Рачуни за струју
могу да буду мањи

» страна 2
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Како живе слепи у
нашем граду

» страна 8

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 23. ОКТОБРА 2020.

РАСТЕ БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ

У ТОКУ ЈЕ НАЈЈАЧИ НАПАД КОРОНЕ,
СЛУШАЈТЕ ЛЕКАРЕ, НОСИТЕ МАСКЕ!
Само поштовање епидемиолошких мера може да
успори пандемију док не почне вакцинисање
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Град
Увођењем
гаса до
чистијег
ваздуха
» странa 4

Здравље
Жучни каменац је
непријатан сапутник
» страна 6

ТОРАЊ

Записи

Слободан Бубњевић:
Знање из науке не стиче
се на „Јутјубу”
» страна 12

Фото-репортажа

МИТ ИЛИ СТВАРНОСТ?

страна 5

НА УДАРУ ГАМАДИ

страна 7

Трговачке картице за верност: РОЈЕВИ СМРДИБУБА РЕДОВНА ПОЈАВА,
шта стварно добија потрошач У КУЋАМА ТРАЖЕ МЕСТО ДА ПРЕЗИМЕ

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

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

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

Вредне жене
панчевачке
» страна 29

Спорт

Поштовани читаоци,
Због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” се и на улицама града, код
колпортера, продаје од петка, уместо од
четвртка, као што је то било до сада. У петак
стиже и на киоске.
Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову
промену.
Редакција
ПАНЧЕВЦИ ВЛАСНИЦИ АКВАРИЈУМА стр. 11

У свету лепоте и тишине

Пише се одбојкашка
историја…
» страна 30
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Конфузија
свести
У аутобус су ушле две млађе
жене и селе иза мене. Намерно нису понеле маске и скоро
петнаест минута су разговарале о томе колико је њихово ношење бесмислено и како ће
„баш оне да нам помогну”. Обе
су здравствене раднице.
Не може да те не натера да
размишљаш. Где је запело?
Већина нас је сигурно доживела да чује фразе како све зависи првенствено од нас самих и
како ће ситни кораци донети
промену. У таквим ситуацијама често људи кажу: „Ма, да, а
систем? Ништа не може без
система. Шта ако ја урадим
све што могу, а ништа се не
промени?” После толико месеци слушања о коронавирусу,
и толико преминулих и оболелих, па некако залечених, и
даље код људи постоји сумња.
У шта? Да ли нешто постоји?
Заиста? Све чешће се појављују вести о онима који оштро
јавно заговарају да је све што
се дешава бесмислено. Пре неки дан је преминуо тридесеттрогодишњи инструктор фитнеса из Украјине који је на
„Инстаграму” водио кампању
да корона не постоји...
Зашто нам сада систем није
важан? Систем нису само политичари који нам нису симпатични, већ и низ стручњака,
школованих да обављају свој
посао најбоље што умеју. Можемо да имамо свакаква размишљања о томе какве су њихове изјаве, зашто сада кажу
овако, па затим онако. Да ли
се вама дешава на индивидуалном нивоу да урадите нешто, па у следећем тренутку
схватите да је то било потпуно
погрешно? Или да не можете
да контролишете неке ситуације за које сте били сигурни
да су вам сви конци у рукама?
Грешке се дешавају. Посебно
тамо где је укључено милион
фактора. У овом случају људи.
Да ли је стварно тешко барем
на таком малом простору носити маску? Не због страха,
већ разума.
* * *
У Пошти је жена која је чекала у реду пљунула у своје прсте како би пребројала новчанице. Својим прстима дала је
новац службеници за шалтером, а онда узела хемијску
оловку којом се сви потписујемо када преузимамо пошту. У
овом објекту није било ниједног средства за дезинфекцију.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 23. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БЕЛОГ ШТАПА

ПОСМАТРАТИ СЛЕПЕ КРОЗ ЊИХОВЕ ВЕШТИНЕ
Бели штап је симбол
настојања слепих људи
да се самостално крећу и
достигну што већи ниво
самосталности
И у нашем граду је 15. октобра обележен светски Дан белог штапа, уз поруку да се слепима и слабовидима
призна право на једнаке шансе у свим
областима живота. Савез слепих Србије, као и његове локалне организације и установе за слепе сваке године
обележавају овај датум, чиме се придружују покрету слепих Европе и света. Светски савез слепих је глобална
организација која представља око 253
милиона људи који су слепи или слабовиди. У нашој земљи има око 12.000
слепих, а ова прилика се користи како би се указало на бројне проблеме с
којима се слепе и слабовиде особе
свакодневно сусрећу.
Међуопштинска организација Савеза слепих Србије Панчево обележила је овај дан тако што је у госте
позвала градског већника за подручје
рада, запошљавања и социјалне политике Миленка Чучковића и новинаре, па се петнаестак чланова овог
удружења с њима прошетало кроз центар града до зграде Градске управе.

Декупаж, вајање, кукичање, плес
У свом клубу у Улици Жарка Зрењанина 5 окупило се десетак чланова
панчевачког Савеза слепих; били су
добро расположени и ћаскали су уз
сокове и кафу. Неколико метара даље, у канцеларији, дочекала нас је
Ружица Антић, председница организације, која има 480 чланова.
– У Панчеву нас је 320, по преко
педесет у Ковину и Ковачици, 26 у
Алибунару и тринесторо у Опову. Због
епидемиолошке ситуације не долази
нам у последње време много чланова. Али свраћају када се деле карте за
превоз, плаћа чланарина... Наравно,
често су ту и учесници на радионицама. Долазе и када им нешто треба,
психолошко-педагошка подршка на
пример. Има прилично старијих чланова и оних што далеко живе, па њих
ређе виђамо – прича Ружица Антић.
Активности су различите: постоји
радионица за декупаж, а чланови Савеза уче и да вајају, сликају, кукичају... Ипак, најинтересантније звучи
чињеница да је било прилично полазника часова плеса. Секције финансира Град, али, кажу, помаже и на
друге начине.
– Имамо звучне семафоре недалеко од наших просторија. Волели бисмо да се појачају боје, односно светла на њима, како због слабовидих,
тако и због свих старијих суграђана.
Помогле би нам и тактилне стазе, барем од Савеза до аутобуске станице,
како би они који се крећу помоћу
штапа то лакше чинили. Искористила бих прилику да замолим власнике
продавница и угоститељских објеката да не постављају рекламе, ограде и
баште где им није место. Баријере и

Фарма.
Ових дана, у центру града
Снимила: Драгана Кожан

Наши слепи и слабовиди суграђани у шетњи кроз центар Панчева
рупе нам отежавају кретање кроз град.
Потребно нам је разумевање суграђана – подвлачи председница Савеза.
На питање како Панчевке и Панчевци могу да помогну слепим и слабовидим особама, постоји ли бонтон
приликом прилажења њима, Ружица
Антић спремно одговара:
– Довољно је једноставно прићи и
питати их да ли им треба помоћ. Ништа друго. Не треба никог хватати за
руку или бити усиљен.
Градска библиотека нема одељак
за слепе и слабовиде, а предлог новинара да се један такав кутак обезбеди
сви присутни су поздравили; већник
Чучковић је рекао да ће Град покушати да нађе начин да се „та добра

– Наша врата су вам увек отворена,
непрестано смо вам на располагању.
Помажу и републичко министарство
и покрајински секретаријат, а средства стижу и преко Савеза слепих Србије. Али посебно ми је драго што су
Гордана и Данијел Тодоровић, обоје
слепи, пре нешто више од месец дана
добили дете, преслатку девојчицу.
Ружица Антић је захвалила локалној самоуправи која је „увек ту за нас”.
Закључила је:
– Град испуњава своја обећања, финансира нас и помаже нам. Захвални
смо на досадашњој лепој сарадњи и
сигурна сам да ће тако бити и убудуће.
Чланови Савеза слепих су потом
позвали у госте представнике градске

Ружица Антић
идеја и оствари”. Дотад, књиге, часописи и аудио-записи и даље ће у Панчево стизати из Београда и Новог Сада.

власти и новинаре и вратили се у своје просторије.

Милион динара за програме

У прогласу Савеза слепих Србије поводом обележавања Дана белог штапа стоји да се „корисници белог штапа суочавају с проблемом неприступачног окружења, што укључује не само приступ јавним објектима већ и
небезбедне тротоаре”. Каже се још:

После шетње Корзоом група чланова
Савеза ушла је у хол Градске управе.
Обратила им се заменица градоначелника Драгана Kупрешанин:
– Част и задовољство ми је што смо
данас овде заједно. Обележавање Међународног дана слепих јесте прилика да се пажња јавности усмери на
потребу спречавања дискриминације
особа са инвалидитетом и да се разбију предрасуде према тим категоријама друштва. Град Панчево је ове године, као и сваке, за рад Међуопштинске организације слепих Панчево издвојио милион динара за програмске активности које се односе на
побољшање услова живота слепих и
слабовидих. Град пружа финансијску
подршку и преко конкурса. Тако су
прошле године реновиране и окречене просторије у клубу Савеза слепих,
па се дружења и многобројне радионице организују у пријатнијим и много бољим условима. Као неко ко је донедавно био на челу Дома за лица са
оштећеним видом „Збрињавање”, познајем ситуацију у Панчеву и могу да
кажем да, ако имате неку потребу или
идеју за пројекте, увек можете да се
обратите већнику Чучковићу и мени.
Поменути члан Градског већа казао је да су просторије Градске управе и просторије слепих и слабовидих
и додао:

Право на једнаке шансе

са инвалидитетом, па тако и слепим
особама, омогуће доступно окружење, а самим тим и већу самосталност
у оквиру заједнице. Ово се омогућава
применом универзалног дизајна, што
укључује и доступност уређаја и апликација за рачунаре и мобилне телефоне како би слепи преко својих читача екрана могли несметано да их
користе.”

Довољно је једноставно
прићи и питати их да ли
им треба помоћ. Ништа
друго. Не треба никог
хватати за руку или бити
усиљен.
Како пишу најкомпетентнији, проблем потписа односно факсимила
уско је везан за самосталност слепих
и потребно га је што пре решити, како би се слепима омогућило да њихов потпис у свим ситуацијама важи
једнако као и потпис осталих грађана, будући да држава и својим Уставом гарантује равноправност свих
грађана.
Такође, резултат инклузивног образовања не сме бити само да дете оштећеног вида остане у кругу породице,
него и да стекне самосталност која ће
му омогућити да функционише независно од породице и да се оствари
као равноправан члан друштва у коме
живи. Један од највећих проблема
представља запошљавање, посебно високообразованих слепих особа. Стварањем услова за запошљавање слепих
остварује се темељно право које има
сваки човек – право на егзистенцију.
За остваривање свих ових и других
права слепих неопходан је приступ
помагалима. Специјална помагала
омогућавају слепима да своје потребе

СР БИ ЈА БЕЗ БА РИ ЈЕ РА
У прогласу Савеза слепих Србије
пише:
„Инвалидност није ствар избора
и свака подршка, од оне возача у
возилима јавног превоза, па до оне
послодавца на радном месту за
слепе неизмерно је значајна и потребна. Апелујемо на све државне
институције да грађанима оштећеног вида у потпуности омогуће
остваривање свих права која им по

основу инвалидитета припадају, а
посебно компензационих права, и
да, у складу с реалним могућностима, учине додатне напоре да се
уживање тих права, пре свих додатак за помоћ и негу другог лица,
увећа. Посматрајте нас кроз наше
способности, а не кроз инвалидитет
који имамо и пружите нам шансу да
будемо једнаки чланови заједнице у
којој живимо. Србија без баријера!”

„Целокупно особље које ради у саобраћају треба едуковати како да се
понаша према слепим особама које
се самостално крећу, као и према онима које имају пратиоца. Бели штап
представља симбол слободе, независности, самосталности и поверења,
јер омогућава слепој особи да се креће слободно и сигурно. У члану 9 Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом од држава потписница се тражи да особама

– које се не могу сматрати посебним
– реализују као и сви други грађани,
само на нешто другачији начин.
Савез слепих Србије позвао је све
државне органе, институције, компаније и друге заинтересоване стране
да се активно укључе у решавање ових
и многих других проблема бољом имплементацијом постојећих и прилагођавањем нових закона потребама
слепих и слабовидих.
С. Трајковић
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СИТУАЦИЈА ЈЕ ОЗБИЉНА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

КОРОНА ОПЕТ НАПАДА, СТАВИТЕ МАСКЕ!

Завод „Панчевац”
први у свему

Вести су лоше: само 21. октобра у Србији је било 512 новозаражених короном. Да ли ово
значи да се Србија ближи новом црном рекорду од почетка
епидемије и пику трећег таласа, пошто смо оволико заражених имали на врхунцу другог
таласа?
Ако се овај број упореди с
подацима из претходног, јулског таласа коронавируса, када смо дошли чак до 467 заражених за један дан, закључак
се сам од себе намеће.
Треба зато подсетити да смо
тада, након ванредног стања и
полицијског часа, једва дочекали да се опустимо и кренемо у нормалан живот. Све је
наговештавало да се ситуација
смирује, укинуте су ригорозне
мере, било је лето, мислило се
да топлије време смета вирусу... а онда – бум!
А тај бум није дошао ни неочекивано ни споро.

– Док год не дође вакцина,
док не будемо сигурни да ће
та вакцина бити успешна, ми
немамо велики избор. Још лек
ко ји ће да за у ста ви ко ро ну
није на видику – поручио је
Тиодоровић.

Ко се чува...

да се пуном брзином приближавамо пику.
Епидемиолог и члан Кризног
штаба за борбу против ковида
19 др Бранислав Тиодоровић
прво је трећи талас најављивао за крај октобра и почетак
новембра, а сада каже да пик

Какве ћемо тек бројке имати у пику, ако је сада овако!?
Подсетимо и на то да домаћи стручњаци најављују да ће
овај, трећи талас бити најдужи
у односу на претходна два и да
ће трајати можда све до априла следеће године.

Зима с вирусом

АКО СЛАВИТЕ СЛАВУ, ПОШТУЈТЕ ОВА ПРАВИЛА

Средином јуна број новооткривених случајева данима се
кретао око 100. Онда смо 23.
јуна забележили 102, само два
дана касније, дакле 24. јуна
143, па се поново за два дана
„крива” дигла на 193, 28. јуна
на чак 254, 3. јула скок на
359... И све тако брзином муње до 467 но во за ра же них
26. јула.
Сада су ове бројке стигле
знатно раније него што је очекивано. Наиме, прама ранијим најавама, сад би тек требало да очекујемо појаву трећег таласа, али је очигледно
да смо ми увелико у њему и

Славу је пожељно славити у
кругу породице.
• Уколико се гости ипак зову, потребно је максимално ограничити њихов број.
• Не треба се љубити.
тог таласа очекује у новембру
и децембру.
– У Европи епидемија букти, поново је у таласу. Да ли
је то трећи талас или други
талас није битно. Ово је још
увек далеко од пика, пик ће
вероватно бити у новембру или
децембру – казао је Тиодоровић.

• Обавезно прање руку.
• Обавезна дезинфекција.
• Оба ве зна фи зич ка дис танца.
• Обавезно проветравање
просторија.
Осим тога забрињавајуће и
оно што се дешава у Европи и
окружењу, где свакодневно падају црни рекорди кад је у питању корона, а треба напоменути да ми нисмо пусто, изоловано острво.
У Србији је тренутно на снази препорука ношења маске на
отвореном.

Подударања ондашње ситуације и ситуације у којој се сада налазимо није могуће игнорисати и нико не жели да
се јул понови, али су мањи или
већи отпори епидемиолошким
мерама које треба да успоре
пандемију видљиви на сваком
кораку.
Касно увече, после узнемирујућег податка који је изнела
Ана Брнабић, огласио се и епидемиолог Предраг Кон.
Он је на „Фејсбуку” саопштио
да најновија истраживања показују да уколико сви носе маску и држе дистанцу, заштита
од коронавируса достиже 99
одсто.
– Мењање ставова према маскама последица је најновијих истраживања, а посебно
не дво сми сле них раз ли ка у
успешности сузбијања пандемије тамо где се маске масовно користе у односу на земље
где се не користе. Став СЗО
на почетку пандемије био је
да има смисла да маску користи само заражена особа како
би спречила пренос инфекције. Данас се говори да уколико сви носе маске и држе дистанцу, заштита је близу 99 одсто. Уколико носи само један,
заштита за њега је око 30%
ако остали не носе – објаснио
је Кон.

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

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

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

ДОНЕТА ВАЖНА ПРЕСУДА ПРОТИВ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

Цена: 4.000 дин.

Ко није узео ваучер, може да тражи новац
Туристичка агенција из Београда се обавезује да путнику
врати 130.000 динара и затезне камате за путовање које
је отказано због пандемије ковида 19. Овако је укратко гласила вест да је Први основни
суд донео првостепену пресуду која на овај начин обавезује организатора путовања.
Суд је оценио да Уредба о заменским путовањима, којом
је агенцијама омогућено да
путницима понуде ваучере које би требало да искористе до
краја године, не може имати
већу снагу од одредаба Закона о заштити потрошача које
гарантују право на повраћај
новца. Према подацима удружења „Ефектива”, још стотинак оваквих случајева је на
суду, а они очекују да ће убудуће бити таква судска пракса да ће свим путницима који су правду потражили на
овај начин новац бити враћен. Иначе, право на овакву
судску заштиту у овом тре-

„ЕКОСАН ПЛУС”

Почела
дератизација
Друштво за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију „Екосан плус” д. о. о. саопштило је да је у четвртак,
22. октобра, на територији
града Панчева почела јесења систематска дератизација.
У саопштењу се наводи да
је дератизација бесплатна и
да ће стручне екипе обићи
сва домаћинства, као и подруме свих стамбених зграда, те нехигијенска насеља
на територији града Панчева и домаћинства у свим селима. Управо села су прва
на распореду за дератизацију, а ова акција у четвртак је
почела у Глогоњу.
Д. К.

нутку имају само они који нису прихватили заменска путовања, док сви остали морају да сачекају да истекне рок
предвиђен Уредбом, а то је
крај следеће године, када би,
у случају да путовање пропадне, требало да им буде враћен новац.
У Србији је до почетка панде ми је би ло упла ће но око
240.000 аранжмана и већина
је прихватила понуду агенција и одлучила се за заменско
путовање. На овај начин је
практично оно само одложено, док је агенцијама које су
остале потпуно без посла пружена шанса да такође одложе
своје финансијске обавезе према путницима.
Није ово био случај само са
Србијом. У Европи је на почетку пандемије у само два
месеца забележен рекордан
број жалби, а већина се односила управо на то да агенције,
али и авио-компаније, избегавају да им врате новац.

„Ваучери нису забрањени и
Eвропска комисија није имала ништа против тога да их
путничке агенције потрошачима нуде на добровољној бази. Уколико путник не жели

ИСТРАГА

ПРИЈАВЕ

ваучер, има право да одбије
такву понуду и да у прописаном року од 14 дана од отказа путовања добије новац, и
то комплетан уплаћени износ”, наводи се у образложе-

Шверцовао 130 кила
марихуане

Земља у закуп у
јужном Банату

Више јавно тужилаштво у Панчеву донело је наредбу о спровођењу истраге против Ј. П.
(1980) из Љубовије. Њему се
ставља на терет да је 18. октобра око 5 сати на граничном
прелазу Ватин из Србије у Румунију преносио ради даље продаје 129,68 килограма марихуане у 130 појединачних пакета, сакривених у специјалним
шупљинама у приколици камиона. Осумњичени је код себе у торбици држао и 36 таблета лека „бромазепам”, наводи
се у саопштењу.
После задржавања од 48 сати,
осумњиченом Ј. П. из Љубовије
одређен је притвор.
Р. П.

Вршачки „Вирт” у стечају
понудио је у закуп више од
106 хектара на подручју катастарских општина Ватин
и Вршац. Закуп је једногодишњи, стартоваће 1. новембра, а минимално прихватљива цена је 1,36 милиона
динара без ПДВ-а.
Како се наводи, плаћање
закупа је једнократно, а закупац покрива и трошкове
пореза, водног доприноса,
пољарину, накнаде за одводњавање и наводњавање и друге односне трошкове.
Заинтересовани могу поднети писане понуде до 28.
октобра.
Р. П.

њу Европске комисије. Многе
земље су ову препоруку злоупотребиле и претвориле је у
про це ду ру у ко јој пут ни ци
практично до новца не могу
да дођу одмах, него 180 дана
од пре стан ка пан де ми је.
Европска комисија је упозорила све земље да је то у супротности са строгим правили ма о по ступ ку по вра ћа ја
новца који је на снази и током пандемије.
По угледу на остатак Европе, Србија је донела уредбу по
којој је омогућено да сви грађани који су уплатили туристички аранжман до 15. марта ове године имају могућност
да са агенцијама договоре заменско путовање које могу да
искористе најкасније до 31.
децембра 2021. године. Уколико заменско путовање не буде реализовано до поменутог
да ту ма, гра ђа ни ће има ти
право на повраћај уплаћених
средстава до 15. јануара 2022.
године.
(Аг.)

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

Злато за Барбару
У Бачкој Паланци у недељу, 18.
октобра, одржано је Првенство
Војводине у пауерлифтингу и
бенч-пресу, на коме је учествовало преко 40 такмичара из свих
клубова у нашој покрајини.
Јуниорка Барбара Тотарвај,
чланица Клуба дизача тегова
Динамо, освојила је злато у категорији до 84 кг у бенч-пресу.
На овом првенству главни судија био је председник КДТ-а
Динамо Филип Влајић.
Наредно такмичење за дизаче тегова из нашег града биће
Првенство Србије у олимпијском дизању тегова, које ће се
одржати 24. октобра у Бачу.
Боје Динама браниће Урош Дашић, Милош Обреновић и Филип Влајић.
А. Ж.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- -центра „Зоки”, погледајте на рекламним страналилула.
Као што је већ нагла- ма нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

КОНЦЕПТ
Имате ону чувену Фордову реченицу да „ништа не
успева као успех”. Јер, успех је као спектакл. Маса је
гладна успеха и спектакла. А успех у Србији је када
уђете у самопослугу и имате пара да купите све што
вам је потребно.
(Сликар и музичар Срђан Марковић, „Блиц”, 13.
октобар)
* * *
Био сам јуче на вечитом дербију, после вероватно десетак или више година, и отићи ћу на следећи кад будем имао 140 година, дакле никад више… Да се и навијачки легитимишем: „партизановац” сам откако знам
за себе и волим тај клуб. Дакле, из једне од ложа је током целе утакмице неколико њих – и то, на мој ужас,
средовечних људи, вређало „Звездиног” голмана Милана Борјана на најпримитивнији и најнепримеренији могући начин: узвикујући најскаредније псовке и
клетве на рачун његове супруге и деце. Из моје визуре,
а мислим и са становишта сваког нормалног људског
створа, не постоји навијачки циљ који може оправдати такву врсту узвика и урлика, нити навијачка страст,
колика год и каква год била, може бити оправдање за
бестијално вређање фамилије играча противничког
клуба. Наравно да они и слични њима нису репер за
цело друштво и све навијаче, али јесу црвена лампица
озбиљног социјалног обољења ове заједнице која, очигледно, гаји, залива и подгрева мржњу као легитиман
вид става и међусобног општења.
(Новинар Ранко Пивљанин, портал „Нова.рс”, 19.
октобар)
* * *
Ја сам васпитаван као човек, пре свега, а рођен сам и
одрастао у Југославији. Много је токсично мислити о
томе ко си, шта си, како те одређује место рођења. То
ме је узбуђивало деведесетих, а после сам схватио да
се то обнавља, да трује и да људи уопште нису свесни
шта раде. Производе генерације оштећених младих
људи и то је такав злочин да ја немам речи. То је толика неосетљивост, толика безобзирност, усађивање оних
најгорих, најружнијих, најодвратнијих осећања и навика у срца младих бића, да је то страшно. Мени је као
човеку емотивно било страшно да гледам сво то лудовање које је кренуло деведесетих. Шокантно ми је било када сам убрзо схватио да уопште немам много
истомишљеника који би осуђивали то зло које се ваљало улицама. Да се не заносим. И сваки пут се изненадим кад чујем неког племенитог човека који јавно каже оно што и ја мислим, па се готово чудим што видим да има људи. Поразно је што знаш с каквом безосећајношћу су људи радили неке ужасне ствари и како
су уништавали људе који би им се успротивили у име
мира и права на избор.
(Глумац Славко Штимац, портал „Нова.рс”, 15.
октобар)
* * *

* * *
Сваки злочин има своје име и презиме. Потребно је
открити га. Претворити злочин у име и презиме. То је
почетак пута на чијем крају је катарза. А ми смо од катарзе далеко. Управо зато што волимо своје злочине.
Поменете ли Сребреницу или Сарајево, добићете осуду и презир околине, само због помињања. И канонаду
питања типа: зашто они своје не признају…, кад они,
онда ћемо и ми… И тако злочини чекају туђе покајање. Да наши суседи признају своје, па ћемо тек онда
ми да признамо да је неко можда пао и од наше руке…
Време увек све покаже, али и наплати. Страх ме је те
наплате. И зато представама говорим – гледајте шта
се догађало, како се завршило, гледајте до чега доводи
мржња према неком народу, култури и заслепљујућа
необјективна љубав према својој нацији. До велике и
непоправљиве катастрофе.
(Редитељ Борис Лијешевић, „Данас”, 20. октобар)
* * *
У природи сваког мислећег човека је да се побуни
против неправде. То је питање васпитања и карактера.
Жалосно је колико смо ми као народ изложени преварама и понижењу, а и поред тога већина бира ћутање
као опцију. Када би се кажњавало ћутање, ја мислим
да би две трећине нашег становништва завршило у затвору. Многи од тог ћутања, нажалост, профитирају.
Ови простори памте и ратне и антиратне профитере,
али профитере ћутологе у оволиком броју нико не
памти. Они би морали због свог неоправданог ћутања
макар екстрапрофит да плате.
(Но ви нар Ср ђан Шко ро, пор тал „Но ва.рс ”, 15.
октобар)
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ГАСИФИКАЦИЈОМ ДО
ЧИСТИЈЕГ ВАЗДУХА
Отворен јавни позив
за суфинансирање
трошкова типског
кућног гасног
прикључка
Плате у Градској
управи од минималца
до хиљаду евра
Као што је „Панчевац” недавно писао, Град Панчево наставља акцију суфинансирања трошкова типског кућног гасног
прикључка како би еколошка
ситуација у граду током грејне
сезоне била на вишем нивоу.
Чланица Градског већа задужена за заштиту животне средине и одрживи развој Катарина Бањаи обавестила је грађане о јавном позиву за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка за 2020.
годину и том приликом посетила домаћинство у које је уведен гас по ранијем позиву.

Подстицај од четири
милиона
Ради побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду
Панчеву, Програмом буџетског
фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2020.
годину планирана су подстицајна средства за коришћење
гаса као енергента у износу од
4.000.000 динара.
У овој години та средства ће
се користити као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу односно за суфинансирање трошкова типског кућног гасног
прикључка у току 2020. године, и то на тај начин што ће
Град Панчево рефундирати део
средстава утрошених у те сврхе, у износу од 30.000 динара
по прикључку.
На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, с територије МЗ Горњи град, са Стрелишта, Тесле и Старог Тамиша, из Војловице и Тополе, као
и из делова Мисе, Котежа и
центра. Наравно, у тим деловима града мора да постоји и
да је у употреби улична гасна
инфраструктура, тј. мрежа, чији је власник ЈП „Србијагас”,
који је и дистрибутер гаса. Грађани морају да потпишу уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну гасну мрежу са ЈП-ом
„Србијагас” у току 2020. године,

Прилично новости у згради Градске управе
те да имају доказ о уплати средстава ЈП-у „Србијагас” за куповину типског кућног гасног
прикључка.
Заинтересовани грађани који испуњавају наведене услове
могу се обратити Граду Панчеву за рефундирање дела средстава утрошених на куповину
типског кућног гасног прикључка, након чега ће Град Панчево с њима закључити уговор и
на текући рачун им уплатити
30.000 динара.

Грађанима који
испуњавају услове
Град ће рефундирати
део новца утрошеног
на куповину типског
кућног гасног
прикључка – добиће
по 30.000 динара.
Неопходно је припремити и
документацију за јављање на
јавни позив, која садржи: попуњен захтев за рефундирање
дела средстава утрошених на
куповину типског кућног гасног прикључка (образац траженог захтева може се преузети на сајту Града или у Услужном центру, Трг краља Петра
I 2–4), као и копије уговора са
ЈП-ом „Ср би ја гас”, фак ту ре
издате од стране тог предузећа, признанице којом се доказује уплата за куповину типског

кућног гасног прикључка, личне карте подносиоца и платне
картице за текући рачун. Документа треба поднети преко
Услужног центра града Панчева Секретаријату за заштиту
животне средине.
Рефундирање средстава заинтересованим грађанима вршиће
се до утрошка новца намењеног
за ову сврху, према редоследу
поднетих захтева, а најкасније
до 1. децембра ове године. Особа
за контакт је Биљана Ђордан,
телефон је 013/308-826, а имејл
biljana.djordan@pancevo.rs.

