Забрана за ријалити
програме преко дана

» страна 2

ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Представљамо нове
чланице Градског већа

» страна 3

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. СЕПТЕМБРА 2020.

Број 4884, година CLII

У СУСРЕТ ДОДЕЛИ НАЈВЕЋЕГ ГРАДСКОГ ПРИЗНАЊА

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА,
СВИ УЗЛЕТИ И ПОСРТАЊА
Ко одлучује о добитницима, коме је до сада
додељивана и шта би требало мењати

страна 4

Град
Зашто горе
сеоске
депоније
» странa 9

Здравље
Природни лекови
за масноће у крви
» страна 6

ВОЖЊА

Записи

Трио Крстић:
Живот уз ноте
и љубав
» страна 24

Фото-репортажа

САМО ДА ПОТРАЈЕ ТОПЛО ВРЕМЕ стр. 8

ДА ИМАТЕ КОРИСТИ ОД ГОСТИЈУ

страна 5

Грејање на гас ове КАКО ДО НОВЦА ИЗ ФОНДОВА
зиме најјефтиније ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА
АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

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

Баште и за око
и за душу
» страна 25

Спорт

Поштовани читаоци,
због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” ће и у уличној продаји, код
колпортера, моћи да се купује од петка, уместо
од четвртка, као до сада. У исто време стиже и
на киоске.
Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову
промену.
Редакција
НАШИ СУГРАЂАНИ АДВОКАТИ

стр. 11

За право и правду

Шампионке: Наташа,
Кристина и Тамара
» страна 26

2

ДРУГА СТРАНА

Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСТАВЉАМО ГРАДСКЕ ВЕЋНИКЕ И ЊИХОВЕ РЕСОРЕ (1): МАРИЈА ЈЕВИЋ И ВЛАДИСЛАВА МАКСИМОВИЋ

Пише: Александар Живковић

КУЛТУРА СЕ ВРАЋА, ПУН ГАС ПОЉОПРИВРЕДЕ

Спорт
у доба
короне
Спортска Србија је поново на
ногама. После фудбалских
крећу и национална такмичења у другим спортовима. А докле ће трајати, видећемо...
Нова сезона остаће упамћена по томе што је гледаоцима
забрањен приступ спортским
објектима у којима се одржавају утакмице. Превенција у
борби против коронавируса,
кажу надлежни. Сабласно делују стадиони и дворане, тешко је играти пред празним
трибинама, али шта је – ту је.
Добро је и док се игра, кажу
многи.
Мишљења су подељена када
су утакмице и спортске приредбе у питању. Једни говоре и
доносе уредбе које морају да
се спроводе, па нема гледалаца на трибинама, док други
сматрају да треба да их буде, у
одређеном броју. Онолико колико би било безбедно. Питају
се, с обзиром на то да су кафићи пуни и да су донедавно била препуна купалишта, зашто
и на спортским трибинама не
би био макар и редукован број
навијача.
Али засад – збора нема! Тако је како је. Па нема ни зборова на трибинама.
Опет, према одлуци коју је
донео Кризни штаб, спортским клубовима је дозвољено
да користе фискултурне сале
школа за своје активности. С
друге стране, те исте сале не
могу да се користе за наставу
физичког васпитања, што је
изазвало незадовољство наставника физичког васпитања.
У многим школама, кажу,
не може да се изводи настава
физичког у сали с пола одељења, али су зато дозвољени тренинзи и такмичења, на које
углавном долазе та иста деца
која не могу да имају редовну
наставу физичког.
На основу закључка Кризног
штаба, Министарство просвете је упутило допис основним
и средњим школама у коме
пише да „све активности које
се остварују у школском простору у случају када је њихов
организатор спортски клуб, а
не школа, морају да буду организоване и реализоване уз поштовање мера заштите здравља свих учесника”.
Дакле, нема никакве дилеме. Закон је јасан и мора да се
поштује!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На овом месту ћемо вам почевши од овог издања листа представљати чланице и чланове Градског већа, њихове ресоре и приоритете у
раду. Ове недеље су нам у гостима биле две нове чланице Градског

већа: Марија Јевић, која је задужена за културу и омладину, и
Владислава Максимовић, чији је ресор пољопривреда, село и рурални развој.

ПАНЧЕВАЦ: Пандемија је изменила
сферу културе. Да ли је неки догађај
ипак завредео пажњу? Шта ће град
чинити да се манифестације одрже?
МАРИЈА ЈЕВИЋ: Волела бих да
могу да говорим у неким бољим
околностима, у условима када би
креативност могла да буде у основи
концепције културних садржаја и
ресора који водим. Свима је јасно да
је тежак период времена иза, али
још тежи испред нас. Пандемија је
неповољно утицала на програме у
култури и ова година ће дефинитивно остати у знаку пошасти која је задесила човечанство. По Уредби Владе Републике Србије, култура је постепено почела да се враћа у редовне токове, па је тако недавно одржана изложба радова из 51. ликовне
колоније „Делиблатски песак”, а затим смо имали 43. „Рукописе” Дома
омладине. Народни музеј Панчево
је отво рио неколико изложби, а
Градска библиотека и Кул турни
центар успели су да се „подигну на
своје ноге” и да нађу начин да, поштујући препоруке Владе, реализују
своје програме, наравно у знатно
смањеном обиму. Град Панчево је
врло озбиљно приступио разматрању свих манифестација које чине
културни идентитет овог града, као
што су Бијенале уметности, Панчевачки џез фестивал, али и поменута
ликовна колонија.
l Како се Град ангажује у сфери
омладинских активности?
– Омладинске активности у Панче ву зау зима ју ва жно место на
омладинској мапи Србије, али и региона. Њихов број не можемо да
сведемо на неку цифру, јер је он варијабилан и зависи од прилично
фактора. Међутим, постоје активности и манифестације за младе које
су постале устаљене и неке се традиционално одржавају, као што су, на
пример, „Матурантски плес”, обележавање Међународног дана младих,
„Друштво у природи”… Канцеларија
за младе спроводи пројекте у различитим областима, од екологије, преко здравства и саобраћаја, али и
програме универзалних форми едукативног карактера. Наравно да су
ту и конкурси за оснаживање омладинског и цивилног сектора. Ни овде не можемо да не поменемо овогодишње неповољне прилике које су
спречиле да се све ове активности и
одрже.
l Постоје ли финансијски подстицаји из Републике и Покрајине за
културу и омладину?
– Постоје разни републички и покрајински пројекти, али и они Европске уније, који чине важан подстицај
за културу и омладину, што без икакве сумње даје огроман „ветар у леђа” градским институцијама културе
и омладине. Овом приликом бих
истакла два пројекта које финансира
Европска унија, а суфинансира

ПАНЧЕВАЦ: Колико је пандемија
утицала на пољопривредну производњу на територији града?
ВЛАДИСЛАВА МАКСИМОВИЋ:
Производња хране није смела да
стане у периоду пандемије, па је
Секретaријат за пољопривреду, село
и рурални развој на основу смерница Министарства по љо привреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије и министра Недимовића
предузео мере у вези с најугроженијом категоријом у пољопривреди –
повртарством. После компликоване
ситуације око снабдевања храном и
затварања пијаца у првој недељи
проглашења ванредног стања, направили смо листу на којој су били
контакт-телефони пољопривредника и списак њихових производа, па
су они наставили продају на интернету, преко сајта Града Панчева.
Што се тиче осталих грана пољопривреде, наш Секретаријат је 24 сата
био у контакту с произвођачима и
логистички им помагао да добију
дозволе за кретање механизације у
току полицијског часа. На тај начин
смо одговорили свим захтевима и
није било пробијања агро-рокова
приликом најважнијег посла – пољопривредне сетве. Исто тако, пољопривредници су, желим да истакнем, били веома одговорни, озбиљно
су схватили ситуацију и нису злоупотребљавали дозволе за кретање.
За време пандемије у марту одржали смо други круг лицитације државног пољопривредног земљишта,
када је од понуђених око 840 издато
око 400 хектара.
l Да ли је ове године направљен
неки атарски пут?
– Обавеза ресорног градског секретаријата је стварање позитивног
ам би јен та, као и усло ва у ви ду
изградње атарских путева, који у великој мери помажу пољопривредницима у обављању њихових послова. Као и сваке године, одржао се
тренд изградње око десет километара атарских путева, и то према Годишњем програму заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на основу приоритета, а на
захтев месних заједница, као и на
основу одлука на нивоу кабинета
градоначелника. Тренутно се завршавају радови на изградњи атарских путева у Омољици и Банатском Брестовцу укупне дужине око
осам километара, што је реализовано заједничким средствима Града
Панчева и Покрајинског секретаријата за пољопривреду. У плану је и
покретање јавне набавке за ову намену у Долову и Банатском Новом
Селу, за шта су опредељена средства
из буџета Града. Следеће године ћемо и одржавати постојећу разгранату мрежу атарских путева, па планирамо да издвојимо озбиљна средства буџетом за 2021. Наша је тежња да овај темпо изградње одржимо и у будућности, а посебну пажњу
желимо да усмеримо на атарске путеве који пролазе кроз велике парцеле или их спајају.
l Како тече закуп државног пољопривредног земљишта?
– Узимајући у обзир веома тешко
стање поводом пандемије и редукованог рада Министарства пољопривреде, ресорни градски секретаријат
трудио се да припреми предстојећу
лицитацију у што краћем року. У
овом тренутку имамо усвојен Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, а самим тим и најбитнији услов
за одржавање лицитације. Тим програмом је предвиђено, па ће бити и
понуђено око 3.900 хектара државног пољопривредног земљишта; већ
су потписани уговори за око 600
хектара по основу права пречег закупа у сточарству, као и бесплатног
коришћења овог земљишта за школе, институте, факултете… С друге
стране, пратимо реализацију важећих уговора с периодом закупа до
десет година за око 10.500 хектара.
Просечна цена закупа била је 320
евра по хектару.

Племенитост.
У граду, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Влада Републике Србије: „Данас млади, сутра лидери” и „Агри” – који се
тиче младих пољопривредника. У
оквиру њих, Панчево с још петнаест
градова у нашој земљи има прилику
да буде део пројеката кроз које је ЕУ
од 2000. до данас донирала више од
3,6 милијарди евра Србији. Средства
су коришћена за подршку развоја
квалитета живота и реформи у сфери
цивилне заштите, заштите од поплава и помоћи поплављеним подручјима, образовања, размене знања,

Марија Јевић је рођена 1979.
године. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду на групи за андрагогију. Тренутно је на едукацији из системске породичне
терапије. У периоду од 2015. до
2018. године била је директорка Дома омладине у Панчеву, а
од 2013. до 2015. године Дома
кул ту ре у Ка ча ре ву. Имејл:
marija.jevic@pancevo.rs
заштите околине, културе, владавине
права, цивилног друштва, социјалне
инклузије, омладине и спорта. Затим, важан је покрајински пројекат
„Млади су млади”, чија су средства
од великог значаја за стварање бољих
услова, боље климе и културе реализовања различитих садржаја за младе. Свакако да институције културе и
омладине користе и овакве видове
финансирања и да нису искључиво
ослоњене на буџет Града. Међутим,
без обзира на све ове околности, мора се подвући да је финансијско стање у култури изузетно тешко, јер се
више деценија она налази на маргинама „преживљавања”, с минималним буџетима за културно-уметничке програме. Оптимизам је ту, јер у
последњих неколико година постоји
тенденција раста средстава која се из
буџета Града издвајају за културу, а
та тежња неће престати. Град Панчево заузима значајно место на културној мапи: Панчевке и Панчевци имају развијену културну свест, културне
потребе, ствараоце и стваралаштво,
културне институције, културну политику и, могло би се рећи, врло софистициран укус. За све ово се морамо борити и истрајавати у смислу рада и функционисања, али у исто време и развоја институција културе.
l Какве су препоруке виших инстанци власти у вези са организовањем културних скупова?
– Оне су се већ одомаћиле и постале део наше свакодневне рутине, а
подразумевају интензивнију хигијену, заштитну опрему и физичку
дистанцу. Те мере су основ организовања било каквог скупа, па и културног. Много је изазова пред нама, а један од њих је развој стваралаштва и у
даљем периоду – подршка стваралачким пројектима биће императив.
Панчево мора да остане један од респектабилних културних центара у
овом делу Србије.

l Има ли новости на пољу комасације?
– Процес комасације је сложен и
дуготрајан, а уједно је и будућност
пољопривреде. У плану је да што пре
наставимо комасацију у КО Глогоњ,
где имамо 5.500 хектара пољопривредног и грађевинског земљишта.
Комасација ће се радити и на осталим катастарским општинама на територији Града Панчева.
l Постоје ли финансијски подстицаји из Републике и Покрајине? Колики су били ове године?
– Секретаријат за пољопривреду,
село и рурални развој сваке године
учествује на републичким и покрајинским конкурсима. Ове године је
потписан и реализован уговор између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Града Панчева и ЈПВ-а „Воде
Војводине”: предвиђено је, заједничким средствима у износу од 34 милиона динара, уређење каналске мреже
у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. Поред тога, Секретаријат је на покрајинском конкурсу у вези са чишћењем и уклањањем дивљих депонија с државног пољопривредног земљишта добио око
милион динара, а сам посао и реализација уговора су у току, радови се
изводе у КО Иваново.

Владислава Д. Максимовић је
рођена 1985. године. По образовању је мастер инжењер пољопривреде у области хортикултуре, а Пољопривредни факултет у
Земуну завршила је с просеком
9,88. Докторанд је на истом факултету с докторском дисертацијом из области ратарства и повртарства. Такође је дипломирани
инжењер пејзажне архитектуре
и хорти културе. До сада је
обављала дужност техничког извршног директо ра у ЈКП-у
„Зеленило”. Посвећена је сталном усавршавању у областима
шумарства и пољопривреде. Аутор и коаутор је радова у водећим домаћим и међународним
на учним часописи ма. Имејл:
vladislava.maksimovic@pancevo.rs
l Да ли и даље у нашим селима ратарство има предност у односу на
сточарство и повртарство?
– Пошто је ово типичан ратарски
крај, углавном се гаје сунцокрет, кукуруз и пшеница, али су заступљени
и сточарство и повртарство. Људима
у Секретаријату и мени као ресорном градском већнику циљ је да
обратимо посебну пажњу на мала
пољопривредна газдинства и да им
пружимо сву потребну помоћ и логистику у погледу учествовања на
разним републичким и покрајинским конкурсима.
С. Трајковић
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Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДА ЛИ ЋЕ БИТИ ОГРАНИЧЕНО ЕМИТОВАЊЕ РИЈАЛИТИЈА

ПСОВКЕ, СЕКС И ТУЧЕ
САМО ПОСЛЕ ПОНОЋИ
Брачне размирице Ђоганија, ријалити авантуре извесне породице Кулић, чудновата романса млађане Милијане и деценијама старијег Милојка, „вреле акције” у кревету, али и туче, свађе, претње, поливања водом, ломљаве и „биповане” псовке, па чак и претње смрћу, ускоро би могле да буду протеране
из дневног програма домаћих
телевизија – пише „Политика”.
Наиме, Савет Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ)
у уторак, 22. септембра, једногласно је одлучио да до сада
постојећу препоруку о емитовању ријалити програма од 23
до 6 сати, коју су телевизије све
време „заобилазиле”, преиначи
у правилник – обавезан за све.
Али до спровођења ове иницијативе у пракси дуг је пут:
предлог РЕМ-а треба да прође
јавну расправу, а после тога и
Министарство културе и информисања треба да донесе своје мишљење.
Уколико се, на крају, емитовање ријалитија заиста пресели у ситне сате, то неће бити
револуционаран потез. Земље
у суседству су овакве емисије
већ склониле из дневних термина. У Босни и Херцеговини
се овакви програми приказују
од 24 до 6 сати, док су се Црногорци одлучили за време које
су затражили и наши чланови
Савета РЕМ-а, од 23 до 6 сати.
Правни основ да се и у Србији ограничи време емитовања ријалитија налази се у члану 68. Закона о електронским
ме ди ји ма ко ји про пи су је

регулаторном телу да се стара
да програми који могу наштетити физичком, менталном и
моралном развоју малолетника не буду доступни, изузев у
време када малолетници нису
у прилици да га виде или чују.

Све за паре
Али до сада су били јачи интереси телевизија, којима су овакви програми били најгледанији

и сходно томе доносили највише пара од реклама, док, с друге стране, не коштају много, ма
колико се продукције дичиле
милионима уложеним у сценографију. Уместо да време емитовања буде регулисано законом, а његово спровођење обезбеђено казнама, 2014. године је
донета само „препорука” да се
емитовање спорних садржаја помери у време кад деца спавају.
Од тога, наравно, није било
никакве вајде.
Тако је могло да се деси да
не дав но пред милионскoм

публиком у дневном термину
учесник „Задруге” Кристијан
Голубовић јавно запрети смрћу Станији Добројевић. А јавна је тајна да продукције додатним хонорарима плаћају
изазивање туче и бурне испаде
и вређања пред камерама, „јер
то подиже гледаност”.
– Људима постаје нормално
да ураде нешто што су и видели или чу ли у ри ја ли ти ју.

Обавеза РЕМ-а је да пошаље
поруку да ми о томе водимо
рачуна и да знамо да смо за то
надлежни. Ово није покушај преуређења медијске сцене Србије,
већ реакција на озбиљан проблем – истакао је члан РЕМ-а и
један од иницијатора предлога
Слободан Цвејић, док је његова колегиница Вишња Аранђеловић нагласила да није за забрану оваквих програма, али
да се они морају склонити у
време када су деца будна.
– Не можемо ограничити
штампу или „Јутјуб”, али можемо

Завод „Панчевац”
први у свему

контролисати оно што се емитује на телевизијама. Ријалити
имамо у јутарњим, поподневним, предвечерњим, вечерњим
терминима. Превише је – јасна је Аранђеловићева, која додаје да ријалити, овакав какав
је, најмлађима шаље поруку:
не морате ништа да будете, бићете ријалити учесник.

Уништавање друштва
Истог мишљења био је и члан
РЕМ-а Зоран Симјановић, који је нагласио да РЕМ није против ријалитија, али јесте против примитивизма и садржаја
који се емитују у њима.
– Није само реч о малолетницима. И остали гледаоци се
бомбардују таквим садржајима и тако долази до моралног
уништавања друштва – каже
Симјановић.
У дискусији међу члановима овог тела, најмеродавнијег
за праћење медијских садржаја и огрешења о законе и норме у њему, чуло се и да би можда ипак било ефикасније кад
би РЕМ, уместо да „помера”
програм у касне термине, кажњавао туче, псовке и слично
у емисијама.
Али ипак је превладало мишљење да регулатор мора да се
стара да програми који могу да
шкоде не буду доступни деци.
– РЕМ треба да штити малолетнике, а не да их пушта
низ воду. Кажњавање је „накнадна памет”, јер је штета
већ направљена – закључила
је чланица Савета РЕМ-а Јудита Поповић.
Р. П.

СВЕЧАНОСТ У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

У част 51. механизоване бригаде
Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде обележило је ове недеље 52 године
од њеног оснивања, у касарни
„Стевица Јовановић”, у којој је
та бригада живела и радила.
После полагања венца присутнима се обратио председник Удружења и бивши командант, пуковник у пензији Зоран Кандић. У свом говору он
је подсетио на то да је ова бригада формирана 1968. године,
а угашена 1997. године, да је
два пута била најбоља у ЈНА –
1978. и 1987. године, да је више пута била најбоља у Првој
армији и редовно у Корпусу.
За време њеног постојања обучено је преко 50.000 активних војника и око 40.000 оних
из резервног састава. Неколико официра из састава ове бригаде унапређено је у чин генерала. Они су обављали најви-

УХАПШЕН НАСИЛНИК

Избо младића
ножем, па побегао
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су М. В. (1987)
из Београда, због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело насилничко
понашање.
Сумња се да је он 17. септембра у једном угоститељском објекту у Панчеву ножем задао више убода двадесетдвогодишњем младићу, који је том приликом задобио лаке телесне повреде.
Осумњичени је побегао, а
полиција га је убрзо пронашла и ухапсила. Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз
кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву у Панчеву.
Д. К.

ше дужности у војсци. Пуковник Кандић је подсетио и да
је 51. механизована бригада
извела велики број вежби, од
којих се посебно истичу оне
под називима „Челик 79”, „Јединство 83” и „Зима 85”.
– Уче ству ју ћи у рат ним
дејствима од 1991. до 1995.

године, сва борбена дејства
бригада је изводила строго поштујући међународно ратно
право. На територији Баната
редовно је пружала помоћ у
свим ванредним ситуацијама,
сарађивала с локалном самоуправом у свим сферама друштвеног живота и рада и због

АКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПАНЧЕВО

Хапшења због дроге, нафте и дувана
При пад ни ци Ми ни стар ства
унутрашњих послова у Панчеву, у три одвојене акције, ухапсили су у понедељак, 21. септембра, З. Л. (1985) из Панчева и И. Ђ. (1977) из
Вршца, због постојања
основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога,
као и Н. М. (1994) из
Ковина, осумњиченог за
неовлашћено држање опојних дрога.
Полиција је приликом претреса стана З. Л. пронашла око
540 грама марихуане и око 18
грама амфетамина, док је у
кући Н. М. пронађено око 80
грама марихуане. У домаћинству И. Ђ. полиција је открила
за сад са око 14 ки ло гра ма

индијске конопље у сировом
стању.
Наредног дана, у уторак, 22.
септембра, припадници Министарства унутрашњих послова у
Вршцу, у још две одвојене акције, ухапсили су
С. Т. (1992) и Д. Ђ. (1968)
из Вршца, због постојања основа сумње да су
извршили кривично дело недозвољено складиштење робе. Полиција је
у дворишту С. Т. пронашла око 580 литара нафте у
пластичним канистерима и без
пратеће документације.
Претресом стана и других
просторија Д. Ђ. пронађено је
29 џакова с 310 килограма резаног дувана, па се он сумњичи и да је починио кривично
дело недозвољен промет акцизних производа.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

тога је добила Октобарску награду града Панчева – истакао је пуковник Кандић.
Подсећања ради, споменик
„Молитва” аутора Николе Рикановића, који се налази код
Дома војске у Панчеву, посвећен је управо 51. механизованој бригади, а откривен
је пре две године када је обележено пола века од оснивања бригаде.
Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде најављује да се у наредном периоду очекује објављивање публикације „Монографија 51. механизоване бригаде”, формирање бригадне собе у Народном музеју у Панчеву, као и одржавање изборне скупштине удружења, којем ће тежиште активности бити усмерено на подмлађивање
чланства.

„ЕКОСАН ПЛУС”

У петак прскање
комараца
Друштво за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију „Екосан плус” д. о. о. најавило је да ће третман сузбијања одраслих комараца на
територији града Панчева
извршити у петак, 25. септембра, уколико се за то створе повољни метеоролошки
услови.
Третман ће, како најављују из поменутог предузећа,
бити изведен уређајима са
земље и трајаће од 18 до 22
сата. У појединим деловима
града биће изведено и задимљавање. У саопштењу које
је доставио „Екосан плус”
пчеларима је упућена молба да благовремено предузму све неопходне мере за
заштиту пчела.
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

Живимо у друштву у којем је сваки други човек нервни болесник, а уз то убеђен да све зна и да се у све
разуме. Имали смо кад научити да, уколико желите да
се бавите овиме чиме се ми бавимо, сврставање на било коју страну је погубно јер вам замагли поглед. Но и
поред тога вас чека етикета и сврставање на ову или
ону страну. Али то је мање важно од чињенице да живимо у дубоко подељеном друштву у којем је најбитнија ствар јесте ли Црногорац, Србин, Муслиман… и
којој политичкој опцији припадате. Чак се иде дотле
да један дио људи који припадају српском корпусу веома енергично и са задивљујућим заносом и сигурношћу износи тврдње да Црногорци не постоје. Кад се
сретнете с таквим врстама лудила, постаје небитно јесте ли за Мила или, како рекосте, за литијаше јер, ко
год да превагне, свесни сте чињенице да су као примарне ствари постављене лудости. Кад то кажемо, не
мислимо да нација или традиција нису важне, али се у
Црној Гори, а рекло би се и на Балкану уопште, о томе
прича као да се ради о, да опростите, куповини жвака
на трафици. Све у свему, кад су људи луди, сунце лепше руди.
(„The Books of Knjige”, „Данас”, 19. септембар)
* * *
Видите, најтеже ми пада да критикујем своју земљу.
Иако 25 година живим у иностранству и дуго имам
швајцарско држављанство, још увек у мојој биографији стоји да сам српски диригент и на то сам изузетно
поносан. С друге стране, пратио сам путем лајвстрима
неке концерте – последњи је био отварање сезоне испред зграде Народног позоришта – и немам много тога
лепог да вам кажем. Мислим да је српским културним
институцијама попут „Коларца” и Народног позоришта потребна хитна реформа, оркестри и позоришта
широм Србије једва преживљавају. Док се новац баца
на будалаштине као што су фонтане, новогодишња расвета, разни споменици, гондоле и јарболи, што је по
мени неописив кич, културне институције таворе или
једва преживљавају. Потребна је јасна идеја о важности и финансирању културних институција, шта су институције од локалног и националног, а шта од интернационалног значаја за државу и њене грађане.
(Диригент Србољуб Динић, портал „Нова.рс”, 19.
септембар)
* * *

* * *
Највише ме нервира то што нисам слободан да могу
да наступам и путујем, и да сам одлучујем где ћу и када и како даље. Тај недостатак слободе је грозан. У
исто време док смо затворени због коронавируса, дешавају се неке промене за које сматрам да нису добре.
Ту мислим да нас друштво покушава одгојити да будемо још послушнији… Да нам, кроз ове мере, додатно
падне морал. Мислим да ћемо се ипак некако на крају
извући и поново вратити у стање у којем смо били…
(Музичар Зоран Предин, фронтмен групе „Лачни
Франз”, „Нова С”, 20. септембар)
* * *
Морам рећи да, све до пред крај осамдесетих година,
уопште нисам разумела размере и ретроградност национализма, да не говорим о клеронационализму. Сматрала сам да је стаљинизам најгоре што нас је могло
задесити. Тек с доласком Милошевића на власт схватила сам да фашизам није више само део наше прошлости. Била сам запањена у којој мери и у ком броју
су учени и угледни људи око мене, на овај или онај начин, подржавали Милошевића и његову злочиначку
политику. Са искуством и памећу данас, свесна сам
тога да ће још много воде протећи док неевропски део
Балкана искорачи из клеронационалистичке затуцаности. Верујем и знам да, упркос тренутној доминацији клеронационалиста на политичкој сцени у нас и у
свету, стасава нова генерација људи који се успешно
одупиру сваковрсном клонирању и налазе своје место
и улогу у глобалној арени где се људи боре за хуманију, безбеднију, зеленију и просвећенију планету, па самим тим и Балкан. Нек им је са срећом.
(Адвокатица Тања Петовар, „Ал Џазира”, 20. септембар)

Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

У СУСРЕТ ДАНУ ГРАДА (1): СВЕ О НОВЕМБАРСКОЈ НАГРАДИ

ОД ГРАЂАНА ЗАВИСИ КО ЈЕ СЛАВОДОБИТНИК

У нашем граду живе особе вредне сваког поштовања
Као и сваке године, Градска
упра ва је по зва ла гра ђа не,
правна лица и све друге организације да предложе кандидате за Новембарску награду,
која се традиционално додељује поводом Дана града. Награде се додељују физичком
или правном лицу које има
пребивалиште на територији
Панчева за највреднија достигнућа у областима уметности,
науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања,
спорта, привреде, медицине,
социјалног и хуманитарног рада. Предлог у писаној форми
који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о
достигнућу или резултатима
рада за које се кандидат предла же, као и лич не по дат ке
пред ла га ча (име, пре зи ме,
адресу) треба доставити на писарницу у Градском услужном
центру у згради Градске управе најкасније до 15. октобра.
Највише градско признање додељује се од 1962. Добитника је
било из свих сфера друштвеног
живота. Данас постоји могућност да Новембарска награда
буде додељена појединцу или
групи за заједничко вредно дело.
Рецимо, под највреднијим достигнућем у области уметности
подразумева се изузетно дело,
као што је оно књижевног и
преводилачког стваралаштва,
приказано филмско остварење,
дело изведено на позоришној
сцени или у концертној дворани, изложено у галерији… Када
је реч о области науке, жири
води рачуна о томе да ли се ради о признатом научном остварењу или проналаску, а у области медицине важни су резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан
допринос унапређењу здравствене заштите људи.
Могуће је предлагати суграђанке и суграђане за њихова
остварења у новинарству или
публицистици, односно за креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева,
као и оне који иза себе, у области образовања, имају изузетне
резултате васпитно-образовног
или инструктивног рада. Наравно, за резултате свог рада награду могу добити и врхунски
спортисти и спортски стручњаци, најбољи архитекти, истакнути привредници, вредни социјални радници и хуманитарци.

