Заљубите се у Панчево
на први поглед
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Опада број заражених
пацијената у граду

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 24. ЈУЛА 2020.

Број 4875, година CLII

КОНСТИТУИСАЊЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

страна 4

ГРАДСКИХ ВЕЋНИКА ЋЕ БИТИ ШЕСТ
ИЛИ ОСАМ, А ИМА 22 КАНДИДАТА!
Из врха СНС-а у Београду стигао налог да се сви досадашњи већници
који нису добили оцену „добар”, „врлодобар” или „одличан” замене.
Прво оцењивање нове власти већ 1. децембра

Град
Нове
зграде против
паркова
» странa 2

Здравље
Сви пролазимо
кроз климакс
» страна 6

ШКОЛА

Записи

Јован Поповић:
Деца су
озбиљна
» страна 12

Фото-репортажа

ПОНУДА СА ДУПЛИМ ДНОМ

страна 5

„Ђенерали” дугује ОЛАКШИЦЕ БАНАКА ЗА КРЕДИТЕ:
одговоре јавности УЗМИТЕ САМО АКО БАШ МОРАТЕ
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
Заљубљени у пецање
страна 3

НАШИ СУГРАЂАНИ

Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

На Зеленој пијаци
под маском
» страна 33

Спорт

страна 11

до 1 ме
6 са
ти

Милош и Ђорђе
„освојили” Бугарску
» страна 34

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

„Наши”
билиони
После целоноћне „седељке” и,
када се урачунају оне претходне,
укупно 90 сати преговора лидери 27 земаља чланица ЕУ окончали су самит постизањем договора око пакета корона-помоћи
и буџета ЕУ за наредних седам
година.
У борби против економске
кризе коју је изазвала пандемија
короне чланице ЕУ су се сложиле
око највећег буџетског и финансијског пакета у својој историји:
вредан је 1,8 билиона евра (!), од
чега је преко билион (!) одвојен
за седмогодишњи буџет од 2021.
до 2027, а 750 милијарди евра (!)
расподељено је за економски и
инвестициони програм за борбу
против последица пандемијске
кризе. Од тога 360 милијарди иде
на веома повољне кредите, а 390
милијарди евра на бесповратну
помоћ (!) земљама чланицама.
Вау!!!
Општи закључак лидера најразвијенијих европских држава
је да је Европа показала да, упркос одређеним разликама и проблемима, може заједно да делује. Када неко хоће, има добру вољу да се договори, то онда и учини: пронађена је формула за повезивање фондова ЕУ с поштовањем владавине закона, што је
усвојило свих 27 земаља, иако су
се Пољска и Мађарска противиле таквом механизму пошто је
против тих држава покренут поступак због кршења основних
вредности ЕУ.
Кад смо већ код Мађара, тамошњи медији блиски властима
прославили су споразум око те
клаузуле као победу премијера
Виктора Орбана :). И остале наше комшије из екипе развијених
земаља – Бугарска, Румунија и
Хрватска – одлично су прошле.
По дифолту, нашу јавност највише занима како иде Хрватима. Феноменално! Од 750 милијарди евра за опоравак економије Хрватској су припале 22 милијарде, од чега је преко седам
милијарди (!) бесповратна помоћ, у преводу – поклон!
Хрватски премијер се није
много хвалио сензационалним
успехом на преговорима који је
превазишао очекивања комшија: нимало еуфорично констатовао је да је његова држава добила више него двоструко више
средстава него у првих седам година чланства у ЕУ. Илустрације ради, 22 милијарде евра је више од једногодишњег државног
буџета Хрватске.
Закључак је јасан: када вам
неко помене улазак у тунгузијско-вон дер ленд ско-џе дај ску
унију као сјајну прилику за
европску земљу Србију, изговорите му само неколико бројева:
1,8 билиона, 750 милијарди и 22
милијарде. Евра. Треба да знамо
куда треба да идемо.

Петак, 24. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗМЕЂУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НОВОГРАДЊЕ

ДО БАЛАНСА ТЕШКО, АЛИ ЈЕ НЕОПХОДАН
Требало би да екологија
увек има предност у
нашем граду
Ускоро четири нове зграде
преко пута тржног центра
„Биг” у Улици Милоша
Обреновића?
Кренимо дедуктивно, од општег ка
посебном: у Београду се однедавно
бије жестока битка за опстанак Кошутњака, такозваних плућа главног
града, након што је београдски Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове ставио на јавни увид елаборат плана регулације комплекса
„Авала филма”.
Инвеститор пројекта је најавио изградњу пословно-стамбеног комплекса на око 86 хектара земљишта
на Кошутњаку. О свему овоме опширно су извештавали многобројни
медији.
Кошутњачки случај
Иако инвеститор наводи да им је
примарни циљ ревитализација
филмске индустрије, те да не само да
шуму неће дирнути већ ће посадити
три пута више дрвећа у односу на зелене површине које буду уклонили,
грађани нису убеђени у то. Како наводе активисти организација које се
боре за заштиту животне средине,
планом је предвиђено да се шумски
простор који пројекат захвата с постојећих 34,7 хектара сведе на чак
десет пута мању површину.
Од момента обелодањивања елабората бројни грађани се против овог
пројекта боре свим силама – поменутом секретаријату је већ поднето
преко 7.000 приговора, онлајн петиција „Иницијатива за одбрану Кошутњака” прикупила је скоро 70.000
потписа, одржани су и протести, а
било је оних што су изјавили да су
спремни да „плућа града” и омиљено
излетиште бране и својим телима.
Како овај пројекат још није добио
коначно одобрење градских власти,
остаје да се види да ли ће захтеви јавности бити услишени.
Нове зграде на Тесли?
Слична, тешка питања постављају се
и у Панчеву: како наћи праву меру,
баланс између животног комфора
станара, који желе да им испред
одавно изграђених зграда или кућа
буду травњаци и дрвеће, и потребе да
се граде нови стамбени објекти? Да
ли заштита животне средине треба
увек да има предност у нашем граду
опхрваном еколошким проблемима?
На друго питање потврдно је одговорило неколико становника Тесле
који су дошли у нашу редакцију с
причом да су до 30. јула на јавном
увиду измене и допуне плана детаљне регулације стaмбеног блока према
којима би требало да се изграде четири зграде, кратка саобраћајница,
паркинг и трафостаница на потезу

Простор на ком ће (можда) нићи зграда Б с доње слике
иза четвороспратнице преко пута тржног центра „Биг”, у Улици Милоша
Обреновића. Према њиховим речима, грађани се окупљају по зградама
у покушају да одбране свој мир и зеленило, пошто се сада ту налазе травњаци, дрвеће и дечја игралишта. По
улазима зграда постављени су позиви
комшијама и комшиницама да ступе

плана како би се, према њиховим речима, спречило даље урушавање насеља. Позивају се грађани да самостално поднесу примедбе исте садржине Градској управи. Представљање
плана је одржано, а према слову локалних прописа, све примедбе које
пристигну на јавној седници разматраће градска Комисија за планове.

Измењен и допуњен План детаљне регулације дела Тесле
у акцију, а потписује их Иницијатива
за очување насеља Тесла.
Примедбе се односе на то да ће нове зграде станарима смањити поглед
и осветљење, јер ће се градити преко
пута постојећих, да ће се саобраћај из
тржног центра сливати кроз насеље
пошто ће нова саобраћајница повезати улице Стефана Стратимировића и
Јована Ристића, као и да ће део игралишта и зелених површина бити одузет. Теслаши се брину да ће платани
у Улици Милоша Обреновића бити
посечени и замењени мањим растињем како би се проширили паркинзи, што ће повећати загађење насеља.
Иницијатива најављује потписивање петиције против предложеног

На њој могу учествовати сви што су
поднели примедбе, како би их бранили пред урбанистима.
Стамбени блок
Прописи и закони о заштити животне средине су експлицитни: све што
нарушава еколошки баланс није прихватљиво, укључујући и урбане животне просторе. Ипак, позитивни
правни акти који се баве урбанизмом
дозвољавају градњу чак и у већ изграђеним насељима, у зонама становања, на местима где се у том тренутку
налазе зелене површине, али под
условом да се створе нове, при чему
мора да се промени конкретан детаљни урбанистички план, који мора

да се усклади с генералним урбанистичким планом града.
Наравно, то морају да изгласају одборници Скупштине града, а пошто
је план на јавној расправи, логично је
закључити да су измене већ усвојене.
Закон о планирању и изградњи, који важи на територији целе државе, у
члану 20в јасно описује шта подразумева термин „стамбени блок”:
„Стамбени блок јесте заокружена
просторна целина у грађевинском
подручју насељеног места, правилног
геометријског облика са претежном
стамбеном наменом (по правилу вишепородично становање), оивичен је
јавним саобраћајним површинама, а
унутар блока се формирају интерне
саобраћајнице, колско-пешачке стазе, слободне и зелене површине у јавном коришћењу. Према начину грађења стамбени блокови могу бити
ивично и слободно грађени, односно
отворени, полуотворени и затворени... Затворени стамбени блок чине
објекти изграђени у непрекинутом
низу са свих страна блока. Кондоминијум јесте посебна врста и облик организовања у затвореном стамбеном
блоку, са заједничким садржајима у
објектима и на грађевинском земљишту (парк, игралиште за децу и др.),
који су у заједничкој својини свих
власника посебних делова у објектима изграђеним у том комплексу.”
Интерне саобраћајнице подразумевају и изградњу нових паркингместа, па сваки инвеститор, уколико
се паркинзи за нове станаре не налазе испод зграда, мора да добије и сагласност да их направи око стамбених објеката. Све то умањује простор
за зелене површине.
Како би све то било „помирено” на
конкретној локацији на Тесли, може
се видети и у делу плана који објављујемо као илустрацију. А да ли ће
бити, остаје да видимо.
С. Трајковић

О БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Адвокати у служби грађана

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природа.
У Јабуци, на Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Након ступања на снагу новог закона
бесплатну правну помоћ за покретање и вођење парничних и ванпарничних поступака, ако немају већ ангажованог адвоката, могу да добију и инвалиди, избегла и расељена лица, жртве насиља у породици, азиланти... До краја прошле године ово право могли су
да остваре скоро искључиво
примаоци социјалне помоћи.
У просторијама Огранка адвокатске коморе Војводине у Панчеву бесплатне правне савете
месечно потражи стотинак грађана, а неки од њих добију и бесплатно заступање на суду. Како
је адвокат Биљана Бјелетић рекла за електронске медије, „највећи број, скоро 80 одсто, не само
правних савета него и потреба за заступањем односио се на питања из
области породичног права: насиље у

породици, поверавање деце, издржавање”. Према њеним речима, има и
управних ствари, попут остваривања
права на пензију или радних спорова.

Служба за бесплатну правну помоћ
постоји у нашем граду од 2006. Тада
је потписан споразум између шпанске покрајине Каталоније и Владе

Војводине, а пројекат је трајао три године. Потом је финансирање преузела локална самоуправа: потписала је
уговор с панчевачким огранком
Адвокатске коморе Војводине,
па је основана заједничка служба бесплатне правне помоћи.
На основу тог уговора постоји
служба која пружа правне савете свима који се за правни савет
обрате, а отворена је сваког радног дана од 9 до 13 сати. Уколико се процени да је неком лицу
које се обрати за правни савет
потребно заступање на суду и
испуњава услове, упућује се са
захтевом ка Градској управи.
С обзиром на то да су адвокатске услуге скупе, бесплатна
правна помоћ је многима од значаја.
Чак трећина градских адвоката, њих
четрдесетак, свакодневно се смењује
у овој служби.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 24. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

О „ЂЕНЕРАЛИЈУ” И ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊА ВОЗИЛА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПИТАЊА КОНКРЕТНА, ОДГОВОРИ УОПШТЕНИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Ништа од састанка
уживо, „дуга”
комуникација
имејлом
С обзиром на извесна, врло конкретна сазнања која имамо, у
интересу јавности, 19. јуна, поставили смо питања „Ђенерали осигурању Србија” о њиховом пословању у последњих пет
година и, како бисмо испоштовали правила професије, чекали на одговоре, који су стигли
7. јула. Мање је важно што су
„путовали” имејлом осамнаест
дана, битније је да су ти одговори врло уопштени.
Ипак, пренећемо их онако
како су написани, уз напомену да ћемо о теми обавезног
осигурања возила писати и у
следећим бројевима нашег листа. Екипа „Панчевца” је предложила и састанак уживо, на
шта менаџмент „Ђенералија”
– на чијем је челу Драган Филиповић – није пристао. Нисмо добили ни њихове фотографије потребне за илустрацију текста.
У наставку, без икаквих измена, износимо питања и одговоре у вези с овом веома интересантном темом.
1. Како се обрачунавала и
плаћала провизија по основу
продаје полиса од аутоодговорности?
– Провизија за продају поли са оба ве зног оси гу ра ња у
саобра ћа ју об ра чу на ва се у
складу са одредбама Закона о

обавезном осигурању у саобраћају, у законском проценту од
пет одсто у односу на нето наплаћену премију осигурања,
увећану за ПДВ ако је издавалац рачуна у систему ПДВ-а.
Уколико продају полиса обавља друштво за заступање или
посредовање у осигурању, не

– „Ђенерали осигурање Србија” не послује на овакав начин и чврсто верује да ни други учесници на тржишту осигурања не послују тако.
4. Да ли је било промена у
висини провизије?
– Провизија за продају полиса обавезног осигурања у са-

Шалтер сала у којој се продају полисе
плаћа се ПДВ јер је заступничка/посредничка провизија ослобођена плаћања ПДВ-а.
2. Како су и на који начин
исплаћивани аванси за продају полиса?
– „Ђенерали осигурање Србија”, осим изузетно, нема пословну праксу плаћања аванса
за провизију, за било који канал продаје.
3. Да ли је било уплата провизије у готовини или преко
посредника, рецимо одређених
агенција или других правних
лица?

обраћају утврђена је Законом
о осигурању и у последњих пет
година није мењана.
5. Како су и да ли су уопште
враћени уплаћени аванси?
– „Ђенерали осигурање Србија” води рачуна да потраживања по основу авансно пласираних средстава адекватно обезбеди (хипотека и сл.) у складу
са прописима и до сада није
имало већих проблема у поврату авансно пласираних средстава.
6. На колико техничких прегле да у Ср би ји има те сво је
раднике на продаји полиса?

– „Ђенерали осигурање Србија” нема своје раднике на
тех нич ким пре гле ди ма. На
основу Закона о обавезном осигурању у саобраћају, друштва
регистрована за технички преглед возила морају у радном
односу имати запосленог са лиценцом Народне банке Србије
за заступање у осигурању, као
услов за обављање послова продаје полиса обавезног осигурања у саобраћају.
7. Са колико агенција на територији наше земље послујете и имате склопљен споразум
о продаји полиса?
– Списак агенција за заступање у осигурању налази се на
сајту Народне банке Србије као
електронски јавни регистар у
који свако може да изврши
увид. У протеклих пет година
„Ђенерали осигурање Србија”
је са већином имало или има
закључене уговоре о заступању
у осигурању – продаји полиса
како наводите.
И, ту је крај с одговорима.
Али Наташа Ђурђевић, директор Дирекције за комуникације, која је и потписала имејл,
имала је потребу да нас замоли да одговоре верно пренесемо и да не објављујемо непроверене информације. Обе жеље смо испунили.
Мада је писало и да нам за
сва додатна питања стоји на
располагању, то касније није
било тако. О томе више у следећем броју.
С. Т.
(Наставиће се)

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ЈУЖНОМ БАНАТУ

Опада број пацијената у ковид болници у Панчеву
У ковид болници у Панчеву у
среду, 22. јула, било је заузето
90 од укупно 102 постеље, што
је добра вест, јер су само дан
раније на болничком лечењу
од коронавируса у нашем граду била 102 пацијента, од којих 28 из јужног Баната.
Као што је познато, део панчевачке Опште болнице је крајем јуна поново претворен у
ковид болницу, а на располагање пацијентима зараженим
коронавирусом стављена су три
одвојена објекта, односно зграде ОРЛ, бившег грудног и инфективног одељења. Њима је
ових дана додата и такозвана
ковид интензивна нега.
„Зелени” део болнице, намењен пацијентима који немају
ковид, и даље ради, али са смањеним капацитетом. То подразумева да се тренутно не
обављају такозване хладне операције (оне које могу да чекају), већ се оперишу хитни случајеви и особе оболеле од малигних болести. Посете нису дозвољене, а пацијенти који имају заказани преглед морају да

носе заштитну маску и да на
улазу дезинфикују руке и измере температуру.
У време закључења овог броја, у среду, 22. јула, министар
здравља Златибор Лончар саопштио је да је у Србији за 24

пацијенте са симптомима коронавируса о којој је за наш
лист говорила прим. др Љиљана Лазић, в. д. директора Завода за јавно здравље Панчево.
– Уколико особа примети
било какве симптоме респи-

сата тестиран рекордан број
особа – њих 11.521, од којих
је позитивно било 426, што је
процентуално нешто мање него претходних дана. Преминуло је осам, хоспитализовано 4.619, а на респираторима
је 205 грађана. Проценат смртности износи 2,26%. Подсећамо на процедуру која важи за

раторне природе, као што су
температура преко 38 степени, језа, дрхтавица, главобоља, бол у грлу, губитак чула
мириса или укуса, отежано дисање и слично, потребно је да
се јави у ковид амбуланту надлежног Дома здравља. Тамо ће
је доктор прегледати, урадити
лабораторију, РТГ плућа и брзи

ПОРТАЛ „E-УПРАВА”

АПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА

ГРАДСКА УПРАВА

Информације о PCR
тесту мејлом и СМС-ом

Крв на минимуму

Канцеларија за ИТ и еУправу у сарадњи с Републичким
фондом за здравствено осигурање покренула је 20. јула
на порталу „еУправа” која
грађанима омогућава да примају имејл и СМС обавештења о томе да ли је њихов резултат PCR теста на ковид
19 готов.
Преко овог инфо-сервиса
не може се добити информација о томе да ли је тест
позитиван или негативан,
већ само податак да ли је
резултат стигао. Грађани потом резултат самог теста могу добити на порталу „еЗдравље”: e-zdravlje.gov.rs.

Из Црвеног крста апелују на
грађане да дају крв, будући да
су резерве у целој држави већ
данима на минимуму. Ово је
потврдио и Институт за трансфузију крви Србије, навевши
у саопштењу да је крв свих крвних група у дефициту и да је
одзив давалаца драстично смањен како због летњих одмора,
тако и због неповољне епидемиолошке ситуације.
У Црвеном крсту истичу да
се приликом акција добровољног давалаштва појачано примењују све мере заштите од
коронавирусa. Ако сте здрави
и имате између 18 и 65 година,
крв можете дати сваке среде,
од 9 до 12 сати, у просторијама
Црвеног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15.
Д. К.

Пријава за
еко-таксу до 31. јула
Из Градске управе обавештавају обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (еко-такса), односно предузетнике и правна лица који обављају одређене активности које утичу
на животну средину, да од
прошле суботе, 18. јула, на
порталу Локалне пореске администрације (lpa.gov.rs) могу извршити електронско подношење пријава с подацима
од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине на
Обрасцу 1 за 2020. годину.
Рок за подношење пријаве за утврђивање накнаде
истиче 31. јула.
Д. К.

тест на присуство антитела.
Ако је неки од ових налаза позитиван, пацијент се упућује
на преглед код инфектолога у
Општу болницу, где ће му бити узет и брис за RT-PCR тестирање. Уколико је, према
процени лекара, клиничка слика блага, пацијент се упућује
на кућно лечење. Ако је пак
опште стање пацијента лоше
или се погоршава, он остаје у
болници. По добијању резултата тестирања лечење се наставља у складу с налазом –
објаснила је Љиљана Лазић.
Она је напоменула да пацијенти за које се испостави
да су позитивни на ковид 19
надлежном епидемиологу треба да пријаве све блиске контакте уназад два дана од појаве првих симптома. Ти подаци се потом прослеђују санитарној инспекцији, која наведеним контактима одређује меру кућне изолације у трајању од четрнаест дана. Контакти се не тестирају, већ се
само прати њихово здравствено стање.
Д. К.

ЗБОГ РАДОВА НА ПУТУ

Измене у саобраћају
Јавно предузеће „Путеви Србије” на свом порталу обавестило је грађане да ће у периоду од 20. јула до 18. августа,
због радова на појачаном одржавању коловоза, бити измењен режим саобраћаја на државном путу I Б реда број 10,
од дела пре надвожњака код
скретања за „Луку Дунав” Панчево, па до места пре раскрснице Првомајске улице са Улицом Жарка Зрењанина.
Радови ће се, како кажу у
„Путевима Србије”, изводити у
десној коловозној траци, а саобраћај ће бити преусмерен на
леву траку. Како је наведено,
радови ће све време бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.
Д. К.

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

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

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

У људској природи је да стално налази потврду сопственог постојања и смишља оправдања за своје поступке.
Али ја имам довољно сопства да сам самом себи пре пар
година признао да сам кретен, да је дефинитивна истина
– „они” су победили, ја сам изгубио. Ја сам неко ко је изгубио цео један свет у ком сам живео и у ком је формирано то ко сам и шта сам. И при томе сам доста тога добровољно учинио да се тај свет сруши. Баш сам својски
учествовао у рушењу „нечега” што је довело до постојања
„овога”. И сад, не знам како да некоме, на пример својој
деци или младим револуционарима или младим љигавим опортунистима, да било коме држим придике или
дајем савете, и уопште да се понашам као сви ти безбројни имитатори гостију „Пешчаника” на јутарњим програмима. А кад тако мислим о самоме себи, замисли шта
тек мислим о другима.
(Филмски редитељ Милутин Петровић, „Данас”, 16. јул)
* * *
У шали кажем да сам се боље осећао у време карантина
јер онда је било бар јасно како сам. У овом тренутку то је
неизвесност и несигурност, и врло је непријатно и сигурно доводи до напетости и деструкције у човеку. Остаје
нам само нека врста ишчекивања, што на неки начин понижава човека.
(Редитељ Андраш Урбан, портал „Нова.рс”, 19. јул)
* * *
Криза створена ковидом 19 идеалан је оквир и додатно
оправдање за ескалацију политичког и економског рата
Запада и Кине. Последица овог рата је постепено распарчавање глобалног тржишта и убрзавање процеса деглобализације. Корак по корак ствара се амбијент у којем трговински и инвестициони токови постају непредвидиви и
хаотични, а војни сукоби вероватнији. Еколошки изазови
и климатске промене додатно ће отежавати ситуацију. За
Србију је важно да разуме да се досадашњи економски
модел мора мењати, да се у њега мора уграђивати јак елеменат самодовољности и да је развој који почива на страним инвестицијама слепа улица... Србија је имала ту несрећну „привилегију” да током санкција деведесетих година 20. века искуси како изгледа живот када се катастрофични сценарио и реализује. То трагично, усамљеничко
искуство морало би да послужи као полазна тачка у свакој
врсти планирања. Само безнадежно наивни могу поверовати да се нешто слично више никада не може догодити.
(Магистар економских наука и колумниста Небојша
Катић, „Политика”, 21. јул)
* * *

Петак, 24. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНСТИТУИСАЊЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

ЗА МЕСТА У ГРАДСКОМ ВЕЋУ
НАДМЕЋE СЕ ЧАК ДВАДЕСЕТ ДВОЈЕ
Налог из Београда:
заменити већнике
који нису задовољили
Нова градска власт
полаже испит
1. децембра
Чланове новог Градског већа,
судећи према информацијама
до којих је „Панчевац” дошао
у врху СНС-a, чека све осим
лагодног посла, какав звучна
функ ци ја и функ ци о нер ске
привилегије подразумевају.
Иако је страначки Градски
одбор, према интерним анкетама, најбољи у Србији, за досадашњу панчевачку градску
власт, кажу нам у Београду, то
се не може рећи. Познато је да
врх СНС-а врло озбиљно приступа резултатима истраживања јавног мњења и при доношењу одлука води рачуна о њима. Тако се испоставило да су
досадашњи градски већници
од Панчеваца били оцењени у

распону од „два плус” до „четири минус”. Из врха странке
уочи конституисања нове градске власти сада је стигао налог, или „разумљив захтев”, како каже извор „Панчевца”, да
за „двојкаше“ и „тројкаше” у
новом сазиву не буде места.

с грађанима и на задовољавање
њихових потреба. Први пресек
стања, односно оцењивање њиховог рада биће 1. децембра,
јер се рачуна да ће до 1. септембра бити завршено конституисање свих локалних власти
у Србији, па ће у три месеца

– У новом периоду СНС ће се
много више фокусирати на рад
општинских и градских власти

потом имати прилику да покажу шта могу. А онда, на основу
тих оцена, знаћемо шта да радимо – каже извор „Панчевца”.
Наравно, не треба брзо очекивати масовну „сечу” кадра,
већ за Нову годину. Како је
наш извор рекао, власт која држи до себе и до свог ауторитета неће јавно признавати своје
кадровске промашаје, али ће
сви они са оценом испод „три
плус” без велике галаме бити
склоњени.
Што се Панчева тиче, замољени смо да у овој фази конституисања власти не помињемо

АК ТУ ЕЛ НИ ВЕЋ НИ ЦИ
После избора пре четири године власт је конституисана
за три недеље. Сад се тај посао мало отегао. Састав
Градског већа се током година мењао, а крај актуелног
мандата дочекали су следећи већници: Татјана Божић (образовање), Немања

Ротар (култура и омладина),
др Мирела Петровић (здравство), Зоран Грба (пољопривреда, село и рурални развој), Катарина Бањаи (заштита животне средине и
одрживи развој) и Миленко
Чучковић (рад, запошљавање и социјална политика).

имена оних којих ће бити замењени, али се са извесношћу
зна да ће кадровских смена бити. Због веће ефикасности нових органа власти, разматра се
чак и увођење нових ресора,
односно повећање броја већничких места на осам, али ће
коначна одлука бити донета после још једног вагања користи
од такве дистрибуције послова
и очекиваног негативног става
јавности према повећавању броја функционера.
Ако се узме у обзир да пандемија коронавируса не јењава и да привреда због тога већ
трпи огромне губитке, а да би
евентуaлна нова изнуђена забрана кретања ситуацију учинила још много озбиљнијом,
јасно је да нове градске већнике у Панчеву, као и локалне
власти свуда у Србији, очекује
врло озбиљан посао. Руку на
срце, шанса да половина од
њих одговори захтевима тренутка равна је нули.
Зато, само у нашем граду за
свако од постојећих шест већничких места надмећу се од
два до четири кандидата. Уз
пет оних који имају амбицију
да се докопају једног од она
два претпостављена ресора (један је аплицирао чак на три
места), у овом тренутку 22 наша суграђанина одлазе у кревет с надом да ће се пробудити
као градски већници.
– Видећемо колико ће их дочекати Божић на функцији –
закључује саговорник „Панчевца” из врха СНС-а.

ГРАДОНАЧЕЛНИК О РАДОВИМА У ПАРКУ

Павлов: мењамо канализационе цеви
Неће бити
саобраћајнице
кроз парк

* * *
Протести са собом носе и велике ризике, што је видљиво
из задњих догађаја. Постоје и позитивне ствари у овим
протестима, а то је покушај основног организовања грађана кроз акцију „седи, не наседај”, када су мирни грађани у протесту сели на бетон и на тај начин се одмах дистанцирали од насилничких група. Овај пример је добар
за будуће демонстрације.
(Адвокат Александар Оленик, портал „Актуелно.ме”,
18. јул)
* * *
Када саберете број оних који су већ незапослени, додате
том броју од 550.000 и оних 200.000 до 250.000 људи за
које се процењује да ће остати без посла и оне који су били
у иностранству, а који се већином неће вратити тамо, то
дође неких 900.000 људи и нешто више. Ако узмете у обзир и оне који су у сивој економији остали без посла, онда
је то још више. Није претеривање говорити о милионској
маси која је остала без прихода и без животне сигурности,
а ту су и уметници, фриленсери, они који раде на привремено-повременим пословима. Притом, сви ови подаци
које добијамо су о запосленима, а шта је с радно ангажованима, онима који раде преко агенција, ПП уговора.
(Професор Факултета политичких наука у Београду
Зоран Стојиљковић, „Данас”, 18. јул)
* * *
А ко нас то плаши? Наравно, прво ми сами себе. Потом
„остале структуре”, да употребим ту неухватљиву реч
младих политичара. Структуре које одлучују, држе снагу
и моћ. Снагу наше невелике памети, и моћ нашег страха.
А ствар је врло једноставна! Надохват руке, такорећи.
Треба само рећи – нећу више тако! Свега три речи, неизговорене или затурене негде за ових 2.000 година. И можда још две – марш тамо! Значи, све заједно пет речи.
(Из писма објављеног у недељнику НИН 1985. године;
In memoriam глумац Зоран Радмиловић, преминуо јула
1985)

С обзиром на то да је мноштво
Панчевки и Панчеваца у недоумици шта се то тренутно ради у Градском парку, односно
због све јачих гласина да се
пробија пут од зграде старе Поште, преко Његошеве, до Карађорђеве улице, градоначелник Панчева Саша Павлов пре
неколико дана је на локалној
телевизији изнео чињенице у
вези с тим радовима.
– Нема речи о изградњи паркинга код хотела „Слобода”,
нема речи о сужавању било ког
пешачког пролаза, односно пе-

шачких стаза, нема речи о уништавању било каквог мобилијара, нема речи о смањивању
било каквих зелених површина, нема речи о смањењу броја
дечјих игралишта – набројао
је Павлов на Телевизији Панчево о чему нема речи.
Поновио је оно што је казао
и у изјави за наш лист пре две
недеље: мењају се цеви за кишну и фекалну канализацију,
као и за топловод односно грејање. Градоначелник је додао:
– Било би сулудо да било који Панчевац планира саобраћајницу која пролази кроз Његошеву или преко централног
градског трга.
Павлов је нагласио да ће, насупрот ономе што један део

грађана мисли, у Градском парку бити изграђена нова дечја

игралишта и постављене нове
клупе, као и мокри чворови.

