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Како се понашати УЧЕНИЦЕ ЈЕЛЕНЕ ЦВЕТИЋ СУ
за време непогоде ОСТВАРИЛЕ ВЕЛИКИ УСПЕХ
АУТО-ШКОЛА одР8адно вре
С тањиром кроз свет
ПАНЧЕВЦИ КУВАРИ

Ауто-центра „Зоки”
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Нови живот
градског бувљака
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Спорт
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до 1 ме
6 са
ти

„Брзи воз” остао
без руководства
» страна 27

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

Уметност
живљења
Да бисмо направили добро јело, потребно је да имамо све
неопходне састојке. А ако их
нема, морамо да импровизујемо. Мешавина наизглед неспојивих ствари може да произведе хаос или савршену
хармонију. Чула могу да буду
позитивно „узнемирена”, заинтригирана толико да мисли постану чисте... Ипак, некада је добар оброк оно што
нам само утоли глад, али није ништа посебно, ново, ни
другачије. Циљ је да све посматрамо као уметност – да
преживимо, опстанемо, да
све постане боље, да нас инспирише на следећи корак.
Шта утољава вашу глад?
* * *
Зашто је уметност важна? Да
ли вас покреће музика? Размишљате ли о животним ситуацијама као филмским
сценама? Радујете ли се када
створите нешто? Умете ли лепо да цртате? Певате ли под
тушем? Користите ли чувене
фразе из домаћих и страних
филмова „ово је почетак једног дивног пријатељства”,
„сутра је нови дан” или „време је ограничавајући фактор”? Зашто је уметност важна?
* * *
Да бисмо кренули напред,
потребно је да направимо пар
корака. Да бисмо прешли
границе, потребно је да променимо начин размишљања
или да некада једноставно
престанемо да мислимо. Човек се развија стицањем нових искустава. Пут је важнији
од самог одредишта. Иако путујемо у оквиру граница, он
не мора бити узалудан. Излаз
ће се свакако догодити. Да ли
сте спремни да изађете из зоне комфора?
* * *
Храна прича причу. У један
оброк може да се слије читаво животно искуство. Поред
главних састојака, ту је милион других зачина. Они дају
тај посебан „шмек”. Оно си
што једеш. Јесу ли у твоје
оброке уткане велике количине љубави твоје баке и њене летње кухиње или су то
специјалитети интернационалне кухиње испробане на
далеким путовањима? Спремати храну, то је већ нешто
посебно. Поклонити љубав на
тањиру – то је цео свет...

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

СМИСАО РАДОСТИ ЈЕ ДА СЕ ДЕЛИ С ДРУГИМА
(ЛИД) Када је 15. марта проглашено
ванредно стање, активисткиње и активисти Црвеног крста Панчево нису знали шта их конкретно чека, али
били су спремни да дају све од себе
како би били на правом месту, у
право време, с правом помоћи у рукама онима који су се нашли у неком проблему изазваном пандемијом. То је био тренутак када су хумано, добровољно, јединствено, неутрално, непристрасно, независно –
по штују ћи све ове универзал не
принципе светске организације Црвеног крста – кренули путем који им
није био познат, али су знали куда
иду: до човека који очекује њихову
подршку. И били су подршка грађанкама и грађанима Панчева читава два месеца.
О тим данима разговарали смо с
Милицом Тодоровић, секретарком
Црвеног крста Панчево.
Организација активности панчевачке секције најпознатије светске хуманитарне организације била је јасна: примани су захтеви за помоћ
Панчевки и Панчеваца на телефоне
градског кол-центра и Црвеног крста
Панчево, а задатке им је поверавао и
градски кризни штаб.
Милица Тодоровић се присећа првих дана пандемије коронавирусa:
– Ништа нам није било тешко,
нису постојале непремостиве препреке. Добро смо се организовали,
што је иначе карактеристично за
на ше во лон тер ке и во лон те ре, и
стизали до свих који су помоћ тражили. Први задатак који смо добили од кризног штаба односио се на
набавку намирница и лекова за суграђанке и суграђане старије од 65
година, као и за све који су се налазили у изолацији. А укупно смо за
време ванредног стања реализовали
462 радна налога ради куповине намирница, лекова, подизања пензија,
плаћања рачуна, решавања одређених здравствених потреба у смислу
биохемијских анализа у лабораторији Дома здравља, па чак смо и
шетали кућне љубимце на почетку
забране кретања.
Ургентна хуманитарна помоћ
Панчевачки Црвени крст има петнаест стално ангажованих волонтерки
и волонтера. Поред њих, у активности је по потреби било укључено још
десеторо. Постоји и занимљива статистика.
– Они су прешли 3.063 километра, утрошили 2.400 сати и обавили
3.250 различитих врста ангажовања
ради припреме и реализације активности. Седморо запослених је
утрошило укупно 2.240 сати на актив но сти бри ге о ста ри ји ма, на
организовањe редовних акција прикупљања крви, на свакодневну телефонску комуникацију с грађанкама
и гра ђа ни ма – на бра ја Ми ли ца
Тодоровић.
Није изостала ни подела ургентне
хуманитарне помоћи у виду пет

стотина пакета хране и средстава за
хигијену које су дистрибуирали онима што су се нашли у стању такве социјалне потребе.
– Пакете је обезбедила Влада АП
Војводине из робних резерви, а на
иницијативу покрајинског Црвеног
крста. При крају је подела 857 пакета хране, средстава за хигијену и
брашна намењених ромској популацији која живи у супстандардним
насељима на целој територији града
и у насељеним местима. Ови пакети
су обезбеђени сарадњом Црвеног
кр ста Ср би је и Ми ни стар ства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Током наредних дана
отпочеће и подела 87 пакета за хигијену, као вид подршке у новонасталој ситуацији у хранитељским
породицама. На иницијативу и уз
подршку УНИЦЕФ-а и поменутог
министарства, Црвени крст Србије
је примио 4.376 хигијенских пакета
намењених хранитељским породицама и 5.300 хигијенских пакета
угроженим ромским породицама с
децом које немају приступ хигијенским стан дар ди ма. Од то га, у
Панчеву ће током наредне недеље
бити подељено 300 пакета – прича
секретарка.
Додаје да је и градски Црвени
крст добио помоћ – наша суграђанка им је донирала 1.400 маски које
је сашила у својој кројачкој радионици. Оне су даље дистрибуиране
војсци, полицији, грађанкама и грађанима. Та донација је била веома
важна јер је стигла у првим данима
од проглашења ванредног стања, када је било тешко набавити потребну
заштиту.

Милица Тодоровић каже да правовремена информација олакшава и
живот и рад. Објашњава:
– У томе да до наших најстаријих
суграђана вести стигну на време успели смо захваљујући нашем недељнику „Панчевац”. Идеја уредништва је била да током одласка на

Црвени крст су обрадовале и донације неколико друштвено одговорних компанија из града, јер су већ у
првим данима обезбедиле флаширану воду, која је била важна волонтеркама и волонтерима приликом одласка на терен.
– Донирана су нам и средства за
одржавање дезинфекције, баш у тренуцима када је било најбитније, на
самом почетку. Два наша суграђанина су своје донације наменили волонтеркама и волонтерима, као вид подршке за сву хуманост и непоколебљивост коју су исказали у тренутку
када смо имали утисак да је све застало, а с циљем да сачувамо оно што је
највредније – живот – и да бисмо наставили са истог места, али с другачијим ставом према свему што чини
човека и људскост. Обрадовали су их
воћем, соковима, слаткишима и медом – присећа се Милица Тодоровић.
Иако је било много посла, екипа
Црвеног крста није заборавила да
прослави рођендан волонтерке, као и
да организује матурско вече за волонтерке и волонтере матуранте у
својим просторијама. Секретарка каже да је подршку тиму пружио и
председник Покрајинске владе Игор
Мировић, који је током недеље Црвеног крста изразио велику захвалност
активистима панчевачке организације на доприносу борби против коронавируса.
Милица Тодоровић закључује:
– Оно што је најважније, сачували
смо здравље свих нас који смо све
време били изложени ризику, али и
свих оних због којих смо се ангажовали, а то су пре свега наши најстарији суграђани и суграђанке. На неки
од наведених начина стигли смо до

терен свакоме понесемо по један
примерак новина. То је наишло на
заиста велико задовољство Панчевки и Панчеваца, чак смо сваке среде
добијали позиве наших суграђанки
и суграђана да би нас подсетили да
не за бо ра ви мо да им по не се мо
„Панчевац”. Сарадња и подршка актера у друштву је значајна карика,
хвала свима који су спрегли ово
заједништво.

7.207 особа и помогли им. Статистика је чудо, управо је то оно што је забележило наш активизам. А за све
нас појединачно ово су били сасвим
обични дани ангажовања, које смо у
духу хуманости, али и задовољства,
провели у организацији Црвеног крста Панчево. Јер, радост има прави
смисао када се подели с другима, задовољство је наше.
С. Трајковић

Сачувати највредније – живот

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЧКО НОВИНАРСТВО ОБЈАВИО

Грађани странкама донирали 1,5 милијарди динара

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Рашчишћавање гужве.
Ових дана, у центру града
Снимио: Милан Шупица

Почетком ове недеље Центар за истраживачко новинарство (ЦИНС) објавио је да су грађани за седам година странкама донирали око 1,5 милијарди динара. Ради се о странкама
некадашње и актуелне власти – Демократској странци (ДС), Социјалистичкој партији Србије (СПС) и
Српској напредној странци (СНС).
Половину те суме, око 764 милиона
динара (нешто мање од 6,5 милиона
евра), прикупио је СНС, и то највише
2017. године, када су одржани председнички избори у Србији.
Од 1,5 милијарди динара донација, колико су у периоду од 2012. до
краја 2018. добили ДС, СПС и СНС,
као носиоци тадашње власти, највише новца овим странкама дали су донатори из Београда – скоро трећину,
односно око 451 милион динара.
ЦИНС наводи да је током 2012. и
2013. године ДС скупио више новца

и од напредњака и социјалиста, али
од 2014. ситуација почиње да се мења и приходи демократа од донација
почињу да падају.
СНС је у седам година прикупио
око 764 милиона динара, скоро колико ДС и СПС заједно, с тим да треба
напоменути да ове две странке 2017.

године нису имале свог председничког кандидата, већ су подржале друге кандидате. ЦИНС наводи и да се
по вредности прикупљених донација
током председничке кандидатуре
2017. године истакао Вук Јеремић,
односно да је Група грађана „Морамо боље”, коју је он тада предводио,
у овој кампањи прикупила више од
223 милиона динара кроз донације
физичких лица, а медијална вредност донација у новцу била је
615.000 динара.
Поред донација грађана, странке
свој рад и кампању финансирају и
новцем од правних лица, пре свега
компанија. Тако су у периоду од
2012. до 2018. године СПС, ДС и СНС
од правних лица добили укупно нешто више од 182 милиона динара.
СПС је добио више од 92 милиона,
ДС више од 75 милиона, а СНС око
14,5 милиона динара.
С. Т.
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УСПЕХ УЧЕНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН БАНДУР”

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ПАНЧЕВЦИ ПОКУПИЛИ СВЕ ПРВЕ НАГРАДЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Пандемија коронавируса
није прошлог викенда омела одржавање шестог Међународног такмичења из
солфеђа и теорије музике,
а ученици панчевачке Музичке школе „Јован Бандур”
на овом надметању су остварили заиста фантастичне
резултате. Учествовало је
њих четрнаесторо и сви су
освојили прве награде!
Такмичење је, у складу
са ситуацијом, одржано онлајн, а учествовало је око
200 ђака из Србије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Једна од чланица међународног
жирија била је и наша суграђанка Јелена Цветић, професорка у Музичкој школи „Јован Бандур”.
– Онлајн такмичење је било
изазов за све, у неку руку захтевније од класичног такмичења, јер су и млађи ученици морали да, поред такмичарских
захтева, савладају и техничке
потешкоће. Све се одвијало преко апликације „Zoom”, која је
замишљена као нека врста груп-

ног видео-позива. Ученици су
пред испитивачем имали одређено време да погледају задатке, а потом и да сниме задате
примере и да потом све то преко сервиса „We Тransfer” пошаљу жирију. Када су сви ђаци
предали радове, за нас, чланове жирија, уследило је вишесатно преслушавање и оцењивање такмичара. Наравно, моје
ученике нисам могла ја да оценим, већ је њих оценио испитивач – каже Јелена Цветић.

Према њеним речима, такмичење је било изазов за све, с
обзиром на то да су се ученици
и професори спремали за време ванредног стања у специфичним околностима, такође
онлајн. Ипак, чињеница да су
сви побрали прве награде говори у прилог томе да је настава на даљину и те како била
успешна.
У дисциплини солфеђо такмичили су се Силва Врачар,
Јања Куч и Невена Гаврановић

и све три су освојиле макси мал них 100 бо до ва.
Спремала их је професорка Јелена Цветић. У дисциплини теорија музике
с првим наградама вратиле су се Александра Станојковић, Вања Мијовић
(обе с максималних 100
бо до ва) и Ни на Ри стић.
Њих је спремала професорка Ивана Јаћимовић Јовановски. Из класе Јелене
Цве тић пр ве на гра де су
освојиле: Мина Кораћ, Јована Милетић, Невена Гаврановић (све три с максималним бројем бодова),
Хелена Рајић, Николина Петровић, Миа Муста, Марија
Радмановић и Јања Куч. Невена Гаврановић и Вања Мијовић су проглашене за лауреате својих категорија.
Професорка Цветић има разлога да буде презадовољна овом
школском годином, будући да
су њени ђаци и у децембру прошле године били веома успешни на Републичком такмичењу, где су освојили осам првих награда.
Д. К.

УЧЕСТАЛО ДИВЉАЊЕ ГРУПЕ ХУЛИГАНА У СТАРЧЕВУ

Палили и демолирали аутомобиле
Поднете кривичне
пријаве против
неколико лица због
много недела
У последњих десетак дана у
Старчеву је било прилично „запаљиво”, а полиција је имала
много посла, али на срећу нико од људи није страдао, што
се не може рећи за аутомобиле.
Тако је најпре у четвртак 14.
маја, у раним јутарњим сатима, запаљен „фијат пунто”, који је припадао извесном двадесетдвогодишњаку. Ватра је
захватила мотор возила, па иако су ватрогасци правовремено интервенисали, материјална штета је била изузетно велика. Недуго затим реаговала
је и панчевачка полиција, која је након спроведене истраге
и установљења основане сумње о извршењу кривичног дела изазивања опште опасности ухапсила три лица – Л. М.
(2001), В. Р. (2001) и Б. Т.
(2000). Претпоставка је да су
они запаљивом течношћу полили и запалили аутомобил.
Тачно десет дана касније, у
суботу 23. маја, у вечерњим
сатима у Улици Вељка Влаховића демолиран је „пунто”.
Власник тог аутомобила је по-

ТРАГЕДИЈА

Дечака убила
струја на вагону
Дванаестогодишњи Л. А.
из Панчева погинуо је у
недељу 24. маја, око 18
сати, на железничкој станици Панчево Варош кад
га је ударила струја јачине
25.000 волти.
Језива несрећа десила
се када се Л. А. с другом,
код ко га се прет ход но
играо, враћао кући. Њих
двојица су били на бициклима и на железничкој
станици су хтели да прођу
између заустављених вагона-цистерни.
Л. А. се тада попео на
вагон како би га друг фотографисао телефоном, највероватније за друштвене
мреже. Дечак се, међутим,
тада приближио каблу високог напона и ушао у струјни лук, и тако погинуо на
лицу места.

лицијски службеник Р. Ћ., а
сам чин се догодио испред његове куће, где је возило било
паркирано.
Према незваничним информацијама, цела прича је почела истог дана у јутарњим сатима, када је поменути Старчевац дожи вео
пр ви
шок
видевши да су му исечене све четири гуме, а
на свакој од њих било
је више убода. Касније
је од суграђана начуо да
се највероватније ради
о двојици која су слична недела учинила на
још неколико аутомобила у том крају. Убрзо
су на лице места дошли
припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву, а нешто
касније је Р. Ћ. поднео
пријаву против Н. Н. починиоца.
Ме ђу тим, ње го вим
невољама ту није био
крај. Наиме, након што
је заменио све четири гуме,
када се увече вратио кући, имао
је шта да види: излазећи из
аутомобила, затекао је прави
хаос који је пратила несносна
галама – десетак људи је јурило два младића и један је ус-

пео да побегне, а други је задржан. Он је тврдио да је и
њему оштећено возило. Полицајци су у међувремену стигли, а након обављеног разговора поменуто лице је отишло.

НЕПОГОДА

ЗАРАДЕ

Међутим, најгоре по Р. Ћ.
тек следи: исте вечеру му је
група младића тврдим предметима демолирала аутомобил, полупавши сва стакла.
Припадници органа безбедности су поново изашли на лице

места око поноћи и, по узимању отисака с кола и цигала,
привели су једно лице.
Овакви инциденти се догађају већ извесно време у Старчеву, а с тим у вези, Министарство унутрашњих
послова у Панчеву издало је саопштење у којем се каже да су поднете кривичне пријаве
против осамнаестогодишњака и петнаестогодишњака из околине
Панчева, и то због постојања основане сумње да су извршили десет крађа и још шест
те шких кра ђа, као и
дванаест кривичних дела уништења и оштећења туђе имовине.
Основано се сумња да
су поменута лица од почетка године на територији Старчева проваљивала у куће и помоћне просторије, из којих
су крали телевизоре, моторне тестере, апарате
за заваривање, косачице, акумулаторе и ситни алат, као и
да су из трговинских објеката
крали робу и, на крају, да су
избушили и исекли гуме на
дванаест аутомобила паркираних испред породичних кућа.

ЕПС

Појачан пламен
у „Петрохемији”

Плате у Панчеву
највеће у округу

Попуст на струју за
старије од 65 година

„ХИП–Петрохемија” објавила је
информацију о последицама јаког невремена у уторак на производњу и функционисање те компаније на локацији у Панчеву.
„У ’ХИП–Петрохемији’ у уторак 26. маја у 13.05 часова, услед
јаког невремена праћеног обилном кишом, грмљавином и градом, дошло је до краткотрајног
испада котла у фабрици Етилен, а као последица се појавио
појачан пламен и мања количина дима на сигурносној бакљи. Том приликом, услед јаког статичког пражњења, дошло је до сагоревања одређене
количине угљоводоника”, наводи се у саопштењу.
Како се додаје, запослени у
„ХИП–Петрохемији” реаговали
су правовремено и у складу с
процедурама и упутствима, тако
да није било потребе за реаговањем ангажованих ватрогасних
јединица.