Висок легитимитет жирија
Ове године, због пандемије коро на ви ру са, не ма уна пред
познатих добитника: златна
медаља на великим међународним так ми че њи ма увек је

доносила и Новембарску награду ономе ко је трофеј заслу жио. Ду шан ка Сте па нов,
шеф протокола у Градској управи, наглашава да вреди подсетити да се добитници бирају
између приспелих имена које
кандидују грађани, а не на основу личног сазнања чланова жирија да је неко постигао успех.
Додаје:
– То кажем јер се дешавало
да чујем примедбе и коментаре да је награду требало да добије нека особа или група људи, а није. И, можда су грађани били у праву, они које помињу су својим успесима заиста заслуживали да буду на листи потенцијалних добитника,
али то се није догодило јер,
подвлачим, није их нико предложио. Предлагачи понекад
спусте критеријум, па сваки
успех који је за похвалу сврставају у изузетан, што треба
да буде мера награде. И чланови жирија имају различите
критеријуме одлучивања – неко држи високу границу, док
неко сматра да људе ваља подстаћи награђивањем. Зато мислим да је добро што жири има
13 чланова, јер се тиме обезбеђује већи легитимитет.

Предлагачи понекад
спусте критеријум,
па сваки успех који је
за похвалу сврставају
у изузетан, што треба
да буде мера награде.
И чланови жирија
имају различите
критеријуме
одлучивања.
Жирију који је претходних
година одлучивао о добитницима награда истекао је мандат, па се на седници Скупштине града очекује именовање новог састава жирија, који
ради волонтерски. За члана жирија, на период од четири године, може се именовати лице
које својим угледом достојно
репрезентује област из које се
предлаже додела признања. Одлука се доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Диригенткиња Вера Царина,
која је била председник жирија од 2015, прича да се његови
чланови, практично, састају
двапут, да се сви материјали
добијају поштом, а већ неколико година мејлом. Објашњава:
– Пр ве го ди не је би ло
прегласавања, па сам се потом

трудила да продискутујемо о
сваком предлогу, без обзира на
то што су чланови добили документацију раније и имали
прилику да је проуче. Оно што
је тужно: последњих година је
било релативно мало предлога. Било је и такозваних „самопредлога”, што је наравно
скандалозно. Такви предлози
нису могли да прођу. Било је и
наивних, добронамерних предлога који не могу да по значају
уђу у ужи избор. Морам признати да је у том контексту било релативно лако доносити
одлуке, јер је правих кандидата било мало. Чланови комисије, у овом сазиву, нису претерано коментарисали предлоге – можда и зато што су они
стварно изузетни сами „испливавали” као фаворити.

Лауреати кроз историју
Више деценија, од 1962. године, када је први пут додељено,
највише градско признање носило је назив Октобарска награда. Изменом датума Дана
града и награда је добила данашње име. Те прве године лауреати су били лекар Ђорђе
Павковић Бугарски, сликар Стојан Трумић, „Атеље младих”,
Пета стамбена јединица и спортисти Душан Патић и Обрад
Сретковић.
Током шездесетих награду су,
поред бројних појединаца, освајали и Стрељачка дружина „Панчево 1813”, Пионирски одред
„Паја Маргановић”, КУД „Абрашевић”, Шах-клуб „Иво Курјачки”, Радио-клуб „Михајло Пупин”, „Атеље младих”, ЖРК „Динамо”… Наредне деценије добитници су били бројни уметници, лекари, професори, судије, спортисти, инжењери, али
и висококвалификовани радници. Наравно, „признате” су и
организације и колективи, као
што су Кројачка задруга „Мода”, Фабрика намештаја „Гај”,
Хор „Јован Бандур”, „Утва”, Пивара, „Азотара”…
Осамдесете су прошле у знаку радника; скоро сваке године је неки неимар из тада индустријског центра Србије добијао Октобарску награду. Уз
њих, на бину су да приме награду излазили и руководиоци
и пред став ни ци не ко ли ко
основних и средњих школа,
Омла дин ске рад не бри га де
„Стевица Јовановић”, КУД-а
„Петефи Шандор”, Народног
музеја, Црвеног крста, Покрета го ра на „Бра ца Пе тр ов”,
Фабри ке обу ће, Из ви ђа ча
„Стевица Јовановић”, Ђачке задруге „Долово”, Дечјег диспанзе ра… Ок то бра 1989, по ред
осталих, истакли су се Фабрика обуће „Иво Курјачки”, Архив
и – „Панчевац”.

Деведесетих су част да их
награди град у коме живе добили, рецимо, писац Васа Павко вић, кла ри не ти ста Вељ ко
Кленковски, балерина Ашхен
Атаљанц, пољопривредник Ђуро Ковачевић, кајакаш Срђан
Мариловић, џудиста Славко
Ста ни шић, глу мац Не бој ша
Глоговац, сликарка Нада Оњин
Жужић, драматург Милош Николић, драмски уметник Стојан Ристић Нерон, каратиста
Пеђа Стојадинов… Последње
године те деценије награђено
је и РТВ Панчево, тадашњи светионик у милошевићевском
мраку. Нови миленијум као лауреати „отворили” су стрип-цртач Александар Ракезић Зограф, ветеринарка Гордана Блитва и хуманитарац Миладин
Граовац, а потом су то постали
и спорт ски но ви нар Мар ко
Дракшан, посластичар-хуманитарац Наил Рамадани…
Први добитници Новембарске награде, 2004, били су каратисткиња Ивана Ђуричков,
глумица Јасмина Вечански, новинар „Панчевца” Милан Мирковић, сликар Миливој Ђорђевић и аниматор Урош Крчадинац. Затим, то су били, између
осталих, и директор Архива
Милан Јакшић, приватни предузетник Мирослав Кршанин,
хуманитарац Владимир Деановић Денди, модна креаторка
Наташа Шарић, атлетичарка
Марина Мунћан, директорка
ПИО фонда Иванка Барашевић, кардиолог др Радмила Јевтовић, пливачица и њен тренер Нађа и Себастијан Хигл,
диригенткиња Вера Царина, др
Моша Марковић, триатлонац
Владимир Савић, аутомобилиста Душан Борковић, доктор
физичких наука Драгољуб Цуцић, протојереј ставрофор Стеван Урошев, песникиња Драгана Младеновић, педагог Предраг Старчевић, хирург др Душан Стојић, новинар Драган
Вујачић, књижевник Вуле Журић, публициста Иван Ивачковић… Претходне године Новембарска награда отишла је у
руке сликара Вука Вучковића.
Алпиниста Ламброс Худелудис је 2008. године одбио да
прими награду због неслагања
с политиком тадашње градске
вла сти. То је је ди ни та кав
случај.
Су гра ђан ке и су гра ђа ни,
предлажите кандидате за добитнике Новембарске награде,
од вас зависи ко ће понети највише панчевачко признање.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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КО ЗНА – ЗНА!

Бацамо храну!

Европска унија финансира
развој руралних крајева
Панчево и Качарево на
листи могућих инвестиција
Шта све може за
300.000 евра!?
У ово доба године своде се биланси о
протеклој туристичкој сезони, али је
пандемија коронавируса многима срушила планове – како власницима агенција, хотелијерима, тако и самим туристима. Све у свему, мало се путовало, а ако се некуд и ишло, углавном су то била алтернативна решења.
За разлику од туристичких радника,
грађани су овог пута боље прошли,
јер је многима претекло због неодласка на летовање.
Већина туристичких радника ће лето 2020. памтити по злу, али и међу
њима има оних који сада, по окончању сезоне, трљају руке. „Док једном
не смркне, другом не сване”, каже народна пословица и она је сасвим тачна у овом случају. Наиме, сеоска газдинства у Србији забележила су раст
интересовања од када је проглашена
епидемија, па тако сезона у овој грани туризма није почела у јуну као
иначе, већ у марту, с првим најавама
ограниченог кретања и затварања граница. Већ тада је порасло интересовање за смештаје у сеоским домаћинствима, а познати српски портал који
афирмише овај облик одмора и где
можете да букирате боравак у газдинствима забележио је пораст корисника услуга за невероватних 500 одсто.
Швапске куће и салаши у Војводини, етно-села у Шумадији, на Златибору, Старој планини били су стецишта свакојаких туриста. Магистрални путеви су овог лета били пренатрпани возилима, а многе у траву зарасле планинске стазе поново су утабане… Шумске јагоде, боровнице, шумске печурке и јагњад завршили су у
стомацима, а богме у многим српским забитима уз ракију и домаћа вина банчило се до дубоко у ноћ. Захваљујући корони многи наши грађани
муком натерани били су у прилици
да први пут у животу уживају у лепотама и чарима српских руралних крајева. Нажалост, неки од њих и нису
баш били вични у том споју људи и
природе. У заштићеној природној оази Увцу забележен је случај страдања
ретке врсте птица због неодговорног
понашања посетиоца – поплашени

млади белоглави супови поскакали
су из гнезда у Увац и подавили се.

Летећа измена
Било како било, пандемија короне
отворила је врата развоју етно-туризма, па стога и не треба да чуди што
је недавно министарка за европске
интеграције Јадранка Јоксимовић потписала измене и допуне финансијског споразума за програм ИПАРД 2,
којим је омогућена додела бесповратних средстава за развој руралног туризма. Додела бесповратних средстава из овог европског програма помоћи до сада је била могућа само за
улагање у физичку имовину пољопривредних газдинстава и прераду и пласман пољопривредних производа и
производа рибарства.

Сада је отворена широка лепеза могућих инвестиција. Поред изградње и
реконструкције објеката, субвенције
из овог европског програма покривају и улагања у набавку опреме, изградњу пратећих објеката и дечјих
игралишта, пејзажно уређење дворишта итд. Само за први позив, који је
отворен до 30. октобра, корисницима
је стављено на располагање око 20
милиона евра, који могу бити инвестирани у диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања, чиме се стварају услови за повећање прихода и стандарда људи у
руралним крајевима. Свако ко има
породично пољопривредно газдинство, предузетници, као и привредна
друштва која су разврстана у микро
или мала правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство могу да се пријаве – корисник у
оквиру једног пројекта може добити
подстицај у износу од 5.000 до 300.000
евра.

Инвестиција мора бити на селу
За један пројекат, који може бити сачињен од више различитих инвестиција, корисници ИПАРД мере 7 моћи
ће да поврате и до 65 одсто износа
ин ве сти ци је. Ин ве сти ци је ко је су

прихватљиве разнолике су и односе
се на све од изградње и реконструкције објеката за смештај до пејзажног
уређења дворишта, изградње терена за
рекреацију, простора за дегустацију и
продају хране и пића, набавку бицикала,
израду веб-сајта за приказ туристичке
понуде, набавку опреме за производњу
енергије из обновљивих извора.
Према речима Ђорђа Стајића, власника етно-куће у Долову, ово је одлична прилика за све који имају могућност за развој ове делатност. Како
је рекао, свака помоћ је добродошла,
али она није довољна јер, према његовом мишљењу, код нас још увек не постоји јасан систем који ће омогућити
одрживи развој ове туристичке гране.
Занимљиво је да корисник средстава ИПАРД-а не мора да има пребивалиште у руралном подручју, већ може да има пребивалиште на било ком
делу територије Србије, али место инвестиције мора бити у руралном крају. С друге стране, подносилац захтева не мора, али може бити лице које
се већ бави пружањем услуге смештаја у угоститељском објекту. Могуће је
инвестирати у било који тип угоститељског објекта за смештај који се категорише, тако да није обавезно имати сеоско туристичко домаћинство.

УНИЦЕФ И НИС НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ

Истинска солидарност
Подршка здравственом
систему
Протокомер је основна
кисеоничка потпора
намењена за готово
70 одсто пацијената
оболелих од вируса
Прошле недеље Уницеф је доставио
50 протокомера за Клинички центар
Србије и КБЦ „Драгиша Мишовић”, а
њихову набавку је омогућила компанија НИС, која се одазвала позиву
Уницефа приватном сектору за прикупљање средстава за набавку опреме за здравствене установе у Србији.
Из овог контингента протокомера, 20
је намењено Инфективној клиници,
10 Клиници за пулмологију, 10 Клиничком центру Србије и 10 КБЦ-у
„Драгиша Мишовић”. Док најугроженији пацијенти добијају подршку помо ћу ре спи ра то ра, про то ко мер је
основна кисеоничка потпора намењена за готово 70 одсто пацијената оболелих од коронавируса којима су потребне додатне количине кисеоника.
– Подршка здравственим установама један је од темеља друштвено
одговорног пословања НИС-а. Желимо да, колико је у нашој моћи, допринесемо напорима Србије на сузбијању епидемије и зато смо се одазвали позиву Уницефа за набавку
потребне медицинске опреме. То је

уједно начин да искажемо захвалност лекарима за њихове ванредне
напоре у овом периоду, као и да допринесемо да наши суграђани имају
још боље услове за лечење. Ова епидемија је показала колики је значај
солидарности и НИС ће и у наредном периоду, као и до сада, наставити

са снажном подршком заједници –
изјавио је Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, приликом уручивања ове неопходне медицинске
опреме.
Др Јелена Зајегановић Јаковљевић,
руководитељка Програма за здравље
и рани развој деце у Уницефу у Србији, изразила је огромну захвалност

српској пословној заједници на истинској солидарности, јер је ова међународна организација захваљујући њима набавила значајне количине медицинске и заштитне опреме како би,
од самог почетка епидемије, подржала здравствени систем Србије и пацијентима оболелим од ковида 19

омогућила квалитетну здравствену
заштиту.
– Драго нам је да нам се прикључила овако значајна компанија као
што је НИС и помогла нам да обезбедимо 50 протокомера, који су сада
најпотребнији здравственим установа ма. Уни цеф на ста вља да пру жа
потребну подршку лекарима и свим

ИСТРАЖИВАЊЕ О
ТОКОВИМА ОТПАДА

другим здравственим радницима и
сарадницима, јер само заједно можемо успешно да превазиђемо изазове с
којима се суочава здравствени систем
због новог коронавируса – додала је
др Јелена Зајегановић Јаковљевић.
Директор Клиничког центра Србије, професор др Милика Ашанин, изразио је захвалност овој организацији Уједињених нација за донацију најквалитетнијих апарата за кисеоничку терапију и објаснио колико је донирана опрема важна.
– Протокомери кисеоника које смо
до би ли нео п ход ни су за ле че ње
пацијенaта оболелих од ковида, јер
им омогућавају да добију додатни кисеоник, олакшавају тегобе и тиме многим пацијентима помажу да избегну
фазу у којој је респиратор неопходан.
Клинички центар Србије је заједно са
Инфективном клиником и Клиником
за пулмологију добио до сада укупно
95 протокомера кисеоника и 10 нових, најсавременијих респиратора,
док у наредном периоду очекујемо да
нам стигне и 30 кисеоничних концентратора. Нама је то изузетно важна и неопходна опрема и верујемо
да ће се наша сарадња са Уницефом
наставити са истим интензитетом и у
наредном периоду – рекао је он.
Уницеф је у јулу послао апел послов ној за јед ни ци за при ку пља ње
средстава за набавку протокомера.
Захваљујући брзом одговору приватног сектора, до сада је купљено 411
протокомера.

Према наводима Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД), у Србији се годишње баца готово 250.000 тона хране или 35 тона по становнику. Само у угоститељском сектору се наручује око 120.000 тона намирница, од којих једна трећина заврши на депонији, где ослобађају
велике количине штетних гасова,
уместо да буду употребљене за
производњу енергије, хране за животиње или компоста.
Реч је о резултатима испитивања које је део пројекта „Одговорно управљање отпадом од хране”
иза кога стоје НАЛЕД и Немачка
организација за међународну сарадњу – (ГИЗ). Истраживање о познавању процедура за одговорно
управљање отпадом од хране показало је да у српским угоститељским објектима на дневном нивоу
у просеку настане око осам килограма отпада од хране, а у здравственим установама у којима се
припрема и служи храна свакодневно чак три и по пута више –
до 28 килограма.
Највећи број установа у којима
се отпад од хране не збрињава на
адекватан начин као главни предуслов да би почели да га одвајају
наводе потребу постојања одговарајуће инфраструктуре, обавезујућег законског оквира, али и увођење подстицајне политике којом би
се наградило правилно управљање.

ЕПС У АКЦИЈИ ЗАМЕНЕ
СТРУЈНИХ ОРМАРИЋА

Трошак на
рачун државе
Према најавама ЕПС-а, до краја
године сва мерна места за струју
постају власништво Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуције” и ова радна јединица
националног енергетског гиганта
надаље ће бринути о бројилима.
То конкретно значи да ће радници
овог предузећа заменити старе дрвене ормарића за бројила новим
металним или пластичним. Како
кажу у ЕПС-у, до сада је замењено
590.000 таквих мерних места.
„ЕПС Дистрибуција” ће по утврђеном редоследу обављати замену
ормара и старих струјомера новим
дигиталним, а исто тако мењаће и
инсталације заједно с прикључном
опремом. Реконструкције и замене биће само тамо где је угрожена
безбедност.
У Србији има преко 3,5 милиона струјних мерних места у категорији домаћинстава, а према плану који је одобрила Агенција за
енергетику, до краја године би требало да их буде замењено милион
и по. Важно је истаћи да грађани
не сносе никакве трошкове за реализацију овог посла.

ЕУ ПОДРШКА ШКОЛАМА

Развој дигиталног
учења
Изменама и допунама Финансијског споразума о буџетској помоћи
Европске уније у области реформе
система образовања предвиђено је
да 1,8 милиона евра буде усмерено
за подршку образовању деце из социјално угрожених породица.
Неутрошена средства, она која су
остала на рачуну због обустављања
дела активности у области реформе образовања услед пандемије ковида 19, биће искоришћена за подршку развоја, стандардизацију и
надзор инклузивних система за дигитално учење, успостављање библиотека за информационе и комуникационе технологије, као и за
развој капацитета школског особља
за пружање психосоцијалне подршке и подршке током учења за ученике из рањивих група.

Страну припремиo
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

У грчевитом стиску беса
их повезали са особом на коју су усмерене све наше мисли и акције. Посредно желимо да нанесемо штету некој особи уништавањем ствари које јој припадају. Једино
што успевамо да уништимо
је самопоштовање и то урушавање настављамо све док
се не доведемо у стање безизлаза и огорчености. Ако се не
зауставимо раније, тада је право време да схватимо и идентифукујемо јединог кривца за
емотивни хаос који смо ствоПише: Марија Достић,
рили. Сами смо дали моћ друпсихолог
гоме да нас повреди. ПогреДраги моји, сви смо у неком шна очекивања су најчешћа
тренутку били у потпуности ударна игла за разарајући насавладани налетом беса који лет беса којим пунимо своје
с невероватном силином бло- дане придајући му (измишљекира вољу и способност ра- ну) важност коју не заслужује.
ционалног мишљења.
Када одлучимо да напраУхваћени у замку, коју смо
најчешће сами себи постави- вимо отклон из хаоса који
ли, губимо додир са стварно- смо направили од живота,
шћу и свет и људе око себе препуштајући се немилосрдним уда ри ма
сагледавамо сабеса и повређемо као претњу,
ности, прави је
кривце за неку
тренутак за друне прав ду или
га чи ју ак ци ју.
потцењујемо
Уместо да троњи хо ву
ва - Иако је разлог
шимо мисли и
жност. Док се узавреле емоције
енергију за уруналазимо у грбеса
за
пар
ша ва ње соп чевитом стиску
стве не лич но беса, слепи смо тренутака нестао у
сти, треба да иси глуви за било прошлости, оно
користимо сву
који другачији
ту снагу за проначин реагова- што прави и
налажење храња на да ту појачава реакцију
брости за донооколност.
је, у ствари, наше
шење одлуке о
Иако је разпромени. Као и
лог уза вре ле сопствено
свака олуја, и
емоције беса за мишљење о томе.
ова лична напар тре ну та ка
прављена од бене стао у про шлости, оно што прави и по- са, туге и повређености прајачава реакцију је, у ствари, ви велику штету. Ишчупа нам
наше сопствено мишљење о из корена нека уверења за котоме. Мисли се хаотично ле- ја смо били убеђени да су ценпе једна за другу правећи нам трална водиља у животу. И
реалност у којој смо без са- тада схватимо да је то најбомоконтроле, емотивно „раз- ље што је могло да нам се догоди, јер смо у немибијени” уз свеприсутну рару и оча ју
стућу жељу за осветом.
пронашли
Веома често се осећај
пу то каз и
беса преноси из
смогли храдана у дан,
брост за донопо ста је ше ње од лу ка
мо оку које ће нам пропирани
менити живот на
пра вље на чин ко ји ни смо
њем планоприхватали као опцију
ва и конструпре но што смо дозвои са њем не ве ро лили бесу да протутњи
ватних решења за враи измени наш животни
ћа ње „ми ло за дра го”
пут.
узроку нашег беса. У тој
Хаос или храброст? Шта
фази је врло често и деструктивно понашање према допустити бесу да прави у на„недужним” стварима, које шем животу, одлука је, као и
„страдају” само зато што смо увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Шта лечи сок
од краставца
Вероватно сте већ чули да је
краставац једно од најбољих
диуретичких средстава. Поред тога, ово поврће има и
многа друга благотворна својства за која можда нисте ни
знали, као што су, на пример,
поспешивање раста косе и јачање крвних судова и срца.
Краставац садржи више од 40% калијума, 10% натријума,
7,5% калцијума, 20% фосфора и 4,7% хлора. Додавање сока од
краставца соку од шаргарепе благотворно делује код реуматских
обољења, која се јављају као последица вишка мокраћне киселине у организму. Уколико се овој смеси дода сок од цвекле, убрзава се њено дејство.
Садржај калијума у краставцу чини га веома драгоценим код
високог и ниског крвног притиска. Сок од краставца помаже код
лошег стања зуба и десни, као и код парадентозе. Ноктима и коси је неопходан спој елемената који се налази у соку од краставца, како би се спречило пуцање ноктију и опадање косе.
Сок од краставца умирује и јача нервни систем, спречава атеросклерозу и побољшава памћење. Препоручена количина је 100
милилитара чистог сока од овог поврћа. Његово деловање појачава се у комбинацији с другим соковима, као што су сокови рибизле, јабуке, грејпфрута и парадајза.

Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИМА НАЧИНА ДА ПОПРАВИТЕ KРВНУ СЛИKУ

ОДАБЕРИТЕ ПРАВЕ НАМИРНИЦЕ И
ЧАЈЕВЕ И ИСТОПИТЕ МАСНОЋЕ У KРВИ
Повишене масноће у крви један су од најчешћих проблема
савременог човека. Холестерол
и триглицериди подмукло „гуше” наше крвне судове и срце,
не дајући никакве симптоме.
Ако их не откријемо на време анализом крви и не снизимо на природан начин, сувишне масноће могле би нам буквално доћи главе. Главне последице су атеросклероза, а потом и срчани и мождани удар.

могу снизити холестерол, кочећи његово стварање у јетри.
Лекари тврде да три чешња
свежег белог лука на дан може
с временом смањити холестерол просечно за 10–15%.
Није важно да ли је бели лук
куван или свеж, ефикасан је у
оба случаја. Имајте у виду да
је бели лук у праху који се продаје у самопослугама терапијски потпуно безвредан.
Дејство белог лука додатно
појачава лимун, а ево комбинације која ће вам нарочито
користити. Три већа лимуна
добро оперите и 30 чешњева
белог лука самељите у машини за млевење меса. Добијену
масу прелијте једним литром
воде и кувајте до кључања. Поклопите и оставити да одстоји
12 сати. Процедите и сипајте
у стаклену флашу. Држите у
фрижидеру.

Холестерол и триглицериди су
попут ватре – добре су слуге, а
лоши господари. Док је њихова количина у границама нормале, ове две масти много тога доброг чине за наш организам. Проблем, међутим, настаје онда када њихов ниво толико порасте да нам то угрози
здравље.
Последице повишених масноћа у крви јесу болести срца и крвних судова, а пре свега атеросклероза. Реч је о обољењу које се развија годинама, а ка да се по ја ве пр ви
симптоми, болест је већ јако
узнапредовала и живот нам је
угрожен.

складишти их у нашим масним воју најтежих кардиоваскуларћелијама, да би их касније ис- них обољења.
користило за енергију. Иако су
нам триглицериди потребни да Шта ће рећи лекар
бисмо опскрбили тело енерги- У случају да се лабораторијјом, превише ових масноћа у ском анализом утврди да имакрви може повећати ризик од те повишене вредности масносрчаних болести.
ћа у крви, лекар вам веБројни фактори
роватно неће одмах
Шта је холестерол?
могу утицати на
преписати лекоВитамини Б3,
ве. Наиме, у леХолестерол је масноћа која се то да ниво триче њу хи пер природно налази у свим ћели- гли це ри да у
Е и Ц смањују ниво
ли пи де ми је
јама у нашем организму. Ва- крви буде вело
шег
хо
ле
сте
ро
ла
у
први корак
жна је за настанак многих ви- о ма ви сок.
крви. Намирнице богате
је промена
талних супстанци, укључујући Најчешће се
овим витаминима укључују прехрамбетај проблем
неке хормоне.
них навика.
Око 2/3 холестерола произ- ја вља код
цитрусно воће, зелено
За по че веде се у јетри, а 1/3 унесемо љу ди ко ји
лиснато поврће,
так, од изухраном. Холестерол се, иначе, уједно имају
пилетину, гљиве, туну,
зет не је ва налази искључиво у намирни- и хипотиреобадеме и слатки
жно сти
да
цама животињског порекла. зу, слабо констворите навику
Разградњом холестерола у је- тролисан дијакромпир.
да сва ко днев но,
три настају жучне киселине, бетес, обољење бунај ма ње по ла са та,
без којих не бисмо могли да брега или пак генетску предиспозицију за поспроводите неку физичку
сваримо масти из хране.
Холестерол се путем крви вишене масноће. Висок ниво активност, уз контролу телесне
преноси у форми једињења ко- триглицерида чест је и код го- тежине и престанак пушења.
ја се зову липопротеини. По- јазних људи, жена које узимају Ако након двомесечног стростоје два типа липопротеина: естро ген ску или хор мон ску гог држања дијете не постигнете жељене вредности масноћа, тада у лечење, уз дијету,
ПО ЖЕЉ НЕ ВРЕД НО СТИ МА СНО ЋА
треба укључити и лекове. Они
Укупан холестерол: нижи од код мушкараца и виши од
су делотворни ако се редовно
5 ммол/л.
1,2 ммол/л код жена.
узимају, али нажалост имају
велики број нуспојава.
ЛДЛ: нижи од 3 ммол/л.
Триглицериди: нижи од
ХДЛ: виши од 1 ммол/л 1,7 ммол/л.
Решења из кухиње
лоши (ЛДЛ), који су одговорни за накупљање холестерола
на зидовима крвних судова, и
корисни (ХДЛ), који уклањају
ЛДЛ „негативце” са зидова крвних судова и одводе их у јетру,
где они бивају уништени.
Ваш циљ је да имате што ниже вредности ЛДЛ-а и што више вредности ХДЛ „суперјунака”, да ваше артерије не би постале депонија за биолошко
смеће звано плак, које сужава
крвне судове и води вас према
срчаном обољењу.
Постоји неколико фактора
који могу довести до повећања
вредности холестерола у крви,
а најважнији су: неадекватна
преобилна исхрана, неке болести (дијабетес, болести штитне жлезде) и одређене врсте
лекова. Понекад повишен холестерол може бити и резултат генетског наслеђа.

Шта су триглицериди?
Триглицериди су друга врста
масноћа које се налазе у нашем организму. Њихова основна улога је везана за стварање
енергетских депоа.
Након што поједемо оброк,
на ше те ло пре тва ра ви шак
кало ри ја у три гли це ри де и

терапију или имају синдром
полицистичних јајника, као и
код срчаних болесника млађих
од педесет година.
Слично као и код холестерола, ниво триглицерида могу да повећају и одређени ле-

Kада почнете да спроводите дијету намењену регулисању нивоа масноћа у крви, схватићете да се прегршт лекова који ће
вам у том послу и те како бити
од користи већ налази у вашој
кухињи, остави или башти.