Градски информатор
о бројкама
Изашао је градски „Информатор”. Према њему, нето плате
преко 100.000 динара у власти
Панчева примају градоначелник – са 110.000 динара он има
највећу плату међу изабраним
лицима – заменик градоначелника, председник Скупштине
града и чланови Градског већа. Такође, плате на том нивоу
имају локални омбудсман и
његов заменик.
Када се ради о постављеним
лицима, преко сто хиљада динара нето плате су начелнице
Градске управе (115.000 динара), њеног помоћника и заменика (111.000 динара), као и
градског правобраниоца. Важно је напоменути да су то све
износи нето плата без минулог
рада, па ова категорија може и
онима који имају личне дохотке нешто ниже од 100.000 донети плату која пребацује тај
округли износ. У тој зони од
деведесет до сто хиљада динара

су секретар Скупштине града
и његов заменик, те заменик
јавног правобраниоца.
Како пише у овом документу, заменик председника Скупштине града уместо плате прима 53.900 динара, што се води
као накнада јер није на сталном раду. Остала запослена и
распоређена лица у Градској
управи имају нето плате од
68.100 динара, колико прима
самостални саветник, па наниже, до минималца.
„Ин фор ма тор” се ба ви и
укупном вредношћу градских
„средстава за рад”, која износи
7,23 милијарде динара. Претходна вредност тих средстава
води се као набавна, која обухватају значајну вредност имовине и била је 10 милијарди
динара, а у међувремену се појавило 2,86 милијарди динара
отписане вредности.
Градски домови здравља и старачки домови сада укупно вреде 206,4 милиона динара, а стамбени простор за избеглице 163,3
милиона динара. Остале стамбене зграде сада имају тржишну
вредност од 138,6 милиона динара, а сви градски објекти за
потребе образовања – 181,1 милион динара. „Остале пословне
зграде”, којима се такође приписује опис „средстава за рад”, „тешке” су 430 милиона динара.
Панчевачки путеви, мостови, надвожњаци и тунели вреде
560 милиона динара, непуних
1,5 милијарди динара вредност
је канализације, а спортски и
рекреациони објекти збирно,
као средство за рад, имају вредност од 281,4 милиона динара.

ПРЕВАЗИЂЕН ПРОБЛЕМ ИЗМЕЂУ АЛИБУНАРА И ПАНЧЕВА

Мали Новосељани могу у вртић у Владимировцу
Челници нашег града
и суседне општине
решили неспоразуме
Како је у изјави за „Панчевац”
рекла Драгана Купрешанин, заменица градоначелника Панчева, на иницијативу Александра Стевановића, првог човека
нашег града, одржан је састанак с председницом Општине
Алибунар Зораном Братић ради проналажења решења проблема у вези с боравком деце
из Банатског Новог Села у вртићу у Владимировцу.
На са станку је иска за на
спремност обеју локалних самоуправа да се ова ситуација
реши и предузети су конкретни
кораци у том циљу. Након консултација с Министарством просвете и ПУ „Полетарац” из Алибунара одлучено је да деца наставе да одлазе у вртић у понедељак 12. октобра, на начин као
што је то било и досад. То значи

Драгана Купрешанин
да је у складу с наведеним, а
пре свега на задовољство родитеља деце, али и руководства
локалних самоуправа – проблем
успешно превазиђен.
Детаље договора нисмо сазнали, али је општепознато и
да су и градоначелник Стевановић и ресорна чланица Већа Татјана Божић као приоритете у овом мандату навели

постепено скраћивање листе
чекања за упис у вртиће, све
док сви родитељи деце с територије Панчева не буду били у
могућности да своје наследни ке упи шу у пред школ ске
установе.
Да подсетимо, пре нешто више од месец дана ПУ „Полетарац” из Алибунара избацио је
из локалног вртића у Владимировцу тридесетак малишана из Банатског Новог Села.
Деца старости до пет година
похађала су овај вртић дуже од
две године и њихов упис био је
потпуно у складу с прописаном законском процедуром.
Уједно, забрана довођења потомака родитеље је снашла изненада и нису добили никакво
званично образложење. Преко
поруке у „Вајбер” групи у којој
васпитачице комуницирају с
родитељима маме и тате из Банатског Новог Села обавештени су да њихови пулени нису
добродошли у вртић.

Као разлог је наведен новац.
Тачније, Општина Алибунар
није имала пара да финансира
боравак малишана из суседне
општине. Као што смо прошле
недеље писали, није проблем у
томе што суседна општина нема средстава да плаћа вртић
малишанима из комшилука,
већ начин на који се решава
ситуација „глувих телефона” –
преко грбаче деце и родитеља.
Забранити малишанима улазак у вртић и оставити родитеље да се сами сналазе како знају и умеју, где и коме да оставе
децу док су они на послу, било
је крајње неодговорно.
Спорне ствари су, према изјавама панчевачких званичника,
решене. Тако је и морало да буде.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ШТА СУ ЛОЈАЛИТИ ПРОГРАМИ И ИМА ЛИ КОРИСТИ ОД ЊИХ!?

СМАЊЕЊЕ ШКОЛАРИНА

ДЕБЉИНА НОВЧАНИКА
ОДРЕЂУЈЕ ПРИВРЖЕНОСТ

Министарство просвете
није надлежно

У време стабилизације реч
води цена, а не квалитет
Пластика која доноси неку
корист
Све је легално: није свака
превара лаж!
Једно од сијасет златних правила успешног пословања јесте обезбеђивање
лојалних корисника. У преводу то значи да пекар мора да има добар хлеб
који ће муштерије свакодневно куповати у количини која ће исплатити
трошкове производње и донети пекару зараду. По правилу, требало би да
се лојалност, или другим речима „купићу код пекара Лазе, а не код пекара Пере”, стиче квалитетом, а не ценом, али пошто већ деценијама живимо у времену стабилизиције, већина грађана Србије лојална је онима
чија је роба јефтинија.
С доласком великих трговинских
ланаца у нашу земљу развио се и маркетиншки тренд доделе тзв. картица
лојалности помоћу којих клијенти
остварују различите бонусе приликом
куповине. Реч је о новотарији чији је
циљ да истакне „одабране” у односу
на конкуренцију и да обезбеди чврсто успостављање дотичног бренда на
тржишту. Попуст од 10 до 20 одсто,
или прикупљени бодови који се бележе на конту власника „лојалних” картица, према речима струке, имају улогу да изграде или ојачају однос и поверење између купца и нпр. трговинских ланаца. Из Покрета за заштиту
потрошача поручују да је све легално
и да су лојалити картице нешто што
никоме не би требало да смета. Како
кажу, реч је о маркетиншкој активности помоћу које послодавци подстичу куповину у својим продајним
објектима.
Скоро сваки наш суграђанин бар
једном је био у прилици да му продавци за касом затраже специјалне
картице које доносе бонусе. Готово да
нема трговинског ланца који својим
купцима не нуди пластику којом се
остварују попусти. Независно од облика у коме се јављају, ови програми
су направљени с једним циљем – да

повећају број поновних куповина у
секторима с великом конкуренцијом.
Продавнице, кафетерије, књижаре,
пет-шопови, али и авио-компаније готово да се утркују ко ће својим купцима дати атрактивнију понуду управо
кроз лојалити картице. Али поставља
се питање колике погодности заиста
добијају њихови корисници.

Бодовање верности
Картица с попустом за куповину у супермаркету, према речима струке,

куповине артикла освоји један бод на
сваких потрошених 100 динара. Бодови се сакупљају током једног обрачунског периода и по његовом истеку
се поништавају. Обрачунски периоди
су од 1. марта до 31. августа и од 1.
септембра до 28. (29) фебруара. У зависности од потрошње у једном обрачунском периоду, клијент може да
добије и мегабонус, тј. попуст на наредну куповину уз лојалити картицу
у износима од 500, 1.000, 2.000, 3.000
или 5.000 динара.

сваки купљени литар горива добија
до пет бодова или по један бод на
сваких 100 динара потрошених у продавници, ресторану и у ауто-перионици. Редовним сипањем горива, одржавањем аутомобила, али и куповином различитих производа на пумпама једноставно се достиже праг од
200 бодова за награђивање у обрачунском периоду. Прикупљени бодови
могу да се искористе за умањење рачуна приликом неке од наредних куповина на бензинској станици или
код дру гих парт не ра уче сни ка у
програму.
Дакле, ако купиш 10 литара горива, остварујеш право на 10 бодова.
Код националног оператера нафтним
дериватима за 2.000 динара добијаш
48 поена или 48 динара, ако купиш
квалитетније гориво. Рачуницом добијаш да за литар горива мораш да
потрошиш око 8.000 динара, тачније
мораш да купиш 50 и кусур литара
да би добио један литар бесплатан.
Постоје и лојалити програми приватних здравствених установа који
омогућавају да се оствари попуст од
10 до 50 одсто на неограничени број
посета, а сам попуст се обрачунава на
целокупан износ здравствене услуге.

Ко зна – зна!

најисплативија је лојалност и сваки
пут када се она провуче приликом
плаћања робе сакупи се одређени број
бодова. У појединим продавницама
оне се добијају након остварене једне
куповине и није могуће користити их
као средство плаћања.
Дакле, попуст се остварује у зависности од сакупљених бодова. Да ли
су у питању бодови или новчана средства, разликује се од трговца до трговца. Некада је тај попуст поприличан (може да се креће од 15 па до чак
50 одсто укупне цене артикла) и добија се одмах, док се код неких картица месецима и годинама морају сакупљати бодови да би се на крају
остварио минималан попуст.
На пример, картица једног познатог трговинског ланца спортске опреме омогућава муштерији да након

Исти је принцип и у већини трговинских ланаца прехране – поени које се скупљају путем картице замењују се правим новцем. На сваких потрошених 100 динара за артикле који
нису на некој од редовних или ванредних акција и нису цигарете добија
се један поен. Дакле, на производ који кошта 1.000 динара купац је у плусу 10 динара. Поред тога, власник
картице има попуст и на робу која је
на акцији – ова погодност зависи од
самог произвођача или увозника. На
„памперс” пеленама може да се уштеди 300 динара, али се треба информисати на сајту када ова ценовна погодност наступа. Они који купују без
картице немају ову могућност.
На овом пољу веома су активне
фирме које се баве продајом нафтних деривата. Тако неке нуде да се за

Било како било, трговци, угоститељи,
управитељи (менаџери) труде се на
разне начине да поспеше продају артикала, а „лојалне” картице не обавезују никог ни на шта и о правој лојалности тешко је говорити.
Лојалност се огледа у томе колико
ће пара остати у новчанику и можда
је прави пример придобијања клијентеле случај из суседне нам Хрватске, где је један од највећих тамошњих трговачких ланаца прошлог четвртка драстично снизио цене за више
од хиљаду малопродајних производа, од којих су неки сада јефтинији и
више од педесет одсто. Ова кампања
придобијања лојалности купаца коштаће 10 милиона евра годишње и
реализује се у сарадњи с више од 140
добављача. Дакле, трошак се дели и,
како кажу суседи, реч је о „покушају
одговора на тешку економску ситуацију у земљи узроковану пандемијом
коронавируса”.
Е, то је лојалити програм!

НОВА УСЛУГА НА БЕНЗИНСКИМ СТАНИЦАМА НИС-а

Подигните кеш било где у Србији
Национална кампања
за популаризацију
„Дина” картице

Бојан Кекић, председник Извршног одбора Банке „Поштанска штедионица”, указао је на значај нове
услуге за НИС-ове потрошаче, кориснике „Дина” платне картице, и истакао да је то иновација која ће створити нове вредности и нов квалитета услуга. Како је рекао, верује да ће
врло брзо, захваљујући НБС-у, успети да се имплементира IPS QR код
на свим бензинским станицама и да
ће грађани моћи да плаћају на најсавременији начин, путем мобилних
телефона.

Нема трошкова
трансакције
НИС je, у сарадњи с Банком „Поштанска штедионица”, увео могућност подизања готовине уз „Дина” картицу
на свим бензинским станицама „НИС
Петрола” и „Гаспрома”. Овом услугом се руско-српски нафтни гигант
придружио акцији Народне банке Србије чији је циљ популаризација употребе „Дина” картице. Грађани који
су клијенти „Поштанске штедионице” од сада могу, поред плаћања услуга на било којој бензинској станици
НИС-а, и да подигну готовину без трошкова за корисника картице, трговца
и банку, у висини до 5.000 динара.
Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије, тим поводом је
изјавила да је услуга плаћања уз подизање готовине у „DinaCard” систем
уведена у септембру 2017. године, а
први члан система који је понудио
сервис „Подигни динаре” за „DinaCard” картице јесте Банка „Поштанска штедионица”, с којом Народна
банка Србије има успостављену дугогодишњу успешну сарадњу на пољу
развоја производа домаће „Дина” картице. Према њеним речима, ова банка је и највећи издавалац домаће картице, а нова услуга која се реализује у
сарадњи с компанијом НИС представља значајну подршку у популаризацији националне картице. Она је

Иновација и нове вредности

истакла да је увођење наведене услуге
за кориснике „Дина” картице само још
једна у низу активности које Народна
банка Србије интензивно спроводи с
циљем развоја безготовинских плаћања и смањења трошкова процесирања
трансакција. Додала је да је, поред
очигледних користи за потрошаче, ова
услуга атрактивна и за трговце, јер
смањује време и трошкове потребне
за управљање готовином, док истовремено може знатно увећати конкурентност трговаца, јер представља могућност за привлачење додатног броја потрошача у продајни објекат.

Важан корак
Генерални директор НИС-а Кирил
Тјурдењев истакао је да увођењем ове

услуге НИС још једном потврђује своју лидерску позицију када је реч о
унапређењу корисничког сервиса у
малопродајном сегменту.
– Лидерска позиција НИС-а на тржишту нафтних деривата је и обавеза да будемо све бољи и бољи. Наш
циљ је веома задовољан потрошач, а
свако унапређење отвара нове могућности. Ово је врло важан корак ка
том циљу. Иновација услуга уз „Дина” платну картицу за нас има посебан значај, јер радимо с домаћим
партнерима и афирмишемо домаће
брендове. С Народном банком и
„Поштанском штедионицом” чинимо добар тим, а добри тимови остварују одличне резултате – изјавио је
Тјурдењев.

Услуга подизања готовине уз „Дина”
картицу представља нови ниво погодности за кориснике ове националне
платне картице издате од било које
банке у Србији јер, поред могућности
да брзо, ефикасно и сигурно приступе готовини, сада могу да подигну
новац без одласка на банкомат или
до најближе експозитуре банке. Додатно, захваљујући широко распострањеној мрежи малопродајних објеката НИС-а који су на располагању потрошачима на свим важним путним
правцима у Србији, корисници „Дина” картице који живе у срединима
где не постоји развијена мрежа банкомата могу брзо и једноставно да
подигну готовину са свог банковног
рачуна на најближој НИС-овој бензинској пумпи. Не постоји минималан износ за куповину, као ни нови
или скривени трошкови. Како кажу у
НИС-у, за додатне детаље о услузи
исплате готовине корисник се увек
може обратити својој банци.

Поводом петиције групе студената да се школарине на факултетима смање за 30 одсто због последица пандемије ковида 19, а која
је упућена Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у
Министарству истичу да су у априлу ове године препоручили факултетима да размотре питање смањења школарина у складу са својим могућностима. За износ школарина на факултетима надлежне
су саме високошколске установе и
о томе одлуку не може да донесе
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, јер би то представљало кршење аутономије високошколских установа.
Препорука надлежних је да студенти који су потписали петицију
своје захтеве усмере ка саветима
високошколских установа и да преко својих легално изабраних студентских представника постигну
договор са управама установа о могућем смањењу школарина.

ПРОБНА МАТУРА

Показна вежба
за трећаке
Ученици из више од сто средњих
школа широм Србије имаће крајем октобра прилику да виде како
ће изгледати државна матура, кроз
пилот-пројекат завршног испита.
Нови модел завршних испита
биће уведен од школске 2021/2022.
„Пробна матура” одржаће се у 50
гимназија, 48 средњих стручних
школа и три средње уметничке
школе, а провераваће се квалитет
испитних задатака и реализација
саме процедуре. Циљ је да се на
време уоче и отклоне евентуални
пропусти и недостаци, али и да се
ученици упознају с начином провере знања и испитним задацима.

Пробни испит биће одржан од
27. до 30. октобра у сто једној средњој школи у Србији. Tест ће радити ученици треће године средње
школе, а биће обухваћено укупно
око 5.000 ученика.

ПОРЕЗ НА ДОНАЦИЈУ ХРАНЕ!

Укинимо бесмислен
намет
Недавно објављено истраживање
показало је да, према подацима из
2018. године, готово 500.000 људи
у Србији није могло да задовољи
основне животне потребе. Сада је
ситуација кудикамо гора услед пандемије ковида 19, па је покренута
иницијатива да се у Србији ургентно уреди области донирања хране. Иницијатор је Форум за одговорно пословање.
Резултати анализе указују да би
се у Србији укидањем ПДВ-а донације хране повећале за близу 160
милиона динара и укупно би износиле готово 700 милиона динара
на годишњем нивоу, што би могло
да обезбеди више од 1,2 милиона
додатних оброка у народним кухињама годишње.
Такође, резултати истраживања
показали су да 90 одсто компанија
истиче да би количина уништене
или бачене хране била много мања
када би се направила разлика у коришћењу хране са ознаком „употребљиво до” и „најбоље употребити до”. Занимљиво је да се ПДВ не
плаћа на донације хране у двадесет
земаља чланица Европске уније.

Страну припремиo
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ЗДРАВЉЕ
KАKО СЕ ИЗБОРИТИ СА ЖУЧНИМ KАМЕНЦИМА?

Х РА НА ЗА ДУШ У

ОД ТИХОГ САПУТНИKА ДО
СМРТНОГ НЕПРИЈАТЕЉА

Лични систем
за навигацију

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, дешава нам се да
се у неком тренутку „тргнемо” као из неког сна и схватимо да смо, улажући време,
новац и труд да негде стигнемо, остали у добро утабаном,
узаном рову који називамо
својим животом.
Унутрашњи глас, најпрецизнији компас икада конструисан, непогрешиво нас наводи да пратимо смер који одређују наше мисли, уверења
и акције. Сви подешавамо „компас” мислима, на основу којих
правимо унутрашње
скице путева које би
тре ба ло да пре ђе мо
како бисмо достигли
циљ што ис пу ња ва
наша највећа очекивања. И баш ту
негде „залепи се”
игла ком па са, јер
смо убеђени да радимо у своју корист. У
ствари, само смо вешто подешени да се
уклапамо у очекивања која други имају
од нас. Многа од тих
очекивања су постављена из љубави према нама још кад смо
били јако мали и тако смо по сте пе но
научили да за лични
успех проглашавамо уклапање у туђа мишљења. Најдубља уверења на основу којих
се игла компаса (не) помера
представљају одредницу нашег животног постигнућа. Ако
смо се „пробудили” из једноличног шума свакодневице
схвативши да смо залутали у
професију, везу, брак, болест,

незадовољство..., добро је. Само будни можемо да наштелујемо свој унутрашњи компас по себи, а не по другима.
Све док се не одупремо свакодневној рутини, остаћемо
заглављени у времену за које
нам се чини да је стало негде
на граници што одваја наше
снове од туђих. За трајни останак на страни личних талената, вредности, самопоштовања и успеха потребно је
платити сурову „царину” разочарања, опраштања и сасвим
другачијих одлука ка храбрости да се коначно прихватимо и (поново) заволимо баш
такви какви смо у овом тренутку, јер смо САДА најбоља
верзија себе.
Жељени смер није лако задржати и прецизна игла нашег унутрашњег водича треба да буде под сталним надзором наших осећања, а не
мисли. Знаћемо да смо на
правом путу јер проналазимо путоказе које пратимо с
лакоћом. Учење нових вештина не представља нам напор,
већ задовољство. Осећамо усаглашеност са сваком одлуком коју донесемо у вези са животом и улогама које
смо спремни да преузмемо. Страх уступа место дечјој радозналости што
се вешто поиграва циљевима правећи их
достижним и лако
уклопивим у предивни фрактал који правимо од својих дана.
Када животни компас наштелујемо на учење, љубав и захвалност, једино о чему треба да
во ди мо ра чу на је
уживање у креирању
животног пута који
одговара непоновљивој јединствености нашег бића. Тада
ћемо с лакоћом чути унутрашњи глас на шег жи вот ног
компаса и с пуним поверењем пратити емоције које нас
усмеравају на креирање дана
по мери свог најбољег ЈА.
Шта вас (не) по кре ће –
мисли или осећања, одлука
је, као и увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лековити сируп
од бундеве
Поред тога што је укусан, сок од
бундеве је и веома здрав. Бундева је антиоксидант, па је као таква пожељна у исхрани, јер помаже организму да се чисти, односно детоксикује.
Богата је влакнима, па повољно утиче и на нашу цревну
флору, а висок садржај бета-каротена чини је одличним леком
за наш вид. Такође, познато је да
бундева добро утиче на репродуктивне органе. Сируп од бундеве
припрема се веома једноставно, а укус је стварно одличан.
Састојци: три килограма очишћене бундеве, два литра воде,
500 г шећера и сок од три лимуна. Бундеву исеците на мање коцке, сипајте је у шерпу и прелијте водом тако да комади буду прекривени. Kувајте на умереној температури 10 минута од тренутка
кључања. Склоните с рингле.
У другој шерпи помешајте два литра воде и 500 г шећера, па
кувајте на умереној температури, од тренутка кључања петнаестак минута, да се направи сируп. Склоните с рингле.
Kувану бундеву оцедите од воде, па је изгњечите помоћу штапног миксера или блендера. Можете је и гњечилицом претворити
у кашу. У међувремену се сируп прохладио, па у њега додајте кашу од бундеве и свеже цеђени сок од лимуна. Добро промешајте
да се састојци сједине. Готов сок сипајте у стерилисане флаше,
па добро затворите и оставите да се хлади на дневној температури. Тек пошто се потпуно охлади, одложите у фрижидер или
шпајз, односно на неко тамније и хладније место, како се не би
покварио. Једном отворену флашу држите у фрижидеру. Сируп се
разређује водом.
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Правилна исхрана је саставни
део терапије камена у жучи и
жучним каналима. „Тихи камен” не захтева лечење, али
колике, мучнина и повраћање
знак су да је време за холецистектомију – уклањање жучне
кесе.
Пре но што дође време за
операцију, потражите помоћ у
природи: поједине биљке могу
учинити да до сусрета с хирургом и не дође.
Жучни каменци (холелитијаза) данас представљају најчешће обољење жучне кесе и уједно једну од најчешћих болести
дигестивног система. Kаменци
се јављају код око 20% одраслог становништва, поготово у
Европи и САД. Занимљиво је
да скоро 80% тих особа и не
зна да има камен у жучи, јер
немају никакве симптоме. Kод
њих се калкулозе открију случајно, углавном приликом ултразвучног прегледа.

зачепљење канала је најчешће
привремено и не доводи до
инфекције.
Треба нагласити да се већина симптома који се могу јавити у случају присуства камена
у жучи јавља и код бројних других обољења, као што су упала
слепог црева или панкреаса,
чир, хијатус хернија, хепатитис, срчани напад, синдром надражених црева и друге, па је
стога важна правилна дијагности ка. Нај бо ља ме то да ди јагностике у овом случају је
ултразвук.

Како лечити, а како
спречити

мл. Након оброка жучна кеса
се контрахује (грчи) и жуч одлази у дванаестопалачно црево. Након тога жучна кеса се

МО ЖЕ МО ЛИ БЕЗ ЖУЧ НЕ КЕ СЕ
Човек може да живи без
жучне кесе. Након њеног
уклањања жуч каналима
стиже директно у дванаестопалачно црево уместо да
се складишти у жучној кеси.
То углавном не доноси никаУколико каменчићи не праве проблеме, лечење није неопходно, а „терапија” се своди
на посебан режим исхране и
праћење пацијента. У случају
билијарних колика и других
компликација, поред корекције исхране, уводи се и медикаментозно лечење, а по потреби
се спроводи и операција.

Чему служи жуч
Жучна кесица је мишићно-слузокожни орган крушколиког
облика, величине од осам до
једанаест центиметара, који
служи као резервоар за жуч.
Смештена је на доњој страни
јетре и с јетром и дванаестопалачним цревом повезана је
жучним каналима (билијарни
систем).
Јетра непрекидно лучи жуч
и код одраслих особа излучи
се око 1.000 мл ове течности
за 24 сата. Иако се ствара континуирано, жуч нам је потребна само када варимо храну, јер
она емулгира масти и потпомаже ресорпцију витамина растворљивих у мастима као што
су Д, Е, K и А. Док не постане
неопходна у процесу варења,
жуч се складишти у жучној кеси, чији је капацитет 20–100

кве сметње, мада се код неких људи може јавити дијареја. Непостојање жучне кесе чест је узрок повишеног
нивоа холестерола у крви,
па повремено треба преконтролисати крвну слику.
опушта и поново почиње да
складишти жуч.

Kако настаје камен
Kамен у жу чи на ста је ка да
течност из жучне кесице очврсне и претвори се у комадиће
слич не ка ме ну. Од лу чу ју ћи
утицај на ту појаву имају поремећаји у саставу жучи: ако
течност садржи превише холестерола, жучних соли или билирубина,
она мо же да се
стврдне. Величина и број каменаца варирају: може
постојати само један, али и много
ситних каменчића; могу бити ситни попут зрна песка, али и изузетно круп ни на лик
пингпонг лоптици.
Ако камен доспе у неки од
жучних канала, он може зауставити нормалан проток жучи, што узрокује озбиљне тегобе и компликације, од којих
је најчешћа упала жучне кесе
(холециститис). Kод запуштених, нелечених облика болести јављају се оштећења жучне кесе, јетре или панкреаса,

као и сеп са, а све то мо же
довести и до фаталног исхода.
Треба имати у виду да је канцер жучне кесе у чак 70% случајева удружен с присуством
каменаца, па је то разлог више
да се овај проблем не схвати
олако и да се савети лекара
примене благовремено.

Непријатни симптоми
Нагло растезање жучне кесе
услед присуства камена или
моменат када камен доспе у
жучни вод узрокују јак бол у
горњем делу стомака и под десним ребарним луком, са ширењем у десну страну и позади
у леђа. Ти болови се зову колике и могу потрајати и по неколико сати, а за њих је карактеристично да постепено расту и
опадају. Углавном су праћени
мучнином или повраћањем хране или жучи.

Јетра са жучном
кесицом
Ово су симптоми правог жучног напада, а осим тога се могу јавити и надутост абдомена,
неподношење масне хране, болни грчеви црева, подригивање,
гасови и пробавне сметње. Напади често настају после масних оброка.
Ако камен затвори жучни канал, јавља се жутица. Често зачепљење изазива упалу, на коју
нам ука зу ју по ви ше на тем перату ра и гро зни ца. Ипак,

ЖУЧ НА ДИ ЈЕ ТА
Требало би да особе које пате од камена у жучи, као и
оне којима је одстрањена
жучна кеса овакав начин исхране спроводе током читавог живота. Дијета се заснива на смањеном уносу масти: 40–60 г дневно подељено у више оброка. Већа количина масти у оброку може
остати несварена, што узрокује надутост, пролив и друге пробавне сметње.
Препоручује се лако пробављива кувана или барена
храна, која није преврућа
или прехладна. Узимајте
пет-шест мањих оброка с
размаком од два-три сата.
Бирајте квалитетне изворе
масти: маслиново уље и уље
лана, козје млеко и сир и кокосово уље.

Избегавајте готове и полуготове производе, разне пекарске производе, масно месо и месне прерађевине, тврде сиреве и десерте, јер се у
њима налазе скривени извори масти. Основу исхране

треба да чине намирнице
биљног порекла: воће, поврће и интегралне житарице,
које морају да буду укључене
у сва три главна оброка.
Воће једите кувано без
коре и избегавајте дуње,

диње, лубенице, орахе, лешнике и бадеме. Препоручују се воћни пиреи, џем и
мармелада, као и сокови од
свежег воћа и компоти. Избегавајте поврће које надима: црни и бели лук, купусњаче, пасуљ, грашак, празилук, роткве, паприку, краставце. Неће вам пријати ни
сенф, рен, сирће и оштри зачини (вегета, феферони, цимет, бибер, алева паприка).
Од зачина користите лимунов сок, першун, ловор и
друго медитеранско биље.
Пијте најмање 1,5 литара
воде дневно и не заборавите
на бар 30 минута умерене
физичке активности. Не конзумирајте прејаку кафу и чајеве, као ни алкохол и газирана пића.