Просечна нето зарада у марту 2020. године у Панчеву,
према саопштењу Републичког завода за статистику, износила је 59.405 динара. У
фебруару је просечна нето
плата у нашем граду била
57.217 динара. Дакле, у просеку Панчевци су у марту
зарадили скоро 2.200 динара више него у фебруару.
У Вршцу се у марту у просеку зарађивало 59.080, у Ковину 54.989, Опову 49.151,
Алибунару 49.148, Пландишту 48.826, Бе лој Цр кви
47.563, а у Ковачици 46.338
динара.
Просечна зарада у Србији
за март била је 59.681 динар. Номинални раст нето
зарада у првом тромесечју
ове године у односу на исти
период прошле износио је
10,3 одсто, а плате су реално увећане за 8,3 одсто.

Грађанима старијим од 65 година који плате рачуне за струју за март, април и мај до 30.
јуна биће одобрен попуст од
пет одсто без обзира на закашњење – саопштила је Електропривреда Србије.
Додаје се да ни камата неће
бити обрачуната ни на један
од тих рачуна ако се плате до
30. јуна.
„Ако се рачуни плате до тог
рока, попуст ће бити обрачунат и приказан у наредном рачуну”, навео је ЕПС.

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

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

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним 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

4

ПОЛИТИКА

ПАРЕ У ТЕКУЋОЈ БУЏЕТСКОЈ РЕЗЕРВИ
Градски већници су на седници одржаној одмах по укидању ванредног стања, 8. маја,
донели одлуку да се износи
апропријације које није могуће искористити пренесу у текућу буџетску резерву. То практично значи да ће нешто више
од 63,5 милиона динара планираних Одлуком о буџету Града Панчева за 2020. годину променити сврху, односно да ће
бити употребљено за намене
што нису предвиђене буџетом,
или за оне за које није било
планирано довољно средстава.
Новац ће бити коришћен на
основу решења градоначелника.

Кресање трошкова
Области и позиције којима ће
бити пребачено мање новца јесу заштита животне средине,
основно и средње образовање,
култура и информисање, социјална заштита и предшколско
васпитање.
Програм коришћења средстава Фонда за заштиту живот не сре ди не до жи вео је
неколико измена. У основним
и средњим школама на целој

„ПАНЧЕВЦА”

Мање новца за заштиту живот не сре ди не, обра зо ва ње,
културу…
Акционим планом за запошљавање предвиђено десет програма и мера активне политике

ИЗ АРХИВЕ

Разлика између детета и зрелог човека је у томе што дете озбиљно мисли да је центар света и да је све што оно
ради добро. Зрео човек, поготово ако је паметан, зна да
је у животу учинио много доброга и много глупог, много паметних и много имбецилних ствари, добра и зла,
итд. Зрео човек зна која је будала. Зрео човек зна да не
би био човек, него анђео ако у себи не би носио и зло,
итд. Наши псеудонационални пророци својим крдима,
стадима, народима, зовите то како хоћете, заједницама
којима се обраћају, упорно говоре да нису чинили ништа зло.
(Писац Џевад Карахасан, Радио „Слободна Европа”,
23. мај)
* * *
Ако говоримо о 20. веку, ако икога и Срби и Хрвати треба да поштују и да се нечим поносе, онда су то партизанке и партизани. Нажалост, Раде Кончар и Стеван
или Стјепан Филиповић данас деле судбину стотина
других чланова антифашистичког покрета и Народноослободилачке борбе који су заборављени и запостављени. У неким деловима бивше Југославије, а ту бих апострофирао Хрватску, они су можда још горе – проглашени су злочинцима. Они су се, без обзира на националност или баш упркос националности, придружили
антифашистичком покрету против окупатора и њихових колаборациониста.
(Историчар и професор Филозофског факултета Универзитета у Загребу Хрвоје Класић, Би-Би-Си, 22. мај)
* * *
Наше генерације кривци су за то што се младима дешава, ми смо их навели на то, нисмо их упутили добрим
путем, већ смо их као нејач дојили ратом, распадом земље, мржњом коју смо примали и имали коме да је
одашиљемо.
(Глумац Светозар Цветковић, „Нова.рс”, 23. мај)
* * *

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ФОТО:

КОНЦЕПТ

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

територији Панчева неће бити
поправке подова, уградње нове
расвете, кречења кабинета и
других молерско-зидарских, те
грађевинских радова. Ове године ће бити и мање купљених
контејнера у установама социјалне заштите, а текуће дотације установама здравствене заштите такође су умањене.
Промењене су и ставке општих услуга локалне самоуправе, те висина дотација невладиним организацијама.
У области културе мање новца биће за позоришну продук-

БЕС ПЛАТ НА ДЕЧ ЈА АУ ТО-СЕ ДИ ШТА

* * *
Да одмах нагласим да, прво, нема једном заувек сигурне демократије јер се сва друштва суочавају с насртајима оних који је угрожавају, зато се, и у много развијенијим демократијама од наше, она мора бранити и градити; друго, од античког доба до данас безброј пута је
поновљено да ни демократија није савршена, само ништа боље од ње није измишљено; треће, без отворене,
слободне дебате о свим значајним питањима у друштву,
без стриктне поделе власти на законодавну, судску и
извршну поткопавају се сами темељи модерне демократије. Више пута сам предлагала да се на почетку
сваког новог сазива Народне скупштине подели посланицима Монтескјеов „Дух закона”, бар у скраћеној верзији. Код нас, нажалост, нема правих дебата ни дијалога, не разуме се нити практикује нужност поделе власти, институције се не поштују нити чувају. Налажење
’рупе у закону’ се често сматра пожељном вештином, а
неправда нас боли само ако смо јој ми мета.
(Магистар социологије Соња Лихт, „Данас”, 23. мај)
* * *
Коронавирус ће нам оставити свет који је дубоко уздрман, подељен, сиромашан. Оставља нас и са питањем у
ком правцу идемо даље – да ли идемо ка новом хладном рату, што би било опасно и глупо, или ка више глобалне сарадње како бисмо свет поправили, да буде сигуран, да може да се носи с другим изазовима, као што
су климатске промене. То би свакако било боље. Дакле,
то ће бити или свет у ком ће се демагози борити за моћ
и она ће одређивати исход, или свет у ком превагу односе истина и људске потребе. Оба су могућа и јако је
битно у ком правцу идемо.
(Економиста, професор Универзитета Колумбија Џефри Сакс, Радио „Слободна Европа”, 21. мај)
* * *
Не слажем се да не смемо критиковати опозицију, док
се не промени власт. Не могу да пристанем на такав начин размишљања. Зашто? Критиковала сам власт и ћутала о манама опозиције једно шест и по година, док су
ти лидери радили своје послове или седели у Скупштини. Не знам како да вам објасним, нису меродавни да
ми одређују шта је исправно, а шта не. Моја схватања
су таква да имам право да критикујем било чију политику, да је слобода говора важна и да се до системских
промена не стиже тако што ћемо ћутати о лошим политикама и потезима опозиције. Јесте најважније критиковати сваку власт, наравно. Али подржавање националистичке демагогије једног дела опозиције погубно је.
Такође је погубна стравична поларизација друштва, где
део опозиције проглашава Вучићевим савезником сваког ко овог тренутка није за бојкот. Све то не води ничему добром. Важно је говорити о свему.
(Глумица и продуценткиња Бојана Маљевић, „Данас”,
23. мај)

После спроведеног јавног
конкурса и обрађених пријава, 21. маја, панчевачки Комитет за безбедност саобраћаја једногласно је донео одлуку о додели 150 бесплатних дечјих ауто-седишта. У
складу са епидемиолошком
ситуацијом, приликом преузимања ауто-седишта за

децу њихови родитељи мораће да носе маске и рукавице.
На списку 150 особа које
су добиле бесплатна аутоседишта налазе се родитељи из свих села с територије града, као и из самог
Панчева. Комплетан списак
је доступан на сајту Града
www.pancevo.rs.

цију, концерте, уметничке радионице, књижевне вечери и
издаваштво. Бројне градске манифестације су практично скинуте с буџета Града, као што су
„Etno.com”, Џез фестивал и
„Класик фест”, као и оне што
се одржавају по насељеним местима. Организација прославе
Дана града такође је остала без
много новца.
У буџету неће бити довољно
пара ни за неке планиране конкурсе за суфинансирање програма и пројеката, али ни за
све оно што је било зацртано
пре пандемије у сфери предшколског образовања.
О реализацији ове одлуке
већника стараће се градски Секретаријат за финансије.

За запошљавање
12,3 милиона
Недељу дана касније Градско
веће је донело акциони план
за запошљавање за 2020, којим је предвиђено десет програма и мера активне политике запошљавања у вредности
од 12,3 милиона динара.

За петнаест особа на стручној пракси опредељено је 3,5
милиона динара, а за субвенције за самозапошљавање десеторо Панчевки и Панчеваца
почетника у бизнису 2,5 милиона динара. Из категорије теже запошљивих њих петнаесторо кроз јавне радове добиће 1,7 милиона динара, а милион је опредељен за програм
за подршку почетницима у бизнису кроз правно-финансијско саветовање у пословању.
У оквиру програма „НИС –
шанса” десет лица ће бити подржано са укупно 350.000 динара, док ће за унапређење конкурентности пет средњих школа добити укупно 500.000 динара. Пола милиона динара послужиће за организацију сајма
запошљавања, а исти програм
који се тиче особа са инвалидитетом подржан је са 255.600
динара.
Већници су одлучили да за
четрдесеторо суграђанки и суграђана који ће бити на студентској летњој пракси Град
издвоји 571.000 динара.

У АТАРИМА ОКО ГРАДА

Сезона изградње пољских путева
Атарски путеви чувају
пољопривредне
машине и штеде
гориво
Захваљујући, највећим делом,
приходима од закупа пољопривредног земљишта, Покрајински секретаријат за пољопривреду и Град Панчево издвојили су 40 милиона динара за изградњу атарских путева. Велика акција траје од почетка маја:
најпре је између омољичких ораница завршена траса у дужини
од четири километра пошљунченог пута, а онда су се машине
преселиле у брестовачки атар –
тамо ће бити трасиране три саобраћајнице за пољопривредне
машине од по километар дужине.

Градски већник за пољопривреду Зоран Грба за београдске медије је изјавио да се реагује „по захтевима скупштина
месних канцеларија које су исказале потребу за изградњом и
оправкама путева у свом атару”.

Он је додао се тај посао годинама уназад редовно и равномерно обавља у сваком од девет насељених места пред почетак и по завршетку сезоне,
како не би били ометани пољопривредни радови.

Поред месних заједница, и
бројна удружења пољопривредника су се изјаснила о својим
потребама у вези с правцима
будућих путева. Тако су и створени планови о томе које велике парцеле треба најпре „премостити” како би се време прелазака неких релација скратило с неколико сати на петнаестак минута. Поред тога, атарски путеви су важни и зато што
се тако чувају пољопривредне
машине и штеди гориво.
Градско веће је најавило наставак инвестирања у подизање и санацију пољских путева.
До краја године лакши приступ земљишту и пластеницима биће омогућен Доловцима:
планира се изградња осам километара атарских путева.

ОБАВЕШТЕЊЕ „ПАНЧЕВЦА” ПАРТИЈАМА

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Јавите се, будимо
у контакту

Још седам дана
за проверу

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

времену пред нама, до 21. јуна, за када су заказани општи
избори, појавити нове групе
грађана које ће имати жељу да
се квалификују за састав Скупштине града, свесни смо да постоји могућност да смо приликом слања предметне електронске поште некога ненамерно
заобишли. Уз извињење ако се
то десило, позивамо вас да нам
се јавите како бисмо и вама
доставили материјал који је већ
стигао на петнаестак познатих
адреса.
Мејл на који треба да нам
се јавите је: sinisa.trajkovic@
pancevac-online.rs. Будимо у
контакту.

Најкасније до 5. јуна у 24 сата
могуће је поднети захтев за упис,
брисање, измену, допуну или исправку података у бирачком списку, након чега се он закључује
и на основу ког ће 21. јуна бити
одржани избори. Грађани могу
извршити увид у бирачки списак
сваког радног дана од 7.30 до
15.30 и суботом од 10 до 16 сати.
Изложен је у згради Градске
управе града Панчева у Секретаријату за општу управу, Трг
краља Петра I 2–4, први спрат,
канцеларија бр. 107. Увид се
врши путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана ради провере да ли је грађанин уписан

у бирачки списак и да ли су
уписани подаци тачни.
За информације су доступни и телефон 013/308-820 и
имејл: birackispisak@pancevo.rs.
Увид је могућ и на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.
gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ уношењем податка о
јединственом матичном броју
грађана.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ПАНЧЕВАЧКИ ЂАЦИ НЕЋЕ БИТИ ОШТЕЋЕНИ

Дигитални свет

Настава на даљину донела
и многе проблеме школама
Непотпуна упутства о
закључивању оцена
изазвала збрку
Стара је истина да се с приближавањем краја школске године појачава
притисак друштва на наставнике и
професоре да „мало поразмисле”, преиспитају своје критеријуме и стандарде, пречешљају законе и нормативе оцењивања, јер боже мој, да не
би погрешили, гле чуда, закинули на
закључној оцени. Тих дана за њихово
здравље питају сви – од пекара и судија, до конобара и политичара… сви
брину, па чак и директори школа и
надлежна просветна инспекција.
Али ова школска 2019/2020. година специфична је по много чему, па
тако, по логици ствари, и закључна
оцена на крају мора бити специфична. Но кренимо редом.

Полако до циља
Специфична је јер се од средине марта није ишло у школу. Специфична
је јер су наставници наврат-нанос за
само недељу дана морали да успоставе нов васпитно-образовни модел
без помоћи надлежног Министарства
просвете. Школама је послат допис
да се мора организовати онлајн настава, а онда су просветари „помоћу
гугла и вугла” сазнали како њихове
колеге широм белог света користе
савремене технологије већ скоро деценију. И, гле чуда, српско виртуелно школство постало је вирално за
свега десет дана.

Просветарима су из Министарства
просвете сваке недеље стизали мејлови с новим мерама, протоколима и
упутствима и, корак по корак, негде
пре негде касније, заживело је виртуелно преношење знања у Србији. Наравно, у почетку је све ишло траљаво,
али се ускоро читав систем захуктао, а
у том захуктавању се и грешило. Неки
наставници су случајно и у незнању
на својим „Фејсбук” страницама омогућавали сваком да види радове ђака…
Све је било супер и сви су били
срећни – ђаци што не иду у школу,
надлежни јер су похваљени за одлично сналажење у ванредним условима
и родитељи јер су напокон могли конкретно да виде шта то њихови малишани раде и уче.

Морало је тако
А просветари као просветари, ћутали
су и радили, свесни да ће доћи крај

овој „идили” и да ће се на крају школске године догодити карамбол… Тако
је и било, а Министарство просвете је
поприлично кумовало свему томе.
Само наиван је могао да очекује
да при ли ком за кљу чи ва ња оце на
после виртуелне наставе неће бити
проблема.
Министарство је школама дало препоруку да мало прогледају кроз прсте, да узму у разматрање читаву ситуацију; описне оцене и смајлићи у
електронским дневницима једном одлуком министра претворени су у праве оцене, а број обавезних оцена по
полугодишту је смањен. Све је урађено како би се школска година привела крају и оцене закључиле у интересу ђака.
Али недоречена упутства довела су
до различитих тумачења у школама.
Овде се пре свега мисли на тумачење делова дописа у вези са оцењива-

њем наставних предмета с недељним
фондом од четири часа, где се помиње усмено испитивање и оцењивање
ученика. Наиме, професорима је била дата могућност да организују допунску, тј. консултативну наставу за
незадовољне ђаке – оне који сматрају
да су оштећени закључном оценом и
да знају више од онога што је предметни професор предложио. Након
тих часова ученик би био у прилици
да поправи оцену. Наравно, све то би
било организовано у школи уз примену свих законом предвиђених мера епидемиолошке заштите.
Али прошле среде, 20. маја, уследио је нови допис који је направио
додатну збрку, јер један део може да
се тумачи и тако да само у случају када „недостају елементи (оцена) за извођење оцене за крај другог полугодишта и закључне оцене” мора да се
организује онлајн испитивање. У свим
другим случајевима, нпр. ако има довољан број оцена, а није задовољан
закљученим, ђак неће моћи да додатно одговара!?
И шта сад… Све у свему, направљена је потпуна збрка и сада ће уследити нови притисци. Међутим, према
последњим информацијама, панчевачке школе ће ипак организовати
испитивања за ђаке који сматрају да
заслужују више и, по свему судећи,
неће се поштовати нова препорука
надлежног Министарства просвете…
Разлог је јасан – да би се избегао још
већи хаос.
Али, како то обично бива, увек ће
се наћи неко ко ће да тера мак на конац – незадовољни родитељ и наставник који је доследан… И ето нервозе
тамо где није морало да је буде…

ИЗМЕЊЕН ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

Ђаци у школама до 19. јуна
Покрајински секретар за образовање донео је Правилник о школском
ка лен да ру за обра зов но-вас пит не
установе на територији Војводине
по којем ће последњи дан наставе
на даљину бити 29. мај за све ученике. Ова измена је донета услед
ван ред ног ста ња про гла ше ног на
територији Србије због пандемије

ко ро на ви ру са, па је при ла го ђен
начин на који се изводи настава у
школама.
Према важећем документу, осмаци се званично распуштају 5. јуна, а
школска година за ученике од првог
до седмог разреда основне школе завршава се 16. јуна. Прве две недеље
јуна резервисане су за организацију

посебних часова, у зависности од тога да ли ђаци долазе на припреме за
малу матуру или да поправе оцене.
Полагање мале матуре заказано је за
17, 18. и 19. јун, а резултати ће бити
објављени 23. јуна.
Кад је реч о средњошколцима, матуранти гимназија су се распустили
22. маја, ученици трећег разреда тро-

годишњег образовања и четвртог разреда стручних школа завршавају школску годину 29. маја, док је за остале
средњошколце крај наставне године
19. јун.
За полагање велике матуре резервисани су 4, 5. и 6. јун, док ће 24. јуна
матуранти моћи да се пријаве за жељени факултет.