ФИ ТО ТЕ РА ПИ ЈА ИМА РЕ ШЕ ЊЕ
Међу биљкама које се могу
наћи на тржишту у облику
различитих капсула и других
препарата за снижавање масноћа до сада су се посебно
добро показали женшен,
екстракт листа
артичоке, семе
лана, астрагалус и глог. Судећи по резултатима новијих
истраживања,
све ове биљке
доприносе снижавању триглицерида и одржавају
здраве нивое укупног, ХДЛ и
ЛДЛ холестерола.
Ипак, и нешто мање егзотичне врсте које се могу наћи у нашем окружењу дају и
те како добре резултате на
кови, исхрана која обухвата
велику количину угљених хидрата, прерађену или слатку
храну, те конзумирање алкохола и недостатак физичке активности. Ни висок ниво тригли це ри да не да је ни ка кве
симптоме, а доприноси раз-

овом пољу. Наука је недвосмислено доказала да су на
том пољу посебно успешни:
босиљак, боровница, целер,
маслачак, коприва, пискавица, ђумбир, грожђе и црни ким.
За скидање
холестерола и
триглицерида
посебно
се
препоручује
коприва, поготово
њен
корен, а ево и рецепта. Ставите 100 г корена коприве у
један литар доброг домаћег
црног вина и кувајте док не
уври на пола литра. Процедите и пијте по један децилитар пре доручка, ручка и
вечере.
Kористите их у што већој мери како бисте брзо и лако поправили крвну слику и сачували кардиоваскуларни систем.

Бели лук
У белом луку је пронађено шест
састојака за које се сматра да

Сваког јутра попијте један
децилитар овог лековитог напитка на празан желудац. Терапија траје 40 дана, а након
тога треба направити паузу 20
дана, па поново пити лек 40
дана и тако укруг шест месеци.

Kуркума и патлиџан
Kуркума помаже у смањивању
наслага холестерола на зидовима артерија. Најбоље резултате постићи ћете ако ујутро
попијете пола кашичице куркуме с топлом водом.

Ако куркуми додате патлиџан, добићете дупло моћније
средство за борбу против „злог”
холестерола. Помешајте 3/4 кашике куркуме са две кашике
пиреа од патлиџана и једном и
по кашиком кључале воде. Намажите овај укусни лек на парче хлеба од целог зрна пшенице и поједите након оброка богатог мастима.

Јабуково сирће
Јабуково сирће садржи сирћетну киселину и пектин. Док вам
сирћетна киселина помаже да
изгубите нежељену телесну тежину повезану с високим холестеролом, лош холестерол се
везује за пектин и елиминише
се из вашег тела.
Сваког јутра попијте чашу
топле воде у коју сте додали
две кашике јабуковог сирћета
и кашичицу меда. Ако имате
гастритис или чир, немојте узимати овај лек.

Семенке и јогурт
Они који су пробали кажу да
овај рецепт драстично снижава
лош холестерол и триглицериде.
Пробајте, немате шта да изгубите – осим сувишних масноћа.
Помешајте по 100 г овсених,
ражаних, јечмених и пшеничних пахуљица, семена сунцокрета, цимета, кима, сусама и
ланеног семена. Ништа не треба да се меље. Сваког јутра две
кашике ове мешавине прелијте са два децилитра немасног
јогурта, оставите да одстоји сат
времена и поједите уместо доручка. Мешавину користите
најмање две недеље, па проверите резултате.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НЕОБИЧНУ СЛАТКУ ЗИМНИЦУ

НАПРАВИТЕ СОПСТВЕНУ
РАПСОДИЈУ ВОЋНИХ УКУСА
Поред слане и киселе зимнице, у нашој традицији је готово до савршенства доведена
припрема слатке зимнице. Ко
се, барем међу припадницима
старијих генерација, не сећа
примамљивих мармелада и џемова, компота, слатких залогајчића, желеа и других дарова природе којима су наше баке с љубављу пуниле своје тегле.
А кад врата затрпа снег, на
сто су се износили сви ти специјалитети: џемови од дуња,
бре скви, кру ша ка, ку пи на,

мармеладa од кестена или јабука, компот од шљива, слатко од дуња... Тај дашак старог
и домаћег, али необичног и
егзотичног нудимо вам овом
приликом. Пробајте, очекују
вас слатки тренуци с вашом
породицом.
Ако се само осврнемо око себе
у овим данима који наговештавају долазак јесени, не можемо да се не сетимо познатих
стихова песме „Јесен”: „Ево,
драга дечице, воћа свакојака:

грожђа бела, грожђа црна, јабука, крушака. Ове лепе дарове јесен нам је дала, драга наша јесени, велико ти хвала!”
Те речи које су испратиле генерације и генерације школараца дословно оживе сваког касног лета и ране јесени. Воћке
дозревају и нуде се човеку свом
својом лепотом и обиљем. Слатке су и пуне витамина и минерала, а да бисмо барем нешто
од тог обиља пренели у зиму,
крајње је време да започнемо
припрему слатке зимнице.

То је велики изазов и многе
домаћице се неретко прибојавају хоће ли им она успети, јер
ипак треба уложити много вре-

Слатко од грожђа са орасима
Састојци: килограм белог
грожђа, килограм шећера,
150 мл воде, три кришке лимуна и 150 г ораха.
Грожђе оперите и осушите.
Очистите петељке и одстраните лоша зрна, уколико их
има. У већу шерпу сипајте шећер и воду. На тихој ватри
растопите шећер, а затим до-

дајте грожђе. Распоредите га
тако да буде уроњено у
сируп. Грожђе кувајте на умереној ватри
док се не згусне, па
по потреби додајте
воде. Уколико се појави пена
у току кувања, скините је
кутлачом. Пред крај кувања
додајте кришке лимуна и ора-

хе. Наставите кување још пет
до десет минута. Припремите
очишћене и осушене
тегле. Пре сипања било би добро да тегле загрејете у рерни на око 100
степени. Сипајте слатко у тегле, добро затворите поклопцима и оставите да се хладе.

Пекмез од шаргарепе
Састојци: килограм шаргарепе, два лимуна и 750 г
шећера.
Шаргарепу оперите, ољуштите и насецкајте на колутиће. Ставите у лонац за кување и додајте воду. Kад је
потпуно кувана, шаргарепу
процедите и пропасирајте,

па је вратите у лонац и додајте 750 г шећера, сок од
два лимуна и корицу од јед-

ног лимуна. Kувајте све заједно 25–30 минута, док се
шећер не отопи и док не добијете густу смесу.
Још врео пекмез сипајте у
тегле које сте претходно
угрејали у топлој води или
пећници. Послужите пекмез
уз препечени тост.

Витамински џем
Потребно је: по 500 г цвекле, шаргарепе, јабука, сока
од лимуна и шећера и 100
мл воде.
Цвеклу, шаргарепу и јабуке измиксати, па додати сок

од пола килограма лимуна.
Шећер и воду кувати пет минута, па додати измиксано
воће и поврће. Kувати 20
минута уз повремено скидање пене. Kад је џем готов,

мало сипати на тацну и проверити густину. Врућ џем
сипати у стерилисане тегле,
херметички затворити, окренути наопако и оставити да
се охлади.

Лековити џем од бобица зове
Сматра се да су бобице зове (базге) најбоље
средство за јачање имуносистема. Одлично
помажу у борби против вируса који изазивају грип и прехладу.
Састојци: килограм бобица зове, килограм
шећера и два велика непрскана лимуна.
Бобице зове добро оперите,
па прстима или виљушком скините бобице, и то искључиво
зреле – тамноплаве или црне.
На сваких пола килограма бобица узмите још толико шећера и
један велики непрскани лимун
(нарендајте корицу и исцедите
сок). Бобице поново добро оперите и ставите
у широк лонац. Kувајте их на средњој температури док се не загреју и почну да пуштају
сок; притом их повремено промешајте дрвеном варјачом. Kад бобице пусте сок, додајте

трећину шећера, па пустите да смеса, лагано
се кувајући, поново проври. Бобице згњечите
варјачом или гњечилицом за кромпир. Kад
сасвим омекшају, смесу скините с ватре, па је
протисните кроз фину цедиљку како би се
уклониле семенке. Добијену пулпу и сок ставите у чист лонац; додајте лимунов сок и корицу и остатак шећера. Ставите на ватру и загрејте толико да почне лагано да се
крчка, а затим тако наставите
да кувате још пола сата уз учестало мешање и скидање пене.
После пола сата појачајте ватру и пустите да смеса ври десет минута, па
склоните с ватре и поново скините пену.
Оставите да одстоји пет минута, па сипајте у
загрејане стерилисане тегле. Добро затворите и оставите да се охлади.

Љути пекмез од брескве
Састојци: два килограма белих брескви, 400 г шећера и
љута паприка по укусу. Ако
не волите љуто, са истом количином воћа и шећера, а
без љуте паприке, можете
направити најобичнији пекмез од брескве.
Брескве огулите и насеците на коцкице. Паприку
ситно исецкајте. Све ставите у широку шерпу и пошећерите. Добро измешајте и
оставите неко време да брескве пу сте сок и да се

шећер растопи. Све заједно
ставите на шпорет и кувајте
на сред њој тем пе ра ту ри
скидајући пену и уз повремено мешање, како пекмез
не би загорео. Kувајте док
се све не згусне (зависи од
тога колико су брескве сочне, не мање од сат времена). Да бисте знали да ли је
пек мез до вољ но уку ван,
направите пробу тако што
ћете на тањирић сипати једну кашику пекмеза. Kада
по вуче те врхом кашике,

треба да остане траг, без
сока који се слива.
Скуван пекмез сипајте у
добро опране и загрејане тегле. Затворите целофаном и
поклопцима и оставите испод
ћебета док се не охлади (најмање 24 сата). Овако куван и
конзервиран пекмез може да
стоји у остави док се не отвори. Kад га отворите, морате
га држати у фрижидеру и потрошити га што пре, односно
пре него што се поквари, јер
у њему нема конзерванса.

мена и новца у тај велики посао. Ипак, уз мало труда и пуно љубави резултати сигурно
неће изостати.

За вас смо припремили неке
старе рецепте наших бака, који су с временом доведени до
савршенства.

Слатко од диња
Потребно је: 1,25 кг очишћене диње, килограм шећера, два лимуна и комадић ваниле.
Дињу изрезати на
дугуљасте штапиће и
ставити да неко време стоји у води са соком од лимуна. Шећер

растопити са чашом воде у
којој је стајала диња.
Kада је шећер бистар,
додати
му сок
од лимуна и
комадић ва-

нилије и у том сирупу кувати
дињу (коју сте оцедили од
воде) да слатко буде густо.
Диња се не сме распадати.
Kада се слатко охлади, напуне се тегле, повежу целофаном и оставе међу зимницу.
(За слатко узети чврсте, ароматичне диње!)

Мармелада од јабука и поморанџи
Састојци: 1/2 кг јабука, 15
средњих поморанџи и 1,2 кг
шећера.
Изрендајте кору од две
наранџе, а остале наранџе
огулите и очистите од белог
дела, који је горак, и исеци-

те на комаде. Kувајте око
пет минута заједно са огуљеним јабукама чију сте кору такође исекли на крупне
комаде и посули шећером.
По сле то га про це ди те и
пропасирајте јабуке, па их

вратите у шерпу и пустите
да ври. Повремено скидајте
пену и кувајте све док мармелада не постане густа.
Одмах је преспите у загреја не те гле и хер ме тич ки
затворите.

Мармелада са ђумбиром
Ова мармелада је идеална
да је стављате у чај уместо
меда или шећера, а можете
је, наравно, мазати и
на хлеб или палачинке. Можете и једноставно кашику
мармеладе у шољи прелити врелом
водом. Добићете мирисни
љуткасто-слатки напитак.

Састојци: килограм поморанџи, килограм мандарина, 300 г ђумбира и 500 г
шећера.
Очишћене наранџе, мандарине и ђумбир ситно самељите у блендеру. Све
сипајте у шерпу, додајте
шећер, ставите на
ринглу и кувајте на
средњој температури док се пекмез не укува,
односно док се не згусне.

Kао и код сваког пекмеза, и
овде је битно да га редовно
мешате и да га не прекувате,
како се не би ушећерио.
Скувану мармеладу сипајте у чисте и загрејане тегле, добро затворите и покријте док се не охладе (барем 24 сата). Охлађене тегле с мармеладом чувајте у
остави, а када их отворите,
држите их у фрижидеру и
брзо потрошите.

Џем од шљива са чоколадом
Састојци: четири килограма
шљива, 1,5 кг шећера, 100 г
чоколаде са 40 и више процената какаоа, један штапић
цимета, три рум шећера и
једна кашика рума.
Шљиве опрати и очистити
од коштица. Ставити их у
шерпу с дебљим дном, додати шећер и рум шећер и кувати прво на јачој температури, а касније на слабијој,
уз мешање, да не загори.

Пред крај кувања додати
цимет и изломљену чоколаду, па кувати још пет до десет минута. Џем је куван када се повуче варјачом по
дну шерпе и остане бео траг.
Склонити са шпорета и додати екстракт рума.
Док се џем кува, спремити
тегле. Опране и осушене тегле
ставити у рерну на 100 степени да се загреју. У вруће тегле
сипати врућ џем и вратити га

у рерну на двадесетак минута да се ухвати корица. Извадити тегле из рерне, затворити их чистим поклопцима,
увити у ћебе и оставити да се
потпуно охладе.

Слатко од коре лубенице
Састојци: килограм дебеле
коре лубенице, воде по потреби за кување, 700 г шећера, 120 мл воде, један лимун, једна шипка ваниле
или две супене кашике екстракта ваниле.
Kору лубенице на којој је
остао веома танак слој црвеног дела плода очистити од
спољне тамнозелене коре и
исећи на коцкице од око једног центиметра. Тако добијене комадиће ставити у дубљу
шерпу, налити водом (за два
прста изнад лубенице), поклопити и загревати док не

прокључа. Чим проври, променити воду, поклопити и пустити да поново проври, па

вратити лубенице и наставити кување. Поступак поновити пет-шест пута, а затим лубенице ставити у решеткасти
суд да се фино оцеде.
У међувремену растопити
(ушпиновати) 700 г шећера

и 120 мл воде (на тихој ватри) да се добије густ сируп. У то убацити лубенице,
по ја ча ти ва тру и ку ва ти.
Суд повремено протрести
или па жљи во про ме ша ти
да се комадићи не распадну. У напола скувано слатко
додати на колутове исечен
лимун и ванилу, па наставити кување све док се не
добије сируп густине ређег
меда. Склонити с ватре и
прекрити навлаженом памучном крпом, те оставити
преко ноћи. Сутрадан сипати у хладне тегле.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Колика ће вам бити пензија
након јануарског повећања?
После повећања пензија од јануара
2021. за 5,9 одсто, које је најавио
министар финансија Синиша Мали,
просечна пензија ће од садашњих
27.769 динара бити 29.407 динара.
Проценат повећања представља
половину збира раста плата и трошкова живота, у периоду од јула прошле до јуна ове године, јер су за то
време, како је изнео министар Мали, плате порасле за 10,4 одсто, а
трошкови живота за 1,4 одсто.
Швајцарска формула према којој се усклађују примања пензионера у Србији подразумева да кретање плата и трошкова живота има

Проценат повећања
представља половину
збира раста плата и
трошкова живота у
периоду од јула прошле
до јуна ове године.

подједнак удео у проценту усклађивања. Са овим повећањем, пензионери који сада месечно примају
по 20.000 динара од јануара ће добијати око 1.180 динара више и пензија ће им износити 21.180 динара.
На пензију од 30.000 динара повећање ће износити око 1.770 динара, што ће примање повећати на
31.770 динара. Они који сада примају по 40.000 динара, од јануара ће
добијати по 2.360 динара више.
Што већа пензија, то већа и повишица, па ће пензија од 60.000 динара бити виша за 3.540 динара и изно си ће 63.540, а она од ре ци мо
100.000 динара, каквих је мало, повећаће се за 5.900 динара.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Даље нећеш моћи!

Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОЛИКО ЋЕ ДА НАС КОШТА ЗИМА

ГРЕЈАЊЕ НА ГАС
НАЈЈЕФТИНИЈЕ ОВЕ ЗИМЕ
Долазак септембра за многе грађане
значи и припремање за грејну сезону,
а као ни ранијих година, цех за уживање у топлом породичном дому неће бити мали. Најјефтиније ће проћи
суграђани који се греју на природни
гас, који ће за загревање стана од 60
квадрата издвојити око 35.000 динара, потом они што се греју на дрва,
који ће за то платити најмање 37.000
динара, док би грејање на струју могло да избије из џепа 133.000 динара,
то јест око 1.000 евра.
Саша Петровић, власник једне од
фирми које се баве продајом огревног дрвета, пелета и угља, каже да
се цене ових енергената нису много
мењале у поређењу с претходним
годинама.
– Што се дрва тиче, имамо букву,
храст и цер и код нас се цене разликују у зависности од тога да ли се узимају дрва са сечом, без сече или се
узимају већ исцепана дрва. Цена без
сече је 6.000 динара, док су исцепана
6.700 динара по метру кубном. До 10
километара се не наплаћује превоз –
кажу продавци и додају да су дрва
најјефтинији вид грејања, али да ко
има новца, треба да пређе на пелет.
– У последњих неколико година
све више се користи пелет, а све мање угаљ. С пелетом је лакше радити,

ТРО ШАК ЗА ЦЕ ЛУ ГРЕЈ НУ СЕ ЗО НУ
ЗА СТАН ОД 60 КВА ДРА ТА
Врста огрева
Дрво (јефтиније)
Дрво (скупље)
Пелет
Угаљ сирови лигнит
Угаљ „вреоци” (сушени)
Угаљ „бановићи”
Природни гас
Пропан бутан
Лож-уље
Ел. енергија ТА (пуњење ноћу)
Ел. енергија ТА (допуњавање)
Ел. енергија – грејна тела и котлови

Овог месеца у Панчеву се ради и
гради на све стране. У центру града
су, рекло би се, највреднији! Којим
год путем да крену, пешаци ће наићи на неку неочекивану препреку.
Парк и Његошева су увелико раскопани, а сада се обављају разноразни радови и на тротоарима у Улици војводе Радомира Путника, у Карађорђевој, у Улици браће Јовановић... И у Улици Максима Горког
реконструисан је ових дана кров на
приватној кући, па је и ту изникла
ова импровизована ограда. Мислило се на безбедност пролазника и то
је за сваку похвалу. На другим местима у центру града на то неретко

чистији је, мање загађује и прља, а
цена је слична. Код нас пелет кошта
од 21.500 до 23.000 динара по тони,
а људи обично наручују од три до
пет тона. Пелет у предсезони увек
буде јефтинији за десетак евра по
то ни не го у се зо ни, па се ви ше
исплати узимати га нешто раније –
објашњавају.
Дрва се преко огласа могу наћи и
јефтиније, по цени од 4.000 динара

морате мислити сами ако не желите
да завршите попут једне наше суграђанке, која је, журећи на посао и
играјући „игре без граница” по панчевачким тротоарима, зарадила пад
у несвест и угануће ноге.
Кривца је ту тешко одредити. Радови на нашим улицама су у већини
случајева неизбежни, преко потребни и неодложни, а они подразумевају хаос, неред и буку. Стога, да би
нам град био лепши, очито морамо
стоички поднети чињеницу да нам
је кретање тренутно знатно отежано.
И, наравно, отворити четворе очи и
кренути на одредиште знатно раније него што би то иначе био случај.

Количина
9,7 м3
8,2 м3
2,5 т
6,4 т
3,4 т
3,2 т
1.080 м3
829 кг
1.149 л
9.900 кWh
9.720 кWh
9.000 кWh

Јединична цена Укупан трошак
4.500 дин./м3
43.650
6.700 дин./м3
54.940
22.000 дин./т
55.000
8.000 дин./т
51.200
15.000 дин./т
51.000
15.000 дин./т
48.000
32,28 дин./м3
34.862
129 дин./кг
106.941
123 дин./л
141.327
47.986
71.483
132.888

по кубику, али је квалитет тих дрва
лошији, а на стовариштима цена иде
чак до 7.500 динара с цепањем.
Што се угља тиче, на висину цене,
поред квалитета и његове калориј-

МО ЖЕ МА ЛО И
ДА СЕ УШТЕ ДИ
Ставите изолацију на стан или
кућу.
Замените прозоре који не
дихтују.
Ако купујете нову пећ или котао, изаберите оне који су енергетски најефикаснији.
Плаћајте рачуне на време и
обезбедите попусте.
ске вредности, утиче и удаљеност од
рудника из кога се допрема. Тако,
тона сушеног угља типа „вреоци” иде
од 13.500 до 15.000 динара, а угаљ
из Бановића је од 14.000 до 16.000
динара. Најскупљи је руски камени,
чи ја је це на од 20.000 до 24.000
динара.
У односу на почетак прошле грејне
сезоне цена гаса се није мењала, док
је струја у децембру поскупела 3,9
одсто.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ УЧЕСТВУЈЕТЕ У ИГРАМА НА СРЕЋУ?

Данас (ни)је мој срећан дан

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева и цело
Качарево, Старчево и Брестовац
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
24. септембра, ујутру, онда ће вам
можда бити од користи информација да је „Електровојводина” за тај
дан најавила искључења струје због
радова на електродистрибутивној
мрежи, од 8.30 до 12 сати, у Охридској, Власинској, Првој суседној, викенд-насељу око касарне 5000 и на
Новосељанском путу – од „Нарциса” до краја ка Новом Селу.
У понедељак, 28. септембра, од 8
до 14 сати, струје неће имати цело
Качарево, а наредног дана, у уторак, 29. септембра, такође од 8 до
14 сати, без напајања електричном
енергијом биће цело Старчево. Иста
суд би на у сре ду, 30. сеп тем бра,
очекује Банатски Брестовац – цело

Страну
припремила
Драгана

Кожан

село не ће има ти стру је од 8 до
14.30. За среду су искључења планирана и за поједине улице у Панчеву. Наиме, од 8.30 до 11.30 без
струје ће остати део Улице братства–јединства од кућног броја 109
до краја ка Пољској, цела Гробљанска улица, део Улице Шандора Петефија од броја 122 до броја 166,
део Улице Светозара Марковића од
броја 139 до броја 189, део Добровољачке од Братства–јединства до
Шандора Петефија, други просек
Братства–јединства, као и предузеће „New City”.
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.

П. БОЛДИЖАР

Б. САВУЛОВ

Шансе да у наградним играма добијете стан, аутомобил или неки већи
новац нису велике, али постоје. Ова
врста забаве служи да се људи разоноде, а успут можда нешто и освоје.
Све је, наравно, у реду док не претерате јер, ако немате меру и границу,
игре на срећу могу вас претворити у
правог коцкара.
Већина људи данас ипак за ове ствари нема времена, а има и оних који
једноставно не верују у лаку зараду. У
коју групу спадају наши суграђани?
ПЕТАР БОЛДИЖАР, пензионер:
– Некад сам учествовао у играма
на срећу чисто из радозналости. То је
било кад сам био млађи, сада више
не. Не могу да се сетим које игре су
тада биле популарне. Али као и свако
дете, и ја сам пробао. Сада више просто не упржањавам сакупљање било
каквих рачуна, чепова, листића. Ни
раније нисам био баш толико загрижен тиме. Вероватно је у питању незаинтересованост.
БОЖАНА САВУЛОВ, пензионерка:
– Не играм. На срећу сам играла
кад сам била девојчица. Од тог доба

С. ЛАЗИЋ

С. МИЛАДИНОВИЋ

нисам. То су забавне, лепе ствари, али
за децу. Више нисам заинтересована
за тако нешто. У овом периоду тренутно о томе и не размишљам, немам ни
разлога. Мада је лепо, као што рекох,
деца треба да се такмиче. Неко има
среће, па и добије свашта. Замислите
да добијете стан! Није то немогуће...
Зато треба да учествујете и да се надате. Наградних игара има доста свакако. Можете да сакупљате рачуне, чепове, кодове... Али пошто сам ја пензионер, сад се радујем само ако се пензија повећа. То ми је сад једина брига.
СТЕФАН ЛАЗИЋ, радник обезбеђења:
– Идем у кладионицу. Добијам редовно, а стално ми и узимају. Осим
ових спортских клађења, не учествујем у другим наградним играма. Не
играм ни лото ни бинго. Није ми то
интересантно.
СНЕЖАНА МИЛАДИНОВИЋ, хемијски техничар:
– Не, заиста, никад нисам учествовала. Ако и јесам раније, не сећам се,
али свакако нисам ништа добила. Не
верујем баш у то, нити ишта очекујем. Мала је вероватноћа да ћете баш

Ј. СТОЈКОВИЋ

Н. БОГОЈЕВИЋ

ви бити извучени. Нешто и не обраћам пажњу на наградне игре. Нашло
би се времена за то, ако бих пожелела
да играм, али знам да ништа не бих
добила. Баш би мене потрефио лото!
ЈОВАНА СТОЈКОВИЋ, радник-терапеут:
– Баба и деда играју лото и бинго,
па је то и нашим клинцима занимљиво. Мада, није до сада било значајнијих добитака. Добили су само замену.
Ништа конкретно никада нису освојили. Али и они играју с времена на
време, зими, кад су код куће. Не баве
се тиме тако често, више из досаде.
Није им важна победа. Заправо више
због унука учествују, да они уче и да
им буде занимљиво.
НЕМАЊА БОГОЈЕВИЋ, фармацеут:
– Не играм игре на срећу. Мала је
шанса да будем извучен ја или било
ко од нас. Лото листиће нисам никада куповао. Једино сам се опробао у
спортским кладионицама. Ретко сам
добијао. Не прикупљам ни рачуне,
иако су те акције честе код нас. Не
познајем никога ко је нешто освојио.
Јелена Катана
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ОДРЖАВАЊЕ СМЕТЛИШТА ВЕЛИКИ ЈЕ ПРОБЛЕМ

НАЈТЕЖЕ ЈЕ УГАСИТИ ПОЖАРЕ
НА ДЕПОНИЈАМА
Горело смеће у више
села
Муке Сизифове за
неопремљена
предузећа
Један од горућих проблема у
девет насељених места свакако је управљање смећем, за
шта су углавном задужена локална комунална предузећа,
којима није нимало лако, пре
свега због недовољне опремљености и недостатка кадра.
Ипак, најтеже им је само одржавање такозваних сеоских депонија, које, узгред, немају ни
званични статус. Оне су, поред
осталог, често и стециште разних сакупљача секундарних
сировина, који, да би се лакше
домогли бакра или алуминијума, не презају да упале смеће.
А тада креће истинска невоља, јер је ватру изазвану хемијским реакцијама врашки
тешко угасити.

грађана, који своје приколице
празне на улазу у депонију, па
чак и по путу, те тако закрче
прилаз и онемогуће несметано
коришћење простора за депоновање отпада, па је у том смислу ситуација све безнадежнија. Што се пожара тиче, није
их било одавно, ако не рачунамо то што је неко од мештана
пре извесног периода убацио
врућ пепео у џак, који су радници дотерали на депонију са
осталим смећем. Након краћег времена почело је да тиња,

сметлиште ултом и опет не постижемо да склонимо све што
се набаца. Проблем је и то што
на депонији заврши сав отпадни материјал који настане приликом рушења старих кућа. С
друге стране, шушка од кукуруза представља велику опасност због могућих пожара, којих, срећом, одавно нисмо имали, као ни паљевина. У таквим
ситуацијама користимо гомиле земље, које распоредимо на
критична места и њоме одмах
затрпамо ватру уколико се по-

Бацају где стигну
У том контексту, проблема има
свуда. Рецимо, у Брестовцу је
сеоска депонија сваке године
све шира. За њено одржавање
је надлежан ЈКП „Комбрест”,
чија директорка Татјана Цветановић наводи да се количине смећа, шута и биљног отпада повећавају забрињавајућом
брзином, а трошкови одржавања депоније су заиста велики.
– До пре неку годину комплетно чишћење сметлишта обављало се свега два до три пута
годишње, што се сада ради сваког другог месеца. Уз то, наше
предузеће покушава да, колико
је могуће, помоћу машине скип
редовно одржи ред на њему. Веома смо разочарани због бахатог понашања по је ди них

Баш се димило у Јабуци, осетили и грађани
али су људи који су се затекли
тамо како би сакупљали секундарне сировине у последњем
моменту набацали земљу на
ватру и угасили је на време –
наводи директорка.
Њен колега из Новог Села
Дејан Гонди истиче како им је
депонија хронични проблем и
наводи да многи људи бацају
смеће без реда и поретка, па и
на прилазни пут.
– То значи да морамо двапут не дељ но да чи сти мо

БИ ЛО КРИ ТИЧ НО У ГЛО ГО ЊУ
У претходних недељу дана у
Глогоњу је, према речима
председника тамошњег Савета Месне заједнице Славка Јовановског, двапут горела депонија.
– То се десило упркос
свим апелима да се, пре
свега, не баца смеће на пут,
као и да је строго забрање-

но паљење на сметлишту.
Тако су двапут ватрогасци
из Панчева морали да прискачу у помоћ нашем комуналном предузећу и ДВД-у,
који су, уз огромне напоре,
некако успели да санирају
пожар на време како се не
би проширио на околни
кукуруз – каже Јовановски.