Терапија која се најчешће примењује је холецистектомија, то
јест хируршко уклањање жучне кесе. Операција може бити
класична, то јест отворена, или
лапароскопска, која је мање
инвазивна и подразумева краћи опоравак. Пацијенти добро
подносе оба захвата и након
уклањања жучне кесе немају
проблема с варењем хране.
Препоручује се да се у акутној фази болести избегава храна све док болови не утихну.
Након смиривања симптома,
као и након холецистектомије, уводи се течна дијета, која
обухвата благе биљне чајеве,
бистру супу од меса и поврћа и
свеже цеђене сокове разређене
водом.
Након неколико дана поступно се уводе и друге намирнице
које се лако варе и добро подносе: двопек, мед, мармелада,

ФАК ТО РИ РИ ЗИ КА
Осим поремећаја у саставу
жучи, на појаву жучног каменца утичу и други, не
увек јасни узроци, као што
су:
• животно доба (шансе
се повећавају након четрдесете);
• пол (чешћи су код жена, поготово код оних које
су рађале и оних које узимају оралну контрацепцију
или терапију којом се надомешћује естроген);
• гојазност, нагло мршављење или пост;
• шећерна болест;
• генетски фактори (каменци се јављају двоструко чешће код особа чији
рођак из првог колена има
тај проблем).
немастан кекс, пудинг, рижа,
гриз, палента, тестенина, барени кромпир и кромпир-пире и
друго. Kада се стање стабилизује, може да се започне билијарна (жучна) дијета.
Не ки ка мен ци ни ка да не
узрокују проблеме, док неки
повремено изазивају тегобе и
морају се пратити, јер постоје
шансе да једног дана постану
„зрели” за операцију. Међутим,
добра вест гласи да је великом
броју људи пошло за руком да
помоћу природних лекова, чајева, тинктура, сирупа и облога избаце или разложе камење, тако да до операције никада није дошло. Посебно се препоручују терапија соком од црне роткве, сируп од цвекле, чајеви од маслачка, смиља, кичице или нане, сокови од киселог купуса и од першуна, као
и облоге с рицинусовим уљем.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ВРЕМЕ КАДА НАМ ГЛОДАРИ И ИНСЕКТИ ЗАДАЈУ ГЛАВОБОЉЕ

КАКО СЕ ОДБРАНИТИ ОД НАЈЕЗДЕ ГАМАДИ
Одлазак лета и све учесталији
тмурни јесењи дани, поред тога што због промене времена
утичу на наше физичко стање,
па и на психичко здравље, доносе нам и разне друге невоље. Иако не највећа, свакако
једна од најгрозоморнијих је
појава разне гамади.
Сасвим је сигурно да нико
не воли да му се по кући и околини мотају глодари, пре свих
пацови, као ни мишеви, а у последње време многе су иритирали ројеви наизглед безопасних летећих мрава, али када
је реч о инсектима, најинвазивније су сигурно смрдибубе.
О појави разне досадне, чак и
по људско здравље нимало безазлене гамади, у нашем граду
су вероватно најпозванији да
говоре стручњаци из Ветеринарског специјалистичког института Панчево. Директорка
те установе Славица Куша Јелесијевић саветује свима који
имају проблема с разним глодарима, инсектима и другим
незваним гостима да сарађују
с лиценцираном ДДД службом,
а то нарочито важи за одгајиваче домаћих животиња.
– У преводу, они морају редовно да раде дератизацију,
дезинфекцију и дезинсекцију
у својим објектима, да поставе заштитне мреже на све улазе, да храну за домаће животиње држе на месту које није

влажно и које није доступно
глодарима и инсектима, као и
да одржавају хигијену у објектима где се животиње налазе –
каже директорка.
Она је о свакој од поменутих врста указала на оно најбитније на шта би суграђани
морали да обрате пажњу.

Увећан број пацова
У зим ском при о ду, ка да се
уберу усеви с њива, глодари
траже нове изворе хране, насељавајући најчешће складишта сточне хране и објекте у
којима се узгајају домаће животиње. Постоји једно интересантно запажање да је због
последица коронавируса дошло до повећане активности
пацова. Они су буквално измилели из склоништа због глади која је настала услед скраћеног рада ресторана и кафића и смањеног броја људи на
улицама који остављају отпатке хране за собом. Поред тога, будући да су у току радови
на уређењу Његошеве улице
и бившег затвора, градом кола прича да се уплашени глодари премештају у друге делове градa. То нарочито важи
за пацове, чије је прекoмерно
при су ство уо че но на ви ше
околних локација, па и на степеништима појединих стамбених зграда.
Када је реч о болестима које преносе пацови и мишеви,

Најгоре су кинеске и етиопске

Почетак јесени је време када се смрдибубе спремају
за „зимски сан”, а много
њих заврши у кућама, јер
пролазе и кроз најмање рупице на прозорима или се
завлаче у веш који се суши
напољу. Немају много природних непријатеља, а уништавање хемијским средствима није довољно ефикасно јер оне маркирају територију, па на место уништених врло брзо долазе
нове јединке.
Смрдибубе су се у Европи
масовно појавиле пре десетак година, а две врсте које
су недавно стигле у наше
крајеве праве велику штету

– браон мрамораста из
Kине и зелена из Етиопије.
Посебно су бројне у Војводини, у Београду и окружењу. Ове биљне стенице не
нападају људе, али могу да
опустоше засаде парадајза,
паприке, грожђа или соје,
чије су плодове недавно
уништиле у околини Новог
Сада. Ову културу нападају
обе поменуте врсте, али зелене више иду на поврће, а
кинеске на воће.
Тамо где смрдибуба слети и исиса сок, остаје флека, а плод промени своју
структуру и, у неким случајевима, не може ни да се
конзумира.

пре свега на друге животиње,
оне се могу поделити према
узрочницима на више врста.
Од бак те риј ских ин фек ци ја
најзначајније су туларемија,
ко ли-ба ци ло за, бру це ло за,
тубер ку ло за, леп то спи ро за,
салмонелоза и кју грозница; у
вирусне, поред осталих, спадају беснило, слинавка и шап,
а од гљивичних се издвајају
различити видови дерматомикоза. Међу паразитским болестима најпознатија и најзначајнија је трихинелоза.

инсекти који, како дође хладније време, будући да су веома
осетљиви на ниске температуре, крену масовно да улазе у
ста но ве ка ко би по тра жи ли
мрачно и топло место где могу да се завуку. Највише их
има близу паркова, дрвећа и
зеленила, а у последњих пар
година примећен је све већи
број смрдибуба у ово доба године, па је све чешће питање
да ли се смањио број њихових
природних непријатеља: птица, гуштера и оса.

Према речима стручњака с
Ветеринарског института, поменути узрочници болести шире се преко излучевина глодара, чиме се загађују храна и
простор, преко бува и крпеља
који паразитирају на њима, као
и директним контактом.

Иначе, оне се хране соковима биљака, наносећи велике
штете воћу, поврћу и усевима
на њивама. Због специфичног
начина исхране нису опасне за
људе, а стручњаци кажу да ни
супстанца коју луче, иако непријатно мирише, не представља претњу по жива бића, већ
да смрдибубама служи за одбрану од птица. Ипак, код паса
или мачака ове бубе могу да
буду опасне ако их прогутају
или сажваћу. Неће их отровати
или усмртити, али смрдљиви
секрет из њихових жлезда може да доведе до иритације гастроинтестиналног тракта, повраћања и прекомерне саливације. Друге компликације које
се могу јавити код поменутих
љубимаца због секрета смрдибуба јесу иритација слузнице
усана, десни, језика и унутрашњости образа – истиче директорка Ветеринарског института.

Смрдибубе безопасне,
али иритантне
Досадне комарце, који су харали током лета, с јесени су
замениле готово подједнако
иритантне смрдибубе. То су

Летећи мрави

Изгледа да се и пацови ослобађају старог затвора

Протеклих недеља многи суграђани нису могли да се одбране од досад невиђено бројних ројева инсеката, а испоставило се да се ради о летећим мравима.
Они не представљају директну опасност за људе и не уједају, изузев евентуално ако се
бране, иако ни тада њихов угриз
није болан. Надиру у колонијама, у којима су заправо матице и мужјаци, који излазе из
мравињака како би се парили,

Препарати за терање смрдибуба
Када је реч о начинима
уклањања смрдибуба, гажење није најбоља опција,
јер оне у одбрани испуштају
неугодне мирисе, па се зато, поред затварања прозора и редовног проветравања, препоручују и препарати који их терају.
Један од ефикаснијих је
онај који се прави тако што
се 20 грама љусака лука
прелије литром вруће воде
и остави пет дана да одстоји. Након тога треба процедити и добијену течност
користити за третирање

и то крајем лета и почетком
јесени, када је мирније време
и најчешће неколико дана након кише.
– Ове инсекте не привлачи
светлост, већ слатка храна и
влажна места. Kао индиректни вектори могу да преносе инфекције путем измета и урина, као и крвљу, и тако сеју заразни материјал, који може доспети у храну, воду, па и у предмете које користе животиње,
доводећи до инфекције. Стога
је потребно да се објекти у
којима су домаће животиње

биљака. Kод повећане количине смрдибуба биљке
треба прскати сваки дан (до
три пута дневно) у периоду
од пет дана.
У другом случају треба
уситнити 100 грама чили
папричица, које се потом
такође прелију литром воде
и кувају сат времена на лаганој ватри у поклопљеној
посуди, па оставити два дана, а након тога процедити.
За третирање узети 100 милилитара добијене течности
и разредити са 10 литара
воде.

редовно одржавају и чисте, а
храна држи на сувом месту у
затвореним џаковима или у
простору где постоје мреже на
отворима – истиче директорка.
Она нарочито подвлачи да
је пре употребе меса веома важно урадити неопходне анализе у лабораторији Ветеринарског специјалистичког института Панчево, који има акредитован Сектор за лабораторијска испитивања, на основу
чега се могу добити прецизни
лабораторијски извештаји.
Ј. Филиповић
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ГРАДСКА

СМАЊИТЕ ПОТРОШЊУ И УШТЕДИТЕ НОВАЦ

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

ТРИКОВИ КОЈИ СНИЖАВАЈУ
РАЧУН ЗА СТРУЈУ

Која су правила наградне
игре „Узми рачун и победи”?
Као што је министар финансија Синиша Мали најавио прошлог месеца, наградна игра „Узми рачун и победи 2020” и званично је почела. Коначно су објављена и детаљна правила након што је Влада Републике
Србије усвојила закључак којим је
одређено да сви пунолетни грађани
наше земље од 15. октобра могу да
шаљу фискалне рачуне и потврде о
плаћању картицом (слипове) како
би учествовали у новом кругу најпопуларније наградне игре у нашој земљи.

Kао и претходна два пута, наградна игра се организује с циљем сузбијања сиве економије, организатор је
Влада Републике Србије, подршку
пружа НАЛЕД, а критеријуми су
идентични. Потребно је спаковати у
коверту 10 фискалних рачуна или
10 слипова (не смеју се мешати) појединачне вредности од најмање 100
динара, не старијих од 1. септембра
2020. Могу се користити коверте било које боје, величине или облика,
докле год стају у поштанско сандуче.

Приликом адресирања коверата на
предњој страни потребно је написати „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ 2020”.
На полеђини пошиљке обавезно је
да се читко упишу име и презиме,
адреса пребивалишта/боравишта из
личног документа, као и контакт-телефон. Слање коверата је бесплатно,
а о њиховом чувању до формалног
почетка наградне игре стара се Пошта Србије.
Влада Србије позивала је грађане
да приликом учествовања у наградној игри воде рачуна о свом здрављу
и поштују све епидемиолошке мере, да коверте припреме код куће и
да их убаце у најближе поштанско
сандуче без задржавања и чекања у
реду. Додатни начин да се заштите,
али и да дуплирају своје шансе за
добитак јесте да плаћају безготовински кад год је то могуће, јер тако
избегавају директан контакт с продавцем и новчаницама.
Прво извлачење се очекује крајем
новембра, а одговорне грађане и овог
пута чекају веома вредне награде –
60 аутомобила и 12 станова у Београду. И овај пут биће организовано
такмичење градова и општина у броју послатих рачуна, а најактивније
локалне заједнице поделиће укупан
фонд од 180.000 евра за пројекте од
јавног значаја по избору грађана.
Најновије информације о наградној игри биће редовно објављиване
на сај ту www.uzmiracun.rs, а за
додатна питања и подршку грађани ма је на рас по ла га њу имејл
kontakt@uzmiracun.rs.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Кош, ал’ замало!

Петак, 23. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Рачуни за електричну енергију су ставка која свима задаје муке, a долазак
хладних дана по правилу значи да ће
износи на њима бити још виши.
Највеће главобоље имаће свакако
они који се греју на струју, али разлику
у висини рачуна у односу на летњи период ових дана примећујемо сви. Објашњење је једноставно: лоше време, а
сада и коронавирус утичу на то да више
времена проводимо код куће, па нам
је самим тим и потрошња електричне
енергије у домаћинству већа. Ипак, чињеница је да је довољно да само мало
више поведемо рачуна о потрошњи и
да тако направимо значајну уштеду.
Није новост да на висину рачуна који
нам стиже из „Електровојводине” можемо утицати тако што ћемо се потрудити да уштедимо који киловат. Међутим, на драгоцене савете на ту тему
углавном заборавимо баш у тренутку
кад треба да их применимо, па се лако
деси да урадимо оно што нам никако
не иде у корист. Штету тада трпи само
наш новчаник. Долазак хладних дана
право је време да поразмислимо о
штедњи и осмислимо добар план који
ћемо овог пута и спровести у дело.
Управо ЕПС на свом сајту нуди читав сет корисних савета о томе како
да рационално користите електричну
енергију и како да, уз најмањи могући утрошак, остварите највећу корист
за домаћинство. Ево најважнијих.

Пажљиво бирајте уређај
Када купујете неки уређај за домаћинство, обратите пажњу на ознаку
енергетског разреда и просечну потрошњу струје при његовом коришћењу. Скала енергетских разреда исказана је словима: А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г.
Енергетски најефикаснији апарати
и уређаји, с најмањом просечном потрошњом, јесу они са ознакама: ААА,
АА, А и Б. Паметан избор је и куповина уређаја са ознаком „енергетска
звездица” („energy star”), будући да
они припадају групи с најмањом потрошњом електричне енергије.

Фрижидер
Фрижидер најефикасније ради ако је
температура подешена између три и

пет степени. Не држите врата фрижидера дуго отворена и не стављајте
ништа топло у њега. Посуде с храном
увек поклопите, јер ћете тако смањити количину влаге која се ствара на
унутрашњим зидовима фрижидера и
лоше утиче на његову ефикасност. Из
истог разлога обришите водене капи
с флаша и посуда пре него што их
ставите у фрижидер.
Не постављајте расхладни уређај
поред извора топлоте, јер ће му у том
случају требати много више времена
да постигне радну температуру. Проверавајте да ли врата фрижидера добро
дихтују и редовно уклањајте наслаге

Искључите бојлер када напуштате
стан на дуже од једног дана. Ангажујте мајстора да очисти каменац на грејачу, јер он повећава потрошњу струје и изазива кварове. Редовно проверавајте исправност славина за топлу
воду, јер цурење воде троши енергију
за догревање у бојлеру.
Ово је важно знати: проточни бојлери велике снаге, који одједном оптерете вашу кућну инсталацију и електроенергетски систем, велика су опасност и за ваш рачун! Уколико сте у
могућности, проточни бојлер замените „класичним”, који акумулира топлу воду коју сте грејали ноћу.

Шпорет

леда – тако штедите енергију и продужавате век трајања уређаја.

Веш-машина
Када перете веш, определите се за
програм с нижим температурама, а
нека вам у томе помогну средства за
прање која су ефикасна и у нешто
хладнијој води.
Имајте у виду да је исплативије прање једног пуног бубња него двају полупразних. Редовно чистите филтер веш-машине и никада је не препуњавајте.
Предност дајте машинама са економичним програмом прања и водите
рачуна о томе да брзина центрифуге
не буде мања од 500 обртаја у минути.

Бојлер
Да бисте имали довољно топле воде у
бојлеру, а да не трошите много струје,
подесите га на температуру између 50
и 60 степени. Било би добро да бојлер
укључујете ноћу, када је електрична
енергија четири пута јефтинија.

Да не бисте расипали енергију, ринглу на шпорету користите према величини посуде у којој кувате. Стављајте поклопац на шерпу у којој се
припрема јело, јер се троши мање
електричне енергије, јело се спрема
знатно брже и смањује се кондензација паре у кухињи. Ринглу искључите пре краја кувања, јер она акумулира извесну количину енергије коју такође можете искористити.
Не отварајте често врата рерне, јер
се при сваком отварању температура
у рерни снижава за око 15 степени.

Расвета
Сијалице појединачно нису велики
потрошачи, али када их упалите све у
исто време, трошите много струје.
У ЕПС-у препоручују LED сијалице,
јер су оне мањи потрошачи, а дају
много више светлости и добро подносе варијације у напону. У просеку се
једна LED сијалица, само кроз уштеду
енергије, исплати за око годину дана.

Грејање
Уколико немате другу опцију грејања
осим грејања на струју, онда изаберите ТА пећ, јер ће вас најмање коштати.
Њена основна предност је у томе
што акумулира топлоту у јефтиној тарифи (ноћу), а емитује топлоту током читавог дана. Ипак, знајте да током зиме једна ТА пећ, чак и када је
рационално користите, потроши око
60% укупне електричне енергије једног домаћинства.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СЛУШАТЕ КЛАСИЧНУ МУЗИКУ?

Класику воли онај ко разуме
У Панчеву очигледно живе људи
који сањају о томе да буду славни
кошаркаши. Од остварења тог сна
дели их тек неколико корачића: фали им неки кош, недостаје им лопта, немају терен, а мањка им и времена за тренинг. Но они се ипак
сналазе: уместо лопте понесу кесу
са ђубретом, уместо терена и коша
послужи контејнер... Једино се недостатак тренинга, али и талента и
до брог ви да мо же ја сно уо чи ти!

Уместо у било ком од чак четири
контејнера, ова кеса је завршила на
земљи.
И да зло буде веће, нањушили су
је пси. Само петнаестак минута пре
овог власничког лепотана развлачиле су је и две луталице. И ето заразе
у најави. Не требају нама ни корона
ни грип ни било каква друга природна пошаст. За наше разболевање
постараће се несуђени панчевачки
кошаркашки тим.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У понедељак и уторак
делови Панчева без струје
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у понедељак, 26. октобра, од 9 до 13.30, без струје ће
остати део Улице цара Душана од
П. Прерадовића до М. Kраљевића
(непарна страна) и део Улице Владимира Жестића од М. Kраљевића
до М. Требињца.
У уторак, од 8.30 до 10.30, струје
неће имати део Улице Јоакима Вујића од В. Влаховића до С. Сремца, део
Улице Стевана Сремца од броја 70
до 96 (од С. Станковића до Ј. Вујића),

Страну
припремила
Драгана

Кожан

објекти у Улици Иве Андрића 56, Раваничка и 6. нова и део Улице K.
Трифковића од С. Христића до С.
Сремца.
Истог дана, од 11 до 13 сати, струје неће имати Улица Вељка Влаховића 13, 15, 17 и 19, Цвијићева 9,
трафика, киоск и пекара „Тара” на
углу В. Влаховића и Цвијићеве.
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.

Ђ. ШАРАЦ

Ј. БОГДАНОВ

Данас је сигурно да не слушамо сви
камерну, симфонијску, концертну, оперску, једном речју класичну, то јест
„озбиљну” музику. Људи у већини случајева, док се опуштају или раде у кући,
слушају савремену, популарну музику.
Ипак, места која су мајстори попут
Бетовена, Моцарта, Шопена, Брамса и
других „запечатили” у историји музике
не могу се ни поредити с другим уметничким правцима, а камоли заменити
њима. Питали смо суграђане да ли и у
којим околностима слушају класику.
ЂИНА ШАРАЦ, библиотекарка:
– Класичну музику волим и слушам
с обзиром на то да и сама свирам клавир. Присуствујем и концертима када
се они организују у нашем граду и када се укаже могућност. Омиљено дело
ми је „Концерт за клавир и оркестар у
б-молу” Петра Иљича Чајковског.
ЈЕЛЕНА БОГДАНОВ,
административна радница:
– Не слушам музику често, али
када желим да се опустим, слушам
класичне мелодије. Баш и немам

Д. КУЧЕВИЋ

Л. МАЂАРАЦ

обичај да пустим нешто друго. Волим
скоро сва дела класичне музике, осим
Бахових рецимо. Он, наравно, јесте
један од већих композитора, али ми
не прија. Делује ми некако мрачно,
драматично.
ДАВИД КУЧЕВИЋ, студент:
– Првенствено слушам Шопена, понекад Моцарта, али осим Фредерика
Шопена ништа друго не бих рекао да
волим. Овај уметник је једном за себе рекао да је обичан човек и да само
покушава да пренесе емоцију. Ту тугу
и тежак живот који је имао Шопен је
успео да подели на један јако диван
начин кроз музику. Јако болан стил
има, за разлику од Моцарта или Бетовена, чија је музика имала циљ да
забави и орасположи. Шопен је, онако, што би се рекло, „ударио у душу”
(смех). Поред овог жанра, слушам
реп, џез, блуз...
ЛУКА МАЂАРАЦ, доктор медицине:
– Не свиђа ми се класична музика
зато што је успављујућа. Волим да
слушам рок, поп и инструментал. По

М. ЈОВИШИЋ

Д. КРСТИЋ

мом мишљењу, добра музика је она
која изазива неке емоције у теби.
МИЛЕНА ЈОВИШИЋ,
професорка биологије:
– Ретко слушам класику, али ипак
волим да чујем извођаче који је уживо
представљају. До сада су најбољи утисак на мене оставили мастер-клас студента Огњена Поповића у Банатском
Новом Селу, шоу Јадранке Јовановић
у Панчеву, „Ноћ музике” Симфонијског оркестра РТС-а на „Ташмајдану”
и концерт Андреа Рjуa у Београду.
Ипак много чешће слушам нешто тврђи звук, као што су готик метал, гранџ,
алтернативни рок и метал, и то претежно стране бендове, јер је домаћа сцена у овим жанровима сиромашна. Могу добро да се проведем уз квалитетан
домаћи и страни поп-рок уживо.
ДРАГАН КРСТИЋ, пензионер:
– Добра музика је рокенрол, а лоша
музика је новокомпонована народна.
И ту нема дилеме. Зато ја слушам рок.
Али волим и озбиљну музику.
Јелена Катана

9

СЕЛО

Петак, 23. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕНА БЕРБА У ПАНЧЕВАЧКИМ ВИНОГРАДИМА

БИЋЕ ИПАК ДОБРОГ ВИНА
Солидан род и
квалитет грожђа и
упркос неповољном
распореду падавина

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Почели су радови на припреми за
асфалтирање улица које су

Пандемија омета
продају
Овогодишња берба грожђа недавно је окончана, а виноградари са овог подручја сумирају резултате и, како засад ствари стоје, резултат је половичан, то јест може се рећи да су
у односу на временске услове
приноси солидни.
У преводу, сва је прилика да
ће од овогодишњег рода бити
доброг вина...

обухваћене јавно-приватним
партнерством. Дом културе је
у суботу, 17. октобра, организовао радионицу веза у сарадњи са удружењем „Веште руке” из Панчева, када је седам
одраслих полазница научило
разне врсте бодова у везу.

У Јабуци нешто мањи
приноси
Иако по годинама спада у релативно млађе произвођаче грожђа и вина, Ненад Филиповски из Јабуке, који је и председник тамошњег еснафског
удружења „Грозд”, већ сада на
територији нашег града има
највећу парцелу под чокотима
разних сорти винове лозе, величине сто двадесет ари, а већ
за наредну годину планира и

Продукт винарије
Филиповски
њено проширење за око тридесет ари. То нимало не треба да
чуди ако се зна да је још његов
деда пре педесет година, као
колониста, зачео виноград; традицију је наставио отац, а Ненад га самостално обрађује двадесет година, док се винарством бави већ десетак година, у чему му свесрдно помажу
други чланови породице.

Солидан род на Ћојбашићевој плантажи упркос свему
Када је реч о овој сезони, он
наводи да је била веома тешка,
пре свега због обилних падавина.
– То је условило негативне
појаве, попут пепелнице и пламењаче, које смо решавали прскањем у интервалима од седам до десет дана, што је учесталије него обично, јер се у
нормалним околностима, када је сунчаније, та динамика
продужава на петнаест до двадесет дана. Проблем су представљели и намножени корови, опет као последица прекомерне влаге, па смо морали чешће да косимо и култивирамо.
Киша је падала и у време цветања, што је ометало оплодњу,
па су и због тога приноси нижи него раније, чак и до неких
четрдесет одсто. У преводу, родило је око килограм и двеста
грожђа по чокоту, а то на укупној површини износи око седам тона – каже Филиповски.
Он додаје и да се ситуација
поправљала како се примицала берба, која је кренула од
средине септембра и потрајала до почетка октобра.
– Најпре смо брали сорте белог грожђа, а затим и црвеног.
У једном моменту сам се дословце престравио, јер је Јабуку погодио снажан град, али
наш виноград је неким чудом
за длаку заобишао. На крају је
све ипак прошло солидно, а то

важи и за квалитет убраних
плодова. Црвена грожђа, пре
свега сорта каберне совињон,
имала су око 23 одсто шећера,
док смо ове године први пут
скидали мерло, који је дао понеки грозд. Када је реч о белим, обрали смо шардоне, са
21 одсто шећера, као и тамјанику, такође млад засад, у другој години. Посадили смо тридесетак чокота ове сорте да бисмо видели како успева на овим
прострима и први утисци су
задовољавајући. Све у свему,
не могу превише да се жалим,
јер су то све висококвалитетне
сорте, па смо, рецимо, ове године правили розе вино од каберне совињона и многи кажу
да никад нису пробали боље.
И цене су прихватљиве; продајемо и на мало, као и у неколико ресторана – наводи овај
јабучки винар.

Долово одолевало кишама
А његов по годинама искуснији и вишеструко награђивани
колега Србислав Ћојбашић из
Долова, које се може назвати
неком врстом панчевачког виногорја, на својој плантажи величине преко седамдесет ари,
уз га ја фран ков ку, со ви њон
блан, мускат хамбург, каберне совињон...
– Година није најбоља ни најгора. С кишом је било наопако

–дуго је падала кад не треба, а
није је било кад је требало. То
сам превазилазио прехраном
преко листа и јесењим ћубрењем стајњаком, док сам, када
је реч о пламењачи, увек реаговао правовремено, па су укупни приноси двадесет одсто већи него прошле године. Сама
берба је стартовала 10. септембра с белим сортама и трајала
до средине октобра, закључно
са сортом каберне совињон. У
том смислу најважније је одредити прави тренутак, када је
грожће технолошки зрело, то
јест када лишће почиње да жути или ако је семенка тврда и
лако се одваја од „меса”. Још
бољи показатељ се добија мерењем рефлектометром, да би
се установило да ли су шећер
и киселине у идеалном односу, што одлучује квалитет будућег вина. Тако је мој совињон каберне имао одличних
24 одсто шећера, а хамбург око
21 одсто. На крају, с винограда
сам добио четири тоне, док
преостало купујем од проверених произвођача, чије винограде редовно обилазим и проверам каквог је грожђе квалитета. Што се тиче пласмана, цене су исте, али осети се пад
продаје изазван пандемијом и
изостанком манифестација, попут вршачког „Грожђебала” –
истиче Ћојбашић.