НАЛЕД О НОВОМ ЗАКОНУ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Информације доступне на клик
Први корак у
враћању поверења
у систем набавки
Вредност јавних набавки у Србији премашила је прошле године 440 милијарди динара, а
захваљујући новом Закону о
јавним набавкама, који је 2. јула ступио на снагу, транспарентност поступака и располагања тим новцем биће подигнута на виши ниво – стоји у
тексту објaвљеном на сајту НАЛЕД-а. Уз то, све будуће набавке мораће да буду реализоване у потпуности електронским путем преко новог Портала јавних набавки, што значи да ће сви учесници у поступку имати доступне информације на клик.
То је први корак у враћању
поверења у систем набавки у
оквиру којих је промет нешто
ви ше од осам од сто БДП-а
Србије. Удружење „Понуђачи

Србије” и НАЛЕД подржаће
Канцеларију за јавне набавке,
у оквиру пројекта „Јавно-приватни дијалог за развој”, да кроз
обуке и израду смерница за
примену закона упозна што више актера с новинама.
Јасмина Марковић, председница Удружења понуђача, каже:
– Највећи наручиоци набавки су републичка јавна предузећа – 128 милијарди динара,
здравствене и социјалне установе – 90 милијарди, локалне
самоуправе – 67 милијарди, локална јавна предузећа – 65 милијарди и органи државне управе – 63 милијарде. Реч је о новцу свих грађана пореских обвезника. Досадашња неадекватна
примена закона доводила је до
ограничавања конкуренције, демотивисања понуђача и смањења поверења у правни систем.
Већа конкуренција у набавкама доноси бољи квалитет уз ниже цене, али је у прошлој години просечан број понуђача у

поступцима био тек 2,5, што је
најниже у последњих седам година и најнижи просек међу земљама региона. О потреби јачања поверења у систем довољно говори и да су многи наручиоци пожурили да покрену набавке пре 1. јула јер ће их примењивати по старом закону.
Нови закон подразумева да
се одсад сва комуникација и
размена података у поступцима набавки мора спроводити
преко Портала. На тај начин
биће омогућено електронско
подношење понуда, постављање питања наручиоцу, подношење захтева за заштиту права, електронско отварање понуда, увид у документацију...
Поред тога што транспарентност одлази на виши ниво јер
ће преглед документације бити
једноставнији, додатна предност
је и стандардизација поступака,
што значи да ће наручиоци на
уједначен начин спроводити набавке и поступци ће бити знатно

економичнији јер ће коришћење Портала бити бесплатно.
Међу новинама се посебно
истиче укидање обавезе спровођења набавки за добра и услуге до милион динара и радове
до три милиона динара – 91
одсто набавки у Србији су велике вредности. Значајно је
унапређена и процедура заштите права у поступцима.
Покретач дијалога о унапређењу система јавних набавки
је Пословно удружење понуђача Србије у оквиру пројекта
„Јавно-приватни дијалог за развој”, који спроводе НАЛЕД и
Републички секретаријат за јавне политике, а подржава Америчка агенција за међународни развој (USAID).

Страну припремио

Синиша
Трајковић

СТУПИЛЕ НА СНАГУ ОЛАКШИЦЕ ЗА КРЕДИТЕ

„ЈУТЈУБ” ПОЗИВА ПЛАНЕТУ

САМО ЗА ОНЕ КОЈИ МОРАЈУ

Снимите један свој дан

Удружење банака позвало
је клијенте да процене своју
позицију и размисле да ли
им је нужно продужење
трајања кредита
Дужници могу да
рефинансирају или продуже
отплату потрошачког зајма
за две године
Смањиће се месечна рата,
али ће се и повећати
укупaн дуг
Захваљујући прописима које је усвојила Народна банка Србије (НБС),
грађани могу да рефинансирају или
промене датум доспећа последње рате кредита на две додатне године,
уколико су своје потрошачке кредите, укључујући и оне за куповину моторних возила, готовинске или друге,
подигли до 18. марта. Ово ће грађанима, који су се због епидемије коронавируса суочили с финансијским потешкоћама, омогућити да с банком
договоре мању месечну рату кредита.
Према рачуници, то практично значи да ће рата за готовински кредит
од, примера ради, 700.000 динара, с
периодом отплате од седам година,
или 84 месеца, и каматом од 11 одсто
бити мања за 1.747 динара. Међутим,
важно је напоменути и да ће на крају
рачунице отплата оваквог кредита бити скупља за чак 98.916 динара.
У Удружењу банака Србије (УБС)
кажу да је одлука НБС донета и да је

грађанима дата могућност да продуже рок отплате потрошачких кредита, али препоручују да сваки грађанин одлучи да ли је то продужење
трајања кредита у његовом интересу.
Стручњаци из овог удружење истичу
да, уколико клијент затражи од банке
продужење рока отплате, а тиме и
смањење рате, то ће му бити одобрено. Уверени су да ће ова мера знатно
помоћи појединим грађанима, јер ће
им смањити месечну обавезу.

Помоћ дужницима
Међутим, како кажу, сваки банкарски клијент мора сам да процени своју позицију, односно да ли му је нужно

продужење трајања кредита, или је у
његовом интересу да плаћа већу рату,
али да своју обавезу раније заврши.
Та процена је различита од једног до
другог клијента – кажу у УБС и додају да банке поздрављају све мере које
олакшавају живот нашим грађанима
у кризи која је избила због пандемије
ковида 19. У овом удружењу тврде

ПРИ МЕР УМА ЊЕ ЊА РА ТЕ
Пре рефинансирања
Износ кредита
Камата
Период отплате
Месечна рата
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Након рефинансирања

700.000

Износ кредита

11 одсто

Камата

84 месеца
11.985 динара

Период отплате
Месечна рата

700.000
11 одсто
108 месеци
10.238

Укупно отплате

1.006.799 динара

Укупно отплате

1.105.715

Укупно камате

306.799 динара

Укупно камате

405.715

да је банкарски систем стабилан и да
ове мере неће утицати негативно на
његову стабилност, а то је, како истичу, најважније и за банке, и за грађане, и за државу.
Подсетимо, олакшице које је Народна банка Србије донела 10. јула
подразумевају могућност рефинансирања или промене датума доспећа последње рате кредита, и то на додатне
две године, а банке ће олакшице моћи да понуде и дужницима којима би
кредитно оптерећење премашило 60
одсто прихода. Међутим, ово се, како
су навели у НБС, неће односити на
стамбене кредите и минус по текућем
рачуну. Усвојене одлуке о адекватно-

сти капитала банке и измена и допуна одлуке о управљању ризиком концентрације по основу изложености
банке одређеним врстама производа,
према речима стручњака, представљају пажљиво одмерену реакцију централне банке на могуће погоршање
финансијског положаја грађана. Требало би да оне допринесу олакшавању услова отплате кредита грађанима
који су се суочили или ће се тек суочити са смањењем прихода или губитком посла, као и свим грађанима
који, иако нису у финансијским потешкоћама, желе да своје неотплаћене
обавезе према банци измире у нешто
дужем периоду од предвиђеног.

А кад тамо...
Међутим, свака банка ће према својој
пословној политици и критеријумима
процењивати коме ће одобрити олакшице. Оне ће то радити на основу сво-

јих критеријума, а то су, обично, досадашња уредност измирења обавеза, дужина периода у којем клијент има рачун у некој банци, сагледавање материјалне ситуације клијента, односно
где је запослен и у којој делатности.

ПРЕ ПО РУ КА
Душан Узелац, уредник портала
„Каматица”, изјавио је за један
београдски дневни лист да не постоји много дилема око тога да
ли треба прихватити ове олакшице или не.
– Требало би да то уради свако
коме је то једино решење неког
проблема, док они који немају
проблема са отплатом постојећих
кредита ово треба да игноришу.
Ове мере су намењене онима који због целе ситуације с коронавирусом имају проблема с недостатком прихода или с нестабилним
приходима – закључио је Узелац.
Како кажу банкари, то подразумева уредан извештај Кредитног бироа,
односно редовност у отплати свих обавеза и кредита (стамбених, готовинских, потрошачких кредита, кредитних картица…), не само у банци од
које клијент тражи продужетак отплате него и у свим другим банкама,
ако има више различитих текућих рачуна или позајмица.
Наравно, реч је о процени ризика,
а у банкама је то клизна ствар и усклађује се са ситуацијом. Али питање је
увек исто: да ли клијент може да врати позајмљени новац? Зато ће банке
детаљно да „скенирају” подносиоце
захтева за рефинансирање, како би
утврдиле да ли им прете проблеми
односно губитак зараде.
Будимо реални, банку занима само
да ли ће имати профит или не. Оно
што је јасно као дан, јесте чињеница
да ће клијенти којима у овом тренутку највише треба рефинансирање вероватно бити одбијени управо због
ситуације у којој се налазе.
Живи били, па видели.
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Неће бити смањења плата радницима
Иза свих успеха и резултата
у последњих десет година
стоје запослени
Уштеда је главни адут
НИС је недавно донео Одлуку о расподели добити за 2019. годину, односно исплати дивиденди. На основу ње
руско-српски нафтни гигант ће акционарима на име дивиденде исплатити 4.425.459.256 динара, односно 27,14
динара по акцији бруто. Према речима економских стручњака, требало је
да исплатa дивиденди за 2019. годину буде под знаком питања и да НИС
овај новац усмери према смањењу
економских негатива у овој години.
Међутим, НИС је урадио нешто сасвим супротно, а Антон Черепанов,
заменик генералног директора и финансијски директор НИС-а, о свему
томе каже да је, када је реч о дивидендама, политика НИС-а сасвим јасна.
– Иако се подразумева исплата најмање 15 одсто прошлогодишње нето
добити на име дивиденде, ми исплаћујемо 25 одсто. И сада остајемо при
истом проценту, упркос кризи. До сада је НИС на име дивиденде исплатио
готово 55 милијарди динара. На тај
начин ми, поред пореза и обавеза које
плаћамо, значајно доприносимо стабилности буџета Републике Србије.
Највећи акционари НИС-а имају одличну сарадњу, што је омогућило успешан развој компаније у претходној деценији. Уверен сам да ћемо тим путем наставити и у времену које је пред
нама, без обзира на препреке којих ће
сигурно бити – рекао је Черепанов и
додао да иза свих успеха и резултата
НИС-а у последњих десет година стоје
запослени. Стога, истиче да у доба короне све мере у овој кризној ситуацији
спроводе запослени, па је због тога

Антон Черепанов
свима у компанији од посебне важности да, ослањајући се на сопствене ресурсе, одрже социјалну стабилност запослених, што пре свега значи исплату зарада у пуном износу.

Трпе инвестиције
Док се у другим компанијама услед
пандемије пословна политика мења
и темељи на рестриктивним мерама,
како стоје ствари у НИС-у, смањења
плата неће бити, али ће, како каже
Черепанов, инвестициони циклус морати да претрпи одређене промене.
– Нафтна индустрија је прошла кроз
много периода нестабилности у својој
историји, али за данашњу ситуацију се
заиста може рећи да је без преседана у
глобалној економији, јер није на удару
само једна индустрија, већ практично
цела светска привреда. Суочавамо се с
две врсте негативних утицаја. С једне
стране, реч је о драматичном паду вредности нафте, која је само у једном дану у марту изгубила чак 30 одсто вредности. С друге стране, имамо и драстичан пад потражње услед пандемије

коронавируса и успоравања привредних активности широм света. Дошли
смо у ситуацију да се потражња практично преполови у односу на периоде
нормалног пословања. Комбинација
ових двају фактора већ се одразила на
финансијске резултате и ликвидност
нафтних компанија, без изузетка. Такав губитак ће оставити значајне последице не само на пословање у 2020.
години већ и на планове у наредном
периоду, на истраживања и нова улагања, јер ће бити потребно наставити
доследне уштеде како би се очувала
стабилност и компанија и тржишта –
рекао је Антон Черепанов.

Треба бити пословно агилан
Према његовим речима, у НИС-у влада чврста финансијска дисциплина,
дефинисани су кључни инвестициони пројекти, остварују се добри оперативни показатељи и показана је завидна оперативна ефикасност.
– Сада су то, уз програм уштеда, наши главни адути за суочавање са овом
кризом и ми радимо на њиховом развоју

и унапређењу. Зато верујем да ће, уколико буде великих промена у пословању нафтних компанија након овог периода, то бити у правцу даљег јачања
наших бизнис модела који ће нам омогућити успешно и, пре свега, ефикасно пословање и у наредним годинама
упркос неповољним трендовима. Сваки кризни период морамо да искористимо да имплементирамо нове инструменте који могу да унапреде наш
рад. Ова криза је показала да можемо
да будемо изузетно агилни и да брзо и
ефикасно организујемо рад на дистанцу за велики број запослених, без штете
по пословне процесе. Такође, пре кризе смо радили на пројектима за смањење папирне форме, али је сада тај
процес убрзан и велики број процеса
се обавља дигиталним путем – закључио је финансијски директор НИС-а.
Извесно је да ће се последице негативних трендова на пословање нафтне индустрије осећати током целе
2020. године и Черепанова брине нови талас пандемије, како због здравља људи, тако и у сегменту пословања. Забрињава увођење нових рестриктивних мера, што ће довести до новог
пада потрошње нафте и горива, али
сматра да сада треба бити агилан и
спреман на рад и у условима дуготрајно нижих цена нафте.
– Морамо се непрестано прилагођавати тржишним условима и тежити да искористимо сваку шансу. Спровели смо мере за смањење оперативних и административних трошкова,
приоритизацију инвестиција и свакодневно радимо на повећању оперативне ефикасности у свим сегментима пословања. Свакако да нам је у
овим условима приоритет одржање
ликвидности компаније – закључио
је он и додао да верује да ће комбинација наведених мера омогућити
испуњавање зацртаних циљева.

Канал „Јутјуб” покренуо је пројекат који продуцира чувени режисер Ридли Скот, а у којем може да
учествује баш свако. Реч је о изради документарног филма „Живот
у једном дану”, а идеја је да се на
једном месту сакупе снимци једног дана у животу људи широм
света.
Свако ко жели, у суботу, 25. јула, може да сними свој дан и пошаље снимак „Јутјубу” и, ако задовољи укус Ридлија Скота, рад нашег суграђанина може да постане
део историјског документарца, који описују као временску капсулу
2020. године. Једноставно, узмите
камеру или паметни телефон и
снимите свој дан. Можете да снимите своје уобичајене активности:
одлазак на посао, време с породицом, пријатељима. Или се можда
догађа нешто посебно – то је игром
случаја дан вашег венчања, или рођења детета.
Документарац ће бити приказан
на филмском фестивалу „Санденс”
2021. године. Снимке можете да
пошаљете до 2. августа.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

Нова радна места
Представници Србије и ЕУ потписали су споразум на основу којег
ће Унија финансирати запошљавање око 200 додатних здравствених радника у српским болницама, клиникама и лабораторијама.
На период од шест месеци биће
запослени лекари, медицински техничари и административно особље, као подршка институтима за
јавно здравље, центрима примарне здравствене неге, ковид клиникама и водећим домаћим лабораторијама.
Домаћи лекари, медицинске сестре и техничари, као и људи из
администрације, биће регрутовани
у Србији преко Института „Батут”.

Да подсетимо, после избијања
епидемије ЕУ је у марту ставила
на располагање 93 милиона евра,
од којих је 15 милиона евра било
намењено хитној помоћи, а 78 милиона евра за средњорочни економски опоравак. Новац за финансирање плата новозапосленима (а
реч је о милион евра) управо је
обезбеђен из овог извора ЕУ.

СТРАТЕШКА ПРЕДУЗЕЋА

Држава чува „Петрохемију”
Влади Републике Србије остало је
за приватизацију укупно седам
предузећа од стратешког значаја,
а међу њима је и панчевачка „Петрохемија”. Подсетимо, држава је
донела низ мера којима је заштитила губиташе, па је рок од заштите од принудне наплате и принудних извршења за ова предузећа са 2016. преиначен до даљег. И
ове године држава је наставила да
спроводи активности с циљем изналажења начина за њихов опстанак и очување радних места у овим
предузећима.
Од стратешких предузећа, њих
шест је спроводило активности на
изради унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) или је
спроводило активности у складу са
усвојеним УППР-ом („ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, „Холдинг
Каблови” а. д. Јагодина, „Икарбус”
а. д. Београд, „Политика” а. д. Београд, „ХК ПК Јумко” а. д. Врање,
„Трајал” а. д. Крушевац), док је
предузеће ЈП ПЕУ Ресавица радило на изради плана реорганизације и финансијске консолидације.
Прошле године је продато пет
предузећа за укупно 13,6 милиона
евра.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
НЕПОГОДЕ НА КРАЈУ РЕПРОДУКТИВНОГ ПЕРИОДА

Х И Т НА ПО МО Ћ

ПОБЕДИТЕ ДЕМОНЕ КОЈЕ
ДОНОСИ КЛИМАКС

Како до снажног имунитета
без суплемената?
Утврђено је да сан краћи од
седам сати повећава могућност назеба три пута. Јасно је
да мањак сна обара имунитет, па су и друге инфекције
вероватније.
Навику узимања суплемената, витамина и минерала у
виду фармацеутских приправака требало би заменити нави ком по ве ћа ња днев них
оброка воћа и поврћа. Уколико бисмо само неколико
недеља уобичајена два оброка воћа и поврћа повећали
Пише:
на пет, имали бисмо видљив
др Мирослав Тепшић
ефекат на имунитет. Јасно је
каква би корист била када би
На који начин ојачати иму- то била навика за цео живот.
нитет? Верујем да ово пита- Узимање важних витамина и
ње постављају многи од нас ми кро е ле ме на та из хра не
ових дана када се осећамо спречиће и њихов прекомеугрожени од напасника о ко- ран унос који се најчешће деме тако мало знамо. Разли- шава са узимањем суплемечити суплементи у облику ната. Тада постоји могућност
пилула и прашкова прилич- да се имунитет наруши умено су скупи и нисмо баш увек сто да се ојача.
Цитруси као што су лимун
сигурни да су нам неопходни. Ипак, јасно нам је да жи- или поморанџа готово увек
вотне навике и оно што уно- нас асоцирају на богатство
ви та ми на Ц.
симо храном у
Тешко је повевеликој мери
ровати да црутиче на сповена паприка
соб ност ор садржи три пуганизма да сата више витачува виталност Ако не можемо да
ми на Ц, ва и да се избори мењамо факторе
жног за синтеса штет ним
зу белих крвф а к т о р и м а околине, можемо
да променимо себе
них ће ли ја и
околине.
антитела. Ово
Пре
не го и своје навике.
поврће није бошто размотригато само вимо питање исхране, њене уравнотежености тамином Ц, већ је веома дои намирница које доприносе бар извор витамина А, који је
нашем здрављу и имунитету, неопходан за правилну функтребало би скренути пажњу цију прве линије одбране, кона изложеност стресу у рад- же и слузокоже. Броколи и
ној и животној средини, том спанаћ су две намирнице бовеома важном фактору који гате антиоксидантима, витаугрожава наш имунитет. Стрес минима Ц и А, као и влакниуглавном не можемо избећи, ма која доприносе одржаваали можемо се изборити с њу нормалне цревне флоре.
њим негујући позитиван став Бели лук је изузетно корисна
и позитивне емоције у живо- намирница са антибиотским
ту. Уколико не можемо да ме- својствима и супстанцама коњамо факторе околине, мо- је штите крвне судове и смажемо да мењамо себе и своје њују крвни притисак. Ђумбир
навике. Једна од веома ва- је познат по свом локалном
жних навика је физичка ак- дејству на запаљење слузнитивност. Истраживања јасно це грла, коже зглобова и миговоре да особе које бар пет шића. Високе дозе витамина
пута недељно упражњавају Е најлакше ћемо обезбедити
кретање бржим ходом имају конзумирањем бадема или сеготово педесет процената ма- менки сунцокрета. Поред овог
њу шансу да добију инфек- веома важног витамина за јацију, главобољу или темпе- чање имунитета, семенке сунратуру. Уз физичку активност, цокрета обезбеђују нутријенвеома је битна навика имати те као што су фосфор, магнередован и довољно дуг сан. зијум и витамин Б-6.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Направите сами
крему за сунчање
У већини индустријских
крема за сунчање крије
се много токсичних материја и хемикалија, које
ремете наш ендокрини
систем. Пробајте стога
да направите своју,
здраву и потпуно природну крему за сунчање.
Састојци: четвртина шоље кокосовог уља, пет кашика цинк-оксида (купује се у биљним апотекама), три кашике гела алоје вере (можете га заменити маслиновим или бадемовим уљем), пола
шоље дестиловане воде или зеленог чаја, од две до четири капсуле витамина Е, восак (ако желите гушћу крему), по жељи етерична
уља за лепши мирис.
Припрема: Ставите уља и гел од алоје да се греју на шпорету
на лаганој температури док се све не растопи и сједини, а затим
све састојке осим цинк-оксида пребаците у блендер и мешајте
док се све лепо не измеша. На крају лагано умешајте цинк-оксид
и етерична уља и сипајте у кутијицу или флашицу. Овако припремљена крема за сунчање може да стоји и до три месеца и треба
је чувати на хладном месту. Заштитни фактор креме је 20, а ако
желите да га повећате, додајте још цинк-оксида.
Напомена: будите пажљиви с цинк-оксидом и немојте га удисати. У летњем периоду не излажите се сунцу у периоду између
11 и 17 сати. Kрему наносите на сваких сат и по до два сата.
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Валунзи, ноћно
знојење, несаница
и депресија само су
неки од најчешћих
симптома
Највише су погођене
жене, али није лако
ни јачем полу
Има начина да
олакшате себи
Један од турбулентнијих периода у животу већине жена свакако је климакс или менопауза. То је доба када се репродуктивна фаза приводи крају,
а функција јајника одумире,
чиме трајно престаје менструални циклус.
Менопауза почиње постепено, најчешће између 45. и 50.
године живота. Већ у доба предменопаузе јајници се полако
спремају за одлазак у заслужену пензију и производе све мање естрогена, што доводи до
великих промена у организму.
Ово је доба које ниједној жени не пада лако, најпре зато
што се морају суочити са чињеницом да време незадрживо
пролази и да њихово тело стари, а потом и зато што физичке, психичке и емоционалне
промене које менопауза доноси
умеју заиста да буду несносне.

Врело, врелије, најврелије
С већим поремећајима у циклусу стижу и валунзи – изненадни напади топлоте, праћени убрзаним радом срца и осећајем узнемирености. Иако ови
поремећаји углавном трају тек
неколико минута, неподношљивим их чини чињеница да се
могу понављати и по двадесет
пута током дана, као и да се у
животу већине жена као верни
пратиоци задржавају и по неколико година.
Статистика показује да се с
валунзима бори око 80% жена
старости од 45 до 55 година.
Напад траје од неколико минута до пола сата и може се
десити и дању и ноћу. За време удара телесна температура
порасте и за чак седам степени. Јасно је да летње врелине
само додатно закувавају ствар.

И емоције кључају
Престанак лучења ендогених
естрогена утиче и на емотивно
стање жене, па су непријатне
физичке промене често праћене и великим амплитудама у
расположењу. Дешава се да се
у једном тренутку смејете, а у
другом већ роните сузе, раздражљиви сте, анксиозни, деконцентрисани, понекад и депресивни, а либидо вам је смањен. Ако препознајете ове симптоме код себе и имате довољно
го ди на за кли макс, он да је

велика вероватноћа да управо
и јесте упловили у турбулентне
воде овог изазовног периода.
Узмите у обзир и то да смањење нивоа естрогена повећава
ризик од настанка остеопорозе
и кардиоваскуларних болести.
Стога је улазак у менопаузу доба када више него икад морате
повести рачуна о томе да се
здраво храните и да се редовно
бавите физичким активностима.

Неопирање је лековито
Kолико год да наука напредује, лек против менопаузе није
измишљен, а вероватно неће
ни бити, јер и није реч о болести. То је, попут пубертета, фаза у животу кроз коју свака жена мора да прође. Што је пре
прихватите и што јој се мање
будете опирали, лакше и лепше ћете кроз њу пливати.
Ипак, симптоме менопаузе
и те како можете ублажити.
Довољно је да, за почетак, коригујете своје животне навике
– да се здравије храните, избегавате стрес и да се више крећете и вежбате. За додатну помоћ и подршку и у овом случају побринула се мајка природа. У њеној ризници постоји
прегршт драгуља који ће вам
помоћи да симптоме учините
што неприметнијим и да уживате у сваком свом дану као да
менопауза и не постоји.
Уколико спадате у
малу групу жена са
изузетно израженим
тегобама које природни препарати не
могу да ублаже, свакако се обратите лекару, који ће вам по
потреби преписати
од го ва ра ју ћу хор монску терапију.

Фитоестрогени
Добра вест гласи да
у природи постоји нека врста
замене за естроген – хормон
чије се лучење у менопаузи
смањује. Реч је о фитоестроге-

ПО СТО ЈИ И МУ ШКИ КЛИ МАКС
После тридесете године код
већине мушкараца долази
до пада тестостерона
темпом од 10 одсто
по деценији, што се
сматра нормалним. Kада ниво
тог хормона почне
да опада брже,
стручњаци говоре о
мушком
климаксу
или андропаузи.
Свакој жени је јасно када
је ушла у менопаузу због губље ња мен струалног ци клуса, док андропауза није
та ко очи гледна. Му шки
климакс испољава се кроз

смањење сексуалног нагона и животне енергије, губитак мишићне снаге,
болове у костима и
леђима, те кроз
по јаву гоја зности,
промена
расположења,
неса нице, умора, а понекад и
депресије.
У лечењу симптома андропаузе користи се
тестостерон, који обавезно
мора да вам препише лекар
након детаљног прегледа,
тим пре што прекомерне дозе могу бити опасне.

нима, биљним хормонима чији је састав сличан женским
полним хормонима. Велику
предност фитоестрогенима у
односу на синтетичке хормоне
даје то што они немају никаква нежељена дејства, а уз то,
доказано смањују ризик од настанка остеопорозе и штите срце и крвне судове.
Највише биљних хормона има
у соји и производима од соје,
као што су тофу и сојино млеко, као и у бобичастом воћу,
интегралним житарицама, семену лана, орасима и бадемима.

Перуанска мака
Све по пу лар ни ју пе ру ан ску
златну маку сматрају природном заменом за хормонску терапију и најделотворнијом биљком за ублажавање тегоба које
прате менопаузу.
Поред тога што регулише
хормонску равнотежу организма, она повећава физичку издржљивост и енергију, подстиче меморију, смањује депресију, анксиозност и симптоме
ПМС-а и, што је за нашу причу најважније: смањује симптоме менопаузе – валунге, ноћно презнојавање, сувоћу вагине и промене расположења.

Уље жутог ноћурка
Ово уље је својеврстан тоник
који регулише хормонски баланс и до при но си
све оп штем ре про дуктивном здрављу
жене.
Уље смањује тегобе карактеристичне
за ПМС, болне менструације и менопаузу, као што су главобоље, раздражљивост, грчеви и болови у пределу стомака, мучнина, повраћање и промене расположења. Смањује утицај валунга и доноси осећај спокоја.
Најчешће се пакује у бочице
од 30 мл. Превентивно треба
узимати 25 капи дневно, а терапијски три пута по 25 капи
на дан.

Црвена детелина
Црвена детелина се већ деценијама користи као лек за ублажавање симптома менопаузе.
Садржи велике количине фитоестрогена званих изофлавоноиди, који су сличне структуре као женски полни хормон.
У комбинацији с витамином
Е олакшава многобројне проблеме карактеристичне за менопаузу, без обзира на то да ли
је реч о валунзима или пак несаници, појачаном знојењу или
нервози. Уз то, снижава холестерол, побољшава циркулацију и користи се у превенцији
остеопорозе.
Чај од ове биљке припремите тако што ћете супену кашику

сушене детелине прелити водом загрејаном на 90 степени,
поклопити и оставити да одстоји пола сата. Можете попити
две-три шоље чаја дневно.

Жалфија
Жалфија је богата флавоноидима, па је добра против валунга и главобоље, а потпомаже и
варење и излучивање течности.

ШТА ЈЕ ДО БРО
КОД ВА ЛУН ГА?
Ако бисте питали жене да
пронађу макар једну добру
страну валунга, све одреда
би помислиле да имате веома лош смисао за хумор.

Ипак, та једна позитивна ствар заиста постоји и
заправо је фантастична:
научници су, наиме, доказали да валунзи смањују
ризик од појаве рака дојке
за чак 50 одсто. И не само
то – што су валунзи снажнији, чешћи и дуготрајнији, то је степен заштите
од рака јачи. Сетите се тога током следећег налета
врућине. Сигурно ћете га
бар мало лакше поднети.
Ако је конзумирате у виду
тинктуре, узимајте пола кашичице на дан. Можете припремити и чај тако што ћете супену кашику жалфије прелити
шољом вреле воде, поклопити
и оставити да одстоји пола сата. Током дана попијте три шоље чаја.

Вежбајте, без изговора
Физичка активност неће вас
ослободити валунга, али ће побољшати ваше свеопште здравствено стање и виталност, па
ће индиректно утицати и на
тегобе које доноси менопауза.
Изаберите било који тип вежбања који вам прија. Можете
отићи на аеробик, пилатес, јогу
или пак тренирати брзо ходање
негде у природи. Ако волите
плес, крените на часове или једноставно пустите музику и ухватите ритам! Спавајте довољно,
медитирајте и идите повремено на масажу. То ће вам помоћи да се ослободите стреса.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ЧИМЕ МОЖЕМО ДА СЕ ПОХВАЛИМО

КАКО СЕ ЗАЉУБИТИ У ПАНЧЕВО НА ПРВИ ПОГЛЕД
Наш град има богату историју и лепе зграде и паркове. Али шта прво показати дошљаку који никада раније није долазио?
Уредници „Панчевца” одговарају на ово питање...