јави. Поред тога, редовно косимо прстен око депоније, да
бисмо, уколико неко запали стару циглану, могли лакше да гасимо ниско растиње. У таквим
ситуацијама помаже нам и локално добровољно ватрогасно
друштво – наводи Гонди.

У Јабуци ухваћени пиромани
И први човек Јабуке Слободан
Илић истиче да постоје велики проблеми са одржавањем
депоније, јер несавесни грађани и даље одлажу комунални
отпад како не треба, бацајући
га поред пута и затварајући
прилаз другим грађанима да
одлажу смеће где треба.
– Наш ЈКП „Вод-ком”, уз велике напоре, одржава сметлиште које се простире на седам
хектара, па га је готово немогуће у потпуности обезбедити.
Притом је и реч о пољопривредном земљишту, кроз које
ратари морају да пролазе. Ипак,
највећа мука је то што и пиромани пале депонију и стварају

велики проблем пре свега људима који живе у непосредној
близини. То раде како би дошли до секундарних сировина, а последњи случај открио
је полицајац из нашег места
пре око недељу дана, када је
дошао да баци свој отпад и затекао припаднике ромске популације из Панчева. Он их је
на лицу места легитимисао и
пријавио комуналној полицији с циљем покретања поступка. Реч је о особама одраније
познатим органима безбедности. То је само још један доказ
да починиоци долазе и с других страна – каже Илић.
Пре две године су због тога
на јабучкој депонији постављене камере за видео-надзор, које
су након шест месеци украдене.
– Чак и камере су тешко могле да сниме тачан моменат
паљења смећа, а не може се
неко казнити само због вршљања. Када дође до пожара, њега
је невероватно тешко гасити.
Потребне су и тешке машине,
то јест багери, да се сруши упаљено брдо смећа, па булдожери, како би све то било сравњено; потом следи затрпавање
земљом коју треба донети камионима, па тек онда наступају ватрогасци. А када имамо
све наведене могућности, гашење траје најмање два дана и
за то нам је потребна подршка
других предузећа, попут ВП-а
„Тамиш–Дунав”, а финансијску помоћ пружао нам је Град.
Морам да нагласим да смо неколико пута у потпуности уконили све смеће с депоније, али
су га током времена људи поново нанели. Стога је у плану
да ту обавезу преузме Град, а у
међувремену Месна заједница
намерава да поправи булдожер, којим бисмо лакше уређивали сметлиште – истиче први човек Јабуке.
Баш ових дана у току је санација качаревачке депоније,
а то је већ одавно урађено у
Старчеву. У том месту је одношење смећа преузела ЈКП „Хигијена”, што је дугорочни план
и за све друге месне заједнице. Међутим, ни у Старчеву не
може без проблема са отпадом, будући да грађани, у недостатку главне депоније, праве дивље, што задаје главобоље та мо шњем ко му нал ном
предузећу.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Чланови Фото-кино клуба „Поњавица” учествовали су на Фестивалу фотографије Србије,
који је одржан у Ваљеву од
18. до 20. септембра. Удружење ловаца је истог дана организовало такмичење у гађању глинених голубова.
Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” приредиће манифестацију „Банатски хлеб” у

изградњи паркинга испред вртића, а напредује и изградња
паркинга испред спортског
центра.
Иваново: Књига под називом „200 го ди на у Ба на ту
1738–1938: Живот и обичаји банатских Бугара” промовисана је у понедељак, 21.
септембра, на локалној телевизији, у емисији „Бугарске руже”.
Јабука: Месна заједница обогатила је двориште дечјег обда ни шта у вр ти ћу ду плом
љуљашком, дуплом клацкалицом и пењалицом. Пројекат шко ле је про шао на
конкурсу НИС-а под називом „Заједници заједно”, на
којем ће добити 1.900.000 за
опре му
ин фор ма тич ког
кабинета.

суботу, 26. септембра, у малој сали Дома културе или,
ако време дозволи, на платоу
испред те установе, али овог
пута, због мера против ширења коронавируса, неће бити
у уобичајеном обиму.
Долово: У току је санација
ударних рупа у селу, па се
моле мештани да пазе на своју безбедност, као и да имају
стрпљења док путеви не буду сређени. Трају радови на
са на ци ји ру мун ске пра во славне цркве. Манифестација под на зи вом „У сми рај
дана” одржана је у суботу,
19. септембра, на оближњој
Леанци.
Глогоњ: У оквиру јавно-приватног партнерства које спроводи Град Панчево, у наредним данима биће асфалтиране комплетне улице Млинска и Првог маја, као и део
улице ЈНА од Ослобођења до
насипа. Почели су радови на

Качарево: У току је санација
депоније, чији је инвеститор
Град Панчево, а извођач –
фирма „Мабер”.
Омољица: Већ дуже време у
то ку је чи шће ње се о ске
депоније, а смеће се камиони ма од но си на глав ну
депонију.
Старчево: Радно време музеја је уторком и четвртком од
18 до 20, средом од 13 до 15,
a суботом и недељом од 17.30
до 20 сати, док је за посете у
радно време (9–15) потребно
позвати на број телефона 631144. Дом културе је 17. септембра приредио промоцију
романа Микице Петронијевића под називом „Ремек-дело или додир Бога”, а наредног четвртка, 24. септембра,
од 19 сати, у галерији „Боем”, аутор Реља Михајловић
из ло жи ће
гра фи ке из
уметничке збирке породице
Чолаковић.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ У СТАРЧЕВУ

Ремек-дело или
додир Бога

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА НАДОМАК ДОЛОВА

„У смирај дана” се не да смирити
Леанка поново била
стециште љубитеља
природе
На свега осам километара од
Долова, села познатог по доловима, слатким штрудлама и домаћем вину, налази се Леанка.
Ово мало, ушушкано и питомо насеље смештено на западној капији Делиблатске пешчаре, са два реда кућа, донедавно
готово у потпуности заборављено, некада је било место за одмор викендаша из Београда и
Панчева. Међутим, афирмација популарног Песка и жеља
младих људи да овај простор
поново оживи и прикаже све
своје потенцијале, па и туристичке, допринеле су да Леанка добије сталне становнике, а
у непосредној близини је чак
подигнута црква посвећена Светом Василију Острошком.
И баш тамо је и ове године,
након неколико одлагања због
епидемиолошке ситуације, 19.
септембра одржана манифестација под називом „У смирај дана”, али уз ограничени

И КУД „Банатски вез” дао допринос
број људи и уз све превентивне мере. Тог дана су истински
заљубљеници у пририоду могли да испешаче десетак километара по динама, пашњацима и кроз шуму Делиблатске пешчаре, што је била основна идеја главног организатора
– Бојана Војнова.

– И ове године, по сунчаном
времену, људи добре воље имали су прилику да се упознају и
с локацијама на којима су снимани бројни и непоновљиви
филмови као што су „Kо то тамо пева”, „Варљиво лето ’68”,
„Бој на Kосову”, „Свето место”,
„Беса”, „Вук Kараџић”, „Бело

одело”... Овим је наш план у
потпуности испуњен, нарочито зато што су, у смирај дана,
плес ветрењача и клепетала
оваца употпунили врхунски наступи правих уметника – рекао је Војнов.
Тако су гости могли да чују
етно-песме Милице и Марије
из KУД-а „Банатски вез”, а потом су, по завршетку шетње, у
повратку на Леанку посетили
штандове и дегустирали домаће производе попут козјег сира,
пчелињих производа и воћа са
оближњих поља. Том приликом
су се представили Удружење винара и виноградара „Свети Трифун” из Долова, као и произвођач вина и ракије Лазар Пејчић, а пчелар Јовица Блага понудио је свој шумски и ливадски
мед из Делиблатске пешчаре.
Манифестација је одржана у
организацији удружења „Србија – мој дом”, а подржали су је
„Ветроелектране Балкана – A
Tesla Wind Company”, Туристичка организација Kовин, Месна
заједница „Мита Вукосављев”,
доловачки Дом културе, као и
велики број других спонзора.

Аутор Петронијевић (десно) с водитељем
Момчилом Мрчковићем
Чест старчевачки гост, уметник Микица Петронијевић
из Аранђеловца, представио
је 17. септембра на платоу
испред Дома културе свој други роман, „Ремек-дело или
додир Бога”, који и говори о
ис ку ше њи ма на пу ту ка
духовности.
– При ча укр шта жи во те
двају јунака: свршеног студента књижевности Вука Недића, склоног свим врстама
порока, и Крсмана Савкића,
који само машта о повратку
у село. Заплет почиње када
се у неком свом лудилу Недић затвара у своју кућу с
намером да за седам дана
направи ремек-дело. Роман
је прожет разним питањима:
од тога да ли је уметник у
стању да својим знањем и
уме ћем на пра ви не што
велико или оно потиче од

више силе, преко тога да ли
оно што нас задеси прихватамо као зло или као искушење из којег можемо нешто да научимо, до борбе између „мене каквог јесам и
мене каквог ме Господ жели”, па су на крају моји јунаци смештени на неко сасвим друго место у односу
на оно што су планирали –
навео је Петронијевић.
Иначе, он је и глумац и
режисер, а не тако давно је са
старчевачком аматерском групом учествовао у прављењу
ансамбл представе „Сумњиво
лице”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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РАДОВИ СЛОБОДАНА ТРАЈКОВИЋА

ПОНОВО РАДИ БИОСКОП „АПОЛО”

Настајање – нестајање

СЛОБОДНА ЗОНА СРЕДОМ

Изложба радова Слободана
Трајковића под називом „Настајање – нестајање” отворена
је у Галерији савремене уметности у уторак, 22. септембра.
Слободан Трајковић је дипломирао и магистрирао на
Факултету ликовних уметности у Београду, на одсеку за
сликарство, 1980. године. Самостално излаже од 1980. године. До сада је приредио тридесет самосталних изложби у
земљи (Београд, Панчево, Чачак, Смедерево, Приштина,
Љубљана, Шибеник) и иностранству (Париз, Лондон, Њујорк, Венеција, Сингапур). Излагао је на великом броју тематских групних изложби и
бијенала, у националним и
савременим музејима, приватним галеријама, као и на
међународним филмским фестивалима у Единбургу, Барселони, Лондону и Венецији.
Примарно поље његовог истраживања јесте инсталација
у којој укршта медије: сли-

МОЈ

карство, цртеж и скулптуру,
фотографију и видео.
За достигнућа у визуелним
уметностима добио је више
награда у земљи и иностранству, међу којима су награде
за слике на Бијеналу младих
у Ријеци 1985. и на Октобарском салону у Београду 1986.
године; затим, у два наврата,
награде на Бијеналу југословенске уметности у Њујорку
и салонима младих уметника у Београду, Зрењанину,
Приштини, Шибенику. За достигнућа у визуелним уметностима 2002. добио је награду „Лонгин” Универзитета у Приштини и Удружења
ликовних уметника Косова и
Метохије. Велики број његових радова налази се у сталним поставкама музеја за савремену уметност и у приватним колекцијама у земљи и
иностранству. Живи и ради у
Београду и Лондону.
Изложба ће бити отворена
до 8. октобра.

избор

МОЈ

Сребрна крила
Зорица Зубовић,
гумарски техничар
ФИЛМ: Највећи утисак на мене најчешће оставе филмови
у којима су у фокусу необичне
и занимљиве љубавне приче.
Једно од најдражих остварења
које бих сваком препоручила
јесте филм „Шетња међу облацима” Алфонса Арауа из 1995.
године. Поред приче која је
занимљива, филм обилује дивним бајковитим призорима који дуго остају у сећању. У питању је прича о младом америчком борцу Полу Сатону
(Кијану Ривс) који је једва дочекао повратак из Другог светског рата и поновни сусрет с
вољеном супругом. Она, нажалост, није поделила његов
ентузијазам и одмах је тражила да се брже-боље прихвати
свог старог посла – трговања
чоколадом. На првом службеном путу Пол је упознао лепу
Мексиканку Викторију Арагон
(А. Санчез Хихон), која му је
објаснила да се ужасава сусрета с конзервативним и строгим оцем, јер носи ванбрачно
дете. Он је одлучио да помогне несрећној девојци, тако што
је пошао с њом и представио
се родитељима као њен супруг.
Бројна породица је са одушевљењем дочекала Викторију и
наводног супруга, али је њен
отац Алберто (Ђ. Ђанини) био
ужаснут чињеницом да му се
ћерка удала без знања породице, и то за најобичнијег продавца чоколаде…
КЊИГА: Недавно сам прочитала књигу „Нигде нема те”
Јелене Бачић Алимпић, која
говори о најдубљим емоцијама и моралним дилемама, о
добру и злу, љубави и мржњи,
поверењу и захвалности у тешким животним околностима. Ради се о Изабела Месини,

Страну припремила

Мирјана
Марић

Након више месеци паузе дворана „Аполо” Дома омладине
отвориће своја врата за посетиоце, и то захваљујући фестивалу „Слободна зона”, у оквиру ког ће бити приказано седам филмова у више од педесет градова Србије, међу којима је и Панчево.
На репертоару ће бити добит ник на гра де на пре сти жном Кан ском фе сти вал,
играни филм „Алис и градона чел ник”, ко ји при ка зу је
Алис, младу и паметну филозоф ки њу, ко ја по ста је аси стент ки ња гра до на чел ни ка
Лиона који пролази кроз професионалну егзистенцијалну
кризу и највише личи на издувани политички балон у који лагано улази свеж ваздух и
ватромет идеја. Затим, исландски филм „Округ” о млекарки Инге, која одлучује да започне „живот по својим правилима” и успротиви се корупцији и неправди у свом
исландском градићу. Публика ће моћи да види и шведски документарац „Стиг Ларшон: Чо век ко ји се играо

ватром”, који детаљно говори
о за о став шти ни ге ни јал ног
шведског аутора, светски познатог по трилогији „Миленијум”. Ова трилогија је постала једна од најтраженијих
крими-прича у историји, а у
оквиру ње најпознатије остварење је „Девојка са тетоважом
змаја”, адаптирано у неколико успешних филмова.
На репертоару овогодишње
турнеје је и узбудљив документарац „Избачени”, који је
побудио велику пажњу публике

током новембарског фестивала. Филм се бави глобалном
кризом становања и разлогом
зашто више не можемо да приуштимо живот у нашим градовима. Биће приказан и филм
„Селфи”. Филм је јединствена реконструкција догађаја који су довели до смрти шеснастогодишњег Давида Бифолка, кога је 2014. убио карабињер у напуљској четврти Трајано. У покушају да истражи
и разуме околности које су
дове ле до Да ви до ве смр ти,

редитељ Аго сти но Фе рен те
проналази двојицу Давидових
пријатеља, Пјетра и Алесандра, и моли их да помоћу мобилних телефона у форми селфија испричају причу о њиховом пријатељству.
Међу изабранима су и филмови за млађу публику. То су
„Моје невероватно лето са Тес”
и „Звезда од сто кила”, који је
фестивалски средњошколски
жири изабрао за најбољи филм
у окви ру про грам ске ли није 14+.

МЕСТО ОКУПЉАЊА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

Тамо где глума почиње
Драмски студио „Атеље младих” тре нут но упи су је но ве
глумце и глумице, који могу
да се јаве сваког радног дана
од 19 до 20 сати у просторијама у Дому омладине.
Заинтересована деца која желе да науче више о глуми добиће шансу да представе своја
умећа у ансамблима који су
подељени на полазнике основне и средње школе. Тренутно у
Атељеу има око двадесет пет
младих који на разне начине
учествују у раду.
Драмску секцију води Никола Мркајић. Он каже да је за
глуму неопходно имати комбинацију различитих особина,
али да је пресудно да дете има
добро кућно васпитање. Као
пример увек наводи једног од
најпознатијих полазника „Атељеа младих”, а то је Небојша
Глоговац.

За похађање драмског студија плаћа се симболична чланарина, од чега се и финансира
рад. Атеље ради током читаве
школске године, али је ове године паузирао због коронавируса.
– Имали смо паузу у раду
због епидемиолошке ситуаци-

је, али смо након попуштања
мера успели да завршимо дечју представу „Патуљак и шест
Снежана”, коју смо премијерно извели 30. јуна. Сада нам је
у плану да је играмо до марта,
када су селекције представа за
фестивале. До тада представа

мора да живи – рекао је Никола Мркајић, секретар „Атељеа
младих”.
Он је објаснио да је идеја да
се представа игра пред малобројном публиком из безбедносних разлога, али хуманитарно, за оне којима је неопходна помоћ. Сматра да је добро за децу да осећају да, поред тога што глуме, раде нешто добро и за друге.
„Атеље младих” ће наредне
године прославити шездесет
година постојања у нашем граду. Кроз секције Aтељеа прошла су многа велика имена
за слу жна за раз вој кул ту ре
града Панчева. Поменућемо
само да су у њему били Милош Николић, Иван Ракиџић,
Градимир Стојковић, Мирослав Жужић, Стевица Живков, Небојша Глоговац и многи други.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ВЛАДАНА РАНЂЕЛОВИЋА
девојци из малог сицилијанског села, која се пријављује
за болничарку Црвеног крста
како би побегла из куће своје
мајке. У вихору ратних страдања многи рањеници проћи
ће кроз спретне Изабелине руке у малој пољској болници
на Доломитима. Једног дана
ту довозе Марка, ратног извештача из Србије који је тешко рањен, и Изабела добија
задатак да се након операције стара о њему. Током дугих,
тешких дана Марковог опоравка Изабела с њим развија
необичан однос. Мада знају
да је њихова веза осуђена на
пропаст, љубав ће бити јача
од свих правила и ограничења. Али када после завршетка рата Изабели прошлост покуца на врата, почеће драма
њеног живота о којој ће причати читава Италија.
МУЗИКА: Често слушам музику, посебно док се бавим
кућним пословима, јер ми даје додатну енергију и елан. Чини ми се да уз музику све лакше и брже завршим. У суштини во лим све да слушам,
забaвну, староградску и народну музику, али некако у
последње време све чешће пустим песме које су се слушале
осамдесетих година. Недавно
сам случајно наишла на групу
„Сребрна крила” и подсетила
се њихових песама, које су ме
вратиле у неко прошло време
и пробудиле носталгију.

Тренутак
тишине
У галерији Народног музеја
Панчево у уторак, 22. септембра, отворена је изложба
слика Владана Ранђеловића
под називом „Тренутак
тишине”.
Владан Ранђеловић је доцент
на Факултету уметности у Нишу за предмете цртање и сли-

кање. До сада је имао четрдесет самосталних изложби у Србији, али и у Македонији, Црној Гори, Аустрији и Чешкој.
Учествовао је на преко сто педесет групних изложби, као и
у педесет ликовних колонија,
од којих су неке биле међународног карактера.

ПЕДЕСЕТ ДРУГА „ЧИВИЈАДА”

Награђени афористичари из Панчева
Афо ри сти ча ри Алек сан дра
Фи ли по вић и Алек сан дар
Чотрић поделили су друго место за најбољи афоризам на
педесет другој „Чивијади” у
Шапцу.
Прво место је освојио Милан Р. Симић, док су треће

место поделили Васил Толевски и Зоран Ђурђевић Ђурђе.
Награђене су и најбоље карикатуре, сатиричне приче и, први пут, ученички састав на тему „Дан кад сам се највише
смејао/смејала”. Шабачка „Чиви ја да”, бе ло свет ски ва шар

хумора и сатире, јесте културно-туристичка манифестација која се од 1968. године традиционално одржава у Шапцу. Председници „Чивијашке
ре пу бли ке” би ли су Бран ко
Ћопић, Мија Алексић, Владимир Бу ла то вић Виб, Ду шан

Ко ва че вић, Си ни ша Па вић,
Лане Гутовић, Сергеј Трифуновић, Петар Лазић и многи
други. „Чивијашкој републици” су пред се да ва ли књи жевници, академици, доктори наука, редитељи, глумци,
сатиричари…

ПОЗОРИШНИ МАТИНЕ СУБОТОМ

Спаса Досада
У дворани Културног центра
у суботу, 26. септембра, у 12
сати, биће одиграна представа за децу под називом „Спаса Досада”, у извођењу позоришта „Maximus Art” из Београ да. У пред ста ви игра ју

Жељ ко Алек сић и Ми ле на
Мартић.
Представа за децу „Спаса
До са да” раз ви ја и под сти че
дечју машту. Милица је девојчица којој је досадно када је
сама код куће. Управо тада се

појављује измишљени лик Спаса Досада, спас за досаду. У
низу забавних и шаљивих ситуација Спаса ће Милицу спасавати од досаде, а она ће кроз
игре научити како да се понаша у различитим животним

ситуацијама и шта би требало, а шта не, једно дете да ради ако остане само код куће.
Представа је интерактивна шаљива прича у којој Милица и
Спаса певају препознатљиве
песме за децу.

Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ АДВОКАТИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗА ПРАВО И ПРАВДУ
Да би свет функционисао како треба,
морамо поштовати правила и законе.
Некада, ма колико се трудили да све
урадимо како треба, нешто не зависи
од нас, а да бисмо прошли кроз одређене процедуре с лакоћом и успели
да остваримо своја права, потребна
нам је помоћ особа од поверења. Оних
који за наше проблеме увек имају
прав(н)и лек.

Рушење предрасуда
Вања Никочев (33) пожелела је да
студира права још у основној школи,
па је избор након средње школе за њу
био веома лак. У њеној породици нико се није бавио овом професијом.
– Након завршених студија права
опсег могућег запослења је велики, у
смислу да правна служба постоји у
свакој школи, предузећу, државној
установи, као и да постоји могућност
оснивања сопствене адвокатске, нотарске или извршитељске канцеларије или пак могућност запослења у суду – објашњава Вања.
Она пре запослења није пуно размишљала како ће ова професија у
пракси изгледати, али је имала асоцијације да то изгледа као што се пласира у филмовима, а то су велика
кривична суђења, вишемесечно припремање одбране, порота и слично.
– Стварност је другачија с обзиром
на то да у пракси постоје и суђења за
тешка кривична дела и суђења због
дуга од шестсто динара. Ја радим као

како све функционише. Кроз кућу су
нам често пролазили правници, адвокати, судије, а отац је био адвокат, судија и председник суда. Тамо где сам
морао да се челичим, јесте сусрет с
клијентима. То је нешто што ипак
мораш сам – прича Дарко.
У адвокатури је специфично то што
клијенти стално преиспитују предлоге адвоката. Дарко каже да често више поверења имају они који су кривично одговорни него када за некога
водиш парницу.
– Овамо долазе људи с полуинформацијама. Када бираш адвоката, треба
да га бираш по поверењу, јер некоме
препушташ да нешто
уради уместо тебе, а
за поверење је битно како цео случај
представљаш клијентима и како се залажеш за њега. Не може се добити сваки
спор, али треба се
разговарати искрено
од почетка – објашњава Дарко.
Некада треба доста
напора да би се клијентима објаснило да
неке ствари не функционишу по логици,
већ она ко ка ко је
прописано.
– Трудим се да се
обраћам клијентима што јед но став нијим језиком, без
неких правних флоскула. Мада то уме
да буде понекад опширно да би на краВања Никочев ју схватили суштину и зашто је нешто
самостални адвокат у Адвокатској кан- тако како је – прича.
целарији „Кесић, Продановић и партУ својој пракси тренутно се бави
нери”, те сам се из тог разлога опре- свим врстама права, али каже да су
делила за парницу, док кривичне ства- на крају сва углавном имовинска, јер
ри углавном препуштам колегама – се све врти око новца и имовине.
прича она.
– Обично се људи око тога посвађаУглавном ради накнаде штете, по- ју. Туже се око међе, што, морам да
родичне ствари и радно право.
признам, може бити веома правно
– Из своје не тако дуге праксе мо- интересантно и изазовно. Затим, ту
жда бих издвојила тужбе ради дуга, су разводи, где се решавају лични однакнаде штете због пада на улици, носи, али и кривице, где се крше криуједа непознатих паса и мачака, али вичне норме – каже.
и повреда на раду и писање уговора –
Предмет расправе могу некад да
каже.
буду невероватне ствари. Тако су се,
Иако овај посао носи велику дозу на пример, људи који су се разводили
одговорности, Вања ужива у раду с све договорили, а затим се посвађали
људима и осећају да им је помогла у око фрижидера, па је све пало у воду.
решавању компликованих животних Некада су то ситнице, неспоразуми
ситуација.
који клијенте коштају више него да
– Грађани су углавном упознати са се договоре.
својим правима и обавезама, па није
– Мени су с професионалног стакомпликовано приближити им ток новишта тренутно веома интересантрешавања проблема. Ипак, велики је ни случајеви у области привреде и
изазов успети у поступку, променити кривични с тешким казнама. Ипак
судску праксу у складу са својим прав- морам да нагласим да је око осамденим ставовома и, као највећи, пору- сет одсто случајева везано за помоћ
шити предрасуде о младој жени адво- људима. Адвокати су у ствари као конкату – закључује она.
султанти који клијенте воде кроз спор.
Ми не бијемо битке, већ саветујемо
Занимање у наслеђе
људе како да се најпаметније изборе
Дарко Мајсторовић (43) наставио је за своја права – прича он.
очевим стопама и завршио Правни
Дарко каже да у овом послу највифакултет. Као мали је видео како ше воли тај интелектуални моменат,
функционише тај свет и да није све како решити неки проблем, који је
баш као што се приказује у америч- попут математичког задатка.
ким филмовима.
– Нисам имао тај ниво ентузијазма Разумети проблем
када сам се одлучио за ову професију Слободан Режа (64) одмалена је знао
јер сам био добро припремљен за то да је правдољубив и да воли да помаже

Слободан Режа
другим људима на разне начине, па
су опције за његово занимање увек
биле медицина или право. Након завршене гимназије мислио је прво да
полаже пријемни за медицину, али
пошто није био у могућности да оде
на полагање, предао је папире на
Правном факултету. Ту годину је искористио за учење и дао услов већ јуну,
након чега је знао да ће то ипак бити
његово занимање.
– Све време студирања сам размишљао искључиво о адвокатури као неком крајњем циљу. Имао сам пред
собом неке примере адвоката који су
тада били успешни, а које сам познавао преко мог оца и чинило ми се да
они могу много више да помогну људима у сфери права него неке друге
службе, па сам се усмерио у том правцу – прича Слободан.
У време када је завршио студије
правничко занимање је било доста
тражено. Конкурисао је на неколико места и био примљен на сва. Иако је уследио и позив из суда, одлучио је да се запосли као правник у
„Крзнари”.
– Они су у то време финансијски
добро стајали, али је мени много значило то што су сарађивали са иностранством, јер ми је било занимљиво да научим и међународно приватно право, које је увек било баук за наше правнике. Тамо сам остао четири
и по године, а научио сам о привреди
неке ствари које ми и дан-данас користе. Две и по године сам радио у
Градској управи, где сам упознао како функционише систем, и био сам
нешто више од две године заменик
јавног правобраниоца. Године 1990.
године уписан сам у именик адвоката – прича он.
За њега је адвокатура нешто што
воли и чиме се радо бави.

