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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРИОРИТЕТИ НОВЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

Пише: Мирјана Марић

У здравом
телу
здрав дух
Некад је мало потребно да будемо срећни, а тренутне околности су нам наметнуле овакав, да кажемо здрав, начин
размишљања.
Прошле године у августу шетала сам улицама у Берлину и
истраживала северни део Немачке, а ових дана откривам
посебна места која се налазе на
неколико десетина километара
од моје куће. И то не тек некаква места, већ она која одузимају дах. Једном сам седела на
врху планине Пфендер у Аустрији и гледала у Алпе, и у тој
тишини и милини схватила колико су такви тренуци драгоцени. Ништа мањи доживљај није
ми био док сам шетала по Загајичким брдима и размишљала
како су неке ствари тако близу,
а просто их не видимо или не
желимо да видимо колико су
посебне. Најлепше од свега –
било да сам на острву Риген,
где сам покушавала да се адаптирам на хладно Балтичко море, било да слушам шум ветра
који се провлачи кроз поља
сунцокрета док се поглед с једне стране простире по брдима,
а с друге по банатској равници
– јесте што то остане увек ту негде, у глави и срцу. И желиш да
се вратиш…
* * *
Многи људи почели су у последње време да се баве спортом.
Недостатак дешавања и могућности да се слободно време проведе квалитетно изазвали су неке старе рекреативце, али и нове
пуне енергије да изађу напоље,
врате се на стазе, седну на бицикл или почну да одлазе у теретане. Ја сам извадила своје
патике за трчање и подсетила се
како је добар осећај када урадиш нешто само за себе. На
овом путу су ми много значили
разговори с нашим суграђанима
који се баве фитнесом и трчањем. Једна од њих рекла је да
свако треба да ради на томе да
постане најбоља верзија себе.
Верујте, тако је мало потребно…
* * *
У процесу вежбања схватила сам
да нам треба више адекватних
стаза за трчање, јер људи желе да
тренирају и потребни су им бољи услови. Заиста, на стази срећем све генерације које трче, брзо ходају… и сви имају исти циљ
– да сачувају своје здравље. Зар
то није најважније?
Добро, има и оних који не
знају чему ове стазе служе. Али
о томе ћемо другом приликом…

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 28. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УЛАГАЊА У ПРИВРЕДУ, ЗДРАВСТВО,
ЕКОЛОГИЈУ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Даљи развој северне
индустријске зоне испред
свега другог
Нова аутобуска станица
биће у Улици Светозара
Шемића – сарадња јавно-приватних партнера
на делу
Прошлог петка Панчево је добило
нову градску власт: градоначелника,
његову заменицу, чланове Градског
већа и одборнике Скупштине града
(опширније на страни 4). Када се
конституише нова власт, уобличавају
се и приоритети. Следеће недеље ћемо и о томе, између осталог, разговарати с градоначелником Александром Стевановићем.
Дотад ћемо вам представити идеје
о могућим правцима развоја града из
перспективе високопозиционираног
члана СНС-а.
Реконструкција свих путева
Како он каже, претходни тим на челу
Панчева „домаћински се опходио
према граду, па нису остављени проблеми који одмах морају да се решавају”. Следствено томе, неће бити
оштрих заокрета у политици вођења
града.
То значи да ће кретање бити настављено тамо где је због избора заустављено. Даљи развој северне индустријске зоне је први приоритет: градиће се приступне саобраћајнице,
што ће посебно погодовати мањим
инвеститорима, који су граду веома
важни. Подршка свим инвеститорима
– великим, оним мало мањим, домаћим и страним – остаће на највишем
могућем нивоу. Поред проширивања
северне зоне, радиће се и на дефинисању нових, као и на искоришћавању
постојећих – гринфилда 1 и 2. Граду
је важан домаћински и добар пословни однос и са инвеститорима у јужној
индустријској зони.
Наставиће се улагање у Општу болницу: планирано је да се у наредне
четири године обави комплетна реконструкција зграда у том комплексу. Требало би да и зграда Завода за
јавно здравље коначно буде стављена
у функцију.
Постоје и нове идеје, односно у
плану је реализација старих: један од
топ приоритета је комплетно уређење кеја; убрзо ће бити покренуте процедуре које ће омогућити да се све
покрије папиролошки, а да се потом
и започне рад на терену.
Пре неколико дана је потписан
уговор о јавно-приватном партнерству за изградњу, пројектовање, реконструкцију и одржавање путне инфраструктуре. Град ће акценат ставити на целу своју територију, што
значи да ће и сеоска јавна предузећа

Вожња.
Ових дана, у граду
Снимио: Милан Шупица

Конститутивна седница Скупштине града
имати додатну помоћ, посебно када
се ради о зимском одржавању путева.
Према нашем добро обавештеном
извору, сви локални путеви биће реконструисани и санирани већ у наредних шест месеци, што посебно
добија на тежини ако се зна да се деценијама није озбиљно приступило
овом важном послу.
Нови вртић на Стрелишту
У току је изградња станова на Стрелишту за социјално угрожене грађане. При крају је израда пројектнотехничке документације за реконструкцију Геронтолошког центра на
Котежу 2; она ће подразумевати и
сређивање зграде и партерно уређење читавог комплекса.

рачуна и о другим потребама развоја града.
Нови вртић „нићи ће” на Стрелишту, на углу улица Вељка Влаховића
и Исидоре Секулић. Одабран је пројектант, улази се у израду пројектнотехничке документације, па следи
изградња објекта. То неће у потпуности решити проблем листе чекања за
упис, а један од приоритета нове
градске власти је њено укидање.
Град ће се бавити и едукацијом
грађана. Акције ће имати фокус на
мењању комуналне свести; рецимо,
требало би да је општепознато да
шут и кабасти отпад свако може,
потпуно бесплатно, да однесе на стару депонију. Изгледа да има и необавештених, па старе мадраце, каучеве

бити стављен и на поновно обавештавање грађана о правима и правилима у комуналној сфери.
Још једном о јавно-приватним
партнерствима: уговори који су потписани, односно приватни партнери и
њихови делокрузи послова, на неким
местима се додирују. Тако, на изградњи нове, модерне аутобуске станице
оба партнера на неки начин треба да
сарађују. Нова станица биће изграђена у Улици Светозара Шемића, поред
никад незавршене хале „Багремар”,
па ће партнер Града чија је обавеза да
то уради морати да сачека новог градског партнера из сфере реконструкције путева да направи потпуно нову
комуналну инфраструктуру у Шемићевој, што ће бити његов први преузе-

ШТА ПРИ ЖЕЉ КУ ЈУ ГРА ЂА НИ
Новинари „Панчевца” направили
су мини-анкету о томе шта би суграђанке и суграђани желели да
наш град добије.
Место на ком се подударају жеље грађана и планови власти јесте
реконструкција кеја. Тај део града,
поред Народне баште, доживљавају као оазу свежине, па имају потребу да се Панчево спусти на реку.
Многи сматрају да нема довољно
бициклистичких стаза. Становници
околних насељених места волели би
да могу бициклом да дођу до града
на безбедан начин. Панчевци из великих градских насеља мисле да је
бициклистичка конекција са епицентром града на ниском нивоу.
Често се помиње и то да би требало да Зелена пијаца добије кров. Тиме би било омогућено да и ван летњих месеци грађани купују и продају робу на примеренији начин, без
ризика да кући дођу мокри. О томе
се размишљало у згради Градске
управе последњих година, али све
је још увек далеко од реализације.
Постоје и идеје „стрелиштанаца”. Они, сви углас, кажу да је тешко проћи кроз ово урбано насеље
с преко 15.000 становника када
пада киша, јер не постоји кишна
канализација. Стога, имају потребу
да град започне бар израду доку-

ментације за овај посао. Они су незадовољни и стањем тротоара, који су разлокани, али највише их тишти то што до ритејл парка сада
морају да иду „преко Мале Крсне”;
обилазница је због безбедности
ограђена. Зато, предлажу да власт

тик уз спортски центар на Миси,
идеалном да се на њему створи вештачко језеро, попут оног у Качареву. Сада је тамо права депонија, а
поред тога што би локалци уживали на језеру, могао би да се изнедри чак и мамац за туристе.

направи пешачку пасарелу која би
спајала насеље са остатком света.
Суграђанке и суграђане током
лета занимају и места на којима би
могли да се расхладе. Често помињу изградњу још једног базена.
Ипак, преовладава жал што ниједна од претходних пет-шест гарнитура власти ништа није урадила с Песканом. Ради се о простору који је

Кад смо код туриста: неколико
старијих дама донело нам је причу
о томе како би волеле да проради
„трамвај” у Панчеву. Притом мисле на разрађивање барем дела
пруге која постоји око града, тако
што би „трамвај” возио путнике од
станице у Војловици до центра
града. Е, иако је лепо, то је већ
стварно маштање...

Кад се ради о екологији, болној
панчевачкој тачки, биће настављене
акције које су већ узеле пелцер. То
се пре свега односи на акцију „Засади дрво”. Како би Панчево било што
зеленије, нови челници ће наставити стварање нових парковских површина, али ће се притом водити

и фрижидере, „смедеревце”, земљу,
преполовљене цигле и све друго што
нађу на тавану или у подруму остављају поред контејнера у самом центру града. Има и оних који уништавају и контејнере и стубне зелене канте,
било пепелом зими, било шутом
током лета. Због тога ће акценат

ти посао. Пошто се то заврши, приступиће се изградњи нове станице.
То ће у центру града, где се сада
налази прастара „привремена” аутобуска, како је давно „крштена”, отворити лепу парцелу, о чијој се намени
још увек размишља.
С. Трајковић
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АТАК НА ЗДРАВЉЕ И ЗДРАВ РАЗУМ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОПАСНА ЛАЖ О ШТЕТНОСТИ МАСКИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Пандемија коронавируса додатно је ојачала антиваксерски покрет, а противници вакцина често се залажу и за одбацивање заштитних маски.
Са да дру штве ним мре жа ма
кружи и изјава којом родитељи „дају дозволу” својој деци
да не носе маскe у школама –
пише портал „Нова.рс”. У наставку се каже да је удружење
„Вакцине инфо” позвало своје
чланове да потпишу изјаву у
којој се наводи да они не желе
да њихово дете носи маску у
школи, као и да се наставницима брани да врше „психолошки притисак” на децу како
би ставили маске.
Међу особама које шире дезинформације о маскама је и
истакнута антиваксерка Јована Стојковић из покрета „Живим за Србију”. Покрет је на
„Ју тју бу” об ја вио и сни мак
њиховог подношења захтева
министру просвете Шарчевићу против ношења маски. На
„Фејсбуку” су се такође појавиле групе које нам поручују
да скинемо маске.

Антимаскери се противе ношењу заштите јер верују да на
тај начин ускраћујемо наш организам за преко потребан кисеоник. Такође, они тврде да
ношењем маски може доћи до

УКО РИ ИЛИ ОН ЛАЈН НА СТА ВА
Ношење маски биће обавезно у свим школама, а за
ђаке који не буду поштовали правила предвиђене су
строге казне, поручио је министар про све те Младен
Шарчевић.
– Постоји правилник о понашању ученика у свакој
школи. У њему су јасно дефинисане лакше и теже повреде дужности. Ако је ученик опоменут једном-двапут,
то је лакша повреда. Али
уколико је више пута поновио опструктивно понашање,
то је тежа повреда. Према

томе, и казне су веће – рекао
је министар.
У пракси, ово значи да ће
ученици бити кажњавани
укорима директора или наставничког већа.
О ученицима који би могли да избегавају ношење
маске, из било ког разлога,
недавно је говорио и епидемиолог др Предраг Кон.
– Моје лично мишљење је
да би њих требало одмах послати на онлајн наставу, а да
у школу долазе само они који желе да се придржавају
свих мера – рекао је Кон.

тровања угљен-диоксидом који издишемо. Због тога можемо да осећамо вртоглавицу и
да паднемо у несвест, а управо
због маски, кажу они, и добијамо симптоме болести.

Наравно, ништа од ових тврдњи није тачно, што су многи
уважени стручњаци доказали
и емпиријски. И пре пандемије су бројни људи носили маске, посебно у Азији, али није
забележено да су се онесвешћивали. Сетимо се, такође,
да хирурзи носе маске током
вишечасовних операција.
Продужена употреба медицинских маски, ако се правилно носе, не изазива интоксикацију угљен-диоксидом ни недостатак кисеоника, јер се оне
праве од материјала који омогућавају несметано дисање. Док
носите медицинску маску, водите рачуна да вам одговара и
да вам омогућава да нормално
дишете. Такође, не треба више
пута користити маску за једнократну употребу и увек је

треба променити када постане
влажна, наводи СЗО.
Тровање угљен-диоксидом је
такође бесмислица. Молекули
угљен-диоксида су малени –
много мањи од капљица које
садрже коронавирус, а које маске заустављају. Због тога их
неће „заробити” материјал маски. Када удишете и издишете
ваздух, угљен-диоксид ће проћи кроз маску и неће изазвати
никакве здравствене проблеме.
Антимаскери сматрају и да
ће маске деци уништити имунитет и да ће тако организам
бити подложнији заразама.
Ово такође није истина – маске заустављају клице да уђу у
уста или нос, тако да ваш имуносистем не мора да се брани
од њих, али то не значи да ће
због тога имуносистем бити
ослабљен.
Маске нису једине на удару
антимаскера и антиваксера –
они немају лепо мишљење ни
о социјалној дистанци, коју повезују с тајним програмом социјалне изолације који је развила ЦИА и који наводно „уништава мозак деце”. Наравно,
то је апсолутна бесмислица.
Социјално дистанцирање је,
у ствари, постојало пре него
што је ЦИА уопште основана,
јер је то била пракса и за време
пандемије шпанског грипа 1918.
и бубонске куге из 1346. године. Стога су тврдње да је ЦИА
социјално дистанцирање осмислила као методу мучења пре
70 година апсолутно нетачне.
Бројне научне анализе показале су како је маска најбоља
заштита од преношења вируса, док не стигне вакцина.
Информације на друштвеним
мрежама лако је проверити на
интернету, од поузданих, проверених извора. Добро испитајте сваку сензационалну тврдњу и водите се саветима лекара и научника – носите маске!

ЛЕПА ВЕСТ ИЗ ПИО ФОНДА

МИНИСТАР НАЈАВИО

Вакцина против грипа
стиже до 1. октобра
Према најавама Златибора Лончара, министра здравља, вакцина против сезонског грипа
је наручена и очекује се да ће
она у Србију стићи најкасније
до 1. октобра.
Епидемиолог и члан Републичког кризног штаба Бранислав Тиодоровић изјавио је прошле недеље да би требало да
вакцинација против грипа почне 1. октобра како би се избегао судар с коронавирусом, што
се, како је указао, десило у Италији у марту ове године.
Он је рекао да се припрема
вакцинација против грипа најо се тљи ви јег де ла ста нов ни штва, као што су хронични болесници, старији, особе нарушеног имунитета, труднице,
по ро ди ље и де ца са обо ље њима ко ја мо гу да осла бе
имуносистем.
Д. К.

Уз пријаву пензионери подносе пензијски чек, медицинску документацију, као и изјаву о томе у коју бању желе да
иду на десетодневну бесплатну рехабилитацију. Све то се
предаје удружењима односно
одборима корисника пензија
с подручја филијале Фонда где
корисник има пребивалиште.
Рок за пријављивање је 7. септембар.
Уз пун пансион и трошкове
терапије у бањи, Фонд ПИО
покрива и трошкове превоза у
висини цене аутобуске односно возне карте другог разреда, као и тро шко ве пу та и

боравка за пратиоце детета које користи породичну пензију
по основу неспособности за самосталан живот и рад, односно пратилаца слепих пензионера који добију рехабилитацију о трошку Фонда.
Током боравка у бањама пензионери ће бити потпуно медицински збринути, што подразумева лекарски преглед,
ЕKГ, лабораторијске анализе,
специјалистичке прегледе и
ви зи те оде љењ ских ле ка ра.
Kако је саопштено, ранг-листа
се посебно утврђује за старосне, породичне и инвалидске
пензије.

ПЛАТЕ У ПАНЧЕВУ

ЖЕГА

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

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пензионери бесплатно у бање
Републички фонд за ПИО расписао је позив пензионерима
да се пријаве за одлазак на
бесплатну десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања. Право на ову погодност
имају сви корисници чија пензија износи до 27.775 динара.
Додатни услов је и да немају
друга лична примања.
Уз домаће пензионере, у бању гратис могу и они који су
пензије зарадили комбиновано, применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, при чему ни њихова укупна пензија не сме
прелазити горенаведени износ.

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

„На редослед на ранг-листи
утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина
коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћ, односно на породичну
пензију за корисника који је
то право остварио као дете које није способно за самосталан живот и рад”, наводи се у
саопштењу Фонда ПИО.
Пред ност при ли ком ран гирања имаће старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама
није услов за коришћење права на бес плат ну бањ ску
рехабилитацију.
Д. К.

ЗДРАВЉЕ

Просечна зарада
58.073 динара

Не улазите у воду
ако сте пијани!

Опрез на уласку
у земљу

Просечна зарада у Србији у
јуну је износила 59.740 динара и у односу на исти месец прошле године номинално је већа за 11,4, а реално за
9,6 одсто – саопштио је Републички завод за статистику.
Средња нето плата у јуну
износила је 45.500 динара,
што значи да је половина запослених зарађивала мање
од тог износа.
Нето минимална зарада
за месец са 176 радних сати
износи 30.367,04 динара.
У Србији минималац прима око 350.000 људи, што је
око 15 одсто свих запослених у земљи.
Про сеч на не то пла та у
Панчеву у јуну била је 58.073
ди на ра, а у Вој во ди ни је
56.896 динара, док је у јужном Банату 55.756 динара.

Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да током сезоне купања на рекама
и језерима не користе неуређена купалишта и да не улазе
у воду у алкохолисаном стању
и неприпремљени у односу на
спољашњу температуру.
С обзиром на то да велики
број грађана због високих темпе ра ту ра осве же ње за тра жи
управо крај река и језера, веома је важно да обрате пажњу
на мере безбедности, као и да
деца не улазе у воду без надзора родитеља.
Поштовање правила понашања на купалиштима је један од
кључних фактора у спречавању трагичних исхода.
Припадници Ронилачке јединице Жандармерије од 30.
априла ове године до данас били су ангажовани у трагању и
извлачењу 17 утопљеника.

Сви грађани Србије који се
враћају из иностранства од
уторка, 25. августа, на граници ће добијати здравствено упутство, рекао је министар здра вља Зла ти бор
Лончар.
Према његовим речима,
грађани ће добијати брошуре са упутством о понашању, на шта треба да обрате па жњу, али и бро је ве
телефона на које могу да
са јаве у случају да осете
тегобе.
– То ћемо организовати у
сарадњи с полицијом на граничним прелазима. Сваки
грађанин који улази у Србију добиће упутство Министарства здравља о даљим
корацима шта треба да ради
– рекао је министар Златибор Лончар.

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

Људи деле 98,6 одсто своје ДНК са шимпанзама. Шимпанзе се поздрављају пољупцем, грле се и мазе како би
умирили једни друге. Држе се за руке. Траже физички
контакт да би одагнали нервозу или стрес. То веома личи на нас. Било је прилично шокантно открити да, као
и ми, они умеју да буду сурови, па чак и да објаве неку
врсту рата. Умеју и да воле алтруистички. Шимпанзе
исказују обе стране своје природе. Тако се једном догодило да се мала група мужјака одвојила с једним делом
женки и преузела јужни део територије коју су раније
сви заједнички делили. Шимпанзе имају строгу хијерархију доминације и, будући да је група имала превише мужјака, раскол је био неизбежан. Оно што је уследило било је истински шокантно. Однос између две
групе постао је изузетно непријатељски и мужјаци из
веће групе почели су да нападају мужјаке из мање једног по једног, остављајући их да умру од задобијених
рана. Они су убијали појединце с којима су се претходни играли и требили. Било је заиста ужасно. Нанесене
ране биле су страшне. Мислила сам да су као ми, само
бољи. А онда сам схватила да су још и више као ми, зато што поседују и ту своју сурову страну.
(Научница Џејн Гудол, Би-Би-Си, 21. август)
* * *
Некад се питам о времену у којем живимо. Има ону ауру великих историјских превирања, на време мислим.
Под велом тајни демократије су нам ставили неке окове којима звецкамо у ритму техна. Тај ритам је као онај
бубњар на робовским галијама. Боље се ради уз њега,
боље се слуша уз њега. Заборављена је само једна претпоставка – надам се да нисам наиван – и роб временом
учи. Надгласаће једном шкргут зуба ритам бубња.
(Глумац Горан Богдан, „Данас”, 21. август)
* * *
У области информисања, јавни сервиси су постаменти
објективног информисања. У нормалним земљама јавни сервис задаје задатак у квалитету другима и зна се
да највећи део популације има поверење у јавни сервис.
Он је јако битан због јавности и јавног мњења. Јавни
сервис би требало да буде неутралан и зато постоје механизми који обезбеђују ту неутралност…
(Новинар Жељко Бодрожић, Н1, 21. август)
* * *
Осмотрите – пут од социјал(ног) преко национал(ног)
назад до социјал(ног), али сада социјалног случаја! Механизам кокетира с „изабраним крдом”, о којем потајно
сањамо бојећи се смрти. Но бити у „изабраном крду” не
решава проблем. Радници, бивши ратници који су сада
радни поданици, пробудили су се у свету у којем су нечије власништво. Ништа више немају. Нису чак више ни
власници идеје због које су престали бити радници и отишли у ратнике. У изабраном су крду, али то за њих више
не значи ништа. Не значи чак ни своју ливаду за испашу.
Страх од смрти се само увећао – бити у крду не значи ни
бити сит. Већина хрли у крдо, самоубијајући своју слободу. Ретки схватају да су само муња и да не смеју своју олују преседети у мраку, јер су заувек недогодиви.
(Писац Дарко Цвијетић, „021”, 21. август)
* * *

* * *
Нема „Гуче” и „Егзита” овог вирусног лета... Гуча је с
временом, уз београдске сплавове, где је усидрена флотила турбофолка, постала уточиште или групна терапија не само за Србе већ и за Амере и Русе, Немце и Словенце, депресивне хероје неолиберализма и суверенизма, све брат до брата, који су се макар за викенд осећали као издуване трубе које је Бобан Марковић послао
на сервис. Нема ни „Егзита”, сјајног музичког фестивала у Новом Саду, који је жанровски музички антипод
србијанско-циганским митским мелодијама. Али гости
са свих страна света, осим протоколарног окупљања
око бина, понашали су се слично као трубачки ходочасници: мање-више неурачунљиво. Нарочито када би се
докопали кампа. Ко би се данас сетио да је прошле године наступао култни светски бенд „Кјур”, пошто су
претходно на Хајд парку окупили изгубљених 65.000
душа постпанка. Ваљда су се загревали за „Егзит”.
(Новинар Александар Апостоловски, „Политика”, 10.
август)
* * *
У Канади сам почела да разумем ко сам, одакле долазим и шта имам у себи. Она је ретка земља где се поспешује култура, по принципу мозаика, што значи да људи
из различитих делова света доприносе стварању целине
личним учешћем. Људи не осећају да морају да се интегришу на свим нивоима. Чувајући своје културно наслеђе, више цене туђе. Рецимо, моји пријатељи Канађани су ме не само подржавали већ су и инсистирали на
важности да моја деца говоре српски језик. Једноставно, у таквој околини се осећате слободно.
(Композиторка Ана Соколовић, портал „Нова.рс”, 22.
август)
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КОНСТИТУИСАНА ВЛАСТ У ПАНЧЕВУ

КОАЛИЦИЈА СНС-а, СПС-а И СВМ-а
ИЛИ ФИНА ТОЛЕРАНЦИЈА?
Александар Стевановић
градоначелник, Тигран
Киш председник
Скупштине града
Панчево ушло у јавно-приватно партнерство
за изградњу и
одржавање локалне
путне инфраструктуре
Истог дана, 21. августа, у великој сали зграде Градске управе
одржане су две седнице Скупштине града: конститутивна,

ексзаменик градоначелника, за
стамбено-комуналну област и
саобраћај, Владислава Максимовић за пољопривреду, село
и рурални развој, а Марија Јевић за културу и омладину. Ново лице је Жарко Дакић из
СПС-а, који ће се бавити ресором локалне самоуправе и информационих технологија. Његово именовање је оправдан
разлог да се помисли да је СНС
ушао у коалицију са СПС-ом
на локалном нивоу.
И није само то: приликом гласања одборници СПС-а дизали
су руке за предлоге СНС-а, убедљивих победника претходних

циљеви с којима смо изашли
пред бираче и због чега су нам
они исказали огромно поверење испуне, јер ово схватам пре
свега као велику дужност да
дам све од себе, да радим на
томе да се Панчево још више и
брже развија. Част ми је што
сам на челу тима у који заиста
верујем и знам да може јако
добро да обавља задати посао и
оствари одличне резултате.
Стевановић је подвукао да је
Панчево озбиљан град с најзначајнијим инвестиционим
улагањима у Србији, с новим
радним местима, с пројектима
који су спремни, као и да ће

у раду свих градских служби и
јавних предузећа…

Прва седница новог сазива
Одмах после конститутивне
одржана је и прва редовна седница новог сазива Скупштине
града. На њој је главна тема
био ребаланс буџета на предлог Градског већа, а иза компликованог објашњења стоји
јед но став но
раз ја шње ње:
померања у градској каси начињена су како би бивши радници АТП-а добили отпремнине и заостале плате. Прва
до бра од лу ка но ве град ске
власти.

Чланови новог градског руководства
на којој је обзнањено каква су
кадровска решења у вези с првим људима града у наредне
четири године, као и прва редовна, чија је основна тема била ребаланс буџета, односно
долажење до законског решења за исплату отпремнина радницима бившег АТП-а.
Прошле недеље смо најавили ко ће бити градоначелник,
његова заменица и нови-стари
председник Скупштине града:
Александар Стевановић, досадашњи директор ЈКП-а „Хигијена”, биће први човек Панчева, Драгана Купрешанин ће га
замењивати у његовом одсуству, а као и до сада локални
парламент водиће Тигран Киш.
То су одборници изгласали.

Социјалиста у Већу
Када се ради о новом саставу
Градског већа, погрешили смо
на два места: неће бити већника за здравство, а уведен је ресор за локалну самоуправу и
информационе технологије. Наши извори су прошле недеље
све остало тачно изнели.
Миленко Чучковић биће задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, Катарина Бањаи за заштиту животне средине и одрживи
развој, Татјана Божић за образо ва ње, Пре драг Жив ко вић,

избора, који су могли сами да
саставе власт. Уз њих, то су чинили и представници СВМ-а, па
отуд наслов овог текста.
Што се кадра тиче, треба да
се забележи и да Маја Витман
остаје на месту градске менаџерке. Она је, као и сви остали
поменути сем Дакића, чланица СНС-а.
Одборници су на конститутивној седници положили заклетву и донели одлуке о образовању комисија за мандатна и
кадровска и административна
питања Скупштине града и усвојили решења о оставкама и именовању нових одборника.

Обраћање новог
градоначелника
Пошто је Тигран Киш, говорећи о Александру Стевановићу,
рекао да се „ради о младом човеку пуном жеље и енергије да
унапреди живот у нашем граду”, нови градоначелник Панчева се обратио одборницима:
– Осећам огроман понос и
велику захвалност што сте ми
указали поверење да представљам и водим наш град и свестан сам велике одговорности
која је пред нама. Била ми је
част бити на листи „Александар
Вучић – за нашу децу”. Радићу
на томе да указано поверење
оправдам, да се програмски

ПО ТВР ЂЕ НО: МАР КО ВИЋ
НО ВИ ДИ РЕК ТОР „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”
Како је именовањем Александра Стевановића за новог градоначелника остало
упражњено место директора
ЈКП-а „Хигијена”, на седници Скупштине града за вршиоца дужности директора
у том јавном комуналном
предузећу именован је Мишо Марковић, дипломирани
инжењер организационих

наука. Он је био члан Градског већа задужен за стамбено-комунал не послове,
радио је у „Метал – енергомонтажи” и „ФТО систему”,
а већ годинама се као један
од ру ко во дилаца ЈКП-а
„Грејање” ба ви управљањем отпадом. Рођен је 30.
априла 1974. године у
Аугзбургу.