Има нека трајна веза
Народна башта. Најлепши
простор у граду. Старији
Панчевци сећају се џунгле
пуне опасних паса луталица
која је постојала на том месту. Та метаморфоза од гусенице до лептира само појачава мисли и утиске о садашњем изгледу прелепог урбаног парка увек пуног деце
и родитеља, рекреативаца,
тинејџера, пензионера... Можеш да бацаш фризби или
да пијуцкаш кабезу или да
седиш испод крошњи. Лежиш на трави... Туристи издати извршну команду: гоу
дер, вид ор видаут ми!
Речни обод града – куле
светиље. Становник Панче-

ва који није осетио усхићење
када се, док стоји у чамцу,
барци..., заљуља на месту
где се „Дунав улива у Тамиш”, стварно је пропустио
локалпатриотску емоцију.
Дошљака под руку, ставиш
га на брод и да види шта је
филинг.
Стари бувљак. Хит свих
хитова. Човек из било које
земље у Европи тако нешто
никада уживо није видео:
сјај и беда обичних људи.
Призори попут оног у ком
рокер „ваља” своје старе елпи плоче у блату или када
баба ручне везове и гоблене
држи на картонској кутији –
па то нема нигде. Одвести

Сваки озбиљан град има
своје специфично насеље: у
Њујорку је то Бронкс, у Лондону је Камден, а у Панчеву
– Стрелиште. Стрела, како се
назива од милоште, класично је социјалистичко насеље
у коме су помоћу синдикалног бодовања (број чланова
породице, радно искуство,
чланство у партији, кумовске везе итд.) станове добијали углавном трудбеници
различитих фела: тесари,
армирачи, багеристи, здравствени радници, продавци,
месари, наставници, ложачи, доктори итд...
Наравно, многима није
било баш право да живе на
ободу Панчева или, како се
то прецизније каже, тамо
преко пруге. Е, сад, специфичност овом насељу нису
дали трудбеници, него њихови наследници који су
морали да се изборе с етикетама које су им прилепљи ва ли, сва ко днев но и
без милости, вршњаци из
Маргите, са Содаре, Котежа,
Тесле итд... Ојачало се, бре,
и инатило, а они искуснији
лалошки су игнорисали

сва та градска подјебавања... Тако су расли у неком
свом, препознатљивом ритму – ретко се ишло преко
пруге, само када се морало,
у школу и на тренинге. Мада, већина је само прелазила „преко рупе” до базена,
Хале и оближњег фудбалског терена, јер што би неко
пикао лопту за „Динамо”
када може и за локални
ПСК…
Социјални живот се потпуно развио мимо спољних
утицаја. У биоскоп се ретко
ишло, јер је постојао видео-клуб „Сан” и гледало се не
оно што ти се намеће, него
оно што је у крају актуелно.
Тако се развио дух локалности и присности. Стрелиштанцима нико не треба,
довољни су сами себи, стога и не чуди што су хејтери
из прошло сти прозва ли
Стрелу Мајмун ским остр вом. На пиће се ишло код
„Пикилија” или код „Харија”, а данас у „клаџе” и у
„Пикасо”. Што би ишао на
пијацу када имаш локалне
тезге и пиљаре, ту је Стрелиште штрасе, центар света,

странца тамо, маст ду.
Кафане, барови и кафићи.
И то не они у Његошевој, посетилац нашег града сигурно
је био на грандиознијим местима. У Панчеву постоје места с душом, али ништа од
њиховог именовања у овом
тексту јер када нешто изрекламираш, па постане „ин”,
уживалац у „душевном” тај
објекат аутоматски претвара
у „аут”. Има неких (шанк)
столица које се не „продају”
тако лако... Зато посетиоца
града за ког знаш да неће
тамо да виси јер није одавде
сместиш у једну од тих што
су ориџинал и кажеш му:
кам бек.
С. Трајковић

Сиђи до тамишког кеја
Ако је земља организам, реке су његов крвоток. Тако,
рецимо, не постоји град са
иоле битнијом традицијом а
да се не наслања на неку текућу жилу куцавицу. Исто
важи и за „биће” звано Панчево, које има свој извор
живота под називом Тамиш.
Иако је та река, одевена у
зелено руно од биљног света, прелепа целим својим током, најједноставније је путника намерника довести на
градски кеј и у шетњу, која
је у данашње време преко
потребна, кренути с најуочљивије почетне тачке, од

препознатљивог ресторана
„Ветрењача” или од градске
плаже испод старог тамишког моста.
Предлог је да се иде узводно ка фабрици „Бродоремонт”, а на тој урбаној
обали реке постоји велики
број сплавова, што кафића,
што кафаница, и у њима је
могуће лепо се окрепити. За
релаксацију није лоше отпешачити до такозваног новог
моста, поред преводнице и
прећи на другу страну Тамиша, то јест у Градску шуму. Тамо је, може се рећи,
права „питома дивљина”,

која представља истински
отклон од тескоба цивилизације. За оне који нису у
нарочитој кондицији, на око
километар од моста налази
се ресторан „Шајка”, који је
ушушкан у природној хладовини, а особље у сваком
тренутку може превести госте на другу обалу, што је
само по себи својеврстан
угођај.
За искусне шетаче то је,
ипак, кратка релација, па је
препорука да наставе до
старог моста све док не
обрну пун круг до почетне
позиције.
Ј. Филиповић

Стрела мајка
који је узгред буди речено
сваког дана дупке пун. Није
као у граду или на Котежу
пустo због „Авива” и „недостатка времена”. Тамо, бре,
све врви од људи различитих доба, сви се знају и све
се зна...
Као свако озбиљно насеље, и Стрела има своју легенду, у ствари две. Прва
каже да је у она давна времена, када су се у Панчеву
по насељима, по узору на
Беееограђане, креирала добровољна удружења локалних мангупа вољних табања, у зградама на Стрелишту била права најезда жутих мрава. Ова пошаст била
је свеприсутна годинама касније, али је изродила оригинални назив локалних
фајтера. Док су се други
прозвали маргићанима, теслашима, содарцима, екипа
са Стреле добила је име
„жути мрави”.
Друга легенда је избледела и ваљало би је повратити. Ало, бре, стрелиштанци, вратите на зид „Лале”
онај графит: „Добро јутро,
Стрело”.
З. Станижан

Народна башта: зелена оаза у центру града
Ако било који путник намерник оде из Панчева а да
претходно није посетио Народну башту, утисак о граду
неће му бити ни приближно
комплетан. Па најважније
није видео!
Без обзира на то да ли
гост воли да самује или да
време проводи у друштву;
да шета, трчи или да вежба; било да му се свиђају
осунчани предели или дебела хладовина, било да би
радије сео под дрво или се
пак окрепио у кафићу – све
то може у Народној башти.
Ова зелена оаза у срцу града сваког дана угости Панчевке и Панчевце од седам
(дана) до сто седам (година). Видећете на клупама
под дрвеним печуркама заљубљене парове, другарице које су се запричале, госте на рођенданским про-

славама, усамљене мислиоце... Зујаће крај вас тркачи и „брзоходачи” на тримстази, миловаће вам уши
дечја граја са игралишта и
весели лавеж паса с травнатих површина... Што је
најважније, плућа ће вам
певати од опојног мириса
најразличитијих дрвенастих
и зељастих сорти.
А ако случајно доведете
госта у Народну башту и он
се заинтересује за историјат
овог чаробног кутка, довољно је да прошетате до најстаријег дрвета у овом парку,
које се налази код кафића и
дечјег игралишта. Табла крај
овог времешног храста лужњака садржи податке које
можда нема ни „Википедија”. На њој, између осталог,
пише и ово:
„Овај храст лужњак је најстарије дрво у парку Народна

башта. Парк је основао бригадни генерал Миховил Михаљевић 1892. године од
једне омање шуме на ободу
града. Претпоставља се да
је овај храст један од неколицине који су чинили тадашњу шумску вегетацију.
Остали се налазе уз тримстазу, ближе болничком
кругу. Ови храстови су сведоци неколико преуређења
парка и многих временских
непогода.”
Данашњи
очаравајући
изглед Народна башта је
стекла 2007. и 2008. године, када је реновирана захваљујући донацији италијанске провинције Равена и
града Червија. Тада је овај
парк добио нову трим-стазу,
игралишта и расвету и тиме
постао један од најлепших и
најпосећенијих
делова
града.
Д. Кожан

Дух града
Дешава се да свој град почнемо да гледамо другачијим
очима тек када у обилазак
поведемо некога ко га никада до сада није посетио, или
уопште није с овог поднебља. И, знате шта им се допада? Дух града. Онај који
се крије иза фасада, нажалост, можда превише оронулих зграда. Али они виде ту
историју која замрзнута гледа у нас. Онда и ви некако
подигнете главу горе и видите те феноменалне стилове.
Често питају и зашто не
бринемо више о старим
зградама, јер иза тих зидова
има толико прича које би
требало испричати. Ако сте

заинтересовани да нађете
историјске податке о њима,
сигурно ће вашим гостима
обилазак бити више него занимљив, али замислите само како би изгледале када
би засијале у пуном сјају. То
су приче о Вајфертовој породици и пивари, о Олги Смедеревац, која је живела у кући где је Галерија, али и о
многим савременицима који
су оставили траг у нашем
граду... И где се на крају
увек прича заврши? Под
крошњама на Корзоу, између Културног центра и Музичке школе сада, а некада
путање којом су млади пролазили и заљубљивали се у

мимоходу. Некада се на углу
налазила и кафана „Србија”,
у коју су свраћали и водили
важне дискусије познати
Панчевци.
Данас је ова улица једна
од ретких с природним хладом, где гости које доведете
уживају да испијају кафу и,
како кажу, место где могу да
осете праву енергију града.
А дешава се и да они који су
некада живели у Панчеву
изговоре: „Волим, када се
вратим, да прошетам Корзоом”. Можда делује једноставно, али је то место неодољиво и чаробно. Верујте
на реч, као и њиховој првој
реакцији.
М. Марић

Зимовник у Иванову
На свега два километра удаљености од села Иванова и
21 километар од Панчева налази се специјални резерват
природе Ивановачка ада, познат као остатак плавних шума које су некада доминирале дунавским адама.
Сам резерват обухвата
узану аду ширине од два до
седам километара, а због
присуства аутохтоних врста
тополе – црне и беле, врбе,
јасена и првенствено храста
лужњака, овај резерват је
сврстан у ботанички парк
природе.
Посебну вредност за излетнике и пецароше представљају Дунавац и Зимовник, где ћете сигурно напра-

вити величанствене фотографије у свим временским
приликама и годишњим
добима.
Храст лужњак који се налази недалеко од Дунавца
броји преко 180 лета и импре си ван
је
при ме рак
врсте која је некада домини ра ла овим под руч јем.
Почев од Хиподрома (код
Омољице), па све до Дунавца и даље до Иванова,
во ди
пе шач ко-би ци кли стичка стаза с постављеним инфо-таблама.
Од Иванова, поново насипом, може се стићи до аутокампа „Јабуков цвет” на Дунаву, који се налази недалеко од Банатског Брестовца,

или до Панчева и манастира
Војловица.
Иваново је месташце од хиљаду становника и одувек је
било рај за риболовце. Захваљујући ивановачком Дунавцу, популарном Зимовнику,
природном мрестилишту шарана, Иваново иза себе има
цео век рибарске традиције.
Целе године, осим када се
Дунавац заледи, овамо долазе пецароши из целе Србије. Зимовник је сада познат и по бројним кућицама
на води, али је и даље идеално место за камп и боравак у природи. Обале су приступачне и до њих је лако доћи моторним возилима или
бициклом.
А. Живковић
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Када ће бити настављене
процедуре вантелесне оплодње?
Mноге парове који се боре с неплодношћу, како у Србији, тако и у свету, пандемија коронавируса зауставила је на трновитом путу ка родитељству. Недавно је, међутим, одлучено да се рад комисија за биомедицински потпомогнуту оплодњу
(БМПО) настави, а РФЗО
је усвојио и нови правилник, којим је одлучено
да ће држава убудуће, уместо три,
финансирати неограничен број покушаја вантелесне оплодње, док је старосна граница за жене
подигнута на 43 године.
И таман када се чинило да су ствари кренуле набоље, Републички фонд
за здравствено осигурање упутио је
16. јула свим директорима здравствених установа хитно обавештење
да се, услед погоршане епидемиолошке ситуације у Србији, поново
обустављају процедуре које се тичу
вантелесне оплодње.
У оба ве ште њу је на ве де но да
РФЗО до даљег више неће достављати спискове осигураних лица за заказивање термина за консултацију за
процес биомедицински потпомогнуте оплодње све док се у Србији не
буду створили повољни епидемио-

лошки услови за то. РФЗО је наложио здравственим установама да до
даљег одложе све заказане консултативне прегледе односно заказане
поступке БМПО и да о томе обавесте осигуранике, којима ће нови термини бити накнадно одређени.
Почев од 20. јула, наводи се даље
у обавештењу РФЗО-а, потребно је обуставити и рад комисија за БМПО, обавестити заказане
пацијенте о томе
и саопштити им
да ће им нови термини такође бити
одређени накнадно.
Фонд је наложио да, када је реч о
женама које су већ започеле процедуру БМПО, струка у оквиру установе мора донети одлуку о даљем
току лечења до краја поступка.
Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу
можете поставити путем телефона
РФЗО-а 064/85-22-537 или путем
бесплатног броја Центра за вантелесну оплодњу 0800/333-030. Ажурне
информације на ову тему редовно
објављује и удружење „Шанса за родитељство” на свом сајту sansazaroditeljstvo.org.rs.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Филмске успомене

Петак, 24. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗБЕГНИТЕ НЕЖЕЉЕНЕ ТРОШКОВЕ НА ИНТЕРНЕТУ

КАКО ДА НАКОН БЕСПЛАТНОГ ПРОБНОГ
ПЕРИОДА НЕ ДОБИЈЕТЕ УДАРАЦ ПО ЏЕПУ
Сигурно вам се десило
да вам на одређеном сајту на ин тер не ту или
апликацији на мобилном телефону, као што
је, рецимо, „Нетфликс”
или пак неки сајт за сређивање слика или за онлајн читање књига, понуде бесплатан пробни
период у трајању од (најчешће) месец дана. Да
бисте се пријавили, потребно је да оставите
број своје платне картице, али вам је обећано да с ње током пробног периода неће бити скинут новац. Само уколико услугу наставите да користите и након тога,
она ће вам бити наплаћена.
Све то звучи сјајно и сасвим коректно и фер, све док наредног месеца новац с вашег банковног рачуна
не буде скинут јер сте – заборавили
да се одјавите. Ево савета како да
избегнете такве нежељене трошкове.
Ако доживите гореописани сценарио,
не можете да урадите богзна шта. За
сваки случај, проверите услове с којима сте се сагласили, али велике су
шансе да сте заправо пристали на наплату. Сви смо исти када желимо да
што пре почнемо да користимо неку
услугу на интернету, па штриклирамо сва поља и не читајући садржај и
пристајемо на све и не знајући често
шта то „све” подразумева.
Управо зато је важно да будете врло
опрезни када одлучите да испробате
неку апликацију или софтвер, поготово ако се као гаранција захтева број
ваше платне картице. Тада отворите
четворе очи и читајте и најситнија слова.

Направите подсетник

У нашем граду, а поготово у Улици
Ђуре Јакшића, толико се често снимају разноразни филмови да се поштен Панчевац више зачуди кад у
том крају нема камера и глумаца
него кад их има. Тако је од чувених
„Маратонаца” па све до данас.
Најновије остварење, за које је неколико сцена снимљено најпре у Народном музеју, а потом и у најпознатијој „филмској улици” у Панчеву,
јесте оно о краљу Александру, које
режира Здравко Шотра по роману
Вука Драшковића. Екипа је у Улици
Ђуре Јакшића снимала само један

дан. Било је ту много прелепих коња
и фијакера, онаквих каквима се у
време краља возила господа. Глумци
и статисти били су баш фини, отмени, упарађени. Све је било „на нивоу”, што би рекао чувени Гидра.
Све је текло као по лоју и покушај
атентата на краља успешно је снимљен. А кад су фијакери одјездили
из Панчева, од ове господствене екипе остало нам је тек само неколико
успомена у виду ових „нагазних мина”, које свакако нису коришћене
приликом покушаја атентата. На нивоу, нема шта!

Ако не желите да вас тестирање неке
интернет услуге на крају скупо кошта, банкари саветују да истог трена
када активирате пробни период направите и подсетник на телефону који ће вас дан или два раније обавестити да вам рок гратис периода истиче и да је време да откажете коришћење апликације уколико не желите да вам услуга идућег месеца буде
наплаћена.

Врло је важно и да не чекате последњи моменат за отказивање, да вас
непредвиђене околности не би омеле
у томе. Проблеми са интернетом или
захтевна процедура могу пролонгирати ваше отказивање до момента када ћете већ премашити крајњи рок, а
када се то деси, повратка више нема
и тарифирање креће. Такође, неретко
су модерни уговори такви да предвиђају отказни рок минимум 24 или 48
сати раније, што је разлог више да се
и пре активације пробног периода детаљно информишете о условима отказивања услуге.

Двострука заштита
На порталу ersteznali.rs саветују да,
ако већ дајете број картице за пробни
период, то буде припејд картица, коју
ћете допунити по потреби. Тиме се
двоструко штитите, и од непланираног трошка, али и од тога да ваши подаци с „главне” картице заврше негде
где не би требало.
И, наравно, немојте мислити да је
на крају пробног периода довољно да
само обришете апликацију, јер то апсолутно не значи да сте отказали њено коришћење и да вас такав поступак ослобађа обавезе даљег плаћања.
Испоштујте све предвиђене кораке отказне процедуре како бисте били сигурни да неће бити непријатних изненађења на вашем наредном банковном извештају.

Играјте на шарм
Ако вам се ипак десило да нисте на
време отказали пробни период, а не
желите да наставите коришћење услуге, постоји евентуално мала шанса да

ће вам поћи за руком
да свој проблем решите ако се обратите корисничкој подршци и
замолите их за помоћ
и повраћај новца.
Подразумева се да
треба да будете фини,
љубазни и максимално
искрени. Реците отворено да сте превидели
пра вил но от ка зи ва ње
апликације и да она не
одговара вашим потребама. Немојте покушавати да пласирате баналне изговоре,
а поготово немојте имати нападачки
став. Будите свесни чињенице да сте
грешку направили сами и да техничка подршка није дужна да вам изађе
у сусрет, јер сте се сами сагласили са
аутоматском наплатом, па је само
ствар њихове добре воље или политике куће хоће ли вам услишити молбу
или не.

Доказ пријатељства
Када је реч о коришћењу банковних
картица за интернет плаћање, стручњаци из те бранше саветују и да никада не везујете картице за налоге на
„Гу глу”, „Феј сбу ку”, „Нет флик су”,
„Амазону” и слично.
Једном када се картица „веже” за
налог доступна је свим корисницима
налога, најчешће члановима породице којима су ваши уређаји са улогова ним на ло зи ма до ступ ни. Мно ге
апликације/сервиси могу се купити
једним кликом, без посебног уноса
начина плаћања, па тако, на пример,
ваша деца, док играју игрице, могу да
кликну на неку погрешну опцију и да
вам, због повезане картице, испразне
рачун а да ником на крају не буде јасно шта се заправо догодило.
Такође, немојте своју картицу позајмљивати пријатељима или рођацима како би испробали неку апликацију, јер вас то сигурно неће ослободити наплате ако до ње касније буде
дошло. Ма колико вам те особе биле
драге, увиђате и сами да има других
начина да им то покажете. Дељење
картице с њима може само скратити
пут вашег новца од вашег новчаника
до одласка низ ветар.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ?

И шетња је велики плус

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови
Панчева и Глогоња
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
23. јула, ујутру, онда ће вам можда
бити од користи информација да је
„Електровојводина” за тај дан најавила искључења струје због радова
на електродистрибутивној мрежи, и
то у два наврата. Најпре ће од 8.30
до 11.30 без струје остати део Улице
Максима Горког од Улице Бранка
Ановића до Владимира Жестића, затим непарна страна Улице Жарка
Зрењанина од „Турске главе” до Улице Владимира Жестића, насеље Бранко Ановић, парна страна Улице Петра Прерадовића од Максима Горког до Цара Лазара и део Улице Владимира Жестића од Жарка Зрењанина до Цара Лазара.
У четвртак од 9.30 до 10.30 струје
неће имати становници дела Опле-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

начке улице од Мирочке до Војвођанске и дела Војвођанске улице од
Опленачке до броја 21.
У петак, 24. јула, од 9.30 до 12.30
без напајања електричном енергијом
биће Панчевци који живе на следећим адресама: Жарка Зрењанина 16б, 18-а, 18-б, 18-ц, 18-д, 20, 22, 22-а
и Др Жарка Фогараша од броја 16 до
броја 26 и од броја 9 до броја 13.
За исти дан, од 10.30 до 12 сати,
најављена су и искључења у Глогоњу. Струје у том периоду неће имати део Улице ЈНА од Маршала Тита
до Тамишке и део Тамишке улице
од ЈНА до Београдске.
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.

Д. МИЛАНОВИЋ

Б. БАЈОВИЋ

Данас се чини да ретко ко има времена за вежбање или теретану. Преокупирани смо послом, обавезе нас сустижу једна за другом. Иако је физичка активност важна за здравље,
добру фигуру и кондицију, нормално
је да некада, поред времена, немамо
ни воље за вежбање.
Здравствено стање је ипак много
важније од изгледа, па лежање или
седење не би смело да постане наш
уобичајени стил живота. Чак и суптилно повећање физичке активности може имати позитиван утицај на
здравље. Стручњаци оцењују да човек који пређе 10.000 корака дневно
води прилично активан живот. Према томе, трчање, напорно вежбање
или бављење спортом нису императив: ако то не волите, брже ходање
је све што је потребно вашем организму да би функционисао како треба, наравно под условом да га практикујете довољно дуго и довољно често. Слично размишљају и наши суграђани.

Н. ЕЛЕС

В. ВИДЕНОВ

ДУШАН МИЛАНОВИЋ, електричар:
– За мене је довољно то што радим
у башти код куће. Треба да садите, па
да берете, а ту је и заливање... За мене је то довољно трошење енергије.
Раније сам тренирао рукомет. Спорт
је важан. Трудим се да идем пешке
што је више могуће.
БОШКО БАЈОВИЋ, пензионер:
– Обавезно шетам. И због препоруке лекара, а и зато што ми је важно,
јер ми прија. Боље се осећам. Имам
82 године. Друго ништа и не бих могао да радим. Није ми напорно. Време је променљиво, па се прилагођавам. Ако је сунце, не излазим. Кад је
хладовина, прошетамо у парку.
НЕДЕЉКО ЕЛЕС, возач:
– Идем пешице, уместо да се возим.
Наравно и радимо. Имамо и плац на којем можемо да уживамо. Али кроз град
пешачимо. Кола избегавам увек кад могу. Основно превозно средство ми је бицикл. Рекао бих да је све то заједно довољно за здравље и добру кондицију.

Д. ПЕТРОВИЋ

С. НАЂ

ВЕСНА ВИДЕНОВ, предузетница:
– Физички јесам активна, јер сам
увек у покрету. Посао који радим то
захтева. Али не вежбам. Не идем у
теретану или на трчање. Искрено, немам времена. Често идем пешице на
посао, који је доста удаљен од моје
куће. Треба ми 45 минута да стигнем.
А код куће муж и троје деце изискују
сасвим довољно кретања.
ДУШИЦА ПЕТРОВИЋ, еколог:
– Углавном прошетам, идем у парк
с децом. Идемо у шетње поред Тамиша, излазимо до језера, на Чардак...
Вежбам једном недељно. Волим да
пратим вежбе преко „Јутјуба”.
СИЛВИЈА НАЂ, домаћица:
– Јесам активна, али недовољно.
Немам навику да вежбам. Никако да
се покренем. Није ми ништа близу,
возим аутомобил свуда. Требало би
да пређем на бицикл, рецимо. Здравље и кретање јесу важни, али сам на
неки начин лења (смех).
Јелена Катана
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ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ОБАВИЛИ ЖЕТВУ ОЗИМИХ УСЕВА

ПШЕНИЦА РОДИЛА ИСПОД ПРОСЕКА
Пролећна суша
главни кривац

Банатски Брестовац: Након
жалби грађана и дописа Месне заједнице надлежнима обављено је прскање комараца, у
чему је веома помогао мештанин Велизар Миша Новчић, и
то тако што је људе који то раде провео кроз све битне локације. ЈКП „Зеленило” започело је кошење око Парка природе Поњавица. Волонтери које је предводила директорка
ЈКП-а „Комбрест” Татјана Цветановић завршили су фарбање дечјег игралишта у центру.
Почела је берба лубеница, по
чему је село надалеко познато.

Хлебног зрна биће
ипак довољно
Жетва пшенице (и јечма) почела је крајем јуна и завршена је пре око недељу дана. Иако се још увек своде биланси,
прве импресије ратара нису
претeрано позитивне, јер је
род у поређењу с протеклим
го ди на ма знат но под ба цио.
Ипак, како ствари стоје, хлебног зр на би ће до вољ но за
домаће потрeбе, а вероватно,
ако се урачунају и прошлогодишње прелазне залихе, и за
извоз.
Произвођачи нису задовољни ни откупном ценом, која,
пре ма мно ги ма, не мо же
да покрије ни трошкове производње.
Што се приноса тиче, главни разлог је несумњиво изузетно дуг период без падавина. С
друге стране, утешна вест за
паоре је добар квалитет зрна.
Када је реч о цени, она се тренутно креће између 18 и 19 динара по килограму, а пољопривреднике би задовољило око
22 динара.
Али с обзиром на то како је
све изгледало на почетку, приноси од три до четири тоне по
хектару чак се могу сматрати
подношљивим, премда пшеница на појединим парцелама, у већ поменутим стресним
усло ви ма, ни је ни кла са ла,
па је понегде и превремено
заоравана.
Када је реч о панчевачком
атару, слични су параметри, а
у том погледу вреди издвојити
мишљење респектабилних пољопривредника, по једног и из
северне и јужне регије, који су
уједно и први људи удружења
паора у својим местима.

Банат најгоре прошао
Председник организације старчевачких ратара Немања Петро вић по твр ђу је да је и у
нашем делу јужног Баната род
пшенице подбацио за 20 до
40 од сто у од но су про шлу
годину.
– Главни узрок томе је недостатак падавина у периоду
од фебруара до априла. Међутим, имамо среће да је квалитет добар, пре свега када је
реч о мерилу вредности као
што је такозвана хектолитарска маса, која прелази цифру
од око одличних осамдесет килограма, а познато је да је све
преко седамдесет осам сасвим
за до во ља ва ју ће. Бу ду ћи да
пше ни цу ве ћи ном ко ри сте
млинари, они ће сада моћи да
се снабдеју квалитетним брашном и самим тим имаће бољу позицију приликом извоза
– истиче Петровић.
И он каже да је жетва трајала три недеље, као и да је, уз

Месне актуелности

Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа косе и споредне површине како
би сма њи ли мо гућ ност за
размножавање комараца. Ново се љан ски
пу бли ци ста
Синиша Којић недавно је издао нову књигу, под називом
„Живот и дело привредника
Банатског Новог Села”.

Иваново: Због ситуације с коронавирусом Фудбалски клуб
„Стрела” био је принуђен да
одложи утакмицу са „Старим
Тамишем” заказану за 19. јул,
а нови термин биће накнадно утврђен.
Јабука: Месна заједница је
поставила клупе на десет локација, а приоритет су била
дечја игралишта.
Качарево: По налогу Месне
заједнице санирана је депресија на коловозу између места
и вршачког пута, а оштећење
је настало након јесенашњег
постављања гасне мреже. Траје текуће одржавање зелених
површина и СРЦ-а „Језеро”,
на којем се захуктава сезона
купања.

Приноси до 40 одсто лошији него лане
краћу паузу због јачих падавина, окончана пре око недељу
дана.
– На покошеним парцелама
већ смо кренули са угаром, то
јест са обнављањем и прихрањивањем земљишта. За то време убрану пшеницу складиштимо по околним млиновима, а месечни лагер креће се у
износу од 0,5 до један одсто
вредности укупно положене
масе. Многи су били принуђени и да продају жито и због
ло ши јег ро да ни су има ли

17,5 динара, па је била око
18, да би сада већ достигла
19 динара.
– Још увек сумирам резултате, али сам према првим назнакама релативно задовољан
ценом. Као што рекох, проблем
су ниски приноси од око четири до пет тона по хектару, уместо очекиваних око осам тона.
Ипак, како је пшеница лоше
изгледала у ранијој фази и кроз
какву сушу је прошла, ни ово
није испало тако лоше. Додуше, било је њива испод три

ДР ЖА ВА ОПЕТ БЕЗ ЗА ШТИТ НИХ ЦЕ НА?!
Марко Бојтар је у име бројних колега изразио велико
жаљење што Влада није
изашла са интервентним откупом пшенице.
– Пољопривредници су
тражили од државе да пре
жетве обелодани цену од 22
динара по килограму, како
би други откупљивачи плаћали макар приближно томе. Питање је и зашто држава није изашла с минивишка за лагеровање. Новац
им треба за штошта – од плаћања земље до куповине нафте и ђубрива за јесен. Нажалост, држава годинама не излази са заштитном ценом, већ
евентуално интервенише на тржишту тако што за потребе
робних резерви купи одређену
количину. Нема неких правила када се то догађа, углавном
у случају неког поремећаја у
цени, а обично то не буде ништа значајно, па се ту махом
окористе већи системи, за разлику од мањих произвођача –
наводи овај произвођач.
Пре ма ње го вим ре чи ма,
откуп на це на је кре ну ла са

малним ценама за двадесет
стратешких пољопривредних производа, иако је надлежни министар то помпезно најављивао?! Све ово
важи и за сунцокрет, који
само што није дозрео за
брање, па очекујемо да ће
поменути министар одржати
реч да му цена по килограму не може бити нижа од 35
динара с ПДВ-ом – рекао је
овај произвођач.
тоне по хектару. Иако је Банат
најгоре прошао у Војводини,
нас Старчевце извадио је такозвани рит, где су биле веће влаге и јаче росе. Све у свему, ми
паори урадили смо све што је
било у нашој моћи. Што се
евентуалног увођења заливних
система тиче, и ту је јасно –
неисплативи су, а разлога је
сијасет – од уситњених парцела до недостатка извора електричне енергије и мањка воде
у каналима – каже први човек
старчевачких ратара.

