” ове године
је додељена Општини Прибој.
На церемонији уприличеној
тим поводом у уторак, 19. маја, у малој сали Дома културе у

Прибоју свечано је означен и
почетак онлајн пријављивања
за СИМ такмичења у свим спортовима и за све градове у Србији. Најмлађи Панчевци већ
су се показали и доказали као
истакнути „симовци”, па не треба сумњати да ће и ове године
велики број екипа из нашег
града и околине бити део највеће спортске манифестације
у овом делу Европе.
Овај догађај је претходно био
планиран за 17. март, када је

IN ME MO RI AM

Желимир Север
(1938–2020)
Спортско Панчево је остало без још
једног верног посленика. У понедељак, 11. маја, преминуо је Желимир Север. Некадашњи међународни ИХФ судија сишао је са животне сцене у 83. години...
Желимир Север је рођен у Сарајеву 24. фебруара 1938. године. По
професији економиста, банкарски
службеник, рукометом је почео да
се бави од 1955. године, и то као
члан панчевачког РК-а „Средњошколац”, а потом је прешао у још
један панчевачки клуб – РК „Младост”.
Дуги низ година, као међународни судија, у пару с Предрагом Обреновићем, делио је рукометну правду на утакмицама Прве савезне лиге Југославије, а касније је био и савезни контролор.
Желимир Север је судио утакмице на „Трофеју Југославије” у Пули и Чаковцу, три пута делио правду на балканским
омладинским шампионатима, судио на Купу „Седика” у Софији, као и утакмицу квалификација за Светско омладинско првенство између Италије и Аустрије 1983. године.
Такође, Желимир Север био је председник Стручне комисије Збора рукометних судија Панчево, Стручне комисије
Удружења рукометних судија Војводине и дугогодишњи члан
такмичарских органа.
Нека му је вечна слава.

требало да се одржи свечана
академија уз богат културноуметнички програм, али су организатори, због проглашења
ванредног стања у нашој држави, били приморани да тај
скуп одложе. Будући да су и
даље на снази мере Владе Републике Србије прописане ради заштите од ширења пандемије, свечаност ни овог пута
није могла да буде реализована у складу с првобитним
плановима.
Управо због тога ће и тачан
датум церемоније отварања „Дунав осигурање Спортских игара
младих Србије Прибој 2020” бити накнадно саопштен. Како истичу званичници Игара, програм ће, када се за то буду створили услови, бити приређен у
складу с мерама и препорукама
надлежних институција, а у плану је да се тада у Прибоју одрже
СИМ спортски дан, концерт на
Тргу ФАП-а, као и спектакуларни ватромет, који по традицији
Игре организују у свим градовима домаћинима.
Занимљиво је и то да ће се
ове године, први пут од оснивања Игара у нашој земљи, у
Прибоју одржати и државна
првенства у три спортске дисциплине. Познато је, иначе,
да је Београд још од 2014. град
домаћин државног првенства
Игара у свих десет спортова.
Ове године ће се, за промену,
у Прибоју одржати државна
првенства у: атлетици (трка на
60 метара за дечаке и девојчице, за две узрасне категорије: 2009. и млађи и 2011. и
млађи), у игри „између две ватре”, која је заштитни знак
Игара у целом региону (2011.
годиште и млађи), као и у малом фудбалу за дечаке (узраст
2009. и млађи).

и Слободан Бранковић, некадашњи атлетичар, рекордер и
репрезентативац наше државе,
а сада директор Атлетског савеза Србије.
Посебно важан тренутак на
свечаности био је онај када је
једним кликом миша покренут
софтвер, па су тако и званично
отворене онлајн пријаве за такмичења на сајту igremladih.rs.
Од тог тренутка дечаци и девојчице широм Србије имају прилику да, као и претходних година,
на порталу Игара одаберу спорт
и град у коме желе да се такмиче и да попуне своју пријаву.
Организатори кажу да ће пријављивање трајати нон-стоп, све
до дана почетка такмичења у
изабраном граду за дати спорт.
Такмичења ће се, у мало измењеном концепту, у складу с мерама Владе Републике Србије,
одржати по распореду за сваки
град, који ће бити благовремено објављен на сајту Игара и на
официјелним страницама на
друштвеним мрежама.