већ следеће недеље град почети да припрема нове пројекте.
– Сви заједно морамо да пружимо максимум у реализацији програмских приоритета и

Друга важна прича била је у
вези са одлуком о улажењу Града у јавно-приватно партнерство без елемената концесије
за финансирање, изградњу и

ОТПРЕМНИНЕ БИВШИМ РАДНИЦИМА АТП-а
После прве седнице новог
сазива Скупштине града
бившим радницима АТП-а
окупљеним испред зграде
Градске управе обратио се
нови градоначелник Александар Стевановић. Градоначелник је захвалио радницима на стрпљењу и казао им да је решено питање
њихових отпремнина, плата
и осталих новчаних потраживања, те да ће средства
бити пребачена на њихове
рачуне чим он буде депоновао потпис. С групом радника је разговарао петнаестак
минута, а они су му пожелели срећан рад на новој
функцији.
Нешто касније, у обраћању новинарима, Стевановић
је подвукао:

– На седници Скупштине
усвојили смо ребаланс буџета којим је предвиђено измирење свих обавеза, што је
у претходном периоду и обећано бившим радницима
АТП-а. Гледаћемо да у што
краћем року исплатимо све
оно што им се дугује и да на
тај начин ставимо тачку на
ту причу, која је претходних
месец-два имала различите
епизоде, као што су блокирање аутобуске станице и гараже новог ауто-превозника.
Завршавамо с овом причом
на начин на који то треба.
Највећи део износа издвојеног ребалансом предвиђен је
за отпремнине, а поред тога
ту су и плате за јул, као и још
неке ствари што радницима
законски припадају.

на томе ћу инсистирати. Панчево заслужује нашу апсолутну посвећеност. Ми ћемо бити
посвећени свом послу и нећемо дозволити да Панчево пропусти било коју шансу, па макар и ону најмању, а да то може да допринесе његовом даљем развоју. Очекујем боље резултате у свим секторима и инсистираћу да будемо отворени
ка грађанима и да унапредимо
комуникацију с нашим суграђанима, јер је њихово мишљење за нас најважније – за говорницом је казао Стевановић.
У градоначелниковом експозеу место су нашли и привредни
развој, повећање ефикасности

одржавање локалне путне инфраструктуре на територији
града Панчева с јавним плаћањем. Одборници су усвојили
предлог, па је преостало да нови градоначелник потпише уговор с приватним партнерима.
Стевановић је то и учинио 25.
августа.
Партнери Града у овом важном послу биће „Сремпут” из
Руме и „Baumeister” из Београда.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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НОВЕ МЕРЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

АНКЕТА ПОКАЗАЛА ДА
ЂАЦИ ЖЕЛЕ У ШКОЛУ

ПОМОЋ ИЛИ ЗАМКА!?
Рок отплате кредита
продужен за пет година
Кеш кредит у другој банци
очас посла
Народна банка Србије је у склопу државних мера за превазилажење последица пандемије ковида 19 дозволила пословним банкама да продуже
отплату стамбених кредита за пет година клијентима којима прети смањење плате или губитак посла. Иако
на први поглед изгледа да овај потез
многима представља спас да не изгубе стан, у суштини, иза овог се крије
још једна атак на дужнике. Наиме,
они који одаберу ту могућност на крају ће платити већу укупну камату на
кредит, иако ће им рата бити нижа.
Примера ради, уколико је неко узео
стамбени кредит у вредности од 50.000
евра на 20 година, према једноставној
рачуници, у просеку плаћа око 282
евра на име месечне рате. С друге
стране, да је тај дужник тада био у
прилици да за исти кредит добије рок
отплате 25 година, плаћао би у просеку 242 евра, односно 40 евра мање. У
том смислу, ако би корисник ове банкарске услуге сада отишао у своју пословну банку и затражио да искористи могућност коју је, у најновијем
пакету мера, понудила Народна банка Србије, продужетак отплате стамбеног кредита за пет година донео би
уштеду од око 40 евра месечно. Наравно, ова вредносна калкулација умногоме зависи од тога колико је дужник
„одмакао” са отплатом своје позајмице.
Према саопштењу које је упутила
Народна банка, продужетак рока отплате стамбеног кредита не подразумева наплату било какве затезне камате, а клијенту коме банка одобри
ту врсту олакшице гарантује се да то
неће утицати на његову оцену кредитне способности у Кредитном бироу. Међутим, треба имати на уму да
укупна цена кредита расте с продужетком рока отплате (то важи и у
„нормалним” временима). У случају
да клијент затражи од своје пословне
банке продужетак рока отплате стамбеног кредита за пет година, треба да
има на уму да ће га ова „олакшица”

на крају коштати – платиће више на
име укупне камате.

Како то изгледа у пракси
Ако је, на пример, стамбени кредит
50.000 евра, а рок отплате од 20 година, укупан трошак кредита је између
75.000 и 78.000 евра, и то уколико је

ници’ или којима прети да ће почети
да касне са отплатом рата јер ће им
примања бити умањена. Ови банкарски клијенти ризикују да њихов кредит добије ознаку ’тешко наплатив’,
што није добро ни за клијента ни за
банку. Мера продужетка отплате стамбеног кредита отвара могућност да се

Клупе поново у моди
уз камату од десетак одсто значило
месечну рату од око 4.150 динара, и
то током 24 месеца. Неће свако моћи
да оствари ову могућност, јер је један
од кључних услова за одобравање кредита у Србији управо доказ о заради,
без обзира на то да ли је у питању
плата или пензија.

ВРЕМЕ АМБРОЗИЈЕ

Апликација од помоћи
реч о најповољнијим условима које
једна пословна банка може да пружи.
Стамбени кредит с пет година дужим
роком отплате, односно на 25 година, кошта још више – најмање 78.500
до 80.000 евра, поново под најповољнијим условима. Дакле, разлика од
пет година у року отплате кредита за
некога ко се тек задужио са собом носи значајну разлику када је реч о укупном износу који треба отплатити. Стога, рачуница је јасна: продужетак значи нижу рату, али и виши укупан трошак камате. Исто важо и за оне власнике кредита који су при крају отплате стамбеног кредита – уколико
продуже рок за пет година, суочиће
се с вишим укупним трошком камате.
Струка каже да би о коришћењу
могућности да се отплата стамбеног
кредита продужи за пет година требало да размишљају само они којима
је заиста угрожено сервисирање дуга,
они клијенти банака који су ’на гра-

избегне та категоризација, да не долази до кашњења и да се очува кредитна способност грађана који су ’на
граници’ с постојећим нивоом својих
кредитних обавеза у односу на примања. Али то има своју цену – ништа
није џабе.

Лака лова, а велики ризик
С друге стране, централна банка дала
је могућност пословним банкама да
од септембра пласирају нову услугу –
могуће је узети 90.000 динара кредита у банци где немате рачун. Одлука
о одобравању кредита биће искључиво на банци и она ће, у зависности од
неколико фактора, доносити позитивну или негативну оцену о зајму. Према новим прописима централне банке, свака банка може, али нема обавезу, да лицу које не прима зараду
преко рачуна у њој одобри кредит до
90.000 динара. Овај кредит ће бити
могуће враћати до две године, што би

Банке притом одобравају кредите
и грађанима који раде на одређено,
али им последњу рату везују за истек радног односа. Грађани којима
бу де одо брен кре дит мо ра ће да
потпишу изјаву и да је дају под пуном кри вич ном и ма те ри јал ном
одговорношћу.
Наравно, колика ће бити камата,
одлучиће свака банка понаособ. Тренутно се кеш кредити у банкама могу
узети по просечној камати од око 10
до 12 одсто. Зна се да ће банке проверавати кредитну историју дужника,
што значи да ће у Кредитном бироу
гледати да ли постоје кашњења у отплати других кредита, дуговања по
картицама, укупну задуженост.
Грађани ће попуњавати меницу, тј.
гаранцију за отплату, и банка ће је у
случају кашњења активирати, што ће
аутоматски изазвати принудну наплату код дужника – фендовање покретне и непокретне имовине.

КИРИЛ ТЈУРДЕЊЕВ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР НИС-а

Криза их није зауставила
Дубока прерада повећава
производњу
Кључ судбине панчевачке
„Петрохемије” у рукама
Владе Републике Србије
Недавно је Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, говорио опширно за медије о пословању НИС-а, тренутној ситуацији и будућим корацима тог нафтног гиганта. Према његовим речима, у првом полугодишту
2020. године пословање НИС-а било
је под снажним утицајем глобалних
неповољних макроекономских околности. Пад цена нафте и епидемија
ковида 19 узроковали су драстично
смањење потражње за нафтним дериватима и у таквим околностима приоритети НИС-а били су да се очува
здравља запослених и потрошача, да
се обезбеде стабилност на тржишту
нафтних деривата и социјална стабилност запослених, али и да се наставе улагања у кључне развојне пројекте.
А једна од најважнијих инвестиција је управо она коју НИС реализује у

Кирил Тјурдењев
нашем граду. Како је за медије рекао генерални директор те компаније, када буде почела да ради (у току су пробна тестирања), Дубока прерада у Рафинерији нафте Панчево
омогућиће НИС-у да повећа производњу белих деривата (дизел, бензин и ТНГ). Није прецизирао да ли

КОК СО ВА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ
Нафтни кокс је коначни производ
термичке разградње нафтних остатака који садрже и високомолекуларне угљoводонике. Коксирањем
сировине на 450 до 750 степени
Целзијуса добија се тзв. зелени
кокс, који садржи од шест до четрнаест одсто испарљивих материја и
углавном се користи као енергент
(мали удео пепела и висока термичка вредност), као замена металуршком коксу или као чисти реактант

Према анкети родитеља коју је
спровело Министарство просвете,
велики број деце ће 1. септембра
сести у ђачке клупе. У Министарству истичу да се смањио проценат оних који желе да прате наставу на даљину. На почетку анкетирања било их је испод пет одсто
(око 4,5 одсто), а сада их је у неким срединама два до три одсто.
Школе су до 27. августа морале да
доставе надлежнима који модел
наставе ће се примењивати у њиховој школи. Када је реч о организовању продуженог боравка за децу у школама, у Министарству кажу да ће неким школама недостајати учитељи, али да ће око 3.000
волонтера са учитељских факултета прискочити у помоћ.
Када је реч о деци која због здравствених проблема не могу да носе
маске (као што су деца астматичари), одлучено је да они прате наставу на даљину или да им се обезбеде визири. Наставници који спадају у ризичну групу држаће наставу на даљину – одлука је Министарства просвете.

за производњу калцијум и силицијум карбида. Калцинацијом, тј.
загрeвањем зеленог кокса на 900
до 1.300 степени Целзијуса, добија
се кокс бољих својстава (калцинирани кокс), који служи за производњу електрода које се користе у производњи челика и алуминијума.
Термичком обрадом калцинираног
кокса на још вишим температурама
могу се добити синтетички графит,
угљенични абразиви и др.

ће се у панчевачкој рафинерији наставити производња црних деривата, пре свега мазута, или ће се од ње
одустати, али се може закључити да
ће руско-српски нафтни гигант, у зависности од потребе тржишта, донети коначну одлуку. С друге стране,
Дубока прерада НИС-у доноси нови
производ, нафтни кокс, који се користи у грађевинарству и сада се
увози у Србију. Да подсетимо, ова
инвестиција је вредна више од 300
милиона евра.
За нас Панчевце посебно је интересантан став генералног директора
НИС-а који преносимо у целости, а
тиче се судбине „Петрохемије”.
– Најпре, тендер за приватизацију
„Петрохемије” још није расписан. Када буде и када се упознамо са условима, разговараћемо. Оно што сада
могу да кажем, јесте да разумемо важност „Пе тро хе ми је” за при вре ду
Србије. Из тог разлога НИС у последњих неколико година активно

подржава напоре Владе Републике
Србије у проналажењу модела који
ће помоћи да пословање „Петрохемије” буде дугорочно одрживо. Снабдевамо је примарним бензином, што
је њена основна сировина за рад. И
за нас је битно да та фирма, у којој
имамо 20,86 одсто удела у власништву, ради у континуитету, због повезаности с нашом рафинеријом –
рекао је Тјурдењев.
НИС је спреман да разговара, и то
никада није било спорно, али је сасвим јасно да одлука умногоме зависи од тога шта ће Влада Републике
Србије понудити НИС-у за партнерство. Наравно, и одлука о преузимању пакета акција панчевачког петрохемијског комплекса добрим делом
зависи и од пословних резултата које
ће нафтни гигант остваривати у наредном периоду.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а, сматра да су будући пословни резултати НИС-а, као и свих
нафтних компанија, под јаким утицајем цене нафте, али и потражње на
тржишту. Како је рекао, нико не може прецизно да прогнозира како ће
се ствари одвијати у вези с пандемијом, нити како ће се кретати цена
нафте, али истиче да су претпоставке
аналитичара да ће цене нафте остати
на нивоу приближном садашњем.
Без обзира на све, каже Кирил Тјурдењев, у наредном периоду ова компанија има неколико приоритета: здравље и безбедност запослених и потрошача; одржавање социјалне стабилности запослених и очување ликвидности компаније. Ово последње,
према његовим речима, кључно је, јер
ће обезбеђивање позитивног новчаног тока омогућити НИС-у да финансира кључне пројекте који развијају
ову компанију.

Многи наши суграђани последњих
недељу дана жале се на свраб у носу, појачано кијање, слабо чуло мириса, сузне очи итд. Разлог је веома јасан – у нашем граду, према
званичним мерењима, повећана је
концентрација полена амброзије.

Ових дана је веома важно да такве особе што мање буду изложене
утицају овог алергена, а мобилна
апликација „RealForAll” за андроид и ИОС кориснике омогућава да
се провери каква је тренутна ситуација у вези с појавом алергена и
прогноза за наредних неколико дана и да према томе планирају своје активности и терапије, у договору са својим лекаром.
Апликација је само део великог
пројекта „Мерења у реалном времену и прогноза за успешну превенцију и живот са сезонским алергијама у прекограничном подручју Хрватска–Србија”, који се суфинансира преко ИПА програма
прекограничне сарадње Србија–
Хрватска.

СРБИЈА УШЛА
У ЕКОЛОШКИ ДУГ

Две недеље касније
Србија је 22. августа потрошила
природне ресурсе који могу да се
обнове у овој години. По рачуници организације „Мрежа за глобални еколошки отисак”, ове године смо потрошили 9,3 одсто ресурса мање него прошле године, а
разлог је пандемија изазвана коронавирусом. Сада смо потрошили капацитете природе као пре
петнаест година.
После пола века од када се рачуна еколошки отисак, ове године
се први пут бележи смањење потрошње природних добара. Смањен је угљенични отисак, односно
мање смо трошили гориво. Међутим, већ 18. јула потрошили смо
своје шуме, рибе и воде, јер су порасли бесправна сеча шума и илегални лов и риболов.

Страну припремиo
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Куга

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, добро нам је познато да су се у прошлости
дешавале свакојаке пошасти.
Харале су светом убитачне
куге, разне грознице, епидемије глобалних размера… Биле су моћне те немани, остављајући за собом пустош и
горак укус беспомоћности,
смрти и ужаса.
Ваљда су велике несреће
потребне да би се човек нашао лицем у лице са својом
немоћи која, огољена и свима видљива, постаје спона међу људима. Постоји нека сила у човеку која успева да
надвлада страх, јер је он очигледан у свакоме. Нема осећаја да смо другачији када
смо уплашени, јер сви око нас
осећају исто. Та сила има велику моћ да натера човека да
примети друге људе и да се
ослони на њих, јер је мука заједничка. И само тако упућени једни на друге могу да праве неку нову будућност. И увек
је човеку успевало да се издигне из илузије повлашћених
становника планете и прихвати своје место у односу на
при ро ду са свим ње ним
моћима, тајнама и разним
„кугама” које скрива у себи.
Много нам је лакше када
је узрок наше несреће видљив. Kада има своје име и
зове се неком кугом примереном времену у којем живимо. Боље се сналазимо у
својој муци када видимо да
је делимо с другим људима,
да ју је узроковало нешто веће од нас самих и да не можемо утицати на ток и исход
ситуације. Тада се групишемо, бодримо једни друге, топе се предрасуде и нетрпељивости, јер је циљ заједнички: истрпети све што се догађа са што мање штете.

Али постоје и оне опасне и
потенцијално веома разарајуће куге које су у нама самима. Хранимо их љубомором,
завишћу, сумњом, сујетом, похлепом... Увећавају се упоредо с растом незадовољства собом и животом. Заметну се
некако неприметно у клупку
страхова, осећаја кривице и
гриже савести. Расту упоредо
с горчином којом натапамо
мисли. Постају начин на који градимо своје дане урањајући све дубље у незадовољство. Све мање је разлога за
смех, унутрашња ватра се утишава и једноличност преплављује дане до потпуног замирања емоција. Kао и свако затишје, и ово изграђено у обамрлости и отупелости једном
прераста у побеснелу личну
кугу која почиње с разарањем. Осећај нелагодности, који се прво јавља, скоро је немогуће повезати с надолазећом невољом. Kао личност
смо јаки колико је јако и наше најслабије уверење које
смо поставили као животни
путоказ. Пуцамо тамо где смо
најтањи, гледајући како нам
измиче из руку оно за шта
смо били уверени да је наше
заувек. Тада је лична куга већ
довољно порасла да почне да
расипа тугу, бес или страх.
Помоћ тражимо углавном на
погрешан начн, покушавајући да санирамо симптом, нешто видљиво на телесном нивоу, а што у ствари представља штету насталу разједањем изнутра.
Kао и свака куга, и ова лична има свој врхунац и тренутак када почне да јењава. Штета зависи од тога колико смо
спремни да пустимо оно што
нас жуља. Ако нешто (или некога) треба да држимо поред
себе изигравајући жртву, то
никада није ни било наше. Да
бисмо задржали оно што желимо, треба да научимо да
живимо на основу другачијих уверења, оних која нам
служе да напредујемо и волимо себе.
Сасвим је извесно да ћемо
сви имати епизоде у животу
када нас изнутра пустоши нека лична пошаст коју смо гајили емоцијама насталим из
лошег односа према себи. Само је мењање слике о себи
начин да умиримо и успавамо ту звер.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

НАУЧИТЕ ДА РАЗУМЕТЕ ГОВОР ТЕЛА

ШТО УСТА ПРЕЋУТЕ, ОЧИ ЋЕ ВАМ РЕЋИ
Осо бе ко је у ко му ни ка ци ји
обраћају пажњу не само на оно
што је изговорено већ и на поглед, израз лица, положај руку, држање саговорника и друге детаље, имају шансе да много више сазнају и о другима и
о себи. Ево кратког курса говора тела.
Сви смо се много пута нашли у
ситуацији кад нам је један поглед саговорника рекао више
од хиљаду речи или кад смо
неког ухватили у лажи само на
основу израза лица, геста или
држања. Има и људи који су
природно талентовани да „прочитају” карактер или расположење неке особе само на основу мимике или положаја тела.
Невербална комуникација,
која укључује гестику, мимику
и држање тела, постала је предмет по себ ног ин те ре со ва ња
стручњака шездесетих и седамдесетих година прошлог века,
када је амерички професор психологије Алберт Мехрабијан у
свом истраживању утврдио да
речи које изговоримо доприносе утиску који ће саговорник стећи о нама тек са седам
одсто. Нешто већи утицај, с
38%, има наш глас, али највећа моћ лежи управо у говору
тела – с 55% утицаја.

Трикови које ваља знати
Ово сазнање било је сигнал и
осталим научницима да се позабаве том темом, а у деценијама које су уследиле добили
смо на тоне литературе која
нуди савете о томе како да
иско ри сти мо го вор те ла на
разговору за посао, првом љубавном састанку и у другим
важним ситуацијама када нам
је битно да придобијемо или
пак боље „прочитамо” особу с
којом комуницирамо.
У доба када све чешће своја
осећања покушавамо да изразимо кроз емотиконе у имејловима и порукама на друштвеним мрежама и када утицај нашег гласа додатно слаби, постаје још важније да научимо
како да комуницирамо без речи. У аспекте невербалне комуникације спадају: контакт
очима, израз лица, покрети главом, гестови и други покрети,
држање и став, те раздаљина и
оријентација. Правило је да у
невербалној комуникацији сви
ови аспекти као целина преносе одређену поруку, па их треба тако и анализирати, не одвајајући ниједан од њих.

У очима све пише

Црни ким – лечи
све осим смрти
Ким је самоникла биљка,
мада се у последње време
све више гаји у вртовима и
на њивама. Пре свега спада
у зачинске биљке, али има и
вишеструка лековита својства – поготово црни ким.
Источни народи су за црни
ким говорили да „лечи све болести осим смрти”.
Ким јача желудац, подстиче варење хране, производњу хормона и избацивање мокраће. Позитивно делује на болести плућа,
кожна обољења и тешкоће изазване астмом, а добар је и за јачање имунитета. Жене посебно треба да га користе јер умирује грчеве материце, олакшава болове приликом порођаја, а за време
дојења подстиче производњу млека. Нарочито добре резултате
показује код деце оболеле од бронхитиса, астме, разних алергија и атипичног екцема.
Најзначајнији производ црног кима је уље, које се добија
хладним цеђењем зрелих семенки и у себи садржи стотинак активних супстанци. Уље црног кима препоручује се као додатак салатама и за преливање већ готове хране.
Против бронхитиса и астме можете направити чај тако што ћете једну кашику црног кима, једну кашичицу камилице и пола кашичице аниса умешати у једну шољу вреле воде, Оставите да одстоји 10 минута, процедите, засладите медом и пијте неколико
пута дневно.
Ево и одличног сирупа против астме: помешајте једну малу
кашику уситњеног црног кима, два издробљена чена белог лука и
две кашике меда. Сваког јутра у периоду од три недеље на празан стомак узмите по кашичицу сирупа.
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Не каже се без разлога да су
очи огледало душе: наше очи
су најмоћније средство невербалне комуникације. Очним
контактом можемо нешто питати, потврдити или негирати, можемо показати да смо
тужни или весели, а сви знамо и како изгледа поглед који
може да „убије”. Широм отворене очи указују на заинтересованост, док су оне које су
фо ку си ра не на јед ну тач ку
знак концентрације. Проши-

рене зенице могу значити да
смо срећни или да некога сматрамо атрактивним.
Спуштени поглед односно
избегавање контакта очима говори о нашој незаинтересованости или чак несигурности
или неискуству, а понекад је
то сигнал да нас је страх да ће
нас саговорник ухватити у лажи. Поглед навише значи да
особа размишља о нечему или
покушава нечега да се сети,
али исто тако може указивати

Намерно буљење често се тумачи као напад, претња, израз
супериорности или жеља да се
друга особа увреди, иако може
значити и стање шока.

Све тајне осмеха
Други најважнији аспект невербалне комуникације је фацијална експресија. Од свих
врста, човек има највише фацијалних мишића, чак 43, што
му омогућава хиљаде различитих израза лица.

ПО СМА ТРАЈ ТЕ РУ КЕ
Kада посматрамо саговорника, не смеју нам промаћи
његове руке. Оне ће вам рећи све. Глава наслоњена на
руке указује на умор, досаду
или размишљање. Уколико
трљамо руке, делујемо самозадовољно, али уједно и несимпатично. Руке обликоване у шпиц указују на самодопадност или отпор према
приговору. Ударањем прстима о сто исказујемо нестрпљење или провокацију.

и на досаду и тражење нечег
интересантнијег. Поглед наниже често може указивати на
субмисивност или осећај кривице, док је у неким културама то израз поштовања. Покрети очима лево-десно могу указивати на превару и лагање,
као да особа покушава да нађе
излаз за случај да је ухвате у
лажи. Шарање погледом се јавља и када неко нешто саопштава „у поверењу” – као да
проверава да нико други не
слуша.
Учестало трептање такође
може бити знак неискрености.
Kада неко лаже, али и у другим стресним ситуацијама, лучи се више адреналина, што
утиче на појачано трептање. С
друге стране, ређе трептање је
знак досаде.

Несигурност или страх се
такође могу открити тумачењем
поло жаја
ру ку.
Играње огрлицом је типичан показатељ ових одлика, једнако као додиривање властитог потиљка или
са кривање палчева иза
скр штених руку. Потпу но
супротно је када су руке
скрштене, а палчеви показују према горе. То је јасан
знак позитивних мисли и
одобравања, попут лајковања на интернету.
Држање руку иза леђа
видећете често код полицајаца, али и политичара. Та
поза означава супериорност, самопоуздање и моћ.
Испробајте је!
Почнимо од осмеха. Ако сте
мислили да он говори само једну ствар, варате се. Сетите се
да он може бити и лажан, а то
већ драстично мења ствар, зар
не? Чак и онај прави свашта
може да каже у зависности од
тога шта за то време раде наше усне... А како да разликујемо искрен осмех од неискреног? Лако: спонтано настале
боре од смејања доказ су да се
искрено смејемо, будући да
приликом лажног осмеха мишићи око очију углавном нису
активни. Прави осмех има снагу, постепено расте и опада и
симетричан је, с подигнутим
уснама на оба угла.

лицима политичара на предизборним плакатима. То је увежбан осмех који се користи да
би особа изазвала позитивне
реакције код публике или освојила више гласова.

Kако седиш, тако мислиш
Када разговарамо, на пример,
са својим шефом или купцем
производа које нудимо, већ по
ставу саговорника можемо утврдити какве су нам шансе за повећање плате или за раскид
уговора. Уколико нам је саговорник телом наклоњен, то је
добар знак – знак сагласности
и симпатије. Исто важи и за
приватне договоре.

Ипак, доста тога је и на нама. У оба случаја не смемо себи дозволити да направимо
„грешку при седењу”. Горњи
део тела у идеалном случају
треба да буде исправљен и такође наклоњен у правцу саговорника – то је знак заинтересованости. Ноге морају да буду опуштене, прислоњене на
под или прекрштене, при чему
прекрштена нога треба да је
усмерена ка саговорнику.

ПО ГЛЕД ИС ПОД
ОБР ВА
Спуштене обрве указују на
љутњу, доминацију или
незадовољство, док су
обрве извијене навише уз
благо подигнуту главу искључиво знак негодовања.
Када подигнемо обрве,
понекад тражимо пажњу
или исказујемо жељу да
нам се обавезно одговори
на питање, а понекад смо
само отворени. Једну обрву углавном дижемо уместо питања: да ли си сигуран у то што говориш?

ОТ КРИЈ ТЕ ЛА ЖО ВА
Ако коза лаже, рог не лаже! Уко ли ко ми сли те да
вам нека особа не говори
истину, проверите
да ли сте у праву.
Обра ти те па жњу
на ове сигнале које сваки лажов несвесно шаље:
• гледа улево и навише;
• трепће премало или
превише;
• не гледа вас у очи;

• рукама покушава да сакрије уста, очи или врат;
• упадљиво намешта косу
или одећу;
•
грицка
уста, чеше нос
или додирује
уши;
•
окре ће
главу укосо пре него што
одговори на питање;
• чисти грло и накашљава се пре одговора.

Особа која се смеје стиснутих усана обично крије неку
тајну или став који не жели да
подели с другима. Погледајте
успешне људе на фотографијама: многи од њих се смеју
баш тако. Као да говоре: ја знам
тајну пословања, а на теби је
да је откријеш!
Искривљен осмех значи сарказам, а осмех са спуштеном
вилицом често ћете видети на

Мотање ногу око ногара столице и цупкање ногама треба
по сваку цену избећи: то је
знак несигурности. Није пожељна ни опуштена наслоњеност или чак уваљеност на столици, јер би се то могло протумачити као одбијање или
незаинтересованост.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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О РЕЦИ, ЗА ПАНЧЕВКЕ И ПАНЧЕВЦЕ, НАЈЛЕПШОЈ НА СВЕТУ

ТАМИШ ОД А ДО Ш, ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ
Азбука је једно од првих знања
која деца стичу. Слова стварају речи, а оне реченице помоћу којих изражавамо мисли.
Пред вама је једно од многих
размишљања о најлепшој реци
на свету – Тамишу, од А до Ш.
А: Аух, како је леп овај наш
Тамиш, без обзира на то што и
његова околина и сама вода
имају фалинки. Хајде да пробамо да га „азбучно поређамо”.
Код неких слова ћемо се мало
дуже, а код оних других краће
„задржати”.
Б: „Бајк скуп” је манифестација која деценијама окупља
бајкере из целог региона, а одржава се на обалама реке. На Б
је и „Бродоремонт” – сам крај
тамишког кеја, где су начичкани огромни бродови.
В: Ваздух је у целом Панчеву загађен, па тамишка шума
и те како уме да кисеоником
напуни трахеје шетача и да им
отвори очи.
Г: Градско купалиште – некада место где су се тискали
купачи, право панчевачко море,

попити у неколико локала на
обалама и на бројним сплавовима; Тамиш је право место за
опуштање с пријатељима.