ОЛГИЦА И ЗЛАТИБОР ЈАНКОВ ОБЕЛЕЖИЛИ РЕДАК ЈУБИЛЕЈ

УПИС НА ФАКУЛТЕТЕ

Шездесет година хармоничног брака

Одређене
квоте

Брачном пару Јанков недавно се обистинило оно о чему многи маштају –
прослава шездесет година хармоничног брака. Пре толико времена, 10.
априла, њих двоје – Златибор, рођен
1936. године у Долову, и четири године млађа Сефкеринка Олга, која је
та да но си ла де во јач ко
презиме Стојанов – ступили су у до данас нераскидиву заједницу.
Како сами кажу, упознали су се на старој панчевачкој аутобуској станици, када се она враћала из гостију. Крцатим
аутобусом су пошли заједно ка Сефкерину, а већ
сутрадан је Златибор, уз
подршку своје сестре, кренуо у прошевину.
– Олгин отац је био изузетно строг човек, али је
ипак веома брзо пристао
на договор и отада траје
узајамно поштовање. Увече је у селу била игранка,
па смо се тако колико-толико зближили. Мало смо причали, мало играли, а две комшинице су нас све време
пратиле и питале се „шта јој он фурт
говори, када се она фурт смеје”. Убрзо
су и њени родитељи дошли да виде
наш будући дом у Улици Симе Чабраје, садашњој Чумићевој, у којем и сада
живимо. У то време још увек је владала послератна сиротиња, нарочито за

Страну припремиo

Зоран
Станижан

мене, јер сам рано остао без оца, па се
брак наметао као спасоносно решење,
а добра околност је и то што је она била оспособљена као кројачица. И тако,
на венчању смо се видели тек пети
пут, па неких нарочитих осећања у првом моменту није могло да буде. И

после шездесет година још увек се упознајемо, али чињеница је да су нам
током времена међусобне емоције стално расле, као и поштовање, што је најважније, па смо се око свега договарали – присећа се Златибор.
Скромну свадбу су направили у
Сефкерину и нису имали времена за
велико славље, јер је требало што пре
свијати гнездо. Док је Олгица ревносно бринула о кући, њен супруг је радио као металостругар, и то у више
предузећа – од „Ремонта”, преко „Утве”
и приватника, до „Тесле”, али није му
били тешко да у слободно време гаји
јапанске препелице, папагаје, пчеле,
коке носиље, товне пилиће...

– Касније смо налазили и више времена за себе, па смо радо одлазили у
бање и на море. Волео сам да ми је
супруга нашминкана и да једноставно изгледа као жена. Није било љубоморе, будући да је Олгица имала све
што треба, тако да нисам морао да
гледам около – без устручавања каже овај разборити Панчевац.
За разлику од њега, Олгица није тако говорљиве
природе, а то датира откада им је пре 29 година
настрадао син Бранислав.
Била је то несагледива
трагедија и губитак који
они ни до данас нису преболели.
– Реч је о заиста узорном младићу, којем је до
завршетка машинског факултета био остао још један испит. Те кобне ноћи
сео је у „кец” и никад се
више није вратио. Убили
су га грешком неки малолетници у кафићу, иако га нису ни
познавали. Био је то велики злочин,
за који још увек нико није осуђен –
наводи Златибор.
Иако ни време такве ране никад до
краја не исцели, Јанкови од ћерке
Драгиње (61) имају утеху у унуку, који ће ускоро да им подари и праунуче.
И велики јубилеј су прославили
скромно, али уз сијасет емоција и
успомена, а велика жеља била им је
да то буде забележено у њиховом омиљеном „Панчевцу”, који већ тридесет
година не пропуштају да читају из
недеље у недељу.
И та же ља им је усли ше на без
премишљања...
Ј. Ф.

О трошку државе у наредној школској години на шест универзитета у
Ср би ји, без Вој во ди не, сту ди ра ће
17.362 бруцоша, а планирана су 9.682
места за самофинансирајуће студенте. Квоте је на предлог факултета
усвојила Влада Србије, а предложене
квоте Универзитета у Новом Саду за
4.883 буџетска и 3.439 самофинансирајућих студената треба да усвоји Покрајинска влада.
На Универзитету уметности у Београду места има за 278 буџетских и
148 самофинансирајућих студената.
Универзитет у Крагујевцу уписаће
2.403 бруцоша о трошку државе и
1.205 који ће морати да плаћају школарину.
На Универзитету у Нишу матуранти ће се борити за 3.203 буџетска и
1.888 самофинансирајућих места.
Универзитет у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици уписаће ове године 1.173 бруцоша о државном трошку и 600 самофинансирајућих.
На државном факултету у Новом
Пазару места има за 684 буџетска и
270 самофинансирајућих студената.
Према плану, пријављивање кандидата за први уписни рок биће од 24.
до 28. јуна, а само полагање пријемног испита одржаваће се у периоду
од 29. јуна до 5. јула. Резултати ће
бити објављени најкасније до 6. јула.
Објављивање коначних ранг-листа
факултета овог универзитета планирано је до 13. јула, а упис од 13. до
17. јула. Пријављивање за други уписни рок планирано је за 2. и 3. септембар, а полагање пријемног је 4. и
5. септембра.

Ученици првог разреда основне школе имаће од септембра нови наставни предмет, под називом Дигитални свет, који ће им пружити основна знања из те области. Нови предмет ће заменити Пројектну наставу,
тако да се фонд часова неће мењати.
Ученицима првог циклуса основног образовања овај нови предмет
предаваће наставници разредне наставе. За предаваче ће у наредном
периоду бити организована обука
– Министарство просвете је обезбедило пропратни материјал у писаном и дигиталном облику који
је неопходан за обуку наставника.

УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Публикација о дуалном
образовању
Недавно се појавила публикација
„Национални модел дуалног образовања – пут у будућност Србије”,
која представља значајан материјал за информисање ученика при
одабиру будућег занимања.
Она је објављена у електронској
форми и садржи преглед развоја
дуалног образовања у протекле четири године, законодавну регулативу, предности овог модела и начин реализације наставе, као и водич кроз дуално образовање за ученике, родитеље и компаније. У публикацији је објављен и преглед
резултата у области дуалног образовања које је Република Србија
остварила уз подршку аустријске,
немачке и швајцарске владе.
Публикација је израђена под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Швајцарске агенције за развој
и сарадњу. Може се преузети на
линку www.mpn.gov.rs.

МАПА ЦИРКУЛАРНЕ
ЕКОНОМИЈЕ У СРБИЈИ

Покрените дијалог!
Министарство заштите животне
средине је уз подршку UNDP-а израдило документ под називом „Мапа пута за циркуларну економију”.
Овај документ треба да помогне
да се покрене дијалог између доносилаца одлука и представника
индустрије, академског сектора и
цивилног друштва, ради подстицања индустрије на иновације, повећања тржишних могућности производње кроз циркуларне пословне моделе, креирања нових радних места и унапређења пословања, а уз очување животне средине.
Циљ овог документа је да се цело
друштво подстакне на корените
промене у размишљању, култури
и односу према ресурсима.

Мапа пута је урађена по узору
на овакву врсту докумената које
имају земље ЕУ, као што су Словенија, Финска, Холандија, Шпанија, Француска итд. Република Србија је прва земља у региону Западног Балкана која има „Мапу
пута за циркуларну економију”.
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Х И Т НА ПО МО Ћ

ШТА СВЕ ШКОДИ ЈЕТРИ И КАКО ЈЕ САЧУВАТИ

Променом навика
до јачег имунитета

ПОБОЉШАЈТЕ РАД ВАШЕ
ТЕЛЕСНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

русе из плућа. Наравно, говоримо о умереној физичкој
активности, јер је сваки претерани напор истовремено и
стрес за организам који нарушава његову равнотежу и
имунолошки одговор. Зато је
пола сата умерене физичке
активности, три пута недељно, сасвим довољно да се осећамо боље и здравије.
Када је храна у питању, поред умереног калоријског уноса, веома су важни њени састојци који могу допринети
Пише:
јачању имунитета. Запажено
др Мирослав Тепшић
је да бактерије настале врењем млека или купуса, на приШест месеци, од новембра мер, стварају супстанцу која
до маја, водила се права „ме- у цревима стимулише имунотаболичка битка” између по- лошки одговор организма, те
јачане потребе за калорија- су производи као што су јома и продуженог периода фи- гурт, кефир или кисели купус
зичке неактивности. Ретки су неопходни за одржање равсрећници који могу да се по- нотеже здравих и патолошких
хвале одржањем телесне те- бактерија у цревима и оргажине и физичке кондиције, низму. Целовито, непрерађенеопходних за добар имуни- но воће, поврће и семенке су
тет и здравље. Управо су пре- праве мале фабрике антиоккомерна телесна тежина, по- сиданса, витамина и здравих
вишени нивои шећера у кр- масти, који помажу органиви и висок крвни притисак зму да се избори с паразитима. Ова врста
фактори који
хране умањинас чине осеће и потребу за
тљи ви ма за
прерађеним
различите иншећерима, као
фекције. Због Појачана потреба
и њихов негатога је потребтиван ефекат
но да у наред- за калоријама и
на лучење инном пе ри о ду продужени период
посебну пажњу физичке неактивности сулина и увећа ње ма сних
посветимо
наслага.
промени доса- дошли су на наплату.
Искористидашњих навимо сунчане дане који нам дока и јачању имунитета.
Умерена физичка актив- лазе за обнављање резерви виност је сигурно најбољи на- тамина Д. На тај начин неће
чин да започнемо борбу за бити потребе да се овај витаимунитет и здравље. Истра- мин уноси суплементима, а
живања су показала да, уко- правилна функција нашег имулико смо физички активни, нитета и метаболизам костипојачана циркулација моби- ју биће ојачани. Физичка аклише наше леукоците, анти- тивност у природи и окружетела и друге имунолошке фак- ност људима чија нам енерторе против различитих на- гија прија, мами осмех и дометника, али и малигних ће- бро расположење помажу налија. Веће количине кисео- шем метаболизму и лучењу
ника у крви и плућима тако- такозваног хормона среће. Ове
ђе доприносе имунолошком активности су изузетно кориодговору, а постоје запажања сне за контролу стреса, занеда слузокожа душника и дру- мареног, али у савремено доба
гих респираторних путева по- веома присутног непријатеља
јачано испире бактерије и ви- нашег имунитета и здравља.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Лекови за
болне зглобове
Променљиво и кишовито време нарочито смета особама које имају
проблема са зглобовима. Вишедневни болови исцрпљују организам и ремете нормалан животни
ритам, па самим тим неповољно
утичу и на психу. Ево неколико природних лекова који могу помоћи код болних зглобова.
1. Масажа уљем од камилице. Чудесна камилица може послужити и као састојак уља за масажу зглобова. Камилица у себи садржи разне хемијске спојеве који имају антиупална својства и
смањују бол.
2. Куркума. Индијски шафран вероватно вам је међу зачинима у кухињи, али с обзиром на то да умањује бол и укоченост
зглобова, лако бисте могли да га ставите и у свој ормарић с лековима. Довољно је да овај чудесни састојак додате у јело и ускоро ћете видети повољне ефекте.
3. Ђумбир. Без обзира на то да ли сте га исекли, нарендали
или користите већ флаширан, ђумбир ће вашим зглобовима пружити олакшање. Направите чај од ђумбира или га додајте у јело.
Не само да ће вам ђумбир помоћи с артритисом већ ће вам олакшати проблеме с мучнином, лошим задахом, алергијама и надутошћу.
4. Вишње. Само 10 до 20 вишања дневно или испијање природног сока од вишања помоћи ће вам с артритисом као да сте
попили шест таблета против болова.
5. Вино. Ако имате проблема с коленима, у вину је спас. Људи који пију између четири и шест чаша црног вина недељно имају 45 одсто мање шансе за проблеме с остеоартритисом колена.
Наравно, тајна лековитости црног вина није у алкохолу, већ у грожђу. Немојте претеривати с вином – једна чаша дневно довољна
је за позитивно дејство.

Да ли знате који је орган у нашем организму познат као фабрика хемијске индустрије, а
уједно се издваја и по својој
великој моћи регенерације, али
и по томе што, нажалост, први
страда када у своје тело путем
хране, пића, козметике или лекова унесемо превише токсина? Ако и нисте досад знали,
одговор сада наслућујете – то
је јетра. Ево шта највише ремети њен рад и како да јој олакшате посао.
Готово све што једемо, пијемо,
удишемо или стављамо на кожу биће прерађено у нашем
највећем унутрашњем органу.
Јетра представља наше најмоћније и најкомплексније оружје
за заштиту од свих штетних
супстанци. У сваком тренутку
у њој се одиграва неколико хиљада биохемијских реакција и
других процеса важних за нормално функционисање организма. Управо због тога јетру називају и централном лабораторијом нашег организма.
Међутим, управо то јетру чини органом који ће у великој
мери трпети последице нашег
нездравог начина живота. Превеликим уносом штетних материја, без обзира на то да ли је
реч о лошој исхрани или о конзумирању алкохола или лекова, с годинама ћемо све више
оштећивати јетру. Ови поремећаји одразиће се потом и на наше целокупно здравље: наиме,
када се функција јетре успори,
наш организам постепено долази у стање хроничног тровања.

најизложенији његовом штетном дејству. Последице злоупотребе алкохола могу бити
уништавање ћелија јетре, стварање масних наслага у јетри
(масна јетра) или озбиљније:
упала јетре (алкохолни хепатитис), трајни ожиљци (цироза), па чак и рак јетре.
Према научним истраживањима, граница иза које почињу токсични ефекти алкохола
на јетру је око 50 мг чистог алкохола за мушкарце, а за жене, због генетских и хормоналних разлика – упола мање.
Треба имати у виду и то да
све токсичне материје из дуванског дима на крају путем крви
доспеју до јетре, чији је задатак

У ШАР ГА РЕ ПИ ЈЕ СПАС
Шаргарепа је позната као
велики пријатељ органа за
варење. Из каротена шаргарепе јетра ствара витамин А, неопходан за обнову ћелија
јетре.
Нарендајте свеж корен шаргарепе, мало засладите медом и тако једите. Из наренданог корена
Главна невоља је у томе што
су болести јетре готово увек
подмукле, без карактеристичних симптома, па болест у почетку неприметно напредује и
неретко бива примећена тек
кад проузрокује тежа оштећења. У таквим случајевима се
може десити да пресађивање
(трансплантација) јетре буде
једини могући вид лечења.

Главни непријатељи
Уношењем у организам читавог
низа хемикалија у виду лекова,
конзерванаса, средстава за заштиту биља и слично, у властитом
организму стварамо својеврсну
„еколошку катастрофу”. Многе
супстанце „бомбардују” јетру додатним оптерећењем, киселошћу, упалом и оштећењем ткива.
На убедљиво првом месту
међу факторима ризика за обољења јетре јесте алкохолизам.
Око 80% алкохола разграђује
се у јетри и зато је овај орган

можете исцедити и сок. Добро је пити до 500 мл.
Ево и једног одличног
рецепта за доручак: у
два децилитра млека увече потопите овсене пахуљице тако
да добијете кашасту
масу, па ујутру у ту смесу нарендајте шаргарепу и
једите. Можете додати и мало меда од рузмарина.
да их преради и учини нешкодљивим, како би могле да се избаце из организма. Не треба додатно појашњавати колико је
пушење погубно за јетру.

Најчешће болести
Постоји више од сто познатих
обољења јетре разнородне патологије. Најчешћи узрочници
јетрених болести су вируси (нарочито хепатитис вируси А, Б
и Ц), гојазност (масна јетра),
алкохол, лекови и хемикалије,
наследна и генетска оштећења. У најтежа обољења спадају
аутоимуни хепатитис, цироза
јетре и примарни или секундарни карцином јетре.

Симптоми
Упозоравајући знаци да с јетром нешто није у реду јесу:
повишени крвни притисак и
холестерол, хронични замор,
лоша пробава, целулит, екцем,
ак не, бу бу љи це, син дром

ЗА ШТО КУЋ НА ХЕ МИ ЈА ШКО ДИ ЈЕ ТРИ?
Као што смо већ споменули,
ваша јетра не метаболише
само оно што поједете и попијете, већ и оно што удахнете и са чим дођете у физички контакт. У већини
случајева то су хемијска
средства за чишћење домаћинства.
Да бисте одржали свој
дом на начин који је што

прихватљивији за јетру,
приликом чишћења или
кречења осигурајте да се соба добро проветрава и/или
носите маску. Предузмите
мере предострожности када
користите пестициде и сличне хемикалије у воћњаку и
повртњаку. Потрудите се да
све хемикалије замените органским варијантама.

иритабилног колона, депресија или раздражљивост, тамне
(јетрене) пеге по кожи, слабљење панкреаса, свраб по кожи,
болови у зглобовима, губитак
апетита и мучнина, бол у пределу јетре, повишена телесна
температура, мокраћа боје тамног пива, лош и немиран сан.
Жутило беоњача, видљиве
слузокоже и коже, јаче или слабије изражено, најранији је видљиви знак обољења јетре.

Јетрена дијета
Начин исхране није исти код
свих обољења јетре, а основна
разлика је у количини протеина и калоријској вредности хране коју треба унети на дневном нивоу.
Ипак, постоје одређене препоруке у вези са исхраном које
важе за све јетрене болести.
Највише калорија би требало
да потиче из угљених хидрата,
што значи да ваша исхрана треба да буде заснована на воћу,
поврћу, житарицама и меду.
Извори протеина који се препоручују су немасно месо, посни свежи сир, обрано млеко,
јаја и риба. Количину масти
максимално редукујте, а предност дајте биљним масноћама,
попут маслиновог уља. Со користите веома умерено, а у случају отицања ногу или асцитеса избаците је потпуно.

зачинско биље: рузмарин, мајчина душица, целер, цимет,
естрагон, куркума, гајена нана и першун.

ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ
ПАРАЦЕТА МОЛА
Парацетамол је лек који се
врло често користи за ублажавање главобоље, болова
у мишићима и зглобовима,
менструалних болова и за
снижавање температуре.
Постоји још преко 200 других медикамената који садрже парацетамол.

С овим леком треба бити
врло опрезан, будући да је
случајно предозирање парацетамолом одговорно за
многе пријеме у болницу, а
може довести до смрти и
код деце и код одраслих.
Стога увек прочитајте и
следите упутства за дозирање лека и никада не мешајте лекове са алкохолом.
Врло је важно и да свакодневно, најмање пола сата, будете физички активни. У слу-

КА ФА ОД МА СЛАЧ КА
Не постоје речи којима се
може описати колико је маслачак добра и корисна биљка за јетру, поготово кад се
примени свеж у пролеће.
Маслачак, између осталог,
потпомаже
ели ми на ци ју
холестерола и
различитих
токсина
из
крви и организма. Одличан је и у борби против жучних каменаца.
Младе листове заједно с
кореном треба добро опрати, а затим ситно исецкати,
мало посолити, закиселити
лимуном, додати маслиновог уља, добро промешати и
Узимајте више мањих оброка током дана, немојте се преједати и пијте најмање осам
чаша воде дневно. Алкохол је
строго забрањен, а требало би
и да оставите цигарете.
Воће и поврће посебно погодују јетри, а нарочито се препоручују цитруси, шљиве, бобичасто воће, маслине, шарга ре па, ку пус, цр на рот ква,
артичока, празилук и кромпир. Одличан утицај има и

оставити да стоји три-четири
сата, па јести као салату.
У пролеће или јесен корен маслачка добро очистите, разрежите и осушите.
Сув корен можете испећи и
самлети, па
употребити
као замену за
кафу. Још боље је направити комбинацију једнаких
делова
корена маслачка и цикорије
и припремити је на описани
начин. Иначе, ову „кафу”
треба што чешће да употребљавају и потпуно здрави
људи ради одржавања доброг здравственог стања.
чају обољења јетре треба избегавати и газирана пића, кафу,
масну и конзервирану храну,
слаткише и грицкалице, сухомеснате производе, пржену и
поховану храну.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ПРЕДЛОГ ЗА ЛЕТОВАЊЕ

ХАЈДЕМО У БАЊЕ!