Ни за покривање трошкова
Његов колега „са севера” Марко Бојтар, који је и први међу

једнаким доловачким паорима, каже да је жетва на њиховим њивама одавно завршена, поред осталог и зато што
су површине под овом културом смањене у односу на
уобичајене.
– Приноси су лоши због дефицита влаге, као и недостатка зимског покривача, а онда
је и распоред падавина био неповољан, па су и ове касне кише негативно утицале. На „пелцеру” од седамдесетак чланова удружења „Доловачки паори” просек је око 3.800 килограма по хектару, а верујем да
је толики и у јужном Банату,
па и шире. Можда је Бачка
нешто боља, иако не значајно,
али никако не могу да поверујем у оно што се може чути на
телевизији, да су приноси од
осам до девет тона по хектару,
па чак ни шест тона – наглашава Бојтар.
Он сматра да је с реалне четири тоне по хектару и ценом
од 18 динара, која тренутно
фигурира, немогуће покрити
улагања.
– Тако испада, ако узмемо
да се по хектару годишње утроши 200 килограма семена пута 60 динара, па петсто килограма ђубрива, у јесен и пролеће, по просечној цени од 38
динара; ту су и два прскања по
5.000 динара, као и за машинске радове – 70 литара по 160
динара, а где је порез држави,
па накнада за водопривореду,
уплате у ПИО и здравствено
осигурање... О амортизацији
механизације по стопи од 10
одсто или о надокнади за сопствено ангажовање да и не говоримо. А још нешто треба и
да нам остане – наводи овај
Доловац.
А колико ће сељаку да остане ове тешке године, тек ће се
видети...

Долово: Шездесет година од
оснивања Дома културе навршено је 19. јула. Направљен
је спот за овогодишњу фијакеријаду, а аутор је мештанин Зоран Компар. Снимање
филма Драгана Бјелогрлића
о Томи Здравковићу померено је за 26. јул, а сви који су
заинтересовани да као статисти учествују и даље могу да
се јаве преко „Вајбера” на телефон 060/068-26-87. На исти
број могу да се јаве и млађи
људи (до 35 година) који би
желели да за добар хонорар
учествују у снимању рекламе.
Глогоњ: Завршени су радови
на замени кровног покривача на старој згради Дома културе. Месна заједница је поставила рефлекторску расвету на терену за рукомет на
спортском центру.

Омољица: Завршен је нови
део паркинга код Српске православне цркве.
Старчево: У оквиру акције
под називом „Чепом до осмеха”, у току је пуњење чеповима већ четврте кутије, која се
налази у ајнфору Месне заједнице. Ново радно време
музеја је уторком, четвртком
и суботом од 19 до 21 сат, а
средом од 13 до 15 сати, док
је за посете у радно време (8–
15) потребно позвати на број
телефона 631-144. Због актуелне ситуације с коронавирусом још увек је неизвесно да
ли ће бити одржани „Дани
дружења”.

ЛЕП ПРИМЕР У БРЕСТОВЦУ

Волонтерски за децу

Весела композиција обрадовала малишане

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Мали матуранти у центру пажње
Најновији, 319. број старчевачког гласила започиње исцрпним извештајем са дуго чеканог отварања музеја, који је
формално Едукативно-изложбена поставка под називом
„Старчево кроз векове” и садржи ретроспективу од доба неолита па до средине двадесетог
века. О томе говоре и грађани
у анкети, који се листом слажу
да је овако нешто било потребно, с обзиром на велику историјску заоставштину места.
Наредне стране доносе комплетне резултате са свих нивоа недавно одржаних избора, а следи велики интервју у
којем директорка панчевачког Завода за јавно здравље

др Љиља на Ла зић го во ри о
улози те установе у актуелној
пандемији и, поред осталог,
наглашава да је ковид 19 и
даље ту, па је неопходна пуна
опрезност. Воћар Зоран Шкрбић говори о свом животу у
рубрици „Кафенисање у ’Ђерму’”, док „лице с насловнице”, Ћиенћан Лу, не крије да
је заволео Старчево; овамо је
дошао као менаџер фирме која ради на изградњи термоелектране у Рафинерији.
Фото-репортажа доноси слике са уређења појединих улица
у којима су волонтерски учествовали и бројни грађани. Било је речи и о наступу велике
звезде некадашње земље Алена

Исламовића, који је у оквиру
овогодишњег „Екс-Ју рок феста” напунио Трг неолита, чему
је претходио и одличан наступ
мла дих фол кло ра ша КУД-а
„Неолит”, а целу страну добило је и учешће локалних ватрогасаца на смотри испред новосадске Бановине.
Нису изостале ни сталне рубрике о школи, извиђаштву и
спорту, као ни „Уопштинавање”, „Цртице из прошлости”,
„Старчевачке бразде”, „Култиватор”, у којем су представљени учитељ с краја деветнаестог
века Иван Медвед и тинејџерка Александра Костић. Шлаг
на торти је уметак – пано тек
свршених основаца.

Постојећем дечјем игралишту у парку у центру Брестовца недавно су придодате
дрвене љуљашке, клацкалице, кућице, као и возић.
Све то су направили радници „Војводинашума”, према речима Татјане Цветановић, директорке ЈКП-а „Комбрест”, који је обезбедио неопходне фарбе.
– Истог дана су се сакупили волонтери, па смо фирнајзом прешли све како бисмо
заштитили дрво, а потом су
наступили кишни дани. Иако је стари мобилијар вапио
за освежењем, наше предузеће нема расположиве раднике чак ни за обављање редовних активности, тако да нисам имала кога да запослим
за поменуто фарбање. Док су
се дрвене справе сушиле, када

сам била у могућности, шмирглала сам и фарбала по једну
справу дневно, а прискакали
су ми у помоћ и сарадници
Ненад Минић, Ана Петковић
и Мирјана Јовановић. Размишљало се о комбинацији боја, као и о томе да ли нешто
исцртати, да ли ће се допасти деци, која су с нестрпљењем и радошћу ишчекивала
да виде како ће све то да испадне. И, ето, свидело им се
– каже директорка.
Она додаје да су сви радили са уживањем, вољом и жељом да им село буде лепше.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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АНТОЛОГИЈА РУМУНСКОГ АФОРИЗМА

ШТА ПАНЧЕВЦИ КУПУЈУ У КЊИЖАРАМА

Мед и отров

ПУТОВАЊЕ КОЈЕ ВАМ НИКО
НЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ

Под насловом
„Мед и отров”
об ја вље на је
Антологија румун ског афо ризма на српском језику, коју је превео и
приредио књижевник и прево ди лац
из
Панчева Александар Чотрић.
Први пут на нашем језику појављује се оваква књига, у којој се на више
од три стотине страна налази
око две и по хиљаде афоризама, који представљају избор
из стваралаштва осамдесет пет
аутора. Чотрић уводни текст
почиње румунском изреком,
заправо афоризмом, да „Румунија има два суседа с којима никада није ратовала, то
су – Србија и Црно море”, што
говори о вишевековном пријатељству српског и румунског народа. Издавач Антологије је Савез Срба из Румуније, са седиштем у Темишвару.
У Антологији се налазе и
мисли румунске краљице Елизабете од Вида (1843–1916),
која је афоризме објављивала
под псе у до ни мом Кар мен
Силва. Управо је њена мисао
„Афоризам је као пчела – у
њему су и златни мед и отровни жалац” била инспирација
приређивачу да Антологију
назове „Мед и отров”. Приређивач наводи интересантан
податак да је афоризме писала
и српска краљица Наталија

МОЈ

Обреновић
(1859–1941),
која је по мајци румунског
порекла.
Чо трић се
по тру дио да
српским читаоцима приближи и стваралаштво савремених афористичара који пишу на румунском језику, не
само у Румуни ји већ и у
Молдавији,
САД, Канади и другим државама, међу којима се издвајају Валерију Бутулеску, Виктор Мартин, Дорел Шор, Корнелију Вадим Тудор и Николаје Петреску Реди.
У Антологији су заступљена и тројица аутора из Темишвара који пишу на матерњем српском и румунском језику: Горан Мракић, Горан
Мишковић и Јадран Кланица, као и Флорин Царан и Василе Барбу, румунско-српски
писци који живе у банатском
месту Уздину у Србији.
Књигу је ликовно опремио
Тошо Борковић, а она садржи и неколико поговора, међу којима и Валентина Мика
из Панчева, уредника у недељнику на румунском језику „Либертатеа”, који излази
у нашем граду. Планирано је
да до краја године књига буде представљена у Панчеву,
Вршцу, Уздину, Банатском
Новом Селу и још неким местима у Банату.

избор

МОЈ

Водич кроз љубавну
историју Београда
Слађана Симулов,
слободни уметник
КЊИГЕ: У време док градови
крваре, вируси ломе, треба увек
наћи своју оазу и еликсир опоравка. Сад то једино може да
нам пружи добра књига. Из
гомиле новокупљених и напола прочитаних једну сам у даху „појела”. Свима онима који
су увек гладни љубавно-историјских прича и којима треба
нека путања препоручујем књигу „Водич кроз љубавну историју Београда” Ненада Новака Стефановића. Једна несвакидашња историја Београда
сагледана кроз кључаонице
славних љубавних парова. Нешто што се догађало иза кулиса код Иве Андрића, научника Милутина Миланковића, краљевских парова из династија Обреновића и Карађорђевића, многим значајним
личностима, описаним у амбијенту свих тих здања и са
утиснутим печатом прохујалих времена. Занимљиво је
што све те адресе и даље постоје, тако да, ако вас знатижеља понесе, можете у шетњу
до истих врата и прозора, да
вирнете до нових станара.
Ако вас пак занима где се
налазио први српски кабаре,
где је живео београдски краљ
чоколаде или шта се крије иза
зграде БИГЗ-а, онда завирите
у „Београд кроз кључаонице
сто кућа”, где исти аутор наставља своју причу. Ако сте
филозофски тип и занима вас
енигма Пандорине кутије,

Страну припремила

Мирјана
Марић

питамо се ко је заиста била
она и како је дошла до своје
кутије, или чиме је Тантал заслужио своје муке и какве су
то муке заиста биле, или да ли
исправно употребљавамо израз Дамоклов мач и сличне
дилеме разјасниће нам „Античке изреке” Владете Јанковића.
Млађој популацији која има
амбивалентан став према интернету може бити занимљив
роман „Ја мрзим интернет”
Џарета Кобека, кога називају
новим Уелбеком. Сан Франциско као локација, град који
је некад врцао од живота и
био извориште многих друштвених промена, град који
су изјеле силе технологије,
олигархије и среброљубља, где
је интернет потпуно отупео
чула оних који су некада читали књиге, пре него што су
почели разговори о Бијонсе
или Кардашијановима. Звучи
ли вам познат тај сценарио
који се као вирус шири по целом свету?! Зато зароните у
царство својих мисли и дајте
шансу неким новим књишким
јунацима да вам обогате вече, док нека нова нада не потече и остави неко зрнце среће.

У последњих неколико месеци
приморани смо да већину времена проводимо код куће како
бисмо избегли могућност да се
заразимо коронавирусом. С обзиром на то да је време све
лепше, већи је изазов да будемо изоловани. У томе нам у
великој мери могу помоћи књиге. С њима можемо да се изместимо из садашњег тренутка и
непријатних дешавања, али и
да отпутујемо тамо где до сада
нисмо имали прилике.

Велики избор књига за децу
Читаоци издања „Вулкан издаваштва” у последње време су
били веома активни и имали
израженију потребу за квалитетном литературом. Како кажу у тој издавачкој кући, жанровски гледано, куповале су се
и читале најразличитије књиге. Посебно су се издвојили мајстор трилера Донато Каризи и
његов нови роман „Кућа гласова”, Салман Ружди, велики
индијски писац светског реномеа с романом „Кихот”, који
су читаоци препознали као изузетно дело које на специфичан, у исто време духовит и
критички начин, посматра данашњи свет и модерно време у
коме живимо, и двојац који пише под псеудонимом Лаш Кеплер и његова нова књига „Уговор Паганини”. Најновије издање дела „Знакови поред пута” Иве Андрића налази се на
листи најпродаванијих наслова, као и историјски роман „Црвени цвет”, чија се радња одвија у Француској за време Револуције и Јакобинске диктатуре. Купцe највише занима
опуштање и одмор, али и стицање знања и искуства кроз
књиге. У књижарама „Вулкан
издаваштва” постоји и велики
број издања за децу.
Издвојиле су се књиге „Исидора Мун иде у луна-парк”,
„Ма ли љу ди, ве ли ки сно ви:
Фрида Кало”, „Легенда о Кевину”, „Дечја енциклопедија”
и „Не отварај ову књигу”. Сви
наведени наслови су занимљиви, њихови јунаци су стално у
несвакидашњим авантурама,
али најважније је то да читајући ове књиге деца уче како да
постану добри људи, да живот
није само игра, али да уз породицу, праве пријатеље и искрене емоције не постоји несавладива препрека – кажу у „Вулкан издаваштву”.
Подједнако се читају и домаћи и страни аутори, а међу
најчитанијим су увек дела наших писаца. У издавачкој кући кажу да не постоји топ-листа на којој се не налазе наши

писци, а захваљујући бритком
стилу писања издвајају се Миодраг Мајић и Душан Микља.
Књиге се у овој књижари купују и уживо и преко интернета.
Људи радо посећују књижаре,
разгледају књиге и информишу се на лицу места.
У околностима какве су сада
води се рачуна да књижаре буду сигурна и безбедна места на
којима ће људи уживати. Простор се редовно одржава и дезинфикује, распоред је такав да
има довољно простора, обезбеђена су средства за дезинфекцију за све који уђу да разгледају и купе књиге. Књиге се
могу наручити и путем сајта.

Навара. За овим књигама не
заостају ни класици. Веома су
тражени наслови „Мајстор и
Маргарита”, „Одабране приче”
Џона Чивера, дела Достојевског, „Мале жене / Добре супруге” Луизе Меј Олкот.
Пет најпродаванијих књига
за децу су „Медвед Рајко и пчела Дарко” Андрије Милошевића, „Откачена школа” и „Откачена школа 2” – занимљиве
књиге с вицевима и питалицама за мале школарце, „Мали
принц” Антоана де Сент Егзиперија и вишеструко награђиван роман Соње Ћирић „Нећу
да мислим на Праг”. Ту су и
књиге других издавача, као нпр.

Сви жанрови се подједнако
траже без обзира на сезону, али
на основу досадашње праксе у
„Вулкан издаваштву” може се
закључити да се више читају
трилери, да су класици константно популарни и да женска читалачка публика више
од мушкараца купује популарну психологију.

„Дневник шоњавка”, „Тандрчак”, „Днев ник штре бер ке”,
„Књига за Марка”. Тренутно су
веома популарни дечји класици у „Лагунином” издању: „Орлови рано лете”, „Хајдуци”, „Доживљаји Тома Сојера”, „20.000
миља под морем”, „Хајди”, „Чаробњак из Оза”. Дечје књиге су
изузетно популарне, цене су им
приступачне, а и с „Лагунином” чланском картицом купци имају сјајне попусте, тако
да, углавном када бирају поклоне за рођендане, бирају да
то буде књига.
У „Лагуни” су подједнако тражени и домаћи и страни аутори. На књижарске полице овог
пролећа и лета стигли су бројни хитови домаће књижевности, па су тако нове књиге Јелене Бачић Алимпић и Вање
Булића, „Неки други живот” и
„Савин осветник”, међу најтраженијима. Ту су и „Одабрана
дела” Петра II Петровића Његоша, као и дивна збирка наше
љубавне поезије и прозе „О љубави”, а и даље влада велико
интересовање и за књигу „Замалек” Дејана Тиага Станковића. И даље је огромно интересовање за књигу која је, кад
се појавила, узбуркала јавност
– реч је о „Служби” Горана Живаљевића. Велика је потражња
и за књигом „Српске земље пре

Повећана онлајн продаја
Књиге које су на првих пет места „Лагуниних” топ-листа беле три сти ке и пу бли ци сти ке
уједно су и најпродаванији наслови и у књижари у Панчеву.
Кад је у питању белетристика,
прво место припада новој књизи Јелене Бачић Алимпић „Неки други живот”, одмах за њом
следе „Сунчева сестра” Лусинде Рајли, „Несрећа без жеља”
Петера Хандкеа, „Узнемирени
људи” Фредрика Бакмана, који су већ скоро пет месеци на
самом врху листе, и „Одабрана дела” Петра II Петровића
Његоша. Што се тиче дела публицистике, најпродаванији наслови су „Служба” Горана Живаљевића, „Српске земље пре
Немањића” Марка Алексића,
„Медведи на путу” Бојана Лековића, аутобиографија некадашње прве даме Америке Мишел Обаме „Моја прича” и „Шта
нам свако тело говори” Џоа

Немањића” Марка Алексића,
која читаоцима коначно из правог угла осветљава замагљени
период српске историје од седмог до десетог века. Међу дечјим писцима се издваја Андрија Милошевић, за чијом трећом
збирком песмица за децу „Медвед Рајко и пчела Дарко” постоји огромно интересовање.
Онлајн продаја је у „Лагуни”
порасла у последњих неколико месеци. Уз бројне онлајн акције и друге погодности, а уз
сигурност да ће књиге стићи
брзо и, пре свега, безбедно, људи су почели да своје навике
мењају и да у великој мери куповину обављају преко интернета. Ипак, традиција куповине у књижарама није се смањила и људи и даље долазе по
примерке својих омиљених наслова у књижаре, у којима се
поштују све прописане мере
безбедности.
У последње време људи користе одмор да прочитају књиге које нису стигли док су им
пословни распореди били затрпани. Уз то, ово је специфична
година у којој многи неће имати одмор на какав су навикли,
па ће им заправо књиге бити
савршени бег од свакодневице.
То нам показују и топ-листе, на
којима се међу најпродаванијим књигама налазе не само љубавне драме и трилери већ и
популарна наука, биографије,
историјске књиге – кажу у издавачкој кући „Лагуна”.

И нови и стари наслови
У књижари и комисиону „Ризница” у последње време најтраженији су наслови „Моја генијална пријатељица” Елене
Феранте, „Узнемирени људи”
Фредрика Бакмана, „Тајна” Доменика Старнонеа, „Глад” Мирјане Бобић Мојсиловић и „Гледајмо се у очи” владике Григорија. Актуелни су и нови и стари наслови, а највише се продају књиге за децу. Најтраженије за децу до три године јесу
музичке књиге с тврдим корицама „Додирни и осети” и „Бајке и басне”, а за узраст око
осам година „Приче за смејање” Џеронима Стилтона и едиција „Пет пријатеља”, у којој је
и наслов „На тајном трагу”, затим „Аги и Ема” Игора Коларова, „Тако ми је причао Будимир” Николете Новак и „Острво чувара олује” Кетрин Дојл.
Тренутно се више купују страни аутори, а од домаћих су најпопуларнији владика Григорије, Мирјана Бобић Мојсиловић,
Ведрана Рудан, Синиша Ковачевић и Неле Карајлић.
Мирјана Марић
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ПАНЧЕВЦИ РИБОЛОВЦИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

МЕСТО ГДЕ СВИ ПРОБЛЕМИ НЕСТАЈУ
Свако од нас има пријатеља или познаје бар једног заљубљеника у пецање. И сви знамо да страст према
овом хобију уме да буде веома јака.
Риболовац ће провести сате у чамцу
или на оба ли са шта пом у ру ци
погледа при ко ва ног за пло вак и
стрпљиво чекајући улов. Они који
су пробали кажу да је задовољство
немерљиво...

Боравак у природи
Александра Милићевић (31) по занимању је комерцијалиста, а први пут
је забацила удицу у седмој години.
– Сећам се да ми је тата направио
штап од дршке пајалице и да ме је
одвео на Тамиш, у близини цркве у
Горњем граду. Упецали смо пуно кедера и то је било прелепо искуство
које ћу памтити целог живота – каже
Александра.
Пеца углавном викендом, ако је лепо време, и ужива у томе јер је опушта.
– Највећи улов до сада ми је био
неких петнаест килограма бабушки и
деверика за пет сати пецања у Томашевцу, а најзначајнији је свакако онај
први кедер ког сам упецала са седам
година – прича.
Не зна, каже, колико се и зашто у
риболовачким причама
улов увећава, али признаје да је риба увек мало дужа и тежа него што
показују метар и кантар.
– Најлепше у овом хобију је време проведено
у природи, а највећи изазов је, наравно, упецати
највећу рибу. Овај спорт
је одличан и за мушкарце и за жене, јер се време проводи квалитетно,
у природи, на чистом ваздуху. Због предрасуда
да је ово мушки спорт,
има мање жена, али оне
и те како могу да уживају у њему – објашњава
Александра.
Она је прошле године
почела да се такмичи у фидер риболову. То је техника којом се риба пеца са дна реке. Иначе, постоје пецање
на пловак, мушичарење, дубинско пецање, шарански риболов, вараличарење и фидер.

Најлепши хоби на свету
Ђорђе Шиљковић (17) средњошколац
је, а пре пет година отац га је први
пут повео са собом на реку.

Александра Милићевић
привукли пажњу слушалаца и изазвали дивљење.

Случајно трајно заљубљен у реку
Срђан Миливојевић (39) по занимању је сниматељ, а по избору заљубљеник у реку и пецање који жели да једног дана постане алас.
– Почео сам да пецам релативно
касно, и то сасвим случајно – мој кум,
страствени пецарош, једног дана ме
је наговорио да пођем с њим. Сећам

Срђан Миливојевић
се тог дана као да је јуче било, нисам
знао ни најосновнију омчу да вежем,
па се он нервирао јер је све морао дупло да ради – прича Срђан.
Сада пеца углавном сваки дан, а
његовој страсти погодује и то што живи на само пет минута од реке.
– Не сметају ми ни киша ни ветар,
јер, како кажу стари риболовци, нема
лошег времена, има само лоше опреме – каже с осмехом.
После напорног и стресног
радног дана сваки човек треба да има неки издувни вентил, каже он, а за њега је то
пецање. Некада је довољно да
само седи и гледа у реку, па
да она, као чудом, однесе све
бриге.
– Највећи улов до сада ми
је био сом од дванаест килограма. Такмичио сам се свега
неколико пута. То јесте занимљиво, али је мени много драгоценије пецање када си сам
негде у срцу природе. Леп је
осећај и врхунско уживање провести време поред реке, што
мали број људи, нажалост, разуме. Такође, мали број се усуђује и да проба – каже Срђан.

У дубокој води
Милан Мартић (58) дипломирани је математичар, а по заЂорђе Шиљковић нимању је ИТ администратор.
Некада је био професор у пан– Пецам четири-пет пута недељно, чевачкој Гимназији.
Иако од рођења живи на обали Таали се некада деси да идем и сваки
дан. За мене је пецање једна од нај- миша, почео је да пеца с дедом на
лепших ствари, ако не и најлепша.
Доста ме смирује, помаже ми да се
искључим од свега и да ми буде баш
супер – каже Ђорђе.
Највећи улов је имао прошле године у ово време на рођендан, када је с
друштвом пецао у близини светионика. Упецали су неколико буцова од
два и по до три килограма.
– Почео сам од ове године да се
такмичим и верујем да ћу то радити
кад год будем могао. У овом хобију
ми је најлепше то што заиста уживам
у њему и што време проводим поред
воде – прича Ђорђе.
Он мисли да риболовци мало „досољавају” своје доживљаје како би

Ибру и Западној Морави у околини
Краљева.
– Деда ме је као седмогодишњака
први пут повео на Мораву и како моја мама воли да каже: „Сви се излече,
и алкохоличари, и коцкари, али вама
риболовцима нема спаса!” У риболову сам прошао све школе: од пецања
беле рибе на пловак прављен од гушчијег пера, преко ловљења клена на
„пец”, чекања сома и шарана на „дубинку”, вараличарења штуке и смуђа
по низијским водама, па све до морског мушичарења. Иако сам рибу ловио разним техникама, још у вишим
разредима основне школе схватио сам
да ми је најзанимљивији риболов грабљивица вештачким мамцима, тако
да сам највећи део стажа одрадио вараличарећи и мушичарећи кад год и
где год сам стигао! – смеје се он.
За мушичарење је заслужан његов
ујак Милорад Мића Маравић, краљевачки сликар, каже Милан и додаје
да он никада није рибу ловио другачије осим „на суву муву”, још од давних шездесетих година!
Мушичарење је начин риболова у
коме се риба лови на мамац
руком прављеним имитацијама инсеката и специфичним
прибором (штап и струна) без
додатних елемената који би
олакшали забацивање удице.
Технички је најзахтевније, а
додатно задовољство причињава чињеница да се риба вара
имитацијама које пецарош сам
прави. На мушичарским такмичењима мери се и сабира
дужина и број риба, а све рибе
се после мерења неповређене
враћају у воду!
Милан последњих неколико се зо на на сту па за ОСР
„Смуђ” из Пожаревца и презадовољан је подршком клуба.
Такмичи се редовно од 2008.
године и од тада је непрекидно у саставу репрезентације
Србије. Био је првак Србије,
вицешампион и трећи. Учесник је на
три светска првенства и на осам купова јадранско-подунавских земаља.
– Кад год могу и где год могу, ја
мушичарим! И на Тамишу, и на Дунаву, и на годишњим одморима, а некада мушичарим и кад му није ни
време ни место. Као средњошколац и
студент пецао сам готово свакодневно. Деведесетих, у тешким годинама
и онда када сам основао породицу и
када су расла деца, пецао сам најмање, а нажалост и последњих година
све мање успевам да побегнем на воду. Нажалост, моја река Тамиш је тренутно девастирана на току кроз Панчево – од силних „инсталација”, тј.
сплавова, немогуће је продрети до воде, тако да бежим све даље и даље –
прича нам Милан.
У њему пецање изазива различита
осе ћа ња. Од искон ског на го на за

Милан Мартић

ловом, преко страховитих налета адреналина на важним такмичењима и
током борбе с капиталним рибама,
све до апсолутног опуштања на рекреативним одласцима у дивљину с
најбољим пријатељима.
– Дуго пецам, било је, наравно, и
великих риба... Међутим, имам јако
доброг пријатеља, мушичара из Сарајева, који ми је својевремено рекао
да рибе не мери тежином и сантиметрима, већ задовољством које му пруже кад их улови. Не бих ја ту ништа
додао – каже он.
Највише воли да мушичари из што
дубље воде, „до пупка”, јер је осећај
тражења рибе у дубокој води незаменљив и човека стапа с природом,
без обзира на то да ли је у питању
Балтичко море, Дрина или Млава.
– Једноставно обожавам када наиђем на рибу која је „компликована”.
Ту је, види се, једе, а на прве покушаје преваре једноставно не реагује. Е,
то је изазов и загонетка коју треба решити. Тада време стане и настане вечита борба између ловца и плена. Некада и сатима покушавам, мењам муве, технике, приступ, све што знам. И
ако та риба реагује, ако само нападне
муву макар се и не закачила, то је победа. Да ли је велика или мала, као и
да ли је то липљен или буцов, мање је
важно – закључује он.

У лову на трофеј
Милан Грацун (71) професор је математике у пензији. Његов први сусрет
с водом, иако је рођен у Банату, био је
на Црногорског приморју, где је преко лета одлазио код рођака. Тамо је
научио да плива, а онда и да пеца најлоном који се избацивао из руке. Касније је са извиђачима пецао у Морави, да би тек као средњошколац, захваљујући ретким поласцима возова
за Качарево, почео да пеца на Тамишу.