а данас шљунковити комадић
обале на коме се играју деца;
тек понекад неко храбар ускочи у воду. Део купалишта је и
терен између Тамиша и кеја
где су постављене клупе с „печуркама”, где постоје места да
се потпали роштиљ, као и терен за одбојку на песку, и где
су љуљашке и клацкалице. За
овај део – чиста десетка!
Д: Дрвећа није да нема, посебно на десној обали Тамиша, али га никада није довољно. Требало би да људи који се
баве пејзажном архитектуром
размисле о садњи нових дрвореда. И цвећа.
Ђ: Ђубрета увек има у неограниченим количинама, колико год еколошки активисти
и надлежне службе чистили
околину Тамиша и саму реку.
Требало би да се стиде несавесни власници постројења на
читавом току Тамиша и исти
такви грађани!
Е: Еспресо, кратак и дуги, с
млеком и без њега, може се

Ж: „Жабице” – оно кад се твој
брижљиво тражени, а онда бачени пљоснати камен ка Тамишу појави што је више пута могуће изнад воде – биле су главна фора за децу и потом тинејџере од памтивека. И данас су.
Није редак призор да деда подучава унуке овој вештини.
З: Закони и локални прописи који се тичу заштите животне средине, екологије, држања
домаћих животиња, уклањања
паса луталица са улица – морају да се поштују. А то често није случај; крше их и они који
морају да их спроводе и сами
грађани. Оцена: слаба шестица.
И: Игралишта, као ни дрвећа, никад доста. Постоји оно
које описасмо, то је то, а игралишта мора бити више. Под
хитно!
Ј: Јесен на Тамишу зна да
буде бајка уживо: ветар пирка,
чамци се њишу, а парови газе
по стазама поред саме реке, ту
су и породице с децом која трчкарају док гледају веслаче на

Идејно решење будућег изгледа кеја

води и наравно пензионери што
ћаскају док држе руке иза леђа; пецароши, и ватрени и почетници, посебан су призор.
К: Комарци, мали вампири,
знају да буду јако, јако досадни. Тачно је да се третирају и
са земље и из ваздуха, али има
их пречесто, брате, и то много.
Смарају.
Л: Лепота је кад бациш поглед с моста ка реци, било да
гледаш ка ушћу, било да се
окренеш на другу страну. Лепота је у оку посматрача, али и
у Тамишу, баш.
Љ: Љубав, у панчевачким
оквирима, није се десила ако
се пар, па, бар неколико десетина пута није прошетао кејом. „Сиђи до реке, вечерас и
ја сам доле”, каже група „У
шкрипцу”. Сто посто су мислили на Тамиш.
М: Мајстори свих фела такође би могли да сиђу до реке.
Има на кеју посла за бројне
струке, само неко треба да их
организује. На М је и мост преко ког се улази у град. Он је
посебна прича: у последње време на њега се каче транспаренти с којих прште просидбе.
Дивна нова мода.

Н: Небрига појединих власника паса забрињава. Пусте
љубимца да трчкара, овај остави „мине”, а газда се прави
луд, неће да их покупи. Е, кад

угазиш у „срећицу”, то стварно поквари добар трип шетње
на кеју.

Њ: Њупање, лепо преједање,
после веслања и риболова, омиљени је „спорт” Панчевки и

Панчеваца на Тамишу. Врхунски локали и врхунска клопа
постоје на десетак места.
О: Обала наше реке само је
с једне стране, па, може се рећи, сређена. Како би лепо било ходати кроз Градску шуму,
уређеним стазама.
П: Пасарела би претходно
речено омогућила. Пешачки
мост је императив, али би пре
то га мо ра ла да се де си
комплетна...
Р: ... реконструкција кеја,
приобаља и шуме – најављена
је. Постоји идејно решење потпуне реконструкције које фантастично изгледа, само недостаје – имате право да погађате једном – лова. Рибе има у
Тамишу, мање него раније, али
је има. Нема пара.
С: Села северно од града –
Јабука и Глогоњ – такође имају своје прилазе реци. Смислено овде стоји реч „прилази”:
нису то специјално уређени путеви, али су се мештани довитљиво опсетили, па су нашли

начине да дођу до Тамиша –
како би се купали, пецали, пекли роштиљ...
Т: Тамиш!!! Најлепша река
на свету, са свим својим врлинама и манама. Наша је!
Ћ: Ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете,
ће. Чувати реку и пазити на
њу. Договорено!?
У: Ушће „Дунава у Тамиш”
једно је од најлепших места у
граду уопште. Њихање бродића на коме стојиш између две
куле светиље, симбола Панчева,

које шпартају кејом. Пустите
машти на вољу.
Ц: Црвени магацин се налази тик до кеја. Овај прелепи
објекат, поред ког је прошао
аутобус из „Ко то тамо пева”
непосредно пре него што га је
погодила бомба, нажалост, ничему битном не служи. И о његовој реконструкцији размишља се деценијама, али све то
споро иде... Као да се ради о
рањеним пужевима, којих такође има на обалама реке.

доживљај је који се препричава. Ех, када би постојала и пешачка, не само водена веза до
кула...
Ф: Филм „Балкан експрес”,
један од најчувенијих југословенске кинематографије, по
коме је направљена и серија,
сниман је у највећем свом делу на Тамишу, тачније на тераси најближој мосту; једна
од најупечатљивијих сцена је
она у којој Попај и екипа седе
за столом, Тома Здравковић
пева „Лили Марлен”, а партизани минирају објекат, који
је, потом, одлетео у ваздух.
Јок, и данас постоји, људи седе

Ч: Чамци, стотине њих, можда и преко хиљаду, плове и
плутају Тамишем и везани су
за његове обале. Највише је
оних малих, риболовачких, али
немали је број чамаца у које
стаје око десеторо људи. Реком
током лета „пролећу” и глисери.
Џ: Џабица је, скоро незамислива џабица, да седнеш с друштвом у неки од локала на кеју. Сокови и пиво су „стоткица”, па ти види да л’ ћеш у
центар града или на кеј. Наравно, постоје и скупа места,
она такође имају своју клијентелу, али је оних с пуним џепом
све мање.

на тераси, пијуцкају и присећају се поменуте легенде српске музике, Гаге Николића,
Бате Живојиновића, Оливере
Марковић...
Х: Хвала што сте стигли до Х
– нескромно звучи, али изгледа да вам се допада ово, само
једно виђење Тамиша. Сигурно је да имате и сопствено; некоме би на Х можда пале на
памет хаљине прелепих дама

Ш: Шума на десној обали
Тамиша, рекосмо, представља
плу ћа овог, у еко ло шком
смислу, напаћеног града. Морамо, ми Панчевке и Панчевци, да стигнемо до ње, није
нам довољно да Градску шуму
гледамо с градске стране! Надлежни, ново руководство града, урадите нешто у том погледу, дајте гас!
С. Трајковић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта ако вам трговац не
испоручи робу на време?
Када је реч о правима потрошача у
Србији, једно од најчешћих питања
која они постављају стручњацима
јесте које опције имају када рок за
испоруку робе коју су наручили истекне. Проверили смо у Центру потрошача Србије шта закон каже на
ову тему и какве савете они имају
за грађане који се нађу у таквој
ситуацији.

„Трговац је дужан да вама или лицу које сте одредили преда робу без
одлагања, а најкасније у року од 30
дана од дана закључења уговора, ако
није нешто друго уговорено. Ако
продавац не испоручи робу у уговореном року, а испуњење обавезе у
том року је битан састојак уговора
или је потрошач обавестио продавца да је испорука на одређени дан

од суштинског значаја за њега, уговор се раскида. Потрошач може продавцу оставити и накнадни рок за
испуњење уговора, међутим, уколико продавац ни у накнадном року
не испоручи робу, уговор се такође
раскида. У случају раскида уговора
продавац је дужан да одмах, а најкасније у року од три дана врати
потрошачу сав плаћени износ по

основу уговора”, наводе у Центру потрошача Србије.
Може вам бити од користи и податак да је једна од новина које је
донео нови Закон о заштити потрошача и та да се не сматра уредном
испорука на адресу коју сте оставили продавцу ако вам роба буде остављена испред врата куће или стана
или на неком другом месту.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Слеп или само безобразан?

Петак, 28. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОНУДА СТАНОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У НАШЕМ ГРАДУ

ШТА ЈЕ ТО: КОШТА ОД 80 ДО 300
ЕВРА И ПЛАНЕ ЗА НЕКОЛИКО САТИ?
Све што ваља, нађе купца
већ четвртком ујутру

све рачуне или оштетите стан. Ако то
није случај, депозит вам се враћа.

Порески прекршај

Ако ступате у подстанаре,
упознајте се најпре
са својим правима
и обавезама
Запосленима у маркетингу и редакци ји „Пан чев ца” ви ше де це ниј ско
искуство говори да је роба која најбрже у нашем граду пронађе купца –
стан за издавање. Немали број пута
се десило да добијемо позив или имејл
од читалаца који се жале да су сви
станови оглашени у нашем листу издати и пре но што се штампарска боја
на најновијем броју осушила.
Овај феномен је тешко објаснити.
Велика је вероватноћа да се последњих година за становање у Панчеву
интересују и људи из „провинције”
који студирају или раде у Београду.
Станарине су код нас драстично јефтиније него у престоници, не издају
се којекакве „шупе”, а до центра Београда превозом стижете некад и
много брже од самих Београђана. У
ово доба године навала на станове
већа je него икад, па смо решили
да про ве ри мо ка ква је тре нут на
понуда.

Средство обезбеђења
Трагом малих огласа сазнали смо да
вам је, у зависности од квадратуре и
локације стана који тражите, за месечну станарину потребно између 80 и
300 евра. Томе треба додати и месечне
рачуне за струју, воду, грејање, телефон,
одношење смећа, кабловску и интернет.
Одмах на почетку ваља припремити и новац за депозит. Већина станодаваца тражи да то буде сума у висини једне станарине. Депозит закуподавцу служи као обезбеђење у случају
да на крају становања не измирите

Осим тога, према Закону о порезу на
доходак, станодавац је у обавези да поднесе пореску пријаву чим вам изда стан.
Ако то не учини, прави порески прекршај. Порез на приход од закупа стана
износи 20% од висине закупнине на
годишњем нивоу и плаћа се квартално.

Петнаестак квадрата већи једнособан намештен стан, на сличној локацији, кошта 150 евра. Најскупљи стан
на који смо наишли је двособан, потпуно нов, у центру, луксузније опремљен, са етажним грејањем. Цена је
300 евра. За оне са скромнијим прохтевима, двособан ненамештен стан у
ширем центру може се наћи за 100
евра ако ћете глумити „рођака” или
110–120 евра с пријавом.
Најповољнији станови су на Котежу
2, који је познат по зградама с танким
зидовима, због којих имате осећај да с
комшијама живите у истом простору.

Треба имати среће

Ви сте као подстанар и сами у обавези да у року од осам дана од закупа
стана пријавите своје место боравка у
оближњој станици полиције, а станодавац мора то да вам омогући давањем неопходне документације. У супротном, предвиђене су новчане казне
и до 50.000 динара. Како ствари стоје,
у Панчеву ова правила мало ко поштује, па узимањем стана у закуп заправо
постајете власников „рођак са села”.
Ако на то пристанете, станарина углавном „појефтини” за око 10 евра.

За сваки џеп
Када је реч о ценама, најскупљи је
свакако центар града. Намештена гарсоњера у најстрожем центру од свега
22 квадрата, с централним грејањем,
кошта 120 евра, а закуподавац каже
да је пријава обавезна.

– Већ пет година сам подстанар и презадовољна сам. Живим у двособном
стану на Содари, плаћам 120 евра. Нисмо пријављени. Имамо станодавца какав се само пожелети може: станарину
уплаћујемо на рачун и уопште га не
виђамо. Но и ми смо добри станари:
рачуне измирујемо на време и чувамо
стан као да је наш. Нису свима искуства таква. Другарица се сели већ трећи пут у две године: први станодавац
јој је улазио у стан кад она није код куће, а у другом стану се све кварило и
имала је комшије из пакла – каже наша суграђанка Ивана Марковић.
Ни станодавци, додуше, немају увек
среће са станарима. Једна наша суграђанка морала је, након што се станарка одселила, да реновира цело купатило. Каже, срамота ју је и да опише шта је тамо затекла. Остали саговорници „Панчевца” издвајају два
главна проблема с којима су се сусретали у својој „каријери” као станодавци: кашњење с плаћањем станарине и гомилање неплаћених рачуна.
У појединим државама тих проблема нема, јер се станови издају преко
агенција, које воде рачуна о томе да
порез и остали трошкови буду плаћени, а ако у стану дође до штете, то надокнађују полисе осигурања.

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ВАС КОШТА ПОЧЕТАК ШКОЛЕ?

Не знамо да ли да купимо књиге или телевизор
Неки наши суграђани из дана у дан
нуде нам све више доказа да се возачка дозвола не добија сваки пут
сасвим заслужено. Можда су чак на
испиту и имали среће, па нису правили грешке, али им је знање свакако врло брзо испарило. А можда само нису били присутни на појединим часовима...
Како ствари стоје, час који је пропустио највећи број возача, бар када
је о Панчеву реч, јесте онај о (не)прописном паркирању. Упркос ризику
да их однесе „паук” и да буду притом ударени по џепу, они стају где
стигну. Најслађе им је да оставе свој

четвроточкаш баш тамо где ће његов положај највише угрозити друге.
Овај „случај” с фотографије је баш
нашао савршено место за то: тик
испред пешачког прелаза и одмах
поред знака који му сугерише да је
у зони намењеној пешацима. Ако и
не зна да чита, лепо му је нацртано
да на том месту аутомобили нису
пожељни. Али, авај, не види тај ништа, па чак ни оволику таблу. Остаје нам само слаба нада да је дотични возач „само” бахат и безобразан,
а не слеп, као што би свако помислио на основу овог призора. У противном, стварно тешко нама.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје у четвртак део
Баваништанског пута
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
27. августа, ујутру, онда ће вам можда бити од користи информација
да је „Електровојводина” за тај дан
најавила искључења струје због радова на електродистрибутивној мрежи, и то у два наврата.
Најпре ће, од 8 до 10 сати, без
струје остати непарна страна Баваништанског пута од пруге до броја

Страну
припремила
Драгана

Кожан

275, као и просеци код бројева 4
и 263.
Истог дана, од 10.30 до 12.30, струје неће имати насеље Мала Kрајина
на Баваништанском путу и парна
страна Баваништанског пута од Новог гробља до броја 60-а.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена. Информације
о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар
на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

И. КРИВОКУЋА

С. ЈАНКОВИЋ

Неочекивано, али дочекасмо полазак
у школу како-тако. Ђаци се ипак враћају у клупе, можда не у регуларном
трајању часова, али књиге, уџбеници,
свеске, пернице, ранчеви и остали „реквизити” морају да се купе. Све скупа,
ово је један велики намет за родитеље.
ИГОР КРИВОКУЋА,
позоришни глумац:
– Не знамо још да ли да купимо
књиге или телевизор. Тешко је увек
било, али изгурамо сваки пут како
знамо и умемо. Моје ћерке су старије
и оне саме набављају књиге. Научене
су да се сналазе. Половна литература
има предност, а нова се узима само
кад мора. У медијима лажу да је све
бесплатно. Саме издавачке куће се
међусобно свађају. Ко ће штампати,
ко да више пара... Тако је увек било,
није то само сад. Некад давно могли
су се користити половни уџбеници, а
сад је и то неретко немогуће, јер се
мењају и програми и издавачи.
СУЗАНА ЈАНКОВИЋ, новинарка:
– Што се тиче основне школе, јако
је скупо. Поготово ако узмемо у обзир и то да су деца данас мало другачија – јако им је битно која је марка
ранца, патика, пернице. Све је то онда озбиљан издатак за родитеље. У
средњој, с друге стране, набавља се
оно што про фе со ри на ве ду да је

Н. БОГДАНОВ ДИНИЋ

М. МИТИЋ

неопходно. Купују се половне књиге,
али ту су остали трошкови, око свезака, гардеробе... Видећемо како ће ове
године све то функционисати.
НАТАЛИ БОГДАНОВ ДИНИЋ,
професорка:
– Око осам хиљада коштају само
књиге. А где су свеске, лектире, шестари, перница... Ја не могу да кажем,
имам мало већу плату од оне минималне. Али самохрана сам мајка, мучим се. Сада је требало да платим карате, нисам имала. Доћи ће до тога да
ми дете избаце с тренинга јер нисам
платила. Али морам прво књиге да
обезбедим. И све тако укруг. Сналазим се као и сви. Ипак, како други људи живе, ми смо још и добри...
МАРИНА МИТИЋ, посластичар:
– Нисмо потпуно спремни за нову
школску годину, јер нам још увек нико није објаснио како ће све то изгледати када деца крену у школу. Ја сам
за то да дете иде у школу, али да не
носи маску. Не желим да седи под
маском пар сати без кисеоника, сулудо је. Али опет, чим крену вируси сезонског грипа, затвориће школе, тако
да ћемо сви поново морати да учимо
онлајн, а то ми се не допада. Књиге
су једна велика ставка за сваког родитеља, поготово за оне с више школске деце, а ту су и ранчеви, свеске,

О. ВИЦАНОВИЋ

Д. АНДРАШИ

бојице и све оно што је детету потребно, а што уопште није јефтино.
ОСТОЈА ВИЦАНОВИЋ,
спортски радник:
– Искрено, књиге су скупе. Можда
би могле мање да коштају, али сналазимо се. Што се тиче остале опреме,
свеске, оловке, гумице, то није проблем. Све смо то решили већ унапред. И књиге смо купили. Спремни
смо тотално. Могли смо да бирамо да
ли ће деца кренути у школу или не.
Не плашимо се нешто специјално, тако да мислим да би требало да сва деца почну с наставом у школи.
ДЕНИС АНДРАШИ, механичар:
– Моја деца су мала, предшколског
узраста, али све то нас чека следећег
септембра. Видећемо, забринути смо.
Не разумем зашто више није могуће
користити половне уџбенике. Разлика између мојих синова је две године.
Зашто млађи не би могао да наслеђује књиге од старијег? Када он заврши
трећи, млађи таман креће у први. У
реду је да се докупи нека књижица,
али да морате комплет нове уџбенике да наручујете, нема смисла. Сваке
године измисле нешто ново. Небитно
какав је садржај, довољно је да су корице другачије, па већ стара књига
није одговарајућа.
Јелена Катана
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СКИДАЊЕ СУНЦОКРЕТА У ПУНОМ ЈЕКУ

ПРИНОСИ ЛОШИ, ЦЕНА ЈОШ ГОРА
Временски услови
ослабили род

Банатски Брестовац: У току
је израда банкина и канала у
новоасфалтираној Улици Жикице Јовановића, а у петак,

Уљари потценили
труд сељака
Жетва сунцокрета, једне од три
стратешке ратарске културе,
увелико је у току и, према првим показатељима, произвођачи се не могу похвалити добрим приносима, а како ствари стоје, род неће бити ни просечан.
Према речима пољопривредника, разлоге томе треба тражити у наглим сменама кишних и претоплих периода,
што је доводило до болести
против којих није било адекватне заштите.
С друге стране, ратари су нестрпљиво и са упадљивом зебњом ишчекивали реакцију откупљивача, као и саме државе,
чији су надлежни представници спекулисали о томе како ће
бити установљене заштитне цене важних стратешких пољопривредних производа.

Цена коштања
сунцокрета, да би
само покрила
трошкове, не би
смела да буде испод
38 динара. Марко
Бојтар, ратар
Међутим, реалност говори
супротно...

Откупљивачи нуде само
29,5 динара
Нажалост, и други битни фактори, који одређују стање на
тржишту, дуго су оклевали да
се изјасне о цифрама које сељацима, може се рећи, живот
значе.
И тек недавно, у јеку жетве,
један од највећих откупљивача сунцокрета („Викторија група”) изашао је са аконтном ценом за килограм ове ратарске
културе – 29,5 динара (не рачунајући ПДВ). Из те компаније кажу да ће примати само
зрно које је зрело, незаражено
штеточинама и болестима и
без страних мириса, уз максималну дозвољену влагу до 20
одсто, док је за примесе тај
проценат 10 одсто.
Међутим, поједини познаваоци тржишних прилика подсећају да не би требало да
аконтна цена утиче на коначну, наводећи да је поменута

Месне актуелности
ФК „Глогоњ” у недељу у првом колу своје лиге дочекује
„Победу” из Самоша.
Иваново: Школа се припрема
за почетак у „специјалним”
условима, а у одређеном смислу је у благој предности у односу на друге, јер има мало
ученика и довољно простора
да настава може да тече малтене као у редовном стању.

Хоће ли се исплатити ове сезоне?
компанија и прошле године
најпре понудила 25 динара по
килограму сунцокрета, да би
је крајем августа кориговала
на исти ниво као и садашњих
29,5 динара.
Што се самих приноса тиче,
неки стручњаци са института
изразили су очекивања да би
то могло да буде око три тоне
по хектару, што је стандардни
национални просек, и то добар за наше поднебље, на којем је сунцокрет посејан на
220.000 хектара.

Код нас родило испод
просека
А о томе како је на подручју
јужног Баната, које се може
сматрати неком врстом репера када је реч о производњи
сунцокрета у нашој земљи, један од најпозванијих да говори је ратар из Долова Марко
Бојтар, који и председник Удружења пољопривредника „Доловачки паори” и члан Банатске асоцијације.
Он се не слаже с многим од
претходно изнетог, па ни с тиме да ће овогодишњи род бити
добар...
– Што се приноса тиче, подбацили су због велике количине падавина и високих температура, које су се као по правилу догађале већ сутрадан. То
је проузроковало пламењачу и
друге фитопатолошке болести,
против којих је немогуће борити се јер, поред осталог, није могуће ући с било каквом
механизацијом међу тако високе биљке. Због тога су приноси у великој мери умањени
и, по мојој процени, они неће
прећи 2,4 тоне по хектару. У
поређењу с неком нормалном
просечном сезоном, то је тридесет посто мање, док рецимо
прошла година, макар из нашег угла, није релевантна, јер

је шест хиљада хектара у нашем атару страдало од града –
каже Бојтар.
Он се осврнуо и на актуелне
цене на тржишту и друге аспекте важне за успешно пословање пољопривредника.
– Сматрам да је некоректно
од „Викторија групе” што је
иза шла с та квим из но сом
аконтне цене, па и само пословање са аконтним ценама је
некоректно. И не само то већ
је и незаконито, а за такво становиште пре неколико година
добили смо и правно тумачење с надлежног места. Чак су,
након тога, инспекције обилазиле откупна места, али очигледно неких далекосежнијих
позитивних ефеката по нас није било. Сам појам аконтне цене значи да може бити доплате с развојем тржишта, чиме
се прети свима да не може више од тога. Међутим, мањак
произведеног сунцокрета навео је неке откупљиваче да већ
сада плаћају за килограм сунцокрета по 33 и 35 динара. Не
бих да их именујем зато што
желим да заштитим пословне
партнере с којима сарађујем,
иако могу да кажем да су добијали писмене дописе од уљара да не иду с ценом вишом од
29,5 плус ПДВ. Зато се појављују и нова откупна места, која се међусобно утркују с ценом – наводи доловачки паор.

Све по грбачи произвођача
Бојтар је као члан Управног
одбора Банатске асоцијације
присуствовао састанку те организације на којем се чуло да
има произвођача из Баната који су у просеку убрали мизерну тону и по.
– Због све неповољнијих временских услова и, много више, због лоших искустава с
ценом, и ов де су сма ње не

површине под сунцокретом у
корист других култура, попут
уљане репице, уљане ротквице
и слачице. Ја их нисам сејао,
али приметан је тај тренд из
године у годину. С друге стране, у очекивању било каквих
договора и преговора са откупљивачима, наше удружење
„Доловачки паори” направило
је прецизну и темељну калкулацију цене коштања сунцокрета. Она, према томе, за само покривање трошкова не би
смела да буде испод 38 динара. То значи да су ту урачунати
само суви инпути, без зарада
или плаћања осигурања. Ако
бисмо имали бар десет одсто,
као откупљивачи, требало би
да цена буде 42 динара. Све
испод тога је пљачка пољопривредника – истиче Бојтар.
Он напомиње да се ове године ни с тако лошом ценом
није изашло на време, већ је
она дошла недељу дана након
што је почела вршидба.
– Пољопривредници су били веома обрадовани када је
министар најавио уредбу о минималним ценама за двадесет
стратешких производа, али ни
до данас нисмо добили информацију о томе. Он је једном
приликом чак и најавио цену
сунцокрета од 35 плус ПДВ.
Нама је то изузетно важно како бисмо знали шта сејемо. Морам да кажем да нас краду и
на узорковању влаге, јер се она
код откупљивача мери заједно
с примесама, а треба без њих.
На прошлогодишњем састанку са седам уљара сви су изјавили да узоркују тако што се
одстране примесе, мерећи само влагу чистог зрна. Како је
познато да примесе дају до три
одсто, за толико је сељак и по
том основу покраден – закључује председник „Доловачких
паора”.

21. августа, запослени у фирми „Екосан” запрашивали су
комарце са земље и прскали
амброзију у критичним деловима насеља. Радници ЈКП-a
„Комбрест” бетонирали су стазе на гробљу, а мењали су и
дотрајале даске на клупама,
клацкалицама, љуљашкама на
дечјем игралишту у центру.
Школа ужурбано ради на отварању вртића.
Банатско Ново Село: Пријемни испит за издвојено одељење Музичке школе „Јован Бандур” у Новом Селу одржан је
у петак, 21. августа, када је
полагало дведесет четворо деце, од којих ће њих једанаесторо учити да свира виолину, шесторо – гитару, двоје –
тамбуре и петоро – хармонике. Новa сезонa рада фолклорних ансамбала почиње у понедељак, 31. августа, тако што
ће прва група имати пробе
средом и петком од 18 сати, а
друга истим данима од 19.15,
док ће понедељом и четвртком до ла зи ти тре ћа гру па
(19.30) и први ансамбл (21).
Долово: На појединим локацијама у селу од 17. до 19. августа снимане су сцене филма о Томи Здравковићу, у продукцији Драгана Бјелогрлића.
Глогоњ: На иницијативу Месне заједнице, комунални радници су поставили канте за
отпатке дуж обале Тамиша и
поред стазе од села ка гробљу.
Након промена у распореду

Јабука: Фирма „Екосан” обавила је запрашивање комараца с реке и земље у петак, 21.
августа, а у томе јој је помогло удружење „Балтазар”.
Качарево: Сезона купања на
СРЦ-у „Језеро” биће окончана 1. септембра, када ће бити
искључене пумпе и престати
да функционише спасилачка
служба. Седница Савета МЗ
биће одржана у петак, 28. августа, а главна тема је усвајање плана буџета за 2021. годину. Дом културе је поднео
захтев Градској управи за финансијску помоћ при поправци оштећеног кровног дела
зграде поменуте установе. У
току је уређење фасаде школске зграде.
Омољица: На хуманитарној
манифестацији за прикупљање помоћи за децу која се лече у иностранству, одржаној
у недељу, 23. августа, на панчевачком Корзоу, учествовале су и чланице Удружења
жена „Жисел”.
Старчево: Извиђачки одред
„Надел” је у среду, 19. августа, организовао осамнаесто
такмичење под називом „Дани дружења”. Радно време музеја је уторком и четвртком
од 19 до 21, средом од 13 до
15 сати, a суботом и недељом
од 19 до 21.30, док је за посете у радно време (8–15) потребно позвати на број телефона 631-144. Музеј је недавно посетила делегација из Новог Села.