Историја бањског туризма у Србији
почиње 1833. године, само годину
дана након ослобођења од Турака,
када књаз Милош шаље на анализу у
Европу узорке воде из неколико извора. У Србију долази барон Зигмунд
Хердер, начелник Саксонских рудокопа, који брзо схвата да се Брестовачка Бања по својствима воде може
поредити с аустријским и швајцарским топлицама, па књаз већ 1837.
диже конак за себе. Наредних година су ницали други објекти: купатила, базени, станови за госте, кафане… Ову праксу наставља и кнез Александар Карађорђевић, који је 1856.
подигао раскошан дворац у коме се
живело према церемонијалу уобичајеном за летње резиденције европских владара. Данашњи центар бањског медицинског блока – вилу „Топлица” – подигао је краљ Петар I
Карађорђевић. Барон Хердер је анализирао и воде других бања, а Милош их је посећивао. Себи је саградио конак и у Сокобањи, у којој је
боравила и кнегиња Љубица с кне-

Врњачка Бања
Врњачка Бања се налази у централном делу Србије, на обронцима планине Гоч и у долинама Врњачке и Липовачке
реке.
На основу пронађеног археолошког материјала може се са
си гур но шћу твр ди ти да су
врњачке минералне воде коришћене још у античком периоду.
Први писани подаци о Врњачкој Бањи налазе се у извештају барона Жигмунда Хердера, који је по налогу кнеза
Милоша Обреновића испитивао природна богатства тадашње Србије. Он је дао високу
оцену квалитету врњачких минералних вода и упоредио их
са чувеним водама Карлових
Вари у Чешкој.
У Врњачкој Бањи постоји велики број спортских терена, а
током целе године одржавају
се бројне приредбе и културне
манифестације. Близу су и манастир Жича и средњовековна
тврђава Маглич.

Бања Ковиљача

ширање киселе воде назване по књазу, и траје до данас.
Један каснији Обреновић, Милан,
заслужан је за процват Нишке бање.
Пошто је у њој нашао лек за ишијас,
наговорио је своје јувелире Захарија
и Николу Поповића да уложе свој
капитал у бању. Пошто се краљевска
не пориче, а и велики профит је био
у изгледу, ова су двојица 1880. подигла зграду с рестораном и купатилом са дванаест мермерних када и
исто толико соба за издавање гостима. За њима су брзо стигли и други
инвеститори...

Од 13. маја почело је пријављивање
за коришћење нових 400.000 ваучера за одмор у Србији.
Београд и Нови Сад су нови градови у којима могу да се користе ваучери, а осим тога, новине у односу
на прошлу пријаву за ваучере јесу
да је проширен списак категорија
становништва које могу да се пријаве. Међу њима су сада и студенти и

споменицима. На планини Цер
се налази споменик изгинулима у Првом светском рату, у
близини бање Ковиљаче је Тршић, родно место Вука Стефановића Караџића, са етно-селом под заштитом државе. Ту
је и манастир Троноша, у коме
је смештен Музеј раног Вуковог школовања.
На Дрини постоје уређена
места за спортски риболов, а
на Гу че ву је ве ли ки број
излетишта.

Сокобања
Сокобања се налази у југоисточној Србији, између планина Озрен и Ртањ, на обалама
реке Моравице.
За лековитост сокобањских
термалних извора знало се још
у време старих Римљана. Почетком 20. века богати трговци и механџије у Сокобањи граде виле за свој боравак, али и
смештај гостију. Између два
светска рата гради се први савремени бањски хотел – „Европа” (данашњи конак „Парк”),
подижу се паркови, уређују излетишта, уводе водовод и јавна расвета. Савремени развој
Сокобање почиње шездесетих
година 20. века.

они чија су примања нижа од 70.000
динара.
Ваучери се додељују за боравак у
угоститељско-туристичким објектима у трајању од најмање пет ноћења.
Обра зац за при ја ву мо же се
преузе ти са сај та www.mtt.gov.rs
или добити на шалтеру Поште, а
попуњена пријава и пратећа документаци ја под но се се са мо на

Библиотека у Сокобањи има
традицију дужу од 130 година,
а у летњој сезони у амфитеатру у центру организују се позоришне представе и књижевне вечери.
У околини Сокобање налазе
се манастир Јерменчић, водопад Рипаљка и Сесалачка пећина, која је уређена за посетиоце.

Рибарска Бања
Рибарска Бања се налази у централној Србији, на огранцима

шалтерима Поште на територији
целе Србије.
Онима који су стекли право на ваучер Министарство туризма ће преко Поште доставити ваучере лично
на адресу у виду вредносног писма.
Грађани и привредници за додатне информације о ваучерима могу
позвати бројеве: 011/26-06-521 и
011/26-06-576.

ће кренути на фронт. Краљева када из
тога доба се и данас чува и користи.
Овај краљ, који је на престо дошао
у позним годинама, био је редован
посетилац и других бања. У Ковиљачи је 1908. године уз своју резиденцију подигао савремено сумпорно купатило, али ће ово место култни статус стећи у време његовог наследника Александра, заслужног за подизање луксузних хотела и вила. Од 1939.
место главне забаве постаје надалеко
познат Курсалон, у коме је отворена
и прва коцкарница на Балкану.
Свакако најпопуларнија међу бањама је Врњачка. Први бањски лекар који је својим пацијентима препоручивао лечење у њој био је Јосиф Панчић,
а први болесник који се по његовој
препоруци ту лечио био је Павле Мутавџић, начелник Округа крушевачког. Било је то 1860. године. Гости у
великом броју, међутим, стижу тек две
деценије касније, када у Врњачкој бањи вилу гради генерал Јован Белимарковић, намесник малолетног Александра Обреновића, и нема српског краља, све до такође малолетног Петра II
Карађорђевића, који у њој није боравио.
А после рата и Тито...

планине Јастребац, у котлини
Рибарске реке.
У њој су се лечили још Римљани, а из турског периода
је остало купатило – хамам,
које је, са одређеним изменама, служило све до новијег
времена. Будући да се налази
на надморској висини од 540
м и да је окружена густим шумама, због чистог ваздуха једно време је коришћена и за
терапију оболелих од плућних
болести.
У овој бањи је често боравио
краљ Петар I Карађорђевић,
коме је подигнут бронзани споменик у природној величини.
Спомен-плочом је означена и
зграда у којој је на крају Првог
балканског рата потписао припајање Косова Србији.
Околина бање је веома погодна за шетње, нису далеко
манастири Наупаре и Велуће,
као ни пла нин ски цен тар
Јастребац.

Врањска Бања
Врањска Бања се налази на југу Србије, заклоњена од јаких
и хладних ветрова висовима
обраслим шумом.
Вода температуре од 94 до
чак 110 сте пе ни Цел зи ју са

Врњачка Бања
Археолошким истраживањима је утврђено да је подручје
бање Ковиљаче било насељено
још у римско доба. Модерно
доба у њеној историји почиње
изградњом сумпорног купатила 1907.
Бања је окружена једним од
највећих и најлепших паркова
у Србији, погодним за шетње и
рекреацију. Надалеко позната
бањска дворана Курсалон посетиоце плени својом лепотом.
Околина бање Ковиљаче богата је културно-историјским

Али кад је супруга последњег Обреновића, Драга Машин, тражила лек
за стерилитет, отишла је у Рибарску
Бању. Неколико година доцније ту,
подно Јастрепца, Петар I Карађорђевић тражиће лек за костобољу. Становао је на првом спрату виле „Србија”, а као војник није био присталица
луксуза, имао је само дрвени кревет,
две столице и сто.
Следеће године боравиће у Врањској
Бањи, која после исландских гејзира
има најтоплију воду у Европи – 96 степени Целзијуса. Ту ће га затећи вест о
почетку Првог светског рата и одатле

МИ НИ СТАР СТВО ТР ГО ВИ НЕ И ТУ РИ ЗМА
ШИ РИ КРУГ КО РИ СНИ КА ВА У ЧЕ РА

ФОТО: WIKIPEDIA

Бања Ковиљача се налази у западном делу Србије, на десној
обали реке Дрине, у подножју
планине Гучево.

жевићима Миланом и Михајлом. Овде Милош поставља и првог бањског
лекара. Био је то хирург, бечки студент рођен у Галицији, Леополд Ерлих, који је толико заволео Србију
да је примио православље, променио име у др Ђорђе Новаковић и ту
провео свој животни век.
Први књаз Србије, међутим, највише је волео да пије буковички кисељак – допреман је у бутелама и коришћен на његовом двору као стона вода. Траг о овој љубави овековечен је у
првој деценији прошлог века, када у
Буковичкој бањи почиње ручно фла-

избија на површину земље из
десетак извора, па се ова бања
убраја у бање с најтоплијом водом у Европи. И данас се чува
када коју је користио краљ Петар I Карађорђевић.
Окружују је обронци планине Бесна кобила, који су лети
погодни за шетње, а зими за
санкање и скијање. Околина
бање пружа могућности за лов,
риболов и организовање пешачких и бициклистичких тура. У оближњем Врању се могу
обићи Народни музеј и кућа

ФОТО: WIKIPEDIA, ZORAN CVETKOVIĆ

Ако због короне
не можемо на море...

Брестовачка Бања
Боре Станковића, а релативно
је близу и манастир Прохор
Пчињски.

Буковичка Бања
Буковичка Бања се налази у
Аранђеловцу, у подножју планине Букуље.
Још 1811. воде Буковичке
Бање користио је за лечење Доситеј Обрадовић, а на захтев
књаза Милоша вода је доношена из бање и коришћена на
двору као стона вода.
Парк Буковичке Бање је један од најлепших у нашој земљи. Уређен на површини од
преко 21,5 хектара, плени складом и богатством биљних врста. Он је и својеврсна галерија мер мер них скулп ту ра на
отвореном.
У близини се налази пећина
Рисовача, археолошко налазиште из старијег каменог доба
и једно од најстаријих сведочанстава људског постојања на
Балканском полуострву. Уређена је за посете туриста као
својеврстан музеј палеолита.
Близу су и Карађорђев град у
Тополи, црква на Опленцу и
Орашац – место договора о подизању Првог српског устанка
1804. године.

Нишка Бања
Нишка Бања се налази на југоистоку Србије, у подножју
Ко рит ни ка, огран ка Су ве
планине.
У време владавине римског
цара Константина и његових
наследника у царском насељу
Медијани постојало је купатило у које је дотицала благотворна бањска вода.
Здравствени и туристички
објекти смештени су у уређеном пар ку по вр ши не пет

хектара. У близини је паркшума Кошутњак, са уређеним
трим-стазама.
Ова бања има бројне уређене спортске терене, библиотеку, уметничку галерију и летњу позорницу, а близу су и антички град Медијана, Ћеле-кула, Чегар, Меморијални музеј
– логор „Црвени крст”. Релативно близу је и прелеп кањон
Нишаве – Сићевачка клисура.
С Нишем, удаљеним десет километара, повезана је градским
превозом.

Брестовачка Бања
Брестовачка Бања се налази у
источној Србији, у подножју
планине Црни врх.
Као и многе друге српске бање, и ова је била позната још у
доба Римљана. За њену промоцију је највише учинио кнез
Милош Обреновић, који је овде обављао државничке послове и примао службене посете.
И данас је красе мир, тишина, чист ваздух, пуно извора,
лековито биље, шумско воће,
печурке и птице. Брестовачка
Бања, површине деведесет хектара, окружена је највећом бањском шумом у Европи.
Гости бање могу да посете
конак кнеза Милоша, изграђен 1837. године, турски хамам и рестаурирано старо купатило, а нису далеко ни Злотске пећине, Феликс Ромулија на и Гам зи град ска Ба ња.
Борско језеро је удаљено десет километара.

Бања Јунаковић
Бања Јунаковић се налази на
крајњем северозападу Војводине, окружена прелепом храстовом шумом и еколошки очуваном природом.

Термални извори бање Јунаковић откривени су још 1913.
године. Годину дана касније
обављена је анализа воде у Будимпешти и по физичко-хемијским својствима она је сврстана у ранг с лековитим водама познатих бања Карлове Вари, Харкањ и Липик. Међутим,
бања је почела да ради тек 1983.
године и за то кратко време се
изборила за равноправно место међу многобројним бањама у Србији које имају неупоредиво дужи век трајања.
Располаже спортским комплексом од десет отворених базена, као и теренима за тенис
и мале спортове. На пет километара од бање Јунаковић су
Апатин и Дунав, погодан за риболов и спортове на води, а уз
реку су ловишта с разним врстама дивљачи и птица.

Пролом Бања
Пролом Бања се налази на југу
Србије. Име је добила по оближњем селу Пролом, а налази
се у пределу пуном зеленила и
чистог ваздуха, на надморској
висини од 550 до 668 метара.
Озбиљније коришћење топлих
извора почиње после Првог светског рата, а Пролом и особине
лековитих вода помињу се у новинама 1940. године, када се наводи број од око 2.000 посетилаца годишње. Осамдесетих година прошлог века изграђени су
модерни смештајни капацитети.
Црква-брвнара Лазарица удаљена је два и по километра од
центра, на два сата хода планинарском стазом је јединствен
природни феномен – Ђавоља
варош, а од Куршумлије и њеног манастира из 12. века Пролом Бања је удаљена двадесет
три километра.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Можете ли да одбијете да
радите у време пандемије?
Са укидањем ванредног стања изазваног пандемијом коронавируса већина послодаваца је позвала запослене да се врате на посао. Препорука медицинске струке је, ипак, да
сви који могу и даље наставе да раде
од куће, јер пандемија није прошла.
Запослене који страхују за своје
здравље и не желе да се врате у колектив занима која је процедура и
која правна средства могу да употребе уколико сматрају да послодавац
није обезбедио мере неопходне за заштиту од ковида 19, односно да ли
могу да одбију да раде и каква је улога инспекције рада у овој ситуацији.

Ова област је уређена Законом о
безбедности и здрављу на раду. Чланом 9. тог закона прописано је да је
послодавац дужан да „обезбеди запосленом рад на радном месту и у
радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на
раду”, те да примени опште и посебне ванредне мере које се односе
на хигијену објеката и лица. У случају коронавируса, то би значило да
је сваки послодавац обавезан да се
постара да се сви придржавају прописаних мера надлежних институ-

ција, које се односе на држање социјалне дистанце, дезинфекцију и
употребу маски, рукавица и других
заштитних средстава. Исто тако, запослени је дужан да обавести послодавца о свим неправилностима
ако уочи да их има и да оне угрожавају његову безбедност и здравље.
Ако послодавац после тог обавештења ништа не предузме или запослени сматра да спроведене мере
нису довољне, он има право да се у
року од осам дана јави инспекцији
рада. У члану 33. Закона о безбедности на раду прописује се да запослени има право да одбије да ради

„ако му прети непосредна опасност
по живот и здравље због тога што
нису спроведене прописане мере за
безбедност и здравље на радном месту на које је одређен, све док се те
мере не обезбеде”. У случају непоштовања ових прописа закон предвиђа високе казне. Примера ради,
послодавцу који запосленом не обезбеди рад на радном месту и у радној
околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду
може бити одређена новчана казна
од 800.000 до 1.000.000 динара.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Најпростије упутство

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВОДИЧ ЗА ПОНАШАЊЕ ТОКОМ НЕПОГОДА

ШТА НИКАКО НЕ СМЕТЕ ДА
ЧИНИТЕ ЗА ВРЕМЕ ОЛУЈЕ
Чак трећину наше земље прошле недеље је погодило велико невреме праћено градом. Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, на подручју Србије време ће и до
краја месеца бити променљиво, облачно и нестабилно, с појавом краткотрајне кише, пљускова и грмљавине.
Опасност за време олуја прети од
веома јаких ветрова и обилних падавина, удара грома и могућег града. Будући да се баш такве непогоде очекују
у Србији и да их није могуће предвидети дугорочном прогнозом, било би
добро да испратите савете за понашање у овим ситуацијама које је издао
Сектор за ванредне ситуације МУП-а.
За ове просторе неуобичајено и изузетно снажно олујно невреме праћено градом величине ораха погодило
је 19. маја поједине делове Србије,
начинивши штету на усевима, објектима и путевима.
Директор Републичког хидрометеоролошког завода Србије Југослав Николић објаснио је за РТС да је та олуја
била условљена циклоном који се из
Средоземља премештао ка Балкану.
– У интеракцији с југозападном
млазном струјом на висини, створени су услови за врло интензивну олујну непогоду. Таква олуја није типична за ове просторе, али се повремено
дешава. Створени су најмоћнији могући олујно-градоносни облаци, суперћелијски кумулонимбуси, с виси-

АКО ВАС НЕ ВРЕ МЕ
УХВА ТИ У АУ ТО МО БИ ЛУ
У случају да се олуја догоди док
сте у колима, из Сектора за ванредне ситуације МУП-а саветују да
урадите следеће:
• зауставите аутомобил поред
пута даље од електроводова и дрвећа које може пасти на аутомобил;
• останите у аутомобилу и упалите позициона светла док не прође олуја;
• затворите прозоре и не додирујте металне предмете у аутомобилу;
• избегавајте поплављене путеве.

та и све објекте који могу да одлете
услед јаког ветра или обилне кише.
Затворите сва унутрашња врата. Избегавајте контакт с кухињским и купатилским славинама, радијаторима
и другим металним предметима, будући да су добри проводници.