бавио имовинско-правним односима и привредом.
– Дешавало ми се да сам имао случајеве које су пре мене заступали неки други адвокати и који су били наизглед изгубљени. Клијенти су долазили, јер су желели да пробају још
нешто, да покушам да исправим судске грешке, неправде... То је увек изазов и изискује читање обимне литературе и судске праксе. И онда дођеш у ситуацију да нешто што је малтене било решено „извадиш из мртвих” и помогнеш човеку. Имао сам
доста успеха у таквим ситуацијама –
истиче Слободан.
Он сматра да је за поверење према
адвокату најважнији људски приступ.
– Када неко нов уђе на врата, човек
мора да покаже интересовање за проблем који та особа или правно лице
има. Морам у својој глави да обрадим о чеми ми потенцијални клијент
прича и да размислим да ли могу да
прихватим и адекватно одговорим.
Некада странке промене пуномоћника и ми увек желимо да знамо шта је
разлог. Скоро је један клијент рекао
да је променио адвоката јер га је претходни гледао као странку другог реда
и није осетио заинтересованост за његов предмет – објашњава.
Слободан истиче да је важно да
клијент добро разуме шта му се прича и да све мора да му се прилагоди
обичним речником.
– Такође је веома важно информисати странку шта се дешава са случајем. То је од велике важности за изградњу поверења. Клијентима треба
одмах да се саопшти када случај није
био успешан. Треба им објаснити шта
се даље може предузети. Или ако сматрам да је нека тужба бесмислена ако
не можемо ништа да наплатимо од
противника – прича он.
Један од најбаналнијих случајева
које је водио јесте свађа између два
познаника који живе у непосредној
близини, а који су се покошкали због
канте за смеће. Каже, људи се често
туже када неко пређе неколико центиметара преко међе.
– Био је један случај где су деца
преко мајке тужила оца за плаћање
алиментације. Он је био добростојећи, али је покушавао да докаже да
њима није потребно више новца. Мајка је била бесна јер је износио неистине, па сам јој ја предложио противтужбу, да тражимо да отац узме
децу да брине о њима. Издиктирао
сам то на суду, а када је отац чуо, променио је став и рекао да ће платити
колико треба само да не узима децу.
Ипак, најдрастичнији случајеви у професионалном смислу јесу они када
странка презентује своју причу улепшано, без правих чињеница, и онда

„Милијардерови
синови”
Ивана Ивањија
Кад сазнају да су наслед ни ци
Владимира
Константиновића,
нај бо га ти јег Банаћани на свих
времена,
Николин и
Лу јев жи вот ће се
преокренути. По ред
великог новчаног износа, њихов
биолошки отац о коме ништа нису
знали оставио им је вулканско острво у Јужном мору.
Два читаоца који до 30. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта бисте волели
да наследите?”, 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

„Брак из рачуна”
Фелише Кингсли
Новац
ни је га ранција
за срећу,
али може
да вам
про ме ни
живот.
Управо то
ће се десити Џеми, позоришној
шминк е р к и
слабој на латиноамеричке инструкторе плеса, која живи у скромном
стану у Лондону, поред својих родитеља хипика. Бака јој је оставила не про це њи во бо гат ство, под
условом да се уда за мушкарца с
титулом.
Два читаоца који до 30. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта сте ви урадили из рачуна?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Дарко Мајсторовић
– Веома ми је важно да разумем
проблеме с којима људи долазе код
мене и да проценим могу ли да им
помогнем. Мој задатак је да дам искрено мишљење о томе да ли њихов проблем могу ја да решим и да ли уопште може да се реши. Онда се у зависности од тога договарамо – каже
Слободан.
У време када је почињао самосталну праксу, у Панчеву је било тридесетак адвоката, привреда је била моћна и било је пуно посла. Он се никада ни је опре де лио са мо за јед ну
област пра ва, али се првенстве но

на суду искочи неки доказ који су они
прикрили на почетку, а ви немате могућност да реагујете на тако нешто. У
таквим случајевима сам пар пута отказивао пуномоћ – каже Слободан.
У свом послу највише воли директан контакт с људима, а највише ужива
у задовољству када је посао успешно
обављен и када неко оствари своје
право.
Слободан је четрнаест година председник Огранка Панчево и члан је
Управног одбора Адвокатске коморе
Војводине.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали с
ким најлепше ћутите. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Ја најлепше причам сама са собом, са свима осталима ми је стварно лепше кад ћутим.” 063/1216...
„С мојом прабабом Спасенијом.
Наспемо по једну, две, три љуте
шљивовице и пустимо да тишина
проговори.” 061/2434...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре од које истините приче бисте
ви снимили филм:
„То би била прича о мом животу, али тај филм нико не би смео
да емитује чак ни у ноћном термину.” 063/1684...
„То би била прича о мојој ташти
и начинима на које она свом зету
кида живце. Само што нико не би
поверовао да је прича истинита...”
063/5031...
Д. К.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2005. годиште. 063/325-972.
(295833)
ПРОДАЈЕМ опел корсу Д,
децембар 2007, купљен у
Србији, бензин + ТНГ, 1.2,
очуван у одличном стању.
063/378-266, 063/356-189.
(296313)

ПЕЖО 307, 1.6, бензин,
2002. годиште, регистрован,
прва боја, очуван. 064/24384-52. (296328)
КИА каренс 200 цц, 2007.
годиште, први власник,, прешао 104.000 км. Тел.
066/515-69-02. (296195)
ПУНТО 1.2, 2001, 3 В, атестиран плин, клима, серво,
одличан. 064/142-55-93.
(296286)

ОГЛАСИ

ЗА АСТРУ дизел, бош пумпа,
алтернатор, вакум пумпа,
фарови, ретровизори, четири точка 175 х 65 х 14.
063/887-08-33. (296115)
ФИЈАТ палио караван 1.2,
200 к, изузетно очуван, тек
регистрован, власник, 1.200
евра. 064/123-63-65. (296146)
ПРОДАЈЕМ опел астру Ф,
1996. годиште, 1.8, бензин,
гас. 062/244-842. (296339)
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ДАЧИЈА логан 1.4 МПИ, црвена, 2006. годиште. Тел.
063/325-566. (296320)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ зидане гараже у
Ул. Патријарха Чарнојевића
8. 063/315-872. (296191)

АПАРАТИ

ОЛДТАЈМЕР буба, 1974. исправна, регистрована до 27.
јула 2021, у возном стању,
цена 1.300 евра. Може замена. До 25. 09. 2020 062/632552, +38162/632-552. (295834)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу на
Котежу 1. 069/409-83-42.
(295880)

ИЗДАЈЕМ гаражу у строгом
центру. Тел. 064/424-97-20.
(296271)

ИЗДАЈЕМ гаражу, центар,
Браће Јовановић 24, наслоњена на Музеј. 064/190-3449. (296022)

ПРОДАЈЕМ зидану гаражу у
дворишту, Жарка Зрењанина 18. 060/080-37-57.
(296248)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. 062/339-299. (296224)

КУПУЈЕМ гаражу на Котежу
1. 065/998-75-04 (СМС)

ВЕШ-МАШИНА и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-7607. (296249)
ШТАМПАЧ оки Б 412 Дн
лас, ц/б, нов, неотпакован,
10.500. 069/123-85-35. (296034)
ПРОДАЈЕМ појачало сансуи
и звучнике итт. 064/246-0571. (296234)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. 065/853-93-29. (296134)
ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, петора врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(296287)
ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, петора врата, фул, шест брзина. 064/130-36-02. (296287)
ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема, регистрован годину. 064/587-5024. (296287)
ПУНТО 1, 1.1, 1997, петора
врата, у првој боји, регистрован. 064/587-50-24. (296287)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ ауто до 500 евра.
Митров Жива, Јосифа Панчића 4. 013/314-118. (295929)
КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.600 евра. 063/165-8375. (296109)
КУПУЈЕМ возила до 1.800
евра, стање небитно.
060/114-83-38. (296109)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (295322)
КУПУЈЕМ све врсте возила,
стање небитно. 063/165-8375. (296365)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (296364)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ комушаљку са
осам ваљака, потпуно ремонтовану 4 кс, повољно.
063/728-25-41. (295930)

0QFSBUFSPTOPWOJIHSBêFWJOTLJISBEPWB

Петак, 25. септембар 2020.

ОГЛАСИ

ЗЕМЉИШЂТЕ за градњу,
1.700 евра, по ару, 110 ари,
северна зона, власник.
064/136-42-00. (296179)

АПАРАТИ
ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-4789. (296361)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 49 ари, Новосељански
пут 91. 064/131-42-02. (296184)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрлеишту и два ланца земље под
засадом лешника. 064/35781-50. (296201)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ еспресо апарат
са две групе.
Тел.0038163/833-54-15,
065/341-60-78 (СМС)
ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064/356-03-93, бесплатан
превоз, 4.500. (295088)

ПРОДАЈЕМ шанк, кревет,
гарнитура – фотеље, канаба,
угаљ, телевизор. 061/19300-09. (295943)
ГАРДЕРОБНИ орман, двосед, сто, трпезаријске столице, две нове витрине.
063/861-82-66. (295659/р)
КОТАО алфа 1,25 кв, за етажно грејање, одличан, 100
евра. 064/123-63-65. (296146)
ПРОДАЈЕМ камин алфа
плам и четири метра дрва.
065/536-06-54. (2961479)
КОТАО на чврсто гориво,
термико, 33 кв, 300 евра.
Моб. 062/841-76-69. (296162)
МЕСНАТИ, прасићи, јагањци
и свиње, могућнсот клања и
печења. 060/037-11-96., (296153)
ПРЕСА за грожђе 30 л, горење, чепилица за плутане затвараче, ауто-приколица
160 х 100 х 40. 064/866-2118. (296157)
ПРОДАЈУ црна земља за насипање дворишта са превозом. 064/192-85-44. (296159)

КУЋА на продају, Новосељански пут 15. 064/131-6732. (296219)
ПРОДАЈЕМ машину горење,
600 65 – 085, исправне половне делове бош. 064/12973-60. (296295)

ПРОДАЈЕМ свилени тепих,
120 х 180, очуван. 063/329441. (296241)
ПРОДАЈЕМ крем фотељу од
еко коже, добро очувана.
063/329-441. (296241)
ТРОСЕД, две фотеље мојца,
тросед и двосед/екстра дизајн, мало коришћено, професионална микроталасна,
бибер цреп/1000 комада.
063/265-268. (296281)
ЛЕЖАЈ, брачни кауч са две
фотеље, фотеља мојца, самачки кревет. 063/861-8266. (296269)
ЛЦД телевизор, инвалидска
колица, комбиновани фрижидер двомоторац, орман с
ципеларником. 063/861-8266. (296269)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава , монтажа, гаранција, вршимо поправке.
063/714-38-98. (296359)
ПРОДАЈЕМ прекрупач за кукуруз. 064/296-25-23. (296363)
ПРОДАЈЕМ тросед (развлачење у француски лежај).
064/296-25-23. (296363)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, телевизоре,
веш-машине, замрзиваче,
долазим на адресу. 063/10111-47, 064/158-44-10. (295902)
КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(296012)
ПРОДАЈЕМ радни писаћи
сто, компјутерсјки, школски
и ципеларник нов. 064/15020-78. (296168)
КОРИШЋЕНИ дрвени столови већих димензија, једнокрилна балконска врата – шалони. 062/121-01-48. (296175)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(296196)
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КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове, стари новац, сифон флаше,с таре играчке и друго. 063/70518-18, 335-930. (296012)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче,т елевизоре, долазим
на адресу. 063/101-11-47,
064/158-44-10. (295787)

КУПУЈЕМ неисправне и исправне ТА пећи. 063/70518-18, 335-930. (р)
КУПУЈЕМ : перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, сифон флаше,
старе играчке и друго.
063/705-18-18, 335-930. (р)
КУПУЈЕМО секундарну сировину: гвожђе, олово, вешмашине, замрзиваче, телевизоре , шпорете. 061/32204-94. (296289)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву.
066/363-454. (296177)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 064/256-61-64 (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, поред села у Качареву.
064/178-85-36. (295661)
ПРОДАЈЕМ три ланца земље, прва класа. 060/15325-15. (295744)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. „Јанковић”, 348-025. (296302)
НА ПРОДАЈУ кућа на Баваништанском путу. Тел.
064/168-56-22. (296301)
НОВА МИСА, 4.5 х 12, ри
етаже, ЦГ, са стварима, усељива, 75.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (296296)
УЛИЧНИ део куће, Војловица, 56, двособан, усељив,
12.000. „Олимп”, 063/274951. (296296)
ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. „Олимп”, 063/274951. (296296)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари плаца.
063/829-89-48. (295424)
КУЋА, Панчево, Маргита,
180 квм + 3.5 ара плаца,
69.000 евра. 063/740-22-41,
013/664-228. (295632)

НОВА МИСА, спратна кућа,
80.000; Горњи град, кућа за
рушење. „Лајф”, 061/66291-48. (296283)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут, код
Крнете. 063/103-04-33. (295597)

ПРОДАЈЕМ кућу Маргита,
три стана, 8 ари плац.
063/829-89-48. (296285)

КУЋА на продају, Старчево,
главна улица, 8 ари плаца,
80 квм, Информације на
тел. 063/829-83-18. (295323)

КУЋЕ за рушење, за инвеститоре, од 130.000 –
170.000. „Кров”, 063/55164-50. (296312)

КУЋА на продају, Старчево
Шумице, Суботичка 10. Термоизолована, легализована,
150 квм. Конт. Тел. 064/20278-50. (295537)
ПРОДАЈЕМ три њиве, на
преком другу, Новосељански пут. Тел. 064/915-34-43.
(295794)

НОВИ дрвени кревети 200 х
90 – 5.900, душек 5.700,
клик-клак лежајеви од 15.300.
060/600-14-52. (296233)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем. 064/113-47-76. (296141)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93. (296289)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште, дозвољена градња. 064/21252-52. (2962262)

ВОЈЛОВИЦА, плац 14 ари,
погодан за све делатности,
11.000. „Олимп”, 063/274951. (296296)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, договор.
Л063/163-80-77. (296139)

ПРОДАЈЕМ судоперу, остале кухињаске елементе, судоепра 3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97. 82962549

УЖИ ЦЕНТАР, 5 ари, 20 ширина, 160 квм, кућа 82.000.
(679), „Трем 01”, 063/83628-83. (296204)
ТОПОЛА, 7 ари, кућа 66
квм, 21.000. (679), „Трем
01”, 063/836-28-83. (296204)

ПРОДАЈЕМ половну крека
весо пећ. 060/152-88-55.
(296220)

КУПУЈЕМ столове, столице,
плинске боце, перје, мање
угаоне гарнитуре. 066/90079-04. (296154)

НОВА КУЋА, Јабучки пут,
111 квм, укњижена, власник,
79.000 евра. 065/258-87-77.
(296208)

КУПУЈЕМ разрађену књиговодствену агенцију.
065/254-08-80. (296323)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 квм,
код „Зрна”. Може замена за
стан. 066/888-22-89. (296139)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500. столице од
1.800. 060/600-14-52. (296233)

КАЧАРЕВО, продајем кућу,
намештену, 140 квм, ЦГ,
плин, 8 ари, центар, без посредника, договор. 065/20764-46. (296214)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
Кудељарски насип, градско
грађевинско земљиште, излаз на две улице. 068/40897-21. (296158)
ХИТНО кућа на продају, нова Миса, одмах до СЦМ,
власник, 1/1, укњижена, ,
216 квм нето, етажно грејање, четири терасе, башта,
кућа се продаје комплетно
намешена са лукс намештајем. Тел. 063/788-34-53, без
посредника. (296166)
ПРОДАЈЕМ плацеве, Милешевска, Стрелиште.
013/310-887. (296167)
СТАРА кућа на 6 ари плаца,
Стевице Јовановића, власник. 064/136-42-00. (296179)
ПРОДАЈЕМ плац, Долово,
16 ари, Ул. Лоле Рибара.
061/645-50-08. (296251)

КУДЕЉАРАЦ, нова кућа 250
м, са аутомеханичарском лакирерском, 75.000. „Кров”,
063/551-64-50. (296312)
ЦЕНТАР, дворишна кућа, 80
квм, 1.5 ар, 50.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (296325)
ПЕСАК, викендица, Девојачки бунар, 9 ари, без улагања,
30.000. 063/690-269. (296335)
КУДЕЉАРСКИ насип, трособна, 90 квм, 3.5 ара,
52.000. „Премиер”, 063/80044-30. (296349)
КУЋА на продају, Котеж 1,
164 квм, 128.000 евра, могућа замена уз доплату.
065/270-17-56. (296352)
ЈАБУЧКИ, плантажа лешника, 136 ари, 67 квм, 600 садница, бунар, кап по кап,
45.000. (67), 063/744-28-66.
(296371)
ШАРПЛАНИНСКА плац,.
8,99 квм, 2.500 евра/ар, одлична локација. (67),
063/744-28-66. (296371)
ВОЈЛОВИЦА, 68 квм, 5,35
ара, усељива, циглом зидана, 32.000.(67), 063/744-2866. (296371)
КУЋА, Црепаја, 11.68 ари,
135 квм + 40 6+ 18, одлична
кукћа зидана. (67), 063/74428-66. (296371)

КУЋА, Тесла, за рушење, 2.61
ар, 45 + 11, вода, струја.
(67), 063/744-28-66. (296371)
ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
Новосељански 9 ари, 86 квм.
(67), 063/744-28-66. (296371)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПРИ, договор. (679), „Трем 01”,
063/836-28-83. (295913)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
1, 48 квм, централно, 39.000
евра. 063/346-655. (295628/р/296108)
ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште,
Жарка Зрењанина, власник.
061/382-88-88. (295908)
КОТЕЖ дуплекс, трособан,
V, 70 квм, 42.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(296349)
ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-872.
(295514)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
од 80 квм. Тел. 366-522.
063/807-27-07. (296148)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Панчево, стан у Београду, у
близини Бањице 57 квм,
двоипособан. 064/294-8153. (296165)
СТРОГИ центар, Трг слободе, 30 квм, сређен опремљен, одмах усељив, 43.000
евра. Власник. 064/848-8884. (296192)
ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315-872.
(296191)

ДВОРИШНИ 46 квм, ТА,
22.000. (679), „Трем 01”,
063/836-28-83. (295913)

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
НОВА МИСА, 88 квм, ТА, I,
екстра, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-28-83.
(295913)
ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи спрат,
две терасе, лифт, ТА, могућност ЦГ, 70.000, договор.
Звати после 17 сати. Тел.
064/119-60-06. (296223)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса, нов, укњижен, ниско
приземље, 43 квм, власник,
26.500 евра. 063/849-46-34.
(269266)
КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм,
двособан, IV, ЦГ, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296296)
ПРОДАЈЕМ, 7. јула стан, 48
квм, двособан, ВП, ПВЦ, празан. 060/745-05-75. (296250)
ШИРИ центар, новија градња, једнособан, 39 квм, I,
ЦГ, комплетно опремљен,
40.500. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (296296)
ШИРИ ЦЕНТАР, новоградња, трособан, 72 квм, I, норвешки радијатор, 79.200.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296296)

„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
ЦЕНТАР, новоградња 74 квм,
80 квм, 103 квм, 151 квм, ЦГ,
лифт, 1100 евра/квадрат +
ПДВ. UnaDalli, 064/255-8750. (296228)
СТРОГИ центар, 51 квм,
усељив, В. Приземље. (470),
„Дива некретнине”.
064/246-05-71. (296234)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
80 квм, VII, ЦГ, 65.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (296296)
ЗМАЈ ЈОВИНА, дворишни,
26 квм, јендособан, 12.000,
договор. (336), „Олимп”,
063/274-951. (296296)

ИЗДАЈЕМ лукс комплетно
намештен стан у центру,
центрлано, лифт. 063/87960-68. (296236)

СТРЕЛИШТЕ, већи двособан, реновиран, ЦГ, 42.500,
леп једнособан, VII, 31.500.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (296283)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру. Поткровље висине
3,20, V спрат, гас. 063/83950-84. (296189)

БЛИЗУ центра, новија, 68
квм, двоипособан, I, гас, паркинг место, 61.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (296283)
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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.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију 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 ДО 8. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 4

•
•
•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

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

•

Цена: 1.500 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

Петак, 25. септембар 2020.

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву за
групни смештај, за раднике,
студенте, спортске екипе.
060/722-14-14. (296333)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар, троипособан, II, 106 квм, 106.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (296312)

ТЕСЛА, 34 квм, једнособан,
приземље, ТА, 28.500. „Гоца”, 063/899-77-00. (296325)
ПРОДАЈЕ се двособан стан,
57 квм, у Дебељачи, Трг М.
Тита бр. 5, II спрат, одмах
усељив. 069/603-802. (296338)
СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови. 069/655214. (296370)
ТЕСЛА. Трособан, IV, ЦГ, 88
квм, 60.000, усељив. (67),
063/744-28-66. (296371)
ЦЕНТАР, стан приземље, 64
квм, хитно, дуплекс, 128.
(67), 063/744-28-66. (296371)

КОТЕЖ 1, двособан намештен, VIII, 53 квм, ЦГ. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(296349)
ИЗДАЈЕ се стан, 30 квм, може и за локал, Цара Душана
38. Тел. 062/886-56-02. (296353)

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 45
квм, ТА, зграда. 064/951-6354. (296360)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту.
064/420-78-44. (296114)

У ЦЕНТРУ издајем мањи
двособан стан, комплетно
опремљен, са централним
грејањем, цена 200 евра, у
цену улазе све режије осим
струје. 060/417-34-50. (296226)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са грејањем. 065/892-85-00.
(296128)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан, Котеж
1, ЦГ, 150 евра + депозит.
064/651-16-73. (296282)

Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Новосељанском путу и пословну просторију 70 квм.
064/137-48-67. (296133)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (296278)

Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

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

КОТЕЖ 1, двособан, 60 + 18
тераса, ЦГ, V, усељив,
40.000. (67), 063/744-28-66.
(296371)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, 54 квм, ренвоиран,
ТА грејање, Содара, 230 евра.
Тел. 064/245-88-57. (296160)
ИЗДАЈЕМ нов двособанс
тан, 54 квм, намештен, 250
евра. 064/320-84-32. (296197)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. 060/040-4811. (296275)
КОТЕЖ 1, засебан једнособан намештен стан у кући,
45 квм, погодан за једну
особу, уз депозит. 064/31390-41. (296311)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће у
Панчеву. Брза исплата. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(294800)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”, потребни станови, кукће, све
локације, брза реализација.
(67), ‘063/744-28-66. (296371)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан на Котежу 2, 120
евра. 062/450-008 (СМС)
ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен реновиран стан на Содари, ЦГ,
3 спрат, лифт, кабловска.
Стан је погодан за 2-3 особе.
Цена 230 евра. Тел. 065/25528-92 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан на Котежу, 130
евра. 069/455-50-01 (СМС)
ИЗДАЈЕМ 2.5 стан, намештен,
67 квм на Содари, реновиран, ЦГ, 3 спрат, лифт, кабловска. Дунавска 4/12. Цена
230 евра. 064/201-87-88. (СМС)

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

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ дуплекс, 133 квм,
гас, намештен. 064/320-8432. (296197)
ИЗДАЈЕМ опремљену комфорну кућу у центру, ЦГ,
гас, плаћање месчено 250
евра + депозит. Звати после
17 сати. 060/080-26-59,
064/169-88-89. (296216)
ИЗДАЈЕМ кућу. 069/415-9687. (296211)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, посебан улаз,
струја, вода, гас. Книћанинова 79. 069/396-16-90. (296225)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
центру, 250 евра. 065/55467-72. (296180)
ПОЛУАНМЕШТЕН стан са
централним грејањем на
Миси. 063/784-22-70. (296227)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан. 063/477-371. (296264)
ИЗДАЈЕМ празан полунамештен 2.0 стан на Содари, први спрат, ЦГ. 061/658-49-85.
(296306)
ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан у центру, 200
евра + депозит. 063/809-5966. (296369)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 1, I спрат,
ЦГ. 061/697-68-68. (296354)
НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (296354)
ИЗДАЈЕМ стан у поткровљу
40 квм, на новој Миси, усељив од 1. октобра. Тел.
063/770-33-19. (296358)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал у Старчеву,
идеалан за продавницу, подрум пића, пекару, треба видети. Повољно, због одласка
у иностранство. Тел. 062/632552, до 25. 09. 2020, viber:
+38162/632-552, Раде. (295834)
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕМ халу/магацин, 220
квм, на Новосељанском путу
171-г. Доступно велико паркинг место. Намена простора - више опција. Контакт:
063/772-59-18. (ф)
ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, центар. 066/866-4900. (295624)
ИЗДАЈЕМ локал, 18 квм,
угао Браће Јовановића и
Светог Саве. 064/231-07-33.
(295801)
ИЗДАЈЕМ два сређена локала од 170 квм ио 75 квм, на
главном јабучком путу.
Тел/viber 004176/425-03-02.
(295844)

МАГАЦИН 60 квм на Баваништанском путу издајем,
сву, бетониран, са струјом,
висина 3.5 м. 060/428-7383. (295958)

Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. 064/122-21-56. (295976)
ИЗДАЈЕМ локал са употребном дозволом и магацински
са двориштем, Јабука.
063/351-709. (296072)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 40 квм, ЦГ, интернет, клима. Његошева 1.
066/346-690. (296105)
ЛОКАЛ издајем, Аутобуска
станица, Ослобођења, могу
као канцеларије. 063/37221-24. (296129)
ИЗДАЈЕМ локал површине
250 квм, на спрату у ТЦ
„Флоријан”, Милоше Требињца бр. 4. 063315-872. (296191)
ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ „Јабука” у Јабуци, на пијаци, површине од 20 до 120 квм.
063/315-872.- (296191)
ИЗДАЈЕМ локал у карађорђевој улици, са инвентаром
за прехрану. 062/850-01-23.
(296178)
22 АРА, до пута, Баваништански пут, издајем, струја,
вода. 064/948-71-22. (296174)
ИЗДАЈЕМ магацински-пословни простор, 30 квм + 70
квм, Кајмакчаланска 13.
064/377-04-61. (296181)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, 100 евра месечно.
066/866-49-00. (296310)

ПОТРЕБНЕ искусне жене за
рад на индустријским шиваћим машинама. 064/191-6495. (295579)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице за палачинке и
pizza мајстор. 062/339-279.
(295421)

ПОТРЕБНА медицинска сестра на неодређено влреме.
065/335-19-51. (296195)

ПОТРЕБАН радник за рад у
пластификацији, до 50 година, Plast pro. 064/192-85-44.
(2196159)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
АУТО-ПЛАЦ на Новосељанском путу издајем. 063/17901-78. (2963159
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, главни пут. 064/12221-56. (296356)
ЛОКАЛ, пијаца, 10,5 квм,
вода, само 7.500. (67),
063/744-28-66. (296371)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (295358)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан
на Тесли. 063/805-59-36.
(296321)

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

ПОНУДА

ПОТРЕБАН младић за рад у
паркинг гаражи. 066/67-64677 (СМС)

ПОТРЕБНЕ четири раднице
у Маркету Идеал на Стрелишту. 013/333-160, 063/10602-81. (295452)
ПОТРЕБНА рдница за клање
пилића са искуством.
064/365-65-56, 064/172-7938. (295870)
ПОТРЕБАН пекар ученик и
продавац у пекари. Mail: pekarasmiljanic@mts.rs
064/217-48-56. (295960)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан возач. 062/339-279 или
063/820-87-61. (295421)

РЕСТОРАНУ „Какаду” потребна помоћна радница у
кухињи. 062/806-02-58.
(2961939
РЕСТОРАН „Коноба 32” :
потребан помоћни радник у
кухињи, хигијена кукхиње,
припрема поврћа, прање судова, припрема салата. Плата 35.000 – 45.000. Плаћен
прековремени рад. 060/63557-73. (296229)
РЕСТОРАН „Коноба 32”:
потребан кувар- заменик
шефа кухиње, плата 55.000
– 75.000, плаћен прековремени рад. 060/635-57-73.
(296229)
ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144. (296037)
POCO LOCO ресторану потребни шанкери и чекери.
064/874-03-01. (296231)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц категоријом за развоз по Србији. 062/889-01-20 (СМС)

ДОО „Минесал” из Панчева,

ПОТРЕБНА конобарица.
40.000 пријава, плаћен пут.
BEERTIA BAR, Ново Село.
063/89-11-047 (СМС)

тражи мушкарце за рад

ПОТРЕБАН младић за рад у
паркинг гаражи. 066/67-64677 (СМС)

у производњи гајбица и палета.

ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ столарије 063/249-432. (295677)

013/373-488, 063/256-360
(ф)

Taksam invest

d.o.o.