АКТИВНОСТИ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Обележени „Дани
дружења”

БЛИЖИ СЕ КРАЈУ СЕЗОНА НА КАЧАРЕВАЧКОМ ИЗЛЕТИШТУ

СРЦ „Језеро” још увек бесплатно за све
Купање уз мере
безбедности
Овогодишња сезона купања на
качаревачком Спортско-рекреативном центру „Језеро” је на
измаку. Званичан завршетак је
планиран за 1. септембар, када ће, по одлуци надлежних,
бити угашене пумпе и обустављене активности спасилачке
службе.
Према речима председника
Савета Месне заједнице Качарево Бранка Бокуна, и овог лета је било много посетилаца,
не само из села већ и из града
и околине, па се догађало да у
најтоплијим данима на језеру
буде и преко петсто људи. А
све то и даље уз бесплатан улаз...
– Што се нас тиче, максимално смо се трудили да поштујемо све прописане мере
условљене коронавирусом, у

Дистанца и у води
првом реду када је реч о држању дистанце до два метра. У
томе нам је помагало и петоро
спасилаца, а њихов рад био нам
је уједно и највећи издатак, јер
су нас за целу сезону коштали

око 600.000 динара. Поред тога, још 400.000 уложили смо у
рад двеју пумпи које убацују
свежу воду у језеро, и то у динамици – четири литра сваког
секунда. То би, с обзиром на

укупну површину купалишта
од четири хиљаде квадратних
метара, дубине до 2,2 метра,
значило да се на десет дана вода у њему у потпуности измени. На ве де ним тро шко ви ма
треба придодати и редовно чишћење, јер дежурно лице из
нашег комуналног предузећа
долази сваког јутра и поподнева да коси и одржава ту површину – каже Бокун.
Он подвлачи да је и ове године Месна заједница за одржавање СРЦ-а „Језеро” издвојила преко милион динара, као
и да јој је у томе помогло издавање угоститељског објекта за
200.000 динара, што је припало комуналном предузећу на
име свакодневног уређења купалишта. Поред тога, први пут
је и Град Панчево помогао донацијом, захваљујући којој је
завршено бетонирање дна језера.

И овде победио „Бајерн”
Позната старчевачка манифестација „Дани дружења” ове
године званично није одржана. Међутим, чланови локалног Извиђачког одреда „Надел” су у среду, 19. августа,
уприличили осамнаесто такмичење под наведеним називом.
Ипак, поштовање мера прописаних услед пандемије коронавируса за скауте је значило одлагање бројних активности, па је према речима једног од организатора, Предрага Станковића, изостало и тродневно дружење више од сто
извиђача.
– Као одговорна организација, извиђачи су на свим
нивоима свели своје активности, па је одлучено да овогодишњи „Дани дружења” буду обележени полудневним
ску пом уз огра ни чен број

учесни ка – ис та као је
Станковић.
Манифестација је почела 18.
августа детаљним сређивањем
и брисањем ходника Дома културе, а сутрадан је стартовало
окупљање извиђача у парку,
којем су, поред Старчеваца,
присуствовали и представници одреда „Црне роде” из Панчева, „Јаношика” из Ковачице
и „10. октобар” из Велике Плане. Напослетку, најбоља је била домаћа екипа „Бајерн”,
испред „Мишка фотографа” из
Велике Плане и старчевачких
„Леопарда”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 28. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВИ СТРИП БОРИСА СТАНИЋА

ИЗЛАЖУ ТРИ УМЕТНИЦЕ

Ђогул Тиранин

ЖЕНСКЕ ПОЕТИКЕ ПРОСТОРА,
ПРИПАДАЊА И УЗЕМЉЕЊА

Панчевачки уметник Борис
Станић објавио је нови стрип,
под називом „Ђогул Тиранин”. Стрип је ау тор ско
издање и може се наручити
путем имејл адресе boris.stanich@gmail.com.
– Стрип је настао накнадним повезивањем насумичних цртежа. Тај обрнути метод
рада креирања приче на основу цртежа трајао је око пет
година. У стрипу се појављују
прилике из мојих кошмара,
словенска митска бића и божанства попут Велеса и Пољеље, а радња се одвија у
измишљеном селу којим су
завладале мрачне силе у облику жабетина људождера и
демонског тиранина који је
помутио разум сељана наводећи их да чине незамислива
злодела. Наши јунаци, брат и
сестра, Драгица и Мирко, крећу у архетипску авантуру сукоба добра и зла – рекао је
аутор.

Борис Станић је до сада
објавио пет стрипова, а то
су: „Даћа” („Босона”, Сарајево, 2020), „Атентат – с оне
стране патње” („Бесна кобила”, 2015), „Радосав – храсто во ли шће” („Ко ми ко”,
2015), „Радосав – јутарња магла” („Комико”, 2011), „Блатиште” („Електрика”, 2011).

КОНЦЕРТ У МУЗЕЈУ

Млади таленти
Концерт младих талената из
класе Милице и Драгутина
Младеновића биће одржан у
Свечаној сали Народног музеја Панчево у четвртак, 27.
августа, у 19 сати.
Наступају млади уметници
– полазници Школе музичких
талената у Ћуприји: Марта
Медан (виолина), Дуња Стојковић (виолина) и Уки Оваскаинен (клавирски сарадник).
Број места за публику је
ограничен на четрдесет, али
ће концерт бити преношен
уживо на „Фејсбук” страници
Народног музеја Панчево.

МОЈ

избор

МОЈ

Затворено острво
Ненад Андрић,
биотехнолог
КЊИГА: Почео сам да читам
као дечак и то су били стрипови мог ујака, који су обележили велики део мог детињства.
Од свих стрипова највише ме
је заинтересовао „Марти Мистерија”. Јако сам заволео тај
стрип и увек сам једва чекао
да ујак купи ново издање. Када сам одрастао, та љубав према мистериозним стриповима
прерасла је у љубав према мистериозним књигама. Због тога сам изабрао Харлана Кобена, америчког писца мистериозних романа. Његова књига
која је на мене оставила највећи утисак јесте „Нестао заувек”. Кажу да је „издаја најстарији злочин”. Вил Клајн је
изгубио брата и девојку у истом
дану. Једанаест година раније
Вилова девојка је сурово убијена, а за тај злочин је главни
осумњичени његов рођени брат
Кен. Вил верује у братову невиност. Међутим, годинама касније нова Вилова девојка нестаје и он схвата да то није
случајност и почиње да се примиче истини и да открива тајне о свом брату, девојци, па и
о самом себи.
ФИЛМ: Опет бих изабрао мистерију, у овом случају психолошки трилер Мартина Скорсезеа „Затворено острво”, с Леонардом Дикаприом у главној улози. Радња филма се одвија 1954. године у болници
„Есклиф” на једном изолова-

Страну припремила

Мирјана
Марић

ном острву. Двојица америчких шерифа, Теди и Чак, добијају задатак да истраже случај Рејчел Соландо, пацијенткиње која је нестала из собе.
Истражитељи наилазе на многе потешкоће, које на крају
погубно делују на Тедијеву
психу и доводе га у конфузно
стање. Након гледања овог
филма схватићете да ништа
није онако као што изгледа и
да је истина негде тамо.
МУЗИКА: Како сам рођен нешто мало пре деведесетих, саставни део тинејџерских журки били су хитови настали у
то време, које и дан-данас
слушам. Убрзо је кренула ера
репера, као што су CIA, Гру и
Sha-Ila, уз чије текстове су
наше генерације одрасле. Данас најчешће пустим неки домаћи или страни рок. Издвојио бих легендарну „Рибљу
чорбу” и песму „Погледај дом
свој, aнђеле”, која у мени буди посебне емоције. Често се
вратим уназад, одслушам неки хит из деведесетих, али и
даље пратим реп сцену, па
ми се на плејлисти нађу и песме „Београдског синдиката”.

Изложба „Ризом: Женске поетике простора, припадања и
уземљења” ауторки Маје Ракочевић Цвијанов, Јелене Грујичић и Лее Видаковић биће
отво ре на 1. сеп тем бра у 19
са ти у Га ле ри ји са вре ме не
уметности Културног центра
Панчева.
Ове уметнице у свом раду
обликују комплексан идентитет и улогу жене, као и с њим
блиско повезан појам дома у
данашњем друштву, кроз различите углове презентације, који узимају у обзир социјални и
економски моменат, пол, биолошку функцију, симболична
значења.
Радови подстакнути личним
искуствима ових трију уметница универзализују њихово искуство. Три уметнице, три жене, специфичним, женским,
тзв. меким рукописом стварају дела која изложена заједно
репрезентују и прожимају њихова размишљања, емоције, питања с којима се свакодневно
суочавају као жене, мајке, ћерке, уметнице, у којима се преплиће искуство исказано поетиком жене и женским „погледом”, уједно славећи, али и
преиспитујући улоге рађања,
материнства и симболе куће,
дома у савременом друштву

перманентних промена и несигурности.
Ма ја Ра ко че вић Цви ја нов
(1975, Суботица) дипломирала је и магистрирала вајарство
на Факултету ликовних умет-

ности у Београду. Оснивачица
је и чланица уметничке групе
dez.org, чланица Удружења ликов них умет ни ка Ср би је
(УЛУС), оснивачица и председница удружења „Маја арт”. За

свој рад је више пута награђивана.
Јелена Грујичић (1986, Суботица) дипломирала је на Факултету ликовних уметности у
Београду, графички одсек, у
класи професорице Биљане Вуковић. Визуелна је уметница и
кул тур на рад ни ца, чла ни ца
удружења КУРС у Београду и
удружења „Клара & Роса” у Суботици. Излагала је више пута
самостално и колективно у Србији и иностранству.
Леа Видаковић (1983, Суботица) мултимедијална је уметница која ради на подручју
проширених медија, анимираних филмова и инсталација
користећи се традиционалном
тех ни ком лут ка-ани ма ци је.
Њен истраживачки рад се темељи на фрагментираним наративима и иновативним методама причања приче у анимираним инсталацијама. Члан
је ХДЛУ-а (Хрватског друштва
ликовних уметника), СУЛУВ-а
(Савеза удружења ликовних
уметника Војводине) и САС-а
(Society for Animation Studies).
Живи и ра ди у За гре бу и
Суботици.
Изложба ће бити отворена
до 16. септембра. Галерија је
отворена радним данима од 9
до 13 и од 17 до 20 сати.

НОВИ СИНГЛ И СПОТ БЕНДА „БУЧ КЕСИДИ”

Недеља ујутру
Панчевачки састав „Буч Кесиди” објавио је спот за песму
„Недеља ујутру”. Ради се о новом синглу са албума „Еуфорија”, који је објављен прошле године. Спот је сниман у Панчеву, а за његову реализацију били су задужени Ведрана Вукојевић и Лука Трајковић.
Бенд је припремио нови сингл
и спот непосредно пред објављивање винилног издања албума „Еуфорија”, који ће се у
продаји наћи средином септембра заједно с другим тиражом
це-де издања албума. Подршку
у реализацији спота пружила је
и компанија „Ред бул”.
– Ведрана и Лука су нам јако добри другари, претходно
смо с Луком сарађивали на спотовима „Ђускање не помаже”
и „Субота”, а Ведрана нам је
прошлог лета режирала спот
за песму „Тихо” и то нам је до
сада било најдраже снимање.

Она је у међувремену отишла
у Берлин, али чим смо схватили колико јој недостајемо, купили смо јој карту у једном
сме ру и са мо јој ја ви ли да

направили ново најлепше снимање – кажу момци из бенда.
Албум „Еуфорија” донео је
бенду номинацију за престижну награду IMPALA за најбољи

долази да нам режира нови
спот с Луком. Скупили смо најбољу екипу са свих спотова на
којима смо радили до сада и

независни европски албум године, као и пут на престижни
фестивал „Eurosonic”, који је
одржан у јануару у Холандији.

Албум је објављен крајем прошле године за издавачку кућу
„Контра”, а са албума су се већ
издвојили хитови „Нема љубави у клубу”, „Ђускање не помаже”, „Тихо” и „Субота”. Снимање и издавање албума подржали су „Сокој” и ОФПС.
Албум „Еуфорија” се нашао
на свим релевантним листама
најбољих издања из 2019. године, међу којима су и muzika.hr; сингл године по избору
публике сајта „Балканрок”, као
и на њиховој листи 25 најбољих албума; затим „Best Albums 2019” сајта „Beehype”;
хит године на сајту tegla.rs;
„Музика је Звонко Радост” –
најбољи сингл године; десет
најбољих регионалних синглова на сајту „Before After”; „Stereo Art” – синглови године на
muzika.hr; „Helly Cherry” – 50
најбољих издања; „Highway Star
Magаzine”; „Облакодер”…

НАЈБОЉЕ ИСТКАН МОТИВ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМА

Награда за Панчевку
Олга Жолнај Јокановић из Панчева награђена је за најбоље исткан мотив пиротског
ћилима. Ово признање уручено јој је на петој Ткачкој колонији
која је одржана на Старој пла ни ни, у се лу
Дојкинци, у организацији Етно-мреже и Задруге „Дамско срце” из
Пирота и уз подршку
канадске амбасаде.
На ра ди о ни ци је
учествовало десет жена из Панчева, Сремске Митровице, Стапара, Беле Паланке,
Лознице, Београда и
Сомбора, а учешћем
су пру ге ам ба са до ра
САД у Србији Ен Годфри, која је Иркиња, колонија је добила и интернационални карактер. Олга Жолнај Јокановић представљала је Удружење грађана „Панонке” из Панче ва и до би ла при зна ње за

најбоље технички изведен рад
у тра ди ци о нал ној кле ча ној
техници.
– За клечану технику је карактеристично да се основа уопште не види, већ само потка
којом се изводе одређене шаре

и мотиви, а лице и наличје су
идентични. Може се радити на
хоризонталном, а и вертикалном разбоју. У Пироту се користи вертикални разбој, док ми
овде радимо на хоризонталном,
па је то доста другачије. Сада

сам први пут радила
на таквом разбоју. Урадила сам мотив совре
или софре, који је био
задат свим учесницама, а симболише склад
и успех у преговорима оних који су око
со фре. Кре а тив ност
смо могле да изразимо избором боја. Ова
техника захтева вештину ткаље да би мотив
био ја сан, а иви це
уредне и равне. Не сме
се потка јако затезати,
нити превише опуштати при раду, дакле потребна је вештина ткаље, која се стиче искуством и осећајем. Неке тајне овог заната несебично су нам пренеле ткаље
из Задруге „Дамско срце” из
Пирота – рекла је Огла Жолнај Јокановић.
Признање је доделио амбасадор Аргентине у Београду, који
је са супругом обишао колонију.
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 28. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ БРАКОВИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРАВА ЉУБАВ НЕМА ГРАНИЦА
За сваког постоји неко, иако се некада чини да није тако. Један обичан
клик на интернет апликацији, одлазак на неки догађај или летовање може у потпуности изменити нечији
живот...

Океј, Купидоне
Џејд Енг (36) и Владимир Јовановић
(36) упознали су се преко апликације
„ОК Купид”. Она је дизајнерка корисничког интерфејса, рођена у Америци, а пореклом је из кинеске провинције Гуангџоу. Владимир је по занимању инжењер звука, рођен је у Пули, а одрастао у Панчеву. Обоје живе
у Њујорку.
– Од првог сусрета је прошло више
од пола године док нисмо почели да
се забављамо. У међувремену смо једно другом препоручивали филмове,
музику, стрипове и књиге. Излазили
смо заједно на концерте, изложбе,
кућне журке и слично. На једном од
концерата где смо се нашли заједно с
групом пријатеља десила се магија.
Након пар месеци забављања она је
отишла сама на фестивал „Burning
Man” у Невади. Планирала је то пре
него што смо се упознали, а ја сам то
себи представио на следећи начин:
ако се врати оданде и још увек јој се
свиђам, на правом смо путу. Снажан
загрљај по изласку из авиона ми је
рекао да је будућност ове везе сјајна –
прича Владимир.
На годишњицу забављања Владимир је уз излазак сунца на кеју у Вилијамсбургу запросио Џејд. Венчали
су се у кругу најближе породице и
двадесетак пријатеља на малој плажи на Ист риверу, између два моста
који повезују Бруклин и Менхетн.
– Менталитет и традиција не играју велику улогу и немају значајан допринос за квалитет наших начина живота. Разговарајући, закључили смо
да су обичаји нација из којих потичемо чудновато слични и ближи него
што смо мислили. То смо кроз шалу
приписали комунизму. Обележавамо
неке битне датуме као што су лунарна Нова година и Ђурђевдан, али не
начине које прописују религије и традиције, већ оба догађаја користимо
као повод да позовемо пријатеље и
седимо до касно у ноћ. Исто као и за
амерички Дан независности – прича
Владимир.
Старији чланови њихових породица не разумеју енглески, па Џејд и
Владимир често из забаве преводе
једно другом шта они причају међу
собом.
– Посебност интернационалног брака је проширивање видика. Упознавање људи који су другачији од мене
и живе своје животе на начине који
мени не делују стандарно одувек је
била покретачка снага мојих мисли и
од великог значаја за креирање ставова. Живети с неким ко је одрастао
у окружењу различитом од мог је још
један степеник изнад. Верујем да размена искустава и ставова у оваквој
заједници не само да доприноси оплемењивању душе већ чини нашу везу
снажнијом и интересантнијом за обоје – каже он.

мислим да то није било довољно за тако исхитрен потез,
али ипак сам то урадио: лето,
море, љубав... све то некако
вуче. Никад нећу заборавити
њено лице. Рекла ми је да нисам нормалан и одговорила:
„Не!”, али да то може да значи „не још”. То ми је вратило
храброст и ни даље се нисмо
раздвајали. Прошло је годину
дана док „не још” није постало „да”. Купили смо у ПанчеВладимир и Џејд ву кућу, коју смо реновирали
и правили смо свадбу у њој –
нисмо уопште ступили у било какву прича Милан.
везу пре тога. Упознавали смо се преКаже да је цела њена фамилија бико „Скајпа”, а посетио ме је на Бад- ла одушевљена Србијом и овдашњим
ње вече. Већ следећег дана је упо- људима, допало им се колико су друзнао моје родитеље и ближу породи- жељубиви и добри домаћини.
цу. Свакоме је донео поклон, за који Одушевили су их трубачи, кисе претходно распитао код мене. Нај- ћење и ракија.
више је био нервозан јер је морао да
– Други део свадбе за присе упознаје с њима у „њу рок” чизма- ја те ље ор га ни зо ва ли смо у
ма и са чудном фризуром, што је ме- Египту код сеоцета које се зони било и више него симпатично – ве Дахаб. И на свадби у Панприча Катарина.
чеву и у Дахабу је падала киБалтазар од почетка није крио же- ша, што је јако ретка појава
љу да се ожени Катарином, па је на- за пустињу и значи да је то
кон крштења у православној цркви велики благослов за наш брак.
затражио дозволу њених родитеља да Тако нам је рекао бедуин који
се венчају. Пошто је одлука била спон- је организовао тај други део
тана, није имао прстен, али га је ку- церемоније – објашњава Мипио већ на одмору те исте године. лан.
Венчали су се у Панчеву, а слушале
Они уважавају обичаје обеју земасу се тамбурице и рокенрол бенд ља. То значи да имају два Божића,
„Trouble Heart”.
две Нове године и дупло више празника и весеља.
– Лепо је то када долазите
из различитих култура, а нарочито кад су различити матерњи језици. Ми комуницирамо на нашем заједничком
који је комбинација енглеског,
српског и француског. Од првог дана се разумемо, јер очи
и љубав говоре много више од
мишића званог језик. Љубав
нас је спојила без обзира на
дистанцу с које смо започели
Никос и Ирена пре него што смо се срели –
закључује.
– Он је пореклом из Белорусије,
Заједно воде „Инстаграм” профил
тако да смо врло слични. У Аустрији под називом „Domacicica”.
је одмалена, тако да је неке ствари
попримио кроз живот овде. Највише Мултикултурална фамилија
се разликујемо по томе што сам ја Ирена Варга (34), професорка српнавикла да имам своје пријатеље око ског језика и књижевности, и Никос
себе и људе који су много дружељу- Каракехајас (31), достављач пакета,
биви и расположени за изненадне по- упознали су се у Ставросу, где је она
зиве на кафу... Највеће сличности су туристички боравила 2013. године.
у храни коју волимо да једемо и у не- Три године су провели на релацији
ким естетским погледима – прича Србија–Грчка, да би се 2016. најзад
Катарина.
одлучили да отпочну заједнички жиКатарина и Балтазар укупно го- вот тамо.
воре шест је зи ка и раз у ме ју још
понеки, та ко да се увек сна ђу у
комуникацији.
– Једно од другога смо научили доста о нашим пословима. Такође једно
друго учимо својем матерњем језику.
Разликујемо се у неким животним
принципима – закључује Катарина.

Заједнички језик

Милан Илоски (30) из Панчева и
Францускиња Лусил (27) упознали су
се пре четири године на Ибици, где
су радили као промотери за бар на
плажи. Она је била у шпанском тиму,
Судбински бал
а он у енглеском, али су се срели тек
Панчевка Катарина (26), модни ди- у клубу где је његов тим организовао
зајнер и кројач, тренутно на специја- журку.
– Почели смо да ђускамо заједно и
лизацији за кројача високе моде за
жене, и Аустријанац Балтaзар Јар- нисмо причали од прегласне музике.
штајн (31), грађевински техничар, на Након сат времена отишли смо на
студијама примењене електронике, балкон, где смо, на наше заједничко
упознали су се на готик балу у Бечу, изненађење, схватили да радимо за
исти бар. Рекла ми је да је
срећна јер је тог дана званично завршила мастер-студије.
За честитање сам предложио
пољубац, на шта ме је Лусил
пољубила у образ. Рекао сам
јој да то није пољубац за мастер, на шта се она насмејала
и рекла: „Слажем се”. То је
био наш први пољубац и званично почетак наше љубавне
приче – прича Милан.
Од тог тренутка проводили
су
све време заједно.
Балтазар и Катарина
– После четири дана потпукада је она боравила тамо због кон- ног нераздвајања предложио сам јој
да се пресели код мене – изговор ми
султација за упис на факултет.
– Наша љубавна прича има јако је био да свакако проводимо све вребрз ток. С обзиром на то да сам га ме заједно и да би ово било једнонекако очарала, дошао је већ три не- ставније. После две недеље сам је
деље након сусрета у Србију, иако запросио и када сада вратим филм,

Слобода говора

помогле да се брзо и лако интегришем у Грчкој – објашњава Ирена.
У лето 2016. године родила им се
Теодора. Када је она напунила годину дана, преселили су се у Немачку и
тамо сада граде свој живот.
Ирена каже да су Грци веома привржени породици и да јој се то веома
допада.
– За Грке се каже да су лењи, али ја
бих пре то назвала претераном лежерношћу и одсуством дисциплине.
Већина њих се води паролом „лако
ћемо” или „мислићемо о томе сутра”.
Ја сам сушта супротност томе, јер волим да држим све конце у својим рукама и мислим да живот треба да се
планира, а не да се живи стихијски.
Међутим, супруг ме је научио једној

Милан и Лусил
занимљивој грчкој изреци, а она гласи: „Када људи праве планове, богови
се смеју”. Искрено речено, нас двоје
по ку ша ва мо да по ми ри мо те две
различите природе и пронађемо баланс
– каже.
У њиховој кући се слави Божић (Грци га славе по грегоријанском календару, као и католици) и два Ускрса, у
чему највише ужива њихова ћерка.
– Посебност нашег брака је у томе
што и Никос и ја имамо две домовине, Србију и Грчку, и што наше дете
има ту привилегију да од рођења учи
четири језика и да одраста у мултикултуралној фамилији, каква је наша
– закључује.

Спонтано, судбински

Дипломирани драматург и мултимедијални уметник Александра Илић
Гифорд (44) и наставник енглеског
језика у САД Брендон Ли Гифорд (44)
упознали су се захваљујући сличним
интересовањима, а посебно љубави
према истој музици.
– Све је почело причом преко платформе једног од наших најомиљенијих бендова, па се проширило на
писање поезије једно другом... Било
је фантастично упознати романтичара слободног духа. Текло
је као нека бајка, сасвим спонта но, суд бин ски – при ча
Александра.
Обострано заљубљивање је
било „инстант”. У почетку су
највише комуницирали путем
интернета и телефона, али то
је трајало веома кратко. Он је
долетео у Србију и након само два дана венчали су се у
Панчеву.
– Иако смо рођени и одрасли
на два различита краја
Брендон и Александра
света, одгајани у две различи– С обзиром на то да сам ово место те културе, фасцинантно је колико
заиста заволела и да су ме Никосова сличних склоности и успомена делипородица и пријатељи дивно прихва- мо. Он ми често каже да ни у свом
тили, та одлука ми није тешко пала. најближем окружењу, у Америци, ниГрци су веома срдачни и гостопри- је срео женску особу која воли толико
мљиви и када им кажете да долазите истих ствари као он. Од почетка је
из Србије, обавезно се труде да вас одушевљен српским традиционалним
импресионирају с неколико наших вредностима. Увек с великим уважавањем и с поносом говори о томе.
фраза – прича Ирена.
Склапање брака у њиховом случају Чак и док смо дуги низ година живебило је само формалност, да би она ли у Америци, он је свима причао о
добила неограничен боравак у Грч- лепотама и посебности наше културе
кој. Романтична просидба је изоста- – објашњава она.
Најлепша ствар у „међународном”
ла, а венчању су присуствовали само
браку је то што се прошире хорињихови кумови.
– Увек радо препричавамо анегдо- зонти.
– Отвориш се ка новим знањима,
ту о томе како смо у потпуно опуштеној гардероби и без икакве помпе пре струјањима, сусретима. Научиш да
венчања отишли у локални кафић на размишљаш и осећаш на два језика.
пиће. Власник локала нас је питао: То те заиста тестира и употпуни као
„Где сте, шта радите?” А ми на то од- личност. Сагледаваш свет из разлиговарамо: „Ништа посебно, ево иде- читих углова и осећаш се као код кумо да се венчамо”. И онда смо, на- ће и кад долазиш и кад одлазиш. Таравно, сви попадали од смеха. Ја сам кође, дете или деца коју створите заимала ту срећу да нисам била једина јед но у ин тер на ци о нал ном бра ку,
српска снаја у Ставросу. Наиме, тамо чини ми се, добијају још јача крила
живи још десетак наших девојака уда- за лет кроз овај живот – закључује
тих за Грке и све се друже и држе Александра.
Мирјана Марић
зајед но. Оне су ми та ко ђе ве о ма

Прича о мистериозном нестанку новинара Чомског и
његовом пријатељ ству од
сту дент ских
дана с колегом
Вла ди ми ром
Ф. чита се као
најузбудљивији трилер. Али
иза тог заплета крије се опора слика ерозије свих
вредности, издаје, погубних подела
и судбине новинара и српског друштва уопште у три последње неславне деценије. У антологијском
поглављу „Пријатељи”, у готово
филмском ритму, језгровито и непоштедно изнесена је кратка историја нашег пропадања а да истовремено није нарушен романескни
набој нити занемарен развој односа двају главних ликова, једног промашеног и једног усправног човека.
Два читаоца који до 2. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта за вас представља
слобода говора?”, 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

Прелепо лоша
Скоро две деце ни је ка сније, Меди
и Ијан су у
браку и имају
див ног
синчића Чарлија – живе
са вр ше ним
жи во том у
савршеној
кући у предграђу. Међутим, након тајанствене несреће на
камповању, Меди ће остати велики ожиљак на лицу. Одлазећи на
терапију, постепено открива своје
страхове због Ијана, забринутост
за безбедност њиховог сина, али и
детаље компликоване и бурне прошлости са Џо. Од Балкана до Енглеске, од Ирака до Менхетна, и
на крају до породичног дома у Канзасу, шеснаест година љубави и
страха, авантура и сумњи, кулминира у једном дану.
Два читаоца који до 2. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта значи савршен живот?”, 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
У прошлом броју смо вас питали
шта за вас значи реч тама. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Тама је реч која настаје кад не
одлучиш на време хоћеш ли да позовеш тату или маму, па викнеш:
’Тааамааа’.” 064/0120...
„То је надимак за Тамару кад јој
падне мрак на очи.” 063/3635...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање које књиге су обележиле ваше детињство:
„Оне које сам заборавио да вратим на време у библиотеку, па сам
џе па рац по тро шио на ка зну.”
065/5229...
„Књиге Градимира Стојковића,
које данас једнако воле и моја деца. Хајдук је мој најдражи лик из
детињства.” 064/3321...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ПРОФ. ВАСИЛИЈЕ ДОЛОВАЧКИ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: 7. ЈУЛА

МАГИЈА И МОЋ КЛАСИЧНЕ СЛИКЕ

Шта се то догодило
у Белој Цркви?