Избегавајте високо дрвеће
Уколико сте на отвореном, склоните
се од било каквих високих структура
(јарбола, стубова, торњева) и имајте у
виду да је сигурно растојање једнако
висини структуре. Избегавајте високе
конструкције, ограде, телефонске каблове и електричне водове. Покушајте да пронађете заклон у згради или у
аутомобилу, а ако то није могуће, седите на земљу. Избегните стајање у
близини зграда или аутомобила у које не можете да уђете као у заклон.
ном врха преко шеснаест километаУколико сте у шуми, заштитите се
ра, олујним ветром, пљусковииспод грана ниског дрвећа.
ма и градом – објаснио је
Никада немојте стајати исНиколић.
под високог дрвећа на
Удаљеност
Он је напоменуо и то
отво ре ном про сто ру.
од олује у
да су суперћелијски
Избегавајте границу
километрима
кумулонимбуси имаизмеђу шуме и отвоможете
проценити
тако
ли енергију једне или
реног простора, рашто ћете израчунати
више термонуклеардије уђите у шуму.
време између севања
них бомби!
Избегавајте отвореи грома у секундама,
на поља, врхове брда
Помогле
и планина, обале, јара затим то време
противградне ракете
кове или друга влажна
поделити
ме
ста. Не прелазите преПрема речима Југослава
с три.
ко воде и не пливајте.
Николића, град је елементарна непогода која се никаШто даље од метала
квим средствима не може спречити.
Пред почетак сезоне обезбеђено је Немојте држати кишобран или друге
18.000 ракета, што је, наводи дирек- металне проводне предмете у рукама
тор РХМЗ-а, апсолутни рекорд. То- (штапове за голф, штапове за пецање
ком последњег невремена дејствова- и слично).
Избегавајте да будете у близини мело се са осам радарских центара, односно 196 лансирних станица, и ис- талних објеката, бицикала, опреме за
паљено је 990 ракета, али је упркос камповање и слично. Немојте стајати
томе ипак дошло до појаве града. Но усправно, чучните или се макар саНиколић тврди да би штета била да- гните, не додирујући земљу рукама, а
ако сте у групи, држите растојање од
леко већа да није било ракета.
пет метара између себе.
Како се заштитити
Предузмите све што је неопходно
Из Сектора за ванредне ситуације Ми- пре него што олуја захвати ваше поднистарства унутрашњих послова на- ручје. Упамтите, сва поменута прапомињу да је за време јаких олуја по- вила повећања сигурности могу сатребно предузети одређене мере како мо умањити ризик од потенцијалне
бисте смањили могућност повреде или ште те и гу би та ка. Ат мос фер ска
пражњења су опасна, непредвидљинастанка материјалне штете.
Уколико сте у затвореном просто- ва и сигурност никада није апсолутру, обезбедите прозоре и спољна вра- но загарантована.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ ЛЕТОВАТИ ОВЕ ГОДИНЕ?

Биће путовања, али по Србији
Нема спора, паркови и шеталишта у
Панчеву препуни су „нагазних мина” које поједини власници четвороножних љубимаца једноставно одбијају да покупе за својим лепотанима.
Не вреде ни апели ни постављање специјалних канти ни претње

казнама... Неки људи су једноставно рођени бахати, безобразни и неваспитани, па разумеју само оне који се спусте на њихов интелектуални ниво и објасне им ствари што
простијим језиком. Баш овако како
су урадиле комшије са Содаре.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак без струје више
делова Панчева
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, за петак, 29. мај, планирана су искључења у неколико делова
Панчева.
Најпре ће, од 8.30 до 10
сати, без струје остати становници Улице краља Милана Обреновића број 1, 2, 4,
6 и 8, С. Стратимировића 1, 2,
3, 4, 6, 8 и М. Обреновића 42–
53, као и вртић „Kолибри”.
Истог дана од 10.30 до 12
сати напајање електричном

Страну
припремила
Драгана

Кожан

енергијом биће обустављено у Улици С. Стратимировића 5–11
и у Улици С. Новаковића
8 и 10.
У петак од 12.30 до
14 сати струје неће имати Панчевци који живе
на сле де ћим адре са ма:
Стојана Новаковића 2, 4 и 6 и Љубомира Kовачевића 2, 4, 6 и 8.
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.

Ј. ЈОВАНОВ

В. ЈАКОВЉЕВИЋ

Пандемија коронавируса умногоме
нам је променила живот. Одлазак на
летовање је и даље под знаком питања. Како сада ствари стоје, за путовање ван граница наше земље треба прво испунити неколико услова. Неке
државе инсистирају на здравственом
пасошу и у том случају се ради тест
на коронавирус. Његова цена је тренутно око 6.000 динара.
Уз то, у случају да се разболите у
иностранству, путно здравствено осигурање не покрива лечење од ковида
19. Зато ће многи размислити пре него што се упуте било куда, а камоли
на море... Делује једноставније да останемо код куће или да евентуално одаберемо неку дестинацију у Србији.
ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВ, пензионерка:
– Мене у путовањима не спречава
коронавирус, у који и не верујем.
Разлози што не идем никуда финансијске су природе: имам малу пензију. Немам право ни на ваучере. Не
могу никако да одвојим новац за

М. АНКИЋ

В. ДУМИТРУ

летовање. Последњи пут сам била
ван земље 1989. године. Тада су почеле кризе.
ВИНКА ЈАКОВЉЕВИЋ, пензионерка:
– Прескочићу лето, путоваћу у октобру. Боље је да прође што више времена након ванредног стања. Идем у
Сокобању, имам ваучер. Али ако буде
било другог таласа, ништа од тога.
Иначе је овај одмор већ једном одложен у априлу.
МИЛОШ АНКИЋ, пензионер:
– Планирам да путујем зато што се
не бојим обољења ковид 19. Ја сам
старији човек, супруга ми је умрла.
Прво треба да одаберем друштво, да
будем с неким. Најбоље је да одем на
белоцркванска језера или на Вршачко језеро. Наша околина је најлепша.
ВИДАНА ДУМИТРУ,
пословна секретарица:
– Планирала сам, али сада, после
свега, не верујем да ћу ићи. Можда

О. РИСТИЋ

М. ЛУКОВИЋ

ћу летовати негде у Србији. Отићи ћу
на продужени викенд или на неких
пет до седам дана. Увек сам ишла у
иностранство, али не желим сада да
ризикујем. Нека прође ова година,
биће прилика за путовања.
ОГЊЕН РИСТИЋ, архитекта:
– Не путујем овог лета, због ситуације с короном, али и из финансијских разлога. Такође, особа с којим
бих путовао је у иностранству. И у
том избору сам лимитиран. Ако се
укаже прилика, обићи ћу неко место
у Србији.
МИЛОШ ЛУКОВИЋ,
инжењер саобраћаја:
– Још се премишљамо. Аранжман
је уплаћен, у питању је Турска. Али
видећемо како ће се ситуација одвијати. Резервисали смо за крај августа.
До тада ћемо можда моћи да отпутујемо. Одлучићемо у складу с мерама
које буду прописане.
Јелена Катана

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Могућност пласмана је веома битна, нарочито ако
се узме у обзир да се јагоде врло кратко чувају.

СЕЛО

Владимир Чоловић, стручњак за воћарство
из Института „Тамиш”

МОГУЋНОСТИ ЗА УЗГОЈ МНОГИМА ОМИЉЕНОГ ВОЋА

НЕ ИЋИ ГРЛОМ У ЈАГОДЕ
Доба модерних сорти
и интензивне
технологије
Важан и избор
парцеле
Време је кад стиже прво сезонско воће, пре свих јагоде, за
многе једна од најомиљенијих
посластица. Али да би била по
свим данашњим стандардима,
она захтева интензивну технологију узгоја и консултовање
струке.
А најпозванији да о томе говори је Владимир Чоловић, инжењер воћарства из Института
„Тамиш”.
– Уколико би се произвођач задржао на екстензивном
узгоју, без система наводњавања, фертигације и употребе
ниских тунела, тешко да би
остварио добре резултате. Наравно, битно је и пратити актуелни сортимент. Тако су некада водеће сорте биле фавет
и зенга зенгана, а сада примат узимају клери, џоли, алба, роксана... Такве промене,
у са деј ству са ин тен зив ном
технологијом узгоја, подигле
су производњу јагоде у Србији с просечне три-четири на
20 тона по хектару – почиње
Чоловић.

Данас се јагода најчешће гаји на тим машински направљеним уздигнућима, а систем, који може бити дворед и једноред, подразумева висока почетна улагања.
– Током формирања банкова они се истовремено прекри ва ју цр ном по ли е ти лен ском фолијом с капајућим тракама за заливање и прихрану,

раз во ја ве ге та тив не ма се и
цветних пупољака за пролеће
– наводи стручњак.

Прихрана и заштита
Поред редовне исхране и мера сузбијања корова, неопходно је обавити адекватну заштиту на време и добро одабраним препаратима, уз што
мањи број третмана (од шест

Гајење на банковима
Он истиче да ови крајеви поседују основне предуслове за
успешну производњу јагоде –
како због равних терена, као и
плодног, дубоког и растреситог земљишта с великом количином органске материје, тако
и због релативно плитке подземне воде за потребе наводњавања.
– Међутим, треба пажљиво
бирати парцеле, јер ово воће
захтева, рецимо, задовољавајући хемијски састав земљишта пе-ха вредности између
5,5 и 6,5, а више износе није
лако ускладити с потребама
производње, за разлику од других параметара плодности, који се могу, зависно од хемијске анализе, кориговати применом органских и минералних ђубрива. Требало би да механички састав земљишта подразумева од 50 до 60 одсто глине и 40 до 50 одсто песка. Парцела треба да има правац север–југ због боље инсолације
и благи пад од три до пет степени. При подизању засада јагоде важна је примена плодореда, а добри предусеви су пасуљ, грашак, хељда и слачица,
док су, због могућих гљивичних обољења, неповољни малина, купина, кромпир, парадајз... и сама јагода. Поред анализе и ђубрења, важно је припремити земљиште и обавити
орање, тањирање и сетвоспремање, тако да оно буде фине
структуре за прављење банкова – каже Чоловић.

ком зре ња пре па ра ти ма с
кратком каренцом против трулежи плодова. Након тога се
ради третман с циљем да се
сачува здрава лисна маса, која припрема род за идућу вегетацију: то је већ период по
завршетку бербе, једне од критичних тачака у производњи
јагоде. Поред правилног избора момента, битно је убрати их када су довољно зреле,
то јест када су обојене три четвртине плода. Класирање се
обавља приликом бербе, када
се јагоде пакују у одређену
амбалажу зависно од тога на
које тржиште иду. Плодови
прве класе треба да су чисти,
здрави и неоштећени, пречника од 25 милиметара до минимум 15, испод чега је то
већ друга класа – закључује
Чоловић.
Он истиче да цене варирају
по законитостима тржишта, а
на произвођачу је да смањи
трошкове; рецимо, пожељно је
да употребом ниских тунела
изазове зрење за до седам дана раније, а самим тим се постиже и већа цена. Тако, уз
примену свих мера интензивне технологије и ако се произведе оптимална количина плодова, улагања могу да се врате
након првог рода, а у преостале две до три године произвођачи могу да остварују добру
зараду.

Квалитет је увек на цени

ТЕ ШКО ДО ДО БРИХ БЕ РА ЧА
Поред кише у време бербе,
велики проблем за јагодаре
је и проналажење радне
снаге са одређеним искуством.
Мишчевићева каже да за
ту намену ангажује искључиво раднике из села и околине, уз дневницу од 2.300
динара за рад од 7 до 17, у
чиме се подстиче раније кретање вегетације; лакше је сузби ти ко ро ве, док пло до ви
остају чисти до бербе јер не
падају на земљу. На фолији,
рецимо, код једноредног система отвори су најчешће на
18 центиметара размака, па
се број биљака креће до 43.000
по хектару. Оптимално време
садње је током лета, најкасније до 19. августа, како би јагода стигла да спреми род до
пролећа. Потом треба обавити прве прихране путем фертигације с већим садржајем
фосфора ради укорењавања,
као и ђубривима с нешто вишим садржајем азота с циљем

шта спадају и паузе, а исплата је „на руке”.
– Тешко је наћи добре и
искусне бераче, па се на све
начине трудимо да их задржимо. Интересантно је да су
прве године радиле старије
жене, а сада је све више и
омладинаца – каже ова
Панчевка.
до осам пута зависно од временских услова) и поштовање каренце тако да плодови
буду здравствено безбедни за
употребу.
– Најпре, кретањем вегетације, биљке треба третирати
препаратима на бази бакра,
затим, када она крене, превентивним фунгицидима, када се издвоје цветни пупољци, и пред цветање препаратима за заштиту од гриња, инсеката и значајних гљивичних обољења, а у цветању против сиве трулежи. Следи сузбијање лисних ваши и рилаша, као и заштита од сиве трулежи и антракнозе, а почет-

Том могућношћу повеле су се
рођене сестре Софија Мишчевић и Марија Банда, које живе
у Панчеву. Оне су закупиле
парцелу од два хектара у аранђеловачком селу Стојник; прошле године су поставиле засад, а ове убиру први род.
– Приликом обиласка пријатеља добиле смо идеју како
да више времена проводимо у
природи и да успут нешто привређујемо. Нисмо претерано
калкулисале; само смо знале
да минерални састав и клима
имају све што јагоди погодује,
а комплетну припрему – од избора адекватне земље до поставке засада – препустиле смо
пријатељу Горану Ђаковићу, који је довољно стручан. Првобитна инвестиција је изнела
15.000 евра по хектару парцеле узете у закуп на пет година,
а подразумева и све друго – од
набавке система за наводњавање до плаћања неопходне радне снаге. Због симболике тог
краја, оличене у Карађорђу и
Опленцу, производ смо назвале „Вождове јагоде” и презентовале га људима из „Меркатора”. Воће смо претходно класирале, прикладно упаковале
и, што је изузетно важно, урадиле анализу на пестициде, којих нема ни у траговима, јер
дебело премашујемо каренце.
Зато је наша јагода оцењена
као врхунска – наводи Софија
Мишчевић.

СКРОМНО ОБЕЛЕЖЕНА БРЕСТОВАЧКА СЛАВА

Радно око дана села
Брестовачка сеоска слава Спасовдан, која сваке године пада у
четвртак (ове године 28. маја),
није била ни налик на многе
претходне. Разлог је свима познат
– мере Владе о забрани већих
окупљања због коронавируса.
Председник Савета Месне заједнице Драган Миричић истиче да се ове године дан села
обележава само симболички, без
већег присуства људи, па није
било никаквих манифестација,
изузев службе у православној
Цркви Вазнесења господњег.
– Због тренутне ситуације,
програм који је ранијих година
био богат сада је, нажалост, изостао, као и традиционални коктел, на који су нам долазили

„Брестовачка слава” – Насипање пута до поњавичке плаже
бројни гости и званице. Тог дана смо једино уручили пригодне за хвал ни це во лон те ри ма

Месне заједнице који су се истакли у ванредном стању – наводи Миричић.

Ипак, у овом периоду у Брестовцу је веома живо. Бар када
је реч о радовима на уређењу
места.
– Моментално насипамо пут
ка поњавичкој плажи у дужини од око 650 метара, а почела је и реконструкција трасе
ка Дунаву. Инсталирано је екоигралиште у центру села захваљујући предусретљивости
предузећа „Војводинашуме”,
а волонтери су га офарбали
заштитним фирнајзом. Поред
тога, и Месна заједница је дони ра ла јед но игра ли ште
грађанима у улици Златица,
чији су га житељи сами поставили – набраја први човек
Брестовца.

Месне актуелности
Ба нат ски Бре сто вац: Дом
културе је започео радове на
реновирању ходника на улазу зграде; промењена су врата и фиксни портал на просторији у приземљу, а настављени су радови на фасади.
Радници ЈКП-а „Комбрест”
дезинфиковали су школске
просторије. Месна заједница
је организовала насипање пута ка поњавичкој плажи, а почела је и реконструкција трасе ка Дунаву. Постављена су
игралишта у центру села и у
улици Златица.
Банатско Ново Село: Дом
културе је обележио славу Свети Ћирило и Методије, уз присуство најужих пријатеља и
сарадника Дома. Ова установа је успела да, уз помоћ Града Панчева, санира део фасаде и окречи екстеријер, као и
да направи званичну интернет презентацију, а адреса је
domkulturebns.rs.
Долово: Сеоска слава летњи
Свети Никола обележена је у
петак, 22. маја, али ове године због коронавируса није било већих окупљања, изузев резања славског колача у Месној заједници и служби у две
српске православне цркве. Пакети Црвеног крста за Роме у
понедељак, 25. маја, подељени су грађанима ромске националне припадности. Омладинске екипе фудбалског клуба су након паузе коначно почеле да тренирају. О музеју
Хајрудинa Шкријеља, посвећеном лику и делу Јосипа
Броза Тита, писало је и говорило неколико националних
медија.
Глогоњ: На сеоској пијаци је
постављено десет нових металних тезги. По налогу Месне
заједнице, уређени су приступни путеви уз Тамиш. Почели
су радови на изградњи пешачке стазе од села ка капели.

Иваново: Локално удружење
банатских Бугара честитало
је свим члановима Дан бугарске просвете и културе.
Јабука: По налогу Месне заједнице завршени су радови
на првом аутобуском стајалишту на уласку у село из
смера Панчева, а ускоро ће
почети уређивање плаже Песак, једне од најлепших у околини.
Качарево: Организована је акција уређења СРЦ-а „Језеро”,
у којој је учествовало педесетак становника Качарева; том
приликом су обале и пешчани део очишћени и посађено
је цвеће. Обележавање Дана

паркова је одложено због лоших временских услова.
Омољица: По налогу Месне
заједнице насути су ризлом
Просек патријарха Арсенија
Чарнојевића (ка гробљу), улице Николе Тесле и Карађорђева и паркинг на спортском
цен тру. Чи шће на је оба ла
Поњавице. Уклањане су дивље депоније у селу, а започе то је и уре ђе ње се о ског
сметлишта.
Старчево: Кабасти отпад биће одношен 15. јуна из насеља Шумице и Доњи крај, а
наредног дана из Радничког
насеља и Горњег краја. Музеј
неолита биће отворен 18. јуна, а у току су последње припреме. У два наврата, у року
од десетак дана, група хулигана демолирала је два аутомобила, а полиција је привела више лица.

ГЛОГОЊЦИ УРЕЂУЈУ ТАМИШКУ ОБАЛУ

Скела све лепша

Месна заједница Глогоњ наставила је уређење популарног излетишта на Тамишу под
називом Скела. Према речима првог човека села Славка
Јовановског, ова плажа, као
и друга околна места, била је
веома посећена за време ванредног стања и држања такозване социјалне дистанце.
– Стога су наши волонтери
неколико пута почистили и
поспремили отпатке иза суграђана. Поред тога, радници комуналног предузећа редовно косе зелене површине,
а у сарадњи с њима поправљен је постојећи мобилијар.
Најзначајније је то што смо
крајем претходне недеље уредили приступни пут. Насули
смо га ризлом и поравнали,
као и још неколико деоница
уз Тамиш – каже Јовановски.