Банатско Ново Село: Изложба уметничке фотографије
фолклорног ансамбла и народног оркестра биће доступна у холу Дома културе, сваког радног дана од 8 до 22 сата. Марћела Корњан Стојичић изложиће своје слике у
суботу 31. октобра.
Долово: ЈКП „Хигијена” до
краја октобра организује акцију уклањања кабастог отпада, у који спада све сем шута
(стари намештај, баштенско
смеће, бела техника, гуме, амбалажа, ауто-лимарија...). Све
информације о томе могу се
добити на телефоне 327-000
и 310-203.
Глогоњ: Месна заједница припрема документацију за извођење радова на насипању
струганим асфалтом појединих де ло ва кал др ми са них
улица, а у току је чишћење и
профилисање канала. Фудбалери су ремизирали у Самошу и изгубили прво место на
табели Друге јужнобанатске
лиге.
Иваново: Локална католичка цр ква је по во дом свог

празника, Светог Венделина,
приредила свечану мису и прославу. Удружење банатских
Бугара „Иваново – Банат” купило је хармонику од новца
добијеног путем пројекта од
Министарства науке и образовања Републике Бугарске.
Јабука: Месна заједница и ове
јесени наставља сарадњу с Покретом горана и центром волонтера Панчево, захваљујући којој је у оквиру ИПА пројекта за своје излетиште добила клупе, столове и путоказе, а ускоро ће јој припасти
и саднице сибирског бреста
за подизање ветрозаштитног
појаса на излетишту Скела.
Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком”
очистили су уставе у околини села.
Ка ча ре во: Удру же ње же на
„Етно-кутак” и Дом културе
приредили су радионице хеклања у четвртак и петак, 15.
и 16. октобра, у свечаној сали
Месне заједнице.
Омољица: Месна заједница и
комунално предузеће апелују на грађане да не пале биљне остатке, како на њивама,
тако ни у својим двориштима и на улицама, јер је то и
штетно и кажњиво.
Старчево: Јесења акција одношења кабастог отпада спроведена је од 19. до 23. октобра. Познати панчевачки афористичар Зоран Т. Поповић
представио је своју нову књигу „Дођох, видех, пребегох” у
среду, 21. октобра. У Дому
културе сутрадан је требало
да наступи тамбурашки састав „Бостанџије”, али је тај
концерт отказан. Посетиоци
музеја одсад могу да користе
брошуру која ће им приближити садржај поставке „Старчево кроз векове”. Захваљујући донацији Покрета горана
посађено је више десетина
младица сибирског бреста на
разним локацијама.

РАДИОНИЦА КАЧАРЕВАЧКОГ „ЕТНО-КУТКА”

И млади хеклају

СТАРЧЕВАЧКИ РОДИТЕЉИ У СТРАХУ ОД ПОМАХНИТАЛИХ ВОЗАЧА

Јуре и на маре за децу и прописе
Ургентно потребна
додатна сигнализација
на потезу Лолиница
У име родитеља млађих основаца из Старчева недавно се
редакцији „Панчевца” обратио
житељ тог места Дарко Терзић,
како би јавности указао на проблем велике густине саобраћаја на главном путу, у улици
Панчевачки пут, у делу познатом као Лолиница, надомак насеља Шумице. Он истиче да на
том потезу многи возачи флагрантно крше саобраћајне прописе, возећи и неколико пута
брже у зони у којој је законом
предвиђено максимално 30 километара на сат.
– Када водимо децу у школу, преко два уредно обележена пешачка прелаза, морамо
да станемо и заустављамо помахнитале аутомобиле, како
бисмо малтене сами регулисали саобраћај, без обзира на то
што је сигнализација о ограничењу јасно истакнута, а не
поштује се ни пуна линија. Стога сматрамо да би тај пут требало обезбедити додатном сигнализацијом, како би се возачи ма из ри чи ти је скре ну ла
пажња, или да полиција константно контролише брзину,
постављајући радар. Колико се

сећам, у последњих двадесетак
година ту је било много несрећа, па и оних с трагичним исходом. Не кажем да Град није
покушавао да тим поводом нешто уради, али то несумњиво
није довољно – напомиње овај
забринути Старчевац.

због јаких вибрација изазваних
великом фреквенцијом теретног саобраћаја, околно земљиште је почело да се слеже, па
су почеле да пуцају оближње
куће у улици Панчевачки пут,
што је и доказано након испитивања, те су „лежећи полицајци”

Проблематично место, на којем су
некад постојали „лежећи полицајци”
Грађани су се надлежнима
обраћали с намером да се на
том потезу поново постави „лежећи полицајац”, јер је ту и
био до пре извесног времена.
– Та хоризонтална сигнализација је колико-толико успоравала саобраћај и самим тим
је било безбедније. Међутим,

уклоњени. Ипак, постоје и друге могућности, попут такозваних успоривача, то јест семафора с мерачем брзине, којих
већ има у другом делу Старчева и веома доприносе регулисању саобраћаја. Евентуално би
могло да се проба и с трепћућим семафорима, јер изгледа

да не можемо да добијемо прави – наводи Терзић.
Ова група се обраћала Месној
заједници и другим телима, а с
тим у вези председник Савета
МЗ Петар Андрејић истиче да је
Месна заједница и иницирала
раније постављање „лежећих полицајаца”, али да их је касније
уклонила надлежна градска
Агенција за саобраћај, након поменутих реакција грађана из
оближњих оштећених кућа.
– Потом је на том месту формирана „зона 30”, али евидентно је да то не даје очекиване
резултате. Сматрајући да, услед
повећане саобраћајне фреквенције и недовољно обезбеђеног
пешачког прелаза код Лолинице, постоји потреба за вишим степеном безбедности, разумемо бојазан и иницијативу
грађана по овом питању, а надлежнима смо пре неколико дана поновили ургенцију да се
овај проблем реши што пре –
истиче Андрејић.
А када је реч о наведеној
Агенцији за саобраћај Града
Панчева, до закључења овог
броја нисмо успели да добијемо њихово мишљење, уз образложење да је лице овлашћено
за давање изјава оправдано одсутно, као и да ће званичан
став у вези са овим питањем
изнети по повратку на посао.

Чланице Удружења жена „Етно-кутак” из Kачарева још један пут су уло жи ле труд у
остварење својих циљева када је реч о неговању традиције, тако што су у четвртак
и петак, 15. и 16. октобра,
приредиле радионице хеклања, у сарадњи с локалним Домом културе. Ова активност,
уприличена у свечаној сали
Месне заједнице, привукла је
бројне заинтересоване који су
желели да науче ову технику
старог заната.
Председницу качаревачког
удружења жена Зору Чубрић
нарочито су обрадовали присуство младих, попут Данке
Ајрулај и Саре Крстић, и њихова жеља да науче како се
хекла. Неки од њих су били и
на недавним радионицама веза на језеру.

– Традиционални занати
су очигледно све интересантнији младима, јер могу да
се користе као једна од комбинација с модерним стилом
одевања. Циљ нам је да што
више њих учествује у нашим активностима како бисмо имале још већи мотив
да наставимо очување старих и правих вредности. У
том смислу морам да истакнем сарадњу с локалном самоуправом и Домом културе, који нас подржавају у реализацији идеја – каже Зора
Чубрић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА
КЊИГА СЕНКЕ ПАВЛОВИЋ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СТЕВАН ВУКОВИЋ, ИСТОРИЧАР УМЕТНОСТИ

Зборник хумора
и на мађарском
Књига „Смехом против короне” коју је приредила књижевница Сенка
Павловић, а објавила београдска „Просвета”
у јуну ове године, управо је
до би ла сво је
мађарско издање. Књи гу је
објавила угледна ма ђар ска
издавачка кућа
„Нор ма” из
града Ходмезева шар хе ља, у
преводу Светислава Недуче.
У же љи да
шале и друге кратке хумористич ке фор ме бу ду трај но

сачуване, систематизоване,
обрађене и анализиране, аутор ка
овог
зборника је за
време ванредног стања прикупљала објаве
с друштвених
мрежа, досетке, вицеве, епиграме и афоризме. Циљ је био
да се укаже на
позитивно размишљање и виталан дух најпре нашег народа, а онда и
на виспрене реакције на ову
пандемију из суседства, па затим из света.

НАГРАДА „ВАСКО ПОПА”

Признање за
панчевачког песника
Песник Бојан Васић добитник је двадесет шесте награде „Васко Попа”, за књигу песама „Топло биље”, у издању
Културног центра из Новог
Сада. О добитнику су одлучивали чланови жирија Владимир Гвозден, Дејан Алексић
и Јован Зивлак (председник).
Најпрестижније признање
за стваралаштво на српском
језику у области песништва
има циљ да афирмише савремену српску поезију, уважавајући допринос Васка Попе
и његово непроцењиво служење модерној песничкој речи.
Награду додељује Агенција
„Ђорђевић”, а дародавци новчаног износа су Град Вршац и
„Сензал капитал” власника Радета Ракочевића из Београда.
Награда се састоји од повеље с ликом Васка Попе, рад
сликара Милана Блануше, и
новчаног износа. Установљена је 1995. године у Вршцу и
уручује се сваке године на дан

МОЈ

песниковог рођења, 29. јуна.
Ове године оснивач награде
је био приморан да термине
везане за награду, због пандемија коронавируса, помери за октобар.
Бојан Васић је рођен 1985.
у Банатском Новом Селу. Пре
„Топлог биља” објавио је шест
збирки песама: „Срча” (2009),
„То ма то” (2011), „Ик тус”
(2012), „13” (2013), „Детроит” (2014) и „Волфрам” (2017).
Жири је разматрао четрдесет пет наслова – збирки песама насталих 2019. и 2020.
године, који су послати на
конкурс или су предложени
од стране чланова жирија.
За ужи избор су били одабрани и следећи наслови: „Руке у рукама” Ане Ристовић
(„Архипелаг”, Београд), „Грозница севера” Славомира Гвозденовића („Агора”, Нови Сад)
и „Унутрашњи пејзаж” Бориса Лазића (Културни центар
Нови Сад).

избор

МОЈ

Класика за
унутрашњи мир
Дамир Прањковић,
студент Академије
уметности у Новом Саду
ФИЛМ: „Лепа села лепо горе”, иако старији, свакако је
филм који никога не оставља
равнодушним. У питању је
истинити догађај, када је седам српских војника Дринског корпуса било заробљено
у тунелу Бродар девет дана у
рату који се водио деведесетих година на простору бивше Југославије. Мислим да је
филм одличан зато што може врло уверљиво да прикаже бесмисао рата, као и последице које он носи са собом. Највећи парадокс је да
су два друга дошла у ситуацију да ратују један против
другог због разлике у вери,
не схватајући да ни једна ни
друга вера не пропагирају насиље.
МУЗИКА: Увек топло препоручујем класичну музику, јер
мислим да има дубок утицај
на човеково размишљање, али
уједно уноси и унутрашњи
мир. Поред Баха, Моцарта и

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 23. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УМЕТНОСТ КОЈА ЗАПОЧИЊЕ ДИЈАЛОГ
Деветнаести Бијенале уметности, под називом „Смрт уметности, живела уметност!”, биће одржан од 31. октобра до
27. новембра у више излагачких простора у Панчеву. Овогодишњи концепт је осмислио
четворочлани ауторски тим у
саставу: др Ивана Башичевић
Антић, Сања Латиновић, др
Селман Тртовац и Стеван Вуковић, с којим смо имали прилику да разговарамо.
ПАНЧЕВАЦ: Шта је идеја
овогодишњег Бијенала уметности?
СТЕВАН ВУКОВИЋ: Идеја
водиља овогодишњег Бијенала јесте да се утицаји историјских авангарди, попут оних
ко је је још пре јед ног ве ка
промовисао часопис „Зенит”,
могу детектовати у свим историјским периодима који су за
њим сле ди ли, па и у да на шњем времену. На овогодишњем Бијеналу представљена
су дела која су настајала и даље настају у оквиру те, како је
то Јерко Денегри назвао, „друге линије” у уметности овог
региона, која проистиче из две
врсте отпора – према традиционализму и према умереном, естетски оријентисаном
модернизму. Стога при одабиру радова није стављан фокус на начине на које су они
формално и медијски обликовани, нити на естетске вредности које оличавају или заступају, већ превасходно на
начине мишљења који су њихове ауторе водили кроз цео
ла нац од лу ка и из бо ра, на
основу којих су радови настаја ли и за до би ја ли од ре ђе ну
појавност. Ми, кустоси изложбе, сматрамо да су радови
који су овде представљени у
некој врсти склада с духом зенитизма, који је Љубомир Мицић, у седмом броју часописа
„Зенит”, из 1921, кратко и
јасно одредио као „револт и
стварање”.

l Које врсте уметности ће
бити заступљене?
– Усмерили смо се на компарацију дела насталих у оквиру
авангарди и неоавангарди с делима савремене уметности која смо препознали као она што
данас следе сличне обрасце мишљења и деловања. У географском и културолошком смислу
фокусирали смо се на регион
бивше Југославије. Заједничке
црте појединачних радова могу се препознати у томе да су
они углавном пропитивачког

на измене у програму у било
каквом смислу?
– Пуне две године смо радили на одабиру радова и осмишљавању начина на који ће они
бити постављени у односе једни с другима, као да су настајали у исто време и у истом
контексту, иако неке раздваја
скоро пуних сто година. Нисмо желели да правимо историјску изложбу, посебно не дидактичког типа, већ да покажемо како су неки историјски
радови једнако савремени као

карактера, то јест доводе у питање каноне и парадигме у уметности, као и сам појам уметности, позицију и статус аутора у
односу на дело, друштвени контекст уметности и начине на
које уметничка пракса утиче на
формирање аутора и односа публике према пољу уметности.
У поступцима који су били заједнички њиховим процесима
настанка могу се препознати
инсистирање на експерименту,
иновацији и истраживању, а не
трагању за добром формом или
адекватним приступом обради
неког материјала. Осим тога,
радови нису намењени информисању публике о актуелној сцени или стању ствари у свету
уметности, већ започињању дијалога о питањима на која ниједан аутор не може да понуди
финални одговор.
l Колико је трајала припрема и да ли је пандемија утицала

они који настају управо сада и
намерно смо у свакој просторији комбиновали радове из
различитих временских периода и реализоване у различитим медијима. То је све зависило и од простора које смо
могли да користимо, а то се
мењало због одлагања изложбе,
која је била планирана да се
отвори још пролетос, када су
неки други про сто ри мо гли
евентуално да буду доступни и
када су временске прилике биле другачије. Међутим, то померање нас није у неком битном смислу оштетило, чак нам
је дало времена да још који пут
промислимо о могућим односима међу радовима и начину
на који би они могли да се поставе у простору и представе у
каталогу. На крају, сада када
се отварање већ приближава,
мислим да смо ипак сви задовољни исходом.

ПЕДЕСЕТ ДРУГА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Дан за стваралаштво и дружење
Педесет друга Ликовна колонија „Делиблатски песак” одржана је у суботу, 17. октобра, у
организацији Културно-просветне заједнице. Овог пута су
се сликари дружили само један дан због ситуације изазване коронавирусом.
Без обзира на дужину трајања, уметници су искористили
енергију својствену оваквим скуповима и започели своја дела,
а она ће бити представљена у
каталогу и на изложби која ће
бити организована до краја године. Сваком уметнику су припала по два сликарска платна,
а користили су сопствене боје.

– Здушни смо били у одлуци
да се не прекине манифестација, већ да се одржи континуитет, традиција и квалитет, иако је све потпуно другачије од
оног на шта смо навикли. Успели смо да уз подршку градоначелника и Градског већа организујемо сусрет са осамнаест
умет ни ка из на шег гра да –
рекао је Стојан Бошков, председник КПЗ-а.
Ликовну колонију је посетила и чланица Градског већа
за културу и омладину Марија Јевић.
Учествовали су Милосав Урошевић, Милован Панић, Јелена

Бадњевац Ристић, Ивана Маркез Филиповић, Зоран Деранић, Милан Јакшић, Јонел Поповић, Нада Оњин Жужић, Нада Денић, Јелена Лалић, Будо
Бетовена, који су засигурно
најпознатији композитори,
предложио бих Дебисија и
Пјацолу као аутентичније по
ефекту који њихова музика
оставља.
КЊИГА: За љубитеље теорија завере препоручујем дело
Дена Брауна „Инферно”. На
један специфичан начин аутор овог дела жели да укаже
на проблем пренасељености
планете, као и на могућност
природне селекције на један
свиреп и подмукао начин. Врло занимљив спој симболике, уметности и науке који
може заинтригирати читаоца, посебно у времену у којем се тренутно налазимо због
пандемије.

l Ко је све уче ство вао у
селекцији?
– Двоје историчара уметности: Ивана Башичевић Антић и
ја, и двоје уметника: Селман Тртовац и Сања Латиновић. Иначе,
иако смо углавном већ међусобно сарађивали у различитим
комбинацијама, ово је први пут
да баш у овом саставу заједно
развијамо и реализујемо кустоски пројекат. Будући да смо до
сада ми имали доста различита
искуства с радом на изложбама, као и различита схватања
изложбе као начина презентације уметничког рада, веома брзо се створило неко позитивно
поље напетости међу нама, у
коме се стално одвијала веома
интензивна размена мишљења,
што је допринело квалитету изложбе. Ја сам је сигурно не бих
баш овако осмислио нити поставио, као ни било ко од осталих кустоса, да нисмо толико
међу собом за ове две године
комуницирали, тако да је тај дуги колективни процес омогућио
да мало искорачимо из својих
уобичајених рутина и створимо
нешто што је сигурно више од
пуког збира наших индивидуалних доприноса.
l Шта отвара овогодишњи
Бијенале?
– Бијенале отварају четири
перформанса. Два ће бити изведена у дворишту Народног музеја (у случају кише биће унутра), а два у згради бившег
биоскопа „Војводина”. Аутори
су, редом којим ће се перформанси изводити, Славко Богда но вић, Ера Ми ли во је вић,
Драган Војводић и Катарина
Јовановић Алфа. У свим тим
перформансима аутори наступају у првом лицу и свако на
свој начин пропитује природу
и сврху уметничког рада, као
и однос који уметност има према друштвеном контексту и
контексту живота самог аутора, који је уједно и идејни творац и извођач перформанса.

Славковић, Дејан Ратковић, Марија Станојловић, Слађана Динић Ђор ђе вић, Ђерђ Ереш,
Александар Станојев, Игор Гардиновачки и Лариса Ацков.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ АКВАРИСТИКОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЋУТИ И ПЛИВАЈ!
Сви кућни љубимци су посебни на
свој начин, али само рибице у акваријуму имају ту способност да својом
лепотом и разиграношћу оплемене
простор. Лепо уређени и осветљени,
они задивљују и хипнотишу, па делују као антистрес терапија.

Потребно предзнање
Наташа Вранић (46) предузетница је
која води ветеринарску апотеку „Петшоп Барбус”.
Ова радња је у почетку била искључиво посвећена акваристици – ту су
могли да се купе готови акваријуми,
или да се наруче по мери, као и рибице и сва припадајућа опрема.
– Идеја да се тиме професионално
бавим потекла је из хобија. У почетку
сам и ја била љубитељ акваријума и
живог света у њему. Када смо мој садашњи муж и ја ушли пословно у ту
причу, већ смо имали потребно знање. Тих година, када је радња отворена, заинтересованост за акваристику
била је велика. Сећам се да смо, кад
је 1999. године почело бомбардовање, затворили радњу, али смо је после неколико дана, под притиском
муштерија, поново отворили. Каснијих година је интересовање за акваристику опадало. Компјутери, игрице, мобилни телефони, велики број
ТВ канала постали су деци и младима много интересантнији од акваријума – прича нам Наташа.
Да би се неко бавио акваристиком
на адекватан начин, мора да поседује
помало знања из биологије, хемије,
али и информације о конкретној поставци коју има. Поред љубави и посвећености, овај хоби изискује и новац за куповину акваријума, пумпица, грејача, препарата, рибица...

Славко Џивџановски
мора да зна, ми их учимо постепено.
Кад се купује акваријум, причамо о
формирању и пречишавањеу воде.
Следећи пут кад се видимо, следи
лекција о врстама рибица које улазе
у акваријум, колико је пожељно да их
буде у односу на литражу, како се
хране и мресте. Ако све буде како
треба, наредна посета је везана за
причу о чишћењу и одржавању акваријума – каже она.
Главобољу задају нови акваријуми.
Ту филтер још увек није добро формиран, па се вода често мути, а рибице угибају ако се претера с храном,
што се почетнику често дешава.
– Акваристи воле да причају о својим акваријумима, о томе које врсте
рибица држе и како их одржавају, а
када дођу код нас у радњу, највише
воле да посматрају рибице у нашим
акваријумима. Полако и пажљиво
бирају новог члана јата. Не сметамо
им док бирају рибице и трудимо се
да ухва ти мо баш ту ко ју су они
изабрали, јер то је љубав и страст –
закључује Наташа.

почело када је на поклон добио рибице. Наставио је јер је имао жељу да
научи нешто ново, а у овом хобију
има толико много ствари које су занимљиве. Брзо је напредовао у учењу, а с временом је упознао и многе
познаваоце акваристике у земљи и
иностранству.
– Препоручујем свакоме ко пожели да се упусти у акваристику да има
стрпљења, да се претходно едукује и
ишчита брошуре, којих углавном има
на интернету. Први кораци су техничке природе: набавка адекватног

Краљеви слатководне
акваристике
Славко Џивџановски (41) доктор
је стоматологије и бави се акваристиком од када зна за себе.
– Акваријум сам затекао у стану кад су ме донели из породилишта, па је некако било логично да
акваристика буде мој хоби. Када
озбиљно почнете да се бавите њиме, морате да знате да је то игранка без престанка. Увек хоћете још
акваријума, још рибица и највећи
акваријум који имате вам врло брзо постане мали и хоћете већи –
каже он.
Њему је чување рибица задовољство и ништа што се тиче бриге не пада му тешко. Раније му је
за неке једноставне ствари требало неколико сати, али сада је све
много брже.
Наташа Вранић
– Тренутно имам један активни
акваријум, јер не стижем због по– За почетак, потребна је жеља да сла да се више бавим тиме. Раније,
се неком кутку у просторији удахне док сам студирао, имао сам у кући
живот. Већина њих почиње од малог једну просторију са двадесетак акваакваријума и пар рибица, па се с ра- ријума и то ми је био извор прихода,
стом интересовања повећавају и за- односно џепарац – прича Славко.
премина акваријума и број рибица у
Тренутно чува дискусе, а то су крањему. Постоје и они који се одмах љеви слатководне акваристике. Они
одлучују за велики акваријум, па га су захтевни за држање и размнопо одређеним димензијама правимо жавање и не препоручују се почетса спољним филтером, осветљењем ницима.
и кровом. Да би акваријум функцио– У овом хобију ми се, што се тиче
нисао, потребно је поставити систем рибица, допадају њихов колорит и каза филтрирање који садржи пумпу рактер, а код биљака разноврсност и
(ваздушну или моторну), филтер (сун- могућност да се направи амбијент да
ђерасти, корнер или вишеслојни спо- све то личи на неку џунглу, део баре
љашњи који садржи активни угаљ, или пејзаж – закључује.
керамичке перле, сунђере и синтетич ку ва ту), гре јач, тер мо ме тар, Део природе у дому
распршивач, подлогу (шљунак или Ненад Стојадинов (40) већ осамнаест
песак)... Све ово зависи од литраже година бави се акваристиком, а све је
аква ри ју ма и
броја рибица које насељавамо у
аква ри јум
–
објашњава.
У акваријуму
могу да се држе
и рибице различитих врста, али
пре него што их
убаците у аквари јум, мо ра те
добро да се распи та те, јер се
неке вр сте не
подносе.
– С об зи ром
на обим информација које буНенад Стојадинов
дући аквариста

постоља, акваријума, опреме која се
прилагођава врсти коју желимо да држимо... Затим следи уређивање унутрашњости акваријума и, на крају, ту
су и рибице и биљке у њиховом окружењу – објашњава.
Акваријум захтева да се према њему понашате као према сваком другом кућном љубимцу, а то подразумева одговорност, дисциплину и знање. На дневном нивоу је потребна
контрола технике и адекватна исхрана, што траје пар минута, док је
једном седмично, у зависности од
величине акваријума, потребно сат-два за измену воде и унутрашње
одржавање.
– Доста сам активан на форумима
и друштвеним мрежама, где
и даље учим о акваристици,
али и преносим своје знање и
искуство почетницима. Мене
сада највише занимају биљна
акваристика и акваскејпинг,
где се слагањем камења, корења и пањева веродостојно
подражавају подводни амбијенти у природи, рекама, језерима, или опонашање слике пејзажа под водом (на енглеском: лендскејп) – прича
Ненад.
Његови љубимци су патуљасти слатководни рачићи, познатији као козице. Има их у
разним бојама и, поред естетске, у акваријумима имају комуналну улогу – хране се трулим лишћем, алгама и осталим органским отпадом у ланцу исхране. Пошто су и природна храна за неке рибице,
онда не могу са свим врстама
рибица у исти акваријум.
– Акваријум је део природе
у вашем дому. Не морате да
чекате годишњи одмор да бисте ронили и посматрали свет под
водом. Посматрање акваријума је
смирујуће, а многи препоручују то и
као антистрес терапију – закључује
Ненад.

Велика љубав
Иван Милошевић (42) бави се акваристиком двадесет пет година. Као
мали је пожелео кућног љубимца, али
је због скучености живота у стану

једино могао да добије рибице. У почетку му је доста помагао ујак.
– Пре него што набавите рибице,
потребна је добра припрема. Најбоље
је да вам неко ко то добро зна детаљно објасни. Такође је битно да волите
то што радите – прича Иван.
Овај хоби има доста грана, а од тога за коју се неко определи зависи
колико времена и одговорности је
неопходно.
– Сада се бавим и размножавањем
риба. Имам доста акваријума, а у
плану је да се то и прошири. Код
мене је овај хоби узео маха – каже
са осмехом.
Он гаји јужноамеричке циклиде.
Они спадају у мало захтевније рибе.
То су дискуси, патуљасти циклиди
(где има доста врста и варијација),
алгари...
– Увек тежим ка некој захтевнијој
врсти риба за мрест. Некако то схватам као изазов и то ме одржава све
време – закључује Иван.

Украсно и умирујуће
Саша Пухача (42) власник је акваријума већ седамнаест година. Прво је
мали син његовог брата добио рибице од комшинице, па су их ставили у
теглу. Онда су
набавили распршивач за ваздух, па биљке,
акваријум...
– У овај хоби сам ушао
спон та но, па
сам одмах морао да одем у
зоо-шоп да се
распитам каква
им храна треба и шта је
основно за њихов живот. Тако је по ла ко
кре ну ло... Те
Саша Пухача прве рибице су
биле гупике, а
касније сам их комбиновао с неонкама и муљарима (чистачима) – прича
Саша.
У овом тренутку у акваријуму од
тридесет литара има двадесетак рибица. Од тога је петнаестак малих,
али оне често не могу да се изброје
јер се сакривају иза биљака. Пре неколико година се десило да их је било седамдесет, па је морао да их раздели по комшилуку.
– Вода се мења јако ретко, углавном само доливам. Једном годишње
комплетно мењам воду и све детаљно
чистим. Али ни то не одузима више
од сат времена. Мој акваријум је мали, па је и обавеза мања – објашњава
Саша.