Василије Васа Доловачки (60)
рођен је и живи у Баваништу.
Дипломирао је на Факултету
ликовних уметности у Београду у класи проф. Зорана Петровића 1984. године, а пет година касније завршио је постди плом ске сту ди је у кла си
проф. Мирјане Михач. Од 1992.
године члан је УЛУС-а.
Учесник је многих групних,
аукцијских и хуманитарних
изложби. Добитник је награде
„Љубица Сокић” за слике малог формата (1982), прве награде на Јужнобанатском ликовном салону (1982), награде
„Петар Лубарда” за цртеж на
тему животиње (1983 и 1984),
награде за најбољег студента
Академије ликовних уметности (1983), награде „Никола
Граовац” за сликарство (прво
место, 1984), велике награде
„Петар Лубарда” за сликарство
и „Момо Капор” за сликарство
(2018). Више пута је награђиван на ликовним салонима у
Ковину и Панчеву.
ПАНЧЕВАЦ: Када и како сте
се заинтересовали за уметност?
ВА СИ ЛИ ЈЕ ДО ЛО ВАЧ КИ:
Моји су вазда од земље и са земљом живели. Отац је био одличан ученик и одувек је имао
диван рукопис, али се нико није бавио уметношћу. За мене је
важило да добро цртам и то ме
је пратило све време школовања. Крајем основне школе сам
пожелео да се тиме и бавим.
Одушевљавао сам се природом,
желео сам да будем и зоолог,
да тумарам по просторима и
да евентуално цртам то што видим. Међутим, када сам кренуо у средњу школу, сусрео сам
се са историјом уметности и
почео озбиљније да упознајем
ту област. Онда кренеш полако
да истражујеш уметнике из одређених периода, да читаш њихове биографије... С друге стране, имао сам и професора који
је био млад и пун ентузијазма
и који је то на мене вероватно
и пренео. Полако сам се припремао за следећи корак, одлазак
на академију, тако што сам
ишао на часове у Шуматовачкој.
l С обзиром на то да се ваша
породица бавила пољопривредом, како су реаговали на ваш
избор да се бавите сликарством?
– Подржавали су ме. Нисам
изабрао нешто попут права или
медицине, и није им испрва
баш било јасно шта ћу радити.
Али отац је био миран и говорио је да мотика увек чека, па
ако и не успем, биће за мене
посла.
l На кон ака де ми је ни сте
остали у Београду?
– На време сам схватио да је
Баваниште довољно далеко и
довољно близу нашем највећем центру и да ми није проблем да радим с неке дистанце. Овде живим све време и
скоро двадесет година сам имао
статус слободног уметника и
искључиво од сликарства сам
живео. Последњих дванаест година сам професор на Академи ји кла сич ног сли кар ства
„Educons”, који се од ове године зове „МБ универзитет”.
l Како памтите период студирања? Шта сте највредније
понели оданде?
– Одувек сам био традиционалиста. Кад посматрам са ове
дистанце, имао сам здраву идеју да пет година живота посветим студирању, учењу о техникама и материјалима и свету који ме окружује. Био сам у
класи проф. Зорана Петровића, где је било доста оних који
су радили лимовима, ауто-лаком и волели да експериментишу. Ја сам увек бирао модел или неку мртву природу,
што је професор приметио и
склонио ме је из тог простора
у један који смо звали „самица”. Сли као сам мо де ле,

Василије Доловачки
аутопортрете и сл. Трудио сам
се да испечем занат и да научим основе. После академије
сам мислио да носим богзна
какав капитал, али тек након
једне деценије сам увидео да
је то био тек почетак. Барем је
тако за оне који су желели да
неким стварима овладају, да
би сутра могли да свој посао
раде на прави начин.
l Колико сте се брзо снашли
у уметничком свету након академије?
– Када изађете са академије,
доста је необично јер сте до
по след њег да на увек има ли
ментора поред себе, који је гледао ваше радове и с којим сте
о њима разговарали. Данас своје студенте саветујем да, када
заврше, остану у контакту са
својим колегама, с којима ће
комуницирати и који ће с времена на време погледати шта
раде и дати им неко мишљење. Мени није били свеједно,
али сам на самом почетку добио награду „Никола Граовац”,
која је била значајна, али и
новчана, што ми је на старту
обезбедило неке могућности.
Сви ми радимо онако како најбоље умемо, а код мене се поклопило да је оно што је мени
било интересантно и што сам
истраживао, имало купце. То
су брзо приметили и галеристи. Мој рад је био озбиљан, а
и цене су брзо постале озбиљне, те сам имао могућност да
само од свог уметничког рада
и живим.
l Да ли се сећате која је била
прва слика коју сте продали?
– Мислим да је то било још
на Академији. Иако нам је било забрањено да излажемо док
смо студенти, ја сам имао једну изложбу цртежа у Панчеву
и изложбу слика мањих формата у Ковину и ту се већ нешто продало. Оно што сам радио било је интересантно људима и желели су да имају моје слике у свом окружењу. Сликарство је као и све остале уметности, када чујете неку хармонију звука, желите то изнова и
с пажњом да слушате. Тако је
и код слика. Оне морају да имају магију и моћ да пожелите
поново да је видите, а ако је
могуће, и да је имате у свом
окружењу.
l Да ли вам је некада било
тешко да се одвојите од неког
свог дела?
– Немам такав однос према
својим сликама. Увек ми је било важније што сам од сваке
продате слике, у неким нормалним околностима, могао да
направим три нове. За неку
слику средњег формата коју
желите да урадите на оригиналном платну квалитетним
материјалом морате доста да
уложите. Нажалост, данас је

такво време дошло да се дух
сужава, па се и све остало скупља. Иначе радим велике формате, али не могу да кажем да
не радим и мале, од њих живим. Велике формате је тешко
продати, али ја сам рођен у
овом времену, имам пуно искуства, а леђа, рука и очи ме
добро служе, тако да сада радим најбоље и радићу те формате докле год буде тако.
l Да ли је тешко одржати
цене с обзиром на опште економске околности?
– Сви уметници знају када
им је златно доба. Није свеједно када нико не зове четири
месеца. Кад крену да зову и
свраћају, онда знам да је наступио бољи период. Можда
бих лакше живео да сам кориговао цене, али нисам желео.
Ова мо су до ла зи ли мно го
озбиљни људи, остављали озбиљан новац и не желим да њихов капитал обарам овде.
l Колико је тешко урадити
аутопортрет?
– Тешко је свачији портрет
нацртати. Сада је можда олакшано уз добре фотографије, али
се упркос томе праве грешке.
Ствар је у магији слике. Није
проблем насликати два ока,
уста, нос…, већ је изазов насликати онај дамар и сокове
испод те појавности. То је та
вечита Пигмалионова жеља да
скулптура коју је клесао оживи.
l Колико је класична слика
популарна?
– Класична слика и даље делује. Некада ми дођу људи у
атеље после пар година и сете
се да је у ћошку стајала нека
слика. То значи да су је понели са собом и да је неко време
живела у њима. Ја трагам за
сликом тако да она комуницира, да неко одреагује и да она
оплемени оног ко је посматра.
l Да ли се дешава да неке
своје слике пожелите да прерадите после неког времена?
– Дешавало се и дешава се.
Круцијално је питање када се
треба зауставити, јер слика може да се слика вечно.
l Шта се данас тражи?
– Многи дођу да купе лепу
слику и уметник ухвати себе у
реализацији нечега што би се
некоме допало. То не значи да
нема лепе слике. Дешава се да
траже и слике с тежим набојем и тематским одређењем.
Данас се често људи гаде хармонизације и глорификују назадност. Ту долазимо до кича.
Како одредити шта је кич? Ја
сам прихватио став да је кич
неистина која жели да се допадне.
l Рекли сте да сте од основне школе били заинтересовани за природу. Како се тај однос према њој мењао кроз вашу каријеру?

– Природу као пејзаж почео
сам да уносим последњих неколико година. Раније сам имао
фрагменте фасада и капија с
фигурама, неким урбаним местима или ентеријерима, као и
мртву природу. Пејзаж сам избегавао. Међутим, сада с великим форматима просто се наметнуло.
l Колико је окружење у ком
сте одрасли и живите утицало
на ваш уметнички развој?
– Свакако да јесте – миље,
амбијент, ширина и познавање ствари, али човек стално
треба да учи, да чита и да се
оплемењује. Дешава се да ме
покрене неки мотив, или лик
који сам видео и око њега градим амбијент или сценографију и онда постављам догађања
у тој причи. Инспирација се
догоди у самом раду. Свашта
се врзма по глави, фотографишем, скупљам материјале –
исечке из новина, књижица,
вадим ликове, па стављам у
фиоке, фолдере… Ту се они кувају, док не изградим неку причу која није наративна. А онда
свако има своју причу када види слику.
l Да ли сликар тежи томе да
створи савршено дело?
– Сви тежимо том вечном,
бескрајном и бесконачном. Ја
се више радујем у раду него кад
слику завршим. У раду је радост велика. Благословени су
тренуци када сликар увече, духовно и физички уморан, одлази на починак са жељом да што
пре сване и поново настави да
ради. То радовање које имаш
још као студент треба да се одржи и да се никада не загаси.
Јер ако се то деси, онда се ради
из лакта, не из срца. Ту ватру
треба стално разгоревати, читати, слушати музику и онда се
она једноставно догоди…
l Колико вам значи рад са
студентима?
– Радујем се. Не знам када
дође тај тренутак да одрастемо и да нестане та неисквареност. С њима је осећам у великој мери. Радујем се њиховим
успесима, заједно пролазимо
преко неуспеха. Лепо је радити с младима. Човек мисли да
много зна, али ако је отворен,
добија пуно. Нека њихова питања и разговори ме терају да
о одређеним темама можда и
први пут размишљам. Мој систем је такав да увек носим мали кофер са штафелајем и да
радим исто што и они. Кроз
рад ми разговарамо о сликању
и процесу сликања.
l На шта сте највише поносни до сада?
– На то што моје слике значе другим људима, јер једино
то даје смисао свему што радим.
Мирјана Марић

Улица 7. јула представља границу између МЗ Центар и МЗ
Војловица, а под овим називом постоји од 1968. године.
Пре тога, од 1959, звала се
Утринска.
А шта се то, заправо, десило 7. јула 1941. године?
Србија је већ три месеца
под немачком окупацијом. По
уходаној пракси, освајачи брзо налазе квислинге и већ 16.
маја именују „домаћу власт”
– Савет комесара, на чијем је
челу Милан Аћимовић, предратни шеф београдске полиције и министар унутрашњих
послова. „Комесарска влада”
је помоћни извршни орган
Управног штаба немачког команданта Србије.
На основу упутства Аћимовићевог Министарства унутрашњих послова, до средине маја 1941. године на дужност се добровољно јавило
1.779 жандарма и 159 жандармеријских официра.
Тих дана почињу и прве
саботаже против Немаца, који уз вра ћа ју од ма зда ма и
стрељањима. У томе им пома жу при пад ни ци Срп ске
жандармерије.
Феликс Бенцлер, генерал
Вермахта, у извештају од 23.
јула 1941. године који шаље
у Берлин, пише: „До сада је
више од стотину особа стрељала Српска жандармерија
као репресалију по наредбама немачких окупационих
власти”. У извештају набраја
непосредно учешће Жандармерије у стрељањима у Београду и другим градовима у
Србији.
То је, дакле, оквир за слику.
А слика је следећа: тог врелог јулског понедељка, 7. јула 1941. године, на Ивањдан,
у Белој Цркви код Крупња
требало је да се одржи традиционални вашар. Због окупације, међутим, и због гласина да ће „комунисти одржати збор”, председник
општине Средоје Сређа Кнежевић рекао је
народу после литургије у цркви да се разиђе. Већина је послушала, али је око
„Кафане Недељковића” остало стотинак

Крагујевцу магазин, а сада
иду на Крупањ.
Док је Шпанац још говорио, пред сед ник оп шти не
Кнежевић телефонирао је команди Жандармерије у Крупњу, која је послала патролу
из суседне Завлаке.
После говора партизани су
напустили Белу Цркву, а народ је полако почео да се разилази, кад су се испред кафане појавила двојица жандарма на бициклима – наредник Богдан Лончар и каплар
Миленко Браковић.
Према верзији оних који
комунисте сматрају зликовцима, „жандарми су лепо позвали народ да се разиђе, да
се Немци у оближњем Крупњу не наљуте”. Приказ догађа ја њи хо вих иде о ло шких
противника је другачији: жандарми су „грубо покушали да
растуре збор”, па је један скојевац пристигао партизане и
позвао их да се врате. С њим
су у село пошли политички
комесар чете Шпанац и партизан Цветин Солдатовић.
Ови су жандарме Лончара
и Браковића затекли у разговору с Кнежевићем, испред
кафане, па су једни друге позвали да положе оружје. Опет
имамо две верзије: према једној, Лончар је „поштовао правила службе”, па је неколико
пута усмено упозорио партизане, а онда им испалио метак упозорења преко глава.
Према другој, реалнијој, пуцао је и промашио. Сви се,
међутим, слажу да је потом
Жикица Јовановић Шпанац
нанишанио из пиштоља и пуцао у Лончара. Погодио га је у
фишеклије на опасачу, муниција у њима је експлодирала
и жандарма смртно ранила.
Солдатовић је истовремено из
пушке пуцао у Браковића и
на месту га убио. Жикица Јовановић Шпанац, Солдатовић
и скојевац Владан Бојанић
покупили су оружје од
жандарма, а Шпанац је
над њиховим телима
рекао: „Тако ће проћи
сви они који буду служили окупатора”.
Браковић и Лончар
су са хра ње ни су традан, на гробљу у

Улица 7. јула
ме шта на из Бе ле Цр кве и
околних села.
Према једином званичном
документу о овом догађају,
извештају Жандармерије достављеном 21. јула 1941. године Министарству унутрашњих послова у Београду,
касно по подне 7. јула из шуме је дошло десет-петнаест
партизана наоружаних пушкама, док је један носио
пу шко ми тра љез. Је дан од
њих, обучен у цивилни балон мантил – доцније ће бити идентификован као Жикица Јовановић, новинар из
Ваљева – обратио се окупљенима испред кафане. Рекао
је да „Руси напредују и треба им помоћи”, тражио да се
саботира рад у белоцркванском руднику лигнита, да се
не иде на кулук и не плаћа
пореза. Обавестио је слушаоце да је 1921. године основана комунистичка партија
чији је рад био спречен оружјем. Ипак, у Лај ков цу су
запали ли ци стер не, а у

Завлаци. Шпанац је погинуо
девет месеци касније.
Живорад Жикица Јовановић Шпанац родио се 1914.
године у породици богатог ваљевског кафеџије ожењеног
Чехињом. Из гимназије је избачен због „ширења марксистичких и револуционарних
идеја”, па је школовање завршио у Београду, где је касније студирао југословенску књижевност, чешки и руски језик
на Филозофском факултету.
Године 1937. упутио се у
Шпанију, у рат, а у априлу
1941. пријавио се као добровољац у Југословенску краљевску војску, али је због претходне антидржавне делатности одбијен. После напада Немачке на СССР учествује у
формирању Рађевачке партизанске чете... А онда је дошао
Ивањдан.
Према званичној верзији,
Жикица Јовановић Шпанац
је погинуо у сукобу са четницима 12. марта 1942. Није
познато где је сахрањен.

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 28. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Неколико парова прелепих белорепана
има гнезда у нашем окружењу.
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Др Зоран Манасијевић,
орнитолог

ПРИРОДА ОКО ДУНАВА, МЕСТО ПРЕПУНО ЛЕПОТЕ ЖИВОТА

ИВАНОВАЧКА АДА – ПРАВИ РАЈ ЗА ПТИЦЕ
Мало наших суграђана је свесно какво богатство живота нас
у сваком тренутку окружује, с
обзиром на то да места издашна раскошном природом имамо на сваком кораку, што је
готово невероватно ако се зна
да се Панчево налази надомак
метрополе каква је Београд.
У њих свакако спада и Ивановачка ада, речно острвце наслоњено на Дунав надомак поменутог села.
Поред рајског зеленила, ова
исконска џунгла дом је предивном птичјем свету, који својом појавом толико плени да
су многи орнитолози баш ову
локацију у близини Иванова
означили као једну од најинтересантнијих у окружењу.
Ивановачка ада, речно острвце окружено Дунавом и његовим рукавцима, представља јединствену питорексну прашуму и станиште разноликог биљног и животињског света. Поред шароликог сплета дрвећа
којем прија влажнији терен,
као и водене фауне – од свих
врста риба до разних гмизаваца, глодара и других сисара,
можда најупечатљивије место
заузимају птице.

неко дрво, нема му спаса, будући да му својим киселинама
из измета оштећују кору и убрзо га у потпуности оголе. Примера ради, у унутрашњости дунавског острва Форконтумац
нашао сам једну велику групу
од око двеста парова – наводи
Зоран.
На ади има и других мањих
грабљивица, попут ветрушке,
копца и сокола ластавичара;
честа појава су и водомари, детлићи и корморани, а овде се
хране и чапље.
– Ја их зовем дангубе, јер су
у стању да сатима осматрају
површину воде. Главно оружје им је оштар кљун, који користе као бодеж за набадање
рибе или жабе. Дуге ноге им

добро дођу за гацање по плићацима, па им је плен и све
друго што нађу у води. Има их
више врста – сива је станарица, а ове друге, као што бела,
жута, гак, померају се ка југу.
Водомар је такође занимљив
јер буши тунеле и гнезди се у
насипима. Ту су, наравно, и
лабудови, који су, након година изумирања, сада у експанзији и може се рећи да постају
инвазивна врста, пре свега зато што агресивно бране своју
територију – говори прекаљени орнитолог.
Овакву причу тешко је окончати, као и уживање у погледу
на тај рајски свет. А да ли ће
нам потрајати, можда и пресудно зависи и од нас самих...

ИМА И КОД НАС ТИХ
ЧУДЕСНИХ ОР ЛО ВА
У сваком тренутку неки кљун вреба на ади
Обилазак тих дивних створења истинским љубитељима доступан је у сваком тренутку. Довољно је само стићи до моста
на Надели, на самом улазу у
Иваново, скренути лево и препустити се фасцинацији сатканој

Један од њих је и др Зоран
Манасијевић, лекар по струци,
али поред тога што ревносно
људима спасава животе, ништа
мање енергије и љубави не улаже ни у очување природе, пре
свега птичјег света. Због свега

– Зашто је битна ова површина и због чега морамо све
то да посечемо, а да не оставимо ту и тамо острвце чисте
природе? Чак ни овим плантажним шумама не би сметало понеко аутохтоно дрвце, које је практично солитер, односно богато је разним животињским светом – од инсеката,
преко водоземаца и гмизаваца, до сисара и птица. Све то
живи у њему и од њега – наводи
орнитолог.

Орнитолог др Зоран Манасијевић својим је очима видео величанствене орлове
белорепане на Ивановачкој
ади.
– Баш овде наишао сам на
један пар. Када нас је женка
спазила, у моменту је полетела, напустивши своје гнездо
на црној тополи, а ја сам се
већ следећег трена уклонио

како је не бих ометао док инкубира на јајима. Белорепани се могу видети и како парају небо над Београдом, што
је, може се рећи, светски куриозитет, будући да постоји
један пар на Великом ратном
острву, док их у Панчеву има
према јабучком риту и на путу за нашу престоницу –
истиче орнитолог.

Орао белорепан главни
је даса

Лабудови суверено чувају своју територију
Својом појавом у сваком тренутку плене и, свеједно да ли
мирно стоје на некој грани или
вребају плен у води, испуштају
невероватне крике, међусобно
се дозивају као праве оперске
диве или демонстрирају летачке могућности грациозно замахујући крилима приликом
узлетања.

од (готово) непатворене природе. Нажалост, и ту као и многим
сличним случајевима људска рука злокобно прети узурпацијом
и деструкцијом, а веома мало
доприноси очувању тог блага.
Наравно, има и оних који
се свим силама боре за опстанак оваквих тешко изрецивих
лепота.

КА КО СА ЧУ ВА ТИ ВЕ ЛИ КЕ ПТИ ЦЕ?
Држава у новије време мало боље штити крупније грабљивице, па им је број у лаганом порасту. Нажалост, и
даље има разних случајева
тровања, попут оног у околини Апатина, када је угинуло много живог света – од
шакала, преко врана, до орлова мишара.
– И белорепан спада у ризичну групу јер, иако му је
главна храна риба, једе све
– патке, змије, гуштере и
друге водене животиње. Чак
и лабуда може да савлада
јер има моћан кљун, а не ли-

би се ни да стрвинари, када
лако може да пострада од
тровања. Ту нарочито греше
млађе птице, док одрасли
некако умеју да процене шта
је за јело. Ипак, број белорепана је у последњих двадесет година учетворостручен
на неких 120 парова, пре
свега захваљујући одговорнијем односу према њима,
али и изградњи рибњака,
што им обезбеђује довољно
хране. Поред тровања, највише му штети узнемиравање, попут шумарских радова
– каже Зоран Манасијевић.

Белорепан

тога он је завредео и статус
орнитолога, а Ивановачка ада
му је јед на од оми ље ни јих
локација за посматрање пернатих лепотица.

Како сачувати острвце
чисте природе?!
Да би се приступило Ивановачкој ади, може се продужити и кроз село и скренути лево
ка бедему, попети се на њега,
проћи рампу и спустити се у
заштићено подручје, у којем се
поред осталих птица легу и белорепани, то јест један пар ове
угрожене врсте.
А тамо су нас на самом улазу дочекали елегантни лабудови, бојажљиве чапље и јато веселих патака глувара, као и понеки хитрокрили голуб гриваш.
– Ово је у ствари споменик
природе од око седам хектара,
што је половина Народне баште. Ту се налазе аутохтоне врсте дрвећа, попут црне и беле
тополе, беле врбе, пољског јасена, храста... Заправо све оно
што спада у богатство биодиверзитета. Поред овог места су
плантажне шуме, у овом случају канадске тополе, које су
кудикамо стерилније – описује подручје у којем се налазимо овај заљубљеник у природу.
У том моменту зачуо се препознатљив звук налик одзвањању федера. Реч је вероватно
о детлићу или, према Зорановим речима, можда о црној жуни, најкрупнијем примерку те
врсте, која има око пола метра. Тај детлић воли ове водоплавне шуме, а прави велике
дупље, које као свој дом користе и многе друге врсте птица,
попут голуба дупљаша, гаћасте
кукумавке, чавке...

Ивановачка ада је веома значајна и због тога што у њој живи пар орлова белорепана, предивне грабљивице импозантних крила.
– Када крене с надлетањем,
тај догађај није ништа мање
магичан од оног када супови
патролирају ваздухом изнад Увца. Висок је малтене један метар, а распон крила, која подсећају на даске с прстастим
крајевима, износи око два метра и четрдесет центиметара.
Наравно, има бео реп, због чега је добио такав назив. Зову га
још и штекавац, зато што испушта продорне звуке налик
штектању. Ова грандиозна птица спада у категорију морских
орлова и зато живи на влажним
подучјима. Белорепани носе по
два до три младунца, и то у
гнезду од по метар ширине и
дубине, и за то им је неопходна велика рашљаста крошња.
Код овог орла, за разлику од
неких других, није изражен каинизам, односно то кад старији брат убије млађег како би
лакше опстао. У почетку су тамни, а бели реп добијају постепено. Иако родитеље напуштају већ за око четрдесет дана,
тек након лутања од пет-шест
година постају апсолутно зрели – каже доктор за људе и
птице.

Шаренило од корморана,
чапљи, лабудова,
водомара....
Уто се из шуме зачуло „крипкрип”. То су биле пчеларице,
неописиво лепе птице. Недуго
затим пролетеле су и сенице...
– На Ивановачкој ади живи
и много друге интересантне перади. Рецимо, корморани су
добри рониоци и постоји фама да се хране квалитетном
рибом. Међутим, истраживања су доказала да једу готово
искључиво рибљи коров, али
су свеједно због те неистине и
даље жестоко прогоњени. С друге стране, легу се у веома бучним колонијама, а кад заузму

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Љубитељи птица у зони где се гнезди прелепи орао

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.

Стрелиштанци
На Стрелишту, код Улице 7.
јула, живе два улична пса које
хране хумани људи из комшилука. Они су дивни према
људима, псима и нарочито према деци.
У питању су мужјак и женка, која је стерилисана, а добила је и вакцину против заразних болести. Проблем је то што понекад јуре за бициклистима, па би било лепо да пронађу свој миран кутак и човека
који ће се бринути о њима.
Дру ге ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон
061/175-96-92.

Рафинерци
Два „брата” и „сека” из круга Рафинерије траже сигуран дом. Одрасли су уз мајку Петру која се ту
појавила, где се убрзо и оштенила.
Налазе се покрај нафтовода, уз
ограду, на месту које нимало није
безбедно за њих. Уколико неко може да помогне, да их збрине или
удоми, требало би да се јави што пре.
Мазни су и весели, а све друго се може сазнати на телефон
063/862-99-54.

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

ПУНТО 1.2, 2003, клима, гаражиран, одличан, власник.
064/142-55-93. (294953)
ШКОДА фабија 1.2, 2014,
атестиран плин, клима.
064/130-36-02. (295019)
ПУНТО 3, 1,2, 2011/12, петора врата, атестиран плин.
064/130-36-02. (295019)
ГРАНДЕ пунто 1.9, 2007, петора врата, фул опрема, 6
брзина. 064/130-36-02.
(295019)
ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2,
2003. годиште. 065/361-6422. (295030)

ШКОДА октавија 2.0, 2005,
у фулу, прва боја, шест брзина. 064/130-36-02.
(295019)
НА ПРОДАЈУ ксара пикасо
2003. годиште, 2.0 дизел,
власник. Тел. 064/428-1875. (295086)

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 фијат пунто
спид 6, 1999. годиште.
063/8904-21-80. (295099)
ЛАДА НИВА, 1.6, 1991. годиште, одлична, атест од
плина до 2025, замена.
065/954-95-49. (295102)
КОРОЛА версо, 2005. годиште, прешла 143.000, 1995.
седам седишта. 069/280-3916. (295132)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
веш-машине, телевизоре,
долазим на адресу.
062/873-19-80; 064/503-30-11
064/158-44-10, 063/101-11ПРОДАЈЕМ казан од 100 ли- 47. (295177)
КУПУЈЕМ возила до 1.500
евра, стање небитно.
тара. 063/121-83-69.
КУПУЈЕМ ТА пећи, два и три
063/165-83-75. (295213)
(295010)
кв, вршимо ремонт.