МИСА, једнособан, 42, реновирано, 26.500. „Јанковић”, 348-025. (296302)

marketing@pancevac-online.rs
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

Петак, 25. септембар 2020.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница за продавницу, Моше Пијаде 59,
Данијела, звати од 12 до 17
сати. 063/550-166. (296235)
ПРИВАТНОЈ фирми потребан КВ електричар и КВ
приправник. Тел. 065/84700-95. (296307)
ПОТРЕБАН мајстор за производњу пецива на бувљаку.
065/533-44-13. (296272)
ЛИМАРИЈИ „Марковић” потребни помоћни радници,
лимари. 060/571-55-22.
(296265)
CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад. 069/364-10-04.
(296326

ОГЛАСИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и одвоз шута... 064/505-62-44.
(295646)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (295826)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно.
064/280-26-15. (295901)

КИОСКУ потребна радница
за рад. 064/213-10-49. (296257)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ОДГУШЕЊЕ одовода. Младен. 0641/110-93-62 (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (295094)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Качарева, потребни: металоглодачи, металостругари и борверкисти, са или без искуства.
Контакт телефон: 013/601-650

(ф)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА
• Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу научну област ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Услови:
– докторат из области медицинских наука, специјализација из области социјалне медицине, као и
остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и
6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког
Факултета.
• Једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу
научну област КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
Услови:
– докторат из области медицинских наука, специјализација из области патологије, као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др.
закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76.(295901)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево-даље, цена даље. 013/366-843, 063/19322-29. (295979)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (293522)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73. (296137)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, стирпор,
бавалит, фасаде, бетонирање. 063/865-80-49. (296142)
ЧУВАМ децу и спремам станове на Миси и Тесли.
064/959-42-79. (296171)
ОЗБИЉНА жена, спремам
станове. 064/461-38-95. (296172)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(296182)
ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, шупе,г араже, избацујем стари намештај и
друге непотребне ствари,
рушим старе објекте. Повољно. 063/196-54-56,
061/130-44-33. (296183)
КАМИОН превоз, шљунак,
песак, сејанац, ризла, утовар, одвоз шута. 060/47474-57. (296209)
НЕМАЧКИ: часови свим узратима, преводи. Припрема
за полагање свимх нивоа
знања. 061/656-04-04, 352892. (296203)
ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих цеви
машинским путем. 062/640741. (296261)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (296222)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине,
вентили, поправке, одгушење канализације. 061/19300-09. (296221)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ оштећених када. 064/354-08-09.
(296243)
СОНИ 3 – 4, поправка хлађења, ласера, чипа, замена
и откуп игара. 065/677-8467. (296253)
БЕТОНИРАЊА дворишта,
рушења кућа, зидова, однос
ствари, чишћења тавана.
064/122-69-78. (296255)
ОБАРАЊЕ стабала, кошење
свих терена, рушења кућа,
шупа, ископи. 060/035-4740. (296255)
СТОЛАРИЈА alumis013doo:
сервис, продаја и уградња
АЛУ и ПВЦ столарије. Ролетне, комарници, венецијанери, роло и тракасте завесе.
060/699-29-99, 065/631-5281. (296267)
РУШЕЊА кућа, шупа, бетона, бетонирања, обарање
дрвећа, одношење ствари.
064/122-69-78. (р)
КОМБИ превоз робе до
1.500 кг. 064/(6123-895-68.
(296256)

BEDEM ENERGU
SOLUTIONS
тражи

точиоца за рад
на гасној станици
Услови: ССС, годину
дана радног искуства.

Са кандидатом изабраним у звање доцента или
ванредног професора, закључује се уговор о раду
на одређено време на период од 5 (пет) година, а
са кандидатом изабраним у звање редовног професора закључује се уговор о раду на неодређено
време.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/2351-292.

КАМИОНСКИ превоз до 2
кубика, песак, шљунак, сејанац, шут, 1.500 динара.
062/355-154. (296342)
ЧИСТИМО таване, подруме,
радимо све послове.
061/321-77-93. (296289)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством: квалитетно педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-3706. (296368)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење слудопере, купатила,
поправке, замена, одмах,
повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.- (296329)
РАДИМО молерско-фарбарске радове, гипс, вода, струја, електро инсталације, ваш
хаус мајстор. 066/514-5798. (296351)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација.
064/866-20-70. (296337)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац,
туцаник, одвозим пут.
064/354-69-94, 063/754-0272. 8296334)

(6/296331)

ПАРКЕТ и ламинат, потавка,
хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 601-892.
(296300)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, пријемни, могућност online рада, професор. 061/603-9494, 066/405-336. (296303)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ: ограде, капије, поправке брусилица, хилти бушилица,. Злајо. 065/558-45-17. (296298)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
(296298)
ВРШИМ сервисирање,
оправку бицикала, плетење
жица, центрирање точкова,
поправке. 0647174-19-01.
(296280)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369-846. (296284)

Стоваришту „Голија” потребан

ВОЗАЧ Ц КАТЕГОРИЈЕ
Тел. 063/776-56-68, 013/252-06-64

Услови:
– докторат из области медицинских наука – стоматологија, специјализација из области оралне хирургије, као и остали услови предвиђени Законом
о високом образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон,
67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом Стоматолошког Факултета.

ПОВОЉНО шетам кућне
љубимце, уносим дрва, угаљ
и остале физикалије.
061/311-97-69. (296291)

Драган Туринац,
064/863-13-82.

Доћи лично
• Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
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GRANEXPORT DOO PANČEVO
LUKA DUNAV 5, PANČEVO
RASPISUJE

KONKURS
za radno mesto

RADNIK U SILOSU
Uslovi:
• SSS
• Poželjno radno iskustvo na silosu žitarica
Prijavu sa biografijom možete poslati na
office@granexport.rs, ili nas kontaktiratii putem
telefona pozivom na broj: 064/875-85-29

Snaga je u našim rukama

ПРАЊЕ намештаја. 064/11093-62. Младен. (296332)
РАДИМ физичке послове, утовар, истовар, шут, угаљ, пелет,
итд. 060/143-62-10. (296082/р)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
Одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (296049)
ЗИДАРСКЕ радове, малтерисање, зидање, бетонирање,
санација крова. Чишћење
олука. 064/337-18-97. (296314)
ВОЗАЧ Ц, Е, Д категорије тражи посао. Дугогодишње искуство. Тел. 064/141-47-39. (96344)
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Петак, 25. септембар 2020.

ОГЛАСИ
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УСЛУГЕ
26. септембра навршава се седам дана од
смрти

СЕЛИДБЕ

Никад прежаљена, заувек у нашим срцима

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73. (2961555879)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих,
крпљење шупљих када, гаранција. када, Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18, 065/347-55-02.
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници, повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (296188)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, молерај, термоизолација, адаптације, материјал. 060/131-81-70. (294913)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ мешалица
10 евра дан, више дана могућ
договор као и наш превоз до
вас. 063/253-028. (295917)

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

(8/292091)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (295377)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање
терена са утоваром и одвозом.
Најповољније у граду.
060/425-54-43. (294365)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару робе. 064/64824-50. (294365)
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа
камионом за рад на висини.
060/366-65-57. (294365)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

ЈЕВРОСИМЕ РИСТИЋ ЈЕЛЕ
1937–2020.

Увек ћеш остати у нашим срцима и сећању.
Почивај у миру.
Твоји најмилији
(72/296299)

МИРЈАНА ЦАРАН

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

рођ. Нишавић

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је
14.09.2020. године на основу захтева носиоца
пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” АД – Дирекција за технику, Булевар уметности 16а, Нови Београд, донео
решење број XV-07-501-104/2020 којим је утврђено
да за пројекaт реконструкције локације радио базне
станице мобилне телефоније „ПА-Родић”- ПА69,
ПАУ69, ПАО69, ПАЛ69, на стубу у улици Скадарска
бб у Панчеву, иза тржног центра „Родић”, на кат.
парц. 11786/2 и 11780 КО Панчево, није потребна
процена утицаја на животну средину.

Ожалошћени: мајка МЕРИМА, отац РАДИВОЈЕ, брат ЗЛАТКО,
снаја СНЕЖАНА, ЛАНА и ЛАЗАР

(13/296150)

Опраштамо се од

Драга наша

Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 708, радним
даном од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања обавештења, а преко овог органа.

МИМА

Тел. 064/444-66-74
ЕЛЕКТРИЧАР ради бојлере,
индикаторе, инсталације, белу
технику, климе, ТА пећи.
060/521-93-40. (295961)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, превоз већим камионима,
ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218-894.
(294365)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона,
зидова са одвозом шута, набијање терена вибро плочом.
064/648-24-47. (294365)
КЛИМЕ, монтажа, сервис, антибактеријско прање, сервис
беле технике. 060/521-93-40.
СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз: одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16, 063/731-7767, Владимир. (296290)
КЛИМЕ, монтажа, сервис, антибактеријско прање, сервис
беле технике, ел. Инсталације.
060/521-93-40. (296276)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
шпорете, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (296357)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”
све на једном месту. 060/07847-89 (296361)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови; поставка ламината. 062/97618-42, 064/390-00-87.

РАЗНО
ПОТРЕБНА вредна и осећајна
жена за озбиљну везу. ситуиран мушкарац, непушач.
065/551-17-22 (СМС)
МУШКАРАЦ, 56 година, материјално обезбезђен, жели да
упозна жену или девојку до 40
година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат. 013/352203. (296213)
ПОТРЕБНА озбиљна жена за
брак. 064/372-94-71. (296297)
ОЗБИЉНОЈ жени потребан
озбиљан мушкарац до 50 година, у вези брака. 064/959-70-18.

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

Жена великог срца
никада не умире.
Од кумова ШЕВО
(5/296118)

21. септембра 2020. напутила нас је наша мајка,
свекрва, бака и прабака

МИРЈАНЕ
НИШАВИЋ
ЦАРАН

ВИДОСАВА ВАСИЉЕВИЋ

Саучествујемо у болу и
жалимо.
ТАЊА, БРАЦА,
МИМИ и КАЋА

Почивај у миру.
Последњи поздрав од сина МИРОСЛАВА, снаје
ОЛГЕ, унука ДАРКА и унуке ЈЕЛЕНЕ са породицом

(51/296244)

(46/296230)

1941–2020.

Бако наша драга

Последњи поздрав драгој комшиници
ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбено-пословни објекат, спратности По+Пр+4+Пс и Објекат
2-вишепородични стамбени објекат По+Пр+3, на
кат. парцелама топ.бр.2518/1, 2518/2, 2519/1 и
2519/2 КО Панчево, ул. Ослобођења бр.84, израђен
од стране „Арт Ројал Инжењеринг”, Панчево, за инвеститорa „КБА Инвестмент” ДОО, Београд.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену
од 10 до 13 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 02. 10. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Твоје присуство је најлепше обележило наше
животе.
Памтићемо
сваки заједнички тренутак и обећање које
смо дали 27. јула 2017.
године.
Мирно спавај.

ЗЛАТИБОР – Рожанство, издајем опремљену кућу за одмор од 1. октобра. 064/94084-12. (296176)

ЈЕЛИЦИ РИСТИЋ
Увек ћу те памтити.
ПЕЦА КРСТЕВСКИ

Кумови МАРЧЕТИЋИ

(73/296299)

(6/296118)

Док ти вечним сном
спаваш, успомену на
тебе заувек ће чувати
твоја унука ЈЕЛЕНА,
зет ИГОР и праунук
УРОШ

(47/296230)

ЧЕДОМИР
ДРЖАИЋ
Последњи поздрав од
породице
(40/296215)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартмане у Тивту,
5 минута од плаже,
+38163/833-54-15,
+38165/341-60-78 (СМС)

МИМА

ЧЕДОМИР
ДРЖАИЋ
Последњи поздрав од
брата са породицом
(41/296215)

ЧЕДОМИР
ДРЖАИЋ
Последњи поздрав од
сестре са породицом
(42/2196215)

БЛАГАЈНА

300-830

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, 25. септембар 2020.

С великом тугом опраштамо се од наше
драге сестричине и сестре

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Лета Господњег, 23. септембра 2020. упокојило се моје чедо

ЗОРАНА МАРИЋ
10. IV 1970 – 23. IX 2020.

ГОРДАНЕ НИКОЛИЋ
1947–2020.

Последњи поздрав нашој

Сузе моје вреле, теците ко река, јер данас је умрла моја мила ћерка.
Нема речи ни утехе, кад родитељ изгуби своје мило дете.

Ујка ЦАНЕ и ујна ДРАГА, ДРАГАН
и СНЕЖАНА са породицама

Вечно тужна мајка, брат, очух, родбина, пријатељи и комшије.
Вјечнаја памјат

(50/296242)

(94/296347)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој Зорани

ЗОРАНИ

Последњи поздрав

ЗОРАНА МАРИЋ

од особља Ресторана „Santa Lucia”

1970–2020.

ГОРДАНИ НИКОЛИЋ

ВОЈИ
БОГАТИНОВИЋУ

1947–2020.

1950–2020.
Нека те анђели чувају.

ОЛГА, КОНСТАНТИН, ЛИДИЈА и САША

Снајка ГОРДАНА
и унука МИЛИЦА

(82/296318)

(78/296308)

(84/296327)

од САНДРЕ, РАТКА, АНДРЕЈЕ
и породице ПОПОВ

Са великим болом се опраштамо од наше драге мајке,
баке и прабаке

(87/296336)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
брату

Умрла је наша сестра

МИЛИЦЕ РАДИЋ

ЗОРАНИ

23. IV 1932 – 22. IX 2020.
Угасило се велико срце и оставило празнину у свима нама. Поносни смо што смо те имали. Хвала ти на свему.

ГОРДАНА

ВОЈИ
БОГАТИНОВИЋУ

С љубављу и тугом носићемо је у срцу.
ДЕНЕШ, ВЕСНА и ГАШО, ДУШКО, МИЛАН и
БОЈАНА, САША и ДРАШКО, ДРАГАН и СНЕЖАНА
и МИЛАНА.

1950–2020.

Волимо те.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, син МИЛОШ, снајка
СМИЉКА, унуци МИЛИЦА са породицом, ДРАГАНА са
породиоцм, ЈОВАНА, МИЛЕНА и НИКОЛА

ВЕСНА, БАТА и ВАЊА

(95/296348)

(91/296345)

С тугом и жалошћу обавештавамо да је
Последњи поздрав драгој

Вољени не умиру.
Сестра СЛАВИЦА
са породицом

Почивај у миру.
(61/296623)

(76/296308)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој куми

РАДЕ ГРБИЋ
преминуо 18. септембра 2020, у 80. години.
Сахрањен је у Панчеву, 19. септембра 2020. године.

ГОРДАНИ НИКОЛИЋ
Породица КРСТАНОВИЋ
(74/296304)

ВОЈИ
БОГАТИНОВИЋУ

ЗОКИ

Ожалошћени: синови ЉУБИША и ДРАГИША
са породицама

од МИЛАНЕ, МАЈЕ и ГОЦЕ

(44/296217)

(92/296345)

1950–2020.
Последњи поздрав

Драга

Остаћеш у нашим срцима заувек.

Последњи поздрав нашој драгој
Последњи поздрав

Зет МИРКО и сестра
ЉИЉА са породицама
(77/296308)

ГОРДАНИ
НИКОЛИЋ

ГОЦО
Остаћеш заувек у нашим срцима.

од ЛИЛЕ и НИКОЛЕ
(16/296156)

СЛАВКО и ГИЗЕЛА
(31/296198)

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

СНЕЖАНИ КУФНЕР
Рођ. Шопов
1954–2020.

ЗОРАНИ

преминула је 16. септембра у Немачкој где је и
живела.
Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Неутешни брат ЈОХАН са породицом
(49/296240)

Тужна сам због твог одласка. Тешко је поверовати да те више нема.
БИЉАНА са породицом
(93/296346)
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18. септембра преминуо је наш драги отац, деда и таст

Последњи поздрав
мојој драгој мами

Последњи поздрав драгом оцу

СТОЈКИ
БИЈЕЛИЋ

МИЛОМИР ГАГИЋ

1936–2020.

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

1949–2020.

од њеног сина
РАДИСЛАВА
са породицом

1949–2020.

(56/296258)

Хвала ти на свему што си учинио за нас. Био си наша звезда водиља кроз цео живот, и за нас ћеш увек сијати и бити у нашим
срцима.

Не постоје речи којима се може описати бол.
Оставио си неизбрисив траг у мом срцу, сећања која не бледе и
доброту која се памти.

Твоји: ћерка НАДА, унука ДРАГАНА и зет СЛОБОДАН

Наш друг и комшија

Твој син ДРАГАН

(69/296293)

(71/296294)

Последњи поздрав нашем драгом пензионеру

Последњи поздрав брату, стрицу и деверу

ЂУРА
МИЛЕНКОВИЋ
1948–2020.
преселио се у незаборав.
Жалимо за драгим другом и добрим човеком.
Породице ЋОСИЋ
и ЈОВИЧИЋ
(38/296210)

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

1949–2020.

1949–2020.

ДАНИЦА
КОШУТИЋ

Хвала за братску љубав и поштовање моје породице.
Овако брз одлазак је изузетно тежак.

Били смо једна породица, и тако до краја.

Чуваћемо те од заборава.

1948–2020.

Велико хвала од свих, твоји из „Славијааута”
АЛЕКСАНДРА, РАДИНА и ЈАНКО

Успомену на тебе чува
твоја МАЦА са децом

(57/296259)

(3/296113)

(58/296260)

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

Последњи поздрав зету и паши

15. септембра 2020. напустила нас је наша
драга

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ
од брата МИЛЕНКА, снајке МИРЕ
и синовца ЗОРАНА

(52/296245)

МИЛОМИРУ ГАГИЋУ

ДАНИЦА КОШУТИЋ

1949–2020.
Последњи поздрав
драгом куму

Последњи поздрав
брату, деверу
и стрицу

од кума ИВАНА

Сваја ЈАСМИНА, паша ИЛИЈА
и ташта ЉИЉАНА

Увек ће те се сећати: супруг БУДИМИР
и син НЕБОЈША са породицом

Успомену на тебе чува твоја ОЛГИЦА са
породицом

(70/296293)

(2/296113)

(4/296113)

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Драги тата

МИЛОМИРУ
ГАГИЋУ

са породицом

од ПЕРЕ, ЗОРИЦЕ,
ЛАНЕ и ТАЊЕ
са породицама

(55/296247)

(54/296246)

МАРКОВИЋА

1948–2020.

рођ. Првулов
1948–2020.

20. септембра 2020. преминуо је наш вољени

МИЛОМИРУ
ГАГИЋУ

ДАНИЦА
КОШУТИЋ

МАРИЈА
ВУКОТА

АНДРИЈА ШАРАИ ГАРИ

4. X 1942.

1934–2020.

Последњи поздрав.
Супруг РАЈКО,
син НИКОЛА
и унук ОГЊЕН
(36/296206)

Имамо много лепих успомена да са поносом
причамо о теби и да те се сећамо.
Супруга СЕКА, син ЈОВИЦА, ћерка САШКА, зет
МИРОСЛАВ, снаха ИВАНА, унуци АЛЕКСА,
КОЉА, АНДРЕЈ и НОА
(33/296202)

Твоја благост и љубав чинили су оквир нашег
детињства.
ЈОВИЦА и САШКА
(34/296202)

Петак, 25. септембар 2020.
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25. септембра 2020. је шестомесечни помен, у 10 сати,
нашој драгој Вањи

Помен оцу, деди и прандеди

Драги наш сине

ВАЊА РАКИЏИЋ
Била си вољена, поштована и племенита особа.,
Чувамо те заувек у нашим срцима јер си ти то за живота заслужила. Нека твоја нежна душа почива у миру и
спокоју и нека нико не поремети твој вечни мир.

ЖАРКО Јована ВУКМИРОВИЋ
13. X 1936– 30. III 2020.

ДЕЈАН МУГОША
1965–2020.

Твоји: СРЂАН и НИНА са својима
(75/296305)

Увек у сећању, вољен и незаборављен.
Породице ВУКМИРОВИЋ, МИЛЕТИЋ и ЧИКИЋ

26. септембра 2020. навршава се шест тужних
месеци откада нас је напустио наш вољени

Вољени никад не умиру док живе они који их воле, који их се сећају.
Неизмерно те воле и увек мисле на тебе
твоји: тата и мама
(60/296277)

(85/296330)

Прошло је четрдесет
дана откада ниси са нама друже наш

Шест месеци откада није са нама наш драги

1. октобра 2020, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној тети и баки

ДРАГОЉУБ БАНКОВИЋ
Твоји: син ЖИВАН, снаја ВАЊА
и унуци ДЕЈАН и ТАМАРА

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

(80/296316)

БЕЛИ

1957–2020.

МИРОСЛАВИ МАЈИЋ
1956–2020.

Време пролази, туга и сећање на тебе остаје.
Заувек ћеш остати у срцима свих нас који смо те
волели.
Син ДУШАН и снаја ЈЕЛЕНА

Ништа на Дунаву није
исто као пре. Све подсећа на тебе. Заборав не
постоји.
МИТКЕ и ШОЈКА

Увек ћемо те волети и сећати се са поносом и дивљењем.
Сестричина ТАТЈАНА и унука АЛИСА

(90/296343)

(1/296112)

(59/И)

25. септембра навршава
се шест година од смрти
наше

26. септембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо шестомесечни помен нашем

Прошло је шест година откада смо остали без
нашег драгог

Прошло је пет година од твог одласка у незаборав

ДРАГАНУ САНАДЕРУ
27. III 2020 – 27. IX 2020.
Почивај...
Све твоје боли су стале...
Знамо да си добро, нашао си мир уз свог анђела.
Чврсто га загрли... чувај га добро... чекајте...
Ми вас чувамо од заборава...
Породица и пријатељи

СЛАЂАНЕ
ЛУПУЛОВ

ВЛАДИМИР ЛУКИЋ

1966–2014.

Недостаје твој савет, ведрина и осмех. Вечно
у нашим срцима.
СТЕВА и БРАНКА

2015–2020.
С љубављу и тугом чувамо га од заборава.

У нашим срцима вечита
туга и бол.
Твоји најмилији
(19/296164)

ЂУРАЂЕВИЋ

Његови: ЗОРИЦА, БРАНИСЛАВА, ДРАШКО,
СРЂАН, АЛЕКСАНДРА, СОФИЈА,
МИРОСЛАВ и МИЛОШ

(79/296309)

(63/296270)

Драга

СЕЋАЊЕ

СЛАВОЉУБ

ДРАГАНА

1950–2014.

1973–1997.

ГОЦО

Бескрајно нам недостају
ВАНГЕЛИНА, ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

ЖИВАНА
КОЛОЦКА
1986–2020.

БОГДАНА ПЕТРОВИЋА

(81/296317)

СЛАВОЉУБ
ЈЕЛЕНА
ЈОЖЕФ
ВАСИЉЕВИЋ ВАСИЉЕВИЋ КОЛОЦКА
1989–2020.

2010–2020.

2013–2020.
Ваши најмилији

(88/296340)

СЕЋАЊЕ
27. септембра навршавају се три године откако нас је напустио наш
драги

Прошло је годину дана...

Прошло је годину дана откако ниси са нама.
Недостајеш нам и волимо те.
Породице ШИМИЋ и СИМИЋ
(66/296279)

Сећање на наше драге

ХУЂЕЦ

(83/296324)

Последњи поздрав стрицу

Последњи поздрав

БРАНКО
КОСТИЋ
МИЛОМИРУ
ГАГИЋУ

ШАРАИ АНДРИЈИ
од комшија у Милоша Обреновића 47
(89/296341)

од синовца ГОРАНА са
породицом

(53/296245)

ЈОВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ
С поштовањем
твоји најмилији
(64/296273)

1941–2019.

СЛОБОДАНКУ и
23. IX 2013.

Увек си нам у мислима.
Волимо те!

ДУШАНА
28. IX 2015.

У мислима и срцу увек сте са нама.

Твоји најмилији

Ваши најмилији

(96/296362)

(68/296292)
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У недељу, 27. септембра 2020. навршава се једанаест година од смрти нашег Рође

МИЛОША БЕГОВИЋА

Волимо те исто. Увек си са нама

(43/ф)

28. септембра 2020. године навршава се десет
година откако није са нама вољени супруг и
тата

Сећање на драге родитеље, деку и баку

10. октобра навршава
се пола године од смрти

Сећање на наше вољене

СИМИЋ

ЖИВКО

ДУШАНКА

2. X 1979 – 2020.

14. IV 2009 – 2020.

ДУШАН САВУЛОВ

ЖИВКА
ГРУБАНОВА
из Црепаје

1946–2010.

МИЛАН
ЖИВКОВИЋ

ЂУРИЦА
ЖИВКОВИЋ

2019–2020.

2007–2020.

Неутешна супруга БОЖАНА и ћерка ВЕСНА
са породицом

Ожалошћена супруга
СНЕЖАНА
и остала родбина

Бол и туга не мере се речима, ни временом које
пролази већ празнином која је остала вашим одласком. Нека вас анђели чувају.
Ваши најмилији

(18/296163)

(21/296170)

(28/296187)

29. септембра је четрдесет дана

МИЛЕВА

ЧЕДА

16. XI 1972 – 2020.

8. II 1979 – 2020.

27. септембра навршава
се десет година откако
није са нама наша

СЕЋАЊЕ

Живе у сећањима оних који не могу и неће никада да их забораве.
Кћерка и унука ЈЕЛА са породицом

ПАНИЋ

(39/296212)

29. септембра је четрдесет дана драгом оцу

БЛАГОЈЕ
СТАМЕНКОВСКИ
2010–2020.

Шест месеци није с нама
наша

ЈОСИПУ
ЗДИМИРОВИЋУ

Тешко је живети с
патњом у души.
Недостајеш...

1938–2020.

Воле те твоји:
супруга НАДА,
ћерке ВЕРИЦА и
ЉИЉА и унуци
ВЛАДАН и ДАЛИБОР

Вољеном супругу и
оцу од супруге ТЕРЕЗЕ и његове деце са
породицама

(30/296194)

(15/1296151)

ЈОСИПУ
ЗДИМИРОВИЋУ

МИЛОЈКА
РАДИЧЕВИЋ

од ћерке ЖУЗИКЕ
са породицом

Знала си колико те волимо, али никада нећеш сазнати колико
нам недостајеш.
Твоја ћерка ЉИЉАНА

(14/296151)

(29/296190)

1938–2020.

ОЛГИЦА

ИЛИЈА

25. IX 2010 – 25. IX 2020.

20. I 2017 – 25. IX 2020.

Ћерка БОЖАНА са породицом
(7/296119)

ДРАГА
ИВКОВИЋ
Син МИЋО, снаја РАДА,
унуци НЕМАЊА
и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН
(22/2196173)

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

Петак, 25. септембар 2020.

1. октобра 2020. навршава се годину дана
откако нас је напустила наша вољена мајка и супруга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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29. септембра 2020. навршава се тужних четрдесет дана откако се упокојила наша драга

У суботу, 26. септембра дајемо шестомесечни помен
нашем драгом

ЉИЉАНА СТЕФАНОВИЋ

МАРИЈА ПЕТРУЦ

Помен ће се одржати 26. септембра 2020.
на гробљу Котеж у Панчеву.

рођ. Ралић
20. X 1931 – 21. VIII 2020.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, син ДЕЈАН, сестра ЖИВКА, зет ВЕКОСЛАВ, сестрић СРЂАН са супругом ЈЕЛЕНОМ
и сестра ВЕРИЦА са сином САШОМ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо четрдесетодневни помен дати
29. септембра 2020, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

(12/296145)

30. септембра 2020. навршава се годину дана откако није с нама наш

Била си храбра и посвећена, остварила си много тога. Памтићемо те по
пруженој љубави и посвећености. Остаћеш вечно у нашим срцима. Хвала ти.
Ожалошћени: ћерке НАДА и СМИЉКА, зет МИЛАН, унуци ДАНИЈЕЛА,
СРЂАН, ДЕЈАН и БРАНКО, снаје ЈАСМИНА, СНЕЖАНА и БЈАНКА, праунуци
МАРКО, ТАМАРА, ЛУКА, МАЈА, РЕЉА, АНДРЕЈ, LIAS и ЛАВ
(65/296274)

СЕЋАЊЕ

МАРКУ ВЕЛИЧКОВСКОМ
МАРЕТУ
1989–2020.
С поносом те помињемо, с љубављу чувамо, с тугом и
болом живимо без тебе.
Мајка СЛАВИЦА, отац ПЕЦА
и сестра ДРАГАНА са породицом
(25/296186)

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

Најдражи наш

СТАНИША САНДАЉ
1956–2019.
Чувамо те од заборава.
Твоји: супруга СВЕТЛАНА, ћерке ЉИЉА, БИЉА
и МАРИНА, унук ПЕЦА и зет ВАСА
(35/296205)

У суботу, 26. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом оцу и супругу

ЈЕГДОМИР
ЈЕШО
ДРЧЕЛИЋ

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ
МАРЕ

ВАСА КЕПИЋ
26. IX 1996 – 26. IX 2020.

1989–2020.