У наредних месец дана Месна заједница намерава да настави радове на приобаљу.
Планирано је да се новом количином песка освежи терен
за одбојку, да се поставе још
један сеник од трске и два
нова контејнера, као и справе за децу, попут љуљашки и
клацкалица.
Треба истаћи да су у уређивању овог прелепог излетишта велики допринос дали и чланови локалне Асоцијације младих „Јувенис” из
Глогоња.

Страну припремио
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КУЛТУРА

Локална историја
Панчевачко удружење „Пансеј” креирало је виртуелну изложбу „110. рођендан светионика”, која је промовисана крајем децембра у Градској библиотеци. Том изложбом је заокружено обележавање сто десет година од подизања јединствених споменика културе који улепшавају ушће Тамиша у
Дунав. Аутори Елизабета Јагица и Никола Ђорђевић желели су да на овај начин посетиоцима представе чињенице
– фотографије и документа,
међу којима се налазе и она
која до сада суграђани нису
били у прилици да погледају.
Причу о светионицима заинтересовани могу да погледају
на сајту izlozba.pansej.org.rs или
путем апликације „Арт степс”
на паметним телефонима, где
ће је пронаћи под називом
„110. рођендан светионика”.

МОЈ

О симболима града заинтересовани ће моћи да се информишу кроз четири сегмента. У првом, који говори
о историја светионика, налазе се подаци о настанку
светионика, о томе зашто су
они изграђени, а из новинских чланака може се видети њихов друштвени значај
и шта се све одвијало у њиховој близини. У другој просторији су светионици у документима. Најзначајнији је
на мађарском из 1909. године, када су они и подигнути.
У трећем делу се може виде ти за што су све ти о ни ци
значајни за Панчевце, а у последњем се налазе фотографије светионика које су наши суграђани слали на конкурс који је организовало ово
удружење. Најстарија је из
1943. године.

избор

МОЈ

Савршени странци
Весна Сеферагић, педагог
и координатор активности
ОЦД „Препознај у себи”
ФИЛМ: Италијански филм редитеља Паола Ђеновезеа „Perfect Strangers” делује као наивна комедија која је прожета
хумором, симпатичним ликовима и њиховим уобичајеним
односима, али већ после десетак минута прича иде у неочекиваном смеру. Наравно да
вам нећу препричавати филм,
него га погледајте, рекла бих
– под обавезно. Смејаћете се,
а богме биће и размишљања.
„Савршени странци” учиниће
да се на моменте осећате као
неки саучесник с ликовима које гледате, да за неке чак и навијате, бићете на њиховој страни. У филму „Савршени странци” сваки од ликова има своју
друштвено-класну улогу. То је
једно интересантно и шарено
друштво, окупљено за столом
у топлој и пријатељској атмосфери. Филм који се у целости
одвија у стану изазваће можда
и код вас осећај изолованости
јер се читав један микросвет
одиграва у осамдесетак квадрата и веома је суров.
КЊИГУ „Мати пиринча” Рани Манике прочитала сам
одавно, пре десетак година, и
некако бих хтела свима да је
препоручим јер је на мене оставила изузетан утисак и мислим да је реткост међу приповедачким делима. „Мати пиринча” је роман кроз који може, а и треба да се упозна један другачији свет, чудан – по
својим навикама, обичајима,
ипак присан по темама и преиспитивањима сваког човека,
ма где он био. Пренеће читаоца у једно друго време, на једно друго место, у немилосрдни свет егзотичне лепоте, где
ситна животна задовољства морају и успевају да надокнаде
животне незамисливе ужасе.
Поетична, опсежна, изнад свега – живописна, просто ме је
прогонила да читам и читам,
скоро без престанка.
МУЗИКА: Дејмијен Шазел,
творац филма „Ла-Ла Ланд”,
покушава да нам понуди, рекла бих чак да спасе форму
мјузикла у двадесет првом веку. Храбар, незахвалан, скоро
сулуд посао. Још 2010. године
је осмислио „Ла-Ла Ланд”, али
све до 2016. године нико није
желео да се бави овим про-

Страну припремила

Мирјана
Марић

јектом. Само је једна продукцијска кућа желела да сними
овај филм, али с драстичним
изменама. Он је то, наравно,
одбио. Инспирисан легендарним мјузиклима, попут „Певања на киши” и „Шербурских
кишобрана”, Дејмијен Шазел
жели да створи модеран мјузикл у ком одаје почаст класичним мјузиклима, али истовремено и модернизује ту форму. У стварању филма је коришћена класична техника
снимања, техника широког
платна која је била карактеристична за мјузикле из педесетих и шездесетих година.
Режисер је организовао глумцима пројекције филмова који су утицали на осмишљавање „Ла-Ла Ланда”, желећи да
им приближи свет мјузикла
из „златног доба Холивуда”.
Музику за филм је компоновао Џастин Хервиц, а популарни музичар Џон Леџенд
учествује у филму. Рајан Гослинг и Ема Стоун сами певају нумере из филма. Наравно, то не звучи савршено, али
даје посебну чар филму и једну дозу уверљивости. Поред
музике која је била проблематична, ни мање ни више
него џез, још једна ствар је
сметала продукцијским кућама да уло же но вац у овај
филм, а то је завршетак приче, тј. сам крај филма. Крај
филма у том смислу није типичан холивудски „хепиенд”.
Филм се не завршава ни срећно ни несрећно. Нема типичне и очекиване приче на чијем крају се све склапа и решава на најсрећнији могући
начин. Нема ни тешких животних несрећа. „Ла-Ла Ланд”
говори о животним изборима, важним одлукама, последицама тих одлука, компромисима које доносимо на путу ка успеху. Говори о односу
стварности и уметности који
никад није једноставан. Филм
је добио пет „Оскара”, наравно и за најбољу музику.

ИВАНА МАРКЕЗ ФИЛИПОВИЋ, УРЕДНИЦА ПРОГРАМА ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ У КЦП-у

О ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Прва установа културе која је
започела активности након ванредне ситуације изазване пандемијом коронавируса јесте Галерија савремене уметности
Културног центра Панчева. Изложба радова из њеног фонда
која је отворена протекле недеље подсетила нас је на богату историју те установе, о којој
смо причали са уредницом програ ма ви зу ел них умет но сти
Иваном Маркез Филиповић.

се касније развијају нови пројекти, ауторске изложбе и југословенске манифестације. Галерија је успевала да откупи
радове, награди уметнике и
обезбеди им хонораре. Ликовна колонија је била у пуном замаху, а на изложбе је долазила
публика из свих крајева тадашње државе. Када је настао Бијенале скулптуре – Панчевачка
изложба југословенске скулпту ре (ПИЈС) 1981. го ди не,

Владимира Мише Томића, Јонела Поповића..., а касније се
листа излагача попунила и именима из иностранства.
Међу кључним догађајима
била је Панчевачка изложба југословенске скулптуре, покренута 1981. године, која је тада
била јединствена изложба тог
типа. Касније су се појавиле
манифестације у Словенији и
једна у Аранђеловцу, али концепт у Панчеву је био шири и

можемо да пратимо тај развој
– прича уредница визуелног
програма.
У фонду Галерије савремене
уметности налази се четиристо двадесет радова, од којих
је око триста дела класичних
ликовних уметности – уља на
плат ну, цр те жи, гра фи ке и
скулптуре, а остатак чине дела
из савремених медија – плакати, ди ги тал ни прин то ви,
билборди и инсталације. Ове

Како је све почело?
За прве галеријске активности
у нашем граду био је задужен
Музеј, у ком се, пре него што
је отворена Галерија, одржавао
и Салон уметности. Од 1976.
до 2011. године постојао је посебан изложбени простор у приземљу Штапске зграде (Трг Бориса Кидрича, данас Трг краља Петра Првог 8) за Савремену галерију Центра за културу
„Олга Петров”. У згради садашњег Културног центра, која
је била предвиђена за биоскоп
и позориште, налазио се и мали фоаје, где су такође били
излагани радови уметника.
– Потреба да се покрене галерија уочена је преко Салона
уметности. У то време била је
активна „Група 5”, као и многи
млади панчевачки уметници,
те је тих седамдесетих и осамдесетих година дошло до експанзије уметности. Галерија
није била само простор за изложбе, већ су се у њој одигравале и књижевне вечери, концерти и представе. То је било
стециште културних дешавања. Људи су долазили у Галерију да се друже, погледају слике и да их купе. У продајној галерији преко пута Културног
центра могли су да се пронађу
радови, уметнички накит и посуде... – прича Ивана Маркез
Филиповић.
У то време је култура гајена,
и представљала је начин живота који је улазио у домове обичног света. И дан-данас у становима старијих суграђана налазе се слике из тог периода.
– Уметност је цветала и за
галеристе и за уметнике. Та
времена се памте као веома
плодна. Галерија је поставила
и креирала нове стандарде и
ути ца ла на но ве умет нич ке
праксе.
Почеци су били скромни, с покојом самосталном изложбом
радова локалних уметника, али

Галерија се уписала и у светску
уметничку мапу. Једноставно,
било је слуха за уметничке експерименте и постојала је слобода у раду. Ми данас имамо
пуно монографија, каталога, видео-материјала и фотографија
на слајдовима изузетног квалитета из тог периода – каже.
Оно што је и њој данас фасцинантно јесте колико је тада
било могућности да уметници
буду угошћени, могли су у граду да бораве дуже, а имали су
и велику помоћ мајстора запослених у Културном центру,
који су могли да им испуне
сваку жељу око израде и поставке радова.
У нашем граду су у Галерији
излагала велика имена у свету
српске уметности, попут Чеде
Васића, Мрђана Бајића, Косте
Богдановића, Петра Омчикуса, Косе Бокшан, Милана Коњо ви ћа, Ве ли за ра Кр сти ћа,
Момчила Антоновића..., па и
ло кал них умет ни ка Ми ле та
Ђорђевића, Миленка Првачког,
Слободанке Шоботе, Нaде Оњин
Жу жић, На де жде Но ви чић,

савременији. Некада је у граду
боравило и око сто уметника и
по два месеца, што је слично
данашњим резиденцијалним
програмима. Ова манифестација се бавила само скулптуром до 2000, када је прешла у
Бијенале уметности због ратне
ситуације у земљи и финансија.
– Требало је да се Бијенале
одржи ове године у мају, али
ће због околности бити померен на октобар или новембар.
Он је веома важан за нове генерације. Потребно је да им
причамо о том историјату. Моја генерација се још увек сећа
скулптура по граду. То је било
нешто што им је променило
живот, натерало да упишу академије... Битно је и за град, јер
на тај начин свет долази у Панчево и пружа нам могућност
да разумемо шта се све дешава
на глобалном нивоу. Тако можемо да видимо да нисмо далеко од светских дешавања и
да можемо да идемо у корак с
трендовима у области уметности. После сваке изложбе остаје нам каталог на основу ког

године ће на јубиларном Салону уметности, за који такође, нажалост, не постоји буџет,
бити представљена ретроспектива награђених радова. Салон
ће бити документарног типа,
са стотинак радова награђених
у протеклих педесет година.
С обзиром на то да је ситуација с простором још увек неизвесна због реституције, Ивана Маркез Филиповић сматра
да би за идеалан рад Галерије у
будућности било најважније да
се првенствено реши то питање.
– Такође, треба нам зграда
која је функционална да бисмо имали простор за сталну
поставку, депо где држимо радове и галерију где можемо да
представимо радове свих формата. Оно чега се плашим и
надам се да се неће догодити
јесте да се Културни центар
удружи с неком установом културе с циљем смањења трошкова – закључује.
Галерија савремене уметности нашим суграђанима је доступна сваког радног дана од 9
до 13 и 17 до 20 сати.

ФОТО: Б. ПЕТРОВ

Култура од куће

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА РАДОВА ИЗ ЗБИРКЕ

Галерија започела активности
У Галерији савремене уметности у среду, 20. маја, отворена
је изложба радова који се чувају у збирци, а који су изведени у различитим сликарским
и вајарским техникама.
Радови су настали у периоду
од краја деведесетих година
двадесетог века до 2017. године, а њихови аутори су уметници из иностранства и Србије (Лариса Ацков Палић, Ричард Дикон, Маја Јосифовић,
Милан Краљ, Дејана Маришан,

Ивана Маркез Филиповић, Надежда Олег Љахова, Ивана Ракиџић Крумес, Томас Рат, Димитрије Тадић и Јоана Вулановић). Дела су ушла у збирку
Галерије савремене уметности
Панчева поклоном или откупом са самосталних или колективних изложби и с најзначајнијих манифестација: Салона уметности Панчева и Бијенала уметности.
Изложба ће бити отворена
до 30. јуна.

НОЋ МУЗЕЈА

Померен термин манифестације
Актуелна здравствена ситуација у свету и мере које
су уведене ради спречавања ширења коронавируса
довеле су до затварања музеја и приморале људе да
остану код куће због сопствене сигурности и безбедности других.
Према информацијама
при сти глим од глав них
европских координатора из
Париза, европска „Ноћ музеја”
се одлаже за 14. новембар, тако

да ће манифестација „Музеји
за 10” бити одржана од 9. до

15. новембра. У међувремену, иако увођење карантина ограничава могућности музеја да допру до своје публике, музеји у Србији показују велику креативност користећи снагу друштвених медија и дигиталних платформи.
Тако је и Народни музеј
Панчево на бројним платформама и сајтовима поделио линк ка својој виртуелној тури.

ОБАВЕШТЕЊЕ
О КАРТАМА

Повраћај новца
Културни
центар Панчева обавештава посети о це ко ји
су пре проглашења пандемије
вируса ковид 19 купили улазнице за позоришну представу „Хипноза једне љубави” и
дру ге про гра ме да ку пље не
карте могу заменити за новац
на билетарници Културног центра, сваког радног дана од 12
до 18 сати.

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ КУВАЊЕМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЦЕО СВЕТ НА ТАЊИРУ
Једна од најважнијих ствари на свету
је храна. Кажу да здравље на уста улази, а и све што радимо у животу на неки начин се врти око хране. Славимо
уз добру храну, лечимо се храном, спремамо је да бисмо некога освојили и
одлазимо у ресторане да бисмо уживали у њој. Неки од наших суграђана су у
овоме професионалци, своја искуства
су сакупљали од стручњака из разних
крајева света, да бисмо ми после једног залогаја рекли: о, да, савршено!

Тимски рад
Стефан Ђорђевић (29) одувек је волео
да једе добру храну. Своја прва кулинарска знања стекао је од оца, познатог панчевачког сликара Милета Ђорђевића, који је био и веома добар кувар. Иако Стефану то није био први
избор, након средње школе је ипак одлучио да се посвети овој професији.

– Најбитније је да се
сусретнеш с више врста
кухиња, јер када радиш
на неком месту и гост
ти затражи јело из јапанско-азијске, француске или италијанске
кухиње, мораш све то
да познајеш да би могао да им испуниш жељу. Ја волим и националну и интернационалну кухињу. Такође волим а ла карт ресторане. У хотел у којем тренутну радим долази доста странаца из разних
земаља, што ми се допада јер волим изазове, да
стално испробавам нешто ново – прича нам Александар.
Најнеобичније јело које је он пробао био је одрезак од змије. То је, каже, веома укусно када се лепо зачини,
доста слично пилећем белом месу.
– У овом послу је сваки дан другачији. Појављују се нови изазови, долазим до нових решења. Гости траже
нешто што нисмо никада спремали и
када успемо и они буду задовољни, то
представља велико задовољство – каже он.
Његова омиљена јела су бифтек који се ставља у више маринада и телетина испод сача. Обожава да кува и
код куће и то радо чини за своју породицу и пријатеље.

Интeрнационално искуство

Стефан Ђорђевић
– Кување је у неким тренуцима
уметност, али је и тежак физички рад.
Лепота је у томе када се јело заврши
и сервирамо храну, и на крају добијемо реакцију задовољног госта – прича нам Стефан.
Да би неко постао шеф кухиње, треба времена, а он сматра да у то не
треба нико да уђе прерано.
– То је неки вид лидерства, с тим
се једноставно родиш. Треба да знаш
да комуницираш на прави начин с
људима с којима радиш у кухињи, као
и с конобарима. Мораш да их усмераваш. Није ствар у томе да некоме
наређујеш, већ да сви заједно направите нешто најбоље. Као шеф кухиње
ти си онај који ради највише и вуче
све напред – каже.
У тренутку када крене више поруџбина, сви у кухињи морају да буду
мирне главе. Нема трчања, журбе, већ
је битна само добра организација.
– Драгоцено искуство сам стекао
радећи у либанском ресторану. Њихова јела су јако необична за наше
поднебље, али веома укусна. Користе
пуно зачина, које држе под кључем.
Рецепти се строго чувају. Посебна су
јела с јагњетином, нпр. у киселом
млеку, затим пилећи кебаб с пистаћима, кбе, фалафели... То је веома
специфично и нама непознато. Кбе
је, на пример, ћуфта која се пржи.
Тесто је од меса и брашна, а изнутра
је опет пуњена месом. Додаје се пуно
зачина, који тешко могу да се пронађу код нас у продаји – објашњава.
Стефан највише воли да спрема и
једе рибу. А у свом послу ужива у томе што се стално нешто дешава. Када
би једног дана отворио свој ресторан,
то би била француска кухиња или место где се служи риба. Поред рада у
ресторану, радо кува и код куће за себе и своју породицу.

Никола Куша (26) завршио је школу
за кувара, али се није одмах определио за ову професију. На позив пријатеља одлучио је да почне као помоћни кувар у једном хотелу у околини Београда. Радио је годину дана
и посао му се веома допао.
– У овом послу је најлепше што се
једног дана пробудиш у Панчеву, а
већ сутра можеш бити у Енглеској,
Немачкој, Вијетнаму... Имаш шансу
да пропутујеш свет, радиш у одличним ресторанима и упознаш друге
културе – каже Никола.
Прва дестинација на коју је отишао због посла био је Дубаи. Одушевила га је различитост у сваком смислу и то му је донело пуно животног
искуства. Затим је радио у Хрватској,
па на крузеру који је пловио Дунавом
по Европи и у Вијетнаму.
– Вијетнам ми се јако допао. Радио
сам у једном од најбољих хотела, по
имену „Vinpearl”. Власник је један од
најбогатијих људи тамо. Поседује аутомобилску индустрију, забавне сафари паркове, а све с циљем да помогне економији државе – прича нам
Никола.
Најнеобичније јело које је пробао
је пилећи ембрион у јајету, али и месо алигатора, жабе, змије, пужеве...
– Спремао сам доста занимљивих
јела. Можда је било интересантно
спремати јаја птице која се гнезди на
плажи, јер су беланца црне боје. Кувао сам јастоге, крабе, хоботнице и
многе врсте риба. У Вијетнаму се доста једу морски плодови. Оно што ме
је фасцинирало јесте воће по имену
дуријан. Његов извоз је забрањен, и
има веома јак мирис. У почетку је непријатан, не можеш да га поднесеш,
али што га више једеш, више ти се
допада, као да постајеш завистан од
њега – објашњава он.