„Жао ми је,
чекају ме” Ањес
Мартен-Лиган
Ја ел жи ви
само за свој
по сао. Она
је из вр сни
преводилац
и ради у рено ми ра ној
агенцији.
Живот јој се
своди на састанке и пословне вечере, и не ма
нимало времена за себе. Не хаје чак ни за
празнично опуштање. Јаел својим
колегама делује застрашујуће, удаљена је од породице и занемарује
савете пријатеља. Гоњена слепом
амбицијом, убеђена је да доноси
само праве одлуке. Ипак, свет који
је створила прети да се распрши
кад јој прошлост покуца на врата.
Два читаоца који до 28. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Кога ви чекате?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Моја мрачна
Ванеса” Кејт
Елизабет Расел
Су о че на с
пр вим те шкоћама у
животу, али
амбициозна и жељна да што
пре од ра сте, Ванеса
Вај похађа
другу годину престижне средње
школе, када улази у зачарану аферу са Џејкобом Стрејном, магнетски привлачним професором књижевности.
Два читаоца који до 28. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас забрањено воће?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Иван Милошевић
Каже да је успео да акваристиком
„зарази” и неколико пријатеља, а да
акваријум у његовој кући највише
привлачи пажњу деце, која се практично залепе за стакло и не могу да
се одвоје од рибица.
– То је леп украс у дому и заиста
делује умирујуће. После десет минута гледања као да сте попили лек за
смирење – каже са осмехом.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта вас највише забрињава у животу. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Брине ме корона, јер ако опет
уведу полицијски час, ми швалери
смо
на чи сто
на гра бу си ли.”
063/8172...
„Забрињава ме свекрвино здравствено стање. Савршено је! Има да
ме надживи и поједе ми све живце
у међувремену!” 064/3438...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта вам је прва
асоцијација на океан:
„Људска глупост. Само што океан, за разлику од ње, иако је непрегледан, ипак има границе...”
064/2020...
„Кад кажете океан, прва асоцијација ми је како протеклог лета
нисмо били нигде на одмору, а како ствари стоје – нећемо ни наредног. Добро би ми дошао тај ’Океан
од папира’ као утешна награда.”
063/3011...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: СЛОБОДАН БУБЊЕВИЋ, НОВИНАР И ПИСАЦ

ЗНАМЕНИТЕ ЗГРАДЕ У ПАНЧЕВУ

НАУКА ЋЕ ПОБЕДИТИ

Историја Графове куће

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у
Хрватској. Када сте се преселили овамо и како памтите свој
први сусрет с Панчевом? Колико се однос према овом граду променио с годинама?
СЛОБОДАН БУБЊЕ ВИЋ:
Моја лична географија је нешто сложенија, али то је сасвим
уобичајено у једном народу где
су толике породице разапете
између две сеобе. Рођен сам у
Ријеци у Хрватској, али отуд у
Панчево нисам стигао директно. Заправо, већи део детињства живео сам у Перлезу, док
сам највећи део живота провео
у Београду, у коме и данас због
посла свакодневно боравим.
Панчево сам први пут видео кад
ми је било једанаест година –
провео сам свој први дан у њему читајући на клупи. Било је
лето, један дуги распуст се ближио крају, а отац је имао нека
посла у јужној зони у Панчеву
и повео ме је са собом, уз моје
обећање да ћу га тамо стрпљиво чекати, ако буде потребе. Наравно, нису ми дозволили да
уђем у фабрику (коју ћу видети
тек као новинар „Времена” две
деценије касније), па сам, чекајући оца, провео више сати
испред улаза. Испрва сам ходао око неке бетонске чекаонице и посматрао цистерне и камионе како улазе и излазе кроз
капију. Понео сам, за потребе
најављеног чекања, библијске
приче Зенона Косидовског, култно издање с плавим корицама,
па сам се сместио на клупу и
читао. Испрва полако, а потом
са све већим уживањем, да бих
на крају, занет древним причама, сасвим изгубио појам о времену и простору. Зато данас,
уместо лика града, из првог сусрета с Панчевом сасвим живо
памтим опсаду Јерихона, народ
Израиља у пустињи и како је
Давид постао цар. Ове библијске илузије у мом сећању повремено прекидају само радници који су тог дана поред мене
непрекидно пролазили и који
би понекад довикнули: „Мали,
је л’ се то спремаш за поправни?” Мој следећи сусрет с Панчевом десиће се једне кишне
јунске вечери, много година касније, када сам гостовао на радију како бих представио своју
прву збирку прича, али ни том
приликом нисам најбоље видео
град – из тог сусрета, који се
претворио у кафанску ноћ с
младим панчевачким писцима,

најбоље памтим лик своје супруге, коју сам те вечери упознао. И због које сам се нешто
касније и преселио у Панчево.
l Завршили сте Математичку гимназију и Физички факултет. Паралелно сте се бавили писањем прозе и драма, а за
своја писана дела сте чак вишеструко награђивани. Када се
јавила љубав према писању?
– Одувек мислим да је то
убедљиво најлепши посао на
свету. Имам невероватну срећу да известан број људи воли
да чита оно што пишем, па могу у томе не само да уживам
него и да се писањем професионално бавим. Чини ми се
да, за разлику од других вештина и заната, не постоји човек који је научио да чита а да
притом није осетио жудњу за
писањем. Описмењавање је вероватно највећи ментални скок
у животу сваког од нас. Ако

него што људи из медија иначе
верују. Оно што је најважније,
тако смо открили да у Србији
постоји публика заинтересована за науку. То ће се касније јасно потврдити, с појавом Фестивала науке и Центра за промоцију науке. Мада, уз видну
деградацију медија, то једноставно не можете да објасните
онима који доносе одлуке, али
ниједан од „паметних” производа које смо направили није био
без публике. Напротив. И то ће
остати главни мотив како за мене, тако и за читаву генерацију
аутора које смо Марија Ђурић
и ја окупили касније – публика
која жели нешто више.
l Да ли је кроз историју увек
било сличних теорија завере и
страхова као што је сада случај с вакцинама, мрежом 5Г и
чиповањем?
– Пре са мо пар сто ти на
година људи су спаљивани на

нуди псе у до на у ка, али та ко
неизбежно заврши у трњу тривијалних глупости. Човечанство
је, наиме, давно мапирало те
јалове пределе јер су њима многи већ прошли и установили да
ту нема ничег. Пут ка сазнању,
нажалост, не иде около, нити
лакшом стазом из „Јутјуб” видеа, него право напред, у мрак
заиста непознатог.
l Како објашњавате чињеницу да међу противницима вакцинације има високообразованих, чак и лекара? Да ли је Србија изузетак у погледу тога или
је ситуација свуда иста?
– Србија је мала земља и,
као што неизбежно мора да
увози многе артикле и с њима
многе идеје, тако непрекидно
увози и теорије завере – практично данас нема ниједне реакционарне заблуде у нашој
јавној сфери, од креационизма
до равне Земље, која изворно

ФОТО: Б. ЏОДАН

Слободан Бубњевић (42) по
образовању је физичар истраживач, али се професионално
бави писањем и научним новинарством. Дипломирао је теоријску и експерименталну физику на Физичком факултету
Универзитета у Београду. Уредник је и суоснивач иницијативе „Наука кроз приче”, шеф комуникација на Институту за
физику у Београду и координатор за медије ЦЕРН-а у Србији. Оснивач је часописа „Елементи” и био је његов главни и
одговорни уредник у периоду
од 2015. до 2017. године. Радио је као координатор Сектора за штампану, интернет и видео продукцију у Центру за промоцију науке (ЦПН) у периоду
од 2011. до 2017. године. Основао је портал „Елементаријум”
и водио бројне ЦПН пројекте.
Покретач је и уредник програма ЦПН трибина. Новинар је
независног недељника „Време”
од 2003. године. Уређивао је и
електронски часопис за књижевност „Мале новине”, а пише и за „Политику”, „Националну географију Србија”, Б92
и друге београдске медије. Аутор је више прозних и драмских дела, за која је вишеструко награђиван. Станује у Панчеву, са супругом Драганом
Младеновић и кћеркама Катарином и Ирином.

Слободан Бубњевић
размислите, он није нимало
лак, али милијарде људи га
изводе са успехом јер деле исту
потребу да забележе своје речи (било на папиру било на
„Фејсбуку”). Погледајте само
шта је писана реч – она нама,
слабашним двоногим животињама, даје алат који је резервисан за богове, да своје мисли учинимо трајним и поделимо их с целим светом. Међутим, након што вас науче
азбуку, све остало је на вама и
не можете студирати писање
(чак мислим да то не мора бити добро за професионалног
писца). Могао сам можда дипломирати историју или филозофију, али ми је драго да је
то била физика – као основна
наука она заиста има многе
моћне алатке за разумевање
света. То ми помаже да за нијансу бистрије мислим кад наиђем на тешко питање. Наравно, ни тада ништа не гарантује
да мислим на добар начин.
l Бавите се и новинарством,
где сте се профилисали као аутор у жанру научнопопуларне
студије и документарне репортаже. Колико за вас лично значи бављење науком кроз медије, а колико је важно да овакви
садржаји допру до ширег слоја
становништва?
– Научним новинарством се
бавим од 2001. године и то је
оно што се би се могло назвати
мојом професионалном каријером. Почео сам у „Политикином забавнику”, а 2003. сам постао члан редакције недељника
„Време”. Можда ће вас изненадити, али многи од новинара
„Времена”, прослављени због
истраживачких прича, долазе
из природних и техничких наука. Но, пошто сам као физичар већ писао о науци, било је
природно да то наставим. Уз
помоћ мог покојног уредника
Александра Ћирића развили смо
цео један нови, домаћи концепт
научне репортаже, уверени да
су читаоци далеко паметнији

ломачи због тврдње да се Земља окреће око Сунца, а жене
су прогоњене као вештице због
проласка Халејеве комете. У
освит индустријске револуције
сматрало се да људско тело није способно да издржи „астрономске” брзине локомотиве на
пару, а телеграф је називан ђавољим изумом. Заблуде су увек
постојале и увек ће постојати,
то је природна последица начина на који мислимо и перципирамо свет – наш мозак је
еволуирао да брзо и ефикасно
решава проблеме на основу
претходног искуства, али ће се
дуго супротстављати кад спољне околности захтевају нова
искуства, а што је можда и најбоље показао амерички нобеловац Данијел Канеман. Зато
су страхови, заблуде и снажан
отпор међу првим реакцијама
на сваку промену која долази с
новим технологијама.
l Како настају теорије завере?
– Теорије завере непрекидно
куцају на врата људи који одбацују општеприхваћени систем мишљења. Ова „револуционарна” позиција их заправо и чини тако омамљујућим.
Но, мада бројни људи само
„флертују” с допадљивим објашњењима (на пример, да актуелна зараза уопште и не постоји), да би неко заиста поверовао у теорију завере, он мора
да напусти резоновање које дели већина људи. Обично то бива тако што посумња како нешто није у реду са светом око
њега, а затим, у немогућности
да то објасни и пронађе одговоре у друштву, науци или религији, учини револуционарни
корак и прихвати како је читав
свет лажан. Свет је заиста пун
недоумица, нелогичности и сукобљених интереса, али то је
најбоље што имамо (хтење да
га боље разумемо и јесте мотор
науке). Но, незадовољан због
те ситуације, теоретичар завере најчешће креће алтернативним путем, пречицом какву

није настала у високоразвијеним земљама на западу. Пре
неколико година смо имали
истраживање које је показало
да су, за разлику од људи средњег и вишег образовања, људи
нижег образовања много мање
склони псеудонауци. То је отуд
што су заузети конкретнијим,
често егзистенцијалним проблемима. Рекао бих да заправо у теорију завере не може да
поверује особа која је према
науци равнодушна или није
имала срећу да се с њом сретне. Као што сам малочас рекао, за веровање у теорију завере потребно је да се развије
неповерење у систем мишљења (чему једна епидемија посебно погодује).
l Какве прогнозе даје наука? Хоће ли се свет променити
или ће се све вратити на старо
једног дана након пандемије?
– Свет се никада не враћа на
старо. Живот после пандемије,
као што је било и након светских ратова, пада Берлинског
зида или куге у четрнаестом веку, биће обогаћен новим заједничким искуством, новим изазовима, али и неким новим решењима – људска је природа да
се, уз већи или мањи отпор, на
крају увек прилагођава новим
околностима. Али, кад је реч о
самој болести, то је само трка с
временом да научно знање нарасте довољно да се пронађе
безбедна вакцина или каква друга адекватна заштита и да што
брже повратимо изгубљени комфор. Апокалиптичне најаве да
ће нас SARS-CoV2 прогонити
заувек не стоје уопште, јер већ
оно што знамо јесте да је он чудан, али далеко од савршеног
непријатеља. Улог да га савладамо је огроман, а напор никад
незабележен у историји науке.
Зато у сукобу с врстом која је
истребила све своје друге природне непријатеље овакав „организам” нема никакве шансе.
Наука ће победити.
Мирјана Марић

Столарски мајстор Паул Граф
први пут се, у списима Магистрата, помиње 1797. године: „Граф моли Магистрат
да му се исплате рачуни за
извршене столарске радове у
Великој касарни и официрским становима у Јабуци и
Плочици”.
Да је Граф био озбиљан столарски мајстор, сведочи и податак из 1798. године, када
га панчевачки Магистрат шаље у Земун, на молбу тамошњег Магистрата, да вештачи у неком спору земунских
столара. Јуна месеца 1800. године Магистрат није уважио
оставку Паула Графа на одборничку дужност (због пословних обавеза) и подсетио
га на пропис по коме „сваки
грађанин Панчева мора три
године да обавља дужност одборника у Магистрату, под
претњом губљења грађанства”.
Одборничка дужност је тада била посебна обавеза, одговорност и част. Само су пекари и месари, због природе
посла, били ослобођени одборничке дужности. Гoдине
1812. први пут се помиње Бартоломеус Граф, син Паула
Графа. На предлог панчевачког Магистрата, Генерална
команда у Темишвару „даје

клања стоке, имао је гостионицу „Код седам шваба” и бавио се житарском трговином
на велико. Аренда (закуп) значила је да, на јавном надметању, грађани Панчева могy
на период једне до три године да, од Магистрата, закупе
право наплате таксе (процента) од рибара за риболов, од
продаваца на вашарима или
пијацама, од кафеџија за точење пића, од месара за клање стоке. Закупци су Магистрату уплаћивали уговорени
фиксни новчани износ, квартално или годишње.
Крајем двадесетих година
19. века зида Бартоломеј Граф
велику спратну зграду од тврдог материјала на Главном
тргy (данас Трг краља Петра
Првог број 11 – прим. нов.).
Била је то једна од најлепших кућа у Панчеву, са великом репрезентативном салом.
Сала је коришћена за концерте, балове, састанке Магистрата, а једно време је ту била
смештена Девојачка школа.
Бартоломеј Граф је имао
два сина, Адолфа и Хермана.
Године 1836. Херман Граф
отвара другy апотеку у Панчеву, уз очеву помоћ од 6.000
форинти, у очевој кући, и даје јој име „Код Салватора”.

мајсторско право столарском
калфи Бартоломеју Графу”.
Као добар занатлија Бартоломеј већ 1814. године добија грађанско право и подофицирски чин у Ландвер-батаљону. Ландвер-батаљон је био
нека врста војне јединице у
резерви (6 чета ca пo 110 резервиста), која је, у време мира, била у обавези да током
целе године (недељом) одржава вежбе.
Занимљив је извештај градоначелника Панчева, мајора Чернића, из 1818. године
да се „столарски мајстор и
ландвер-потпоручник Бартоломеј Граф недостојно понашао, на обали Тамиша тукао
Антонија Пакића, а касније и
сам био претучен од стране
Пакићевих другова”!
Бартоломеј Граф годинама
је био арендатор (закупац)
риболова, вашара, пијаца, права точења пића, скела, права

Адолф Граф отвара велику
бакалницу и тргyје житарицама на велико. Године 1840.
зида кућу од тврдог материјала, а 1846. добија грађанско право.
Године 1856. Адолфа Графа, за заслуге у развоју комуне, цар је одликовао медаљом
златног крста. Адолф Граф је
1857. године именован за једног од четири старатеља ново о сно ва ног Гим на зиј ског
фонда (фонд за изградњу гимназије).
Апотекар Херман Граф, као
председник католичке црквене општине, јуна 1857. године купује у Бечу монументални гвоздени крст (pacпeћe)
тежак 6 тона и довози га паробродом у Панчево.
Крст је постављен на католичком гробљу.
(Из монографије „220
година занатства у Панчеву”
З. Ротара и М. Жужића)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45

Петак, 23. октобар 2020.
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ТРОКРИЛНИ дрвени прозор застакљен, два комада
5.000 комад, 127 з 160 цм;
кровни порзор три комада
105 х 112 цм, 3.000 динара комад; тросед на извлачење са угаоним делом,
7.000; велика брусилица
макита 2000 њати, 6600
обртаја, 4.500; замрзивач
горење санду 310 л, 6.000
динара. 063/752-17-93.
(297203)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ кадет 1.3, лимзина,
1988. годиште, исправан,
нерегистрован. 061/11447-67. (297329)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. годиште. 065/85393-29. (297112)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11
ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2002.
серво, клима, металик, одличан. 064/142-55-93.
(297190)
ПУНТО 3, 1.3 МЈЕТ, 2011.
годиште, 5 В, аларм, клима, власник. 064/913-7224. (297235)
ФОРД ескорт 1.8, дизел,
1999. гоидште, караван,
одичног стања, регистрован, 750 евра. 064/124384-52. (297247)
ОПЕЛ корса 1.4, дизел,
1999. годиште, тек регистрован, очуван, 750 евра.
063/140-62-92. (297247)
ЛАНЧИЈА, либра 1.6,
2002. атестиран плин пет
година. 064/587-50-24.
(297250)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002. годиште, фул, регистрован годину. 064/130-36-02.
(297250)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (295322)
ОТКУПЉУЈЕМ све врсте
аутомобила, долазим на
адресу. 063/165-83-75.
(297274)
ОТКУПЉУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(297273)

ЛЕД, ЛЦД, телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89.
060/078-47-89, 063/77847-89. (297256)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)
ПРОДАЈЕМ кухињске елементе, судопера 3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97 (297108)
ПРОДАЈЕМ мешалицу за
бетон, бојлер 60 квм, нов
чамац метални 2 метра
прозор. Тел. 373-510.
(297085)
Стовариште „Близанци”

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

РЕНО клио 1,2 2003. годиште, мало ударен од назад, у возном стању, 600
евра. 065/361-64-22.
(297285)
ФИЈАТ темпра 1.6, 1998.
годиште, бензин + гас, повољно, регистрован до 6.
октобра 2021. Тел.
060/373-35-11.
(297319)
ПЕЖО 207, 1.4, 2008, петора врата, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(297250)

СВИЊСКЕ плутке на продају. Тел. 013/632-145,
060/500-30-91. (297186)
ОРМАН, двосед, фотеља
мојца, кауч, брачни с фотељама, уљани радијатор.
063/861-81-66. (297223)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, сто, столице, фотеље, табуре, телевизори. 063/861-82-66.
(297223)
ПРОДАЈЕМ та пећ цер 6
кв, 10.000 динара.
064/127-58-17. (297226)

ДРВЕНИ кревети нови,
200 х 90 – 5.900 клик-клак
лећајеви од 15.300.
060/600-14-52. (297300)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи и
вршимо ремонт ваших пећи. 063/705-18-18, 335930. (297167)

ПРОДАЈА новог намештаКУПУЈЕМ старо гвожђе,
ја, столице од 1.800, сто064/158-44-10, 063/101-11-47
КУПУЈЕМ аутомобиле, ислови од 4.500. 060/600-14- фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
правне, неисправне, 90 до
52. (297300)
ПРОДАЈЕМ буков паркет 7
700 евра. 064/230-52-21,
долазим на адресу.
квм. 319-754, 061/153-34- ПРОДАЈЕМ исправну веш- 064/158-44-10, 063/101063/892-08-25. л(297126)
машину, можа ваша уз до- 11-47.ч (296913)
61. (297131)
КУПУЈЕМ томос аутоматик
плату. 064/129-73-60.
ПРОДАЈЕМ половне ствановији, новији, може неКУПУЈЕМ: перје, старин(207255)
исправан да може превод. ри а исправне машину за
ски намештај, слике, сатоКОТАО на чврста горива,
судове, фрижидер са за064/171-22-13. (297211)
ве, стари новац, сифон
25 кв, центрометал, као
мрзивачем. 063/896-53флаше, стрипове, старо
КУПУЈЕМ возила од 100 до 52, 013/355-581. (297134) нов. 063/851-97-21.
покућство. 063/705-18-18,
1.000 евра, стање небитно,
(297276)
335-930. (297167)
ПРОДАЈЕМ прасиће од
исплата реална. 060/135АМБАЛАЖУ пива, вина,
20 до 30 од два јарета и
08-48. (297334)
КУПУЈЕМ старе сатове новиски, ракијске флаше, те- вац пенкала, ордење,
ћурке од 15. кг. 064/137гле купујем. 061/142-2306-16. (297139)
МАШИНЕ
значке плоче фотоапара69. (297286)
те, разне ситне антиквитеКАЉЕВА пећ, продајем,
те. 066/354-412. (297215)
повољно. Тел. 064/124-26- ЈАБУКА, дуња, крушка за
ПРОДАЈЕМ трактор масеј 43. (297150)
ракију продајем, довозим.
фергусон 8160, тешка таТел. 063/8908-53-08.
JAVOR DRVO
СТАРУ циглу, велики фор- (297268)
њирача, сетвоспремач 6
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
мат и цреп. Тел. 064/049метара. 064/867-48-11.
BUKVA, CER,
ПРО
ДА
ЈЕМ
су
ву
ора
хо
ву
62-72. (297267)
(297197)
HRAST, BAGREM
даску. 064/137-47-89.
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS
(297258)
Novo u ponudi – PELET

ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, фул, шест
брзина. 064/130-36-02.
(297250)
ПУНТО 1, 1.1, 1997, петора врата, у првој боји, регистрован годину.
064/587-50-24. (297250)

МЕШАНО дрво на џакове
продајем. 062/190-71-60.
(297189)

ПРОДАЈЕМ д200 бала детелине, по комаду 130 динара. Тел. 060/301-51-13.,
(297248)

(1/296421)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 144.000 км, региПАНДА 1.2, 2007, децемстрован до маја 2021,
1.400 евра. 062/832-36-38. бар, фул опрема, на име.
064/587-50-24. (297250)
(297212)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидане гараже
у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(296922)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор 130 квм, у
Тамиш капији. 063/17562-95. (297253)

АПАРАТИ
СОНИ 3-4, поправка хлађења ласера, чипа, замена
и откуп игара. 065/677-8467. (297214)
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ПРОДАЈЕМ близаначка
колица bebety 341, повољно. 062/819-56-41.
(297164)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18, 335930. (297167)
ПРОДАЈЕМ инвентар за
продавницу (рафови, тезге, ваге, полице...)
063/816-03-03, ТА пећ, 6
кв, клима 24 gree.
(297171)
TA пећ цер 2.5 кв, са постољем очувана. Тел.
063/218-830. (297172)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ и металну клупу. 013/352-114.
(297178)
ДРВА продајем , преостала, шљиву, орах, повољно.
064/122-69-78. (297178)
ПРОДАЈЕМ дечја колица
комплет 3 у 1, очувани,
повољно. 064/445-47-50.
(297196)
ПРОДАЈЕМ два симпова
кауча клик-клак. 064/36410-91. (297191)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (297107)

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (297231)

КУПУЈЕМ пенкала, медаље, ордење, сатове, сабље,
разни алат, пољопривредне машине. 064/867-4811. (297197)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ЗАСЕБНА кућа 30 квм +
30 квм, на Маргити.
064/248-90-16. (297046)
КУЋА, Горњи град, 150
квм, 3.8 ари плац, укњижена, 72.000. 066/355208. (297254)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, 28 ари, цена
22.000 евра. 064/256-6164 (СМС)
НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарском насипу, 28 ари,
градско грађевинско земљиште, излаз на две улице. 068/408-97-21.
(297050)
КУЋА, 180 квм, нова, Војловица, укњижено.
063/771-75-96, 063/78471-34. (296970)
ПЛАЦ, Дубовац, 24 ара,
близина Дунава, центар
села, изузетна локација,
цена 300 евра ар.
064/864-61-36. (297325)
ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, на 8 ари плаца. 064/040-82-72
(296779)
МАКСИМА ГОРКОГ, 5
ари, 22 ширина, 140 м,
81.000. (679), „Трем”,
0637836-23-83. (297270)

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

КОТЕЖ 1, кућа 185 м, локал, гаража, 93.000. „Јанковић”, 348-025, 063/80412-72. (297265)
ПЛАЦ, Миса, 9 ари, 24 м
фронт, 23.000. (67), „Милка М”, 069/744-286.
(297336)
ТОПОЛА, 7 ари, кућа,
струја,в ода, повољно.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (197165)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Баваништански пут.
064/509-63-88. (297082)

16

Петак, 23. октобар 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.

Петак, 23. октобар 2020.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски
Општа болница Панчево

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

АКЦИЈE ОД 16. ДО 29. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
Цена: 300 динара
ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
ПАКЕТ 4

•
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4

•

Цена: 1.100 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 300 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

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

18
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (297131)
УЋА 120 квм + поткровље, до улице + 4 дворишне стамбене јединице, 7
ари плаца, струја, вода,
канализација, Горњи град.
060/626-22-48, 060/34476-04. (297119)
НА ПРОДАЈУ плац у Јабуци, 6 ари, 25 квм. Тел.
063/753-27-11. (297121)
ВОЈЛОВИЦА, 17 ари, 22
ширина 96 м, 41.000.
063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (197165)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Б еограду. Гостиварска 36, Вождовац, вредност 240.000 евра, за кућу
у Панчеву, центар.
062/465-777. (2907143)
ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8 ари плаца, Горњи
град. 063/829-89-48.
8297208)
НОВИЈА кућа, Баваништански пут, 240 квм, на 8
ари, близу Авива. (188),
UnaDalli, 064/255-87-50.
(297188)

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

064/64-39-721

ДВОРИШНИ, 40 квмм, ТА,
Ул. Жестићева, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (297165)

СТРОГИ центар, улаз поред привредне банке (Поштанске штедионице), 30
квм, сређен, опремљен,
одмах усељив, 43.000
евра. Власник. 064/84888-84. (297326)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан Горњи град код Новог
СУП-а. 064/187-20-13.
(297258)

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315872. (296922)

HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ИЗДАЈЕМ дворишни део
куће, намештен, може и
ученици. Тел. 069/314-0155. (297312)

СТРЕЛИШТЕ, леп већи
двособан, ЦГ, лифт,
СОДАРА, 48 квм, ЦГ, ВПР, 42.500 евра. (396), „Лајф”, ИЗДАЈЕМ трособни намештен стан у Светог Саве
35.000. (679), „Трем 01”,
061/662-91-48. (297332)
60-б, Панчево. 064/853063/836-23-83. (297165)
КОТЕЖ 1, двособан +
83-50. (297174)
проширење, V, ЦГ, 128
СТАН, 57 квм, двоипосоквм,
две
те
ра
се,
55.000.
бан, код Бањичке окертни069/744-286. (297336)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
це, други спрат, продаНовосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
јем/мењам. 064/294-81КОТЕЖ 1, двособан, 60 +
53. (207146)
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
18, ЦГ, V, тераса, 40.000.

ОДЛИЧАН двособан,
Стрелиште, VI, 58 квм, ЦГ,
42.500. (398), 060/683-1064. (297227)

УЛИЧНИ део куће, Војловица, двособан, 56 квм,
ПОНУДА
усељив, 12.000. Договор.
„Олимп”. 351-061.
ЦЕНТАР Качарева ренови063/274-951. (297252)
ран стан, 30 квм + помоћни објекат. Тел 063/611СТРЕЛИШТЕ, четворосо393, 069/194-81-28 (СМС) бан, 80 квм, VII, ЦГ,
65.000. „Олимп”. 351-061.
СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
063/274-951. (297252)
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
ЦЕНТАР, двоипособан, 62
069/655-214. (296370)
квм, IV, ЦГ, одличан, комЈЕДНОСОБАН стан, Тесла, плетан опремљен, 54.000.
(336), „Олимп”. 351-061.
33 квм + простор изнад
063/274-951. (297252)
стана исте величине,

СТАНОВИ

МИСА, 42 + тераса, реновирано, 26.500. „Јанковић”. 348-025, 063/80412-72. (297265)
ШИРИ ЦЕНТАР, четворособан, нов, дуплекс, 104
квм, III гас, 85.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (297311)

СТАНОВИ

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕ се стан, 50 квм,
делимично намештен, кухиња, комплет опремљен,
кабловска, интернет, фиксни телефон, грејање на
плин (опремљен плинским
пећима). Тел. 064/886-9112. (297176)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (297297)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњњеру за једну особу.
343-635. (297301)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ИЗДАЈЕ се једноипособан
ЛОКАЛИ
намештен стан, грејање,
КУПУЈЕМО станове и куће
кабловска, близу Авива
у Панчеву. Брза исплата.
800 м, Стрелиште. С.
(097), „Перфект”,
Сремца 14. 060/320-51-41. ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Јабука” у Јабуци, на пијаци,
064/348-05-68. (294800)
(279229)
ИЗДАЈЕМ стан у центру
површине од 20 до 120
ПОТРЕБНИ станови, све
200 евра., 063/892-08-35.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са- квм. 063/315-872.
структуре. 069/744-286.
л(297084)
мачком Хотелу,с а парним (296922)
(297336)
грејањем, на дужи период.
ИЗДАЈЕМ локал површине
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Депозит. 063/895-16-72.
250 квм, на спрату у ТЦ
Котеж 1, намештен, ЦГ,
(297225)
„Флоријан”, Милоше ТреРадова зграда, код крубињца бр. 4. 063315-872.
жног тока. Тел. 064/408ИЗДАЈЕМ стан Тесла, 47
(296922)
82-58., (297102)
квм, двособан, ТА, СББ,
депозит. 064/1451-84-95.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
КУПУЈЕМО танове, куће
ДВОСОБАН и једнособан
(297245)
код Аутобуске станице.
на свим локацијама, брза
ненамештен дворишни
исплата. (353), „Премиер”, станови за издавање.
ИЗДАЈЕМ кућу, стара Ми- 063/278-421. (297141)
063/800-44-30. (297311)
060/626-22-48. (297119)
са, у Панчеву. 060/011-96- ИЗДАЈЕМ локал на Зеле66. (297283)
ној пијаци. 064/122-21-56.
КУПУЈЕМО станове и куће, ИЗДАЈЕМ намештен једисплата одмах. „Трем 01”, нособан стан, на Маргити, ИЗДАЈЕМ двособан стан у (297328)
063/836-23-83. (297156)
близу бувљака и ЗФ-а.
центру. 064/314-00-68.
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
062/277-84-24. (297116)
(297295)
25 квм. 063/738-21-01.
СТАНОВИ
ИЗДАЈЕМ три собе, насеИЗДАЈЕМ собу и веранду, (297219)
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте.
Раднички смештај, центар.
063/502-211.