ШАХОВСКИ КУТАК
– Желим да захвалим Општини Прибој на томе што је
постала део СИМ породице у
2019. години и што смо најлепшу спортску причу, у интересу деце Прибоја, Србије и региона, веома успешно реализовали. Користим прилику да
захвалим и на два признања
која је за 2019. годину добила
наша организација од Спортског савеза Прибој, нашег техничког партнера који је од првог дана постао наш истински
пријатељ. Високи покровитељ
Игара од оснивања у нашој земљи јесте Влада Републике

Србије, а посебну захвалност
на подршци у реализацији свих
наших активности дугујемо пулу наших спонзора – рекла је
Панчевка Ивана Јовановић,
председница „Дунав осигурање Спортских игара младих”.
С обзиром на то да је Прибој
град атлетике, гост на церемонији одржаној у Прибоју био је
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дд5)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

МЛАДИ КОШАРКАШИ ТАМИША ЗАПОЧЕЛИ РАД

ЛОПТА КАО НАЈБОЉА ДРУГАРИЦА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Дречава
Кућење није лак посао.
Ипак, прати те ентузијазам.
Кречиш зидове.
Постављаш подове.
Уносиш намештај.
Слажеш боје.
Понекад се и слажеш, погрешиш, „пустиш” дречаву.
Али кућа је твоја, увек можеш да започнеш од темеља.

На терену код Суда
само пршти
Вежба се и на СЦ-у
„Младост”
Као од лич но ор га ни зо ван
спортски колектив који успешно ради већ скоро три деценије, Кошаркашки клуб Тамиш води рачуна о сваком детаљу. Тако је ова спортска дружина, предвођена председником Дарком Јовичићем, од
свог оснивања полако али сигурно ишла само напред.
Тамиш је сада клуб с традицијом и реномеом који се
цени у кошаркашким круговима широм Србије. Уосталом, његово надметање у Суперлиги, као и победе над
најквалитетнијим тимовима
које наша земља има најбољи су доказ за то.
А да би један спортски колектив био стабилан, да би
имао будућност, најважније
су млађе категорије. Људи који воде КК Тамиш знају то, па
стога велику пажњу поклањају управо својим клинцима.
Услед ванредног стања које је уведено због пандемије коронавируса, и

мали кошаркаши Тамиша морали су
да пре ки ну рад. На њи хо ву сре ћу,

дани без тренинга и дружења с наранџастом лоптом сада су иза њих, а они су опет
своји на своме. Баш тамо где
највише и желе да буду – на
терену.
Поново су у погону готово
све младе селекције КК-а Тамиш, осим школе кошарке, с
обзиром на то да је још увек
на снази забрана окупљања у
школама и школским двориштима.
Тако, поштујући све мере
и правила како би се спречило ширење епидемије коронавируса које је уредбом донела Влада Републике Србије, најмлађи кошаркаши и кошаркашице Тамиша вредно
тренирају на терену код Суда, али и на СЦ-у „Младост”.
С њима ради чак шест тренера, а то су: Александар Јовановић, Милован Перовановић, Ђорђе Деветак, Даринка Јовановић, Бојан Јовичић
и Ненад Марин.
Та лен то ва ни клин ци и
клинцезе вежбају три пута недељно и жељно ишчекују моменат када ће поново почети
и да играју утакмице.
Да, они воле кошарку. Они воле свој
Тамиш.
А. Живковић

Празнина
Проблем, празнина настаје када осетиш да си странац.
Била кућа у твом власништву, или не.
Била особа емотивац, или не.
Тешко да има веће казне од те да дрмаш кавез.
А нико те не чује.
Глас ти је утихнуо, слабо дрмаш.
Супер је када те обујми празнина.
Онда имаш шта поново да пуниш.

Из главе
Пошто те нешто у главу дрмне, израсте чворуга.
Пипкаш израслину, јер јој ту није природно место.
А то боли.
Кад метафоричку чворугу метафорички пипаш...
... и то боли.
Бол долази из главе.
У њој настаје.
И из ње нестаје, кад тако решиш. Храбро.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАДА ОНЛАЈН НАСТАВА?
Иван Давитков,
професор технике
и технологије:
– Ученици би овако
могли увек. Али све
има своје предности и
мане. Неко може
уместо њих да ради
код куће, а да ми не
знамо. С друге стране,
у кућној атмосфери су
слободнији.

Марија Перић,
наставница руског:

Зоран Тодоровић,
метеоролог:

– Када је наша
школа у питању,
дигитална настава лепо
функционише. Јесте
мало теже сада доћи до
деце. Некад их баш и не
интересује да се укључе
у све то. Ипак, много је
боље овако него да је
школа била прекинута.

– Онлајн настава је
прави погодак. Да ли је
то адекватна замена за
уобичајене часове,
зависи. Постоје ученици
који су се показали
боље него у школи, али
је заступљен и обрнут
случај. Дакле,
индивидуално је.
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