Спојити неспојиво
Александар Лазаров (27) као мали је
посматрао своју баку како припрема
домаће специјалитете. Велики утицај на њега имала је емисија о Стеви
Карапанџи, која је и учинила да заволи посао кувара. Уписао је школу
за кувара, а своје прво савршено јело
направио је са шеснаест година. То
је био сос болоњезе. Радио је у великом броју ресторана и стицао драгоцено искуство од врхунских кувара.
Три месеца је провео на Малти радећи у јапанско-азијском и малтешком
ресторану.
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Александар Лазаров

Никола Куша
Сматра да је у овом послу веома
важан контакт с људима. Да запослени буду отворени ка гостима и да
користе сваку прилику да представе
земљу у којој се налазе и упуте госте
шта би све могли да пробају док
су ту.
– У иностраним ресторанима је другачије. Док је код нас власницима важно да зараде, тамо су главни кувари
одмах до газде и заједно с њим воде
посао. Битније је да ресторан има доброг кувара него да блиставо изгледа.
Наравно, има места где се доста улаже и у изглед, јер се данас све фотографије постављају на друштвене мреже – прича.

година. Исто је важно да онај ко припрема храну зна како да је поставља
како би испред госта све стигло топло у исто време – прича Мира.
Код куће је као млада доста кувала и уживала у томе. Сада то ради
све мање, осим када жели да спреми
не ко по себ но је ло ко је не ма ју у
ресторану.
– Најважније је да поштујеш људе
који долазе, мораш да имаш шлифа
за то. Много нам је значило и то што
смо увек имали сјајне конобаре, с
којима смо и након њиховог одласка
оста ли у од лич ним од но си ма –
објашњава.
С гостима често испијају прву јутарњу кафу, доживљавају их као да
су им породица, често им долазе и
деца неких старијих гостију јер су
навикли да у „Кордуну” могу да добију одличну храну и праву домаћинску атмосферу.

У потрази за новим изазовима

Марко Дечермић (29) одувек је волео да проводи време у кухињи, да
припрема неко јело и проба нешто
да дода како би било другачије. Завршио је школу за кувара и одмах
почео да ради. У почетку је био помоћни кувар, док није стекао довољно искуства.
– Једно време сам радио у кухињи
„Дечје радости” и то је сасвим другачије од рада у ресторану. Припрема
се до три хиљаде оброка, кува у великим казанима, меша веслом. То је доста те жак по сао,
али је било веома
занимљиво – прича Марко.
До са да ни је
имао прилике само да спрема дивљач, жеља му је да
се опроба у припреми срнетине, а оно
што му је до сада
било најзанимљивије, јесте припрема пикантне патке.
– Нај лак ше је
Марко Дечермић припремати пилети ну и ћу ре ти ну.
Каже да је у неким ресторанима Припрема рибе је захтевна јер за то
савршена организација и да све тече мораш да будеш мајстор, да знаш какако треба чак и када за двадесет ми- ко се сече, шта одвајаш, а шта не, конута треба да се послужи триста та- лико се пече, која маринада се корињира. Али да има и оних где су тен- сти... – каже он.
зија и бука саставни део посла. Њему
Радио је на Исланду, у Русији и на
је најлепше било да ради у Хрватској Малти.
и Вијетнаму.
– На Исланду сам имао чудно радОно што је научио од људи с који- но време и радио у занимљивом рема је радио јесте да спаја различите сторану. Они не једу свињетину, воле
врсте кухиња. Идеје су најбитније од пилеће и пачје месо, углавном сушесвега, јер људи желе да виде и проба- но. У исхрани се доста користи риба,
ју нове ствари.
а ја сам тамо имао прилику да пробам месо ајкуле и кита. Месо ајкуле
Традиција и квалитет
има мало горак укус, док је месо кита
Мира Витас (66) бави се кулинар- доста укусно. На Малти сам радио у
ством скоро пола века. Од 1982. го- хотелу, спремала се разноврсна храна
дине њена породица води ресторан на ци о нал не
кухиње с традиционалним јелима, у ко ји ра до
свраћају Панчевци свих генерација, као и гости из
других места.
– За вр ши ла
сам класичан занат за ку ва ра и
врло брзо заволела овај посао. Тада смо из школе
излазили с великим знањем и доМира Витас
би ја ли по сло ве
главних кувара. Постојало је угости- за шведски сто, доста паста и разне
тељско предузеће „Слобода”, а ја сам, врсте меса. У Русији се, као и код
поред ове фирме, радила и у мно- нас, највише једу месо и кромпир –
гим београдским ресторанима, где прича он.
сам стекла велико искуство – прича
Да би дошао до нових идеја, често
Мира.
гледа емисије о кувању, али има и
У једном од тих ресторана научила стару свеску с рецептима своје баке.
је рецепт за припремање телеће гла– Свој посао сматрам уметношћу.
ве у шкембету, који ће, како каже, за- Имаш велику слободу и користиш маувек остати породична тајна.
шту. Најважније је да гост буде сре– За кување је најбитније да се том ћан – закључује.
јелу посветиш и волиш то што раЊегова жеља је да једног дана отводиш. Наш ресторан је познат по ви- ри ресторан на точковима, у прикосоком квалитету хране. Ми узимамо лици неког камиона, у којем би се
само најбоље намирнице и нема из- продавали разноврсни сендвичи приненађења. Кобасице су онакве како премљени на посебан начин.
их је неко запамтио и пре тридесет
Мирјана Марић

„Дивљи дечак”
Паола Коњетија
„Дивљи дечак” је
једна књига са две
приче о два важна искуства која су обележила
живот италијанског аутора Паола Коњетија. Новела „Дивљи дечак” говори о боравку на Алпима
тридесетогодишњег Коњетија, а
прича „Не стигавши никад до врха” о путовању на Хималаје четрдесетогодишњег Коњетија.
Коњетијева аутобиографска проза наводи читаоца да промишља о
себи и свету. Представља оду природи и животу. Детињство је провео на Алпима и те планине су му
послужиле као уточиште након
личне кризе коју је имао у својим
тридесетим годинама. О том свом
искуству приповеда нам у новели
„Дивљи дечак”. Кад је био у четрдесетим, потреба за истраживањем,
како света, тако и себе, одвела га
је на Хималаје. Размишљања и доживљаје с тог животног пута описао нам је у новели „Не стигавши
никад до врха”. Између ова два путовања настао је и роман „Осам
планина”. Када се читају једна за
другом, ове приче нам не осликавају само два различита света, Алпе и Хималаје, и судбине људи који на њима живе, већ нас воде на
пут преображаја самог писца дочаран различитим тренуцима једног истог живота.
Два читаоца који до 3. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас дивље?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
како одржати позитивну енергију.
Књиге из „Лагуне” добиће аутори
следећих порука:
„Довољно је искључити интернет и телевизор.” 063/8656...
„Тако што ћеш се венчати са
страним држављанином и прећи
да живиш код њега.” 064/1919...
Д. К.

Култура од куће
Изложба о Требеништу
На сајту Народног музеја у Београду сви заинтересовани могу посетити виртуелну изложбу под
називом „Требениште”, коју чине
експонати из музеја.
У селу Горенци код Требеништа,
у близини Охридског језера, на пољу званом Гробат, током завршних
операција Првог светског рата
1918. године необичним сплетом
околности пронађени су гробови с
јединственим археолошким драгоценостима. Некропола је у периоду од 1930. до 1972. године у више
наврата истраживана. Укупно је
откривено педесет шест гробова и
два гроба подно тврђаве Требенишко кале, од којих по садржају и
значају тринаест припада такозваним богатим, а четрдесет пет сиромашним гробовима. Налази са ове
некрополе данас се чувају у музејима у Софији, Београду, Скопљу и
Охриду. Поводом стогодишњице
од открића некрополе Требениште
крај Охридског језера, Народни
музеј у Београду, Национални археолошки институт с музејом Бугарске
академије
наука
и
Археолошки музеј Републике Северне Македоније, у сарадњи са
Музејом у Охриду, приредили су
монографију „100 Years of Trebeniste” („100 година Требеништа”),
која је уједно и каталог за истоимену изложбу.
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НАШ ГОСТ: ТИБОР ЈОНА, КОМУНИКАТОР С ЈАВНОШЋУ И МИКРОБЛОГЕР

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ПЕТРА АРАЧИЋА

СРЕЋА ЈЕ НИСКА ЛЕПИХ СТВАРИ

Свако време има
своје име

Наш доскорашњи суграђанин,
сада становник Трира и запосленик у Луксембургу, Тибор
Јона, више пута у медијима је
описан као човек подвојених
професионалних каријера – једне озбиљне у комуникацијама
и односима с јавношћу и друге
још озбиљније у блогингу и медијима. Био је сарадник неколико домаћих недељника и месечника, као и онлајн портала.
ПАНЧЕВАЦ: Откад и откуд ти
у Лук сем бур гу, шта та мо
радиш?
ТИБОР ЈОНА: У Луксембургу сам се запослио пре скоро
две године у једној банци, као
референт за односе с медијима. Мој „рејон” су Азија и земље бившег СССР-а, а како
банка финансира пројекте по
читавом свету, имам прилике
да пуно путујем, и то, на срећу,

l Како је у Триру?
– Занимљив је град, изузетно. Трир је најстарији град у
Немачкој и један од важнијих
градова немачке историје, понајмање и као родно место Карла Маркса. Нормално, туриста
има „на милијарде”, што баш
додаје на динамици градског
живота. Град има велику руску
колонију, два универзитета, а
близу је и америчка војна база,
па је увек живо и космополитски. Од нашег света има пуно
Хрвата и Македонаца. Као и
сваки погранични град, има неку посебну динамику: у Луксембург се иде по гориво, јер
га тамо не опорезују, а Луксембуржани долазе у Трир по намирнице. Поред матерњих језика, већина говори и француски и енглески, па није проблем снаћи се. И када је клопа
у питању, супер је за живот, као

координисано, чак је био отворен и „Вотсап” канал за то, што
је помогло.
l Да ли је било пражњења
продавница и прављења залиха?
– Прве недеље је било мало
паничне куповине. Била је апсолутна навала на средства за
хигијену и тестенину, али рецимо паленту нико није куповао. Тачно се видело колико
дуго су богато друштво и да немају наша трауматична искуства из деведесетих, па не знају ни од чега може да се преживи дуже. Не знам ко је ту боље прошао у животу, ми што
знамо да се од киле паленте
може три дана јести или они
што то појма немају. Већ треће
недеље снабдевање се нормализовало и опет је било свега,
тако да је с те стране карантин
протекао без проблема. Постоје, нормално, и озбиљне онлајн

ин три ги ра и то чач кам и
истражујем.
l Сећаш ли се панчевачких
дана?
– Можда би било боље по
живце да се не сетим, али се
сетим. На концу, неизбежно је
сећати се града у којем си провео двадесет пет година живота и где ти живе родитељи, породица и пријатељи и где си
завршио школе, посебно кад је
та школа Гимназија. Амбивалентно је то – у исто време и
добро и лепо и лоше и ружно.
Добро и лепо када су у питању
људи, породица, пријатељи, лоше и ружно када видим шта
као заједница и појединци радимо једни другима. Меланж,
такорећи. Откако сам отишао,
често размишљам о томе како
би се лако Панчево дало уредити као, на пример, Трир –
два гра да исте ве ли чи не, с

Тибор Јона
по ме сти ма на ко ја би ме
регуларни туризам тешко одвео, што по сао чи ни ве о ма
узбудљивим.
l Како изгледа твоје свакодневно путовање на посао из
Немачке; колико је то уобичајено у земљама ЕУ?
– То је типично за Луксембург, у који сваки дан ујутро
на посао дође око 200.000 људи из Француске, Белгије и Немачке. На 40 километара од
града Луксембурга налазе се
чак још три ве ли ка: Мец у
Француској, Арлон у Белгији
и Трир у Немачкој, у коме ја
живим; некад су и трипут јефтинији за живот од Луксембурга, па велики број људи путује. То је олакшано не само
добрим ауто-путевима већ и
добрим и ефикасним јавним
превозом, који је у Луксембургу бесплатан! Ако и имате свој
аутомобил, брже је стићи возом или аутобусом, где имате
комфор – од штекера за струју
за компјутер, преко интернета, до кафе... Можете на миру
и у тишини да радите чим уђете у воз.
l Који, наравно, не касни...
– Наравно. Али и послодавци су овде флексибилни када
је радно време у питању, јер се
данас доста тога може урадити
и преко телефона. Никоме није мука да путује, посебно кад
се узму у обзир готово дупло
веће плате за исте послове које Луксембург нуди у односу
на свој ком ши лук. До дат на
предност је то што је путовање
возом одговорно понашање према околини, па имате и осећај
задовољства да нешто позитивно радите за планету. Иначе,
то ми је можда и највеће изненађење од пресељења – колико
су сви свесни потребе да се чува планета: да се рециклира,
не користи пластика, вози бицикл, користи јавни превоз…
Нисам то очекивао у том обиму.

и сва места на којима се сусреће и спаја винска и пивска култура, па човек може да бира
најбоље од оба света. У овом
делу Немачке се више цени вино. Град чак нема своју пивару,
што је, чујем, прилично необично у Немачкој, али има хектаре и хектаре винограда, одакле долазе одлична бела вина,
па је и прилично весело.
l Шта се дешавало у шпицу
пандемије?
– Овде није било забрана
кретања и мање-више се све
могло. Затворене су биле продавнице, ресторани, биоскопи
и слично, али се могло излазити, уз савет да се то ипак не
чини. Људи су савете прихватали и понашали се одговорно
према себи и другима. Други
или трећи дан по увођењу мера појавили су се у сандучићима контакт-телефони за доставу хране и лекова старима
и болеснима. Од цркве, Црвеног крста, преко бројних добротворних организација, па
чак и спортских клубова – сви
су се некако брзо укључили да
помогну онима којима помоћ
треба. У згради смо имали кутију у коју је свако остављао за
комшије понешто што је имао
вишка – маске, гелове за руке,
дезинфекциона средства... По
згради се слабо међусобно познајемо, али постојао је дух заједништва. Рецимо, комшиница је у радњи нашла спреј за
дезинфекцију који је дуго било тешко наћи и купила га је
целој згради, ставила у ту заједничку кутију и закачила рачун, па је свако коме је требао
спреј остављао по та два евра.
После две недеље добили смо
бројеве телефона за психолошку подршку, јавиле су се и
организације које су старима
нудиле да их спајају с људима
који желе да причају с њима
ако су усамљени. Информације су сти за ле ре дов но и

доставе. Тако, моје искуство короне трауматично је једино зато што сам, бринући за родитеље и породицу, пратио све вести из Србије.
l Хајд мо не што о твом
„основном” занимању. Колико
си активан на друштвеним мрежама? Шта значи термин микроблогер?
– Ја сам био веома активан
на „Твитеру”, који је по својој
де фи ни ци ји ми кро бло гинг
платформа, односно платформа за вођење врло кратких, микро дневничких забелешки, тј.
блогова, јер је твит ограничен
на 280 словних карактера. Отуда је то – микроблогер, плус
ми је супер било да се потписујем као микроблогер јер сам
висок два метра и имам сто
кила. А моја другарица Снежана Баралић Бошњак каже да
се на друштвеним мрежама бавим персифлажом стварности.
То ми се допада, чак звучи и
умерено претенциозно. Иначе,
јако волим „Твитер”, јер је простор који олакшава ту персифлажу. Чак ми се чини да су
друштвене мреже једини простор праве слободе где човека
ограничава само његово образовање, васпитање и светоназор, што је одлично, јер свако
може да направи себи оно што
жели и уме. Иначе, та персифлажа, тај подсмех простоти,
чини ми се да је то једино што
нам је данас преостало да је
само наше. То остаје ту као неки траг за неке археологе и антропологе из будућности, чисто да виде да нисмо сви били
„за”, да је неко желео другачији крај од овог који нам се спрема. Теме су ми углавном везане за тај наш такозвани живот
и потрагу за одговором на питање зашто нам је тако како
нам је. Можда највише од свега тема пристајања – зашто као
друштво пристајемо на све ово
што нам се дешава. То ме баш

изласком на реку. Некад ме до
лудила доведе кад схватим како би се у Панчеву могло лепо
живети од свега што имамо,
само да су нам мало другачији
приоритети и да мало другачије посложимо ствари у нашој заједници. А посебно се
растужим кад морам да признам да се то вероватно никад
неће десити.
l Шта те чини љутим, срећним, равнодушним?
– Чудно је то са срећом. То
је, некако, пре ниска ствари које се дешавају него нешто конкретно – од тога што имам прилику да радим овде, што су ми
сви здрави, до неког новог укуса који откријем кад путујем,
успеха блиских људи, количине слободног времена које имам.
Код нас, иначе, постоји мит да
се овде ради много и да је мало
слободног времена. Не, ради се
паметно, а слободног времена
има напретек. Рачунајући празнике и дане одмора, годишње
не радимо два месеца. Што се
љутње тиче, веома сам љут када видим с колико се љубави и
бриге овде односе према својим јавним просторима, колико се пажње поклања урбанизму, колико се пази и не дозвољава да град постане архитектонска наказа. Када вас зову на
„референдум” о дрвету о чијој
судбини имају право да одлуче
сви који га гледају из својих
станова – разумете доста тога о
животу. Равнодушност је опасно, ако не и најопасније стање
у којем човек може да буде.
Трудим се да с једне стране
имам став према свему што ми
се дешава, а да с друге рангирам те ствари по приоритетима
и утицају на нормалан живот,
па да знам шта је и у којој мери
вредно пажње, времена и живаца. Чини ми се да је за дуг
живот то дозирање и вагање
изузетно важно.
С. Трајковић