Милан Грацун
– Након завршене преподневне смене, када је време било лепо, долазио
сам на реку. Тада још није постојао
кеј, већ је обала била пешчана, а ја сам
имао једно добро место иза моста где
су боравили искусни пецароши. Упецану рибу сам враћао у реку, али сам
једном шарана који је био тежак око
килограма понео кући како бих се похвалио друговима – прича нам Милан.
Милан је пецао на разним локацијама, али најчешће на Тамишу. Одлази с времена на време и на Дунав.
– Та река је пуна разних опасности,
јер је непредвидива. Али у пецању се
све и своди на тајанственост и невероватне ситуације које могу да се десе. То је доживљај који овај хоби носи
са собом и зато је интересантно – каже он.
Највише му прија боравак на води.
Увек је након дана испуњеног обавезама одлазио на пецање, јер је уз пецаљку заборављао на све проблеме. У
оквиру Удружења спортских риболоваца и наутичара „Тамиш” држао је
школу пецања, а сада ради с групом
дечака у Качареву.
Милан је од 1989. учествовао на великом броју такмичења и освајао значајна места индивидуално и екипно.
Каже да сваки пецарош са собом у
чамцу мора да има неопходну опрему како би савладао све ситуације које могу да се догоде. На пецање једино није добро ићи пред олују, а најлепше је када је топло, али облачно.
Такво време воли и риба.
Мирјана Марић

Свеће горе
до краја
Првобитно објављен 1942. године, роман једног
од највећих мађарских писаца
XX века Шандора Мараија „Свеће горе до краја” откривен је
читаоцима широм света тек
почетком овог
века. Напет и изврсно структуриран, одмах је оцењен као класик
модерне европске књижевности, дело које својим оштрим изазивањем
прошлости делује као пророчки поглед у моралне поноре садашњости.
Стари генерал у дворцу скривеном шумама свог великог поседа
очекује ретког посетиоца. То је човек који му је некада био најближи пријатељ, а кога је последњи
пут видео пре четири деценије.
Два читаоца који до 29. јула у 12
сати СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Да ли љубав може имати победнике?”, 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

Да, желим
да смршам
„Од сутра сам
на дијети. Од
сутра не једем
слаткише. Од
сутра ћу почети да тре ни рам”. Колико
пута сте изговорили неку од
ових реченица,
а после само
седам дана одустали од „најбоље верзије себе”,
јер сте се помирили с тим да је
„ново сутра” ипак далеко? После
петнаест дана далеко постаје предалеко, а кад прође месец, поново
се налазите у зачараном кругу, и
то с неколико нових килограма.
У књизи „Да, желим да смршам”
сублимирано је вишедеценијско знање и искуство врхунског спортисте
и фитнес-инструктора. Одговоре на
сва питања и недоумице у вези са
здравим начином исхране и живота пронаћи ћете у овој књизи. Милан Јовановић Стронгмен успешно
ради с бројним клијентима, свакодневно на друштвеним мрежама
помаже људима да се осећају боље,
а сада је написао и књигу која се
може назвати правим приручником за квалитетнији живот.
Два читаоца који до 29. јула у 12
сати СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Која дијета је за вас била најуспешнија?”, наградићемо 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
У прошлом броју смо вас питали
шта би у овом тренутку за вас био
спас. Књиге из „Лагуне” добиће аутори следећих порука:
„За мене би сада стварно био
спас да нисам толики хипохондар
и да не умишљам симптоме болести коју ових дана нико не би волео да добије.” 063/2900...
„Да сам негде на неком острву
где нема короне и да одатле не морам да се вратим док све ово не
прође.” 064/4472...
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НАШ ГОСТ: ЈОВАН ПОПОВИЋ, ГЛУМАЦ И ПЕСНИК

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ

ДЕЦА СУ ОЗБИЉНИЈИ АУТОРИТЕТИ
ОД ОДРАСЛИХ

Силни цар – папучар

буде неког голог интереса какав се некад јавља у театру за
одрасле. Они који су ушли у
дечје позориште схватили су
ову законитост: ако не будеш
као дете, не можеш да радиш
за децу. Већина људи пре или
касније пређе у театар за одрасле, по ста не дру ги ка ли бар
глумца и ретко се враћа деци.
Искреност и его се забораве.
Када радиш с децом, мораш да
будеш отворен. Никада не можеш да тражиш неку посебну
плату, али добијаш ту радост
коју заједно стварамо. И то ти
украси живот. Када си везан за

други рукопис и послао га на
конкурс „Владислав Петковић
Дис” у Чачку. После неког времена сам добио обавештење да
сам освојио награду „Млади
Дис”. На књижевној вечери поводом додела награда сазнао
сам од директорке библиотеке
Данице Оташевић да се мој рад
загубио у пошти и закаснио, и
да је због тога завршио у канти
за смеће. Али га је она ипак из
гриже савести отворила, прочитала и послала комисији, која
је једногласно донела одлуку да
награду уруче мени. Испоставило се да, шта год ти урадио,

ПАНЧЕВАЦ: Како сте почели
да се бавите глумом?
ЈОВАН ПОПОВИЋ: То се десило сасвим случајно. Шетао
сам 1991. године Његошевом
улицом – имао сам 22 године
– и срео Николу Мркајића, који ми је рекао да се у Дому
омладине, у просторијама драмског студија „Атеље младих”,
тренутно одржава аудиција.
Отишао сам, и то је била прекретница у мом животу.
Цео први спрат је био закрчен људима. Било је око сто
тридесет кандидата, а у жирију су били Стојан Ристић Нерон, Зоран Ротар, Миленко Заблаћански, неки људи из Културно-просветне заједнице и
они које је занимала омладинска драмска сцена. Представио
сам се рецитацијом, јер сам
увек знао неке песме, доста сам
писао и читао. На тој аудицији
сам мало и импровизовао, убацио сам неке ситуације из реалног живота и то се њима допало. Добио сам задатак за нови круг аудиције следећег дана, и то је трајало скоро три
месеца, када је остало само нас
двадесет петоро. С ветеранима
овог атеља урадили смо представу „Спасени” Едварда Бонда, коју је режирао Миленко
Заблаћански. После је све ишло
неким својим путем. Научиш
да препознаш савете како да
радиш на себи и да дисциплинујеш свој таленат.
l Колико вам је значио рад
с Миленком Заблаћанским?
– Осим што смо пријатељевали, ја и велики број младих
уметника играли смо на разним
фестивалима представе које су
рађене у Дому омладине. Упознали смо се с великанима позоришта, али и театролозима,
као што су Јован Ћирилов, Меденица... Ја нисам уписао ФДУ,
али ми се врло брзо указала прилика да одем на аудицију луткарског позоришта „Пинокио”.
Миленко је веровао да ја то могу и подржао ме је у томе. Прошао сам и кренуо на семинарску радионицу, и после само годину дана добио сам стални професионални анганжман. Посао
у луткарском позоршту подразумева један специфичан уметнички израз који укључује плес,
пантомиму, бављење луткама и
анимацију. Сада сам већ двадесет две године део овог позоришта и увелико сам се доказао и
оправдао поверење оних који су
веровали у мој уметнички дар
који је богомдан, а који је уз
праве људе дошао на право место да се покаже.
l Шта је то специфично код
рада у позоришту лутака?
– У суштини се не разликује
много, али се ипак разликује.
Уметници знају да мораш, да
би ушао у целу ту глумачку
причу, да имаш велики его. И
тај его после радом дође на своје, сведе се на праву меру. Радећи са собом и на себи, ти свој
его потискујеш и предајеш се
на жртву гледаоцима, поготово
ако су гледаоци деца. Пред њима нема таштине, не може да

рад с децом, то подразумева и
хуманитарни аспект. Игра се и
за децу која немају родитеље,
ону која имају неке здравствене потешкоће или недостатке,
а то су они који су често заборављени. Имао сам срећу да
пет година радим као спољни
сарадник у Дому за незбринуту
децу „Споменак” захваљујући
колегиници Ани Бретшнајдер
која је сарађивала с њима. Писао сам за њих, играли смо се и
помогао сам им да постану бољи људи, а уз њих сам и ја постао бољи човек. У раду с њима
сам научио много о животу.
l Како памтите своје почетке у позоришту „Пинокио”?
– Већ у почетку сам играо
по четири-пет представа и учио
кроз рад. У нашем позоришту
смо се увек ослањали на редитеље с драмске академије из
Софије. Код њих се уз драмску
глуму подједнако учи луткарство. Сваке године смо имали
једног или два бугарска редитеља који су нам држали мастер-клас. Тако смо се упознавали са актуелностима од оних
који су били веома цењени на
европској сцени.
l Колико поезија има везе с
послом којим се бавите?
– Писање поезије и истраживање на том пољу помогло
ми је у креирању многих ликова које сам имао прилику да
оживим на сцени и да их измаштам на другачији начин. У
тој сензибилности коју поезија
може да донесе јесте алат који
ми је у емоционалном смислу
помогао да будем креативнији
у односу на друге људе.
l Ка да сте об ја ви ли пр ву
књигу?
– Први пут ми је песме објавила Заједница књижевника, која је издавала „Свеске”. А онда
сам послао рукопис Књижевној
омладини Ваљева. Он је оцењен
за објављивање, али је требало
да се чека. Почео сам да пишем

некада ствари не зависе од тебе. После тога сам у Сремским
Карловцима 2002. добио „Бранкову награду”. Моју другу књигу објавило је Удружење књижевника и књижевних преводилаца Панчево и она носи назив „Гаутамина сазвежђа”, а ове
године је требало, али је померено због коронавируса, да буде
објављена моја трећа збирка поезије. Издаће је Српско књижевно друштво из Француске 7, а
књига ће носити назив „Колачићи црнине”.
l О чему пишете?
– Пишем о љубави, оној која
није само гола физичка и егзистенцијална, већ она која има
и паралелне светове у којима
егзистира. Ти паралелни светови који постоје између су филозофски, религијски, тајни и
неоткривени за велику већину.
То поље покушавам да доживим кроз животну праксу, јер
то није могуће само кроз упознавање неких доктрина наука
или религија учења. Ако причаш шта је гладовање, мораш
да гладујеш. Ако причаш о егзалтацији, онда изазиваш стања која су позоришна. Ако је
нешто тужно, оно не мора то
бити другима, али ако је песма
донета на прави начин, они ће
бити ганути и заплакаће. Људи често беже од поезије као
од ултимативног, јер оно може
озбиљно да те повреди и уздрма из нормалности.
l Које су вам награде драже,
песничке или глумачке?
– И једне и друге су значајне. Као потврда да убеђеност у
оно у шта верујете добија неко
признање пре или касније. Битно је да креативни процеси које пројекти доносе буду тако
добри да наставиш да будеш
дете у целој причи.
l Која улога је ваш заштитни знак?
– То је лик Деда Мраза. Почео сам да га радим од 1991.

ФОТО: ПОЗОРИШТЕ

ЛУТАКА

ПИНОКИО

Јован Поповић (47) рођен је и
живи у Панчеву. Као средњошколац је почео да се бави глумом у „Атељеу младих”, где је
учио од Миленка Заблаћанског.
Захваљујући познанству с њим
радио је сјајне пројекте и уз
његову веру и подршку свој таленат је усмерио на рад с децом, и већ двадесет две године
члан је глумачког ансамбла у
Позоришту лутака „Пинокио”.
До сада је објавио две књиге
поезије, а ускоро би требало да
буде промовисана и трећа. За
свој глумачки и списатељски
рад добио је вредна признања.

Јован Поповић

године и то је мој начин на који сам желео да верујем у икону доброте, љубави и чаролије.
За све ово време од када сам
облачио ту униформу посетио
сам многу децу и препричавање доживљаја те деце било ми
је највећа препорука. Никада
нећу заборавити радост коју
сам доживео од деце у болници „Драгиша Мишовић”, када
се упознајеш с њиховим проблемима, који делују нерешиво. А ти си за њих чудо у које
верују. Једном сам упознао дечака у Дебељачи који је био
слеп, који је, чим ми је пришао, почео да ме грли и није
се одвојио од мене све до краја
програма...
l Да ли деца више верују
лутки или човеку?
– Верују лутки, али и теби,
јер она неће оживети ако тело
није саставни део те лутке. Често је та лутка само глава која
је на мојој руци и која ће бити
мој партнер и изаћи из мене
као једна врста фантазмагоричног бића које је митолошко. Оно може имати три главе, бити нашминкано, или говорити посебним гласом, а имаће исту потребу да чини добро
или зло у зависности од тога
шта прича тражи да се приближи деци. Поента је у томе
да је тешко играти испод маске. Док је носиш, буквално не
може да ти буде добро после
сат и нешто играња. Неке маске ти покрију целу главу, а ти
говориш испод тога без бубице. Уши су ти запушене и онда
говориш јако гласно. Деца нам
верују, али је неопходно бити
на одређеном нивоу у којем
ћеш ти знати да се трошиш, а
да та уверљивост остаје. То није само гласовитост у смислу
прављења буке и наметања те
неке личне намере кроз гласно причање. Ако заједно с колегама успеш кроз све потешкоће да не паднеш, онда деца верују. А деца су велики
критичари. Могу у моменту да
се буквално покупе и оду. Могу да те избојкотују, да те игноришу, да направе буку ако
си лош. Буквално ако то доживиш, онда те од те срамоте нико не опера. Нема везе колико
иза себе имаш искуства, ако
дођеш да се измотаваш, можеш да очекујеш исту такву реакцију од деце.
Морам да кажем да је моје
позориште за сваку похвалу. Од
двадесет шест запослених, имамо једанаесторо глумаца, а седморо носи репертоаре. Када су
услови нормални, играмо око
триста представа годишње.
l Да ли сте некада доживели неку специфичну реакцију
публике?
– Деведесетих сам у Културном цен тру Пан че ва играо
представу „Сумњиво лице” коју је режирао Зоран Ротар. У
њој су играли Панчевци Милан Пепи Богуновић, Зоран
Душковић, Лазар Драгичевић
и неки млађи глумци из „Атељеа младих”. Догодило се да
је Лазар блокирао када је требало да изговори свој монолог. Представу смо играли за
војнике на одслужењу војног
рока и један од њих је знао
цео текст напамет. Устао је и
изговорио текст који следи.
Након тога је уследио невероватан аплауз.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносан сам што још увек
стојим чврсто на земљи и што
нисам кренуо у другом правцу, иако сам имао прилике.
Остао сам у тој мери слободан
само због креативности, а не
због новца.
Мирјана Марић

Улица цара Душана се нала- је господарио на Балкану, био
зи на територији Месне за- је необично попустљив према
једнице Центар. Под овим на- својој жени Јелени, која је, визивом постоји од 1944. годи- ше него иједна друга владарка
не, а простире се од Војводе пре ње, утицала на државне
Радомира Путника до Прво- послове и на цара лично...”
мајске улице.
Први пут се помиње 1820. године као
Млинарски сокак, oд
1855. до 1891. у плановима Панчева уписана је као Сокак три
ловца, а затим је све
до 1918. и прикључења Војводинe Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца носила име
аустријског грофа и гувернера Баната који је
спровео његово насељавање колонистима
из других делова Аустриј ског цар ства –
Флоримунда Мерсија.
Њега је сменио цар
Ду шан, али је за ни мљиво да су немачке
Царица Јелена и цар Душан
оку па ци о не вла сти
Је ле на је би ла бу гар ска
Мерсијево име вратили на табле, на којима је стајало од племкиња. Имала је 21 годину кад се 1332. удала за две
1941. до 1944.
Од тада ова важна градска године старијег Душана, који
саобраћајница опет носи име само што је био наследио очев
престо. Иако је њихов брак
српског цара.
Стефан Урош IV Душан Не- склопљен из политичких размањић (1308–1355), познат и лога, остаће заједно наредне
као Душан Силни, био је срп- три деценије, све до Душаноски средњовековни краљ и пр- ве смрти.
Историчари немају високо
ви српски цар. У његово време Србија достиже врхунац мишљење о Јелениној нарави
и карактеру, али јој је Душан
своје моћи.
веровао преко сваке мере.
Законодавац
Десило се тако да ни током
Душан је с власти збацио свог четири године по њиховом
оца Стефана Дечанског и за- венчању Јелена није затрудточио га у Звечану, у чему нела. На наговор властеле и
му је помогла властела неза- свештенства, заинтересованих
довољна политиком старог за наставак владарске лозе
кра ља пре ма Бу гар ској и како би се очувала стабилност у држави, Душан је приВизантији.
Искористивши унутрашње стао да се ожени ћерком ненемире у Византији, Душан мачког краља Јелисаветом.
је значајно проширио грани- Али немачка принцеза, коју
це српске државе према ју- нико ништа није питао, умргу, све до Коринтског залива. ла је пред полазак на пут.

Улица цара Душана
На северу је граница била на
Сави, а једно време је и Београд био у саставу његове државе. Душан се 1345. прогласио за цара Срба, Грка
(тада Ромеја) и Бугара. Уздигао је српску цркву с ранга архиепископије на ранг
патријаршије.
Познат је и по доношењу
Душановог законика, најзначајнијег српског средњовековног правног акта.
Завршио је манастир Дечане, задужбину свога оца, а његова најзначајнија задужбина
био је Манастир Светих архангела код Призрена.
Није познато место његове
смрти. До 1927. године био је
сахрањен у Манастиру Светих архангела у Призрену, а
онда су његове кости пренете
у Патријаршију у Београду,
да би 1968. биле сахрањене у
бе о град ској Цр кви Све тог
Марка.

Леп и висок
Душан је био леп мушкарац,
веома висок и необично развијен. Кажу да је изазивао
дивљење већ самом својом
појавом и да је био одличан
војник, лично веома храбар,
достојан лозе Немањића. Али
и разликовао се од својих
предака...
Владимир Ћоровић у знаменитој „Историји Срба” о Душану пише: „Тај силни цар, који

Јелена је, кад је сазнала за
те планове, пожурила да роди – и то мушко дете, наследника! Већина историчара се
слаже да је „на сумњив начин” добила свог јединог сина Уроша и тако учврстила
положај на двору.
Због ње је Душан био спреман да се супротстави и Цркви.
Свештенство је Душану било потребно да би преко вере
за себе придобио Грке, чије
је земље освојио. Осим тога,
била му је важна подршка Цариградске патријаршије. У
том погледу нарочито је полагао на утицајне светогорске монахе, па их је и лично
посетио 1347. године. Али ма
колико да је био заинтересован да та посета протекне што
боље, Душан је попустио упорној царици Јелени да и њу
поведе са собом и да прекрши вековима старо правило
да на тле Свете Горе не сме
крочити женска нога.
Да би се објаснила ова царева попустљивост жени, неки историчари Душана правдају жељом да „жену на Свету Гору склони од епидемије
куге”.
Делом због овог, а делом
због тога што је једно време
радио на унији с католицима, Душан је једини владар
из династије Немањића који
није био проглашен за свеца
после смрти.

Петак, 24. јул 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Петак, 24. јул 2020.
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КОМБИНОВАНИ фрижидер двомоторац, угаона
гарнитура, фотеља, инвалидска колица, телевизор.
063/861-82-66. (293663)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

Продајем ренаулт клио 2,
2008. 1.5 дизел, 245.000
км, 3 врата, регистрован,
повољно. 063/737-44-41
(СМС)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОПЕЛ корса 1200, 2005.
годиште, текр егистрован,
у екстра стању. 060/50753-58. (293547)
ПУНТО 1.2, 2001, металик
зелен, клима, гаражиран,
власник. 064/142-55-93.
(293578)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(293807)

„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
ПЕЖО 206 SW 1,4 HDI,
2005, евро дизел, 1.800
евра. 064/184-55-34.
(293680)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу, мењам за скутер.
065/853-93-29. (293693)

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

ШКОДА октавија супер Б
2.0, 2005, фул опрема, прва боја. 064/587-50-24.
(293677)
ПУНТО 3, 1.2, 2002, петора врата, клима, серво.
064/587-50-24. (293677)
ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007,
петора врата, шест брзина, фул опрема. 064/13036-02. (293677)

КУПУЈЕМ кола до 2.000
евра. 063/165-83-75.
(293807)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЈАГЊАД на продају. Мица, 064/303-28-68 (СМС)
ПРОДАЈЕМ цреп 272, стару циглу малог формата,
грађу, гранитне коцке –
калдрма. 064/648-24-12.
(293249)
КЛИМА уређај за хлађење
и грејање, недемонтирана,
може да се провери исправност. Купљена 4. 1.
2018 и грејалица радијатор са десет ребара са два
независна грејача, купљена 2. 10. 2019, на продају,
повољно. Контакт на телефоне 013/407-160,
063/872-47-76. (292472)
МЕТАЛНА врата и прозоре, собна врата и довделна судопера. 063/150-8418. (293787)
ПРОДАЈЕМ казан за топљење масти, тучани.
063/179-01-78. (293765)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
ПРОДАЈЕМ стари цреп,
064/130-36-02. (293677)
повољно. 013/251-38-28.
ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пе- (293687)
тора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (293677)

ПРОДАЈЕМ очувану дечју
собу комплет, са два кревета, повољно. 064/16720-38. (293699)
ПРОДАЈЕМ мали шпорет,
две рингле, рерна, стар
једну годину. 064/150-2078,. (293539)
ПРОДАЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (293510)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371568, 063/773-45-97.
(293541)
КОТЛОВИ 35, 40, 50 кв, из
призводње изврсни, гаранција, повољно. Тел.
064/137-64-14, 064/12363-65. (293527)
ДВА КАУЧА + три фотеље
гратис, ормар, витрина,
летње ауто-гуме, аутогене
14-ице, 15-ице, може замена за разно. 063/382071. (293566)

ПРОДАЈА, буба фолксваген. 064/896-23-14. (293783)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

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

КУПУЈЕМ старо гвожђем
фрижиере, замрзиваче,
веш-машине, долазим на
адресу. 064/158-44-10,
9063/101-11-47. (293554)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (293542)
КУПУЈЕМ старе лимузинем
гвожђе, веш-машине, акумулаторе, шпорете, замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (293542)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, веш-машине, замрзиваче, шпорете, телевизоре, чистимо
таване, подруме. 061/20626-24. (293542)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, нова, Војловица,
180 квм, укњижена,
58.000 евра. 063/784-7134, 063/771-75-96.
(292821)
ПЕТ ланаца земље са салашом продајем, на Новосељанском путу, иза Куткове пумпе, 1 км у поље,
удара у Надел. 062/80602-58. (293266)
КУЋА, Горњи град, 250
квм, 7 ари, 125.000. Агенција (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(293772)

ПРОДАЈЕМ прасиће. Тел.
062/357-540. (293599)

ПРОДАЈЕМ кућу у Владимировцу, ул. Меда Георгице 70, цена договор. Тел.
063/705-50-94. (2923520)
КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 011/274-80-67.
(293548)

ПРОДАЈЕМ три веш-машине, једну за суђе и три
старинска ормара.
064/587-50-24. (293677)
ПРОДАЈЕМ моторну и
електричну пумпу за заливање, електричи бицикл,
машину за прање посуђа.
064/326-42-07. (293674)
ПРОДАЈЕМ комоду и стаклени сто са шест столица.
Тел. 355-039. (293752)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућус а помоћним објектима
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (293521)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву.
064/17885-36. (293459)
ВИКЕНДИЦА, виненд-насеље Долово, 10,6 ари,
воћњак + башта, катастарска својина 1/1. Тел.
061/604-99-45. (293590)

ПРОДАЈЕМ њиву 60 ари у
МЕСНАТИ прасићи, јагањ- северно-индустријској зоци, свиње, могућност кла- ни. Тел. 063/639-952.
ња и печења. 060/037-11- (293756)
96. (293486)
КУЋУ са помоћним објекПРОДАЈЕМ прасиће, јари- тима на Баваништанском
ће, може и заклане, доно- путу продајем/мењам, издајем. 061/366-03-92.
сим кући. Тел. 617-336.
(293803)
(293563)

НА ПРОДАЈУ ситроен Ц 4,
2005. годиште, 1.6 ХДИ.
063/864-07-06. (293675)
ОПЕЛ астра Х, 2009, на
име, тек увезен. 060/15559-30. (293700)
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ПРОДАЈЕМ полован лежај и душек. 064/065-2338. 8293580)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столови од 4.500;
столице од 1.600. 060/60014-52. (293583)
ПРОДАЈА нових клик-клак
лећајева од 15.300. Дрвени кревети 5.900. 060/60014-52. (293583)
ПРОДАЈЕМ овас, јечам,
пшеницу. 064/306-87-33,
342-819. (2936139
ПРОДАЈЕМ уградни ел.
Шпорет са равном плочом, велики трпезаријски
сто и шест столица и багатову шиваћу машину. Тел.
060/525-00-37. (293620)
ПРОДАЈЕМ термоакумулациону пећ 2,2 кв.
064/853-83-50. (293641)
НОВ кауч, судопера, с висећим, фотеља мојца, орман с ципеларнком, душек. 063/861-82-66.
(293663)
ФРИЖИДЕР 290 л, исправан, продаје се. 064/15986-09. (293666)

ПРОДАЈЕМ ланац грађевинског земљишта, црепајски пут и ланац код Млекаре. 064/123-45-70.
(2935523)

КАЧАРЕВО, кућа на продају 100 квм, грејање ЦГ,
плин, 36.000. 065/207-6446, место идеално, гаража. (293596)
НОВИЈА кућа, Баваништански до пута, 56.000
евра, 180 квм, плац 10
ари. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (293636)
НА ПРОДАЈУ кућа у Врњачкој бањи, може замена
за стан у Панчеву.
064/947-29-92. (293629)
КУЋА 180 квм, Војловица,
грејање, изолација, могућност две јединице, 60.000
евра. 065/367-71-71.
(293602)
НА ПРОДАЈУ викендица
на Девојачком бунару,
близу аква центра.
064/450-78-91. (293691)

ГОРЊИ град, 6 ари, 140
квм, 80.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (293605)

КУДЕЉАРАЦ, нова пословно-стамбена 200 квм,
3.4 ара, грејање, 75.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(293678)

ДВА плаца 6 ари и 5 ари,
могућност спајања или поједичано, близина центра.
Могућнсот породичне или
стамбене зграде. Тел.
064/136-42-00. (293614)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
квм, I, 43.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(293678)
ПЛАЦ на продају, Улица
Пелистерска, 7.22 ара. Вода, канализација, спроведен. Тел. 064/235-12-14.
8293704)

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

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

ПЛАЦ 33 ара, дељиво, стара Миса. Тел. 063/168-6447. (293607)

СТРЕЛИШТЕ, 30 квм, ВП,
ЦГ, 28.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(293685)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац на новој Миси.
061/267-72-30. ()293700)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште
110 ари, струја, вода, северна зона, Власинска.
064/136-42-00. (293614)

МИСА, једнособан, 28
квм, II, укњижен, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (293678)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, договор. 063/163-80-77.
(293724)
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СТРЕЛИШТЕ, 40 квм, ЦГ,
III, 27.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(293605)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Омољица, 85 квм, 7
ари, Власник, 1/1, помоћни објекти. 064/961-00-70.
(293751)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ,
II, 40.000; Котеж 2, једноипособан, ВП, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (293712)

КУЋА, Горњи град, Патријарха Чарнојевића, 80
квм, 1.5 ари плаца, 17.500. „Олимп”, 063/274951. (293739)

СОДАРА, трособа стан, 74
квм, ЦГ, две терасе, XI
спрат, није последњи,
46.000. „Олимп”, 063/274951. (293739)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 44.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(293738)

МИСА, једнособан, 42, тераса, реновирано, 26.500.
(338), „Јанковић”, 348025. (293738)

ФАРМА пилића, три етаже, 12.000 комада + стан,
мешаона, 75 ари, до пута.
(67), „Милка М”, 063/74428-66.

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУЋА, касарна 5000, 59
квм, 17.59 ари, 27.000
евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
ПЛАЦ, Новосељански, 13
ари, 19.500, стари Тамиш,
5,25 ари, 8.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866.
ВИКЕНДИЦА, Новосељански, 28 ари, 25 квм, воће,
само 9.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
МИСА, спратна кућа, ЕГ,
усељива, 75.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866.

КУПУЈЕМ станове за реновирање, агенција (238),
„Тесла некретнина”,
064/668-89-15. (293772)

СТАНОВИ
ПОНУДА

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ЦЕНТАР, трособан, 58
квм, ЦГ, I, реновиран,
59.000; четворособан за
реновирање, 65.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (293712)

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

СТРЕЛИШТЕ, кућа три
етажа, циглом зидана, 5
ари, добро место. (67),
„Милка М”, 063/744-2866.

КОТЕЖ 1, двособан, IV
спрат, без лифта, 36.000.
Агенција (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(293772)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац на новој Миси.
061/267-72-30. ()293700)

НА ПРОДАЈУ стан опремљен 65 квм, у Улици Лава
Толстоја 20. Куткова зграда, 063/856-31-61. (СМС)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

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

ПРОДАЈЕМ дуплекс 117
квм, у близини Авив парка. 063/159-99-62.
(292767)
ТЕСЛА, трособан, стан,
ЦГ, IV, 85 квм, усељив,
52.000. 013/331-079,
063/770-45-55. (292962)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/83796-75. (292732)

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

ТЕСЛА, IV, 88, ЦГ, 60.000,
45.000, тераса. (67),
„Милка М”, 063/744-2866.
КОТЕЖ 1, 34 квм, ЦГ, полусутерен одличан, укњижен, 24.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж, IX спрат, сређен, усељив. (470), „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(293636)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
50 квм, ЦГ, 36.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (293790)

Taksam invest
Pančevo, Ružina 14

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, 57 квм,
40.000 евра. 064/163-2076. (293576)
ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
добра зграда. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(293605)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
IV спрат, 31.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (293636)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
1, полусутерен, сређен,
повољно. (470), „Дива некретнине”, 064/246-05-71.
(293636)
НА ПРОДАЈУ стан на Тесли, 50 квм, I спрат.
060/090-48-26. (293671)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 22
квм, комплетно намештена, I спрат, грејање по
утрошку, паркинг место.
064/320-84-32. (293695)

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

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VI, ЦГ, лифт, потребно реновирање, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(293712)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан на Котежу
2. Тел. 064/243-87-92.
Звати после 16 сати.
(293769)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине, све локације, брза реализација.
(67), „Милка М”, 063/74428-66.

ИЗДАЈЕМ два апартмана
по четири кревета, са кукхињом и купатилом, wi/fi,
клима. Тел. 064/472-8472. (293378)

ШИРИ, хитно, купујемо
станове и куће, исплата
одмах. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (293605)

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у строгом центру
града, 2 х 32 квм, са два улаза,
два мокра чвора, два струјомера,
са одвојеним водомером.
Локали су спојени а постоји могућност и одвојено.
За све информације упитати на
тел. 064/807-09-01.
(292958)
СОДАРА, двособан, III,
празан, 47, ЦГ, одличан,
40.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.

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

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. ()293790)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
КОТЕЖ 1, 78 квм, V, ЦГ,
тераса, усељив. (67),
„Милка М”, 063/744-2866.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

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

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

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

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

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

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

ЦЕНТАР, лукс, I, 93, две
терасе. 100.000 евра.
(67), „Милка М”, 063/74428-66.