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан. 060/33327-42. (297200)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило, издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. л(297335)
СПРАТНИ део куће, центар, посебно улаз, грејање,
намештен, издајем.
063/776-16-77. (297275)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита, 180 квм + 3.5 ара,
укупно 4.7. 063/740-22-41.
(297314)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 72 квм, две терасе, трећи спрат, лифт, ТА,
могућност ЦГ, 70.000, договор. Звати после 17 сати
на тел. 064/119-60-06.
(297154)

НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хоела
Тамиш, 90 евра. 064/12248-07. (297324)

ТЕСЛА, двоипособан, 61
квм, ЦГ, X, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (297311)

КУЋА на продају, Петефи
Шандора 51, Војловица,
Панчево. 066/2366-645.
8297242)

34.500 евра. Договор.
061/235-35-99. (297132)

ИЗДАЈЕМ лукс четворособан намештен, гаража,
централно, лифт, 350
евра. 063/255-186 (СМС)

КОТЕЖ 1, 57 квм, ЦГ, IV,
усељив, Радова зграда,
36.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (297165)

НОВО, 80 квм, тераса,пар- 069/744-286. (297336)
кинг, 49.000. 341-789,
ЦЕНТАР, трособан, нов,
063/818-36-99. (2971449
ВП, 73 квм, тераса,
75.000. 069/744-286.
ПРОДАЈЕМ нов стан на
(297336)
новој Миси у згради, ниско приземље, 43 квм +
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
тераса, одмах усељив, вла- 88, две терасе, 70.000.
069/744-286. (297336)
сник, 26.000 евра.
063/849-46-34. (297201)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу. 060/367-4797. (297230)

marketing@pancevac-online.rs
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ље аердором, погодне за
самце и раднике. 062/778424. (297116)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стљна на Стрелишту, Вељка Петровића бр. 5, киндер зграда, 45 квм, ненамештен, цена по договору.
Тел. 064/355-91-59.
(1297114)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, ненамештен,
IV спрањт, без лифта, ЦГ.
065/534-30-16. (297217)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру, приземље, 120 евра. 063/83532-45. (297216)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
44 квм, Котеж 2. Тел.
061/323-85-12, депозит.
(297206)
ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, преко сервиса
Пивашевић. 065/219-1422. (297187)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
у центру Панчева.
013/404-467. (р)

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

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
сутерену са ЦГ, Маргити.
Тел. 064/171-26-69.
(297326)

Маргита. Светозара Шемића 70-а. Тел. 013/354703, Панчево.
(297120)

ЛОКАЛ продајем, 28 квм
+ 12 квм, галерија. Сређен, центар. 063/489-958.
(297251)

ИЗДАЈЕМ простор за аутоплац на Новосељанском
путу. 063/179-01-78.
(297290)
ИЗДАЈЕМ локал у Сокачету, од 30 квм. Тел.
063/812-42-83. (297316)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за чишћење зграда. Информације на телефон 060/60407-64 (СМС)
ПОТРЕБНЕ жене за рад на
индустријским шиваћим
машинама. 062/471-951.
(СМС)
ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/191-64-95. (295579)
ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива.
065/533-44-13. (296995)
ПОТРЕБНА радница за кување кафе и разнос на бувљаку. 065/533-44-13.
(296995)
ПОТРЕБНА радница за
клање живине, са искуством. 064/172-79-38.
(296897)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(296916)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (296916)

Петак, 23. октобар 2020.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ помоћни радник, ученик у пекари.
064/217-48-56. (296724)
САЛОНУ у центру потребан фризер са искуством.
Плата 30.000. 065/555-5444. (297097)
ПОТРЕБАН радник-ца за
разношење кафе на бувљаку. 064/132-9812.(297106)
ПОТРЕБНЕ жене за рад у
шивари, ендлерица, ибердек. 063/766-15-12.
(297123)
ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици код Спортског центра. 064/853-8350. (297174)
ПОТРЕБНА радница у
Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333160. (297287)
ПОТРЕБАН педагошки
асистент за осми разред.
Предност дефектолози,
васпитачи, учитељи и др.
заинтересоване млађе
особе. Тел. 013/351-638,
звати од 19 до 21 сати.
297287)
РЕСТОРАНУ Сплав Какаду, потребна помоћна
радница у кухињи.
063/835-08-48. (297313)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(1/295685)

ОГЛАСИ

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (295646)

СУР BIFFE APOLO, тражи
конобарицу. Јавите се лично у локал на адреси у
Панчеву, Улица Милоша
Требињца бр. 5.

БРАВАРИЈА, столарија,
молерај, купатила комплет, керамика, фарбање,
итд. Злајо, 065/558-45-17.
(296996)

ПОТРЕБАН радник. ДОО
„Зоки стакло”. 064/13172-85. (297292)
ПОТРЕБНА конобарица,
„Бољи живот”. Тел.
065/521-47-96. (297299)
ПОТРЕБНИ радници са и
без искуства, лимарији,
помоћни радници. Информације на тел. 060/571-5522. (297272)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни. 065/842-84-29.
(296974)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде,
најјефтиније. 063/865-8049. (296735)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Качарева, потребни: металоглодачи, металостругари и борверкисти, са или без искуства.

КАМИОНСКИ превоз до 2
кубика, песак, шљунак, сејанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (296342)

Контакт телефон: 013/601-650

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно. 064/280-26-15.
(296800)

ПОТРЕБАН мушки фризер, да познаје бријање.
064/004-52-30. (297280)
ФИРМИ за производњу у
Старчеву, потребни радници. 063/263-341.
(297256)
ЋЕВАБЏИНИЦИ Давид
013, на Новосељанском
путу, потребна радница.
060/517-69-18. (297323)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с
вишегодишњим искуством
подржава децу са сметњама у развоју. Укључивање
у редован систем образовања. 061/618-84-40.
(297257)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
066/405-336, 061/603-9494. (296465)
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(ф)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ХЕМИЈА часови основцима, средњошколцима, студентима. Контролни, испити, пријемни испит.
064/158-34-34. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (296800)

ПОТРЕБНИ
грађевински лимари
и помоћни радници.

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде,
најјефтиније. 063/865-8049. (296735)

Лимарија „Марковић”,
069/117-60-11

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, поправке,
преправке, славине, вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(297158)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена старих,
увођење нових инсталација, сервисирање, одгушења. 013/377-930.
(297138)

(2/207207)

НЕМАЧКИ: часови свим
узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа знања. 061/656-04-04,
352-892. (297094)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369846. (297118)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, комплтни ентеријерски радови и одржавање. 060/145-99-09.
(297129)

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
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064(157-2003. (297193)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућност са радницима, попуст
ванградске. 064/482-6553. (297213)
НЕГОВАТЕЉИЦА: чувам
старије и мењам пелене.
060/421-05-91. (297202)
ОРЕМ и култивирам баште, кошење траве, корова, тример, трактор, орање њива. 064/867-48-11.
(297197)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: сервисирање, замена делова,
адаптације, одгушења, нова купатила, повољно.
062/832-09-81. (297138)

ОБАРАЊЕ стабала, одношење, кошење , чишћење
подрума, рушења кућа,
шупа. 064/122-69-78.
(297178)

БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.
(297163)

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка,
израда инстлација, ТА пећи, бојлера, најјефтиније у
граду. 066/354-412.
РУЧНО копање темеља и
(297215)
канала, шахти. 062/19071-60. (297189)
ПОПРАВКА електроуређаја и електроинсталација.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу063/752-17-93. (297203)
шење судопере, купатила,
попавке, замена, одмах,
повољно. 013/331-657,
064/495-77-59. (297240)

СВЕ физичке послове: рушења кућа, зидова, бетонирања, обарање стабала,
одношење ствари.
060/035-47-40. (297178)
ОБАРАЊЕ стабала, жбуња, кошење траве, ископи,
рушења, повољно.
061/109-33-53. (297178)
КОМБИ превоз робе и селидбе. 064/1243-82-85.
(207183)

ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(297264)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
069/232-66-88
062/889-81-66

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, гуртне, поправљам,
уграђујем. 064/181-25-00.
л(297298)
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ГРАД ПАНЧЕВО
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА

Preduzeće TRIJERA DOO , raspisuje konkurs za prijem na novo radno mesto inženjera za poslove pripreme i izrade projekata vezano za mašinstvo, u
proizvodnoj jedinici u Pančevu.

РАСПИСУЈЕ

U potrazi smo za profesionalcima koji su spremni da
se sa nama usavršavaju i koji se svojim veštinama i
entuzijazmom mogu uklopiti u naš tim.

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
за избор корисника земљишта за привремено постављање монтажне гараже

Zbog povaćnog obima posla za prijem u stalni radni
odnos raspisujemo konkurs za radno mesto:

I

Mašinski inženjer – inženjer u tehničkoj pripremi,
za pripremu dokumentacije i praćenje projekata

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

• Poznavanje konstrukcije na računaru (CAD, CAM)

Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град Панчево, Трг Краља
Петра I 2 - 4 са назнаком Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај – „ЗА КОМИСИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МОНТАЖНИХ ГАРАЖА,
ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗЕМЉИШТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ, СА НАЗНАКОМ ЛОКАЦИЈЕ, БРОЈА ЛОКАЦИЈЕ И РЕДНОГ БРОЈА ГАРАЖНОГ МЕСТА - НЕ ОТВАРАЈ”

• Iskustvo konstrukcije alata će biti glavna prednost
prilikom izbora

БЛАГОВРЕМЕНИМ ПРИЈАВАМА СЕ СМАТРАЈУ ОНЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ ПРИСТИГНУ НА АДРЕСУ Град Панчево, Трг Краља Петра I 2 - 4, У року
од 23. 10. 2020. год. до 04. 11. 2020. год. до 10 сати.

• Aktivno znanje govornog i pisanog engleskog jezika
– poželjno

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.

Uslovi:
• VI ili VII stepen stručne spreme mašinskog smera
• Radno iskustvo poželjno, na istim ili sličnim poslovima

Пријаве подносилаца, који имају неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода, неће се раматрати. .

Poznavanje rada u programima АutoCAD, SolidWork,
I-Deas као i u drugim programima, working programima za upravljanje projektima, smatra se prednošću
OD KANDIDATA OČEKUJEMO
• Razvijene komunikacijske veštine u odnosu sa internim i eksternim klijentima
• Spremnost za napredovanjem i kontinuiranim
učenjem
• Vrednovanje rada u timu i postizanje zajedničkog
uspeha
OPIS POSLA
• Pružanje tehničke podrške inženjerskom timu pri
montaži i servisu opreme, instalaterskim poslovima,
vođenju projekta i pripreme tehničke dokumentacije
• Tehničko-komercijalna obrada ponuda

II
Подаци о земљишту које се даје на коришћење и површини гаражног места према Плану
RЕД.
БР.

ЛОКАЦИЈА

БР.
ЛОК.

ЗОНА

ПОВР. ГАР.
МЕСТА

ДИМЕН. ГАР.
МЕСТА

БР. ГАР.
МЕСТА

РЕДНИ БРОЈ ГАРАЖНОГ МЕСТА

1

Дринска

11

2

13.00

2,60/ 5,00

8

21, ,25, 57, 74, 79, 81, 115, 118

2

Краљевића Марка колонија
тип „Станко“

15

2

13.00

2,60/ 5,00

2

3.18

3

Максима Горког 58а-ц војне
зграде

16

2

13.00

2,60/ 5,00

3

30, 36, 56

4

Моше Пијаде код моста

18

2

14.50

2,90/ 5,00

18

4, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 40, 47, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72

5

Пепељара, Максима Горког

27

2

13.00

2,60/ 5,00

4

19, 20, 35, 39

13.00

2,60/ 5,00

2

54. 71

• Podrška prilikom učešća na tenderima
• Učestvuje u projektnim aktivnostima i implementaciji
projekata

6

Савска

28

2

14.50

2,90/ 5,00

10

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,

Оd vas očekujemo:

7

насеље „Зеленгора” Жарка
Зрењанина

39

2

14.50

2,90/ 5,00

33

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 40,
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 63, 69

8

Котеж 1 код православног
гробља

43

2

14.50

2,90/ 5,00

14

15, 16, 18, 19, 20, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63

• Odgovoran i profesionalan pristup poslu
• Sistematičnost u radu
• Timski rad
U koliko ste zainteresovani molim Vas da pošaljete
svoju Biografiju elektronskim putem na:
aleksandar.bogic@trijera.rs
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obavešteni
elektronskim putem.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 16. 10.
2020. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система за превенцију корозије на Ѕ-2100, уградња новог десалтера и повезивање са постојећим десалтером са
доградњом система за превенцију корозије, на катастарским парцелама бр. 3559, 3558 и 3557 КО
Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д.
Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови
Сад.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди
извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о
процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.

301-150, 300-830

укупно:
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VI

III
ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ
Земљиште за постављање монтажне гараже даје се на период који
не може бити дужи од 5 година.
IV
МЕСЕЧНИ ИЗНОС ПРИХОДА ОД КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНЕ ГАРАЖЕ,
ПО ГАРАЖНОМ МЕСТУ, ПО ЗОНАМА ИЗНОСИ:
Зона
Цена /динара (без ПДВ-а)
прва . . . . . . . . . . . . .1.055,37
друга . . . . . . . . . . . . . .843,85
трећа . . . . . . . . . . . . . .632,35
Висина месечне обавезе која се односи на приход од коришћења
земљишта, усклађује се према одредбама ове одлуке.
V
ЈЕДНОКРАТНИ ИЗНОС
Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење Уговора о коришћењу земљишта износи 5.000,00 динара.
Учесник у јавном надметању дужан је да највећи излицитирани износ уплати на рачун јавних прихода број: 840-745141843-30, Остали
приходи у корист нивоа градова, по моделу 97, са позивом на број
28-226-74514157.
Земљиште за постављање монтажне гараже добиће на коришћење,
учесник у јавном надметању који понуди највиши једнократни износ.
Учесник јавног надметања, који је понудио највиши једнократни износ, дужан је да одмах, након спроведеног поступка јавног надметања на позив Председника Комисије, потпише изјаву да је понудио
највиши једнократни износ, са назнаком висине тог износа.
Учесник који је на јавном надметању понудио највиши износ за стицање
права на коришћење земљишта, дужан је да уплати понуђени износ,
пре доношења Решења Градоначелника или лица које он овласти, и да
надлежном секретаријату достави доказ о извршеној уплати.
Ако корисник који је на јавном надметању понудио највиши износ за
стицање права коришћења земљишта за постављање монтажне гараже, не уплати излицитирани износ у року од 8 дана, од дана окончања поступка јавног надметања, сматраће се да је одустао од понуде и нема право на повраћај гарантног износа. У том случају, Комисија позива првог следећег најповољнијег понуђача, да у року од 8
дана, од дана уредног позива, уплати највиши једнократни износ.
Корисник коме је Решењем градоначелника додељено на коришћење
земљиште за постављање монтажне гараже, дужан је да у року од 30
дана, од дана коначности Решења, поднесе захтев надлежном секретаријату за прибављање одобрења за постављање монтажне гараже.
Учесник у поступку јавног надметања коме је дато на коришћење
земљиште за постављање монтажне гараже, у случају одустанка, губи право на повраћај гарантног износа и евентуално уплаћеног једнократног износа.
Поступак јавног надметања ће се сматрати успелим уколико се на
оглас пријави само један понуђач, уколико понуди једнократни износ,
који није мањи од почетног износа.

ГАРАНТНИ ИЗНОС
Обавеза учесника у јавном надметању је да уплати гарантни износ
на рачун јавних прихода број: 840-3428741-76 Градска управа Панчево-гарантни износи за учешће на јавним надметањима и то:
II зона:

4.000,00 динара

Уплатом гарантног износа учесник у поступку јавног надметања прихвата услове из јавног огласа.
Учесницима у поступку јавног надметања, који нису успели у поступку јавног надметања, враћа се уплаћени гарантни износ без камате,
у року од 8 дана од дана коначности Решења о давању на коришћење земљишта за постављање монтажне гараже.
Обавеза учесника који није стекао право коришћења земљишта у поступку јавног надметања, је да назначи број рачуна на који ће бити
уплаћен гарантни износ.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА
ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању подноси се у затвореној коверти, мора бити потписана од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране
правног лица односно предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања и број личне
карте,
предузетнике и правна лица: Решење о упису у регистар делатности,
са Матичним бројем и ПИБ-ом, у оригиналу или овереној фотокопији, не старији од 6 месеци,
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. Податке о земљишту за коју се подноси пријава, из огласа (локација, број локације и број гаражног места),
5. Уверење основне организационе јединице Градске управе Града
Панчева за послове пореске администрације, којим доказују да
немају дуговања по основу изворних прихода града Панчева,
За учеснике у поступку јавног надметања, обавезан је приказ личне
карте, односно уредног пуномоћја , овереног код надлежног орагана.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији.
VIII
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг Краља Петра I 2–4 , Панчево, у Малој сали на I спрату,
дана 04.11. 2020. године, са почетком у 13 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у просторијама Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2–4 , Панчево, контакт особа: Душан Грбић, број телефона: 013-351-298.

Петак, 23. октобар 2020.
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ПОСАО
Тужна срца и с’ болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21.
октобра 2020, у 80. години живота преминуо наш драги

ПОТРАЖЊА

Последњи поздрав супругу, оцу, деди и свекру

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (297306)
КЕРАМИЧАР. 063/825-1694. (296762)
ПОВОЉНО обављам све
врсте физичких послова,
поштено, одговорно и педантно. 061/311-97-69.
(279259)
КАМИОН кипер, превоз:
шљунак, песак, сејанац,
утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (297279)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18, 601892. (297269)

МИЛОВАН АЏИЋ

ИЛИЈА КОРДА

1940–2020.

1935–2020.

Сахрана је обављена 22. октобра 2020. године, у 14 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.

од супруге МАРТЕ, сина ЖЕЉКА, снајке ВЕСНЕ,
унука ЈЕЛЕНЕ и ЈОВАНЕ и зета ФИЛИПА

Ожалошћени: синови СЛОБОДАН и СТЕВАН са породицама, као и
остала родбина и пријатељи

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(297266)

(80/297249)

(113/297327)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. октобра преминула

БРИГА о старијем лицу,
повољно. 061/227-66-66.
(297320)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (297318)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
оцу, деди и свекру

ИЛИЈА КОРДА

ПРЕВОЗИМ кипером, песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 069/354-69-94.
(297310)

Драгом течану од породице МИЛИЈАШ
(83/297249)

СЛАВКА БАРАБАШ
1944–2020.

Последњи поздрав нашем течи

ИЛИЈА
КОРДА
1935–2020.

Сахрана је обављена 17. октобра у Качареву.

УСЛУГЕ

Ожалошћени супруг АНТОН са породицом
(114/297330)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС, климе,
монтажа, сервис, бојлери,
индикатори, инсталације,
фрижидере, веш-машине,
ТА пећи. 060/521-93-40.
(297291)

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

СЕЛИДБЕ
СЕЛИДБЕ БОМБОНЧИЋБОРИС, екипа радника,
комбији, камиони, све релације по Србији. Селите
се без стреса!!! 063/253028, 064/444-66-74.
www.selidbe-bomboncic.com (296893)

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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. (297169)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)

Стругарско-браварски
радови
064/417-68-26

ТВ СЕРВИС „Тесла елекетроник” - све на једном
месту. 060/078-47-89,
063/778-47-89.
(297256018)

(8/292091)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/34755-02. (291895)

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

БОМБОНЧИЋ

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (297209)

(7/297322)

СЕЛИДБЕ

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
061/818-34-96.
(297142)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/12268-05. (297261)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.
Дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/12963-79. (297331)

Од сина ЖЕЉКА,
снајке ВЕСНЕ
и унуке ЈОВАНЕ

ИЋИ
од његових ЦРНОБРЊА

РАЗНО

(84/297249)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбезђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203.
(297103)

Последњи поздрав драгом течи

ПЕНЗИОНЕР, удовац, тражим жену, за дружење,
Панчево, околина око 60
година.
Тел. 062/967-02-24.
(297168)
ПОКЛАЊАМ штенце, три
месеца, лепе, веселе, мешаних арса, очишћене од
паразита. 060/320-79-17.
(297222)

(81/297249)

Последњи поздрав
деди

од породице САВОВИЋ
(85/297249)

ИЛИЈА
КОРДА

Последњи поздрав

1935–2020.
Најдражем и најбољем!

ВАСИЛИЈУ ЂУРКОВИЋУ

ИЗДАЈЕМ рамску скелук,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (207122)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешалица, Панчево, Београд,
околна села. Наш превоз
до вас. 063/253-028.
(296986)

Збогом велики оче!

2. VIII 1948 – 20. X 2020.

Од унуке ЈЕЛЕНЕ,
зета ФИЛИПА
и унуке ЈОВАНЕ

од његове ДРАГИЦЕ

(43/197160)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
куму

(82/297249)

Последњи поздрав
драгом ујаку

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45

ВАСКЕТУ

ВАСИ

Породица
ГОМБЕЦ

Твоји кумови:
ВЕСНА, ПЕРА,
ИВАНА и ОЉА
са породицама

(44/297161)

(87/197262)

ВАСИЛИЈУ
ЂУРКОВИЋУ
1948–2020.
од сестрића
БОЈАНА
(106/297309)

ПО ПУСТ на цене огласа и читуља одобравамо свим радним данима осим средом
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15. октобра 2020, у 61. години, изненада је преминуо наш вољени супруг и
отац

Прерано нас је напустио наш драги пријатељ

ГОРАН ЈАНКОВИЋ
1960–2020.

ГОРАН ЈАНКОВИЋ

Био си велики човек племените душе.

1960–2020.

Збогом пријатељу.
Почивај у миру.

Судбина нам те оте...

Породица ПЕРИЋ

Недостајаћеш нам... Недостајаће твоја љубав, твој очински загрљај, твоја
топлина, твоја доброта и твоја племенита душа.

(69/297228)

Недостајаће нам све твоје особине које су увек биле најбоље, а имао си их на
претек. Био си снага наше породице.
Нека твоја племенита душа почива у миру и међу анђелима, а ми ћемо те
заувек волети, носити у срцима и памтити.

Последњи поздрав другу

Сахрана је обављена 19. октобра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Супруга МАЈА и син МИЛОШ
(7/297100)

ГОРАНУ ЈАНКОВИЋУ
од његових пријатеља стонотенисера
Почивај у миру драги пријатељу.
БОРИВОЈ, САЛЕ, РАДЕ, БОБАН, БАНЕ, ПЕЂА, ДАКИ, ДУКСИ,
НЕША ПЕРКОШАН, НЕША ПРОФА, САЛЕ ПОШТАР и САЛЕ
МИКИЋ

ГОРАН ЈАНКОВИЋ

Професоре мој,

Тешко је опростити се од тебе добри наш,
јер прерано је за опраштање.
Тешко је пронаћи праве речи, јер не постоје.
И зато нећемо ти рећи збогом, јер заувек
ћеш бити у нашим срцима, мислима и
успоменама.

(59/1297195)

била сам сигурна да ћеш ову једначину са
много непознатих решити успешно, као и све
до сада.
С’ тугом, али заувек у срцу.
НЕДА

Са болом и тугом у срцу опраштам се од своје
драге мајке

Последњи поздрав

(9/297101)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом течи и зету

НЕДА, РАДИЦА и ДРАГАН
(8/297101)

КАТАРИНЕ НИКОЛАЈЕВ

КАТАРИНИ
НИКОЛАЈЕВ

1931–2020.

15. VII 1931 – 20. X 2020.

Последњи поздрав нашем комшији
Сахрањена је у Иванову, 21. октобра 2020.

ГОРАНУ
ЈАНКОВИЋУ
ГОРАНУ ЈАНКОВИЋУ
Породица БРАНКОВ
(86/297260)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој

ДУШАНКИ БУДАИ

ДУШАНКИ БУДАИ

од брата МИЛЕТА
са синовима

од сестре МИРЕ
са породицом

(102/297303)

(101/297302)

Неутешна ћерка МАРИЈА

ГОРАНУ
ЈАНКОВИЋУ

Са тугом у срцу
породица
ВУЧКОВИЋ

од АЛЕКСЕ
и НЕШКА

(10/297101)

(74/197238)

(94/297284)

Последњи поздрав
баби

Син ВАСА
са породицом
(64/297218)

Последњи поздрав драгој баки

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

КАТАРИНИ
НИКОЛАЈЕВ

КАТАРИНИ НИКОЛАЈЕВ

15. VII 1931 – 20. X 2020.
КАТЕРИНА
са породицом
(65/297218)

од унука МАРЈАНA и ДАНИЈЕЛЕ
са породицама
(95/297284)

Петак, 23. октобар 2020.
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Последњи поздрав нашој вољеној
17. октобра 2020, у 73. години преминула је наша вољена

МАРИЈИ ШПЕХЕК
1934–2020.

ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ

преминула је 15. октобра и сахрањена 17.
октобра.

1948–2020.

Успомену на њу чуваће супруг ФРАНЦ,
ћерка ЈАДРАНКА, зет МИЛИВОЈ и унук
НЕНАД са породицом

Последњи поздрав и са великим болом у души
опраштамо се од тебе драги оче

Хвала ти на свој љубави, пажњи и снази коју си нам несебично давала.

(60/297198)

РАНКО АКСИЋ
Ожалошћени: супруг БРАНИСЛАВ, синови ВЛАДИСЛАВ и
ГРАДИМИР, снаје НАТАША и ЉИЉАНА, унука ЈАНА и брат
РАЈКО са породицом

Последњи поздрав драгој

1958–2020.
Твоји најмилији: ћерке ВЕЛА и САЊА
са породицом и син ВЕЛИБОР

(99/297294)

Последњи поздрав
поштованој прији

Последњи поздрав комшиници

ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ

(4/297037)

16. октобра 2020. престало је да куца срце наше

Кумови НЕБОЈША и ОЉА
(91/297278)

Опростили смо се од наше драге

АНЂЕЛИЈЕ КРСТИЋ

ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ

ДРАГАНЕ
Никада је нећемо заборавити.
МИКАН и ГОЦА

од комшија ПЕРЧИЋ, МАРКОВИЋ, ЛАЛИЋ,
МИЈИЋ, НИКОЛИЋ, БАТАЛО, ДАНКУЦ,
ОБУЋИНА, БУКАЗИЋ, АЏИБАБА, НИКОЛИЋ,
КОВАЧЕВИЋ и КРИШАН

МИЛИЈАНА
и ТОДОР
ДАНИЛОВИЋ

(48/297175)

(115/297333)

(63/297205)

Последњи поздрав мајци и баки

ДРАГАНИ
ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав
мојој драгој другарици

Хвала ти за све што си нам пружила и свему што
си нас научила.
Бескрајно те воле твоји: БОЈАН, МАЈА, РАДА,
ДУШАН, БОЈАНА, МИМИ, ЛАНА, ИВАНА и БАНЕ
(21/297115)

Последњи поздрав куми

АНЂЕЛИЈА КРСТИЋ

ВИДОСАВИ ПАНЧИЋ

од породице СТЕВАНОВИЋ

Драгој Мицики последње збогом и велико хвала
за предивно дружење и пријатељство.
Твоји КРСТИЋОВИ

(35/297148)

(20/297115)

ДРАГАНИ

1927–2020.
од ћерке ГОРДАНЕ и унука НЕНАДА, ЖЕЉКА, ЈОВАНЕ,
ДРАГАНЕ и НИКОЛЕ
(39/297156)

Последњи поздрав
сестри

1955–2020.

Последњи поздрав
драгом колеги

ДРАГАНИ
ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав

Последњи
прији

поздрав

Последњи поздрав

и искрено саучешће
породици.
TANYA MCKELLIPS
ПАРЕЖАНИН
из Хјустона

ВИДОСАВИ
ПАНЧИЋ

ВАСИ

ДРАГАНИ ЈОВАНОВИЋ
и искрено саучешће породици ЈОВАНОВИЋ.
Од кума САНДРЕ ШЉИВАР са породицом

(92/297281)

(37/297152)

Последњи поздрав драгој мајци

Поштованој
од сестре СПАСЕНЕ
и НИКОЛЕ

од ДРАГЕ, РАДЕ
и ЈАНЕЗА

(40/297156)

(97/297288)

Нећемо те заборавити.
Твоји пријатељи:
СЛАВКО и НАДА
БУДИМИРОВ
(18/197115)

ТУГОМИРКА
БУДАИ
рођ. Панић Душанка
1932–2020.

ТУГОМИРКА БУДАИ

АНЂЕЛИЈИ
КРСТИЋ

Последњи поздрав вољеној баки од унуке БРАНИСЛАВЕ са праунуцима ПЕТРОМ, АЛЕКСАНДРОМ и ДУШАНОМ

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки
од ЉИЉАНЕ, ЛАЗАРА
и МАТЕЈЕ

(104/297305)

(103/297304)

тетка АНЂИ
Храбро сте се борили, нећемо вас заборавити.
ЉИЉА и ГОРАН
(19/297115)

Последњи поздрав
стрини

ДУШАНКИ
БУДАИ
Последњи поздрав.
Станари у Савској 12
(24/297124)

БОЈИ
ЖИВКОВИЋ
6. VIII 1941 – 20. X 2020.