ГАРАЖЕ
ГАРАЖА монтажна 5 х 2,6
м, метална. 063/729-72-86.
(295040)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор 130 квм, у Тамиш Капији. 063/175-62-95,
(295162)

АПАРАТИ

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-4789. (295190)

ПРОДАЈЕМ шанк, кухињу,
комода стилска, сто, угаона
гарнитура. 061/193-00-09.
(295026)
МЕТАЛНА врата и прозоре,
собна врата. Тел. 066/57291-19. (295067)
ПРОДАЈЕМ брачни, кревет
2 х 0,90 х 1.90. Тел.
063/175-67-67. (295103)

НА ПРОДАЈУ квалитетна ,
црна земља за насипање
дворишта са превозом.
064/192-85-44. (294815)
КОТАО, шпорет алфа 12,5
кв, за централно грејање,
врло повољно. 064/123-6365. (294938)
ПРОДАЈЕМ тросед на развлачење, две фотеље, два
кауча, супер очувано, јефтино. Тел. 062/101-31-73
или 345-565. (294933)
ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
Тел. 060/180-10-20,
013/371-568. (195149)

ПРОДАЈЕМ двосед и тросед, ПРОДАЈЕМ кућу у Омољиса механизмом, 10 евра ко- ци. Тел. 064/197-28-24 или
мад. 066/318-235. (295092) 063/899-43-28.
ПРОДАЈЕМ воћњак, 90 ари,
Новосељански пут, до
асвалта, викендица, струја,
вода, 65.000 евра. 063/81626-89. (294025)

ПРОДАЈЕМ кавез за коке
носиље, 120 комада.
065/331-82-63. (295107)
ПРОДАЈА новог намештаја.
Столови од 4.500, столице
од 1.800, клик-клак лежајеви од 15.300. 060/600-1452. (295123)
ИНВАЛИДСКА колица, угаона гарнитура, комбиновани фрижидер двомоторац,
телевизор, фотеља.
063/861-82-66. (295127)
СУДОПЕРА, с висећим, фотеља мојца, самачки кревет,
орман с ципеларником, табуре. 063/861-82-66.
(295127)

ПРОДАЈЕМ котао на чврсто
гориво termico, 42 кв, 300
евра. 062/841-76-69. (295192)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, гаПОТРАЖЊА
ранција. 063/705-18-18.
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих 063/705-18-18, 335-930.
врста возила, катализатора, (295183)
продаја делова, долазим на ПРЕПЕЛИЧЈА јаја лековите,
адресу. 069/203-00-44,
препелице младе, кавези,
066/409-991. (294060)
достава. 062/976-45-06.
КУПУЈЕМ аутомобиле у било (294005)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину. 065/688-86-30.
(295002)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ пет ланаца са
салашем иза Куткове пумпе,
земља удара у Надел.
062/806-02-58. (294330)

КАУЧИ, ТА, пећ од 6 – 3 кв,
продајем. Тел. 064/160-4639. (295175)

ВОЗИЛА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ОГРЕВНО дрво, повољно,
багрем, буква, храст.
064356-03-93, бесплатана
превоз, 4.500. (295088)

ПРОДАЈЕМ: шљиву, крушку,
виљамовка, грожђе, јабука,
дуња за ракију. Довозимо.
Тел. 063/898-53-08.
(295168)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност клања
и печења. 060/037-11-96.
(294974)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, стрипове, сифон флаше, фигуре, старо
покућство. 063/705-18-18,
335-930. (295183)

ПРОДАЈЕМ кућу, Маргита,
три стана, 8 ари плаца. Тел.
063/829-89-48. (293406)

ПОНУДА

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, луле, дна, мешачи.
331-586, 063/805-74-60.
(294233)

063/705-18-18, 335-930.
(295183)

ПРОДАЈЕМ чамац елан 400,
нерегистрован са томос 4
мотором, очуван. 060/09583-05. (295077)

КУПОПРОДАЈА

АУДИ А 4, авант, 2013,
опрема 2000 цм, прешао
210.000 правих, без улагања, 11.300 евра. 069/22232-75. (295195)

ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(295212)

КУПУЈЕМ мањи ципеларник.
064/348-07-60. (295146)

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

ФОРД фијеста 1.5 ТДЦИ, 75
кс, петора врата, крај 2013.
43.000 км, 6.000 евра, у цену улазе и четири зимске гуме са алу фелнама. Прва
власница (рачун). 064/91936-22. (295137)

ПРОДАЈЕМ пасат Б 6, 4 х 4,
2006. годиште, опел корса
1.0, 2005. годиште. 064/86748-11. (295022)
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ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу. 06415844-10, 063/101-11-47.
(294877)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, стаове, пенкала. 013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(294931)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
шпорете, сервисирам исте.
060/521-93-40. (294955)
КУПУЈЕМ испрвне и неисправне, ТА пећи, свих кв.
061/641-30-36, 066/641-3036. (294963)
КУПУЈЕМ пенкала, медаље,
ордење, сатове, сабље, трактор. 064/867-48-11.
(295022)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, разне књиге, долазак. 063/826-23-65.
(295074)

ПРОДАЈЕМ мању кућу на
Кудељарцу, 9 ари плаца, легализовану. 064/040-82-72.
(294652)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара,
воћњак, кућа 150.000 евра,
договор. 064/276-08-08.
(294664)
КУЋА, нова, 180 квм, Војловица, 48.000 ера. Тел.
064/891-16-48, 063/784-7134. (294739)

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

(7/294877)

ВОЗИЛА

ОГЛАСИ

064/158-44-10, 063/101-11-47

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170), Кудељарац, уз „Техномаркет”,
инфраструктура. 063/72972-86. (29540)
КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
011/274-80-67. (294982)

ПЛАЦ на продају, 27 АРИ,
НА Кудељарцу у близини
Родића. 064/443-07-07.
(294960)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 29 ари, излазак на пут, грађевинско
земљиште. 069/357-95-59.
(294967)
КУЋА на продају у Врњачкој
бањи. 064/947-29-92. (294919)
СТАРУ кућу на 6 ари плаца
продајем/мењам за стан уз
доплату. Ул. Стевице Јовановић. Власник. 064/136-4200. (94962)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
110 ари,с труја,в ода, асфалт, 1.700 евра ар, северна зона. 064/136-42-00.
(294962)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту и два ланца земље под
засадом лешника. 064/35781-50. (294993)

КАЧАРЕВО, кућа на продају
ЗЕМЉА на продају, два лан- 110 квм, ЦГ, плин, центар, 9
ари плац, 36.000, договор.
ца, Новосељански пут уз
065/207-64-46. (295013)
друм. 064/443-07-07.
(294960)
СТРЕЛИШТЕ, 350 квм, 5
ЗЕМЉА на продају 1.4 лан- ари, лукс, 160.000. (679),
ца, Новосељански пут, уз
„Трем 01”, 063/836-23-83.
друм. 064/443-07-07. (294960) (295075)

СТРЕЛИШТЕ, 140 квм. 2.5
ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(295075)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, укњижена, 30.000 евра.
062/641-913. (295011)

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
ВИКЕНДИЦА на Поњавици
код Омољице, 150 квм, 34
ара, плац до воде, 30.000
евра, власник. 064/141-1851. (295085)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 44.000. „Јанковић”, 348-025. (295125)
ОМОЉИЦА, кућа 100 квм,
новија, 5 ари плаца, хитно,
27.000. „Гоца”, 063/899-7700. (295131)
ПРОДАЈЕМ плац од 23 ара у
Панчеву, Скадарска 24-а.
064/184-87-50. (295163)
ПЛАЦ за инвеститоре, Улица
Светог Саве, 4 ара, 97 квм,
130.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (295155)
ГРАЂЕВИНСКИ плац, почетак Кудељарца, 4.3 ара,
15.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (295155)

КУЋУ у Иванову продајем
или мењам за гарсоњеру.
064/372-94-71. (95108)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз, помоћни објекти, 32.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (295184)

ПРОДАЈЕМ плац грађевински 2,52 ара, Златарска 26.
Нова Миса, 35.000 евра.
063/881-18-29. (295109)

ОМОЉИЦА, објекта у изградњи, гаража, струја, вода, 11.5 ари. 064/260-05-34.
(295202)

КОТЕЖ 1, двојна кућа од
164 квм, 3 ара плаца,
128.000 евра. 065/270-1756. (295120)

КУЋА, нова Миса и кукћа у
ширем центру града. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(295189)

КУЋА, Војловица, Братства
јединства 180 квм, грејање,
изолација, 60.000, власник.
065/367-71-71. (295187)

ТЕСЛА, кућа, плац 2,61,
фронт 6 м, 45 + 11, 32.000
евра. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295209)

16

Петак, 28. август 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

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

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

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

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

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ 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.

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме
Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
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
Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. АВГУСТА ДО 10. СЕПТЕМБРА
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

18

Петак, 28. август 2020.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

ПОНУДА

ЦЕНТАР, 80 квм, 1.5 ар дворишта, хитно, 50.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (295131)
ПЛАЦ Кудељарацџ, 25 ари,
40.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (295209)
ПЛАЦ, Новосељански, 13
ари, ограђен, Тамиш, 5 ари,
8.000, 19.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295209)
ПРОДАЈЕМ викендицу, викенд-наеље Долово.
063/237-591. (295210)

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

064/64-39-721
АМК НЕКРЕТНИНЕ, за хитне продаје станова – брза
реализација. Његошева 12.
061/262-08-44. (294889/р)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу без посредника, центар, шири центар.
064/320-61-94. (295174)

ШИРИ центар, новоградња,
трособан, 72 квм, I, ТА, усељив, 79.200.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(295115)

У ВРЊАЧКОЈ бањи продајем једнособан стан, центар,
46 квм. 062/806-02-58.
(294312)
СТРОГИ центар, двособан,
ЦГ, ВП, 51 квм, 45.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (295050)
ПРОДАЈЕМ стан 50 квм, Котеж 2. 069/174-32-04.
(295207)

ДИРЕКТНА ПРОДАЈА СТАНОВА

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, приземље, 31 квм, центар Стрелишта, 27.000 евра,
власник, звати од 16 до 20
сати. 064/141-18-51.
(295085)
СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
80 квм, VII, ЦГ, лифт,
65.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (295115)
УЛИЧНИ део куће, Војловица, 56 квм, 12.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (295115)
МИСА, једнособан, 42 + тераса, реновиран, 26.500.
„Јанковић”, 348-025. (295125)
ТЕСЛА, 54 квм, двособан,
III, ТА, 34.000. „Гоца”.
063/899-77-00. (295131)
ПРОДАЈЕМ стан за реновирање, 82 квм, строги центар.
Тел. 069/280-39-16.
(295132)
ПРОДАЈЕМ неуслован дворишни стан у Панчеву, зона
1. Тел. 065/832-11-70.
(295142)
СТРОГИ центар, једнособан,
30 квм, сређен, опремљен,
одмах усељив, власник.
064/848-88-84. (295154)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Содари! Власник.
064/837-96-75, 064/893-9832. (195156)
ЦЕНТАР, двособан, ВПР, 51
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(295214)
СОДАРА, двособан, реновиран, III, 63 квм, ЦГ, 56.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (295214)

КУПУЈЕМ кућу за рушење
или плац до 3 ара, шири
центар. 061/572-93-17.
(295211)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 117
квм, преко пута Авива.
063/159-99-62. (294093)

СОДАРА, 46 квм, ЦГ, VI,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (295075)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
дворишни стан, центар, 36
квм. 063/184-10-57. (294289)

СОДАРА, 39 квм, ЦГ, IV,
29.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (295075)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм, у
строгом центру, сређен, намештен, опремљен, 45.000
евра. Власник. 064/848-8884. (294087)

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. (295004)

ПРОДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Ослобођења, 22
квм. 064/320-84-32. (294990)

ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште, Жарка Зрењанина, власник. 061/382-88-88.
(295079)

ЈЕДНОИПОСОБАН. 43 квм,
Котеж 2, сређен, девети
спрат, усељив. (470), „Дива”, 064/246-05-71.
(295050)

СТАНОВИ

КОТЕЖ 1, V, ЦГ, 60 квм, тераса, 18 квм. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295209)
ТЕСЛА, V, двостран 67 +,
проширење 50 квм, две терасе, ЦГ, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(295209)

ПЛАЦ
ЗА ЗГРАДУ
инвеститорима,
проценат.
Иве Курјачког 72
064/295-50-95

ШИРИ ЦЕНТАР, једноипособан, 40 квм, V, TA, 25.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
ТЕСЛА, V, једноиособан, 37
(295115)
квм, ТА, 19.000. (67), „МилЦЕНТАР, 64 квм, двоипосо- ка М”, 063/744-28-66. (295209)
бан, 58.000. „Гоца”.
СТРЕЛИШТЕ, реновиран ве063/899-77-00. (295131)
ћи двособан, VI, лифт, ЦГ,

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан, IV тростран, 2 МЧ, тераса, ЦГ, 88
квм, 60.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (295209)

(4/294782)

Зграде спратности По + П + 2 + Пк, у Улици Светозара Милетића 108.
Станови у завршној фази изградње.
Квалитетна градња, столарија дрво-алуминијум. Паркет вишеслојни храстов.
Станови квадратуре: 46 квм, 48 квм, 57 квм, 85 квм и 95 квм.
Инвеститор: Šamarica Windows – Качарево
Контакт телефон: 063/313-856

Pančevo, Ružina 14

42.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (295189)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће у
Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (294800)
КУПУЈЕМ стан у центру,
предност Масарикова улица, од 47 до 50 квм, без посредника. 063/694-858.
(294776)
КУПУЈЕМ гарсоњеру, једнособан или мањи двособан
стан, директно од власника.
064/939-73-42. (295167)
КУПУЈЕМ двособан трособан стан, само власници
стана. 061/225-19-43. (295201)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (295214)

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

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, брза
реализација. 063/744-2866. (295209)

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.
КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах. 063/836-2383. (295076)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

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

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
ИЗДАЈЕМ већи једнособан
Новој Миси. Дејан, 063/722стан, намештен, ЦГ, строги
49-70. (294602)
центар. Тел. 064/868-34-24.
НАМЕШТЕН једнособан,
(294952)
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/122- ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Содара, ТА гре48-07. (295198)
јање. Тел. 064/245-88-57.
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50 (294969)
квм, опремљен, 064/158-1590. (295204)
СТАН за закуп, Котеж 2,
комфоран, полунамештен,
2.0. 063/877-01-40. (295205)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан од
40 квм, екстра локација.
063/778-88-15. (294929)

ИЗДАЈЕМ стан у центру Тесле, намештен, двособан, са
централним грејањем, 52
квм, V спрат, лифт, 200
евра. Теол. 063/369-227.
(296136)

ПИЦЕРИЈИ калимеро потребна радница. 060/60640-41, звати од 15 до 19 сати. (294971)

ПОВОЉНО издајем једнособан намештен стан у стро- ИЗДАЈЕМ потпуно намештен стан, 60 квм, Котеж 2,
гом центру. Тел. 064/010200 евра. 063/101-10-13.
50-69. (294926)
(294972)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру града са централним ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте. Радничгрејањем. 064/866-20-11.
ки смештај. Центар.
(294924)
063/502-211. (294988)
ИЗДАЈЕМ собу, централно
грејање, клима. Тел.
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 54
квм. 066/671-52-70. (295144)
069/256-19-31. (294920)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Котежу 1. 064/235-69-32.
(295141)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, 32
квм, 200 евра. 063/892-0835. (294987)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком, 100 евра. Тел.
063/835-32-45. (294975)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 63
квм, приземље, Приморска
69. Тел. 066/866-49-28.
(295042)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 55
квм, ЦГ, III спрат. 064/14942-33. (295043)
ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан у центру, озбвиљној женској особи, од 1.
септембра. 061/224-48-09,
061/622-61-13. (295053)
ИЗДАЈЕМ на Миси стан 40
квм, намештен. Тел.
063/171-96-16. (295058)

ОГЛАСИ

ЛИМАРИЈИ Марковић потребни радници, помоћни
лимар, лимар. 060/571-5522. (295191)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли 30
квм, ЦГ, намештен, близу
Авива парка, I спрат. Тел.
064/172-52-51. (295059)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ дворишни кућу у
Војловици. 066/514-57-98.
(295061)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Стрелишту, 064/898-50-00.
(295066)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан на Миси у близини и
школе. 061/131-26-42.
(295082)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са ЦГ, на Миси.
069/972-08-35. (295084)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, 54 квм, Ослобођења 72. 064/320-84-32.
(294990)

Панчево
Тел. 064/41768-26,
Владимир

(6/2295188)

МЕТАЛОСТРУГАРСКЕ
УСЛУГЕ

ИЗДАЈЕМ дуплекс, 133 квм,
намештен, намештен, гас.
064/320-84-32. (294990)
БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки у
Иванову. 064/972-94-71.
(295108)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан, у центру, четрдесет квадрата. 065/344-8577. (295118)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Содари, ЦГ,
депоузит. 063/808-68-15.
(295114)
ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, празан, сређен,
Содара. 063/802-26-71.
(12951359
ИЗДАЈЕ се стан 30 квм, централно грејање, може и локал, Цара Душана 38, Панчево. 062/886-56-02.
8295145)
ИЗДАЈЕМ стан у центру, новији, намештен, депозит, кирија. 063/866-25-31.
(295170)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући, Котеж 1, ЦГ, ненамештен., 065/975-00-20. (295171)
ИЗДАЈЕ се намештен једнособан стан у Улици Краљевића Марка 34-ц. Тел.
062/152-02-06. (295182)

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45
ЦЕНТАР, локал 23 квм,
13.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (295075)

СТРЕЛИШТЕ, центар, издајем локал, сређен, код смартблока, одлична локација,
РЕСТОРАНУ потребна поповољно. 064/006-43-33.
моћна радница за кухињу.
(294873)
060/074-34-85. (295055)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и одвоз шута... 064/505-62-44.
(294344)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (293917)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (293840)

САЛОНУ и центру потребан
фризер, плата 30.000.
064/470-74-43 (294997)

АУТО-ПЛАЦ издајем, на Новосељански пут. 063/17901-78. (295147)

СПРЕМАМ танове, вредна,
ПОТРЕБНЕ за шивење, усло- поуздана. Радним данима
ви одлични. 064/981-77-65. после 16 сати. Суботом и
недељом. 064/903-35-45.
(29500)
(294903)
РЕСТОРАНУ Royal у Авив
ВОДОИНСТАЛАТЕР: ренопарку, потребна спремачивирање купатила, славине,
ца. 063/216-788. (295024)
вентили, оправке, одгушење
ПОТРЕБНА продавачица у
канализације. 061/193-00пекари, са иску09. (294940)
ством.062/821-47-70.
(294984)
ШЉУНАК, песак, сејанац...
ПОТРЕБАН пекар за лисна- Одвоз шута малим кипером
та теста. 062/821-47-70.
до два кубика. Лаза.
(294984)
065/334-23-38. (295036)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе на
ЧУВАЛА бих старије особе,
бувљаку. 064/132-98-12.
24 сата, може и за кућу.
(294932)
Звати 069/577-09-66.
(294968)
ПОТРЕБНА фризерка.
060/713-62-05. (294947)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04
(1/294678)

ИЗДАЈЕМ салу 300 квм, на
Новосељанском путу.
063/179-01-78. (295147)
ИЗДАЈЕМ пословни простор
на Баваништанском путу,
погодан за разне делатности. 063/305-036, 063/272487. (295060)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Браће Јовановића 11, између ресторана Poco Loco и
кафића Купе, 100 евра месечно. 066/866-49-00.
(295152)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије. 063/249-432.
(294565)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, близу школе. 060/15210-51. (295153)

ПЕКАРИ „Rex” потребна
радница у продаји, Панчево, Стрелиште и пекар у
производњи. Ново Село.
063/616-694. (294594)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (294639)

ПОТРЕБНА радница за рад
у малопродајном објекту
пецива и сухомеснатих производа. 061/227-29-45.
(294704)

ИЗДАЈЕМ локал у Његошевој бр. 2, 65 квм, два излога, шеталиште. 013/343-280,
065/334-32-80. (295087)

АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
vash. Потребан радник са
искуством. 060/758-30-03.
(294744)

ПОТРЕБНЕ раднице за паковање у шивари. 064/12722-48. (295009)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима возача
или поседовање Ц категорије са било којом средњом
школом. Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-64-63,
радним данима од 8 до 16
сати. (294956)

радови, брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(294974).
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(294989)

ПОТРЕБАН возач Б и Ц категорије, за рад у Панчеву.
063/376-820. (295148)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар.
ПОТРЕБАН млађи радник за (295021)
рад у родавници расвете и
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ, ограелектроматеријала.
де, капије, гараже + по064/121-36-50. (295134)
правка, бушилица, брусилица хилти. Злајо. 065/558-45SILEX doo тражи мајстора
за машинско и електро одр- 17. (295021)

ПОТРЕБАН сомунџија, пекар и помоћни пекар и помоћни пекар, са искуством.
Тел. 065/555-94-44.
(295185)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” у Панчеву, потребна
помоћна радница у кухињи.
060/512-59-99. (295194)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ H2О
потребни радници. Одлични услови. 065/474-46-66
(295199)

ОЗБИЉНА жена – спремам
станове. 064/461-38-95.
(295081)
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.
(294396)
ЛАЛЕ, превозим кипером,
повољно: песак, шљунак, сејанац, ризлу, црну земљу,
одвозим шут. 064/354-6994, 063/754-02-72. (295089)

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
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим
багерима, рушење кућа.
063/218-894. (294365)

КОШЕЊЕ траве, корова,
тример, косачица, трактором. 064/867-48-11. (295022)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
кровова, зграда, тераса и
осталих објеката, гаранција.
063/894-21-80. (295099)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/317-1005. (295104)
СЕЛИДБЕ, екипа радника.
Превоз. Одвозимо непотребан намештај. 064/280-3016, 063/731-77-67. Владимир. (295106)

КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака тримером.
064/932-52-86. (294753)

МАТЕМАТИКА, стањтистика, физика, ифнроматика,
пријемни, могућност online
рада, професор. 061/603ПОТРЕБАН достављач pizza. 94-94, 066/405-336. (295000)
062/821-47-70. (294984)
ГИПСАНИ радови, спуштени
ПОТРЕБНА продавачица у
плафони, преградни зидови.
пекари. 062/404-144.
061/191-25-32. (295007)
(294984)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реПОТРЕБНИ радници у проновирање кровова, стиродаји ресторану Пилећи дућ- пор, бавалит, фасаде, вбежан. 064/259-96-62.
тонирање. 063/865-80-49.
(295139)
(295012)

жавање. Боре Шипоша 9-б,
Панчево. Тел. 063/109-7888. (295169)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво
које смета. 063/369-846.
(295048)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88
(294218)

ПОСЛОВНИ простор 55
квм, две одвојене канцеларије, паркинг, центар, први
спрат, Р. Путника. 063/341871. (295093)

УЧЕНИЦИМА, самцима, издајем намештен дворишни
стан. Тел. 064/160-46-39.
(295176)

ЛОКАЛИ

ДОО „Кутко” Панчево, тражи конобарице/конобаре за
рад на пумпи и у хотелу.
Контакт: Марија, 063/693606. (ф)
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АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(295094)

СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на висини. 060/366-65-57.
(294365)

КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85. (293522)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
поправке, замене одмах,
повољно. 013/331-657,
064/495-77-59.(295097)

(8/292091)

Петак, 28. август 2020.

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.
(294396)
ТВ СЕРВИС „ТЕСЛА ЕЛЕКТРОНИК” све на једном месту . 060/078-47-89,
063/778-47-89. (295190)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом шута,
набијање терена вибро плочом. 064/648-24-47. (294365)

РАЗНО

УСЛУГЕ

МОЛЕРАЈ, глетовање, гипсане, плоче, термоизолација,
купатила подови, матријала.
060/131-81-70. (294913)

ПОТРЕБНА масерка за опуштајућу релакс масажу, позив или СМС. 061/298-9669. (294471)

СЕЛИДБЕ

ГИПС спуштени плафони,
преградни зидови, молерај,
термоизолација, адаптације,
материјал. 060/131-81-70.
(294913)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз и
еко сирупи од воћа, Зелена
пијаца (између Цицварића и
сирнице). 064/406-73-78,
064/176-20-26. (294930)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(294959)

ПОТРЕБНА жена за негу
старе, полупокретне особе.
Тел. 352-403. (295083)

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (293296)
ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43.
(294365)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих када,
гаранција. када, Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на
ОБАРАЊЕ стабла, кошење,
утовару и истовару робе.
одношење, рушења кућа, зи064/648-24-50. (294365)
дова, бетонирање. 060/034РОЛО-НАЈ вам нуди по47-40. (295033)
правкук, уградњу ролетни,
БЕТОНИРАЊА, рушења, исвенецијанера, омарника,
копи, обарање, кошење, читракастих завеса, хармошћења тавана, дворишта.
врата, туш-кабина, роло че061/109-33-53. (295033)
лична заштина врата, тенда.
Ми смо најквалитетнији,
РАДИМО све физичке понајјефтинији, са највећом
слове: рушења кућа, шупа,
гаранцијом. Проверите.
одношење ствари, обарање
стабла, ископи. 064/122-69- 013/344-594, 063/894-2178. (295033)
80. (238250)

ЕЛЕКТРИЧАР, табле, инсталације, бојлери, индикатори, климе, бела техника ТА
пећи. 060/521-93-40.
(294955)
КЛИМЕ, монтажа, сервис,
допуна антибактеријско
прање сервис беле технике,
електро инсталације.
060/521-93-40. (294955)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (295069)

ТУРИЗАМ

ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион с превозом. Попуст септембар.
064/193-15-92. (295101)
ИЗДАЈЕМ апартмане у прелепој вили са базеном у Сокобањи. Повољно. 069/18332-99. (294774)
ИЗДАЈЕМ апартман на Тари
код Хотела „Бели бор”.
065/600-03-03.
(294775)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца и са болом обавештавамо родбину и пријатеље да је
21. августа 2020. године, у 86. години, преминуо наш драги

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

МИЛАН САНТРАЧ
1935–2020.
Последњи поздрав од супруге ВИДЕ, синова МИРОСЛАВА и
ВЛАДИМИРА, унука АНДРЕЈЕ и ДАНИЛА и снаја ОЛИВЕРЕ и
МАРИЈАНЕ.
Сахрана ће се обавити 27. августа 2020, у 12 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву
(63/295041)

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ

Већ нам недостајеш.
Желимо ти миран сан и бистру воду.

МИЛЕНА СИНЂИЋ
25. IX 1950 – 23. VIII 2020.
Вољена наша, сада смо сигурни да си на неком бољем месту, да си
насмејана и да те ништа не боли.
Заувек у нашим срцима.
НЕНАД, ВЕРАН и МИТРА

Супруга МИЛКА, ћерка ДРАГАНА и син МИЛАН са породицама

(53/294998)

(41/294981)

Последњи поздрав нашем драгом прики

Последњи поздрав

Драги наш

21. августа 2020. године преминуо је
наш вољени отац

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ
Прика ЖЕЉКО, ЈОКИЦА и ЈОВАНА

чика ДРАГАНУ
МАРКОВИЋУ

ДРАГАНЕ

(54/294998)

Почивај у миру.
Остаћеш у нашим срцима, сећањима и причама.

Поштованом и вољеном

ЈОСИП ЗДИМИРОВИЋ

Последњи поздрав од синова ЗОЛИЈА
и НАНДИЈА са породицама
(89/295045)

Последњи поздрав

Твоје комшије и другари:
КАРИНИ, ШТАМПИЋИ и САВИЋИ

од породица
КУЗМАНОВ,
МИЋИЋ, ДРАГИЋ
и МИЛИЋЕВИЋ

(40/294980)

(68/295018)

Последњи поздрав поштованом колеги

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ
Последњи поздрав од породице ВУЈИЋ: МЛАДЕН,
МИЛЕВА, ДЕНИС и ОЛИВЕР
(55/294999)

МИЛЕНА
СИНЂИЋ

др МОМЧИЛУ ОБРАДОВИЋУ

Последњи поздрав

ортопед у пензији
ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО

Последњи поздрв стрини Милени од СЛАВИШЕ са породицом
(161/295179)

(47/Ф)

Са поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

ЈОСИПУ ЗДИМИРОВИЋУ

ЈОСИПУ ЗДИМИРОВИЋУ

1938–2020.

др МОМЧИЛА ОБРАДОВИЋА

1938–2020.

спец. ортопедије
Колектив Опште болнице Панчево
(48/ф)

Док сам жива увек ћеш бити у мом срцу.
Хвала ти за све.

Чика Јожи, хвала вам за све, увек ћемо
вас памтити по доброти.

Твоја неутешна супруга ТЕРЕЗА

ТЕРУШКА, МИЛАН
и ТАЊИЦА са породицом

(91/295046)

(90/295046)

МИЛАН
САНТРАЧ
Комшија, нека ти је лака
црна земља
ЈУЛИЈАНА и МИРКО
(11/294935)

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, 28. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав нашој драгој

Последњи поздрав

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ
ЗОРАНУ ТОДОРОВСКОМ
14. XII 1982 – 24. VIII 2020.

од мајке КРИСТИНЕ, браће ГОРАНА и
ЈОВАНА, сина НИКОЛЕ и баба МАРЕ

Вољени наш куме, тешко је стегнути срце да не боли и сузе да не
теку.
Хвала ти за све незаборавне тренутке проведене са тобом и сву
безусловну љубав коју си нам пружио.
Хвала ти што си наше животе учинио посебним. Нека те у тишини
вечног мира прати наша љубав, љубав јача од времена и заборава.

ОЛГИЦИ ГЕРСТНЕР
КАПСАРЕВ
1938–2020.
Кремација ће бити обављена 25. августа 2020. у
Бечу, а укоп на Православном гробљу у Панчеву.
Датум ће бити накнадно објављен.

Твоји кумови: породица ВЕЉИН

Ожалошћени: ћерка АЛЕКСАНДРА, син
БОГДАН, унук СТЕФАН, унуке АНГЕЛА
и АНДРЕА и многобројна родбина

(134/295124)

(131/255119)

Памтићемо те вечно.

(103/1295056)

Последњи поздрав

РОСА ЧОРТАН
1947–2020.

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ

ЗОКИЈУ
Нека те анђели чувају.
Породице ГЛЕДИЋ и ВЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав нашем драгом другу од његовог VIII-1,
OШ „Васа Живковић”
(123/295098)

(104/295056)

Драгом

Последњи поздрав

Наша вољена мама и бака преминула је 22. августа, али ће заувек живети у нашим срцима.
Отишла си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Ожалошћени: син ДАВОР, кћерка БРАНКИЦА,
унуци ВУКАШИН, МАРКО, ВАЊА, снаја СЕНИЈА
и зет ЗОРАН
(64/295016)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ЗОКИЈУ
последње збогом од снајке ЈОВАНЕ са породицом. Нека те анђели чувају.