064/64-39-721

ПОТРАЖЊА

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

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.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМО потпуно реновиран стан на Тесли од 32
квм, са погледом на Авив
парк, IV спрат, лифт, ЦГ,
клима, 150 евра. Тел.
063/708-55-66. (293555)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру града
од 1. септембра. 063/88471-32. (293628)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру одмах усељива,
центар кабловска, wi/fi,
повољно. 060/691-88-23.
(293797)
НАМЕШТЕН нов стан, 45
квм, на новој Миси, близу
школе, 150 евра. 063/80807-06. (293785)
НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/12248-07. (293791)

ИЗДАЈЕМ кућу, 90 квм,
стара Миса. 060/011-9666. (293757)
СТАН за издавање, центар, трособан, намештен,
ЦГ. 069/744-286.
ТРАЖИМ полунамештен
стан, гарсоњера у насењима: Зеленгора, Станком,
Пепељаре. Тел. 066/352304. (293354)
ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера, у центру Стрелишта, усељива, од 1. августа. Звати после 14 сати.
063/688-621. (293504)
ИЗДАЈЕ се стан 50 квм, на
Стрелишту, близу школе.
060/152-10-51. (293511)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, 120 евра. Тел.
064/314-00-68. (293519)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

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

ИЗДАЈЕМ СТАН, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
064/158-15-90. (293780)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
30 квм, ЦГ, намештен,
преко пута Авива, 160
евра + депозит. Тел.
064/172-52-51. (293766)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру, комплет модерно намештен, новоградња.
064/004-69-69. (293779)
ИЗДАЈЕМ опремљен стан,
54 квм, Немањина 5. Центар. 064/134-06-08.
(293758)

ИЗДАЈЕМ собу и кујну,
Марргита, Светозара Шемића 70-а, Панчево. Тел.
013/354-703. (293528)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
на Котежу 1. Тел. 064/56482-59. (293525)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар. 063/502-211.
(293538)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 2.
064/339-06-76. (293550)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ сутерен, 3 м висина, 110 квм, за разне делатности. 063/179-01-78.
(293765)

ТРАЖИМ мању кућу за изнајмљивање у околини
Панчева, на дужи перод.
Самац. Непушач, антиалкохоличар. Контакт:
062/178-90-24. (293573)
ПОТРЕБАН стан за издавање, празан или полунамештен. Пожељно содара.
064/065-23-38. (293580)
ИЗДАЈЕМ стан, са грејањем на Миси. 064/206-5157. (293575)

ХИТНО локал, Зелена пијаца, 10,5 квм, само 7.500
евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.

ИЗДАЈЕМ дуплекс у центру, гас, 130 квм, намештен. 064/320-84-32.
(293695>)

НАМЕШТЕН стан, 62 квм,
на IV спрат, 150 евра издајем . 064/149-99-73.
(293709)
ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, преко Пивашевића, може и радници.
065/219-14-22. (293715)
ПРОДАЈЕМ куће два на
плацу 25 ара, Јабучки пут.
060/348-19-88. (293715)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
само за пословни простор.
063/892-08-35. (293720)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, самцу – раднику, центар. 061/131-79-04.
(293603)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, први спрат.
Тел. 063/804-15-97.
(293622)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, седми
спрат, ненамештен, 120
евра. 060/732-62-61.
(293680)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса, слободан од 1. августа. 063/2’02-672. (293718)
ИЗДАЈЕМ кућу. 063/70813-01. (293616)

ИЗДАЈЕМ једнособан, Содара, 30 квм, потпуно намештен, ЦГ, трећи спрат.
063/528-610. (293634)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру, полунамештен,
етажно грејање, новоградња. 064/305-62-85,
064/121-66-28. (293658)
ЈЕДНОИПОСОБАН, намештен стан, Котеж 1, ЦГ,
дуже. 064/137-63-19
(293745)

ИЗДАЈЕМ једнособан, ненамештен стан у кући, Котеж 1, заебан улаз, ЦГ.
065/975-00-20. (293676)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Котеж 2. С. Шупљикца. 063/718-55-53.
(293744)

ЈЕДНОСОБАН стан на
Стрелишту, код барутане,
намештен, 40 квм, ТА,
120. 062/733-39-78.
(293732)

ИЗДАЈЕМ стан, шири центар, 1.5 собан, дворишни,
намештен, мирна локација. 064/913-36-99.
(293729)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор са двориштем,
једнособан стан, све посебно. Ново. 063/351-709.
(293546)
ИЗДАЈЕМ два локала код
Зелене пијаце. Ул. Кочина
4. 063/217-130. (293500)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (293551)
ПРОДАЈЕМ локал од 26
квм, Панчево, Немањина
8. 064/184-87-50.
(293637)
ИЗДАЈЕ се пословни простор на Зеленој пијаци у
Панчеву, укупне квадратуре 20 квм, са опремом погодном за месару. Контакт
телефон 060/322-35-21.
(ф)
ИЗДАЈЕ се одличан празан
пословни простор од 30
квм, налази се у Панчеву,
на локацији Железничка
станица Панчево, бувљак.
Контакт телефон 060/32235-21. (ф)
ИЗДАЈЕМ два локал 18
квм и 12 квм, у центру
Панчева. 066/866-49-00.
(293592)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај
Јовина. 065/853-93-29.
(293693)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 061/302-15-24.
(293700)

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45
ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој бр. 2, 65 квм, два
излога, шеталиште.
065/334-32-80, 013/343280. (293692)
АУТО-ПЛАЦ на Новосељанском путу, издајем.
063/179-01-78. (293765)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије за превоз житарица. Може и млађи пензионер. Инфо.на моб.
064/367-96-97 (СМС)
ПОТРЕБАН мајстор за машинско малтерисање са
искуством. 064/448-69-01.
(293444)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

ТРАЖИ се магационер у
пекари. 063/606-330.
(293764)

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

ТРАЖИ СЕ помоћни радник у пекари. 063/606330. (293764)

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми из
Панчева потребно више
мајстора грађевинске
струке. 064/648-24-47.
(293249)
ДОМУ за стара лица потребна медицинска сестра
са радним искуством. За
све остале информације
позвати 065/523-05-95. (ф)
ТРАЖИ се продавац у пекари. 063/606-330.
(293764)

ТРАЖИ се пекар. 063/606330. (293764)
ПОТРЕБАН возасч шлепера за превоз житарица, седиште фирме у Омољици.
Тел. 063/237-977.
(293773)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан радник. Пожељно
искуство, одлични услови.
061/551-95-31. (293776)
ПОТРЕБНА радница у
кројачкој радњи. 063/14495-42. (293564)

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

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

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

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

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

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

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

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

•

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

ПОТРЕБНА жена за спремање три пута недељно.
Тел. 064/160-32-34.
(293759)
ЛОКАЛУ Роштиљ „Код Тому Лесковчанина” потребне раднице у продаји у
припреми. 065/900-50-08.
(293796)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и радница у производњи. 062/404-144.
(293798)
„КУТКО ПЕТРОЛ” тражи
точиоце и касире. Контакт
Марија: 063/693-944. (ф)
СУР БИФЕ „АПОЛО” потребне конобарице за рад.
Контакт Марија: 063/693944. (ф)
ДОО „Ауто оаза”, сервис
акумулаторе потребан
радник. 063/234-419,.
(293536)
ТРАФИКА у центру тражи
радника са искуством.
064/149-99-73. (293709)
РЕСТОРАНУ Royal u Aviv
parku, потребан конобарконобарица. 0963/216788. (293750)

ПОСАО

КОШЕЊЕ дворишта, воћњака, плацева тримером.
064/932-52-86. (293254)

ОГЛАСИ

Последњи поздрав

Са великом тугом и болом обавештавмао све пријатеље и родбину да је 16. јула 2020. преминула наша драга Стојанка

ЧИСТИМО таване подруме. 061/631-51-46.
(293543)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(293569)
ВРШИМ кошење траве
тримером и косачицом.
Драган. 069/044-22-56.
8293570)

ГОРАНУ МАХОВСКОМ
од МИЦЕ, ВОЈЕ и НАДЕ ВАРИЋАК
(170/293761)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. ВисинГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де- ски радови. 065/535-24мит фасаде, повољно, пен- 56. (293800)
зионерима попуст.
061/626-54-06. (293597)
УСЛУГЕ
ШТЕМОВАЊЕ, разбијање
бетона, адаптације станова, кућа, рушења кућа.
061/193-00-09. (293602)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (293621)
СВЕ врсте гипсарских радова (спуштени плафони,
преградни зидови...). Молерско-фарбарски радови.
061/134-97-11. (293651)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, повољно. 013/331657, 064/495-77-59.
(293659)

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, све на једном месту. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (293804)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа. 060/361-4741, 066/361-474, 013/361474. (293117)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
063/865-80-49. (293300)
ВРШИМ све врсте молерских радова брзо и квалитетно, глетовање, кречење
и фарбање столарије.
Александар. 062/186-8949. (293306)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (293317)

РУШЕЊА кућа, зидова, бетонирање, одношење ствари, кошење траве, итд.
064/122-69-78. (293688)
КЛИМЕ, електричар, монтажа, демонтажа, сервис,
сервис беле технике, инсталације. 060/521-93-40.
(293681)
ВРШИМ превоз робе и све
остало, у свим правцима.
Повољно. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (293713)
ШУПЕ, гараже, дворишта,
избацујем стари намештај,
рушим куће и старе објекте. Повољно. 061/130-4433, 063/196-54-56.
(293713)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
ВОДОИНСТАЛАТЕР; рено- 064/157-20-03. (293737)
вирањње купатила, венти- ОЗБИЉНА жена чистила
ли, славине, одгушење ка- би станове у поподневним
нализације. 061/193-00сатима и викендом.
09. (293334)
064/146-461-38-95. (293762)
КОСИМ траву тримером,
дворишта, воћњаке и остали коров, повољно. Зоран.
064/438-12-46, 061/68367-48. (293233)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (293236)

НОВООТВОРЕНОЈ афгенцији за чишћење објеката
потребне хигијеничарке.
CV слати на mail: mgcleaningcenter@gmail.com
(293768)
КОМБИ превоз робе.
Марко, 064/506-25-14.
(293768)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (293518)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије. Повољно. 064/174-03-23,
062/790-881. (293786)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(293542)

РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, шупа,
ископи, бетонирања.
060/035-47-40. (293688)

Тел. 064/444-66-74
ЕЛЕКТРИЧАР. Поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (292787)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (292728/29)

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

Поправљамо кровове,
патосирамо/мењамо
цреп, израђуjемо
лимене кровове.

062/827-89-20

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (293789)

ИЗРАЂУЈЕМО кухиње,
клизне плакаре,
поправљамо/мењамо
маказе.

062/827-89-20

Заувек ожалошћени: сестра ЈОВАНКА, сестрић САВА, снаја
ЉИЉАНА, унука ЈЕЛЕНА и остала родбина и пријатељи
(189/293793)

После кратке и тешке болести преминуо је наш

БОРИСЛАВ СТОЈКОВИЋ
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (292728/29)

БОРИС

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

СТОЈАНКА РАЦИЋ

САЛОН намештаја Exportdrvo, Л. Толстоја 6, 30 година са вама. Намештај за
сваког купца. Приоритет
кухиње по мери. Тел. 323969. (293694)

БОМБОНЧИЋ

(8/292091)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(293714)

ШЉУНАК, песак, сејанац... одвоз шута малим
кипером до два кубика.
Лаза. 065/334-23-38.
(293782)

СЕЛИДБЕ

(4/293755)

ПРЕВОЗ камионом дипером до 2 кубика, шљунак,
песак, сејанац, ризла. Утовар и одвоз шута.
064/505-62-44. (292990)

БЕТОНИРАЊА стаза, дворишта, рушења објеката,
кошење,, обарање сдтабала, итд. 061/109-33-53.
(293688)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха и
намештаја.а 302-820,
064/129-63-79. (293801)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камиПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кронима, ископ мањим и вепљење купаћих када, 33
ћим багерима, рушење кугодине искуствa. Www.balћа. 063/218-894.
tokad.co.rs 011/288-30-18,
(292728/29)
065/347-55-02. (291895)

КЛИМЕ, електричар, монтажа, сервис, беле технике, ел. Инсталације.
060/521-93-40. (293681)
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. (293638)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно песак, шљунак, сејанац, ризлу, црну земљу,
утовар и одвоз шута.
064/354-69-94.
(93696)
УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година за дружење, брак, заједнички
одмор. 064/372-94-71.
(293594)

19. XII 1947 – 18. VII 2020.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији: син АЛЕКСАНДАР, ћерка ИВАНА, снаја ТАЊА,
зет ДРАЖЕН, унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА и МАРКО
(117/293670)

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

БОРИСЛАВА СТОЈКОВИЋА
Тихо, нечујно отишао си из наших живота, али
остајеш вечно у нашим срцима. Почивај у миру
драги наш куме.

Последњи поздрав
вољеном

ДРАГАНУ
МАРТИЋУ
1941–2020.

МИЛАН, ДАМИР, НАТАША, ЈОЦА и ДАНИЛО

Супруга ЖИВКА, ћерке
ВЕСНА и ЈАСМИНА
са породицама

(85/293628)

(155/293730)

20. јула, после кратке борбе са опаком болешћу напустио нас је наш вољени

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината и остало. 062/976-1842, 064/390-00-87.
(293742)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари. 064/28030-16, 063/731-77-67.
Владимир. (293584)

(3/293755)

КОМБИ превоз робе, селидбе. Иван. 064/243-8285. (293522)

РАДИМ физичке послове,
шут, угаљ, итд, Меган 1 у
деловима. 060/143-62-10.
(293660)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292728/29)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292728/29)

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

marketing@pancevac-online.rs

ТУРИЗАМ

ГОРАН МАХОВСКИ
1966–2020.
Твојим одласком настала је велика туга и празнина.

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. Најповољније у граду. 060/425-5443. (292728/29)

СМЕШТАЈ за 2 – 4 особе,
бања Врујци, Слоба.
064/438-12-35. (292820)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (293588)

300-820, 300-830

Ожалошћени: син МАРКО, ћерка СОЊА, унук ЛАЗАР и снаја МАРИЈАНА
(169/293761)

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

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. јул 2020.
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Последњи поздрав
драгом

20. јула 2020. године изненада нас је напустио наш вољени
супруг, отац и деда

РАДМИЛА СРЕТЕНОВИЋ

ЉУБИ
ТИЈАНИЋУ
Никада те неће
заборавити кумови
ЦАНЕ и ЗОРКА
(113/293665)

ЉУБО ТИЈАНИЋ
1950–2020.

1956–2020.
Последњи поздрав драгој супрузи, мами и баби од супруга ВЛАДАНА,
ћерке МИЛИЦЕ, сина ЗДРАВКА, снаје ИРЕНЕ, зета БРАНИМИРА
и унука ДУШАНА, ЛАЗАРА и МАКСИМА
Хвала ти на свему и волимо те!

(126/293690)

Вољени наш

300-820, 300-830

С твојим одласком настала је велика туга и празнина.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, син МАРКО, ћерка
ЈЕЛЕНА, зет ЗОРАН, твоја унука КАЋА и унук БОГДАН

Последњи поздрав
драгом комшији и
великом пријатељу

(112/293664)

Последњи поздрав драгом куму

РАДОЈЕ БАРАЛИЋ

Последњи поздрав брату

1956–2020.
Знали смо да ће бити тешко, али нисмо могли ни да сањамо колико. Заувек ћеш бити вољен и никада прежаљен.

ЉУБИ
ЉУБУ ТИЈАНИЋУ

ЉУБИ

Нашао си свој небески мир.
Кумови: БОШКО МИЛАКАРА
(122/293683) и МИЛОШ СИМИЈОНОВИЋ са породицама

од сестре МИЛИЈАНЕ
АНЂЕЛКОВИЋ са породицом
(166/293749)

Драгом куму

Са овим болом ћемо научити да живимо. Буди нам безбрижан међу звездама.

од породица ХРИБ
и ПАСЕР

Заувек твоји: супруга ДРАГАНА, ћерке ВЕСНА и АНЂЕЛА, зетови
НЕНАД и МИЛОШ и анђелчићи АНДРЕЈ и НАТА

(192/293802)

(74/293612)

Поштованом

Последњи поздрав

ЈАЊА
РАДОЈИЧИЋ
Никада нећемо заборавити твоју несебичну љубав.

ЉУБИ ТИЈАНИЋУ

РАДЕТУ БАРАЛИЋУ

Хвала за искрено пријатељаство и кумство.
Заувек си у нашим срцима, мислима, успоменама...
Кумови ЗДРАВКОВИЋИ и АВРАМОВИЋИ
(163/293760)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ПОПОВИЋ
(118/293672)

18. јула 2020. напустила нас је наша мајка

Син ДРАГАН, унуци
СТЕФАН и АЊА
и снаја НАТАША

чика РАДЕТУ

(92/293643)

Анђелине другарице

НЕВЕНКА СТЕВАНОВИЋ

КОСА РЕЉИЋ

(31/293544)

1934–2020.

ЈАЊА
РАДОЈИЧИЋ

Последњи поздрав нашој драгој Коси из „Слободе”, ресторана „Касина” од колегиница: АНЕ,
МИРСЕ, МИЛИЈАНЕ, СЛАВИЦЕ ПЕТРОВИЋ,
СЛАВИЦЕ ТОНЕВСКИ, МАРИКЕ, ДАНКЕ, ПИРИТЕ,
НЕНЕ и ЈЕЛКЕ

Хвала ти за сву пружену љубав и подршку и животу.
Ожалошћени: ћерке КАЋА и СНЕЖАНА
са породицама
(105/293655)

(8/293505)

Последњи поздрав
сестри од брата
РАДОЈА и братанца
МИРОСЛАВА

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав нашем комшији

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав
драгом рођаку
и комшији

(93/293641)

Последњи поздрав

РАДЕТУ
АЛЕКСАНДРУ ТАСЕВСКОМ

РАДОЈУ
БАРАЛИЋУ
нашем Ери

ЈАЊИ

Станари у Мике Аласа бр. 6

од породица
ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ,
ЈОВАНОВИЋ и БРАТИЋ

(136/ф)

(40/293560)

од ЈОВАНА
(94/293642)

РАДОЈУ
БАРАЛИЋУ
БОРИСЛАВА, ИВАНА и БОЈАН
од породице БОЈИЋ
(190/293795)

(121/293682)
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Петак, 24. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

19. јула 2020. напустио нас је наш вољени супруг, отац, деда и прадеда

ДЕЛИВОЈУ

ЈОВАН ЂУКАНОВИЋ
1939–2020.

ДЕЛИВОЈЕ РАДОЈЧИЋ
1944–2020.

Драганове колеге

У понедељак, 20. јула 2020. смо са тугом испратили нашег Јову, а
са поносом понели у наслеђе његову љубав, мудрост, радозналост,
знање. Ако човек живи онолико колико живе сећања на њега, онда смо нашли утеху.
Његови: ИДА, ЗОРАН, РАТКО, САШКА, ЦЕЦА,
РАШКО, САВА и БОГДАН

(161/293741)

Са тугом и болом опраштамо се од њега. Увек ћеш бити део нас и
никада те неће заборавити: супруга МИЛЕНА, син ДРАГАН, ћерка
ДРАГАНА, снаја АЛЕКСАНДРА, зет НЕНАД, унуци ДЕЈАН, МАРИНА, ВЛАДАНА и ЛАЗАР, праунуци ФИЛИП и СТЕФАН и зетови
МИРОСЛАВ и МИЛАН

300-820, 300-830

(174/2903771)

(138/293710)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем пријатељу,
добром и искреном човеку

Наша најдража, вољена и цењена мајка, бака и
свекрва

ЈОВИ
ЂУКАНОВИЋУ

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

ДОРИНА СТАН
ЈОВАНУ ЂУКАНОВИЋУ

од породице
ЋОСИЋ
(158/293734)

Никад те неће заборавити.

Заувек нас је напустила
наша прија

Мом најбољем татици

рођ. Барбу
је 15. јула 2020. уснула у вечни сан и придружила се анђелима.
Борила се са разним болестима, али је ова последња хировито савладала за свега пар дана.
Сахрана је обављена 17. јула 2020, у 13 сати, на
гробљу Котеж у Панчеву.

Био си моје сунце које ме је од рођења грејало.
Моје сунце је нестало.
Сада ћу на небу тражити најлепшу и најсјајнију звезду, знаћу да си то ти, да ћеш ме увек гледати, пазити и чувати док год постојим. Волимо те највише на свету и чувамо од заборава.

Пријатељи НИШКАНОВИЋ

Са великим болом у души њени најмилији: син
АДЕЛИН, снаја МИЛЕНА и унук АНДРЕЈ

Ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД, унуци МАРИНА,
ВЛАДАНА и ЛАЗАР, праунуци ФИЛИП и
СТЕФАН и зетови МИРОСЛАВ и МИКИ

(5/293501)

(55/293581)

(176/293771)

После кратке и тешке болести, 21. јула 2020.
године, у 82. години, преминуо је наш драги

Последњи поздрав

Мом Делету

ДОРИНА
СТАН
12. XI 1941 – 15. VII 2020.
Породица КОСТИЋ
из Вражогрнца: СЕКА,
РАДЕ и МЛАЂАН

ЈОВИ ЂУКАНОВИЋУ

Драгој другарици
Породица ИВАНИЋ РАТИСЛАВА
и ЉУБИША са породицом

ВЛАДИМИР ЈАБЛАНОВ
1939–2020.
Сахрана ће се обавити 23. јула 2020, у 15 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.

(14/293513)

Последњи поздрав нашем драгом комшији

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

(56/293582)

Хвала за све године
дружења.

Супруга МАРА, кћери ВЕЛИНКА
и АЛЕКСАНДРА са породицама
као и остала родбина и пријатељи

од комшија
у Војвођанском
булевару 34

од комшиница
са спрата: КАЋЕ,
ДАЦЕ и МАРИЈЕ

(30/293540)

(97/293648)

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

(175/293771)

Последњи поздрав

(172/293767)

Последњи поздрав најдражем деди

БОСА са ћеркама

ЈОВИ
ЂУКАНОВИЋУ

Син ДРАГАН, његов ЏАЈА, супруга МИЛЕНА,
снаја АЛЕКСАНДРА и унук ДЕЈАН

Чуваћемо те у срцима заувек.

Последњи поздрав
комшији

ДОРИНИ
СТАН

ЈОВАНУ
ЂУКАНОВИЋУ

Био си отац каквог свако може да пожели. Увек
насмејан и срећан када нас видиш близу тебе. Ти
ћеш увек бити део нас, увек близу нас и у нашим
срцима заувек.

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ

(146/293717)

Био си најбољи деда на свету.
Никада те нећемо заборавити.

Последњи поздрав

Унука МАРИНА, зет МИКИ
и праунуци ФИЛИП и СТЕФАН

ДЕЛИВОЈУ РАДОЈЧИЋУ
ДЕЛИВОЈУ
РАДОЈЧИЋУ
од прије МИЛИЦЕ
(179/293771)

Увек си био ту за нас, за смех, за игру...
Мирно спавај...
Унука ВЛАДАНА и зет МИЛАН
(178/293771)

(177/293771)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и читуља
ОДО БРА ВА МО ПО ПУСТ
свим радним данима осим средом.

Петак, 24. јул 2020.

Напустила нас је наша драга колегиница и другарица
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Поштована родбино и пријатељи, са неизмерним болом вас
обавештавамо да нас је 19. јула 2020. године напустила вољена супруга, мајка и пријатељ

БРАНКА ПУЉЕВИЋ
ЛАТИНОВИЋ
На овај начин се опраштамо и изјављујемо саучешће породици.
Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево
(137/ф)

Последњи поздрав

БРАНКА Латиновић ПУЉЕВИЋ
дипл. правник
Рођ. 1958.
22. јула 2020. је сахрањена на Новом гробљу у Панчеву.
Вечно ожалошћени, захвални и поносни на Тебе до неба, за
сву љубав овог света.
Твоји најмилији: супруг ТОМИСЛАВ, син БОЈАН,
ћерка НАТАША као и остала родбина и пријатељи

БРАНКИ

тетка БРАНКИ

(73/293611)

од Бојанових другара и другарица
са Котежа

мојој драгој другарици последњи поздрав.
СВЕТЛАНА са породицом

С тугом се растајемо од наше дивне другарице

(81/293625)

(36/293553)

БРАНКА ПУЉЕВИЋ ЛАТИНОВИЋ

БРАНКЕ ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ
ПУЉЕВИЋ

ЈЕЛИЦА, НИКОЛА и САША
(152/293726)

Породици искрено саучешће.
С љубављу и поштовањем чувамо је у нашим срцима:
ЉИЉА, РУЖА, ВЕРА, ВИОЛЕТА и БЕЦА

Нема вас више међу нама, али знамо да нас гледате сада од горе, са анђелима. Никада вас нећемо заборавити.
Последњи поздрав од породице МИТЕВСКИ
(106/293656)

(42/293562)

БРАНКА ПУЉЕВИЋ ЛАТИНОВИЋ

Последњи поздрав нашој
драгој

Последњи поздрав другарици

У нашим срцима заувек.
НАДА и ЗОРАН са децом и њиховим породицама
(153/293727)

БРАНКИ
од ЗЛАТЕ и ДОБРИНКЕ
(80/293629)

БРАНКИ ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ

БРАНКИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав с поштовањем од РАЈА и ДУЊЕ

Њена 106. генерација Гимназије

(164/293746)

(34/293549)

Последњи поздрав драгој куми, искреној пријатељици
и великом човеку

Последњи поздрав
вољеној

Драгој пријатељици

Последњи поздрав
сестричини

БРАНКА
ЛАТИНОВИЋ
ПУЉЕВИЋ
Последњи поздрав
од колега и колегиница ООСС ЈП
„Урбанизам”
(82/ф)

БРАНКИ
од НИКЕ, ВЛАДЕ, САЊЕ
и НИКОЛЕ ИЛИЋ
(128/293698)

Збогом

БРАНКА
ПУЉЕВИЋ

БРАНКИ ПУЉЕВИЋ
СЛАВИЦА, АНЂЕЛА и АДРИЈАНА са породицама
(127/293697)

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

БРАНКИ

БРАНКИ

колегинице и колеге из
колектив ЈП „Дирекција” Панчево: ЛЕОНИДА,
ВАЊА, ВЕСНА, ПЕЦА,
ЈОЦА и ВЛАДИМИР

последњи поздрав од
ВЕРЕ и ДАШЕ са породицом

(173/293770)

(147/293719)

БРАНКИ

од породица
ПАВЛОВ и ЂОКИЋ
(78/293619)

БРАНКА

Последњи поздрав
од РАЈЕ, ЂОЛЕТА,
СЛОБЕ и ЗОРАНА

породица МИЉУШ
(165/293748)

(103/293653)
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18. јула 2020. године преминуо је мој драги супруг инж.
Станислав Боровиншек

С љубављу, поштовањем и великом тугом
опростио сам се од моје драге мајке која је
преминула 16. јула 2020, у 92. години

ВЕРОНКА ШИНТАИ
1962–2020.
преминула 15. јула 2020. Сахрана обављена на
војловачком гробљу 16. јула 2020.

САВИЦА БЛАЖЕВСКИ

Супруг ЈАНОШ, ћерка АЛЕКСАНДРА,
син АЛЕКСАНДАР, снаја ЈЕЛЕНА,
унука НЕВЕНА и унук НЕМАЊА

инж. арх. СТАНИСЛАВ
БОРОВИНШЕК

(168/293754)

1929–2020.
Сахрана је обављена 17. јула 2020, у 16 сати, на
Старом гробљу у Јабуци. Драга мајчице оде
свом супругу, родитељима, браћи и сестрама,
а мене остави да вечно тугујем за тобом.

28. VI 1936 – 18. VII 2020.
Последњи поздрав драгој Веронки

Вечно захвалан син СЛОБОДАН

Сахрана је обављена 22. јула 2020, у присуству најближе родбине на Католичком гробљу у Панчеву.
До последњег дана мог опстанка Мој Станко остаје у мом срцу.
Твоја МИЛИЦА

(95/293644)

Последњи поздрав
драгој тетки

(83/293627)

ВЕРОНКА ШИНТАИ
од колегиница и колега Одељења
хирургије и хируршке амбуланте

22. јула 2020. године опростили смо се од нашег тече Станислава
Боровиншека

САВИЦИ
БЛАЖЕВСКИ

(3/293497)

1929–2020.
од МИЛОВАНА
НИКОЛИЋА
са породицом

Кларо,
заувек ћеш остати у мојим мислима као прелепа беба са фенси капицом, као креативни девојчурак са несташним
очима, као принцеза.
Твоја докторка ГОЦА
(191/293799)

(96/293645)

инж. арх СТАНКА БОРОВИНШЕК
28. VI 1936 – 18. VII 2020.

Заувек ћемо памтити и носити у срцу најлепши осмех и насмејане окице

ВЕРОНКА ШИНТАИ
Остаћеш у нашим срцима као племенит човек, посвећен свом
позиву.

Последњи поздрав драгој куми
од породице ПАЛ

Породица СТАНИЋ: САЊА, МИЛАН и МАРКО
(37/293556)

(84/293627)

КЛАРА ДРАГАН
18. јула 2020. преминуо је велики архитекта, наш пријатељ
ЈЕЦА и хор „Вокал Кидс”
(193/293805)

Мирно спавај прерано убрани цвете

ТОМИСЛАВ СТОЈКОВСКИ
1952–2020.

арх. СТАНИСЛАВ БОРОВИНШЕК

Остаје траг бола.
Последњи поздрав од твојих највољенијих: супруге РУСЕЛЕНЕ, ћерке ЈЕЛЕНЕ, сина ВЛАДИМИРА
и снаје ЈЕЛЕНЕ, унука БОРИСА, КРИСТИНЕ,
АНДРИЈАНЕ, САРЕ и ТАРЕ

Његови: БАНЕ РОВАЦ, КОКИ, МИШКО, БОЈАН,
ОМЕР, СЛОБОДАН М, БОБИ и КАЛАБА
(186/293781)

(61/293591)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
пријатељу

Са тугом се опраштамо од нашег дугогодишњег комшије, господина

2009–2020.

Мамине и татине колеге и колегинице
(188/1937929

Последњи поздрав драгој

ТОМИСЛАВ СТОЈКОВСКИ

ТОМИ

1952–2020.
Хвала ти за све, хвала ти за живот што си ми дао.
Вечно ћу те памтити и волети.
Син ВЛАДИМИР
(62/293591)

од комшилука
из улаза
(16/293515)

МИЛОРАДУ
ПРАЛИЦИ
Породица
МАРЈАНОВИЋ
(156/293731)

СТАНКА
БОРОВИНШЕКА
Породица
АДАМОВИЋ
(125/293689)

КЛАРИ
Нека те анђели чувају.
Породици искрено саучешће.
Породица ЧУКИЋ
(184/293777)

Петак, 24. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Заувек ћемо памтити сваки заједнички тренутак са нашом
предивном

ЛАЛО

КЛАРА ДРАГАН

КЛАРОМ ДРАГАН

Анђеле,

Анђели не остају дуго међу нама, али зато
њихов боравак мења овај свет на боље и
сећање на њих траје заувек.