27. IX 1981 – 27. IX 2020.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Недостају нам твоја храброст, љубав, подршка...
Твоји: супруга МАЛЕНА, син БАНЕ и ћерка БЕБА
(62/296268)

(9/296131)

У суботу, 26. септембра 2020. године, на Војловачком
гробљу, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој

28. септембра навршава
се годину дана откако
нас је напустио наш вољени

Увек си у нашим мислима
и сећањима. Празнина која је остала после тебе је
велика. Недостајеш нам.
Твоје комшије:
породица СТАНКОВСКИ
(24/296186)

Најдражи наш

МАРКО
ВЕЛИЧКОВСКИ
МАРЕ
1989–2020.
Вољени никада не умиру.
Нека те анђели чувају.
Волимо те!
Чика, НИНЧИ и ДЕКСИ
(27/296186)

28. септембра 2020, су
две тужне године без
нашег драгог

ЈАШКО МИХАЈЛУ
21. IV 1961 – 2. IV 2020.
Никада те нећемо заборавити.
Супруга СТАНА, синови СТАНОЈЕ
и БОЈАН са породицом

МАРЕ
МИЧИК АНИ

(10/296136)

ЗЛАТОЈЕ
БАЊАШ

1935–2020.
СЕЋАЊЕ

Заувек ће остати у нашем срцу и мислима.
Њени неутешни: син ТИБОР са породицом и ћерка
ИРЕНА са породицом.
Хвала на свему

ЛАЗАР
СТОЈКОВ
23. IX 2016 – 23. IX 2020.

НИКОЛОВСКИ
ЦВЕТКО

С љубављу те чувамо у
нашим срцима.
ЦВЕТАНКА, САЊА,
ДЕЈАН и МЕРИ

(45/296218)

Прошло је двадесет
година откако није
са нама наша драга

(23/296185)

Године пролазе, љубав, поштовање и захвалност
никада

1989–2020.

ЖИВАНА
СТОКИЋА
ЖИКЕ

Не постоји време које
доноси заборав, нити
сећање у којем тебе нема више.
Волимо те: ДАЦА,
МАКИ, ПЕПА,
ЕКА и ВУЛЕ

Толико нам недостајеш.
Твоји: ИРЕНА, НЕНАД
и НАТАЛИЈА

(26/296186)

(17/296161)

27. септембра даваћемо
двогодишњицу мом сину

ГУТЕША

24. IX 2010 – 24. IX 2020.
Заувек си у нашем сећању.
Твоји најмилији
(8/296130)

Недостајеш десет година. супрузи ТРАЈКИ,
ћеркама СЛАВИЦИ и
ВЕРИЦИ као и њиховим
породицама

МАГДАЛЕНА
ПЕШИЋ
Успомену на њу чувају њени најмилији
(20/296169)

АНКА ПЛАНИЋ

КАТИЦА

ИЛИЈА

МИЛОМИРУ
ГУЛАНУ

1930–2015.

1923–1999.

2018–2020.

(32/296199)

Увек у нашим мислима и нашим срцима.
Ћерке МАЦА и МИРА с породицама
(67/296288)

МАРА
ПУТНИК
1925–2000–2020.
Много је лепих успомена за вечну љубав и незаборав.

Успомену на тебе чувају: мајка МОРГИЈАНА,
сестре ВИОЛЕТА и МИЛАДИЈА са породицама

Унук НИКИЦА, унука
БИЉА, праунук МИКИ
и снаја ЈОКА

(11/296144)

(37/296207)

ВЛАДИМИР
НОВАКОВ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Твоји најмилији

Туга не јењава.
Кум МИЋА

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

(86/196334)

(48/2962399

2010–2020.
Сећања никад не умиру.
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НАШИ ГОСТИ: ТРИО КРСТИЋ – ЕСТЕР, КРИСТИНА И ИВАН КРСТИЋ

УЛИЦА РАДИВОЈА КОРАЋА

ЖИВОТ УЗ НОТЕ, ХАРМОНИЈУ И ЉУБАВ

Чаробњакова смрт
у аутомобилу

Иван (28), Кристина (26) и
Естер (23) Крстић неколико година наступају као трио. Први
контакт с музиком имали су у
породичном окружењу, где се
увек слушала добра музика.
Још као мали су волели да певају, играју и били једна бучна, весела дружина. Родитељи
су им увек били велика подршка и они су их научили да
уживају у музици, да живе у
љубави и хармонији.
ПАНЧЕВАЦ: Како је текао ваш
музички пут и зашто сте изабрали баш те инструменте које
свирате?
ИВАН КРСТИЋ: Поред бављења спортом (фудбал и кајак), још као дечак сам пожелео да свирам гитару, али због
спортских обавеза нисам имао
времена да похађам музичку
школу. Пошто смо имали гитару код куће, могао сам да је
узмем у руке и да је пробам, а
то је у мени изазвало жељу да
научим да свирам баш овај инструмент. Првим вештинама
на гитари ме је научио породични пријатељ Рале Рајачић,
а касније сам усавршавао свирање преко разноврсних онлајн курсева. Слушање квалитетних гитариста ми је умногоме помогло да побољшам технику и спретност на гитари.
Када смо основали бенд, почео сам озбиљно да се бавим
свирањем. У међувремену сам
се успешно бавио кајаком у ККу Панчево и освојио сам више
медаља на кајакашким такмичењима, а једна од најважнијих је медаља с државног првенства. Такмичио сам се и у
иностранству као представник
Србије у репрезентацији за младе кајакаше. То ми је била прва љубав. И дан-данас сам често у чамцу на Тамишу. Што
се тиче школовања, након завршетка Гимназије уписао сам
ФОН у Београду и определио
сам се за ИТ сектор. Ова врста
про фе си је ми до зво ља ва да
ускладим своју љубав према
спорту и музици с послом. Музика и свирање гитаре за мене
представљају повремени одлазак из света шифри и кодова у
неки умирујући и сасвим другачији, чудесан свет. Ту проналазим могућност да се изразим на емотивнији и креативнији начин.
КРИСТИНА КРСТИЋ: Још
као девојчицу водили су ме на
неколико интересантних концерата у нашем граду и тада
сам први пут видела концертни клавир. Толико сам била
опчињена да сам имала пробни час код проф. Марије Лигети Балинт, која ми је касније
била професорка током школовања у Музичкој школи „Јован Бандур”. Била сам одушевљена звуком клавира, а Марија ми је рекла да није још
срела дете којем се очи толико
цакле када дотакне дирке. Тако је почело моје музичко образовање, које још увек траје. Након завршене основне и средње школе уписала сам Факултет музичке уметности у Београду, у класи проф. Бранка
Пенчића, који је диван професор и с којим имам одличну
сарадњу. То ме је мотивисало
да након завршених основних
студија завршим и мастер, а
затим и специјалистичке студије. Тренутно сам на трећој
години докторских студија. У
међувремену сам одржала низ
солистичких концерата широм
Србије и учествовала на многобројним хуманитарним и другим концертима који промовишу класичну музику. Учесник сам и носилац награда на
престижним такмичењима из
области клавира. Запослена сам
у Музичкој школи „Јован Бандур” као корепетитор. Мој посао је да на клавиру пратим

децу која свирају инструменте
као што су виолина, кларинет,
труба, тамбура и слично, зато
што су музичка дела која они
изводе написана у неким случајевима за клавир и инструмент, или за инструмент и оркестар – а тад је улога клавира
да „глуми” оркестар. Поред часова, свирам са ученицима на
такмичењима и јавним наступима, па се мој педагошки рад
састоји и из тога да им будем
подршка у сваком смислу. Уживам у свом послу зато што имам
могућност да кроз свој рад приближим класичну музику деци, да им помогнем да развију
љубав према музицирању и да
им одшкринем чаробна врата
музичког света. У школи имам
лепу сарадњу с колегама и покушавамо да сачувамо квалитет и лепоту ове прелепе уметности. Класична музика је моја највећа љубав и жеља ми је
да ускладим своју концертну
каријеру са својом струком и с
радом у бенду. Уз добру организацију, мислим да је могуће
све постићи. Клавир је мој најбољи пријатељ – и у тешким и
у лепим тренуцима највише волим да поделим своје емоције
с клавиром.
ЕСТЕР КРСТИЋ: Била сам
под утиском своје сестре, која
је често вежбала, па сам и ја
уписала клавир код исте професорке. Ипак, звук виолине
ми је био толико фасцинантан да сам уписала и виолину
код професора Војкана Поповића, тако да сам у музичкој
школи похађала два инструмента истовремено. Након што
сам завршила основну музичку школу, због љубави према
звуку виолине, одлучила сам
да проучавам тај инструмент
у даљем школовању, а и да избегнемо мукотрпно прављење
распореда са сестром – ко ће
кад да вежба клавир. Упоредо
сам завршила и основну школу за соло певања у класи професорке Вере Царине. Сулудо
звучи, али сестра и ја смо ишле
и у балетску школу. У суштини, нас троје смо у потпуности уметничке душе. Наставила сам школовање на Академији уметности у Новом Саду, у класи професора Флоријана Балажа. После основних
студија уписала сам мастерстудије и планирам да ускоро
дипломирам. Током школовања сам имала солистичке концерте, наступала сам у различитим камерним ансамблима.
Као члан оркестра Академије
уче ство вала сам на многим
свечаностима, концертима и
фестивалима. У свом развојном путу имала сам изузетну
сарању с професором Владиславом Бобићем, чија ме посвећеност и љубав према виолини

инспиришу да се и даље усавршавам. Схватила сам да су
неограничене могућности да
и технички и емотивно напредујем, а то ми пружа велико
задовољство. Виолина је инструмент који углавном захтева клавирску пратњу, па желим да истакнем да ја имам
ту срећу да је моја сестра као
корепетитор мени увек доступна и чува ми леђа при извођењу значајних виолинских концерата. Рекло би се да нам је
избор инструмената добар. Волела бих да се запослим у струци, да ли као професор, или
као члан неког оркестра, то
још не знам.
l Када сте одучили да оснујете свој бенд?
– Прве музичке кораке направили смо још у раном детињству свирајући духовну музику у цркви, а 2013. године
смо прерасли у бенд који изводи популарну акустичну музику. Све се десило спонтано, позвали су нас породични пријатељи да наступимо у њиховом
локалу, нама се идеја допала и
код куће смо вежбали песме
које волимо, што је посебна
предност с обзиром на то да
живимо заједно. Наступ је прошао одлично, лепо су нас прихватили и почели су да стижу
позиви за нове наступе, које
смо радо прихватали. Тако је
све почело. Поред свирки у локалима, са задовољством учествујемо на књижевним вечерима, изложбама и свуда где
музика доприноси бољој презентацији нечијег стваралаштва.
На почетку је било заиста тешко, пре свега због недостатка
квалитетне музичке опреме.
Посебну потешкоћу је представљало то што смо веома млади, па нам је требало времена
да стекнемо ауторитет као бенд.
С временом смо стицали искуство у договорима за свирке и
после низа различитих искустава пронашли смо своје место на музичкој сцени.
l Колика је предност то што
сте породица?
– Поред споменуте предности што смо једна породица и
што живимо заједно, па можемо да направимо пробу и у
један ујутру (имамо диван комшилук), повремено се сусрећемо и с потешкоћама. Пре
свега, с обзиром на то да смо
одрасли заједно, и да смо брат
и сестре, у нашој сарадњи нема скривених мисли, а ни тактике у разговорима. Имамо
веома различит музички укус
и доста времена проводимо у
дискусији око прављења репертоара и начина извођења
одређених песама у аранжманском сми слу. Ве о ма нам је
важно да свакој песми дамо
лич ни пе чат, а да при том

испоштујемо ауторе. То су у
преводу сати и сати разговора
и креативне пробе. Колико је
то незгодно, толико је и лепо
то што нас везује посебна љубав и толеранција, па зато на
крају можемо са осмехом да
дамо свој максимум. У нашем
бенду нема шефа – односно
сви равноправно учествујемо
у одлукама, и то понекад изгледа врло хаотично, али се
на крају увек све добро заврши. Естер је фронтмен бенда,
па је самим тим најистакнутија личност, ја сам задужена
за менаџерске послове и маркетинг, а Иван је уједно и техничко лице бенда и тонац. После добрих свирки најчешће
завршимо у „Мекдоналдсу”.
l Где нај че шће из во ди те
музику?
– Најчешће наступамо у Панчеву и Београду, мада нас је
пут нанео и у Зрењанин, Нови
Сад... Поред тога што свирамо
по локалима сваког викенда,
често смо део разних догађаја,
а неки од њих су: премијерa
новог филма у „Комбанк дворани” и свечаност поводом Фести ва ла ау тор ског фил ма
(ФАФ) у Џез кантини „Лисабон”; затим промоције књига
Весне Дедић у библиотеци у
Панчеву, Александре Михајловић у Културном центру и у
Кући Ђуре Јакшића у Скадарлији и Светлане Живанов Јагодић у Народном музеју Панчево. Такође смо били гости на
концерту бенда „Неверне бебе”, а често смо и на приватним прославама и пригодним
свечаностима.
l Шта вам је као бенду најважније и да ли имате у плану да
се бавите ауторском музиком?
– Идеја нашег бенда је да
нам је квалитет приоритет. Желимо да обраде песама које радимо буду занимљиве и свеже
и да тиме негујемо специфичан стил извођења. Ауторска
музика нам је свакако у плану.
Сад већ имамо и добре идеје,
али због великог ангажовања у
разним областима живота сваког појединачно, још нисмо
стигли да реализујемо планове. Наше студије су при крају,
па нам то даје наду да ће се
ускоро овај турбулентни стил
живота мало примирити и да
ћемо моћи да се посветимо ауторским песмама.
l На шта сте нај ви ше
поносни?
– У времену у коме су се
појавили дискутабилни музички правци ми и даље успешно
негујемо поп музику квалитетних аутора домаће и стране сцене. Срећни смо што имамо публику која то препознаје и ужива у нашем извођењу
музике.
Мирјана Марић

Улица Радивоја Кораћа представља границу између Месне заједнице Стрелиште и
Месне заједнице Центар. Под
овим називом постоји од 1980.
године (пре тога је била безимена), а простире се од Првомајске до 7. јула.
Најбољи стрелац на четири узастопна европска првенства: 1959, 1961, 1963, 1965.
и својом игром и трагичним
крајем обележио је југословенску кошарку.
Радивој Кораћ, од миља због
риђе косе звани Жућко, рођен је у Сомбору 1938. године. Кошарку је почео да игра
за БСК, доцније ОКК Београд,
са 16 година. С висином од
193 центиметра, играо је крилног центра, а тренер му је био
Борислав Станковић, доцнији дугогодишњи генерални секретар Међународне кошаркашке организације (ФИБА).
У дресу тог клуба четири
пута је освајао првенство Југославије (1958, 1960, 1963,
1964), а три пута је биран у
најбољу европску петорку. На
утак ми ци Ку па европ ских
шампиона против „Алвика”
из Стокхолма 1965. године
Кораћ је постигао 99 поена
(утак ми ца се за вр ши ла с

Белгији, био је гост у једном
телевизијском шоу-програму.
Питали су га колико може
слободних бацања да погоди
из сто покушаја. На пристојном француском одговорио
је: „Око осамдесет пута!” Прешли су у другу салу, у којој је
био постављен кош, и Радивој Кораћ, кога су тамо одмила звали Ради, од сто шутева, погодио је – свих сто!
Ван терена је био обичан
момак. Апсолвирао је на електротехници, волео је музику,
књиге, посећивао чак и оперу. С једног пута у Лондон
вратио се с плочом „Битлса”,
за које нико до тада није чуо.
„Битлсе” је Радио Београд први пут пустио у етар захваљујући баш Жућку. Био је један
од најскромнијих врхунских
спортиста. Када му је тренер
„Звезде” Александар Гец понудио двособан стан и „фијат
1300”, чувени „тристаћ”, да
пређе из ОКК Београда, одбио је без премишљања.
Кад је био у Београду, слободно време је проводио с
другарима из детињства испод сата на почетку Кнез Михаилове улице. Шездесетих
година тај део улице су звали
„Жућково ћоше”.

резултатом 155:57) и замало
срушио рекорд Вилта Чејмберлена, који је 1962. на утакмици између „Филаделфија
Вориорса” и „Њујорк Никса”
постигао 100 поена. Али треба имати на уму да НБА утакмице трају дуже.
С репрезентацијом је освајао сребрне медаље два пута
на европским (1961, 1965),
два пута на светским првенствима (1963, 1967) и једном
на Олим пиј ским игра ма
(1968), и једну бронзану медаљу на Европском првенству
1963. године.
Одиграо је укупно 157 међународних утакмица и постигао 3.153 поена, са за оно
време високим просеком од
20,8 поена по утакмици.
Кад је одлучио да каријеру
настави у иностранству, за њега су се отимала четири италијанска клуба, а било је говора
да ће и у мадридски „Реал”.
Али најбољу понуду дао му је
„Стан дард” из Ли је жа у
Белгији.
Било је карактеристично
његово извођење слободних
бацања, са две руке одоздо –
„из бунара”. Док је играо у

Од председника „Стандарда” добио је на поклон аутомобил „фолксваген 1600”. Новинар Перо Златар, који је
Жућка посетио у Лијежу, записао је: „Његови пријатељи
кажу да је Кораћ највећи антиталенат за вожњу и да само
срећи може да захвали што
је неколико инцидената које
је изазвао неспретном вожњом
прошло тек са мањим огреботинама”.
У том аутомобилу Кораћ је
у Вогошћи, у близини Сарајева, погинуо 2. јуна 1969. године док се враћао с пријатељске утакмице репрезентација Југославије и БиХ.
ФИБА је 1971. у његову част
покренула такмичење Куп Радивоја Кораћа, а пехар који се
додељивао победнику овог такмичења назван је „Жућкова
левица”. Ово европско такмичење је угашено 2002. године.
Радивој Кораћ је био први
спортиста који је сахрањен у
Алеји великана у Београду.
Поред Панчева, Радивој Кораћ своју улицу има и у Београду, Крагујевцу, Нишу, Сомбору, Руми, Младеновцу, Новом Саду.
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НЕКЕ ПАНЧЕВКЕ БАШ ВОЛЕ ПОВРТАРСТВО

БАШТЕ КОЈЕ ДОНОСЕ И ЗДРАВЉЕ И УЖИВАЊЕ
Иако се баште у којима се узгаја поврће везују за руралне
средине, њих има и у граду,
где их мало ко очекује. С друге
стране, тамо где им је по логици ствари место – на селима –
све их је мање.
Ипак, у последње време ситуација се лагано мења јер, у
потрази за здравим производима, многи људи, чак и млади, желе да сами себи обезбеде адекватну храну. И не само
да то раде него у баштованству
веома озбиљно уживају.
Неретко у том смислу главну улогу преузимају припаднице лепшег пола, а њих има
различитих старосних доба и
на различитим местима.
„Панчевац” је недавно обишао
две наше суграђанке које су,
свака на свој начин, страствено посвећене својим баштама
и притом веома воде рачуна да
узгајају поврће по што природнијим начелима.
Једна од њих живи у граду, а
друга на селу...

Трајанин рајски врт
У урбаном панчевачком насељу, на Тесли, станује и Трајана
Димчић, али за разлику од многих тамошњих житеља, она има
кућу, коју је, како сама каже,
увек волела, поред осталог и
због могућности да се бави баштованством.
– У мом повртњаку владају
правила из природе, јер сматрам да у њој постоје савршена решења за биљни и животињски свет. Иако у дужем периоду људи уводе многе новотарије по препоруци разних
„стручњака”, време показује да
је земља све више загађена због
разних отрова, који уништава-

Трајана Димчић узгаја поврће по природним начелима
орањем измеша с дубљим слојевима и тако осиромаши. Захваљујући томе, и корова је
много мање – наставља ова креативна суграђанка.
Друга и највећа промена у
башти је покривање земљишта
уз на но ше ње де бљег сло ја
природних додатака, тако што
се на земљу ставља слој картона, и то оног најобичнијег, без
штампе и штетних боја, који

У кући Јелене Шиц поред оволико
белог лука нема бојазни од вампира
ју коров или инсекте и паразите, и због којекавих ђубрива,
која се земљишту олако додају
зарад већих приноса и „квалитетнијих” плодова. Притом, некако се наметнуло да, уместо
витамина и минерала, као и
укуса, многи вреднују величину плода и његов правилан облик, што је потпуно бесмислено – прича Трајана.
У последње време се ипак све
гласније говори о здравим баштама, што је и њу натерало да
учи од природе, то јест од научника и људи који у пракси на
овај начин организују баште.
– Kренула сам од тога да земљиште не треба орати ни копати, већ га покривати, као што
се то дешава у природи: лишћем, гранама, осушеним биљкама... Оваква промена доводи до тога да се горњи слој земље, који је најбогатије природно нађубрен, највише користи за биљке, уместо да се

се прво накваси, да би се преко њега најпре нанели слојеви
компоста, а потом и покошена
трава, сено, слама, пиљевина...
– Најважније је поређати дебљи слој, у висини од бар десет центиметара, од сечених
гранчица од дрвећа, које имају важну улогу у стварању неке
средње pH вредности. Притом
треба водити рачуна о томе да
се материјал за покривање не
набавља с подручја које је прскано хемикалијама. Добро је
формирати и компост који је
употребљив и као ђубриво, а
може се ставити нешто природног стајњака, као и пепела
од дрвета, веома богатог корисним састојцима. Нанесени слојеви могу потрајати годинама,
али је важно и да се стално нешто додаје, почев од околних
биљака, њиховог лишћа и гранчица, па до стабла и корена на
јесен. Највећи део свега тога
претвори се у компост. Тако

МО ЖЕ И БЕЗ КО ПА ЊА
Трајана напомиње да њен
тип обраде баште подразумева много мање посла, као и
да нема орања, копања, корова, тек нешто мало заливања и резања, а биљке лепо
расту и дају здраве плодове.

– Нема потребе ни да им
се мења место садње, а добро је пратити правила о томе како се које врсте слажу
и садити цвеће и лековите
биљке које такође имају
своју улогу – истиче она.

земљиште постаје растресито
и меко испод картона, који утиче на то да расте веома мало
корова, а и ако га буде, лако се
чупа. Важно је напоменути да
се биљке саде тако да им корен буде у земљи, а ако картон
још увек постоји, треба направити отвор у њему – наводи
Трајана.
У оваквој башти је добро имати и воћке, јер оне својим корењем користе и пријају биљкама, а њихова сенка им не
смета, већ их чак и штити од
врућина.
– Дрвеће воћа, поврће, цвеће, разне бубе и сав животињски свет након одређеног времена створе неку заједницу у
којој сви опстају и добро напредују. То не иде баш брзо,
јер инсекти нападају биљке када су слабе, али се с временом
ствара добро окружење за све.
Овако организована башта се
веома ретко и мало залива. Покривни слој има улогу да држи
влагу, али и да штити и филтрира. Препорука је да се биљке мало заливају, као у природи када то ради само киша, јер
тако формирају јачи и разгранатији корен, а самим тим су
и оне јаче и отпорније, а њихо-

потребе, друга баштованка из
ове приче настоји да од тога
нешто и заради. Реч је о Јелени Шиц из Старчева, које из
године у годину поприма обрисе све урбанијег насеља, што у
преводу значи да је тамо, нажалост, све мање сеоских газдинстава.
Ипак, има оних који никако
не одустају од таквог облика
привређивања, попут поменуте старе старчевачке породице
– Шиц. Они се већ годинама
баве разним пољопривредним
делатностима, а неке од њих
су и узгој белог лука и зумбула.
Може се рећи да је у том
сегменту посла главна управо
Јелена, у чему јој ипак свесрдно помаже супруг Златко. Њихова башта од 50 ари налази се
на ободу места; на њој овај
брачни пар гаји наведене биљке из породице луковица и својски се труди да сачува што пририднији облик производње
– Када сам се удала за Златка, нисам знала да ћу се бавити баштованством. Међутим,
убрзо сам схватила да ми се то
много допада. Пре свега зато
што радиш нешто своје – негујеш, одржаваш, чекаш да ник-

– Сетва почиње крајем октобра, а пре тога припремам
семе тако што одвајам чен по
чен. Имамо две сорте, босут и
нашу домаћу, која ипак даје
боље приносе и отпорнија је.
У међувремену се изоре земља
како би била што растреситија, а стави се и основно НПК
ђубриво. Једанпут смо чак садили и слачицу пре сејања, коју смо касније заорали и продрљали, што онда има улогу
стајњака. У даљем поступку се
направе бразде, а саднице се
забадају ручно, у чему нам помажу и други укућани. Лук некад никне и крајем јесени, када може да му направи проблем инсект звани лукова мува, чија ларва једе срце биљке
и тешко је борити се против
тога. Онда следи шпартање и
копање, а веома је пожељно и
заливање, нарочито кад лук
формира главицу у мају и јуну. На башти срећом имамо
бунар и неку варијанту система „кап по кап”. Битан је плодоред, нарочито да бар једне
године на тој парцели буде
жито, што умањује корове и
болести. Када дође лето, време је берби, а тада се користимо и машином, коју је конструисао лично Златко, па не
морамо да га, као некад, мукотрпно вадимо ашовом – каже Јелена.

се хранљиве материје и даље
сливају у ченове.
– Чувамо га на тамном и
хладном месту, где је добра
вентилација. Када се лук довољно осуши, један део иде у
џакове, други плетем у венце
од по килограм, јер то муштерије обожавају, док најкрупније комаде чувамо за семе. Иначе, бели лук је познат по лековитим, пре свега антибактеријским својствима. Користи се
на више начина, а неки гутају
и цео чен, јер се, како кажу,
тако боље апсорбује у желуцу.
Многи га траже и за разне мелеме, док ја у последње време
правим и намаз у који иду и
маслиново уље и со. Морам да
напоменем да извесно време
нисмо гајили бели лук, јер му
је цену драстично обарао увозни кинески, али су у међувремену људи почели да схватају
велику разлику у квалитету –
наглашава млада баштованка.
Шицови паралелно (у пластеницима) гаје и зумбуле, који спадају у исту породицу луковица.
– Некад нам је ово многима
омиљено цвеће стизало за Дан
заљубљених, али сада, како се
изгледа мења клима, некад га
не буде ни за 8. март. Због тога
одређену количину садимо у
саксијама, које чак у неком моменту стављамо и поред ради-

Крива органска паприка лепо родила на Тесли
Потом она прави снопове од
белог лука; доноси га кући и
остави да се суши још неких
месец дана. Тако још увек траје његова вегетација, будући да

јатора како би стигао на време
за Дан жена – истиче Јелена.
А готово да нема даме, била
она и баштованка, да не воли
цвеће...

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.

Ђоле

Зумбули добро успевају у Старчеву
ви плодови квалитетнији. Тако сам летос паприку и парадајз залила у просеку трипут, а
нешто чешће броколи и краставце. Напомињем да нисам
успела да овог пролећа нанесем баш висок покривни слој,
чија је дебљина око недовољних седам центиметара, а много је ефикаснији ако је дебљи
и ако се постави у јесен. На
крају, ако неко жели о овоме
више да научи, препоручујем
причу о Еденском врту Пола
Гаучија (Paul Gautschi) – истиче ова градска баштованка.

Јеленино царство луковица
И док Трајана производи поврће искључиво за сопствене

не, па окопаваш и, на крају,
кад продаш, већа сатисфакција од зараде буду реакције људи, презадовољних оним што
си произвео. Притом, нема никаквог оптерећења, јер земља
је права терапија за тело, психу и душу – каже Јелена.
Иначе, већ три генерације
породице Шиц гаје бели лук, с
тим да је поменути брачни пар
знатно увећао количину на око
двадесет ари.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Овај симпатични „дечак”, који
воли да се мази, али и да јурца,
тражи дом. Ђоле је пун енергије,
као и сви млади његових година, а много воли друштво и слаже се с другим псима.
Недавно је чипован и кастриран и искрено се нада да ће ускоро наћи своје људе и свој дом.
Све друге информације могу
се добити на телефон 065/28026-20.

Мачкић
И овај лепотан, стар свега десет месеци, хитно тражи дом. Мачкић је кастриран и очишћен од бува и унутрашњих паразита, а научен је на посип.
Сада што брже мора негде да се
скући, зато што не може да остане
код особе која је до сада бринула о
њему.
Могућ је и превоз до Београда или
околине Панчева, а заинтересовани
о свему другом могу да се информишу на телефон 069/168-36-01.