ЗОКИЈУ

РОСИ ЧОРТАН

(105/295056)

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ
од тетка ЉИЉЕ
са породицом
и тетка КАТИЦЕ

Последњи поздрав

(108/295056)

Последњи поздрав нашем драгом Зокију

ЗОКИЈУ

Почивај у миру.
Нека те анђели чувају.
Породица ПЕТРОВИЋ

Драги Зоки,

(34/294976)

док постојимо бићеш у нашим срцима и
нека твоја племенита душа почива у миру.
Последњи поздрав,
колеге из „Хедониста”

од кумова АНКЕ и МИШЕ

(139/295143)

(106/195056)

РОСА ЧОРТАН

Последњи поздрав

1947–2020.
Последњи поздрав.
Породице ХИНИЋ и ДЕЛИЋ

ЗОРАН
ТОДОРОВСКИ
ЗОКИЈУ
Нека те анђели чувјау.
Од породице ПРЧУЉ и КОЦИЋ
(107/295056)

(61/295014)

Увек си био весео, насмејан и ведар...
таквог ћемо те памтити.
Породице ПЕМАЦ
и ВЛАЈКОВИЋ
(127/295111)

ЗОРАН
ТОДОРОВСКИ

ЗОРАН
ТОДОРОВСКИ
Последњи поздрав
Николином тати
од НЕЦЕ

Чувај нас од горе, а
ми ћемо Тебе вечно у
срцима.

ЗОРАН ТОДОРОВСКИ
1982–2020.

ЗОРАН
ТОДОРОВСКИ

Никада нећеш бити заборављен.
Породица СТАНИЋ

Последњи поздрав од
ГОГЕ, ПЕЂЕ и ДРАГАНА

(110/295062)

(133/295122)

(136/295128)

Твој НИКОЛА
и ИВАНА

БЛАГАЈНА
(132/295122)

300-830

РОСА
ЧОРТАН
1947–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: комшије
НЕДЕЉКО, СНЕЖАНА
и РАДМИЛА
ОБРАДОВИЋ
(65/295016)

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене огласа
и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
свим радним
данима осим
средом.
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Последњи поздрав

Последњи поздрав зету и течи

БРАНЧЕТУ

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
СТОЈАНУ ЛАЗАРОВУ

од браће БОРИСЛАВА и ЗОРАНА, снаје
ЗОРИЦЕ и многобројне фамилије КРСТИЋ
(86/295038)

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.
БОШКО КОПРИВИЦА
са породицом

Супруга БЕБА, ћерке БРАНКА, НЕЛА и ВЕСНА
са породицама

(135/295126)

(145/295150)

Отишао је део наше екипе...

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
19. XI 1949 – 24. VIII 2020.
Волим те пуно душо моја.
Твоја БРАНКА

СТОЈАН ЛАЗАРОВ

(141/295150)

Последњи поздрав од: ВЛАСТЕ, НЕБОЈШЕ,
СЕКУЛЕ, ЧКОЊЕ, КОВАЧА, БАТЕ, ЂЕРЕ, ЗКСА,
МИЉАНА, ФЕКИЈА, СКОЧКА, МИЛОША,
РАНКА, ПЕРЕ и МРКЕЛЕ

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

(166/295193)

Смрт не постоји, људи умиру када их сви забораве а ти си само отишао у други дом да се твоја душа и мисли опораве.

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
Хвала ти на дивним успоменама пуним љубави и пажње. Поносна сам што сам те имала.

Преминула је наша мама и бака

Сад си анђео чувар наше среће и туге па нам се насмеши некада, тамо са друге стране, иза шарене дуге.

Твоја ћерка НЕЛА, унуке ИСИДОРА и ЛЕНА и зет САША

Воли те ВЕКА
(146/295150)

(142/295150)

КСЕНИЈА МИЛУТИНОВИЋ
рођ. Халупа
1947–2020.
Тугују за њом: ћерке РАДМИЛА и МИЛИЦА,
унуци ЈОВАНА, МИЛЕНА и МИЛОШ
и зет БОЈАН
(162/295180)

Последњи поздрав
тетка

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
Мишко мој, твоју бригу и пажњу никада нећу
заборавити. Увек си бринуо за мене у сваком
тренутку.
Воли те НЕЛА

Последњи поздрав
вољеној тетка и бака

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
Небо је добило звезду више. Знамо да си негде одакле можеш и даље да нас чуваш.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
НЕЛА, ВЕКА и БРАНКИЦА
(8144/295150)

(143/295150)

Последњи поздрав
комшији

ЕКИ
од сестрића ЗОРАНА
са породицом

ЕКИ
Сестричина САЊА
са породицом

(164/295181)

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
Знам да си ту негде, у срцима деце своје, јер
свака од нас носи део душе твоје.

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
Сада си слободан, лети високо, највише...
Желимо ти ведро небо.

(163/295181)

БРАНЧЕТУ
БРАНИСЛАВ КРСТИЋ

Ћерка ВЕСНА, зет МИОДРАГ,
унук АНДРЕЈА и унука МИТРА

Ћерка БРАНКА, зет НИКОЛА и унук УРОШ

од комшија из зграде
у Стевана Сремца 74

(148/295150)

(147/295190)

(156/295164)

19. XI 1949 – 24. VIII 2020.
Драги деда, време проведено са тобом чуваћемо у нашим срцима.
Твојих пет анђела
(140/295150)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

23

Последњи поздрав драгом и вољеном

СВЕТОЗАРУ АЛМАЖАНУ
1932–2020.

МАРИЈА ПЕТРУЦ
рођ. Ралић

Ћерка АНЂЕЛИЈА, зет ДАРКО
и унуци МАРКО и ВЛАДИМИР

(154/295160)

преминула 21. августа 2020. Сахрана је обављена 24. августа 2020.
Хвала ти за све што си нам пружила и чему си нас научила.
22. августа напустила нас је наша драга Љиљана

Остаћемо ти вечно захвални и остаћеш заувек у нашим срцима.
Ћерке НАДА и СМИЉКА, зет МИЛАН, унуци ДАНИЈЕЛА, СРЂАН,
ДЕЈАН и БРАНКО, снаје ЈАСМИНА и СНЕЖАНА и праунуци
(124/295105)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој мами и супрузи

С тугом и неверицом
се растајемо од наше

ЉИЉАНА ДЕМИЈАНЕНКО
Сахрана је обављена 25. августа на Новом гробљу у Панчеву.
Заувек у нашим срцима.

МАРИЈАНИ НЕСТОРОВСКИ
1967–2020.

МАРИ
ПЕТРУЦ

Син ЗОРАН, снаја МИЛКА и унуци КАТАРИНА и НИКОЛА

Нека те анђели чувају, заслужила си.
Сећање чувају: ДРАГАНА, ДУШАН и БОШКО
(76/295039)

Последњи поздрав

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

МАЦЕ

Породица ОСТОЈИЋ

Брат НИКОЛА,
ЈАДРАНКА
и ТАМАРА

(32/294966)

(78/295039)

Последњи поздрав
вољеној баба

Последњи поздрав
комшиници

МАЦО
почивај у миру, а од
заборава ће те чувати и увек те се радо
сећати твоја тетка
ЊУСИЛА,
ИШКО,
МАРКО и МИХАИЛО

МАРИ
ПЕТРУЦ
од породице
ЈАНКОВИЋ, ЂУКИЋ
и ЖИВАНОВИЋ

(77/295039)

Последњи поздрав

МАЦИ

од породице
НЕСТОРОВСКИ
(79/295039)

Последњи поздрав
куми

КСЕНИЈИ
од станара зграде
у Војвођанском
булевару 10

Вољена наша Бубили, тешко је прихватити истину да си отишла и оставила
нас без твог осмеха и ведрине.
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима и део наших најлепших успомена.
Сестра ВЕРА, зет ВАСИЛИЈЕ и сесричина СНЕЖАНА
(111/295063)

Вољена моја

(150/ф-913)

Последњи поздрав баби

МАЦИ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МАЦИ

од породице
СТЕВАНОВИЋ

Породица
МИЛЕВСКИ

(80/295039)

(87/295039)

од МИЛКЕ ШТРБАЦ
(126/295110)

ЉИЉАНА ДЕМИЈАНЕНКО
рођ. Трумић
1941–2020.

(125/295110)

МАРИ ПЕТРУЦ

(158/295166)

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

ЉИШКИЦЕ
1941–2020.
Хвала ти што си улепшала моје детињство.
Заувек ћу те памтити.
Твоја сестричина ЛЕЛА са породицом
(112/295061)
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље
да је 20. августа 2020, у 88. години, преминула
наша драга
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Последњи поздрав нашем драгом

КАТИЦА ТОМАШЕВИЋ
1959–2020.

ДАНИЦА ЂЕКОВИЋ

прим. др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ

рођ. Булатовић
1932–2020.

интерниста–кардиолог

Сахрана је обављена 22. августа 2020. године на
Католичком гробљу у Панчеву.
Драга мајко, бако и прабако успомену на тебе
чуваћемо у нашим срцима заувек.
Ожалошћени: синови БРАНИСЛАВ и САВО
са породицама

Памтићемо те веЧно по много чему лепом. Била си предивна мајка, добра свекрва, драга бака. Почивај у миру и нека те
анђели чувају.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: МИЛОШ, АЛЕНКА, КАТАРИНА и НИКОЛА

Твоји: ЛАЗАР, РУЖИЦА, ВАЛЕНТИНА
и ЈАСМИНА

(28/294958)

(84/295036)

(50/294991)

3

Изненада и прерано си нас напустила. Од
смрти те нисмо могли сачувати, али те чувамо од заборава.

Последњи поздрав драгом

Данице, пола века дружења са Тобом, без
тајни, без злобе, без иједне ружне речи не
могу да заборавим. Почивај у миру моја
племенита Данице

КАТИЦА ТОМАШЕВИЋ
1959–2020.

прим. др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ
интерниста-кардиолог

ДАНИЦА ЂЕКОВИЋ

Мајко, не постоји време које доноси заборав... Сваког дана си самном у мојим мислима и сећањима на лепе и срећне дане
проведене с тобом.
Недостаје ми твоја пажња, топлина, ведар
дух који си ми поклонила. Волим те мајко...
Недостајеш ми...

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ
и РАЈКО ЈАНКОВИЋ

Воле те ИВАНА и МИХАЈЛО

Ожалошћени: ћерка БОЈАНА, зет ИВАН,
унуци МИЛАН и АЛЕКСАНДАР

(81/295032)

(29/294958)

(26/294954)

Поштованој

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДАНИЦИ
ЂЕКОВИЋ
Заувјек ћеш бити у
нашим срцима.

Последњи поздрав драгом
комшији

др ЈАНКУ
БАРЈАКТАРЕВИЋУ

ДАНИЦА
ЂЕКОВИЋ

Станари из улаза на Кеју

1932–2020.

(117/295078)

Велико поштовање.
Почивајте у миру.

Породица
ЂУКАНОВИЋ

Породица
БОШКОВИЋ

(83/295035)

(31/294965)

др ЈАНКУ
БАРЈАКТАРЕВИЋУ

Последњи поздрав

1937–2020.

Са поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

од ВУКИЦЕ МИХАЈЛОВИЋ са децом

ЂУРИ ЂАКОВИЋУ

КАТИЦА
ТОМАШЕВИЋ
1959–2020.
Последњи поздрав, много је лепих успомена и
сећања да те вечно памтим.

ЉУБОДРАГУ
ЂУКАНОВИЋУ
1955–2020.
Почивај у миру.

ЈОВИЦА ВУКАШИНОВ

Кумови ОГЊЕНОВИЋИ

(85/295037)

(118/295080)

Нашем оснивачу и дугогодишњем шефу

од комшија
у Војвођанском
булевару 46

(119/295090)

Умро је наш

Последњи поздрав драгом куму

(129/295113)

Последњи поздрав нашем

др ЈАНКА БАРЈАКТАРЕВИЋА

прим. др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ

спец. интерниста кардиолог

Последњи поздрав.
Генерације сестара и лекара коронарне јединице

Колектив Опште болнице Панчево

(121/295091)

(45/ф)

С поштовањем и тугом опраштамо се од драгог колеге

Последњи поздрав поштованом колеги

др ЈАНКО БАРЈАКТАРЕВИЋ

др ЈАНКУ БАРЈАКТАРЕВИЋУ
интерниста кардиолог у пензији
ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(46/Ф)

ФУРЛИЈУ

Воле те: ВИОЛЕТА, НЕНАД, ИСИДОРА
и КАТАРИНА

ФК Утва,
генерација 1982/83

(27/294957)

(128/295112)

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

прим. др ЈАНКА БАРЈАКТАРЕВИЋА
интерниста кардиолог
Његово Интерно одељење
(120/295091)

Петак, 28. август 2020.
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Последњи поздрав нашој најмилијој

МАРИЈИ ДАВИНИЋ
1938–2020.
Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет ПЕРА,
унуке МАРИЈА и МИЛИЦА, праунучад
НИКОЛА, СТЕФАН и АНЂЕЛА

Последњи поздрав мом брату

ЉУБОДРАГ ЂУКАНОВИЋ

(116/295072)

Последњи поздрав
драгој комшиници

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Јачи од најјачег,

ЉУБОДРАГУ ЂУКАНОВИЋУ

већи од највећег,

1955–2020.

бољи од најбољег.
Увек ћеш живети у нашим срцима.

Воле те твоји најмилији: СЛАВИЦА, МИЉАН и МАКИЦА

МАРИЈИ
ДАВИНИЋ

Сестра ГОРДАНА, сестрићи СИНИША, УРОШ
и САЛЕ, снаје НАТАША и ДРАГАНА,
унукице ИВОНА, ЛЕНА и ЛАРА

(35/294977)

ЉУБОДРАГУ
ЂУКАНОВИЋУ

(114/295070)

Последњи поздрв нашем

Увек си био уз нас
кад је то било најпотребније.
Станари зграде
у Проте Матеје
Ненадовића 5

Вечно ћеш нам недостајати.

(115/95071)

(151/1295157)

ЉУБАНУ

АЊА, ЛУКА
и СНЕЖА

Породица БОДИРОГА

Последњи поздрав
драгом комшији

Последњи поздрав
драгом

(100/295054)

Последњи поздрав нашем

ЉУБОДРАГ ЂУКАНОВИЋ
Последњи поздрав дивном и драгом пријатељу Љубану.
Породица МАШИЋ

ФУРЛИЈУ
МИКИ, БУЦА и ЈЕЦА

ЉУБАНУ

ЉУБАНУ

(36/294977)

(101/295054)

Последњи поздрав великом пријатељу
СРЂАН, ЉИЉАНА,
НЕМАЊА и ВУК

НЕНА, МАРКО,
ДУШАН и МИЛОШ

(37/294978)

(38/294978)

Последњи поздрав нашем

Драгом комшији

ЉУБАНУ
Породица ВУЈАНОВИЋ
(102/295054)

Велики пријатељу и куме

ЉУБОДРАГУ
ЂУКАНОВИЋУ
ФУРЛИЈУ
Последњи поздрав другу и добром човеку.
Породица
КРСМАНОВИЋ

ФУРЛИЈУ
Љубане,
памтиће те твоj
Terrasoto

(113/295068)

(66/295017)

ЉУБОДРАГ ЂУКАНОВИЋ
Твоји Теслаши: МИКИ МАРАДОНА, ПЕВАЦ, ГУЛА, ДАНГА,
БУРЕ, КУКИЛА, ФРЕНКИ, МИРОСЛАВ, МУСА, КРСМА, НЕЛЕ,

Остаћеш заувек у нашим речима и мислима
БРАНКО, РЕНАТА, МАРИНА и НИКОЛА
(67/295017)

ШАРАЦ, МУЈА, СТЕВА МЕСАР, БАНЕ Б., ЂЕЛЕ, МИКИ,
МАКСА, МИМА, ЗЕМУНАЦ, ЗУЛУГА, ТРАЈАН, ЧЕСМАН, ГАЛЕ,

Драги наш деда

Последњи поздрав

РАША, МИРКО, ДЕЈАН и ИЦКО

(99/295054)

РАЈКО ПАВЛОВИЋ

ПОПУСТ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја СТАНКА са породицом

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

(82/295034)

ЉУБАНУ
од САШКЕ, ЉУБЕ и МАРИШКЕ
(73/295027)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
СЕЋАЊЕ

ЈАНОШ БИРО
1984–2020.
Последњи поздрав нашем драгом Јаношу од
оца МАРТОНА, мајке БРАНКЕ, ћерке СИЛВИЈЕ,
сестре ВЕРЕ са породицом, бабе ШАРИ, тетке
ВЕРЕ и тетке ГОЦЕ са породицама, породица
ЂУРЂЕВИЋ и ПАУНОВ

МАРТА ВУКОВИЋ

ВАСА ПЕТРОВИЋ

1962–2010.

28. XII 1955 – 5. IX 2019.

(168/295208)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 23. августа 2020.
преминуо наш драги

Прошла је година, живећеш вечно у нашим сећањима, поносни и срећни што смо те имали.

1. септембра навршава се десет година
откако ниси са нама.
Пуно те воле твоја деца:
МОМЧИЛО и РАНКА

Ћерка КАТАРИНА, зет ЖАРКО, унук САВА и унука СОФИЈА
(138/295138)

(137/295130)

СЕЋАЊЕ

ВИРЂИЛ БОЉАНЦУ
1944–2020.
Ожалошћени син ТИБЕРИУ

РАДОЈКА ВУКИЋ

МИЛКА
НИКОЛИЋ

30. августа 2020. навршава се петнаест година
откако ниси са нама, али твоја љубав и доброта заувек ће живети у нашим срцима.

2008–2020.

(152/295158)

Остао сам без најдражег брата

МИЛОРАД

Твоји: супруг, синови, снаје и унуци

(153/295159)

(130/295116)

Пет тужних година
откада није са нама

ГАВРИЛО ШУПИЋ
Прошла је година откада си ме напустио.
Остала је неизмерна туга и празнина.
Са љубављу и поносом чуваћу успомену
на тебе.

СЕЋАЊЕ

Твоја МИРА

МИЛАНА ШЕВИЋА

(149/295151)

Драги брате, хвала ти за радост, доброту, љубав,
топлину и подршку. Почивај у миру.
Тамо те чекају твоја Мира, браћа Стева и Јова,
моја Мила, твоји другови Драган Стојнић, Зоран
Радмиловић, Живан Сарамандић...
Твој брат ЛАЗА са породицом
(159/195172)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО
ОГЊЕНОВИЋ
1957–2015.
Године пролазе а бол
и туга остају
Његови најмилији

ЖИВКО ЈЕВТИЋ
2010–2020.
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем тебе нема више.

(16/294941)

СЕЋАЊЕ

ДРАГИША
ВУКОСАВА
МИЛАДИНОВИЋ МИЛАДИНОВИЋ
1940–2019.

Породица

ЈОВАН ПАНДУРОВ

(157/295165)

29. VIII 2019 – 29. VIII 2020.
29. августа 2020. на Старом православном гробљу, у 12
сати, окупићемо се како би обележили годишњицу и
сетили се многих лепих успомена супруга, тате, деде и
прадеде Јоце.
Почивај у миру.
Породице: ПАНДУРОВ, НАЂ и ДОЛИНГА

СЕЋАЊЕ
на наше родитеље

ЈАКШИЋ

1934–2020.

(155/295161)

29. августа, у 11 сати, даје- 4. септембра, у 11 сати, дамо годину дана и открива- јемо четрдесет дана
мо споменик
Ожалошћени: синови БОРКО и ЉУБИША, снахе ДРАГАНА и СНЕЖА, унуци АЛЕКСАНДАР и ДАРКО, унуке
КСЕНИЈА и ТАЊА
(42/294983)

ПОМЕН

СЛОБОДАН
ФОРЂАРИНИ
2006–2020.

СЕЋАЊЕ

Заувек си у нашим
мислима и сећању.

ДАМЊАНОВИЋ

МАРА

МИРКО

1922–2003.

1926–2012.

Породица

Ћерка МИЛКА и синови МИЛАН и РАДЕ
са породицама

(109/295057)

(24/294950)

ПОПУСТ
АЛЕКСАНДАР БОРИСЛАВА ДУШАН
17. VII 1921 – 29. VIII 2016.

17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IX 1952 – 24. VIII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
Са љубављу и поштовањем живе у нама.
МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама
(59/295005)

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

СЕЋАЊЕ

30. августа навршавају се две године откада нас је напустио
мој син Горан

НЕНАД
БАГАВАЦ
БАГИ
ГОРАН
СТАНИШИЋ
1969–2018–2020.

27. VIII 2006 – 27. VIII 2020.

Успомене, љубав и
туга остају у нашим
срцима.

Његова породица

Твоји најмилији

(167/295197)

(122/295095)

Петак, 28. август 2020.
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СЕЋАЊЕ
28. августа ове године се навршава четрдесет дана откада нас
је напустила наша вољена и брижна

ГОРАН ДЕНЧИЋ

Прошло је пола године откада није са нама
наш драги син, брат и ујак

ДУШАН КАЛЕЈСКИ

1980–2016.

1976–2020.

Прошле су четири године испуњене тугом, болом и сузама.
Сваким даном нам све више недостајеш
јер био си наша љубав, нада и понос.
Док живимо бићеш у нашим срцима.
Воле те твоји: АЛЕКСА, ИВАНА,
мама и тата
(95/295051)

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ
Помен ће се одржати на Новом гробљу у Панчеву, са почетком
у 13 сати.
Празнина у души остаје а време пролази, сваким даном нам
све више недостајеш.

Воле те, тугују и не заборављају:
мајка ЉИЉАНА, отац ВОЈИСЛАВ,
сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА
(93/295049)

Најлепше успомене ћемо чувати од заборава.
Твоји најмилији: супруг ТОМА, син БОЈАН и ћерка НАТАША.

ПОМЕН

И даље мислимо да није истина да си отишао,
да си нас заувек напустио. Тешко је много...
Сваког дана осећамо велику празнину због
Твог прераног одласка.

Волимо те мама

Пола године од преране смрти вољеног
брата и ујака

(51/294992)

IN MEMORIAM

ГОРАН ДЕНЧИЋ
Љубав је превелика, бол претешка, туга је вечна.
Сјај свећа и молитве наше нека те прате кад не
могу да нам те врате.

ДУШАНА КАЛЕЈСКОГ
1976–2020.

Твоји: баба ЗОРА, сестра БРАНКА,
зет НИКОЛА и твоја мала ГОРАНА
(96/295051)

СЕЋАЊЕ

прим. др МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ

На гробу тишина, у нашем дому огромна
празнина, не видим Ти очи, не чујем Ти
глас, али осећам да си увек близу нас...
Сестра НАТАЛИЈА и сестрић АЛЕКСА
(94/295049)

Двадесет година не ублажава огромну тугу и празнину за
тобом.

2. септембра 2020. године навршава се годину
дана од преране смрти наше вољене

Остајеш вечито у нашим срцима и сећању.

ДРАГУТИН
ЈЕЛИЋ

ГОРАН
ДЕНЧИЋ

Твоји: ЗОРИЦА и деца
(33/ф)

2002–2020.

Твоји: РАШЕТЕ
и ПЛАВШИЋИ

Тужне године које су
прошле неће избрисати сећање на тебе.
ДРАГАНА
и ЕМИЛИЈА

(97/295051)

(72/295025)

Време пролази, љубав и
сећање према теби никада неће престати.

2. септембра, у среду, у 10 сати, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој

ЉУБИЦЕ ПИЈЕВЧЕВИЋ

Десет година је прошло

Помен ће се одржати 29. августа, у 11 сати, на
Старом православном гробљу у Панчеву.
Породица ПИЈЕВЧЕВИЋ
(88/295044)

НАДИ ЈОВАНОВИЋ

ГОДИШЊИ ПОМЕН
5. IX 2019 – 5. IX 2020.

6. IV 1942 – 25. VII 2020.

Недостаје нам наш

Нека те анђели чувају.
Твој РАДОЈКО

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

(71/295023)

1992 – 2010.
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Не постоје речи којима се може описати бол за
тобом.
Твоји: мама, тата и сестра
(9/294928)

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

ВАСА
ПЕТРОВИЋ
ДУШАН
РАИЧКОВИЋ
1953–2017.
Све више недостајеш...
Супруга СУЗАНА,
ћерка ДАНИЕЛА
и унуке
(70/295020)

ДУШАН
РАИЧКОВИЋ

МАКСА
СТАНКОВИЋ

Сва сећања на тебе
чувамо заувек.

Време пролази, бол
остаје.
Породица
МИЛЕВСКИ

31. августа 2020. навршава се годину дана.
Отишао си тихо, али
ћеш увек остати у нашим срцима.
Супруга и деца
са породицом

Твоји:
супруга МИСКА,
кћерка САШКА
и унук ЂОРЂЕ

(69/295020)

(92/295047)

(52/294996)

1953–2017.

СТАНКО
ГВОЗДЕНАЦ
Увек у срцу
и мислима својих
најмилијих: супруге
ДУШАНКЕ, сина
МИОДРАГА
са породицом
и ћерке НАТАШЕ
са породицом
(13/294936)
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13. јуна навршило се годину дана

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 29. августа 2020. године даваћемо шестомесечни помен нашој
драгој

КОНСТАНТИН СИМИЋ

БОРУ СТОЈКОВИЋА

СВЕТЛАНИ КУЗМАНОВИЋ

Драги Коста, знао си колико смо те волели,
али никада нећеш сазнати колико нам много
недостајеш.
Хвала ти за сва твоја добра дела.
Са много љубави и поштовања чуваћемо успомену на тебе.

Прошло је шест тужних месеци откад си отишла.
Време пролази, а ти нам све више недостајеш.
С поносом те спомињемо, с љубављу чувамо, с тугом и болом живимо без
тебе.

Твоји најмилији: мајка ВОЈИСЛАВА, сестра
БОЖАНКА, сестричина ДРАГАНА, сестрић
ДУШАН и најбољи друг ЛАЛЕ

Твоји: син ЂУРА, ћерка ЈАСМИНА, снаја БИЉАНА, зет СРЂАН,
унуци ДЕЈАН, ДАНИЈЕЛА, АЛЕКСАНДАР и ТЕОДОРА
и праунук МИХАЈЛО

(1/294908)

(19/294944)

26. августа 2020. навршава се тужних годину дана откако није са нама

Сећање на

1947–2020.

27. августа навршава се четрдесет дана откако нас је напустио
наш драги супруг, отац, свекар, таст, деда и прадеда

Бато, био си најбољи брат, искрен поштен и пожртвован. Остаћеш увек у
нашим мислима.
ДУДА са породицом НИКОЛИЋ
(21/294946)

29. августа 2020. навршава се двадесет година откако
ниси са нама

ЈАСМИНА ИЛИЋ
1979–2000.

МИЛАН ЖЕБЕЉАН
професор, дипломирани машински
инжењер

Истина је тешка, бол и туга превелика. Тешко је рећи
срцу да не боли, души да не пати, сузама да не теку јер
смо изгубили тебе коју смо неизмерно волели.

ДЕЛИВОЈЕ РАДОЈЧИЋ

Заувек твоји: сека, мама и тата
(75/295031)

Помен ће се одржати 27. августа, у 11 сати, на Новом гробљу.
Његови најмилији: супруга ЈОВАНКА,
син МИЋА и унуци ЧЕДОМИР,
МИЛОШ и АНТОНИЈЕ

Заувек у срцима супруге МИЛЕНЕ, сина ДРАГАНА
и ћерке ДРАГАНЕ са породицама

(43/294985)

(169/295215)

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће 28. августа 2020. бити
обављен четрдесетодневни помен нашем драгом

САВО АРБУТИНА
27. I 1936 – 29. VIII 2015.
Захвални за све. Волимо те.
Твоја породица
(160/295173)

Последњи поздрав
вољеном брату

СЕЋАЊЕ

СМИЉА ДЕСПОТОВСКИ
1949–2016.
Увек ћеш остати у нашим срцима и нашем
сећању.
Недостајеш нам бескрајно.
Твоји најмилији

ЉУБИ ТИЈАНИЋУ
С поштовањем и љубављу чуваћемо те од заборава.
Твоји најмилији
(57/295023)

(49/295028)

Недостаје нам наш

Годишњи помен драгом оцу и деди дајемо у суботу, 29. августа 2020, у 11 сати, на
Старом православном гробљу

ДУШАН
ЧУБРИЋ
Увек у срцу и мислима
својих најмилијих:
сестре ДУШАНКЕ,
сестрића МИЛАНА
са породицом
и сестричине
НАТАШЕ
са породицом

Чувамо вас од заборава.
Породица

(12/294936)

(98/295052)

ЂУРИЦА
СУЈИЋ

СЕЋАЊЕ
на Милутинове из Старчева

ЉУБИ
ТИЈАНИЋУ
Сестра ВИНКА
с породицом
(58/295003)

МИРЈАНА

ЖИВА

ЈОЦА

1980–2020.