АНЂЕЛИЈА КРСТИЋ

Од ћерки ДРАГАНЕ и ЈАСМИНЕ са породицама.

Ожалошћени: девер
МИЛЕ, јетрва ЉИЉАНА,
НЕБОЈША и СВЕТЛАНА

Увек ћеш остати у нашем срцу

(90/297277)

(112/1297321)

од њене ДРАГЕ
са породицом
(22/297115)

24

Петак, 23. октобар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Твоје велико срце престало је да куца 18. октобра, али топлина
твоје душе остаће да је памтимо

Последњи поздрав комшиници

25. октобра навршава се деветнаест година откада није с нама
наш драги

НАДИЦИ ЂИЛАС
од ЗОРИЦЕ ЧАВИЋ
са породицом
(67/297221)

После тешке и кратке болести преминуо
је наш другар

НАДА ЂИЛАС

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ

1965–2020.

2001–2020.

Ожалошћени: ћерка БОЈАНА, зет ДАНИЈЕЛ, унуци ДАВИД,
АЛЕКСА и БОРИС, сестре ВИОЛЕТА и СЛАВИЦА са породицама,
девер МИЛАН са супругом БРАНКОМ, заова ЛЕНКА
са породицом, свекрва ЗОРКА и остала родбина и пријатељи

С љубављу и поносом те помињемо, у мислима и сећањима чувамо од заборава.

(46/297166)

(71/297233)

Напустила нас је наша баба, мајка и прабаба

Последњи поздрав
тетки

Мајка АНЂА и сестра НАТАША с породицом

РАДЕ
НАУМОВСКИ
БАТКЕ

29. октобра навршавају се тридесет две године од изненадног одласка нашег драгог и вољеног сина и брата

Памтићемо га по карактерним, племенитим особинама.

САВА ЂАКОВИЋ САВКА

ЈОВАНКИ
МИЛЕТИЋ

7. X 1928 – 15. X 2020.
За живота није познавала нити признавала ни један други закон осим закона љубави и праштања.
Тугују за њом њени: бата ДЕЈАН, ДЕСА,
ДРАГАН, МИЉАНА и НАДА

Нека те анђели чувају.
Твоји: АНДРИЈА,
ВЕСНА и ДАРЈАН

(23/297117)

(107/197315)

Другови: МИКИ,
ТОМА, ТАЛИЈАН
и ДУЛЕ
(56/297185)

26. октобра навршава се четрдесет дана
од смрти нашег најмилијег

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА БОБАНА
Тешко је бројати године, а још теже живети без тебе.

Одлетела је Наша Птичица Небеска. Наша мајка, свекрва и баба

Последњи поздрав
тетки

Заувек неутешни: твој тата ЉУБА, мајка ЈОВАНКА
и сестра СЛАВИЦА с породицом
(88/197263)

ЧЕДОМИРА
ДРЖАИЋА

Три године је откада није са нама наш драги

СЕЋАЊЕ

1952–2020.

ЈОВАНКИ
МИЛЕТИЋ

САВА ЂАКОВИЋ САВКА
1928–2020.

Почивај у миру.

Анђели Божји чувајте нам је.
Њени: НЕНАД, ЉИЉА, ДУШАН, МАРКО и АНА

Твоји: снаја МИЛЕНА
са породицом из
Банатског Карађорђева

(61/(297199)

Последњи поздрав тетки

(108/297315)

Твоји:
супруга ЉИЉАНА,
син ДРАГАН,
унук ЛУКА
и унука ВАЊА

НЕМАЊА СИМОВИЋ
1986–2017.

(77/197243)

А и даље чекамо да нам дођеш и унесеш своју лепоту и
радост.
Време не лечи!
Неизмерно недостајете мама и ти!

Последњи поздрав вољеној Јоки

СИМА
ГРУЈИЋ
МИЋА
26. X 1990 – 2020.

Воле те: тата, сестре, сестрићи и зетови
(27/297128)

ЈОВАНКИ
МИЛЕТИЋ
Нека те анђели чувају.

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ

ЈОВАНКА МИЛЕТИЋ
рођ. Јаворина
1937–2020.

2001–2020.

Имамо много лепих успомена да причамо о теби и да
те се сећамо.

Време неће избрисати сећање.

Твоји:
сестричина МИЛИЦА
са породицом

Твоји: сестричина ИРЕНА, зет МИКИ, унук МИОДРАГ,
унука МАРИЈА, зет МИРОСЛАВ и праунука АНА

Породица БЕЛИЋ

(109/297315)

(110/297315)

(32/297137)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

МАРИЈИ СТАНОЈОСКИ
Породица ЈЕРЕМИЋ
(1/297083)

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

СЕЋАЊЕ

Сећање на нашег
драгог

22. октобра навршава се двадесет шест
година откако није са
нама наш вољени

Његови најмилији:
супруга СТЕВАНКА,
син МИЛАН,
ћерка ВЕСНА
и унука УНА
(96/297286)

ПОМЕН
25. X 1990 – 25. X 2020.

НЕМАЊУ
СИМОВИЋА
1986–2017.

ИВАН
КОСАНИЋ
1936–1995.

Тешко је видети те
свуда а нигде те не
наћи.
Живе сећања.

БОГДАН МИЛОШЕВИЋ
BOGGY
Твоји пријатељи ПЕЂА и
ГАША
(111/1297317)

Воле те твоји
УРОШЕВИЋ
(28/297128)

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ВЕРИЦА
и синови ДРАГАН
и ЗОРАН
са породицом
(2/297086)

РУЖИЦА
ФИЛИПОВИЋ
из Омољице
Заувек у срцима и сећању њених најмилијих
(6/297098)

Петак, 23. октобар 2020.
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У суботу, 24. октобра 2020, навршава се шеснаест година откада није са нама наш син и брат

ДАВОРИН ДАДО МАНДИЋ
1985–2004.

Парастос ћемо давати у суботу, 24. октобра, у 11 сати, на Старом православном гробљу.
Мама, тата и сестра
(76/ф)

Шеснаестогодишњи помен

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

24. октобра ће бити четрдесет дана
откако си неочекивано отишла

ПЕРИЋ
ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО
Стриц МИЋА са породицом
(13/297109)

Шеснаестогодишњи помен

ЈОВАН

ЈЕЛЕНА

ГОРДАНА НИКОЛИЋ

1999–2020.

2019–2020.

1947–2020.

Стриц БРАЦА са породицом

С љубављу и поносом вас помињемо, у мислима и сећањима чувамо од заборава.
Синови: БОГОСАВ, ЂОРЂЕ и БОРИВОЈ, снаје СТЕВАНКА, ЉИЉАНА и
МИЛКА, унуци ДЕЈАН, ЗОРАН, НЕНАД, ЈЕЛЕНА, ПРЕДРАГ, ДАНИЈЕЛА
и БРАНКА и праунуци НИКОЛА, ЈОВАН, ЛАЗАР, НИКА, ГЕОРГИЈЕ
и МАРИЈАНА

(14/297109)

(105/297307)

ДАВОРИН МАНДИЋ ДАДО

Даворе,

Анђели никад не
умиру

сећање на тебе траје,
и никад неће престати.

ДАВОРИН
МАНДИЋ

БОКИ

ТАЊА, ЗОРИЦА,
СТАНИЈА и ВЛАТКО

(57/297192)

(72/297234)

ГОДИШЊИ ПОМЕН
30. августа 2020. навршава се годину дана откада није
са нама наш вољени

КИРИЛ ПИСЛЕВИЋ
3. IX 1941–2019–2020.
Година прође, ти остајеш... Нека те у вечном миру прати наша љубав јача од заборава.
Твоји највољенији: супруга РАТКА, син ЗОРАН, ћерка
ВИОЛЕТА, зет ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА, унуци ЕЛЕНА,
ЖАРКО, ДЕЈАН и праунуци МАША и ЛУКА

(78/297244)

Две тужне године није са нама наш вољени

Заувек остајеш са нама.
Синови ЗВОНКО и ЖЕЉКО
са породицом
(89/297271)

Драги, мили наши

НИКОЛИЋ

ПЕРА КРАЛ

ЛАЗА

ГОРДАНА

1953–2018.

22. X 1943 – 2. IX 2001.

15. IX 2020 – 24. X 2020.

Увек ћеш живети у
срцима и мислима
твојих најмилијих
(3/297089)

Мислимо на вас.
ДУШИЦА и ОМЕР РАДИШИЋ с породицом
(70/297232)
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26. октобра навршава се девет година откако смо се опростили од нашег драгог

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
25. октобра навршава се годину дана откада није са
нама

28. октобра навршава се шест месеци од смрти

ДРАГОМИР САВИЋ

НЕДЕЉКА ДЕАНОВИЋА
ДЕНДИЈА

Помен ће се одржати 24. октобра, у 11 сати, на војловачком гробљу.
Живећеш увек у нама.

ДРАГАНА РАДЕНКОВИЋА

Супруга ЗДЕНКА, син ВЕЛИБОР, снаја ЗОРАНА, зет
ДАНИЛО, унуци ДУШАН, ДЕЈАН, ЂОРЂЕ, МАРИЈА
и ПЕТАР

1960–2020.

1935–2011.

(51/297179)

Сваког дана, за време протеклих девет година, био си са нама у нашим мислима,
сећањима и причама.

Драги мој Батице, много ми недостајеш.

23. октобра 2020. навршава се шест тужних месеци од смрти нашег

Празнина остаје заувек.

Много нам недостајеш.

Твоја сестра ЉИЉА
Твоји најмилији
(62/297204)

У суботу, 24. октобра, даваћемо годишњи помен
нашем драгом

(49/297177

СЕЋАЊЕ
Шестомесечни помен

ЗОРАНА ЈОВИЧИНА
Време пролази, али тугу и бол не брише.

СЛАВКУ ЈАЋИМОВСКОМ

ЦВИЈО
ЂУРИЋ

10. I 1947 – 2. XI 2019.

1973–2020.

Време пролази, али бол и туга не престају.
Заувек у нашим срцима.
Супруга ДРАГИЦА и ћерке ЈЕЛЕНА
и ЈАСМИНА са породицом
(66/297220)

26. октобра 2020. навршавају се четири тужне
године откако није с нама

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ
1960–2020.

Године пролазе, али
љубав, сећање и туга
вечно трају.
Ћерка ЉИЉАНА

Зет ИГОР и сестрићи
КСЕНИЈА и БОЈАН СТОЈКОВИЋ

Вољеној сестри

СОФИЈИ ПЕТКОВИЋ ЉУПЧЕТУ

Драги и вољени мама и тата

ВЕЛИЈА
КАЛКАН
ЧИЧА

ЈАСМИНА МИЦКОВСКИ

Заједно смо расли, ишли у школу, делили срећне и тужне тренутке, знали све једно о другом и
тако проживели више од седамдесет година.
Волео сам те и носио у срцу и то ћу чинити до
краја живота.
Твој брат НИКОЛА ПЕРИЋ с породицом
(17/297113)

1934–2010–2020.

По доброти те памтимо, с поносом помињемо.

Заувек ћемо чувати
успомену на тебе.

У вечном болу твоји најмилији

Твоји најмилији

(79/297246)

(53/297181)

СТАНА
МИЋИЋ

ЉУБОМИР
МИЋИЋ

24. X 2013 – 24. X 2020.

27. X 2017 – 27. X 2020.

Недостајете нам у сваком трену наших живота.
Сузе у срцу и души знају колико боли.
Заувек сте са нама, наши добри анђели.

27. октобра 2020. навршава се петнаест
година од смрти мога
оца

ДУШАН ВЕКЕЦКИ

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.
На данашњи дан, 24. октобра, преминуо је вољени супруг и отац.
Свима нам неизмерно недостајеш.
Себично чувамо успомене и сећање на тебе.

БРАНКО и ДЕЈАНА са породицама

Супруга ЉИЉА и ћерка ГОЦА са породицом

(25/297125)

1952–2019.
...„Кад видиш да ме положе у гроб, да нећу нестати. Ни месец, ни сунце не нестану кад зађу”...
Живиш у нашим сећањима!

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(93/297282)

ЈОВАНА
УЗЕЛЦА

Сећање на наше драге родитеље

КОВАЧЕВИЋ

Твој син САША

(73/297237)

(16/297111)

ФРАНЧЕВ

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН
БЛАЖЕВСКИ
2000–2020.

ЖИВА

(52/297180)

(11/297104)

У нашим си срцима.

(50/297177)

Прошла је тужна година откако није са нама
наш драги супруг, отац, таст и дека

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА,
син ДРАГАН, снаја ВЕСНА, унука ТАМАРА
и унук БОЈАН

ЗЛАТА

2010–2020.
2013–2020.
Ваша доброта живи у нашим срцима.
Ваша деца: ДРАГИ, ЈОЦА и ЦАЦА
(68/297224)

Чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији
(55/297184)

СТЕВАН
ДАБИЋ
1994–2020.
Болујемо, али са поносом те носимо у нашим
срцима. Нека те прати
наша љубав која је јача
од заборава.
Твоји најмилији
(26/297127)

ДРАГИЊА

МИЛАН

4. XI 2019.

20. X 2013.

ЕВА ЈАГОДИЋ
2007–2020.
ДРАГАН, СИЛВИЈА
и АНА
(33/297140)

Године су прошле а ви сте и даље у мислима ваших: ћерке ДРАГИЦЕ и ГОРДАНЕ са породицама
(54/297182)

Петак, 23. октобар 2020.
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26. октобра навршиће се седамнаест година откада је отишао од
нас, наш предобри

ЗОРАН КЕЉЕВИЋ

ЖИВАН КАНАЧКИ
Љубав и туга остају заувек.

Прођоше три године туге, боли, празног
срца без твоје љубави, недостајеш пуно.

Твоји најмилији
(15/297110)

Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији

У суботу, 24. октобра, у 11.30, на Старом православном гробљу у
Панчеву даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

МИРЈАНА ЦАРАН

(30/297135)

Рођ. Нишавић
1987–2020.

3

Четрдесетодневни помен, 23. октобра
2020, у 11.30.

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ
Време пролази, само је љубав вечна.

Ожалошћена породица
Твоји најмилији

БИЉАНА ПАВЛОВИЋ

(58/297194)

(98/297293)

1973–2020.
Шестомесечни помен нашој вољеној ћерки, супрузи, мајци и сеји Биљани дајемо 24. октобра
2020, у 11 сати, на Новом гробљу.
Њени најмилији

Прошло је двадесет година откако ниси са
нама, али си вечно у нашим срцима

Сећање на наше драге

(29/297130)

Шестомесечни помен драгој и никад непрежаљеној мајци даваћемо у суботу, 24. окобра, у 11
сати, на Старом православном гробљу

СЛАВКО
ЗЕЉКОВИЋ

БИСЕРКА
ЗЕЉКОВИЋ

23. X 2010 – 2020.

29. I 2014 – 2020.

АНТАЛ САКАЧ ТОНИ
1927–2000–2020.

Са љубављу ваша деца

Супруга РОЗАЛИЈА и ћерка ЕРИКА
са породицом
(34/297145)

(47/297170)

ИВАНКА ТОДОРОВ
СЕЋАЊЕ

Мајчице драга, недостајеш пуно...
Почивај у миру Божјем.

27. октобра 2020. навршиће се осам година од
смрти вољеног

24. октобра 2020. дајемо једногодишњи помен нашем
драгом

СВЕТОЗАРА МАКСИМОВИЋА

САШИ ЋУЋА

1937–2012.

1969–2019.

Чувају те од заборава твоји најмилији
(42/297159)

ЗОРИЦА
НЕСТОРОВ
2016–2020.

МАРИЈА БАБА
2017–2020.

Вољени никад не умиру.

Твоји најмилији

Све протекле године нису умањиле љубав и
успомене према Теби.
Твоја породица

Твоји најмилији: мајка АНА, супруга ЛИДИЈА,
ћерка КАТАРИНА, сестра СНЕЖАНА, зет СЛАВИША,
сестричина МАРИЈАНА и сестрић АЛЕКСАНДАР
са породицом и ДРАГАН

(12/297105)

(31/297136)

(38/297144)

СЕЋАЊЕ
Навршава се пет година
од смрти наше драге

21. октобра је шест година без брата

Три дуге године без тебе.
Твој осмех и поглед станују у нашим срцима.
Волимо те.
Супруг ЛИВИЈУС, ћерка АНЂЕЛА
и ћерка ПАМЕЛА са породицом
(36/297151)

МИМА

Годишњица родитељима

АНКУЦИЋ
Хвала ти за дивне унуке које си нам подарила,
за љубав коју си несебично давала,
за лепе тренутке проведене заједно.
Опрости за сузе.

САВА

МАРИЈА

2009–2020.

2017–2020.

Вечно живе у сећању и мислима њихове деце
(5/297090)

ИШТВАН
ЖОК
АНЕ
ТОМАШЕВИЋ

Заувек твоји ЦАРАНИ

Чуваћемо вечно успомену на тебе.
Твој зет ЂУРА, унука
ЈЕЛЕНА и унук НЕНАД
са породицама

(45/297162)

(41/297157)

1. XI 1989.
С љубављу коју смрт не
прекида и тугом коју
време не лечи, чувамо
те у нашим срцима.

ВОЈИСЛАВА
ПЕШИЋА
ЛОЂИНОВ
из Долова

Супруга ЈУЛИЈАНА
са децом

Недостајеш ми.
Сестра РАДОСЛАВА из
Црепаје са породицом

(75/297241)

(100/297296)
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Ове недеље очекујте мање проблеме са организацијом. Доносићете
изненадне и неуобичајене одлуке.
Наизглед немогуће ствари добиће
свој епилог. Ако немате идеју шта
бисте са својим животом, ових
дана ће вам се отворити нови
видици.

Овај период искористите за креативно деловање. Идеје које вам се
дуго мотају по глави сада ће коначно доћи на реализацију. Битно је да
своје снове и планове сачувате за
себе. Ово је прави тренутак да сами себи скројите капу по сопственој мери.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Суочаваћете се са стварношћу и бићете приморани да почнете да решавате нагомилане проблеме у
свом интимном животу. То на тренутке може добити димензије неког
психолошког трилера, али у исто
време ћете научити да будете мекши и мање тврдоглави.

Посветите се себи максимално.
Хтели ви то или не, многе скривене
ствари ће изаћи на површину. Ако
имате неку тајну, сачувајте је само
за себе. Промене у финансијама
вам следе и битно је да реагујете
брзо, јер се нова прилика неће скоро указати, поготово не тако добра.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Дани пред вама ће вам донети велику подршку пријатеља, а у исто
време ће се показати и ко вам ради иза леђа. Неколико срећних момената ће вам омогућити да се добро и брзо реорганизујете и напокон кренете у смеру који ће вас повести ка циљу којем тежите.

Немојте се изненадити ако ускоро
будете видели себе другим очима.
Тражите задовољство у себи, решите се нагомиланог терета. Посветите слободно време себи и,
ако никако другачије, отпутујте некуд бар у мислима, уз неки филм
или добру књигу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ове седмице ћете се осећати уморно и бићете емотивно празни. Схватићете да сте полагали превише наде у везу која је недавно почела.
Посветите се себи и слушајте своју
интуицију. Добро израчунајте с колико новца располажете да не бисте упали у финансијску кризу.

Ако ће неко мењати живот из корена, то сте ви, поготово ако је реч о
пољу финансија и секса. Шта вам
је приоритет, одлучите сами. Ако
сте сами, следи вам познанство, а
Јарчеви који су у вези натераће
партнера да полуди од љубоморе.
Стиже позамашна количина новца.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Следи вам велико спремање вас
самих. На који начин ћете обавити
тај велики и важан посао, зависи
од вас. У овом тренутку никаква подршка вам неће бити од велике помоћи. У сопствену душу морате заронити сами и спалити мостове који не воде никуда.

Дефинитивно је време да на људе
престанете да гледате као на добронамерне. Једноставно, поставите их
на своје место, како стварно заслужују. Какве год вести да вам стигну,
чак и ако изгледају страшно у првом
тренутку, знајте да је то прилика да
напокон све решите у своју корист.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Ова седмица ће за вас проћи релативно мирно и без великих емотивних потреса. Разговарајте с партнером, решите несугласице или једноставно, ако не иде, крените даље
сами. На све што вам се буде дешавало, гледаћете много смиреније.
Мања финансијска криза.

(19. 2 – 20. 3)
Планирајте да се посветите себи и
партнеру и обновите свој љубавни
пламен. Срећа напокон куца на ваша врата. Преконтролишите своје
здравље. Новац који већ дуже време
очекујете напокон ће стићи и решиће
вас гомиле проблема. Направите
једно велико пословно спремање.
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КАКО ЖИВЕ И РАДЕ УДРУЖЕЊА ЖЕНА ИЗ ГРАДА

ДАМЕ КОЈЕ ДРЖЕ ДО ТРАДИЦИЈЕ
Последњих десетак година у
граду и околини никло је сијасет удружења која окупљају даме, с примарним циљем да стимулишу наше суграђанке како
би испољиле креативни потенцијал, чувале традиционалне
вредности, као и да по могућству, како се то модерно каже,
економски оснаже.
И, заиста, неке чланице су
с вре ме ном, пра ве ћи раз не
производе под окриљем поменутих организација, успеле да
то што су на у чи ле чак и
претворе у какав-такав извор
егзистенције.
Ипак, доминантна идеја је
да оне што садржајније испуњавају своје време, па ако се
не што из то га озбиљ ни је
изроди – тим боље...
„Панчевац” је пре извесног времена представио сва удружења
са села, па ће сада у кратким
цртама приказати како раде четири градске организације које
окупљају наше суграђанке: „Панонке”, „Панчевке”, као и секције везиља МКУД-а „Тамаши
Арон” и СПКД-а „Ђетван”.
А о раду тих удружења говоре
њихове званичне председнице.

„Панонке” економски
оснажују чланице
Ради неговања локалне традиције 2008. године формиране
су „Панонке”, а према речима
њихове председнице Олге Жолнаи Јокановић, почело је веома скромно.
– Постепено смо се развијале, а све интензивније откад

ус пе ли да на пра ви мо ет но-кућу, у коју су жене из целог
села донеле многобројне старе
радове – наводи Ержебет.

Везиље из „Ђетвана”
негују своје обичаје
И војловачки Словаци, окупљени око СКПД-а „Ђетван”, имају секцију везиља с традицијом отприлике исте дужине као
претходно споменута, а предводи је Ана Пањик.
– Памтим да су наше жене
још пре педесетак година ишле
на вез, најпре у школи, а већ
више од 40 година су у склопу
„Ђетвана”. Окупљамо се средом и готово увек нас је двадесетак, а у последње време
смо се мало и „подмладиле”,
па чланице имају од 40 до 83

„Панчевке” већ неко време стварају у Улици Жарка
Зрењанина 5 (председница Снежана Марјанов, трећа здесна)
желе да се бави ручном израдом предмета традиционалним
техникама и на тај начин унапређују себе, али се и уче тимском раду у пријатној атмосфери. Понекад морамо и да
покажемо шта смо све направиле, јер мислим да су наши
производи заиста високог квалитета. Захваљујући томе успеле смо да добијемо лиценце за
тка ње, ва ља ње ву не и нец-технику, коју смо готово отргле од заборава. Израђујемо и
украсне предмете за кућу, попут столњака, надстолњака, јастучића, тканих подметача –
каже Олга.
Како би промовисале свој
рад, „Панонке” учествују на

с новим. Тако смо локалне мотиве с банатских ћилима приказале на новим прозводима,
попут футрола за лаптоп, таблeт,
мобилни... Осмислиле смо и
пројекат „Отворена врата старих заната” у оквиру којег позивамо суграђане да дођу у наше просторије у Дому омладине и виде како настаје производ
од почетка до краја, заједно са
адекватним паковањем. Поред
тога, учествујемо у разним племенитим акцијама, па и онима
у време короне. И на крају, морам да нагласим да су се од
оснивања шест жена економски
осамосталиле и отвориле занатске радње у којима се баве шивењем, ткањем, израдом накита,

Прва међу једнаким везиљама МКУД-а
„Тамаши Арон” – Ержебет Варга
смо, уз помоћ Града, добиле
простор у Дому омладине, где
смо сместиле и опрему, коју
чине пет разбоја, четири стола
за пустовање, три машине за
шивење... Наше чланице се тамо редовно окупљају уторком
од 18 до 20 сати или кад год

године. Заступљене смо на многим манифестацијама, као и у
асоцијацији словачких удружења, а приређујемо и једну забаву када кувамо резанце. Већина нас више не живи у Војловици, али то није сметња да
се састајемо, лепо дружимо и,
наравно, да веземо на белом
платну наше разнобојне мотиве, који су одлика Војловице.
Захваљујући помоћи Града и
Матице словачке, набавили смо
две машине, на којима засад
шијемо маске. Сарађивали смо
и са школском децом, учествујемо и на „Жетелачким данима”, а у боља времена смо и
много путовали, највише по
околини и земљи, као и по
постојбини наших предака –
истиче Ана.

свим градским етно-манифестацијама и где год да их позову.
– Покушавамо и да се приближимо долазећим генерацијама, па смо кроз један пројекат сарађивале и с младим дизајнерима, који су нам сугерисали да направимо спој старог

Олга Жолнаи Јокановић веома
је допринела успеху „Панонки”

пустовањем вуне... – наводи
председница „Панонки”.

„Панчевке” у новом
простору
Снежана Марјанов, прва међу
једнаким „Панчевкама”, каже
да јој је првобитна замисао била да то удружење окупи незапослене жене пољопривредника из Горњег града како би се
пре свега дружиле.
– На почетку нас је било двадесетак, али су многе очекивале брзу добит, што није могуће, бар не на почетку, па је већина одустала. Након извесног
времена остало нас је пет-шест
и у наредне четири године лепо смо сарађивале и много створиле борећи се за исте циљеве, попут креативног рада, дружења, путовања, приређивања
манифестација... Крајем фебруара добиле смо и просторије у Улици Жарка Зрењанина 5, у шта смо уложиле огромну енергију како бисмо га отвориле 16. јула. То је угодан кутак у којем брижљиво чувамо
традицију, у шта свако може
да се увери радним данима од
9 до 12 сати. Иначе све – од сувенира, аранжмана и осликаног стакла до разних колача –
правимо од природних материјала – каже Снежана.
Ни јед на од чла ни ца ни је
стално запослена, а има их у

распону од 40 до 80 година. И
док су старије махом задужене
за ручне радове, колаче и зимницу, млађе осликавају стакло
и праве магнете.
У поменутим просторијама
смо затакли једну од њих –
Славицу Симанић, која воли
да декорише стакло и прави
предмете од стиропора према
препознатљивим банатским мотивима. Будући да све, како
каже, ради из љубави, ништа
јој није тешко, нарочито када
им неко сврати и одушеви се
њиховим радовима, а таквих
има чак и из Охаја.

У Војловици се чува
мађарски вез
Секција везиља при војловачком МКУД-у „Тамаши Арон”
окупља се сваке среде, а њихова
председница Ержебет Варга истиче да траје још од 1962. године.
– Трудимо се да одржимо
традицију Секељ Мађара израдом аутентичних ручних радова, попут столњака, јастука,
прекривача, чаршава за кревете... На њих иду шаре од којих
свака има своје значење, а укупно је 36 мустри и чак постоји
књига с краја седамдесетих
година прошлог века у којој је
све то забележено. Освојили
смо и много награда с тим нашим рукотворинама, које приказујемо куд год да одемо. Ту
је наша позната кухиња, а углавном правимо пилећи паприкаш, чорбу од зелене салате и
бухтле налик крофнама, које
се кувају на пари, а после уваљају у мак, рогач или шећер.

ПО ДР ШКА ГРА ДА
Представнице свих ових
удружења жена нису пропустиле да нагласе како
сарађују с другим сличним
организацијама, као и са
свим релевантним градским институцијама.
Сва она активна су и на
конкурсима које расписују
Покрајина и Град Панчево, од којег, како редом
истичу, имају велику подршку, а то се нарочито односи на Савет за родну
равноправност.
Имамо и манифестације попут
„Жетелачких дана”, чему дајемо допринос пре свега приређивањем изложбе. На њој се
појављује велики број удружења из околине, а ми им, поред
осталог, обезбеђујемо тезге да
излажу производе. Потичемо
из румунске регије Буковине,
куда смо често одлазили, као и
у матичну државу Мађарску,
захваљујући чијој помоћи смо

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ана Пањик (друга здесна) годинама
предводи секцију везиља СКПД-а „Ђетван”
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 су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Старчевка
Женка питбула, црнa, с белим на грудима, ухваћена је недавно у Старчеву, у Сомборској улици, а тренутно се
налази у градском прихватилишту,
где чека власника који ју је очигледно заборавио.
Уколико се власник не јави, ова
Старчевка може бити удомљена, јер
је потпуно сређена и спремна за новог власника, а обележена је микрочипом.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
013/352-148.