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

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ТАМИШ СТАРТУЈЕ У МЕЧУ СА СЛОГОМ

НАШЕ ШАМПИОНКЕ – НАТАША,
КРИСТИНА И ТАМАРА

Иако због епидемиолошке ситуације у земљи неће моћи
да присуствују утакмицама,
љубитељи игре под обручевима с нестрпљењем ишчекују
викенд. Опет ће да скакуће и
наранџаста лопта...
У суботу, 26. септембра, стартује нова сезона у Кошаркашкој лиги Србије, а у првом ко лу
Тамиш дочекује
Слогу из Краљева у Хали
спортова на Стрелишту.
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић прошлог
викенда су учествовали на
„Земун купу”, где су у оквиру
припрема за првенствену трку за бодове одиграли две квалитетне утакмице. Најпре су
у полуфиналу савладали бањалучки Борац са 87:78, а потом су у финалу изгубили од

домаће Младости, учесника
АБА 2 лиге, са 90:73.
– Имамо десет нових играча и кренули смо из почетка.
Оформили смо тим који чине углавном млади, али и неколико искуснијих играча. Требаће времена
да се све
коц ки це
сложе,
али по лако. Задо во љан
сам како су
момци одрадили
припреме. Слога је
незгодан ривал. Задржала је костур екипе од прошле сезоне, а појачала се са
че ти ри до бра ко шар ка ша.
Ипак, верујем да ће утакмица бити квалитетна и неизвесна – најавио је меч првог кола КЛС-а Бојан Јовичић, тренер Тамиша.
Утакмица између домаћег
тима и гостију из Краљева почиње у 19 сати.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

„ДРУЖИНА” ЗАУЗЕЛА ТРОН

КДТ Динамо наставио
континуитет освајања
трофеја
Следе нова велика
искушења
Прошлог викенда у Дому културе у Књажевцу одржано је
Првенство Србије у пауерлифтингу (дисциплине снаге). На
овом најпрестижнијем домаћем такмичењу надметало се
преко 70 учесника, што је заиста велики одзив с обзиром на
епидемиолошку ситуацију у нашој земљи.
Организатор овог такмичења био је Пауерлифтинг и боди-билдинг клуб Књажевац, а
под покровитељством Спортског савеза и општине Књажевац и Пауерлифтинг савеза Србије. Програм шампионата био
је подељен у два дана. Првог
дана су наступиле све такмичарке, као и мушкарци до 93
кг телесне тежине, док су другог дана наступили такмичари
до 105, 120 и преко 120 килограма.
Клуб дизача тегова Динамо
представио се с три такмичарке. Наташа Митровић, кадеткиња, учествовала је у категорији девојака до 63 кг и освојила златну медаљу. Наташа је
најмлађа такмичарка КДТ-а
Динамо и њен примарни спорт је џудо, у којем је такође

првакиња државе и кандидат
за европска такмичења. У категорији сениорки до 72 кг наступила је наша најбоља такмичарка Кристина Цвјетићанин. Кристина је однела убедљиву победу у својој категорији. Освојила је златну медаљу и оборила три државна рекорда (чучањ – 132,5 кг, бенч
прес – 77,5 кг и тотал – 360
кг). На овом шампионату Кристина је проглашена за најјачу
сениорку и апсолутно најјачу

такмичарку. Кристина поседује националну категоризацију
Министарства спорта и омладине Владе Републике Србије
и њен циљ за наредну годину
усмерен је на одлазак на Првенство Европе.
У категорији јуниорки до 84
кг телесне тежине наступила
је Барбара Тотарвај, која је освојила златну медаљу.
Екипу је предводио Филип
Влајић, председник КДТ-а Динамо, који је био и главни су-

дија на овогодишњем Првенству Србије у пауерлифтингу.
Наредна такмичења за дизаче тегова из нашег града јесу
Првенство Србије у олимпијском дизању тегова у сениорској
категорији, Првенство Војводине у пауерлифтингу, као и државни шампионат у бенч пресу.
Не треба сумњати да ће и
после ових јаких и квалитетних надметања иначе богата
ризница трофеја КДТ-а Динамо постати још богатија.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„БОРЦИ” БИЈУ СУПЕРЛИГАШКЕ БИТКЕ...
У Смедереву је прошлог викенда одржано финале Купа
Србије у стрељаштву, по Б
развојном програму, за кадете и млађе јуниоре. Након два
кола из Панчева се у финале
пласирало шест такмичара,
који су освојили пет медаља.
Најуспешнији је био Стефан Кешишјан, који је освојио два одличја у гађању из
ваздушног пиштоља. Био је
први кадет, с 522 круга, а други у финалу млађих јуниора.
Марко Нинковић је трећи кадет, с 519 кругова, а у конкуренцији млађих јуниора заузео је осмо место, док је Велимир Нинковић, с 522 круга, освојио четврто место у
групи млађих јуниора.
Алекса Ракоњац је тријумфовао у категорији кадета који су гађали из ваздушне пушке, са чак 618 кругова. У
финале млађих јуниора ушао
је као други, али је завршио
на сед мом ме сту. Те о до ра
Кондић је освојила прво место у групи пионирки, са 189
кругова, а Ива Ракоњац је с
такође високим резултатом
од 184 круга заузела четврто
место.
Наредног викенда млади
стрелци ће наступити на Првенству Србије у Смедереву, а
у Врбасу ће бити одржан државни шампионат у гађању из
пиштоља великог калибра.
Недавно је одржано и Првенство Србије у гађању из
серијске малокалибарске пушке за пионире.
Женски тим СД-а „Панчево 1813” освојио је сребрна
одличја у троставу и лежећем
ставу. Теодора Кондић је бриљирала у троставу 3 x 10 метака и заслужила најсјајније
одличје, док је у дисциплини
30 метака у лежећем ставу

зарадила бронзу. Ива Ракоњац је била друга у троставу
и пета у лежећем ставу. Катја
Богдановић се изврсно снашла и допринела екипи у освајању пехара, као и млади пионири Огњен Лукић, Немања
Ђорђевић и Огњен Бунчић,
који су се у оба става пласирали на четврто место.
У исто време у Новом Саду
је одржано финале Лиге Војводине за кадете и млађе јуниоре у гађању из ваздушне
пушке и пиштоља.
Алекса Ракоњац је победио
у обе конкуренције, а златом
се окитила и екипа кадеткиња коју су чиниле Теодора
Кондић, Ива Ракоњац и Ана
Токић. Овај тим је у конкуренцији јуниорки заузео треће место. Теодора Кондић је
освојила бронзу у групи кадеткиња, док је Ива Ракоњац
била пета.
Екипа млађих јуниора из
нашег града у гађању из ваздушног пиштоља је прва и
једина комплетна у Војводини, а Стефан Кешишјан је први кадет и други млађи јуниор с 526 кру го ва. Мар ко
Нинковић је био први у финалу млађих јуниора, с 526
кругова, а други по резултатима кадета, док је Велимир
Нинковић освојио бронзану
медаљу у категорији млађих
јуниора. Марина Мијатовић
се пласирала на десето место.
На Првенству Војводине у
Врбасу у гађању из пиштоља
великог калибра за сениоре
панчевачка екипа је наступила ослабљена, али је Јован
Павлица успео да освоји бронзану медаљу појединачно и
пехар за треће место екипно,
са два дебитанта у екипи: Стевом Радошевићем и Драганом Капеларом.

Стартовало је првенство и у
одбојкашкој Суперлиги. Спортски понос Панчева и околине,
старчевачки ОК Борац, поново је у друштву најбољих у нашој земљи.
Нова сезона је почела у чудним околностима, игра се без
присуства публике, али момци се на терену боре као лавови. Исто као да је ситуација
редовна.
Момци које предводе тренери Душан Јовић и Војислав Павловић већ у првом колу били
су на огромном искушењу. Вољом жреба, гостовали су у Новом Саду, где су се намерили
на шампиона.
Према очекивањима, Војводина је у овом тренутку била
прејак ривал за тим из Старчева, па је славила убедљиву победу од 3:0.
Већ дру га рун да елит ног
шампионата била је и друга
прича. Борац је прошлог викенда у Хали спортова на Стрелишту угостио суботички Спартак. Водила се „рововска битка”, за сваку лопту, сваки поен... Старчевачки „борци” су
давали све од себе, били равноправан ривал фаворизованим гостима, а да су имали само мало више среће и концентрације, из овог сусрета су могли да изађу уздигнутих руку:

Борац–Спартак 2:3, по сетовима 14:25, 27:25, 11:25, 25:22 и
9:15.
Евидентна је била жеља и
борбеност код домаћих одбојкаша, па је права штета су у
овом „маратону” освојили само један бод. Један, али вредан. У Суперлиги ће и свако

освајање сета бити веома битно
када се буду сводили рачуни...
Бо рац је играо у са ста ву:
Дробњак, Станковић, Крстић,
Кнежевић, Ђурђевић, Гмитровић, Милетић, Ракита, Мадић,
Познић, Маринов и Петковић.
Дакле, после две одигране
утакмице у елити Старчевци

имају два пораза, али и један
освојени бод. Већ наредног викенда предстоји им ново, велико искушење. Путују у Ниш
на мегдан са истоименим домаћином, екипом која је врло
појачана ушла у првенство са
амбицијама да сезону оконча
на врху табеле.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈУЖНОБАНАТСКИ ДЕРБИ ПРИПАО ВРШЧАНИМА
Прошлог викенда на програму
су биле утакмице осмог кола
Српске лиге група „Војводина”.
Најзанимљивији меч ове рунде шампионата свакако је био
онај у Вршцу, где су снаге одмерили истоимени домаћи тим
и Динамо 1945.
Као што се и очекивало, водила се велика фудбалска борба на терену „под кулом”, момци из оба тима давали су све
од себе како би остварили што

бољи резултат, а после 90 минута радовали су се домаћи
играчи: ОФК Вршац – Динамо
1945 2:1 (1:1).
Водила се углавном отворена и равноправна борба, у
ко јој су се бо ље сна шли
Вршчани, јер су желели победу за нијансу више од гостујућих фудбалера. Домаћи
су повели у 38. минуту преко
Вуји ћа, а са мо 300 се кунди ка сни је из јед на чио је

најефикаснији стрелац „брзог
воза” Игор Аничић. Победник
јужнобанатског дербија одлучен је у другом полувремену,
поготком с беле тачке. Сигуран реализатор једанаестерца за Вршац био је Сарајлин
у 61. минуту.
Тренер Динама 1945 Жарко
Тодоровић поверење за овај сусрет поклонио је саставу: Анџић, Џугурдић, Аничић, Каранфиловски, Крмар, Ахчин,

Пештерац (Брајовић), Бодловић (Црномарковић), Крстић,
Осман (Матијевић) и Радисављевић (Андрић).
После осам одиграних кола
„брзи воз” заузима седмо место на табели, са скором од четири победе, једног ремија, три
пораза и 13 бодова. У суботу,
26. септембра, на Градском стадиону у Панчеву гостоваће суботичка Бачка 1901. Тај меч
почиње у 15.30.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИЛАНА НАЈБРЖА
НА БАЛКАНУ
Наша суграђанка Милана Тирнанић, атлетичарка Црвене звезде, нова је шампионка Балкана у најатрактивнијој дисциплини – у трци на 100 метара.

На сениорском Првенству
Балкана, које је одржано у суботу, 19. септембра, у румунском
граду Клужу, Милана је у врло
јакој конкуренцији прва прошла кроз циљ у трци на 100 метара, с временом 11,67 секунди.
За три стотинке била је бржа од бугарске атлетичарке
Јефтимове и за шест стотинки
од трећепласиране такмичарке из Румуније.
Милана је и актуелна шампионка Србије у тркама на 60
и 100 метара.
Свака част!

РАСТКОВ ТРИЈУМФ
У БУГАРСКОЈ
После дужег времена чланови
Џудо клуба Јединство из Качарева наставили су такмичења.
На јуниорском међународном турниру у бугарском граду Пловдиву надметао се Растко Анђеловић, који је освојио
најсјајније одличје.
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Петак, 25. септембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖЕЛЕЗНИЧАР СРУШИО ФАВОРИТА
Трећа узастопна
победа „дизелке”

СУПЕРЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА
субота, 19 сати

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БУДУЋНОСТ
недеља, 16 сати
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901
субота, 15.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (С)
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ
недеља, 15.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПАРТИЗАН (У)
Б. Н. Село: СЛОГА–БАНАТ

полувремена, у 55. минуту. Најефикаснији стрелац Железничара Милош Савановић на најбољи начин крунисао је једну
сјајну акцију саиграча и довео
свој тим у вођство. „Жеља” је
наставио да меље ривала, а само десетак минута касније постигнут је погодак какав се ретко виђа и на европским теренима. Домаћи су извели слободан ударац, капитен Ковачевић је маестрално додао до Јовановића, а онда је Јордан распалио по лопти с неких 25 метара... Гол за ТВ шпице!
Гости су успели да смање,
али то је било све што су у
овом сусрету урадили. Није било пролаза у одбрани, којом је
и овог пута сјајно командовао
Бојан Трипковић, момак који

је меч завршио с капитенском
траком око руке.
– Освојили смо три велика
бода и наставили успешан низ.
Ово ће нам бити јак стимуланс
за наредне мечеве. Поносан
сам на све момке који су извојевали овај велики тријумф.
Били смо храбрији од ривала
и зато смо успели – истакао је
после меча капитен „дизелке”
Данило Ковачевић.
Железничар је овај меч оди грао у са ста ву: Кне же вић,
Јанкулов, Плавшић, Јовић, Н.
Марковић, Ковачевић, Стојановић, Јовановић, Трипковић,
Станић и Савановић. Прилику су добили и Митровић, Сурака и Левићанин, а део вели ког три јум фа би ли су и:
Лучић, Да шић, Пе тро вић,

Радивојевић, Стојанов, Јовковић и Л. Марковић.
– Честитам мојим момцима.
Можда и више од резултата, радује ме то што у дело спроводе
неке наше замисли које вежбамо на тренинзима. Верујем у
њих, па се зато нисам ни забринуо после примљеног гола. Колубара је тим за виши ранг, па
је наша победа зато и значајнија – рекао је први тренер Железничара Марко Андрејић.
У среду, 23. септембра, када
је овај број „Панчевца” већ био
закључен, „дизелка” је у Крушевцу одмерила снаге с Трајалом, а у недељу, 27. септембра, на свом терену игра против још једног врло квалитетног противника, Будућности из
Добановаца.

ВЕСЛАЧКА РЕГАТА У ЗРЕЊАНИНУ

ДОМИНАЦИЈА МИХАЈЛА И ПЕТРА У ДУБЛ-СКУЛУ
У Зрењанину, на чувеној Пескари, 19. септембра су одржане веслачке трке у оквиру
тре ћег ко ла Ли ге Ср би је за
пионире и кадете. На стази од
500 метара млади веслачи из

наше земље борили су се за
ме да ље и но ве бо до ве за
укупног победника Омладинске лиге Србије.
Веслачи Тамиша наступили
су са својим најјачим посада-

Овај успех још више добија
на значају ако се зна да је Растко још увек кадет и да се надметао с ривалима старијим од
њега. На путу до трофеја савладао је и јуниорског шампиона Бугарске.
Пауза изазвана епидемијом
коронавируса у ЏК-у Јединство
очигледно није оставила трага.

МАРИЈА
ВИЦЕШАМПИОНКА
На Првенству Србије за млађе
јуниоре, које је одржано прошлог викенда, запажене резултате остварили су и чланови
панчевачког Динама.
Марија Мркела је освојила
сребро у трци на 200 м, а оборила је свој лични рекорд, који сада износи 25,52 секунде, a
друга је била и у надметању на
400 метара.

Боје клуба из нашег града
бранили су и: Страхиња Стевшић, Андреја Божанић, Алекса
Живанов, Тијана Николић, Катарина Њари, Анђела Кићовић
и Анастасија Мркела, али нису
успели да се оките медаљама.

Овог викенда
Одбојка

За викенд поново
на свом терену
Захуктала се панчевачка „дизелка”, па тутњи прволигашким
фудбалским теренима. Прошлог викенда је одиграно шесто коло Прве лиге Србије, а
Железничар је „везао” и трећи
узастопни тријумф у шампионату. Овог пута пред „старом
дамом” с Тамиша оружје је морао да положи и један од најбољих тимова у лиги, један од
фаворита за пласман у елиту:
Железничар–Колубара 2:1 (0:0)
И опет су момци тренера
Марка Андрејића у меч ушли
храбро, „гинули” су на терену.
Играли су с много енергије,
главе су им биле хладне иако
су пред собом имали тим појачан суперлигашким играчима,
али зато су им срца била врела, куцала су за тријумф... Данило Ковачевић и његови другови показали су како се бори,
показао је, још једном, и Марко Андрејић да стасава у озбиљног фудбалског стручњака. У
ствари, он то већ јесте!
Већ у првих 45 минута утакмице Железничар је деловао
зрело, од првог минута утакмице је знао шта хоће. Играчи
у бело-плавим дресовима примирили су фаворита и чекали
својих пет минута.
„Експлодирала” је од узбуђења панчевачка „зелена оаза”
покрај Пескане почетком другог

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ма у жељи да потврде примат
у појединим дисциплинама.
Најуспешнији су и овог пута
били Михајло Марковић и Петар Перић, који су непобедиви
ове године у дубл-скулу, што
су потврдили освајањем пете
златне медаље. У стопу су их
пратили и веслачи друге екипе дубл-скула, Огњен Виденов
и Марко Јанчикин, који су освојили бронзану медаљу, а првим местом у Б-финалу трећа
екипа дубл-скула из нашег града, коју су чинили Дамјан Стојковић и Павле Милутиновић,
освојила је нове бодове за Тамиш.
Марта Станчић, Теодора Дангубић, Анђела Зенг и Мартина
Герстнер и овог пута су водиле
жестоку борбу у четверац-ску-

лу против својих конкуренткиња из Партизана и Данубијуса.
Овог пута су наше девојке знатно напредовале и освајањем
сребрне медаље показале да се
равноправно могу борити за
прво место, које им је измакло
за пар стотинки.
Кадетски дубл-скул, комбинација Тамиша (Немања Бадрљица) и Црвене звезде (Немања Граовац), донео је још једну бронзану медаљу у финалној трци.
Треба похвалити и одлично
и борбено веслање пионирског
скифа Уроша Јелкића, који је
освајањем четвртог места у конкуренцији 18 скифова донео
свом клубу вредне бодове за
коначан пласман у Омладинској лиги Србије.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОБЕДА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ
Ковин: КОЛОНИЈА–ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК

2:3

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КОЛУБАРА
Крушевац: ТРАЈАЛ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:1
???

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ВРШАЦ–ДИНАМО

2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (НБ)

0:1
4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА
Иланџа: БАНАТ – СТАРИ ТАМИШ
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА

2:0
2:1
2:4
1:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

0:1
5:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР

4:4
7:1
1:3

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МИХАЛ
НАЈИЗДРЖЉИВИЈИ

УСПЕХ ММА АКАДЕМИЈЕ ПАНЧЕВО

ДВА МЕЧА – ДВЕ ПОБЕДЕ
У суботу, 19. септембра, одржано је Првенство Београда у
ММА борбама. На том престижном такмичењу учествовала
је и ММА академија Панчево,
која важи за један од најуспешнијих клубова у земљи. Два
борца су овом приликом представљала клуб: Филип Станишић у категорији јуниора до 66
килограма и Анести Пападопулос у категорији сениора А-класе до 93 килограма. Треба напоменути да шампион А-класе
освајањем златног одличја на
државном првенству осигурава себи место у репрезентацији.
Популарни Фића се у полуфиналу састао с момком из
клуба Секутор, који негује традицију бразилског џију-џицуа
и греплинга на највишем нивоу, те њихови борци углавном
преферирају борбу у партеру.
На почетку меча Станишић је
одлично контролисао борбу у
стојећем ставу ручним комбинацијама и успешно бранио све
покушаје противника да борбу
преведе у партер. Крајем дру-

ге рунде, након доминације у
стојећем ставу, Станишић је
борбу превео и у партер, где је
уз сигурну контролу ставио печат на овај меч и тиме осигурао победу у своју корист. Током овог меча је зарадио повреду ноге и финале је морало
бити предато без борбе, па је

Филип морао да се задовољи
сребрном медаљом.
У финалном мечу дана, који
је представљао и финале категорије до 93 килограма у Акласи сениора, Анести Пападопулос се састао такође с борцем из познате академије Секутор. Прва рунда је била пра-

ви рат и може се рећи да је била изједначена. У другој рунди
Анести успоставља свој ритам,
на пола рунде левим крошеом
из контре шаље свог противника на под, али не успева да заврши меч. Противник устаје и
тражи своју шансу гурањем Анестија на жицу, где пред крај
рунде Анести окреће позицију
у своју корист, успоставља контролу на жици и успева да дође
до бацања. Овим бацањем и сигурном контролом отклања све
недоумице у вези са судијском
одлуком, осваја златну медаљу
и постаје првак Београда.
Био је то један врло успешан
дан за клуб и момке из нашег
града. Два меча, две победе и
две медаље. Ускоро члановима
клуба предстоји већ далеко познати отворени турнир у Врбасу.

На Првенству Србије у ултрамаратону, у трци на 24 сата,
убедљиву победу је извојевао
члан АК-а Динамо Михал Шуља.
Михал је пре нешто више од
месец дана такође победио у
ултрамаратону, у трци кроз целу Словачку, где је истрчао 358
км за 58 сати.
Његов циљ је успех на Светском првенству следеће године и апсолутни рекорд Србије

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” СПРЕМНИ ЗА ИСКУШЕЊА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Охрабрујуће победе у
контролним мечевима
Викенд у знаку Купа Србије
Рукометаши Динама предвођени тренером Акимом Комненићем вредно се
припремају за искушења која им предстоје наредног викенда. „Жуто-црни” ће
најпре учествовати на финалном турниру Купа Србије у Зрењанину, а потом
креће трка за бодове у Аркус Суперлиги.
Током припремног периода Динамо је
одиграо и низ контролних утакмица. Прво
је савладана Црвена звезда с 31:27 (13:10).
– Прилику смо пружили свим играчима. Било је доста добрих ствари, али и
оних лоших које не смеју да се дешавају.
Екипа је добила задатке и ако желимо да
се боримо за трофеје, морамо све да испунимо и да играмо максимално до краја утакмице. Када се игра утакмица, поготово у Панчеву, не сме да се деси лош
дан. Примили смо много голова и нисмо
направили довољан број фаулова у одбрани. Захваљујем колеги Жикици Милосављевићу и Црвеној звезди на доброј утакмици и желим им пуно среће – рекао је
тренер Динама Аким Комненић.
У још једној контролној утакмици
„жуто-црни” су победили Металопластику с 30:24 (18:8).
Најискуснији играч наше екипе, бивши репрезентативац и капитен Мелсунгена Ненад Вучковић истакао је да је
изузетно задовољан начином на који је
екипа реаговала у другој утакмици и
како јој је приступила. Вучковић је
апострофирао да је утакмица против

Вози уз сирену

Металопластике пут којим Динамо треба
да иде у наставку сезоне.
– Играли смо фанатично, нарочито у
одбрани. У првом полувремену смо успели да остваримо чак 10 голова предности, а касније смо одржавали ниво игре.
Ово је смерница и мислим да су млади
играчи на овој утакмици показали и поставили ниво испод којег не сме да се
иде. Металопластика је екипа која је
изузетно квалитетна. Што се припрема
за Куп тиче, има још довољна времена
да урадимо све и поправимо форму, да
будемо сто посто спремни. Најбитније
је само да се задржи овакав приступ и
однос. Бићу најсрећнији ако се на овај
начин, фанатично борбено, буде играло

на сваком мечу. Па и ако изгубимо, уз
такву игру смо на добром путу – рекао
је популарни Вучко.
Трећу узастопну победу у пријатељским утакмицама Панчевци су остварили над Шамотом из Аранђеловца, који су победили с 33:27 (19:14).
Дакле, Динамо ће наредног викенда
учествовати на финалном турниру Купа Србије, на који су се пласирали и
Металопластика, Партизан и Војводина.
У А-групи Аркус Суперлиге, која стартује првог викенда у октобру, уз „жуто-црне”, за бодове ће се борити и: Војводина, Партизан, Дубочица из Лесковца,
суботички Спартак, Кикинда, Црвенка и
зрењанински Пролетер. А. Живковић

УСПЕХ МЛАДИХ ЏУДИСТА

„ФАНАТИК” НА ПРВОМ МЕСТУ

НАШИ СУПЕР КЛИНЦИ!

Фото: Јевтић

НАСТАВЉЕНО ТАКМИЧЕЊЕ У АУТО-СЛАЛОМУ

После дуже паузе која је уследила због
многобројних отказивања трка услед пандемије коронавируса, чланови АМСУ
Фанатик вратили су се на стазу.
Овог пута на ред је дошла свима добро позната картинг-стаза Ада Хуја. Била је то прва ноћна трка ауто-слалома у
региону, на којој је учествовало преко
70 такмичара из Србије и БиХ.
„Фанатични” Панчевци освојили су
прво место у конкуренцији клубова, а
све то захваљујући одличним појединачним резултатима.
Милан Ђорђијевски је био надомак
подијума у класи 1, у којој се победник
није знао до последње вожње. Много
узбуђења било је и у класи 2. Зоран Малетин је имао много пехова, јер је пред
саму трку његова „тојота” отказала послушност, па му је у помоћ прискочио
клупски колега Михаило Крчадинац,
који је као дупли возач стигао до трећег
места за воланом „ситроена Ц2 ВТС”.
Поред њих, у истој класи је дебитовао и
млади Јован Марић, који ће свој раскошан таленат на стази тек показати.
Виктор Нађ и Стеван Димитријевић

били су одлични у класи 3. Освојили су
друго и треће место, а прошлогодишњи
шампион класе 4 Никола Алимпић заузео је прво место и вратио се у борбу
за одбрану титуле.
Највећи број наших такмичара појавио се у класи 5, у којој се водила велика борба. Овог пута браћи Исаков измакао је подијум, па су заузели четврто и
пето место, а одмах иза њих били су и:
Пеђа Грујић, Зоран Стојковић, Милош
Јанковић, Александар Станковић, Андрија Анђелски и Вук Трајковић.
Најбоље пласирани „фанатик” био је
Бојан Сијерковић за воланом „форд фијесте СТ”. Летео је по стази и освојио прво место у класи 6, као и друго место у
генералном пласману. У истој класи је
возио и Игор Савић. Публика је у класи 7
могла да види атрактивну вожњу Срђана
Петрова, који је са својим „фијатом 500”
на крају завршио трећи, а четврто место
је заузео Дарко Терзић у „опел корси”.
До краја ауто-слалом сезоне најављено је још неколико трка. Прва у
ни зу би ће она у Зре ња ни ну кра јем
септембра.
А. Ж.

Прошлог викенда у Бугарској је одржан међународни турнир у џуду, на
коме су много успеха имали и наши
млади суграђани.
Члан ЏК-а
„Академија
Јочић” из
Старчева Петар Новаковић у категорији млађих
пионира до
66 кг после
две победе и
једног пораза судијским
прегласавањем освојио
је бронзу на такмичењу у Пловдиву.
Сутрадан, на турниру у Панађуришту, Петар је био неприкосновен и
окитио се златом, а у договору с тренером Мирославом Јочићем такмичио
се и у апсолутној категорији и заслужио бронзу.
Његова клупска другарица пионирка
Милена Секуловић убедљиво је освојила
прво место.
Запажен наступ у Бугарској имали су
и
чланови
ЏК-а Динамо.
Никола Раданов је освојио
две златне, а
Павле Радивојевић две
сребрне медаље. А. Ж.

Набациш на себе боју која је највише твоја.
Угланцаш се.
Ухватиш волан.
И кренеш у вожњу.
Саобраћај уме да буде густ.
Ако ти се неко нађе на путу – свирнеш.
Можда ће се склонити. Или ће ти се придружити у вожњи.
У другом случају се и прозори с решеткама лако отварају.

Фронтално
Пред тобом брисан простор.
Бираш смер кретања.
Једино ако дуне мало јаче, па те понесе.
Поремети.
Мада и тада треба бити с две ноге на земљи.
Макар се вукле као гусенице.
Брзина се да наштеловати.
Важна је снага.

До другачијег
Нема рецепта помоћу којег настаје посебна особа.
Нема ни таквог закона.
Постоје само одлуке.
Они слични теби.
И они потпуно другачији.
Не треба држати до себе.
Држи се себе.
Да осетиш разлику кад станеш до другачијег.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Станић,
средњошколац:

Ксенија
Миладиновић,
студенткиња:

– Радна је субота,
па ћу бити у школи. У
недељу ћу се одмарати
код куће. Ученик сам
Музичке школе, па ћу
вежбати свирање на
инструменту.

– Радно. Оба дана
викенда проводим на
послу. Увек је тако.
Након тога се
релаксирам и
припремам за
наредну недељу.

Наташа Петровић,
ученица:
– Шетаћу.
Обично сам с
другарицом у
Градском парку или
одемо до тржног
центра. У кафиће
ређе одлазимо.
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