28. VIII 2017 – 2020.

2017–2020.

МИЛИВОЈЕ
ПЕШЕВСКИ
28. VIII 2009 – 28. VIII 2020.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(60/295008)

29. августа навршавају се
три године нашем

1997–2020.

РАДОШУ
РАДОСАВЉЕВИЋУ
РАЛЕТУ

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ

Године пролазе. Туга и бол остају. Недостајете.
Ваши најмилији
(23/294949)

2. IX 2019 – 2. IX 2020.

Рођ. 1983–2017.

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

Тугују твоји: ћерка ТАЊА,
отац РАДОЈИЦА МИЋО, мајка СВЕТЛАНА, сестра РАДМИЛА и брат УРОШ са породицом
(56/295001)

Увек суза крене када
се запева она твоја...
А тебе нема!
Супруга ЗОРА
са децом
(30/294961)

Петак, 28. август 2020.

29. августа навршава се тужна година откада
није са нама наша најдража

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Прошло је четрдесет дана откако није са нама наш

ДУШАНКА КНЕЖЕВИЋ

РАДЕ МАНЏО

29. VIII 2019 – 29. VIII 2020.
Недостајеш ми мајко моја, пријатељу и ослонцу мој у животу. Недостају ми твоји кораци,
глас, шале, твој ведар дух.
Отишла си тихо ненаметљиво оставивши
огромну празнину и бол у мом срцу. Поносна
сам на тебе и никада те нећу заборавити.
Почивај у миру драга моја мајко и нека те анђели чувају.
Твоја ћерка ЉИЉА и зет ДУШАН

СЕЋАЊЕ

1949–2020.
Чувамо те у нашим срцима и мислима. Остаје успомена и понос
што си био део нашег живота.
С љубављу и тугом сећају се: супруга ИВАНКА, ћерка ДРАГАНА,
зет ГОРАН, унуци КРИСТИНА, ДРАГАН, КАТАРИНА и сестра
ДУШАНКА и зет ЗОРАН

(20/294945)

(22/294948)

Прошле су четири године откако није са нама
наша

СЕЋАЊЕ

БРАНКО ЦВИЈАН
2017–2020.
Љубав и сећање на тебе део су наших живота у којима заувек остајеш и неизмерно недостајеш.

ДУШАНКА
КНЕЖЕВИЋ
Бако!
Успомена на твоју
доброту остаје заувек у нашим срцима.
НИКОЛИНА
са мамом

Твоје: ДРАГАНА, МИЛЕНА и ДРАГИЦА

МАРКО РАДОСАВАЦ

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ

30. VIII 1999 – 30. VIII 2020.
И после толико година, бол који не јењава и
губитак који је ненадокнадив.
Мама

(15/294939)

дипл. инж. пољопривреде-агроекономист
Срећа је што смо те имали, несрећа је што смо те
рано изгубили, нисмо и нећемо те заборавити.
Почивај у миру
Породица

У суботу, 29. августа 2020. даваћемо годишњи
помен

(39/294979)

(8/294927)

У понедељак, 1. септембра, у 11 сати, дајемо четрдесетодневни помен

(74/295029)

У недељу, 30. августа 2020. године, у 10.45, дајемо једногодишњи помен нашем драгом

Године пролазе, све
више недостајеш

СВЕТИСЛАВУ МУНИЋУ
Они које волимо никада не умиру. Време не може избрисати успомену на тебе.
Недостајеш...

ВУКОСАВИ ДРАГОЈЕВИЋ

ЈУГОСЛАВУ МИЋИЋУ

1938–2020.

1975–2019.

Ожалошћени: супруг ДУШАН, син БРАНКО, ћерка
БРАНКА, унуке МИЉАНА, ЈОВАНА и АЊА, снаја САНДРА,
зетови ДУШАН и БОРИС, сестра НАДА са породицом и
остала многобројна родбина и пријатељи

Заувек ћеш остати у нашим срцима и нашем сећању.
Супруга БИЉАНА, синови МАРИО и МИХАЈЛО,
мајка ЦВЕТА и брат ЈОРДАН

(25/294951)

ПОМЕН

МИЛЕНА
ВИРИЈЕВИЋ
Твоји: ПАВКОВИЋИ и
ДОБРАШИНОВИЋИ

Твоја супруга ВЕРИЦА, ћерка ЗАГОРКА
и зет ГОРАН
(3/294919)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Прошла је година откако није са нама

(17/294942)

(14/294937)

СЕЋАЊЕ

27. августа навршава
се тринаест година од
смрти нашег драгог

СВЕТИСЛАВ
МУНИЋ

СВЕТИСЛАВ
МУНИЋ

Твоја мајка

Увек ћеш бити у нашем сећању.
Брат РАДОВАН
са породицом

Никада те нећемо заборавити.
Брат РАТКО
и снаја ВИДА

(18/194943)

(2/294918)

(7/294925)

ЗОРАН РАДОНИЋ
ЈОВАН
РАМЈАНЦ

ЈОВАН
РАМЈАНЦ

1960–2020.

29. VIII 2000 – 29. VIII 2020.

И после толико година успомена на тебе
не бледи.
Твоји најмилији

Твоја ћерка
са породицом
(165/295186)

(4/294921)

Сећање на драге родитеље

СТАНИСАВЉЕВ

1. IX 2013 – 1. IX 2020.
Много ми недостајеш.

БРАНИСЛАВА
РАЦИЋА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РАДОЈИЦА
СТОЈАДИНОВ

МАРКО
НИКОЛИЋ

Никада те неће
заборавити супруга
СНЕЖАНА, кћерке
МАРИЈА и МИЛИЦА,
унука МИЛАНА
и сестра МАРИНА

27. VIII 2006 – 27. VIII 2020.

ВАСА

БЛАГАЈНА

Породица
(6/294923)

Сећање на драге родитеље

2007–2020.

(10/294934)

ЗОРИЦА

1938–2020.

300-830

Колико си ти волео
нас, толико ми тугујемо за тобом.

Време пролази, успомена и туга остаје.

Твоја ВЕРА са децом

Твој ЧАЛКО

(44/294986)

(62/295015)

РАДЕ
ЂУРИЋ

РОСА
ЂУРИЋ

5. VIII 1937 – 25. VIII 2018.

26. III 1945 – 16. VI 1991.

Син ЗОРАН са породицом
(5/294932)
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СПОРТ

Петак, 28. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КОШАРКАШИ ПОНОВО НА ОКУПУ

ШАМПИОНАТ TCR ИСТОЧНА ЕВРОПА

ТАМИШ СТВАРА ДОБАР ТИМ...

БОРКОВИЋЕВ ТРИЈУМФ У СЛОВАЧКОЈ

После предуге паузе изазва не пан де мијом коронави ру са Ко шаркашки
клуб Та миш
поново је у пуном погону. У
понедељак, 24.
августа, први
тренер Бојан
Јовичић извео
је мом ке на
први тренинг,
којим су и званично почеле
при пре ме за
нову сезону у
Кошаркашкој
ли ги Ср би је.
Момци који бране боје
једног од најорганизованијих и најпопуларнијих
спортских колек ти ва
у
Панчеву рад су започели у
Народној башти, а током уводне фазе припрема комбиноваће тренинге и у теретани и
у Хали спортова. Наравно, поштујући све безбедносне мере у вези с коронавирусом.
– Кренули смо с лаганим радом. Још увек нисмо комплетирали тим за наредну сезону,
али верујем да ће наредних да-

Прво место у
генералном пласману

Наредно надметање у
Брну

тара, а игра на позицији бека.
У млађим категоријама је наступао за Црвену звезду, након чега је у сениорској конкуренцији играо за Беовук 72,
Војводину и ОКК Београд.
Опрему клуба из нашег града задужио је и Никола Вујовић.
Он је рођен 1993. године у
Чачку. Игра на позицијама
крилног центра и центра, а

Српски аутомобилиста Душан
Борковић је победом у првој
трци на стази „Словакијаринг”,
прошлог викенда, освојио нових 25 поена и учврстио прву
позицију у генералном пласману шампионата TCR Источна
Европа, са 75 бодова.
Одлична вожња у квалификацијама омогућила је српском
асу пол-позицију у обе трке, па
је већ тада наговештен успешан викенд у Словачкој.
Борковић је сјајно стартовао
и током целе трке држао лидерску позицију. Ни 60 кг баласта на његовом аутомобилу
„хјундаи и30Н ТЦР”, које је добио због успеха у претходном
викенду, а ни повишен аутомобил нашег возача М1РА тима у
сарадњи с „НИС Петрол рејсинг тимом”, нису га спречили
да на циљ стигне са 24 секунде
предности у односу на другопласираног Душана Коуџила,
који је у последњој секунди претекао Сандра Соубека.
– Задовољан сам трком, али
и тиме како се засад одвија
шампионат. Мој тим је сјајно
средио аутомобил, тако да ни
максимална тежина од 1.365
кг, ни повишен аутомобил, ни
веома неповољне високе температуре нису утицали да могу

да пружим свој максимум. Кренуо сам добро, успоставио свој
ритам и успешно контролисао
разлику у односу на другопласираног, коју сам стално увећавао. Током квалификација
смо имали проблем да насетујемо аутомобил због максималне тежине и нисам био сигуран да је то добро за трку, али
се испоставило да ипак јесте –
рекао је Борковић после тријумфа у првој трци.
Наш суграђанин је и у другој трци остварио убедљиву победу, а овог пута за собом је
оставио другопласираног Чеха
Јахима Галаша.
Борковић је и у другој трци
доминирао током целе вожње,

иако је у последњим круговима
успорио темпо како би сачувао
гуме, које су током суботње трке страдале и биле на граници
пуцања од додатне тежине аутомобила и високе температуре.
Тако је српски возач освојио
максималних педесет бодова
на „Словакијарингу” и по други пут се током овог тркачког
викенда попео на победничко
постоље. Након четири убедљиве победе у Хрватској и Словачкој Борковић с прикупљених 100 бодова заузима прво
место у генералном пласману
TCR Источна Европа.
– Био је ово још један сјајан
викенд. Није било лако доћи до
Словачке због епидемиолошке

ситуације, али се труд мог тима
да се набаве сви потребни папири исплатио и неизмерно сам
им захвалан на томе. Ја сам у
обе трке одлично стартовао и
то је било пресудно за тријумф,
а послушао сам и савете тима
да мало спустим темпо, сачувам гуме и сигурном вожњом
узмем максималан број бодова.
Сада нас чека Чешка и чувена
стаза Брно. Надам се да неће
бити оволико препрека да стигнемо до тамо и да ће ми једина
брига бити противници на стази – истакао је Борковић после
другог тријумфа у Словачкој.
Дакле, наредни тркачки викенд на програму је 5. и 6. септембра у Чешкој.

СРПСКОЛИГАШКИ ФУДБАЛСКИ КАРАВАН

УТАКМИЦЕ КАО НА ТРАЦИ...

на све бити решено. Довели
смо момке за које очекујем да
могу да одговоре свим захтевима клуба какав је Тамиш. Вратили смо у своје редове и Ивана Смиљанића, који је прошлу
сезону провео у Динамику, па
верујем да ћемо имати добар
састав. Сезона у Кошаркашкој
лиги Србије стартује 26. септембра, али верујем да ћемо
имати још једну успешну сезону – рекао је у телефонском
разговору шеф стручног штаба КК-а Тамиш Бојан Јовичић.
После Луке Петровића, Зорана Крстановића и Бревина
Прицла, ново појачање Тамиша је и Петар Ребић.
Доскорашњи ко шар каш
ОКК Београда рођен је 1998.
године, висок је 196 центиме-

висок је 210 центиметара. У
досадашњој каријери је наступао за Динамик и Нови
Пазар, а има и богато интернационално искуство јер је
играо у Естонији, Мађарској,
Украјини и Албанији.
У прошлој сезони у екипи
Скадра имао је учинак од петнаест поена и осам скокова
по утакмици.
Не треба сумњати да ће
Кошаркашки клуб Тамиш и
у сезони пред нама представљати Панчево на најбољи
начин, а поклоници „краљице игара” с нестрпљењем очекују старт новог шампионата у елитном рангу наше земље и надају се да ће њихови миљеници имати шта да
покажу...

СМИ ЉА НИЋ – ТРЕ ЋИ ПУТ

Захуктава се првенствена трка за бодове у Српској лиги
група „Војводина”. После премијерног тријумфа над екипом
Бечеја панчевачки „брзи воз”
је прошлог викенда гостовао у
Старој Пазови, затим је у среду, 26. августа, када је овај број
„Панчевца” већ био закључен,
Динамо 1945 на свом терену
одмерио снаге с Радничким
1912 из Сомбора, а у суботу,
29. августа, гостоваће у Банатском Великом Селу...
Дакле, момци које предводи
тренер Жарко Тодоровић имају паклен ритам већ на почетку шампионата, али без обзира на то амбиције панчевачког
„брзог воза” се не мењају. Челни људи Динама 1945 јасно су
истакли да их у овој сезони занима само врх табеле и пласман у виши ранг.
Дерби другог кола Српске лиге група „Војводина” одигран је
прошлог викенда у Старој Пазови, где су се састале две екипе
које су оствариле максималан
учинак у првој рунди. Домаћи
састав, иако новајлија у овом
рангу такмичења, такође има
високе амбиције... Панчевци нису отишли на ово гостовање са
жељом да се бране, да сачувају
своју мрежу. Напротив. Играли
су храбро, нападачки, али нису
имали среће: Јединство – Динамо 1945 1:0 (1:0).

Динамо 1945 – Раднички 1912 3:1
Тренер Жарко Тодоровић је
поверење поклонио следећем
саставу: Анџић, Аничић, Пантић, Крмар, Ахчин, Андрић,
Пештерац, Бодловић, Каранфиловски, Осман и Златковић,
а играли су и: Радовановић, Јаковашић и Брајовић.
Од самог почетка утакмице
Динамо 1945 је кренуо офанзивно ка голу ривала. Већ у
осмом минуту Немања Златковић је извео сјајну мајсторију, са ивице казненог простора
Јединства упутио је страховит
шут, али лоп та је по го ди ла

преч ку... „Од би так” је при хватио Игор Аничић, голман
домаћих је успео некако да
укроти тај ударац, а потом је
сјајно интервенисао и у наредном тренутку, када је и Александар Андрић покушао да га
савлада... Лопта једноставно
није хтела у мрежу домаћина.
По неком неписаном фудбалском првилу да, када се промаше шансе, уследи казна, одиграо се и сусрет у Старој Пазови. Само пет минута касније
фудбалери Јединства су искористили тренутак непажње у

игри „брзог воза”, савладали
голмана Анџића и, касније ће
се испоставити, тако дошли до
три велика бода.
Момци тренера Тодоровића
покушавали су и у наставку
утакмице да анулирају предност Јединства, да преокрену
резултат. Имали су више од
игре, стварали прилике, али до
про ме не на се ма фо ру ни је
дошло.
„Брзи воз” је остао без бодова, али све навијаче тог клуба
може да охрабри игра коју су
њихови миљеници показали.

СПОРТСКИ ВОДИЧ

СТАРИ ТАМИШ ЈЕДИНИ СЛАВИО
Доскорашњи
кошаркаш
Динамика Иван Смиљанић
поново је играч Тамиша.
Смиљанићу ће ово бити
трећи пут да наступа за
екипу Бојана Јовичића. Он
је прошлу сезону провео у
Динамику, где је бележио
9,3 поена по мечу заједно
у АБА лиги 2 и КЛС-у.

У сезони 2018/2019. у
Тамишу је имао учинак од
17,2 поена и 5,3 скока по
утакмици.
У досадашњој каријери
Иван је наступао за ФМП,
Црвену звезду, Невежис и
Динамик.
Смиљо, добро дошао
кући!

Викенд за нама донео је нова
фудбалска узбуђења. У готово
свим лигама настављена је првенствена трка за бодове, а када су клубови из нашег града у
питању, пун погодак су остварили само фудбалери са Старог Тамиша.
У Првој лиги је одиграно друго коло. На СЦ-у „Младост” Железничар и ОФК Жарково играли су нерешено 2:2, а у наредној
рунди „дизелка” гостује у Чачку.
Фудбалери Динама 1945 претр пе ли су по раз у Ста рој

Пазови, потом су у среду, 26.
августа, одмерили снаге с Радничким 1912, а идућег викенда путују у Банатско Велико
Село на дуел с Козаром.
Друго коло Војвођанске лиге
„Исток” донело је два пораза нашим екипама. Младост је у Омољици изгубила од Јединства из
Банатског Карађорђева с 0:1, а
старчевачки Борац је поклекао
у Банатском Карловцу, где га је
Пролетер савладао с 3:2.
Наредног викенда Младост
гостује у Српској Црњи, а Борац

у недељу, у 16.30, у Старчеву
дочекује Крајину.
Локални дерби у Првој јужнобатанској лиги одигран је
у Јабуци, где су Југославија и
Слога играле нерешено 1:1.
Стрела је изгубила у Иланџи
од Баната с 3:2, док је Стари
Тамиш као гост победио Потпорањ с 1:0.
У не де љу, 30. ав гу ста, од
16.30, Југославија у Јабуци дочекује Потпорањ, у Идвору се
састају Полет и Слога, док Стари Та миш го сту је у Га ју, а

Стрела у Хајдучици. Наредног викенда стартује првенство и у Другој јужнобанатској лиги.
У групи „Запад–Север” снаге ће одмерити Глогоњ и Славија, Униреа и Јединство Стевић, Победа и Војловица 2018,
као и Мундијал и Омладинац
1927.
У групи „Запад–Југ” играју:
Младост (Војловица) и Долово и Омладинац (Делиблато)
и Бу дућ ност из Ба нат ског
Брестовца.
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„ЖЕЉИНА” ПРВОЛИГАШКА ПРЕМИЈЕРА У ПАНЧЕВУ

АТЛЕТИЧАРИ ПАНОНИЈЕ НИЖУ УСПЕХЕ

ФУДБАЛ СЕ ВРАТИО У НАШ ГРАД!

НОВЕ ТИТУЛЕ У БОГАТОЈ РИЗНИЦИ

Гол Николе
Митровића за
ТВ шпице
Следи гостовање
у Чачку
После готово две деценије чекања догодило се и то. Прва
лига Србије у фудбалу поново
се игра и у Панчеву. Захваљујући ФК-у Железничар. Због
тога ће петак 21. август свим
љубитељима фудбала у нашем
граду и околини остати у трајном сећању.
Тог дана је „стара дама” с
Тамиша, клуб од седамдесет
три године, на Спортском центру „Младост” одиграла прву
прволигашку утакмицу у свом
граду. Да, баш тамо, где се деценијама раније играо нижеразредни фудбал, прошлог петка била је цела фудбалска Србија – у „зеленој оази” покрај
Пескане.
Бројне телевизијске екипе,
тренери, спортски посленици...
Сви они желели су да присуствују прволигашкој премијери у Панчеву. Заиста је права
штета што због пандемије коронавируса публика није смела на трибине, јер би то био
истински спортски спектакл.
У петак 21. августа исписана је нова страница спортске
историје нашег града: Железничар – ОФК Жарково 2:2
(1:0).
Пре почетка утакмице капитен популарне „дизелке” Данило Ковачевић подигао је пехар намењен победнику Српске лиге група „Војводина”, а
предао му га је Миодраг Свијић, генерални секретар Фудбалског савеза Војводине.
Од самог почетка утакмице
било је јасно да момци у бело-плавим дресовима јако желе победу на свом терену. Железничар је играо офанзивно,
наметнуо свој ритам, а већ у
шеснаестом минуту стигао је
и до предности. Постигнут је
гол какав се ретко виђа и на
европским фудбалским теренима, а праву мајсторију извео
је Никола Митровић. Најпре
је једну одбијену лопту прихватио грудима, потом је десном ногом свом директном
чувару пребацио лопту преко

главе, а онда је ухватио страховит волеј и ефектним ударцем савладао немоћног голмана Жаркова. Такав гол се
рет ко ви ђа, а Ми тро ви ће ва
мајсторија „запалила” је друштве не мре же од мах по сле
утакмице...
Железничар је наставио да
притиска свог ривала и у другом полувремену. Тим из нашег

града био је офанзивнији, бољи, а средином другог дела
утакмице успео је и да дуплира предност. Драган Дашић је
одличним центаршутом сјајно
упослио Милоша Савановића,
који је рутински послао лопту
у мрежу гостију и тако постигао свој други погодак у овој
сезони.

И када се чинило да ће Железничар лако стићи до победе
и сва три бода, неискуство и
грешке донели су отрежњење.
У 76. минуту гости су извели
слободан ударац, а голман Железничара Иван Лучић није успео да је укроти, већ ју је одбио
на главу гостујућег играча, коме није било тешко да постигне погодак и тако свој тим врати

у живот. У самом финишу утакмице, у 85. минуту, после велике гужве у шеснаестерцу домаћих, гости из Жаркова су некако успели да лопту пребаце преко гол-линије, тако су бар одличиле судије на овом мечу, па
је то био и коначан резултат ове
узбудљиве утакмице: Железничар – ОФК Жарково 2:2.

– Права је штета што није
било публике, јер је ово била
веома садржајна утакмица. Железничар је сјајна екипа, коју
краси изузетна офанзивна транзиција. Губили смо са 2:0, а када је такав резултат, много тога касније зависи и од фактора
среће. Успели смо да се вратимо и мислим да је нерешен резултат и најреалнији. Хвала нашим пријатељима из Железничара, сјајно смо дочекани и
примљени, па ћемо и ми узвра ти ти го сто прим ством –
рекао је на конференцији за
новинаре после утакмице тренер Жаркова Милан Куљић.
Први тренер Железничара
Марко Перовић је Жаркову супротставио тим који су чинили: Лучић, Јанкулов, Дашић,
Плавшић, Радивојевић, Н. Марковић, Зорица, Митровић, Јовановић, Л. Марковић и Савановић, а прилику су добили и:
Станимировић, Стојановић, Ковачевић и Петровић.
– Добро смо отворили утакмицу, али нисмо успели да издржимо до краја. Прекиди су
очигледно наша слабост. Идемо даље, три бода морамо да
тражимо на неком другом месту – истакао је тренер Железничара Марко Перовић.
Већ наредног викенда „дизелка” ће бити на новом великом
искушењу. Путује у Чачак на
мегдан с домаћим Борцем 1926.

Најмлађи атлетичари Паноније учествовали су 18. августа на такмичењу под називом „Живот је јачи”, на ком су
се надметали дечаци и девојчице од пет до тринаест година.
Први се истакао Бојан Карафиловски, који је био ненадмашан у дисциплини бацање вортекса, у чему је, с хицем од 25,20 метара, освојио
златну медаљу. У тркама на

тријумфовао у трци на 200
метара, а у бацању вортекса
се окитио сребрним одличјем.
Већ у суботу, 22. августа,
„панонци” су наступили на
Првенству Војводине за старије јуниоре, које је одржано
у Новом Саду.
Првак Војводине на 800 метара, у изврсној трци и уз будно око свог тренера Саше Стојиловића, постао је Алексан-

150 метара Валентина Мирков је била пета, док је Игњат
Папић заузео шесто место.
Сребрну медаљу у трци девојчица рођених 2011. године освојила је Нина Штркаљ.
Владимир Мирков је у бацању вортекса такође зарадио
сребро, док је у скоку удаљ
био трећи. Занди Штркаљ је

дар Дугић, док је вицешампионску титулу освојио Марко Стојиловић у бацању копља.
Атлетски клуб Панонија тако успешно наставља напред,
с надом да ће се са 14. места
на табели успешности Српског атлетског савеза ускоро
померити међу првих десет
од око 120 клубова у држави.

ЗАПАЖЕН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ТЕНИСЕРКИ

ПЕХАРИ СТИЖУ СА СВИХ СТРАНА
Овај турнир Б-категорије
одигран је у оквиру календара Тениског савеза Београда.
Мина је у финалу победила
Анастасију Чоловић из Црвене звезде са 2:0 и тако на читавом турниру изгубила свега пет гемова.
Свака част!

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ХВАТА СУПЕРЛИГАШКИ РИТАМ
Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду с нестрпљењем
ишчекују почетак новог првенства у Суперлиги. Од ове сезоне у елитном рангу српске одбојке надметаће се и старчевачки Борац, па не треба сумњати
да ће очи љубитеља спорта у
нашем граду и околини бити
усмерене и ка том колективу.
Под вођством тренера Душана Јовића и Војислава Павловића, одбојкаши Борца су започели припреме почетком августа, али као и другим клубовима актуелна ситуација у вези с коронавирусом прилично
је пореметила рад и новог суперлигаша.
– Због целе ситуације мало
је каснио почетак припрема,
али шта је – ту је. Скоро све
екипе имају исти проблем. Нама је најбитније да је костур
екипе из прошле сезоне остао
на окупу. Имамо неколико момака на проби, а с нама тренира и Александар Гмитровић из
Црвене звезде. Уколико не буде пронашао ангажман у иностранству, верујемо и надамо
се да ће остати код нас. Било
би добро када бисмо успели да
ангажујемо бар једног примача, али на тржишту је тешко
на ћи ква ли тет ног игра ча.
Уколико будемо успели да се

појачамо једним или двојицом
момака, сигуран сам да ће Борац бити озбиљна и конкурентна екипа свим ривалима у Суперлиги – каже први тренер
ОК-а Борац Душан Јовић.
Требало би да сезона у најјачем одбојкашком рангу у нашој
земљи почне 15. септембра.

– Све је још увек неизвесно.
Чекамо одлуке челних људи
Одбојкашког савеза Србије. Мислим да још увек нису дефинисане све пропозиције око нове се зо не. Ко ро на ви рус је
учинио да ове припреме буду
потпуно другачије од других.
Хо ће мо да игра мо и не ку

контролну утакмицу, али опет
морамо да чекамо одлуке Кризног штаба и надлежних институција – додао је Јовић.
Било како било, љубитељи
игре преко мреже с пажњом и
нестрпљењем ишчекиваће сваку наредну вест која стиже из
редова њиховог Борца.

Младе тенисерке панчевачког Динама блистале су и током протеклих десетак дана.
На завршном мастерс турниру за девојчице до шеснаест година учествовало је осам
најбољих младих тенисерки
у Србији. Иако се још увек
надмеће и у конкуренцији до
четрнаест година, такмичарка Динама Милица Поповски
остварила је сјајан резултат
пласманом у финале, у ком
је освојила вицешампионску
титулу.
Мина Капор, такође тенисер ка Ди на ма, осво ји ла је
Отворено првенство Београда за девојчице до дванаест
година.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф4
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Филмска прича
Оно, кад се двоје случајно сретну...
... то уме да буде филмска прича.
Нико ништа није планирао.
И свако има своје радости и проблеме.
А, онда, бум!
Деси се, једноставно се деси.
И, шта онда?
Ништа, пустиш филм да се дешава, не премотаваш.

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

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

Време отпозади

Највећи мезимац манастира
Старо Хопово!
Поздрав свим суграђанкама
и суграђанима од
Софије

Било би лепо да свако унапред види шта ће му се десити.
Ма, јок, онда би било досадно.
Свака особа би тачно знала где прави грешке.
И зато би исправљала будућност.
Правила њене нове могућности.
Самим тим, паралелне стварности.
Оне које јој одговарају.
А ништа од тога, поготово не грешити, није људски.

Задовољство унапред

Поздрав Панчевцима с предивног
водопада Тупавица на Старој планини.
Породица Шалковић

Ех, када смислиш план који не може да пропадне.
А то му се деси.
Ух, кад помислиш да је све под твојом контролом...
... а испадне да није.
Замислиш се. И кажеш: други пут ћу паметније...
Нема те памети која може да те спасе од задовољства унапред.
Зато: гледати испред себе, држати се оних што те воле и
не дати да те потопи терет прошлости и нереалног маштања.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ленка Тешић,
ученица:

Јована Петковић,
ученица:

Дејан Митић,
магационер:

– Идем у Нови Сад
и тамо ћу остати
током целог викенда.
Шетаћу и уживаћу.

– Још не знам,
али вероватно нећу
ићи никуд. Остаћу
код куће. Склањаћу
се од врућине,
одмараћу се...

– Као и обично, с
породицом, углавном у
Народној башти или у
парку. Ићи ћемо у
набавку школске
опреме, крећемо
у трећи разред.
Увече ћемо се видети
с пријатељима.
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