остаћеш заувек у нашем срцу.
Нека те анђели чувају.

Почивај у миру кумице наша.

ДАНИЈЕЛ и САНЕЛА НЕДЕЉКОВИЋ
са децом

Леово VI-3 са родитељима, разредном и учитељем

(181/ф)

(150/293723)

Породица ВАСИЛИЋ
(64/293595)

Драга Клара,

Последњи поздрав

КЛАРА ДРАГАН

заувек ћемо памтити поглед
пун звезда, осмех који топи душу
и веселост којом си нас радовала.

КЛАРИ
ТАЊА, БОЈАН и СЛАВИЦА са породицама

Ђаци и колектив ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево

(33/293549)

(102/ф)

Последњи поздрав од чика ХРАНИСЛАВА
и породице
(87/293632)

Заустављена
у одрастању
у кораку
у лепоти...
Анђели ти се радују а ми у тузи неми...
Мислима, делима, подршком уз твоје неутешне родитеље и брата.
Најискреније саучешће од породица: ПОПОВ, ЈАНКОВИЋ, ОСТОЈИЋ, ДИВЉАК,
ПАНТОВИЋ, ВИТАС, СМИЉАНИЋ, ЧАМЏИЋ, КОЛАРОВ, ЂОНДОВИЋ, МИТРОВИЋ,
КОС, ЖЕГАРАЦ и МИЛТЕНОВИЋ
(67/293600)

26

Петак, 24. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Са анђелима је наша мила девојчица

КЛАРО
Нека те анђели чувају.
Планинарско-еколошки клуб „Соко”

КЛАРА ДРАГАН
4. I 2009 – 16. VII 2020.

ЛАЛЕ

(75/293615)

2009–2020.

Мојој

Не бој се,
То је као кад лист падне под грану,

Воде Лима и зла судбина и бахати људи, узеше ти твој младалачки и весели живот и истргоше те из загрљаја твога
деда ЈОЦЕ и баке ДУЊЕ који ће вечно туговати за тобом,
а сада нам много недостајеш

Као кад се ноћу изгуби последњи шум
Као кад за благом мишљу одлута ум.
Воле те одавде до вечности бака СНЕЖА, деда ЂУРА,
стриц ЈОВАН и сека КАТАРИНА

ЛАЛИ
(45/293568)

(20/293524)

Du bleibst für immer
in meinem Herzen Y
ИВАНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
(43/293565)

Анђеле драги, чувамо те у срцу!

КЛАРО
Нека те анђели чувају наша Лало.

Почивај у миру мали анђеле.
Породици искрено саучешће.

Вечно те воле твоји: СИМОН, СОФИА, ВИДАН,
ТИЈАНА и ДАНИЛО ДАНГУБИЋ

(182/ф)

Породица
ЈОВАНОВИЋ

Од чика ПЕЦЕ и ЗОРИЦЕ

(44/293567)

(69/293606)

Прерано отргнута од живота наша драга

Последњи поздрав вољеној

КЛАРА
ДРАГАН
Путуј мирно, анђелу
наш.
Волимо те.

ЛАЛА
Дивна, весела девојчице, путуј са анђелима.
С љубављу породице ШАШИЋ и НЕДЕЉКОВИЋ

СОФИЈА и БИСЕРА
са породицом

(35/293571)

(134/293707)

За нас је ово сада ружан сан. Пробудићемо се првог школског дана
када угледамо празно место у клупи, где би ти седела и наставила
да делиш са нама тајне, ужину и смех. Тада ћемо схватити да смо
те заувек изгубили.
Кларо, много ћеш нам недостајати!!!!

Принцезо на небеском беспућу

Последњи поздрав анђелу

КЛАРИ

Учитељица ЈЕЛЕНА, разредни старешина ЉИЉАНА
и твоје V-2 ОШ „Јован Јовановћ Змај”
(86/293631)

Последњи поздрав
драгој

Малом анђелу

ЛАЛА

КЛАРИ

Вољена круно, вечно у срцу, души и мислима...
од ПАВЛА ОПАНЧИНЕ са породицом
(167/293753)

Твоја старија сестра МИЛИЦА и ПАКИ
(60/293589)

КЛАРИ ДРАГАН
КЛАРИ
Породица РАДАНОВ

Бакине другарице: СОЊА, ОЉА, МИЦА, ЉУБИЦА,
РЕНАТА, МИРА, МИЛУНКА Т., СВЕТЛАНА и ЖИВКА

(63/293593)

(123/293684)

Петак, 24. јул 2020.
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Увек ћеш бити у нашим срцима,

Екино дете,

у нашим мислима.

како да Те загрлим,

Кларо,

Много те волимо, наше драго, магично
дете.

како да се смејем
без Тебе?
Твоја ЈЕКА

Твој најбољи теча БРАНКО са ЈЕКОМ,
СТАШОМ и ЛЕНОМ

(46/293572)

(48/293572)

Свет је са тобом био чаробно место. Пуно љубави, осмеха и
радости.
Хвала Ти што си мене изабрала за маму.
Хвала ти на чудесном времену и указаној части да ја будем
та која ће те донети, неговати и волети. Велика је част имате
анђела и бити у његовом друштву, ма колико то трајало.
Али боли, боли и тешко ми је да се растанемо – икада.

Последњи поздрав
Леовој секи

Мама
(52/293579)

КЛАРИ

ЛОКИЦЕ,

Нека те анђели чувају.
НЕША, МАРИЈА,
АНА и НЕМАЊА

молим те, дођи да се играмо!
Ти си нам водиља, врати нам се из те непознате земље.

(114/293667)

Чекамо те!
Твоје СТАША и ЛЕНА
Не постоји више ништа.

300-820, 300-830
(47/293572)

Збогом анђеле наш

Чак ни речи.
Тата

Драга наша мала комшинице

(53/293579)

КЛАРА ДРАГАН

КЛАРО
Породица ПАКАШКИ
(26/293532)

Твоје весело скакутање док пролазиш,
поред нас заувек ће недостајати.
Анђели нека те чувају.

Кларо,

Лало наша, отишла си прерано
Комшије из Poco Loca

игре са тобом су ми пролазиле као секунде и свака је била
магична.

(101/293650)

Свака наша свађа постане највећи смех.
Требаш ми да ме смараш, јер то не желим сам.
Волим те.
ЛЕО
(54/293579)

КЛАРА
Увек са тобом.
Нека те анђели чувају.
Најискреније саучешће породици.

Вољена наш Лало, уживали смо у сваком моменту проведеном са тобом.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

НАТАША и ВАЊА са породицом

Твоји пријатељи: ЛАЗАР, ВАЊА,
СТЕФАН, ДАЦА и ВЛАДА

(76/293617)

(183/293775)

КЛАРА ДРАГАН
Искрено саучешће,
породица БУРЈАН
(135/1293708)

КЛАРА ДРАГАН
Драга принцезо, спавај мирно док те анђели чувају. Саучешће породици ДРАГАН
Породица ТОДИЋ
(91/293635)
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15. јула 2020. преминула је моја мајка

16. јула 2020. преминуо је наш драги

С тугом, поштовањеем и захвалношћу
опраштамо се од

ДЕСАНКА РАНЧИЋ
рођ. Марић
мед. сестра у пензији

ВЛАДИМИР МОЛДОВАН
лекар у пензији

др ВЛАДЕ МОЛДОВАНА

Сахрањена је 17. јула 2020 на гробљу Котеж.
Мајко, вечно ти хвала за све.
Син СТЕВАН са породицом
(21/293526)

Сахрана је обављена 20. јула 2020. на Старом православном гробљу у Панчеву.
Жале за њим супруга ЗОРА, ћерке ВЛАДАНА и ДРАГАНА
са породицама

Колектив „Геронтолошког центра”
Панчево

Последњи поздрав

(108/ф)

(129/293701)

Последњи поздрав вољеном оцу и деки

ВЛАДИМИРУ МОЛДОВАНУ

тетка ДЕСИ

Његови: ћерка ВЛАДА и унук БРАНИСЛАВ

др ВЛАДИМИР МОЛДОВАН

(131/1293703)

Одлази талентовани, несебични заљубљеник.... познавалац... живота,
људи, природе, простора, учености.... утиснувши дубок траг на свету око
себе.
Нека му је лака банатска земља!
Његова здравствене служба Геронтолошког центра Панчево

Последњи поздрав тати

Живећеш вечно у нашем сећању!
Твоји: РАДОВАНКА, МИЋА,
МАРКО и МИЛОШ
(160/293740)

(11/293508)

Последњи поздрав
драгом колеги

Последње збогом поштованом господину

ВЛАДИМИРУ МОЛДОВАНУ

Последњи поздрав
драгом другу

Последњи поздрав

од његове ГИГЕ са породицом
(130/293702)

С поштовањем и тугом опраштамо се од драгог
колеге

МОЛДОВАН др ВЛАДИМИРУ

ДУШАНУ
МИХАЉЧИЋУ

др ВЛАДИ
МОЛДОВАНУ

Почивај у миру Божјем добри Човече.
Породици најискреније саучешће.

1947–2020

МАРИЈА ЈЕЛОВАЦ са породицом
и ЗОРА ЋЕТКОВИЋ са породицом

Породице ФРЕНЦИУ
и ЂУРИЋ

др ВЛАДИМИРА МОЛДОВАНА
Колектив Интерног одељења

ВЛАДА

(162/293743)

(2/293496)

(39/2193558)

(27/293533)

Последњи поздрав пријатељу

Дуле, почивај у миру.

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
18. јула 2020. године преминула наша драга мајка

тетка ДЕСИ
од ВУКИЦЕ,
ОЛИВЕРЕ, МАРИНЕ
и СЛАВИЦЕ
(15/293514)

10. јула 2020. преминуо је наш драги брат и ујак

др ВЛАДИМИР МОЛДОВАН
1946–2020.

ВЛАДИМИРУ
МОЛДОВАНУ
Хвала за лепо дружење
на Слатини – Дубовац.

Увек ћеш нам бити у мислима и срцу.
Кум ДУЦА са децом
(79/293620)

РАДМИЛА СТОЈКОВИЋ

Последњи поздрав
нашем

Драгом

Сахрана jе обављена 21. јула 2020. године, у 12 сати, на
Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерке ЈЕЛИЦА, ДАНИЦА
и ВЛАДАНКА са породицама

(116/293669)

(65/293601)

Последњи поздрав драгој

ДРАГАН, СИНИША
и СРЂАН

Породица ШАЈБЕР
(124/293686)

Сахрана је у најужем кругу обављена 13. јула
2020, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћена сестра ВЕРА, зет ЛАЗА
и сестричина РУЖИЦА са породицом
(38/293557)

22. јула 2020. године навршава се годину дана откада
нас је напустио наш драги

Последњи поздрав

ВЛАДИ

(17/293516)

1932–2020.

1933–2020.

СЛАВКО и ЉИЉАНА
ДАБИЋ

тетка МАРИЈИ

НИКОЛА АЛЕКСИЋ

МИЉАНУ
последњи поздрав од
ЉУБИЦЕ и МИЛАНА
ПОПОВИЋА с породицом
(185/293778)

БРАНКИ ПУЉЕВИЋ

БОЖИДАР ЈОСИМОВ

Кумови ПЕРИЋИ
(180/293774)

Нека те анђели чувају.

Породица
(57/293586)

Петак, 24. јул 2020.
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Годишњи помен нашем сину Аци

Анђеле наш

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ ЈУГА
27. VII 2015 – 27. VII 2020.
У нашим срцима неизбрисив је траг за тобом. Љубав и сећање на тебе део су нашег
живота у којем заувек остајеш и неизмерно недостајеш.
Сестра НЕЛА, зет РИЛЕ
и сестричине АНА и ТЕА

25. јула навршавају се три године откада
није са нама наша драга

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

2015–2020.

1990-2019.

Недостајеш сваки минут, сваки сат, сваки
дан, сваке године, годинама.
Твоји: БРАНКА,
НИКОЛА и ТИНА

Недостајеш нам за све што је прошло, недостајеш нам за све што долази, недостајаћеш нам.
Много нам недостајеш анђеле наш.

(154/293728)

(145/293716)

Твоја мајка ЗОРИЦА, отац ИЛИЈА
и сестра МИЛИЦА

ЂУРЂЕВКА ГРУБЕТИЋ
ЦЕЦА
1960–2017.
Заузвек ћеш остати у нашим срцима.

У среду, 23. јула 2020.
навршавају се две
године откако наша
драга

Твоји: ЈОВАН, НИКОЛА и ЈОВАНА
(115/2936689

(159/1293736)

Године лете, време одлази, али бол за мајком никад не
пролази

У понедељак, 27. јула, у 11 сати, даваћемо петогодишњи помен нашем драгом непрежаљеном
сину

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ
Поносни смо што смо те имали а тужни што
смо те изгубили.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

БОЈА

Твој деда ТРАЈАН, баба СНЕЖА,
сестра СИМОНА са породицом из Скопја

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2020.
Твоја ДРАГАНА са породицом

(140/293716)

ЈУГОСЛАВУ АЛИМПИЋУ
Не постоји време заборава.
Увек ћеш бити у нашим мислима, у свакој сузи и
сећањима. Недостајеш нам превише.
Твоји тата и мама

није са нама, али ће
увек бити у срцима
њених најмилијих.

(100/193649)

(109/293661)

Чувамо успомену у нашим срцима докле год постојимо, драга мама

(29/293535)

У суботу, 25. јула 2020, у 10 сати, на Католичом гробљу,
даваћемо годишњи помен вољеној мајци, баки, ташти
и прабаки

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2020.
Твој ВЛАДА са породицом

Ацо чедо наше.
Недостајеш нам пуно, али те с поносом чувамо у
нашим срцима и мислима. Анђео си био, са анђелима почивај.

ДЕСИ
с поштовањем ЕМА и
ДРАГО са породицом
(171/293763)

(110/293661)

Мама

Никада те неће заборавити
твоја баба СТОЈАНКА и деда МИЛУТИН

МИЛКИ КОКОТОВИЋ

(141/293716)

1936–2019.
Отишла си и оставила огроман бол у срцу и души, али
успомене и сећање на тебе живеће заувек у нашим мислима. Хвала ти за све лепо што си нам пружила најдража наша.
Твоја ћерка ГОРДАНА, зет ЗОРАН
и унука ЗОРАНА са породицом
(132/293705)

ЉИЉАНА
ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2020.
Чувам те од заборава
с љубављу.

ВАСА ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДАР МИТРЕСКИ

1951–2020.
из Омољице
Последњи поздрав
брату од сестре
СТАНИЈЕ и зета
МИШЕ
(49/293574)

Болиш као и првог дана, када је заувек стало
да куца племенито срце и вјечним сном заспала најбоља душа Ацо мој. Нека те анђели
чувају.

Увек у срцу: ћерка
ЉИЉАНА, зет СТЕВА и
унуке НИНА и САНДРА

(133/293706)

1953–2011.

АЛЕКСАНДАР
МИТРЕСКИ
ПИНТЕР

ВАСА ПЕТРОВ
1951–2020.
из Омољице

МИРОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ БАТА
2000–2020.
Никад прежаљен, никад незаборављен.
Породица ШИШКОВ
(1/293495)

(12/293509)

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР

Твоја ЈОКА, БОБА и ВЕРА

(50/293574)

Никада више твоје миле и меке руке ме нећи
привити уз твоје скуте.

(144/293716)

24. VII 1996 – 24. VII 2020.

Драга моја мати, никада
више ме Сине! нећеш
звати.

(111/293661)

Твоја тетка ТРАЈАНКА из Београда

БОРИСЛАВ ШУКЕР
Татице, фалиш нам сваке секунде иако је
прошло двадесет четири године.

Последњи поздрав
драгом брату
од сестре ЖИВАНЕ
са породицом

БРАНКА
с породицом

НЕВЕНКА
Борковић
ЛУКИЋ

Сестра се сваког дана
бори са болом, а сваки
дан је као година.
Недостајеш, волимо те.
Твоја МИЦА и БАНЕ
(142/293716)

АЛЕКСАНДАР
МИТРЕСКИ

Боле успомене...
Боли то што нам фалиш
и што ћеш увек бити тај
неко који недостаје.
Супруга БРАНКА
са фамилијом
(119/293673)

Твој ведри лик и племенитост остаће нам у
вечном сећању. Нека те
анђели чувају.
Тетка БИЉАНА, теча
ЗОРАН, брат ЛАЗАР
и ујак МИЛАН
(143/293716)

300-820, 300-830

ЂОРЂЕ
ШУШЊАР
2011-2020.
Љубав не умире. Поносни смо на сваку успомену и сећање на тебе.
Никада те нећемо заборавити.
Твоја деца БОЈАН
и БОЈАНА са мамом
(151/293725)
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НИКОЛА

СВЕТОЗАР ВЛАШКИ
2016–2020.
Прошла је година од смрти наше
вољене

заувек у сећању.
Твоји најмилији: породица ВЛАШКИ
(139/293711

ПОМЕН
30. јула навршава се десет година од упокојења
наше вољене

4. августа је годину дана
од смрти нашег драгог

Нема правих речи да опишу време које пролази без тебе.
Постоје трагови који се не бришу, сећања која
не бледе, ране које не зарастају.
Бол није у речима и сузама већ у нашим срцима у којима ћеш вечно живети.
Твоји: тата, мама и брат МАРКО са породицом
(72/293610)

У петак, 24. јула, даваћемо четрдесетодневни
помен

КОВИЉКЕ МАРИН
1938–2019.

МИЛАНА
КРЕЦУЉА

ЉУБИЦЕ МАРИЋ
1938–2010.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

С љубављу супруг ВИКТОР и ћерка ВИКИЦА

25. јула посетићемо његов гроб и залити га сузама. Пуно нам недостајеш.
Твоји најмилији

(59/293587)

(99/293648)

Недостаје твоја топлина, племенитост и љубав.
Увек си у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији
(120/293679)

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

СЕЋАЊЕ

Супруг СВЕТОЗАР, синови МИЛОШ и НИКОЛА,
снаја АЛЕКСАНДРА, унука ТАРА
и свекрва РУЖИЦА
(9/293506)

Четрдесет дана је прошло од смрти драге наше

ЉУБИЦА
МАРИЋ

АЛЕКСАНДАР ПРИЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ИЛИЋ
2000–2020.

рођ. Корица
2010–2020.

1923–1993.
С поносом и поштовањем чувамо успомену на
тебе.
МИЛЕ и ЗОРАН

Вечно у нашим срцима.
Сестра ЉИЉА
са породицом

(98/293647)

Сине Владо, и после двадесет година још се боримо са истим болом, као првог дана.
Неутешна мајка МИЛЕНА
и сестра АЛЕКСАНДРА са породицом

(58/293587)

27. јула навршава се пет година откако није с нама наш драги

(24/293530)

ПОМЕН

ЗОРИЦА
ГРУЈОСКИ

ЗОРИЦЕ
ГРУЈОСКИ

У тренуцима када си
свима нама најпотребнија, отишла си без поздрава.
Недостајеш превише.

Заувек ћеш бити у нашем сећању.

Породица
ПЕТРОВСКИ

Тетка ДАНА, БАНЕ и
СТАНА са породицом

(10/293507)

(4/293499)

ПОМЕН

ВЛАДИЦИ
ЗОРКА ВОЈНОВИЋ

ЂОРЂЕ КРСТИЋ

24. VII 2010 – 24. VII 2020.

Али, иако није са нама он живи у нама и у нашим
сећањима.

С љубављу коју траг времена не брише.

Прошло је тужних
двадесет година откад си нас напустио.

Његови: ДАНИЦА, ДУШИЦА и МИЛИЦА
са породицама

Твоје: НАДА, ЈАСМИНА и ЈЕЛЕНА

Од тетка МИРЕ
са породицом

(187/293788)

(71/293609)

(25/293531)

СЕЋАЊЕ

Четрдесетодневни помен

ЗОРИЦА
ГРУЈОСКИ

РАДА
СТАНИСАВЉЕВИЋ

из Качарева
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.

21. VII 2016 – 21. VII 2020.

Брат НЕБОЈША
са породицом

26. јула, у 11.30, на Старом православном гробљу даћемо четрдесетодневни помен.
Чуваће те од заборава
твоја породица

(41/293561)

(104/293654)

Четрдесет је дана од смрти нашег

РАТОМИР
НОВИЧИЋ
24. VII 2009 – 24. VII 2020.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоји: супруга
МИЛОДАРКА и ћерка
ВИОЛЕТА са породицом
(157/293733)

САВИ ВУРДЕЉА БАТИ

ЖИВОРАД АНЂЕЛКОВИЋ ЖИКА

1956–2020.
Четрдесет најтужнијих дана за нас је прошло.
Чуваћемо те од заборава. Волимо те.
Твој унук ЛАЗАР, твоја унука ПЕТРА
и твоја ћерка ДРАГАНА
(149/293721)

Четири године, године дуге, године бола, године
туге, баш као у песми, остали смо без вољеног
сина, брата и ујака.
Увек си с нама.

РАДЕТА

Мајка СТОЈАНКА и сестра НАДА с породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ДУШАН и ЈЕЛЕНА ДОБРИЧАН

(7/293503)

(148/293722)

Петак, 24. јул 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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27. јула навршавају се две тужне године откада
није са нама

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ

БРАНИСЛАВ МАРЈАНОВ БРАНЧЕ

28. VIII 1994 – 27. VII 2018.
Блистава звездо моја,
мој најлепши цвете,
жао ми је што те нисам боље чувала, што сам
допустила да те она неман одведе.
У најлепшем си кутку срца мога, окупана љубављу и чувана од Бога.
Сестра те твоја воли највише на свету.

Четрдесет тужних и болних дана није
самном мој драги

27. јула се навршава шест месеци како си нас заувек напустио.
С љубављу те се сећамо и пуно нам недостајеш.
Супруга ВЕРА и син ДЕЈАН

Твоја сестра
(68/293604)

(23/293529)

27. јула навршавају се две тужне године откада није са
нама

24. јула навршава се годину дана од смрти моје
сестре

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК
Чувам те као највеће благо, скривено у
срцу где заборав не долази.

ВЕРА БИЛКАН

Самном си увек и заувек.

рођ. Саборски

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ

ВЕРЕ
БИЛКАН

28. VIII 1994 – 27. VII 2018.
Мила наша Маро,
колико снаге треба да се туга и бол издржи, да се суза
заустави.
Тугу у нашим срцима не може време да избрише.
Твоји: тата и мама

рођ. Саборски
1939–2019.

24. јула 2020. навршава се годину дана откада ниси са
нама. Време пролази а сећање остаје.
Твој син са породицом
(51/293577)

Најдражи наш

25. VIII 2019 – 25. VIII 2020.

(28/293534)

27. јула навршава се
шест година откада
ниси са нама

ЗЛАТКО

ЗОРАН МИЛИЋ

Већ шест месеци гледамо у небо и чекамо да измисле такве степенице да нам ти, најлепши анђеле, стигнеш на свој 33. рођендан.

Време се не дели на пре и после. Вечно постоје
најдивнији заједнички тренуци. Твоје речи и савети, пажња и љубав којом си нас штитио. Све то
живи у нама са великом љубављу и поносом.

Твоји: лепотанко АЛЕКСА, БЕКАНА, АНДРЕА
и супруга АНИЦА

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породица ШТЕЛЕР

Бол и туга заувек
остају.
Твоји најмилији

(77/293618)

(66/893598)

Шестомесечни помен

25. јула 2020. даваћемо годишњи помен нашој мами и
нани

24. VII 1987 – 24. I 2020.

РАДИЦИ ЈАКОВЉЕВИЋ

Време пролази, а ти нам
сваког дана све више
недостајеш.

(18/293517)

28. јула 2020. навршава се пет година откако није са нама

БЕРАЦКА ЗЛАТКО ЗЛАЈА

ГОЈКО
БИЈЕЛИЋ

Твоји: ОЛИВЕРА, МАРИЈАНА, ТАТЈАНА,
ЂОРЂЕ и СЛАВКО

(90/293633)

ДРАГАН
ТРИМОВСКИ

27. VII 2018 – 27. VII 2020.

30. јула навршавају се
две године откако ниси
са нама

(6/293502)

Породица
СТАЛЕТОВИЋ

(/22/293529)

СЕЋАЊЕ

Воли те твоја ЗОРАНА

Срећо наша, на данашњи дан био би ти 33. рођендан. Али судбина је умешала прсте, пре шест месеци тебе од нас узе. Место среће само сузе, зашто
нам га Боже узе.

Остала је туга, бол, празнина
ДЕЈАН и ВЕСНА са породицама

Вечно ожалошћени: тато МАРЦИ
и твоја мама ЗЛАЋАНА

(70/2903608)

(88/293633)

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга СПОМЕНКА,
синови АЛЕКСАНДАР и СЛОБОДАН,
ћерка СЛОБОДАНКА и остала родбина
(19/293523)

СЕЋАЊЕ

Време пролази, туга и бол остају

ДАМЊАНОВИЋ

МУНИЋ

Воле те твоји најмилији

ЂОРЂЕ МАТИЈЕВИЋ

(107/293657)

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

АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА

Злајо наш,

СНЕЖАНА ВЛАСТИМИР СТОЈНА
27. VII 2016.

25. IX 2011.

23. VII 2018.
Њихови најмилији
(32/293545)

уместо да ти 33. рођендан славимо, ми за тобом шест месеци жалимо.

ДУШАН

17. VII 1921 – 29. VIII 2016.17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
Са љубављу и поштовањем живе у нама.

Твој брат МАРТИН са супругом МИРКОМ

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

(89/293633)

(13/293512)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ИНФО/ЗАБАВА

Петак, 24. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Наклоност планета користите за
конструктивне идеје које ћете
спроводити крајем овог месеца.
Најбољи сте, али не показујте то
на транспарентан начин. Потисните мало своју љубомору,
партнер вас обожава. Осећате
се одлично.

Неочекивани прилив новца стиже већ у среду – од игара на
срећу, повећања плате или поклона. Ситуација на послу је затегнута. Пустите партнера да
доноси битне одлуке у овом тренутку. Преиспитајте своја осећања. Умор.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Напокон вам је свануло. Ваше
идеје се полако прихватају. Чувајте се сарадника који желе да
омаловаже ваш рад. Желите да
што више времена проводите с
партнером, али не успевате.
Могуће су мигрене средином
недеље.

Последњих дана имате помало
екстравагантне идеје. Искористите своју огромну енергију.
Време је да храбро кренете у
освајање нових тржишта. Један
члан породице ће вас ражалостити. Малаксали сте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Чувајте се својих реакција, а посебно водите рачуна о томе шта
причате пред надређенима. Ове
недеље јак ветар дува у ваша
леђа и води вас ка успеху. Зрачите оптимизмом и где год да се
појавите, бићете радо виђени.
Опрез у саобраћају.

Погодили сте мету тачно у центар и сада само треба да се
одржите на врху. Цела седмица
је динамична, нон-стоп ћете
ићи са састанка на састанак.
Позовите партнера да вам се
придружи на пословном путу.
Сијате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Прилика да напредујете указаће вам се ове недеље. У среду
ћете имати важан пословни
разговор, који ће одлучити о даљем току ваше каријере. Када
сумња обузме главу, срце страда. Верујте мало више партнеру. Добро се осећате.

Ви најбоље знате како новац
окреће свет. Решили сте Гордијев чвор. Позив из иностранства ће вам дати додатни елан,
али и могућност да планирате
посао. Клоните се расправа.
Партнер је у другом плану. Болови у стомаку.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Еуфорични сте, али има разлога
за то. Све се одвија онако како
желите. Циљате високо, стићи
ћете далеко. Поштедите мало
своје сараднике. Излазак за викенд може донети познанство с
млађом особом. Проблеми с
притиском.

Зарађујете таман толико да вам
ништа не мањка, али је то далеко од онога што прижељкујете.
Додатни или повремени послови су главни извор прихода. Немојте изговарати ситне лажи да
се то не би претворило у крупну
свађу. Уринарна инфекција.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Папирологија ће вас мучити и
ове недеље. Наоружајте се стрпљењем и завршите све што
морате. Позитивни обрти на послу. Љубав је ове седмице, због
породичних проблема, у другом
плану. Под стресом сте.

(19. 2 – 20. 3)
Само што сте стигли, а већ опет
пакујете кофере. Овај месец ћете памтити као нови почетак бољег и лепшег живота. Вољена
особа вам је посвећена и у свему вас подржава. У доброј сте
форми.
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 24. јул 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДСКА ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА ОВИХ ДАНА

МАСКИРАНИ ПРОДАВЦИ ХРАБРО ОДОЛЕВАЈУ ПАНДЕМИЈИ
Пијаца – стециште разноликости, одраз културе, место где
може да се види и буде виђен...
Речју, чвориште у кoјем се људи радо укрштају. Ипак, уз све
то друго, приоритет оваквих
места је набавка хране, по могућству домаће, а вероватно
због свега наведеног овај вид
трговања опстаје упркос све жешћој конкуренцији оличеној
пре свега у моћним маркетима.
Ових дана свако се може уверити да пијаца одолева чак и
актуелној горопадној пандемијској пошасти (не рачунајући
период свеопштег гашења у време ванредног стања).
И произвођачи и продавци
свесни су опасности од коронавируса, па носе маске и раде
све друго у погледу заштите,
јер људи, својствено њиховој
природи, морају да се боре. И
то непрестано...
Субота. Чувени пијачни дан.
На градском „зелењаку” око
поднева ври као у кошници.
Као и у „нормална” времена –
пазари се, пуне се цегери и кесе, помало се ценка и неизостав но про ћа ска, јер, по ред
осталог, то је многима и омиљено место за диван.
Додуше, комуникацију сада
мало отежавају маске, али шта
је ту је – на све се жив човек
навикне.
Боље и то, листом кажу продавци, ма, све може само да
поново не затворе пијаце, као

је пчелар, још од 1990. године; сада је стигао до респектабилних деведесет АЖ кошница, а своје производе нуди само на пијаци. Притом је и пензионер, па му није толики проблем ако продаја не иде како
би желео.
– Није ни близу као некад,
али иде роба некако, чак и мало боље откад је корона завладала, јер људи више брину о
имунитету. У ту сврху најтоплије им препоручујем матични млеч, који кошта 500 динара по теглици од 300 грама, а
најбоље је узимати га трипут
дневно – каже Златко.