Три мускетара
Преслатка браћа и даље траже
своје место у срцима добрих људи, јер су хладни кишни дани
ту, а кутија не пружа топлину
људске руке.
Ови три „мускетара” супер напредују и брзо расту, а здрави су
и разиграни. Њихови карактери
су у овом случају (на слици) поређани слева надесно, па бирајте: Несташко, Мудрица и Маза.
Заинтересовани за ове враголане треба само да окрену
број телефона 064/20-07-507.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПИШЕ СЕ ОДБОЈКАШКА ИСТОРИЈА...
Борац остварио прву
победу у елити
Девојке „везале” и
трећи тријумф

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ВЕСЛАЧА У ДРЖАВИ

МИХАЈЛО И ПЕТАР ШАМПИОНИ
Веслачка сезона, која је почела касно због познатих околности с коронавирусом, завршена је прошлог викенда. На
Ади Циганлији је одржано
Првенство Србије, на коме су
учествовали најбољи веслачи
у држави, и то у свим категоријама. На овом престижном
такмичењу ВК Тамиш је наступио са својим најбољим
веслачима, који за собом имају врло успешну сезону и прегршт освојених медаља.
Јунаци првог такмичарског
дана били су чланови трију
екипа Тамиша у дубл-скулу за
пионире. Шампиони државе

заве сла јем пре тек ну сво је
сталне ривалке из Данубијуса и освоје титулу вицешампиона Србије.
Мла ди ски фи сти Мар ко
Јанчикин и Урош Јелкић такође су оправдали поверење
тре не ра. Мар ко се оки тио
бронзаним одличјем, док је
Урош Јелкић као пети прошао кроз циљ.
– Имали смо врло успешну
веслачку сезону, у којој су свој
таленат показали пионири и
пионирке, с доминацијом у
дубл-скулу каква дуго није
виђена на веслачким такмичењима у Србији. Михајло и

постали су, ове сезоне непобедиви, Михајло Марковић и Петар Перић. Друга екипа дубл-скула из нашег града, у којој
су веслали Павле Милутиновић и Огњен Виденов, друга је
прошла кроз циљ, а недостајало је само неколико стотинки
да трећи дубл-скул Тамиша
(Јован Стојиљковић и Дамјан
Стојковић) освоји бронзу, али
у фото-финишу их је претекла екипа Црвене звезде.
Девојке из Тамиша у четверац-скулу за пионирке: Марта Станчић, Теодора Дангубић, Анђела Зенг и Мартина
Герстнер, у трци која је за
њих најважнија у сезони, успеле су да буду концентрисане
и прибране и да сигурним

Петар су показали вансеријски таленат и већ су примећени од стране савезног селектора као потенцијални репрезентативци – рекао је тренер Тамиша Огњен Матијевић после финалних трка на
Првенству Србије.
Другог дана такмичења наступио је наш прослављени
ас и репрезентативац Србије
Милош Станојевић, који је у
скифу за лаке веслаче освојио златну медаљу и тринаесту титулу шампиона државе
у својој дугогодишњој веслачкој каријери. Милош је наступио и у трци четвераца, а
у комбинацији с веслачима
Графичара придодао је Тамишу још једну сребрну медаљу.

Шесто коло Суперлиге за одбојкаше, које је одиграно прошлог викенда, донело је много
ра до сти свим по кло ни ци ма
игре преко мреже у нашем граду и околини. Старчевачки Борац је остварио прву овосезонску победу у елити и тако још
једном показао да за њега има
места међу најбољим клубовима у Србији: Борац – Млади
радник 3:2, по сетовима 16:25,
23:25, 25:23, 25:17 и 18:16.
Гости из Пожаревца су дошли у наш град као апсолутни
фаворити, али то није сметало
момцима које предводе тренери Душан Јовић и Војислав Павловић да пруже изванредну
партију, да оставе срце на терену, да се не предају и када су
многи помислили да је све готово... Иако су Пожаревљани,
пред во ђе ни фе но ме нал ним
Младеном Бојовићем, водили
и са 2:0 у сетовима, „борци” се
нису предавали. Веровали су у
себе и успели! Начинили су величанствени преокрет, па су на
крају остварили велику победу
од 3:2 и тако своја имена великим словима уписали у богату
историју старчевачке одбојке.
Играла се заиста врхунска
одбојка прошле суботе у панчевачком „храму спорта”, а више од свега поклонике овог
спорта може да храбри борбе-

ност и жеља коју су имали момци из Старчева. И сви до једног заслужни су за овај велики
тријумф.
Зато нека остане записано
да су прву победу у Суперлиги
у сезони 2020/21. Одбојкашком
клубу Борац донели: Немања
Милетић, Ненад Мадић, Никола Стоковић, Душан Стојсављевић, Владимир Кнежевић,
Вукашин Ђурђевић, Александар Гмитровић, Давор Милошевић, Јован Дробњак, Никола Крстић, Жарко Ракита, Никола Маринков и Бојан Познић.
Следећег викенда одбојкашима Борца предстоји још јед-

но велико искушење. Путују у
Крагујевац, где ће одмерити
снаге с домаћим Радничким.
Још једном су фантастичне
биле и девојке из ОК-а Одбојка 013. Оне су прошлог викенда гостовале у Петроварадину
и оствариле трећу победу у трећем колу Друге лиге група „Север”: Славија – Одбојка 013 2:3,
по сетовима 21:25, 24:26, 25:22,
25:21 и 10:15.
У најнеизвеснијем, петом сету девојке тренера Владимира
Јованчића приказале су најбољу игру, имале су већу жељу за
победом и заслужено подигнутих руку напустиле поприште
окршаја.

Одбојка 013 играла је у саставу: Анђела Вујанић, Александра Крстић, Јелена Петров,
Драгана Марковић, Нина Јовановић, Александра Гаћеша,
Маша Рикановић, Светлана Ћирилов, Николина Весковић, Теодора Минић, Јована Кљајић,
Даница Добросављевић, Софија Ашанин, Милица Кужић,
Оливера Михаиловић, Милица Стојић, Наталија Пувалић,
Марија Марић, Сара Станимировић и Анђелија Кнежевић.
Викенд пред нама доноси
још једно гостовање Одбојке
013. Пред девојкама је поново
пут у Петроварадин и дуел са
екипом Волеј штранд.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

СУПЕР ПИОНИРИ

„БРЗИ ВОЗ” САВЛАДАО СЛОБОДУ
Утакмицама 13. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
Панчевачки „брзи воз” је на
Градском стадиону угостио ривала из Нових Козараца и остварио осму победу: Динамо 1945
– Слобода 2:1 (0:0).
Тренер домаћег тима Жарко Тодоровић поверење за овај
сусрет поклонио је следећем
саставу: Гавриловић, Јанковић,
Брајовић, Крмар, Бодловић (Јаковашић), Матијевић (Вјештица), Радовановић, Црномарковић, Станојковић (Нешић), Андрић и Крстић.
Гости из Нових Козараца су
у првом полувремену пружили снажан отпор фавориту, па
су успели да одоле свим нападима фудбалера Динама 1945.
После одмора домаћин је
кренуо у још офанзивније нападе. У 58. минуту у казненом
простору Слободе фаулиран је
Станојковић, а сигуран извођач једанаестерца био је Радовановић, који је тако донео
предност свом тиму. На други

погодак Динама 1945 чекало
се десетак минута. После Бодловићевог шута голман гостију је лопту одбио до Матијевића, коме није било тешко да
дуплира предност своје екипе.

Слобода је у финишу утакмице успела да затресе мрежу домаћина, али то је било све што
је у овом мечу успела да уради.
Динамо 1945 сада има скор
од осам победа, једног ремија

и четири пораза, а у наредном
колу му предстоји јужнобанатски дерби у Сакулама, где ће
се састати с домаћим Борцем,
тренутно другопласираним тимом на табели.

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ НАШЕМ СУГРАЂАНИНУ

ИЛИЈА МЕЂУ ОДАБРАНИМА
На Првенству Србије у џуду
за старије пионире, које је
одржано прошлог викенда у
Београду, успешни су били и
такмичари ЏК-а „Академија
Јочић” из Старчева и ЏК-а
Панчево.
„Ака дем ка” Ми лица Се куловић окитила се бронзаним одличјем, а само тренутак непажње коштао ју је
финала.
Та ко ђе брон за ну ме да љу
освојио је и члан ЏК-а Панчево Вук Вељковић, и то у категорији до 38 кг.

У свету проблемског шаха пандемија коронавируса узроковала је отказивање готово свих
такмичења у решавању шаховских проблема, као и Конгреса
светске федерације за проблемски шах, који је био планиран
да се одржи почетком октобра
на Родосу.
Због тога млади Панчевац
Илија Серафимовић није добио прилику да брани титулу
најбољег младог композитора
шаховских проблема до 23 године, коју је освајао четири
пута узастопно. Ипак, Илија
ће овај месец памтити по сјајним вестима које су му стигле
с такмичења у шаховској
композицији.

Прво су објављени резултати турнира „Москва 2020”,
где је Илијин помоћни мат
освојио похвалу у изузетно
јакој конкуренцији најбољих светских композитора.
Само неколико дана касније објављена је пресуда за
ФИДЕ албум 2016–18. у категорији шаховских студија, где је уврштена и једна
Илијина
композиција.
ФИДЕ албуми се објављују
од 1956. године и представљају колекцију најбољих
шаховских проблема, разврстаних у осам категорија, у
периоду од три године.
Композитори могу да конкуришу за улазак у албум радо-

вима који су им објављени или
награђени у том периоду, а о
резултатима одлучују тројица
судија, највећих експерата за

поједине категорије. Због свега
наведеног, у проблемском шаху се највећим признањем за
неки рад сматра улазак у ФИДЕ
албум. Млади Серафимовић је
конкурисао шаховском студијом којом је победио на такмичењу младих композитора на
конгресу у Охриду 2018. године и успео да задовољи строге
критеријуме судија из Немачке, Русије и Украјине.
Треба напоменути да је веома мало аутора у свету који су
ушли у ФИДЕ албум радом који су компоновали када су имали само 14 година, тако да је
овај резултат круна у Илијином досадашњем опусу на пољу шаховске композиције.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈНЕ
ГИМНАСТИЧАРКЕ
На Првенству Србије у индивидуалном програму чланице
Клуба ритмичке гимнастике
„Руслана” из нашег града освојиле су три медаље.

Магдалена Медан се окитила сребром, Миона Богданов
је била трећа у вишебоју и друга у вежбама са обручем, а боје
клуба бранила је и Хелена Јовановић.

НОВИ ТРОФЕЈИ
Првенство Србије у џуду за старије дечаке одржано је прошлог
викенда у Београду. ЏК Динамо су представљала два такмичара, а освојене су две медаље.
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ЛЕСКОВЧАНИ ОДОЛЕЛИ АТАЦИМА...

СУПЕРЛИГА
Крагујевац: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: ШТРАНД ВОЛЕЈ – ОДБОЈКА 013

На реду је пут
у Краљево

Рукомет

Прошлог викенда су одигране
утакмице 11. кола Прве лиге
Србије. Фудбалски клуб Железничар успео је да прекине низ
од два узастопна пораза, али и
поред тога после меча с Дубочицом из Лесковца на СЦ-у
„Младост” није било еуфорије...
Данило Ковачевић и његови саиграчи били су много доминантнији ривал, стварали прилике,
али нису имали довољно концентрације у завршници напада, па ни спортске среће: Железничар–Дубочица 0:0.
Још једном се потврдило правило да у фудбалу не мора да
значи да бољи такмац осваја
бодове. Гости су у наш град дошли с јасном намером: да не
изгубе. И успели су. Дубочица
се грчевито бранила и на крају
освојила један бод.
Шансе пред голом гостију почеле су да се ређају већ у трећем
минуту, када је запретио капитен Ковачевић. Прилике су имали и Сурака, Јовановић, Савановић, који је погодио и стативу,

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН
субота, 18 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Београд: ЈУНИОР – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Ј. Томић: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
Гајдобра: ХЕРЦЕГОВАЦ–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ
жене
Јабука: ЈАБУКА–НАФТАГАС

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ
петак, 18.30

те Стојановић, Стевановић... „Дизелка” је нападала током целог
сусрета, али лопта једноставно
није хтела у гол Лесковчана.
– Честитам мојим момцима
на пожртвовању и великој борбености. Тешко је било психолошки се подићи после два пораза. Жао ми је што нисмо побе ди ли, јер ми слим да смо
игром то заслужили. Ипак, за-

довољан сам и освојеним бодом.
Сигуран сам да ћемо у наредним утакмицама бити још бољи, да ће и срећа бити на нашој страни и да ћемо надокнадити све пропуштено. Још једном, свака част момцима који
су изгарали на терену – рекао
је тренер Железничара Горан
Мрђа на конференцији за новинаре после утакмице.

Тим из нашег града играо
је у саставу: Кнежевић, Јанку лов (Ста ни ми ро вић), Да шић, Плавшић, Јовић, Марковић (Мирков), Ковачевић,
Зо ри ца, Јо ва но вић, Су ра ка
(Сте ва но вић) и Са ва но вић
(Стојановић).
У наредном колу панчевачка „дизелка” путује у Краљево
на мегдан са Слогом.

На уличној трци у Прњавору у
петак, 16. октобра, АК Динамо
су представљале две атлетичарке.

Сјајна Ксенија Мркела наставила је низ непобедивости,
док је Јана Грујић заузела шесто место.

САЊА ОПЕТ
НАЈБРЖА
У другом колу Крос лиге „Фрања Михалић” АК Тамиш је учествовао са две атлетичарке и
остварио леп успех.

Сања Марић је тријумфовала у трци на 1.500 м, док је Дуња Вучковић заузела шесто место у групи девојчица из атлетских школа.

Стране припремио

Александар
Живковић

Шеф стручног штаба Кошаркашког клуба Тамиш, Бојан Јовичић, наговештавао је да његов тим очекује изузетно тежак
задатак у Алексинцу, у четвртом колу Кошаркашке лиге Србије... Знао је да ће искусна
екипа на свом терену бити тврд
орах за његове момке, да је фаворит. Стратег екипе из нашег
града покушао је да припреми
своје играче за све што им предстоји. Добро је анализирао игру
ривала, али изненађење се није догодило: Напредак–Тамиш
79:71, по четвртинама 25:15,
22:25, 16:19 и 16:12.
Иако је домаћи тим водио
током читавог меча, Тамиш је
претио све време и у неколико
наврата успевао да сустигне заостатак. Најефикаснији у Напретку био је Ђорђе Симеуновић, са 24 поена и по пет поена и скокова. Најбољи у Тамишу

био је Саша Радовић, са 12
поена и 11 асистенција.
Напредак је одлично започео утакмицу, па је већ у деветом минуту имао предност од
12 поена, али и поред тога играчи Тамиша нису се предавали.
Уследила је серија од 7:0 у корист нашег тима, па је неизвесност опет враћена у дворану
СРЦА. Домаћи кошаркаши су
наставили добру игру и у другој четвртини, али из минута у
минут Тамиш се ослобађао притиска и постајао све опаснији.
Предвођени одличним Крстановићем, Панчевци су у финишу овог дела утакмице пришли на само три поена заостатка – 41:38.
Друго полувреме је донело
још отворенију борбу. „Тројком”
Ивана Смиљанића Тамиш је стигао на само поен заостатка за
ривалом, а у четврту четвртину

се ушло са активним резултатом од 63:59 у корист домаћег
тима. Ипак, у последњој деоници сусрета Алексинчани су пре
свега својим искуством успели
поново да успоставе контролу и
на крају славе вредну победу.
– Домаћин је водио током
це ле утак ми це и за слу же но
освојио бодове. Имали смо тешку седмицу пре овог меча,
јер нисмо могли да организујемо нормалан тренинг. Повређени су нам Прицл, Вујовић,
Павићевић... Утакмицу је одлучило искуство домаћег тима. Наши млади играчи, попут Ребића и Анђушића, покушавали су да парирају ривалу,
али више од овог нисмо могли. Имамо јако млад тим, чак
десет нових играча, и потребно је још времена да се све то
уклопи како бисмо желели.
Правили смо много грешака у

ПРВА СРПСКА ЛИГА
С. Пазова: С. ПАЗОВА–ДИНАМО

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Краљево: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
недеља, 14 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – СТРЕЛА
Б. Н. Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б)

БОДОВИ ОСТАЛИ У АЛЕКСИНЦУ

НЕПОБЕДИВА
КСЕНИЈА

Овог викенда
Одбојка

Железничару бод
у мечу против
Дубочице

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

Никола Мирковић се окитио
сре бром, а Алек са Ђу ро вић
бронзом.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

на па ду, а на дру гој стра ни,
када је то било најпотребније,
искусни момци из Напретка
умели су да казне сваку нашу
грешку. Окрећемо се наредном
ривалу, са жељом да ћемо бити комплетни и да ћемо моћи
на тренинзима да исправљамо
не до стат ке у сво јој игри –
истакао је на конференцији за
новинаре Бојан Јовичић.
Тамиш је играо у саставу:
Анђушић (седам поена), Ребић
(седам), Смиљанић (16), Коваче вић, Ву јо вић, Кр ста но вић
(14), Манојловић (три), Радовић (12), Петровић (два) и Павићевић (10 поена).
У наредној утакмици Тамиш
ће у Хали спортова на Стрелишту угостити екипу Младости.
Ова утакмица је на програму у
петак, 23. октобра, од 18.30, а
биће одиграна без присуства
гледалаца.

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – МЛАДИ РАДНИК

3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: СЛАВИЈА – ОДБОЈКА 013

2:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЦРВЕНКА

32:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК ПАНЧЕВО 36:26
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СОМБОР
Јабука: ДОЛОВО–ПОТИСЈЕ

18:18
31:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Жабаљ: ЖСК 1955 – ОРК ПАНЧЕВО
жене
Апатин: АПАТИН–ЈАБУКА

32:24
18:25

Кошарка

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ШАХИСТА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Алексинац: НАПРЕДАК–ТАМИШ

МЛАДИ СТРЕЛЦИ НА ДОБРОМ ПУТУ

ДРУГА „ГЛИГИНА” ЕКИПА
У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – ВЕЛИКА КИКИНДА 88:76

Прошлог викенда у Смедереву
је одржано прво коло Купа Србије у гађању из ваздушног оружја по А-програму за јуниоре и
сениоре. Чланови СД-а „Панчево 1813” имали су много успеха
и на том такмичењу.
Кадет Стефан Кешишјан у конкуренцији јуниора освојио је
бронзу у гађању из пиштоља, с
резултатом од 542 круга, као и
осам бодова за учешће у финалу
Купа. Поред њега, у сениорској
екипи из нашег града, која је заузела четврто место и пет бодова, учествовали су и пионир Марко Нинковић и млађи јуниор Велимир Нинковић.
Алекса Ракоњац, такође кадет, пласирао се на пето место у надметању јуниора
који су гађали из ваздушне пушке. Сениорски тим из Панчева, поред Алексе, чинили су и Габриел Даутовић и Далибор
Павловић.
Боје дружине из нашег града браниле
су и Теодора Кондић, Ива Ракоњац и Марина Мијатовић.
У исто време у Старој Пазови је одржано
друго коло Лиге пионира Војводине, у ком
је наступило осам најмлађих такмичара
Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Марко Нинковић је освојио прво место
са 184 круга у групи пионира који су гађали из ваздушног пиштоља, а поред њега, у

екипи која је такође заузела прво место
наступили су и Немања Ђорђевић (трећи
појединачно) и Огњен Бунчић (четврто
место). Девојчице су екипном надметању
заслужиле сребрне медаље, а такмичиле
су се Ива Ракоњац и сестре Асја и Катја
Богдановић.
Ива Ракоњац је освојила прво место са
183 круга у надметању пионирки које су
гађале из ваздушне пушке, а тим из нашег
града чиниле су и Катја Богдановић и Тијана Цветановић. Тим дечака је зарадио
сребрно одличје, а пуцали су Огњен Бунчић, Немања Ђорђевић и Огњен Лукић.
Идућег викенда СД „Панчево 1813” биће домаћин финала Купа Србије у гађању
из серијске ваздушне пушке.

Велики успех
остварила је
друга екипа
ШК-а „Светозар Глигорић
Глига”
из
Панчева, која је успела да
се пласира у
виши ранг.
Јужнобанатску зонску лигу сачињавало
је тринаест клубова, а играло се по швајцарском систему, по ком према пропозицијама само првопласирана екипа стиче право
проласка у виши ранг екипног такмичења.
Панчевци су освојили 17 бодова, а имали
су скор од пет победа и два ремија, па су
тако дали велики допринос клубу који ове
године обележава своју стогодишњицу.
Преласку у виши ранг, својим шаховским умећем и вољом за ову древну игру,
допринели су: Југослав Грнчарски, Светислав Маринков, Марко Милановић, Стефан
Вуловић, Владимир Мијић, Зоран Јањић,
Горан Павловић, Бошко Васић, Марко
Форђарини, Љубинко Николић, Жељко
Савановић и капитен и координатор Радоје Радојевић.
Директор клуба и ФИДЕ организатор
Миладин Митровић обезбедио је финансијска средства, без којих би овај резултат
био тешко остварљив.

79:71

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУБОЧИЦА

0:0

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОБОДА

2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ
Сутјеска: РАДНИЧКИ–БОРАЦ

1:6
1:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА
Баранда: РАДНИЧКИ – С. ТАМИШ
Иваново: СТРЕЛА–БАК
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2:1
2:3
2:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф5
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОБЕДЕ СЕ РЕЂАЈУ У НИЗУ...

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Момци савладали Црвенку
Девојке из Панчева силовито
против Београђанки
За нама је још један викенд који ће љубитељима игре с „лепљивом” лоптом у нашем граду остати у лепом сећању. Победе су остварили и момци из Динама и девојке из ЖРК Панчева, па се тако већ на
почетку нове сезоне потврђује и наставља традиција – Панчево је град рукомета.
Треће коло Суперлиге донело је другу победу „жуто-црнима”. У Хали спортова на Стрелишту гостовала је Црвенка, новајлија у лиги и тим који је у овом
сусрету важио за потпуног аутсајдера.
Помало истрошени после великог ремија у Новом Саду и бода освојеног
против шампионског састава Војводине, момци које предводи тренер Аким
Комненић нешто опуштеније су ушли у
дуел и намучили се с полетним ривалом, али су на крају славили заслужену
победу: Динамо–Црвенка 32:29 (17:18).
Почетак сусрета је наговештавао убедљиву победу домаћег тима. Панчевци
су у четвртом минуту повели са 4:1, али
онда су дозволили гостима да се врате у
игру, да буду равноправан такмац, па чак
и да прво полувреме реше у своју корист.
После одмора рукометаши Динама
заиграли су агилније, с три поготка Младен Шотић је опет вратио предност свом
тиму, али гости се нису предавали. Талентовани састав Црвенчана задавао је

много мука одбрани домаћег тима и, да
није било сјајног Николе Радовановића
на голу Динама, ко зна у ком би смеру
утакмица отишла. Ипак, када је било
најпотребније, искусни играчи домаћег

Закувавање
тима зналачки су меч привели крају.
Тачку на победу против Црвенчана ставио је Миљан Буњевчевић са два поготка у последњем минуту утакмице.
– Честитам момцима из Црвенке на
одличној игри. Уз то, имали смо јако
лош приступ утакмици, а однос појединих
играча био је катастрофалан. Победу нам
је донео сјајни голман Никола Радовановић. Имаћу шта да кажем момцима,
нисам задовољан и предстоји нам дубља
анализа овог сусрета – рекао је после сусрета тренер Динама Аким Комненић.
Тим из нашег града играо је у саставу: Иванчевић, У. Павловић (један гол),
Буњевчевић (шест), Шотић (шест), Ковачевић, Станић (један), М. Павловић,

Л. Павловић (пет), Тонић, Дистол (један), Голубовић (седам), Костадиновић,
Милуновић (два), Вучковић (један), Радовановић и Митровић (два гола). Идућег викенда Динамо поново игра на

свом терену. У Халу спортова на Стрелишту долази Партизан, а ту утакмицу
ће директно преносити и РТС. Меч се
игра у суботу, 24. октобра, без присуства публике, а почиње у 18 сати.
Још једном су бриљирале и рукометашице ЖРК Панчева. Девојке које с
клупе предводи тренер Марко Крстић у
другом колу Супер Б лиге оствариле су
и другу победу. После Црвене звезде,
пред сјајним девојкама из нашег града
оружје су морале да положе и рукометашице ОРК Београда – 36:26 (22:12).
И опет, свим правим љубитељима спорта у нашем граду срце може и мора да
буде пуно после наступа рукометашица
Панчева. Такву жељу и енергију, такву
борбеност на терену пружа мало који
спортски колектив из нашег града. Александра Васић и њене саиграчице „млеле” су противника током целе утакмице. Ништа нису препуштале случају, нису дале ни грам наде Београђанкама да
могу доћи до позитивног резултата. Већ
на полувремену су имале десет голова
„вишка”, а ту предност су сачувале до
краја утакмице. Свака част!
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски (један
гол), Бојана Балабан, Тијана Симић (пет),
Теодора Станојевић, Марија Митрић
(пет), Анастазија Јамбрушић (два), Даринка Петронијевић (пет), Дијана Балабан, Тијана Симатовић (седам), Ивона
Пешић (један), Александра Васић (три)
и Валентина Божиновић (седам голова).
После два узастопна домаћинства и
две победе рукометашице Панчева наредног викенда у главном граду играју
против Јуниора. Нека се успешан низ
настави...
А. Живковић

Док се мисли крчкају, све је океј.
Чак и ако загоре.
Не ваља пустити их на пашу.
Пречесто и предуго.
Само понекад.
И само на моменте.
Јер ништа није тако опасно као лењи мозак.
Осим његовог потпуног одсуства.

Опрема
Не можеш да издуваш ако не повучеш јако.
А остати без даха углавном је добар осећај.
Осим кад те држи страх.
Исто тако, попети се на планину немогуће је без опреме.
И, плана и добре припреме.
И храбрости.
Примамљиво је достизање врха.
Одатле је леп поглед, да останеш без даха.

ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

МАКЕТАРИ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ
У суботу 17. октобра, на дан
када је пре 111 година авионом полетео наш суграђанин Владимир Алексић, житељи Панчева имали су прили ку да у про сто ри ја ма
Народног музеја Панчево погледају изложбу макета у орга ни за ци ји клу ба ко ји с
поносом носи име првог српског летача.
Манифестација под називом „Алексић куп”, одржана седми пут, окупила је
36 сениора, три кадета и четири јуниора из Србије, Босне и Херцеговине и Словачке, који су у разним категоријама изложили своје радове.
У конкуренцији скоро 200 такмичарских макета чланови МК-а „Др Владимир Алексић” освојили су петнаест одличја различитог сјаја.

Јуниори су, као по обичају, било врло
успешни. Душан Велимиров је освојио
једно најсјајније и два сребрна одличја,
Вукашин Цигановић се окитио златом
и сребром, док је Никола Цигановић

освојио златну и бронзану медаљу. Кадет Петар Цветковић заслужио је чак три злата и једно сребро, а запажени су били и панчевачки сениори. Дејан Цветковић се
оки тио зла том, сре бром и
бронзом, а Дарко Даутовић
је дебитовао освајањем бронзаног одличја.
Поред изложбеног дела мани фе ста ци је, уче сни ци су
имали прилику да се упознају са историјом Панчева, али
и да посете Музеј неолита у
Старчеву и приватну збирку
експоната Драгана Колунџића. Ме ђу број ним го сти ма
би ли су и из ви ђа чи из Пан че ва,
Старчева и Перлеза, а сви су имали
прилику да присуствују промоцијама
књига аутора Милорада Илића и Душана Симића.
А. Ж.

У излогу
Људи не воле да буду предмет проматрања.
Имају утисак да су голи.
Да њихове мале и велике тајне то више нису.
Па, можда су и у праву.
Ако их шацује искусни проматрач.
Онај што одбацује непотребне информације.
И обраћа пажњу на говор тела.
Али зашто је проблем бити го...

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Анита Дакић,
студенткиња:
– Суботу ујутру увек
проводим на тренингу.
Након тога учим, а
увече сам с друштвом.
Недељом преслушавам
заостала предавања,
гледам серију и
евентуално увече
прошетам с
другарицама.

Гордана Крстић,
социјална
радница:

Михајло
Зириковић,
студент:

– Добила сам
добру књигу и
уживаћу у њој.
После недељног ручка
у кругу породице
пријаће ми шетња
у Народној башти.

– Имам доста
обавеза на факултету,
па бих најпре учио. Ако
буде прилике и времена,
изаћи ћу с другарима.
Обично смо у кафићу у
Старчеву. Радићу и
друге послове онолико
колико стигнем.
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