Најповољнији јаја, нескафе
и постељина

И купци се (углавном) придржавају мера
није примила онлајн продаја.
Овде смо читавих петнаест година и слажем се да је некад
било боље. Све теже је пласирати толику робу, будући да
узгајамо поврће на читавих пет
ланаца. Поред свих чланова
породице, морамо да узимамо
и раднике, које је тешко наћи
иако их плаћамо по солидних
триста динара на сат. С друге
стране, иако дуго послујемо
као регистровано газдинство,
ни кад ни смо ко ри сти ли

у првом таласу. Чујем да има
болесних чак и у комшилуку.
Ипак, људи се навикавају и долазе нам, па испада да боље
иде кад су ванредне околности.
Иначе, супруг и ја сами радимо башту и настојимо да наши
производи буду што природнији – каже ова Сефкеринка.
То потврђује и једна њена редовна муштерија, која истиче
да увек купује од малих произвођача. Многи од њих навраћају
и на тезгу Славољуба Макси-

Милки најбоље иде кромпир, иако много слабије него некад
у априлу, у време ванредног
стања, јер, на страну навике и
традиција, оне су многима једини извор прихода.

Поврћем против короне
То нарочито важи за бројне повртаре, а једна од њих, Глогоњка Милка Цветковић, сваке суботе је овде, док преосталих
дана тезгу води њена ћерка.
– За то време радимо на њиви. И немамо времена да мислимо на корону. Ето, носимо
маске и то је то... Што се тиче
тражње, тренутно иде кромпир
по 60 динара, узима се и на кило, понекад и на веће количине, али је из године у годину све
слабије. Додуше, некад буде више муштерија, али то не мења
битно ситуацију – каже Милка.
Њена млађа суграђанка Слађана Зорић, такође повртарка,
ипак истиче да се у доба короне купује више него обично,
нарочито здрава храна, попут
спанаћа, броколија или карфиола, али добро иде и парадајз.
– Без обзира на то што дистрибуирамо и на велико, много нам је недостајао пијац у
време ванредног стања, па нам
је остајала роба, јер се у народу

субвенције или било какву помоћ државе. Живимо искључимо од кванташа и Зелене
пијаце, где имамо много сталних муштерија – наводи ова
млада Глогоњка.
Још једна повртарка је Споменка Илин из Сефкерина (68).
На пијацу долази редовно, упркос хладноћи, врућини, па чак
и корони.
– Неки су забринути, неки
не, а ја носим маску, иако се
тешко дише. Шта ћеш, мора се,
јер мислим да ће бити горе него

мовића (58). Он већ дуго производи и продаје шампињоне.
– Није као некад, после короне је све слабије, јер се народ очигледно боји да излази
из кућа, па се надамо да ће се
ускоро све вратити у нормалу.
А док пијац није радио, имао
сам приличне губитке, будући да су и многи ресторани
били затворени, изузев оних
што раде кетеринг, па нису
имали потребе за набавком
наших печурака. Иначе, шампињоне производим у петсто

врећа, а кад останем без своје
робе, узимам је од проверених коопераната. Што се тиче
прича о затрованости овог поврћа хемијом или избељивању
плодова варикином, бар у мом
случају, то нема везе са истином, јер ја третирам само земљу, и то пре сађења – истиче
Славољуб.

Прополис и млеч за добар
имунитет
Препознатљиви пијачар је и
Старчевац Јован Пејчев, звани
Јоца Штрудла.
– Сада ме муштерије због
маске мало теже препознају,
али пошто много галамим, врло брзо схвате о коме се ради,
јер сам сваки боговетни дан
овде. Могу да кажем да има
људи, јер квалитет продаје робу, па су нам од јутрос отишле све штрудле. У питању је
разрађен породични посао, а
што се припремања ове банатске посластице тиче, наравно
да имамо и тајни рецепт –
каже Јоца.
Он продаје и друге производе на својој тезги, коју дели са
суграђанком Радом Шиц, чија
се кућа читав век бави пчеларством. Она од прошле суботе
носи маску, као и, како каже,
већина људи на пијаци.
– Ето, сада када је стани-пани мало више се троше пчелињи производи, јер су људи обазривији према здрављу, што би
требало да буде увек. Тако многи узимају прополис, који је
одличан за поменуту намену;
тако би, рецимо, требало да деца неколико пута дневно унесу
пет капи, а одрасли и по петнаест. Трудимо се да држимо
повољне цене, па су поменути
прополис и полен по двеста
динара, а што се меда тиче,
ливадски је 600, шумски 700,
а багрем и липа по 800 – набраја Рада.
И њен панчевачки колега
Златко Јаначковић дугогодишњи

Славољубову продају шампињона
корона знатно умањила
– Углавном нам долазе стални купци, можда и због тога
што су једино јаја јефтинија на
пијаци него у маркетима, а притом цене нисмо мењали већ
пет година. Роба нам је високог квалитета, иако, искрено,
није домаћа, јер за тако нешто
ко ко шка мо ра по цео дан

порез од 15.000 динара, док је
тезга за исти период – 7.000.
И овако је било тешко због немаштине, а на све то дошла
нам је и несрећна корона –
закључује Борка.
Ипак, преживели су људи и
пијаце много тога, па ће ваљда
и ово чудо...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Петорка
Ово петоро штенади хитно тражи дом. Веома су угрожени,
што од деце која их развлаче
свуда и остављају им отворен
бокс иако су у затвореном, што
од других људи и комшија који не воле животиње. Тако се,
нажалост, догодило да је једно
од њих згазио аутомобил.
Иначе, ови лепотани су веома умиљати, дружељубиви и жељни пажње.
Све информације се могу добити на телефон 060/313-79-83.

Лола
Ова млада женкица стара је највише
седам месеци и хитно тражи смештај.
Још увек је беба, и то свилена, мазна
и надасве умиљата. Када прилази, покуњи се и упишки од среће. Не може
да преживи на улици, на којој се сада
на ла зи, па јој је нео п ход но хит но
удомљавање.
Лола ће бити стерилисана што пре, а обезбеђена је и вакцина. Све друго се може сазнати на телефон 065/529-38-08.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

С друге стране, Јово Милићевић (62) продаје јаја већ пет
година, откад је остао без посла. Сортирао их је по класама, јер се на фарми мерилицом одвајају по тежини, па према том критеријуму коштају од
девет до четрнаест динара по
комаду.

слободно да шета и кљуцка около. Што се короне тиче, долазили су нам људи и када је био
највећи страх. На почетку епидемије су правили залихе и
узимали много више, али сада
је то спласнуло – наводи Јово.
На оном „незеленом”, такозваном робном делу пијаце, већ
осамнаест година за хлеб зарађује и Борка Анкуцић. На тезги, која је уједно и њена званично пријављена трговинска
радња, она нуди робу широког
асортимана, углавном допремљену из Мађарске, а понешто
је и из Кине.
– Поред сухомеснатих производа и тестенине, највише
иде нескафе, чије паковање од
270 грама износи 500 динара,
што је неупоредиво јефтиније
него у радњама. Имамо и квалитетну постељину за француски ле жај по не ве ро ват них
2.500 динара, као и сасвим солидне папуче по 400 динара.
Уз тако ниске цене није лако
зарадити, јер треба покрити,
ре ци мо, ме сеч ни па у шал ни

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

И Слађани је недостајала пијаца за време ванредног стања
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НАЈМЛАЂИ ОДБОЈКАШИ БОРЦА ВРЕДНО ТРЕНИРАЈУ

СЈАЈНИ УСПЕСИ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

СТАСАВАЈУ НЕКИ НОВИ КЛИНЦИ...

МИЛОШ И ЂОРЂЕ „ОСВОЈИЛИ” БУГАРСКУ
Два турнира – два
злата
Такмичења после
шест месеци

Одбојкашки клуб Борац из
Старчева, један од најбољих
спортских колектива у нашем
граду, поново је заузео своје
место тамо где и припада – у
српској елити.
Момци које је предводио
тренер Душан Јовић опет су
постали чланови Суперлиге
наше земље, па не треба сумњати да ће и од јесени, или
када већ буде стартовала нова трка за бодове у најјачој
лиги у нашој земљи, имати
шта да кажу.

играли, сада као тренери своје богато искуство преносе на
млађе.
– Имамо групу од двадесетак дечака који су за врло
кратко време исказали велики таленат. Што је најважније, спремни су да уче, упијају
сваки савет, па не треба сумњати да ће с временом стасати у праве одбојкаше. Наша
врата су отворена свима. Ко
год жели, може да нам се придружи. Сада тренирамо у складу са епидемиолошком ситу-

Поред сјајног резултата првог тима, љубитеље игре преко мреже у нашем граду може да охрабри још једна лепа
вест. Наиме, у време када мушка одбојка у Србији пролази кроз кризне године, када
се клубови осипају и гасе, када

ацијом у земљи. Водимо рачуна о мерама предострожности, не улазимо у салу, па вежбамо на терену с песком у
дворишту школе у Старчеву
– рекао је тренер најмлађих
одбојкаша Борца Владимир
Ковачевић.

Наш суграђанин Милош Милић полако али сигурно постаје један од најпопуларнијих панчевачких спортиста. Овај момак је заједно са саиграчем
Ђорђем Класнићем из Новог
Сада прошле сезоне бриљирао
на теренима за одбојку на песку широм Старог континента... Богату ризницу трофеја
обогатио је титулом вицешампиона Србије, па државног првака Хрватске, а освајао је и
ФИВБ турнире у Мађарској и
Турској. Милош и Ђорђе су тренутно у Бугарској, где настављају фантастичан низ успеха...
– Припреме за ову сезону започели смо још у септембру
прошле године. Били смо у
кампу у Шпанији, а с нама су
били и кондициони тренер Мирослав Данилов и тренер Милена Матић из Новог Сада. После месец дана припрема у

Шпанији вратили смо се у Србију, а како нас је време послужило, тренирали смо на Ади
Циганлији све до децембра.

Пошто у Србији нема сале с
теренима за одбојку на песку,
зимски део припрема смо морали да одрадимо на неком топлијем месту, па смо тренинге
наставили на Флориди. У Америци смо провели два месеца
и одиграли три турнира. Два
пута смо тријумфовали, а једном смо заустављени у финалу, па смо морали да се задовољимо сребром. Цео фебруар
смо провели у кампу на Канарским острвима, где смо имали одличне услове за тренинг.
Форму смо темпирали за средину маја, када је требало да
наступимо у Бадену у Аустрији, на „Континентал купу”, другој фа зи ква ли фи ка ци ја за
Олимпијске игре, а потом и на
Универзијади и другим турнирима светске серије. Нажалост,
због пандемије коронавируса
сва такмичења су отказана, а
ми смо наставили да тренирамо колико су то услови дозвољавали. Како ствари засад стоје, све је одложено за следећу
годину, мада постоји могућност да се одрже неки турнири

светске серије у Европи, али
неће бити од бодовног значаја
– ексклузивно за „Панчевац”
из Бугарске говори наш суграђанин Милош Милић.
После више од шест месеци
од последњег одиграног турнира Милош и Ђорђе су се на
најлепши начин вратили у такмичење. Коначно су добили
прилику да покажу све оно што
су радили у протеклом периоду и – опет су победили!
– Морали смо да се сналазимо и да пронађемо неке међународне турнире у организацији одбојкашких федерација одређених држава. Турнир
који смо освојили у Бугарској
организовао је Sofia Beach Club,
а играли смо против најбољих
бугарских парова и успели да
тријумфујемо. На истом месту
смо се такмичили и прошлог
викенда, на другом турниру, а
после кишног викенда успели
смо да освојимо и друго најсјајније одличје. Следећег викенда, такође у Софији, одиграћемо још два турнира, а након тога, у августу, на програму је и финални турнир, на
коме ће наступити неке од најбољих екипа у Европи и уједно и у свету. Између ових такмичења, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала, планирамо да играмо
турнире у Хрватској, Шпанији
и Француској. Све у свему, ова
ситуација нас није обесхрабрила, напротив, добили смо времена да се још боље припремимо за светску сцену. С великим нестрпљењем очекујемо завршетак тренутне ситуације и шансу да одиграмо планиране турнире – поентирао
је Милош.
Милош и Ђорђе се не заустављају. Два турнира у Бугарској – два злата. Од ових момака, који за сјајне резултате
истичу и свог тренера Милену
Матић, добре резултате тек треба очекивати. Стизаће лепе вести у Панчево и Нови Сад с разних крајева света...
Будите уверени у то!

С ПРИПРЕМА ФК-а ДИНАМО 1945

„БРЗИ ВОЗ” ЕФИКАСАН НА СТАРТУ

је све мање тренера, па самим тим и дечака који би желели да се баве овим лепим
спортом, у Одбојкашком клубу Борац полако али сигурно
стасава једна нова генерација талентованих дечака.
Некадашњи асови Борца
Владимир Ковачевић и Ратко Та нев, ко ји су с мно го
успеха својевремено такође

Старчево се одувек и по одбојци препознавало. Генерације одбојкаша проносиле су
име свог места широм Југославије, а Борац је побеђивао
и највећа клупска имена наше земље.
Да тако буде и у будућности, побринуће се неки нови
клинци који су заволели одбојкашку лопту...

Фудбалери Динама 1945 вредно раде под надзором шефа
стручног штаба Жарка Тодоровића и његових сарадника
Кристијана Стојанова, Горана
Коларића и Ненада Николића
и припремају се за почетак трке за бодове у Српској лиги
група „Војводина”.
После уводног дела припрема на ред је дошло и играње
контролних утакмица. Прошле недеље на Градском стадиону у Панчеву „брзи воз” је
са 6:1 савладао Раднички из
Ковина.
Тренер домаћих Жарко Тодоровић шансу је пружио свим
играчима, а Динамо 1945 дошао је у вођство после седам
минута игре. Златковић је одлично центрирао, а Милановић је ударцем главом послао
лопту иза леђа голмана Рнића.
На 2:0 је повисио Милановић
по гот ком из је да на е стер ца.
Имали су и гости своју шансу,
али је одлични голман Анџић
сачувао своју мрежу. Два минута пре одласка на одмор и
Пештерац је затресао мрежу
Ковинаца, па је Динамо већ до
одласка на одмор имао високу
предност (3:0).
У другом полувремену домаћи фудбалери постигли су још
три поготка. Најпре је прецизан био Нешић у 51. минуту, а
у финишу сусрета Јаковашић
је два пута успео да се упише у
листу стрелаца. Гости су почасни погодак постигли из пенала.
Динамо 1945 наступио је у
саставу: Анџић, Анђелковић,

Злат ко вић, Ка ран фи лов ски,
Цр но мар ко вић, Ве шти ца,
Дринчић, Пештерац, Радисављевић, Милановић и Лукић,
а прилику су добили и: Лукић, Си мо но вић, Вуч ко вић,
Антић, Миливојев, Марковић,
Башић, Нешић, Регоје, Мицић и Јаковашић.
– Тренирамо по плану који
смо зацртали за овај део припрема и морам да истакнем
да момци добро извршавају
захтеве које пред њих постављам на тренинзима. Полако
појачавамо интензитет рада,
играчи све то добро подносе,
тако да очекујем да ћемо ући

у потребну форму до почетка
првенства. Остали смо без неколико искусних играча, али
било је и раније одлазака из
клуба. Никоме нисмо правили сметње, настављамо даље.
Желимо да у новом првенству
направимо млад и перспективан тим који ће дуже време
играти заједно. Најважније је
да сви играчи буду здрави. Сада улазимо у период који момци највише воле, а то су контролни мечеви. Треба да откло ни мо гре шке и уи гра мо
тим за старт првенства. Морам да нагласим да нас чека
тешка и дуга сезона у којој ће

се надметати двадесет клубова и у којој ће пола лиге стрепети од испадања – рекао је
тренер Динама 1945 Жарко
Тодоровић.
На тренинзима „брзог воза”
има много момака који су на
проби, очекује се и довођење
појачања, а засад је познато да
је клуб напустило неколико
играча. Јован Томић и Милан
Недучић прешли су у старчевачки Борац, Немања Ахчин је
постао нови члан ОФК-а Жарково, док је Стефан Милојевић
отишао у Први мај из Руме, а
Драган Дашић у редове панчевачког Железничара.

Велико искушење већ
на старту
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ИЗВУЧЕНИ ПАРОВИ ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

МАРКО РАДАКОВИЋ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ

ПАНЧЕВАЧКИ „ЖЕЉА”
КРЕЋЕ ИЗ КРАГУЈЕВЦА

„ЛОВ” ПОЧИЊЕ У ПОЉСКОЈ

Две добре провере
Прошле седмице је одржана
видео-конференција клубова
Прве лиге Србије на којој су
извучени парови за нову сезону у другом рангу такмичења,
а она треба да стартује за двадесетак дана.
Фудбалски клуб Железничар
прву утакмицу игра у гостима,
и то у Крагујевцу, против Радничког 1923. Тај меч је заказан
за 15. август. Премијера Прве
лиге Србије у нашем граду биће у другом колу, када ће на
СЦ-у „Младост” гостовати ОФК
Жарково. У трећој рунди „Жеља” путује у Чачак, на мегдан с
Борцем 1926, а потом дочекује
Земун. У петом колу следи пут
у Лозницу, затим на терену покрај Пескане гостује Колубара
из Лазаревца, а потом момци
тренера Марка Перовића имају још једно тешко гостовање –
меч против Трајала у Крушевцу. У осмом колу Прве лиге Србије Железничар дочекује Будућност, а затим му предстоје
две утакмице на страни. Најпре је на програму пут у Јагодину и мегдан са истоименим
домаћином, а потом следи селидба на југ Србије, у Врање, и
сусрет с Динамом. У 11. колу
„Жеља” дочекује лесковачку Дубочицу, затим иде у Краљево,
на меч са Слогом, а потом му у
госте долази Раднички из Срем-

ске Митровице. Четрнаеста рунда је резервисана за утакмицу
у Београду и дуел с Графичаром, а седам дана касније у
Панчево долази ИМТ. У претпоследњем колу јесењег дела
првенства у Првој лиги Србије
Железничар иде у Пирот, где
ће одмерити снаге с Радничким, а завеса на први део сезоне биће спуштена 29. новембра, када ће на СЦ-у „Младост”
гостовати новосадски Кабел.
И док љубитељи најважније
споредне ствари на свету у нашем граду с нестрпљењем ишчекују почетак трке за бодове, фудбалери Железничара
вредно тренирају под руководством шефа стручног штаба
Марка Перовића и његових
сарадника Марка Андрејића,

Предрага Добрића и Владимира Растовића.
Засад све тече по плану, јер
има доста времена да се момци добро спреме и да се склопе све коцкице у тиму како би
се што што боље дочекао почетак трке за бодове у Првој
лиги Србије. Због пандемије
коронавируса отказане су припреме на Златибору, али у ФКу Железничар ништа се не препушта случају. Води се рачуна
о здрављу фудбалера, поштују
се све мере надлежних структура у вези са епидемијом, а
договорено је и играње нових
контролних утакмица.

Поштујући све мере у борби
против коронавируса, фудбалери „Жеље” су прошлог викенда на Спортском центру
„Мла дост” има ли још јед ну
проверу. Иако је време било
против фудбала, због велике
врућине, момци из омладинског погона и сениорског тима давали су све од себе, колико се то може у уводној фази припрема, а после велике
паузе.
Тренери Марко Перовић и
Небојша Петровић проверили
су све момке, па им је ова утакмица свакако послужила да виде
на који сегмент у деловању тима треба обратити највише пажње у наредној фази припрема.
Сениорски тим Железничара чинили су: Лучић, Јанкулов,

Дашић, Дамјановић, Трипковић, Плавшић, Јовановић, Савановић, Радисављевић, Јовковић, Стевановић, Стојанов, Топаловић, Кнежевић, Марковић,
Аничић, Башановић, Милин,
Зорица, Вучетић, Петровић,
Стојановић, Ковачевић и Ивковић. Иако је резултат био
потпуно у другом плану, према очекивањима, победили су
сениори. Голове су постигли
Милош Савановић, Вукашин
Јовковић, Лука Стојановић (два)
и Данило Ковачевић (два).
Прву праву проверу „Жеља”
је имао на стадиону ОФК-а
Жарково, где је одмерио снаге
са истоименим домаћим тимом, будућим ривалом и у Првој лиги Србије. У овом су срету се видело да је дуга пауза оставила трага на момцима,
али популарна „стара дама” с
Тамиша показала је да ће имати шта да каже и у високом
рангу такмичења: ОФК Жарково – Железничар 0:1 (0:1).
Гол одлуке је постигао Лазар Марковић у 26. минуту, када је био највиши у скоку после одличног центаршута Марка Башановића. Иако је реч о
пријатељској утакмици и мада
је резултат био у другом плану, Данило Ковачевић и његови саиграчи овом победом су
исписали нову страницу историје фудбала у Панчеву.
Шеф стручног штаба „дизелке” из Панчева Марко Перовић у првом полувремену супротставио је Жаркову тим у
саставу: Кнежевић, Јанкулов,
Башановић, Аничић, Марковић, Плавшић, Радовановић,
Стевановић, Савановић, Петровић и Ковачевић, а у других 45
минута боје Железничара бранили су: Лучић, Дашић, Милин, Дамјановић, Трипковић,
Вучетић, Јовановић, Ивковић,
Зорица, Стојановић, Јовковић
и Стојанов.
Иако целокупна здравствена ситуација у земљи нимало
не иде наруку спортистима, уз

ШАХОВСКА НАДМЕТАЊА

„АЉЕХИН” У ДОБРОЈ ФОРМИ
На недавно одржаном кадетском турниру „Аљехин 2020”,
у омладинском насељу Чардак,
међу педесет најбољих кадета
из целе Србије истакли су се и
чланови панчевачког клуба
„Аљехин”.
У групи предшколаца победио је Аљоша Каначки, у надметању девојчица из нижих
разреда тријумфовала је Нина Јочић, док се Јана Стошић
окитила сребром, а у конкуренцији дечака Андреј Добричан се пласирао на четврто
место. Код старијих девојчица Ања Радмановић је била

друга, а Милица Амиџић трећа. Вук Каначки је освојио сребро, а Петар Стаменковић
бронзу у надметању дечака из
виших разреда.
Прошлог викенда је млада
репрезентација Србије одиграла онлајн меч с кадетима из
Кине. Меч је завршен с резултатом 20:20, играло се на двадесет табли, по две партије, а
на четири табле су играли кадети Шах клуба „Аљехин”. Велики допринос овом резултату
дали су: Андреј Добричан, Аљоша Каначки, Јана Стошић и
Нина Јочић.

поштовање свих мера у борби
против коронавируса, момци
тренера Марка Перовића прошлог викенда одрадили су још
један контролни сусрет.
На терену с вештачком травом на Ади Циганлији Железничар се састао са Синђелићем. Евидентан је био умор код
играча, било је и грешака, али
било је и добрих акција и лепог фудбала. На крају су Панчевци потврдили да су ипак
квалитетнија екипа: Синђелић–
Железничар 0:2 (0:0).
Тим из нашег града је започео меч у саставу: Лучић, Милин, Дамјановић, Аничић, Дашић, Вучетић, Зорица, Стевановић, Стојановић, Стојанов и
Јовковић. Повређеног Борка
Аничића заменио је Бојан Трипковић, а у другом полувремену
су играли и: Кнежевић, Јанкулов, Ба ша но вић, Мар ко вић,
Плавшић, Јовановић, Петровић, Савановић и Ковачевић.
Мрежу Синђелића је први
погодио Лука Петровић, и то у
59. минуту, после корнера који је одлично извео Марко Башановић. Петнаестак минута
касније „севнуо” је још један
контранапад Железничара, опет
је Лука Петровић снажно шутирао, голман Синђелића успео је некако да укроти ту „бомбу”, али акцију је сјајно испратио Милош Савановић, па је
одбијену лопту послао на право место – у мрежу домаћег
тима.
Тренер Марко Перовић и после ове провере може да буде
задовољан. Увидео је и недостатке, али и добре ствари у
игри своје екипе. До почетка
шампионата у Првој лиги Србије има довољно времена да
се комплетира тим који ће свакако имати шта да каже и у јакој конкуренцији. Наредни контролни меч Железничар ће одиграти 25. јула у Вршцу. Наравно, уколико епидемиолошка ситуација у земљи то буде
дозволила.

Српски ММА борац Марко Радаковић, наш суграђанин, потписао је уговор с познатом
европском организацијом,
пољском промоцијом „Fight
Exclusive Night” (FEN), и већ
је заказао прву борбу, против
изузетно озбиљног ривала. Популарни панчевачки Headhunter (ловац на главе) потписао
је уговор на три меча, а први
је на програму крајем августа
у пољском граду Острода.
– Сада је и званично, потписао сам уговор на три меча
са организацијом FEN, а први испит ме чека 22. августа
у Пољској против домаћег
борца Марчина Нарушчке.
Припреме увелико трају, први пут ћу се борити у средњој
категорији, али идем да представим своју земљу на најбољи могући начин – истакао
је Марко Радаковић.
Дакле, новина у каријери
српског борца јесте да ће овај

меч ра ди ти у сред њој ка тегорији, до 84 килограма, у
од но су на до са да шње так мичење у велтер категорији
(77 кг).
Искусни тридесетседмогодишњи пољски борац има скор
од деветнаест победа и девет
пораза. На другој страни, члан
тима „Ахилеј” и ММА академије Панчево до сада је одрадио тринаест професионалних
борби и остварио скор од десет победа и три пораза. Како
су одласком двоструког FEN
шампиона Андреја Грзебјика
остале две упражњене титуле
у велтер и средњој категорији, српски борац би у случају
победе имао право да размишља и о нападу на појас.
То Марку Радаковићу не би
био први трофеј, јер у колекцији већ има појас немачке
КФН професионалне лиге, као
и трофеј намењен аматерском
државном прваку Србије.

ИЗМЕНЕ У КАЛЕНДАРУ СТРЕЉАЧКОГ
САВЕЗА СРБИЈЕ

НАСТАВАК СЕЗОНЕ У АВГУСТУ

Стрељачка сезона у нашој земљи, по коригованом календару ССС-а, наставиће се у
августу, трећим колом Купа
Србије у гађању из малокалибарског оружја (А-програм)
и у гађању из ваздушне пушке из тростава (Б-програм)
у Новом Саду. Нови термин
такмичења је 1. и 2. август.
Требало је да треће коло
буде одржано почетком јула,
али Град Нови Сад је увео нове мере с циљем сузбијања
коронавируса, па је такмичење одложено. После консултација чланова Стручне коми си је, Струч ног шта ба,
спортског директора Драгана
Марковића и генералног секретара Ненада Петковића
донета је нова одлука о изменама календара такмичења.
Иако је било планирано да
се треће коло купа чак откаже,

људи из Стрељачког савеза Србије су, реагујући у складу с
развојем ситуације и узимајући у обзир интересовање стрелаца за учешће у трећем колу,
одложили такмичење за август.
Уједно, одређен је нови термин финала Купа Србије. Најбољи стрелци у нашој земљи
бориће се за вредне трофеје
8. и 9. августа.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх8
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Игра
С игром се креће још док си у пеленама.
Неки у њима остају прилично дуго...
Како год, у неком моменту игра постаје играрија.
Ради се о нешто вишем нивоу наивности.
Када се крене с емотивним игрицама, тензија је очита.
Ту јеси или ниси, појешће те ако ниси.
Ако јеси – враћаш се у игру, сада озбиљну, зрелу.
У њој потезе мораш да планираш.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

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

Претицање
Ања и Страхиња уживају на
баз
планине Радан, а у друштву енима Пролом Бање, која је окружена обронцима
браће Алексе, Вука и Марка
проводе незаборавне
тренутке. Све наравно под буд
ним оком деда Живе и баба
Славице.
Славица Урс

Да би један тип особа себи био добар...
Понекад мора да буде напред, да води.
То је ствар карактера, не наслеђује се и не учи.
Ако хоће да води, мора да претиче.
А за то су потребни гас и осећај аутовеличине.
Али кад претекне олдтајмер, то не значи да је од њега бољи.
Искуство учи да је претицање често опасно.
Долази и до „слупавања”.

Рециклажа

Пуно поздрава Панчевцима са излета из Белгије.
Излет је био после попуштања пандемијских мера, а пре новог пооштравања.
Михаљ и породица

Кад нешто дотраје, иде на рециклажу.
Да би то заслужило, морало је да има вредност.
Употребну, најпре.
То се односи на мисли пре свега.
Једном промењени став уме поново да буде ко нов.
Као да је, после извесног времена, оригиналан.
То онда буди нову енергију.
Стваралачку.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ана Перић,
ученица:
– Шетаћу и
одмараћу се. Школа
је завршена, па више
немам обавезе. Наћи
ћу се с друштвом.
Ако буде прилике,
ићи ћу и на купање.

Михајло Белић,
машински
инжењер:
– Надам се да ће
бити лепо време и да
ћу отићи на Аду, како
сам планирао. Било би
лепо да се сунчамо,
купамо и уживамо.
Уколико не буде био
полицијски час (смех).

Сандра Алексић,
хотелијер:
– Будући да тренутно
не радим, остаћу код
куће. Бићу с драгим
људима. У слободно
време ћу се посветити
читању. Не смемо
никуд да идемо, па
немамо много избора.
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