Због нас на Балкану, археологија би могла да уведе нову
дисциплину, која би сазнања
из прошлости црпла из откопаних табли с натписима улица. Код нас се, наиме, називи
улица мењају малтене после
сваких избора, и сваки одражава идеолошки став победника. Свака панчевачка улица у старом градском језгру
кроз историју је крштавана и
покрштавана неколико пута.
Узмимо за пример Улицу
Пе тра Ара чи ћа у ме сној
заједници Центар, која се прости ре од Ули це Ми ло ша
Црњанског (доскорa Штросмајерове!) па до Трга слободе. Дугачка је свега 170 метара, али се налази у самом центру и практично је незаобилазна: ту су три банке, Пошта, Градска управа... Од 1855.
године и првог писаног трага
о њој, до данас, мењала је име
једанаест пута!
У плану града из 1855. године, када је Панчево било
значајан погранични центар
Аустријске царевине, ова улица је уписана као Jabukaer
Hauptstrasse, од но сно као
Главни јабучки пут.
Нема података када јој је и
зашто име промењено у Ружин сокак, али је у пачевачким новинама на немачком
„Дунавски гласник” почетком
1891. године објављено да се
улица више не зове Rosen Gasse, већ Maria Theresia Gasse
(на немачком) и Maria Terezia utcza (на мађарском), у
складу са двојношћу Аустроугарске монархије.
Биће да је повод био обележавање 150 година од доласка на престо ове дуговечне и
значајне царице. Марија Терезија, наиме, почела је да
влада 1740. године и наредне
четири деценије, све до смрти, подстицала је и спроводила разноврсне и многобројне
реформе уз помоћ својих министара. Увела је општу школску обавезу, тако да су сва деца
од шест до четрнаест година
морала да похађају наставу, а
спречила је и прекомерно искоришћавање кметова, одређујући прецизно колико је намета феудалац смео да тражи
од њих. Подстицала је трговину и развој пољопривреде,

парламентарну демократију,
док је у касним годинама постао конзервативац.
Један је од оснивача прве
политичке партије у Србији
1881. године, Народне радикалне странке, а потом шест
пута председник владе, и пре
и после Првог светског рата.
Врло брзо после слома Југославије, у априлу 1941. године, окупационе немачке власти су Пашићевој улици и улицама у њеном наставку (данас
Петра Бојовића и Доситеја Обрадовића) дале ново име –
Horst Wessel Gasse, односно
Сокак Хорста Весела.
Овај ситни криминалац поживео је кратко, свега 23 године, али је за то време стигао
да постане члан Хитлерове Нацистичке партије и командир
једне њене јуришне групе. С
локалном проститутком живео је 1930. у изнајмљеној соби у Берлину, али није плаћао
кирију. Власница је позвала
двојицу да их избаце, а Весел
је потегао пиштољ. Они су, међутим, били бржи. Стигао је и
да напише песму „Заставе високо”, која је постала химна
Нацистичке партије.
Од осло бо ђе ња 1944. до
1946. опет је Пашићева (ни
комунистичке власти нису журиле), а од 1946. улица о којој пишемо носи име руског
маршала и народног хероја
СССР, Бугарске и Југославије
Фјодора Толбухина. Он је био
командант јединица Црвене
армије које су ослободиле Бугарску, Југославију, Мађарску
и освојиле Беч.
Иако његове заслуге нису
биле спорне, после Титовог
сукоба са Стаљином свако одавање почасти Совјетском Савезу водило је на Голи оток,
па је Толбухин уступио место
сликару, новинару, преводиоцу Марксовог „Капитала”,
оснивачу „Танјуга” и Титовом
сараднику Моши Пијаде.
Међутим, само две године
касније партизански командант који је заузео Трст, народни херој и послератни високи официр Петар Драпшин
натеран је на самоубиство кад
је откривено
да су га врбовали Руси.
Али, у скла-

Улица Петра Арачића некада
што је значајно ојачало Аустрију. Ипак, није допустила
верску толеранцију, а путописци из 18. века су њен режим
сматрали нетолерантним.
Непосредно после Првог
светског рата власти новостворене Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, заузете пречим пословима, само су одредили да се назив ове улице
убудуће пише на српском, па
јој је од 1919. званични назив био Улица Марије Терезије. Али не задуго: већ 1921.
године на зградама у њој освануле су табле са именом Николе Пашића (1845–1926).
Било је историјског оправдања за ово, јер је управо овај
Зајечарац био архитекта нове државе, која је у своје границе укључила и пречанске
крајеве. У младости је био социјалиста и револуционар, у
зрелим годинама борац за

ду са званичном верзијом да
је погинуо неопрезно рукујући пиштољем, и да се сачува
образ, његова смрт је ожаљена
како доликује, а улица у Панчеву је понела његово име.
Иронија је да је Драпшин
као пар ти зан ски хе рој на
антикомунистичком таласу
2013. „обрисан” са зидова панчевачких зграда, да би направио место генералу Петру Арачићу (1885–1958), команданту
српске војске која је ушла у
Панчево 1918. године. Потомак чувених ратника, и сам
се прославио у Првом светском рату, а у Другом је пао у
немачко заробљеништво. После рата је остао у Лондону и
ту је и сахрањен.
На његовом гробу, на српском, пише: „Не тугуј реко
Мораво, Ланиште село гиздаво, Миле се само одмара, попут витеза прастара”.

Петак, 29. мај 2020.

ОГЛАСИ

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

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре „Крнете”. Тел. 063/103-04-33. (291117)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2005.
годиште, 1.500 евра. 063/71234-11. (291514)

ПРОДАЈЕМ кућу од 100квм,
са 15 ари плаца, Баваништански пут 313, до пута. Тел.
066/903-88-65. (289597)

КАМИОН рено премијум 420
Р, 2002. годиште, исправан.
Тел. 063/103-04-33. (291118)
ЦИТРОЕН ц 4, 2005, 1.6 ХДИ.
063/864-07-06. (291331)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Тел. 0674/473-10-72.
(291335)

НА ПРОДАЈУ ситроен ксара
пикасо, 2.0, ХДИ. 063/224528. (291379)
ЛАДА 150, регистрован до
марта, цена 270 евра.
062/262-949, 013/313-716.
(291384)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА
ПРОДАЈЕМ метални чамац 6
м. 062/841-28-80. (291519)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Буков пелет – 22.900 дин/тона
062/873-19-80; 064/503-30-11
ОПЕЛ мерива 1.3 дизел, 2007,
у одличном стању. 061/61310-11. (291443)
ПРОДАЈЕМ форд КА 1.3,
2003. годиште. Тел. 063/86644-07. (291446)

НА ПРОДАЈУ све врсте огревног дрвета, загарантована мера и довоз на кућну адресу.
064/403-30-00. (СМС)

ДОБЛО макси, теретни, 1.4,
2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (291562)

ОПЕЛ корса 1.0, 2001, црн, 3
В, одличан, клима, гаражиран. 064/856-60-65. (291585)

ФИЈАТ пунто 1.9, ЈТД, ћ2003,
регистрован, металик, 950
евра. 062/856-17-38. (291602)
ПРОДАЈЕМ лагуну кец, регистрован, дизел и делове мегана. 060/143-62-10. (291590
ПРОДАЈЕМ форд ескорт 1.8
Д, 1996. годиште, регистрован. 060/051-45-32. (291598)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 2.000
евра. 062/193-36-05. (291576)

ХИТНО продајем два нова
симпова лежаја самаац са јоги душеком (200 х 90 х 25).
064/163-57-59. (291436)
УСИСИВАЧ кирби сентриа, нов,
неупотребљаван, цена по договору. Хитно. 063/537-003. (291437)
ГРАЂЕВИНСКА дизалица за
бетон, казан за ракију 100 л,
превртач. 064/135-81-52. (291438)
КАУЧ фотеља мојца, самачки
кревет, судопера, с висећим,
столице. 063/861-82-66. (291455)
КОМБИНОВАНИ шпорет, замрзивач 310 л, комбиновани
фрижидер, веш-машина, телевизор. 063/861-82-66. (291455)

ПРОДАЈЕМ фрижидер комбиновани фрижидер, замрзивач
вертикални, веш-машину.
064/129-73-60. (291459)

ПАСАТ Б 5, караван, 1.9,
ТДИ, 99/2020, у првој боји.
064/130-36-02. (291562)

ОПЕЛ астра 2001. годиште.
0675/549-92-02, власник.
(291601)

ТРОСЕД, две фотеље, замрзивач, мушки бицикл, повољно.
064/290-46-44. (291428)

ПРОДАЈЕМ шиваће машне и
поправљам, повољно.
063/828-16-52. (191451)

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет,
2007, дигитална клима, шест
брзина. 064/130-36-02. (291562)

ФОРД КА 1.3, 2005, регистрован, очуван, мали потрошач,
1.000 евра. 063/140-62-92.
(291602)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње. 060/037-11-96.
(290945)
АПАРАТ за кокице, бренери,
колица, аутогени, бушилица,
разни алати. 068/401-59-77.
(191264)
ДВА ПВЦ нова прозора 120 х
60, два дечја бицикла 7 до 12
година, електричне шиваће
машине сингер и pfaff.
061/289-78-10. (291365)
ПРОДАЈЕМ комплетну опрему за салон лепоте. 063/73482-31. (291423)
РАСПРОДАЈА половних гума
и уља за аутомобиле.
064/026-90-54. (291481)
СТАРА цигла велики формат,
бибер цреп, прозори и врата,
продајем. 063/598-969. (291510)

ЧАМАЦ са кабином 6.5 м дужине, регистрован, власник,
мотор томос 10, папири, томас 4 резервни мотор, продајем повољно. 062/190-71-60.
(291467)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столови од 4.500, столице
од 1.6000. 060/600-14-52. (291544)
ПРОДАЈЕМ полован намештај
170 л, цена 2.000. Тел. 318214. (291560)
ПРОДАЈЕМ овас, јечам, кукуруз. 064/306-87-33, 342-819.
(291612)
БИЦИКЛ алпина женски, контраш, 24 цола, 4.500 динара.
013/321-596. (291592)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА
КУПУЈЕМ полован намештај,
перје, плинске боце, секукндарне сировине. 066/900-7904. (291359)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу, Котеж 1,
Фабег. 060/030-09-59. (291599)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
пратећим објектима у Иванову. 062/415-359, 064/828-3626. (291342)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
приватна својина, Панчево,
Кудељарски насип, парцела
358, површина 15,5 ари, договор. 063/286-204, 062/97685-76. (291344)
ЊИВА, приватна својина, Баваниште – Долово, парцела
359/3, површина 52,95 ари,
договор. 063/286-204,
062/976-85-76. (291344)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
приватна својина, Панчево,
Кудељарски насип. Парцеле:
359/5 – површина 487 квм,
359/6 – 455 квм, 359/7 – 453,
359/8 – 451 квм, 359/9 – 557
квм, 359/10 – 400 квм, 359/11
– 804 квм, 359/14 – 430 квм,
359/15 – 430, договор.
063/286-204, 062/976-85-76.
(291344)
ЊИВА, 72 ара, Јабучки пут,
код споменика, друга дуж,
7.000 евра. 060/353-99-10.
(291396)
ГРАЂЕВИНАСКО зуемљиште,
приватна својина, Панчево,
српско поље, парцела 11831/1,
површина 46,47 ари, договор.
063/286-204, 062/976-85-76.
(291344)

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
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
дворишну кућу са одвојеним
двориштем у Максима Горког. 069/417-41-20. (291355)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
приватна својина, Панчево,
српско поље, Шарпланинска,
парцела 11831/1, површина
29 ари, договор. 063/286-204,
062/976-85-76. (291344)

ПЛАЦ 7 ари, са помоћним
објектима, Банатско Ново Село. 063/700-44-89. (191461)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (291475)

СТАНОВИ

ПРОДАЈА плаца, Кукдеарски,
10 ари, 27.000. АМК некретнине, 061/262-08-44. (291466)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис или
инвеститоре, 620 квм, 9.5
ари, 170.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (291527)

СТАН на продају, опремљен,
65 квм, Лава Толстоја 20, Куткова зграда. 063/362-973
(СМС)

КУЋА, Маргита, 180 квм + 3.4
ара плаца. 065/266-42-28,
063/740-22-41. (291593)

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

ПРОДАЈЕМ плац 16,3 ара,
Новосељански пут. 060/67636-37.(291574)

КОТЕЖ, IV, двособан + доградња, 117, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(281611)

ПРОДАЈА кућа у Баваништу,
Пландишту, од 19.900 евра.
АМК некретнине, 061/262-0844. (291466)
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац,
30 ари до асвалта, трофазна,
бунар, воће. 064/493-00-47.
(291468)
28 АРИ, плац на новој Миси,
у грађевинској зони, продајем. 061/320-15-24. (291482)
КУЋА 180 квм, Војловица, почетак, ЦГ, изолација, 58.000,
власник. 065/367-71-71. (291485)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79. (290496)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, судопера
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (291424)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о обиму и садржају
студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 18. 05. 2020. године, донео решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја
на животну средину за ПРОЈЕКАТ Довођење природног гаса до S – 2450 у РНП, на кп. број 3559, 3560,
3561/1, 3563 и 3566 КО Војловица Град Панчево.
Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат може
се добити на увид радним данима од 10 до 14 сати у
просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

КУПУЈЕМ веш-машине, фрижидере, замрзиваче, шпорете,
поправљам исте. 060/521-9340. (291395)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (291400)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 0673/199-60-36,
064/481-14-77. (291421)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, акумулаторе, олово, вешмашине, фрижидере, замрзиваче. 061/206-26-24. (291605)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим. 061/321-77-93. (291605)
КУПУЈЕМО све метале,г вожђе, веш-машине, телевизоре,
замрзиваче, све остало, долазимо. 061/322-04-94. (291605)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА
НА ПРОДАЈУ 10 ари плаца.
Тел 064/364-83-18, 065/83373-61. (СМС)
ВИКЕНДИЦА са 10,6 ари у
викенд насељу Долово, тврда
грађа, могућност проширења,
власништво. 061/604-99-45.
(291463)

МИСА, приземна, 38 + 12 +
17, 6,89 ари, 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(281611)
ПЛАЦ, Миса, 6 ари, 11.000,
4,42 ара, темељ, вода, 19.500.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (281611)
ЦРЕПАЈА, прелепа кућа,
11,68 ари, 135 квм, 36.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (281611)
ПЛАЦ, Новосељански, 13 ари,
ограђен, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (281611)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново Село.
066/887-84-00. (291368)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу
са каналом. Моше Пијаде, код
моста. 063/835-45-33 (СМС)
ИЗДАЈЕМ гаражу код Максија, Котеж 1, и на првом нивоу
велике гараже Котеж 2.
063/122-55-22. (291506)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

УЖИ центар, кућа, гаража,,
2.5 ара, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (1291426)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара, са
кућом за бизнис, Новосељански пут 131. 064/276-08-08.
(291474)

АМК некретнине, куповина
кућа и плацева Панчево и села. 061/262-08-44. (291466)

ОМОЉИЦА, 7 ари, ЕГ,
32.000; Старчево, кућа са локалом, 44.000. „Јанковић”,
348-025. (291452)

МАРГИТА, засебна кућа 30
квм + помоћни објекат 30
квм, укњижено. 064/542-2170. (291609)

КУПУЈЕМ кућу на Баваништанском, Новосељанском
или Јабучком путу, без посредника. 064/374-57-48. (291528)

ПОНУДА

ТЕСЛА, трособан стан са ЦГ,
IV спрат, са нус просторијама.
013/331-079, 063/770-45-55.
(290895)
ПРОДАЈЕМ трособан дворишни стан у Војловици и багат
машину. 064/212-32-94. (291336)
СТРОГИ центар, салонски 24
квм, једнособан, 21.000 евра,
може и за канцеларију. „Дива
некретнине”, 064/246-05-71.
(291471)
2 Х 80 квм, терасе, паркинзи,
500 евра/квадрат. 341-789,
063/818-36-99. (291401)
СТРЕЛИШТЕ, преко пута БИГа, 64 квм, двоипособан, IV,
нема лифт, ЦГ, тераса, подрум, бицикларник. 060/66658-73. (291402)
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

15
Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

Цена: 350 динара

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

Цена: 500 динара

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

ПАКЕТ 4

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
Цена: 1.500 динара

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

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

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић
Ђоновић

ПАКЕТ 7
• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ

Цена: 450 динара

Дом здравља Палилула
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево

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

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

•
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ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан. Зграда без грејања, Содара. 013/344-167, 064/95023-40. (291356)

СТАНОВИ
ПОНУДА
ЦЕНТАР, 3.0, I/III, ЦГ, 93 квм,
пешачка зона, 85.000. „Concept centar”, 063/870-74-56.
(291416)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, преко пута ДИС-а, ЦГ, клима, ненамештен. 061/605-19-07.
(291377)

КОТЕЖ 2, двоипособан, ЦГ,
II, укњижен, 49.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(291426)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на новој Миси, за теренске раднике. 063/839-5681. (291378)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, V, лифт,
усељив. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (291426)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, 160 евра. 063/246509. (291380)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Миса,
98 квм, хитно. 064/944-40-79.
(291434)

ИЗДАЈЕМ трособан стан комплет намештен, у центру Панчева, приземље, етажно грејање на гас. 063/311-2369.
(291390)

ШАРМАНТНА мансарда у
центру града! Зграда код
СУП-а, Милоша Требињца, 67
квм, 49.900 евра. АМК некретнине, Његошева 12,
061/262-08-44. (291466)

НАМЕШТЕН двособан стан,
зграда, на дуже време. Стрелиште. 013/362-406, 064/21883-45. (291392)
ГАРСОЊЕРА, центар, нова,
опремљена, интернет, МТС,
ТА грејање. 064/129-76-04.
(290403)

СТАН на продају, на Стрелишту, 33 квм. 060/036-23-89.
(291604)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту код школе.
064/214-82-17. Звати од 15
до 21 сат. (291412)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
Тел. 069/174-32-04. (291493)
КОТЕЖ 2, двособан, 67 квм,
Војвођански булевар, предњи
део, власник. 063/101-93-96.
(291532)
ШИРИ центар, новија градња, једнособан, 26 квм, ВП,
ЕГ, 22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (291517)
КОТЕЖ 1, двособан, 56 квм,
II, ЦГ, 40.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (291517)

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.

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

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, плацеви, брза реализација.
063/744-28-66. (281611)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

КУПУЈЕМО станове, куће, исплата одмах. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (291426)

ТАМИШ КАПИЈА, двоипособан, 78 квм, ЦГ, двострано
оријентисан, 70.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (291517)

ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋА 25,
IX, 56 квм, ЦГ, тераса, двоипособан, комплетно реновиран, 45.000. 062/844-08-70.
(291567)

УЛИЧНИ део куће, Војловица,
56 квм, усељив, 13.000, договор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (291517)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, VIII, 43 квм, ЦГ, 26.500. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(291575)

КУПУЈЕМ трособан-двособан
стан на Тесли, без посредника, ТА. 069/869-60-79. (291427)
АМК некретнине, куповина
станова. Његошева 12.
061/262-08-44. (291466)
КУПУЈЕМО станове за реновирање, брза исплата. (926),
„Купола некретнине”.
065/328-66-94. (291433)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (2915759

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

МИСА, једноипособан, III, 45
квм, сређен, 25.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (291527)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан у
центру. Тел. 064/303-35-46.
(291536)

ПОТРАЖЊА
АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина 14, купује једнособан и двособан стан за познатог купца. 064/246-05-71.
(291471)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан, 40
квм, екстра локација.
063/778-88-15. (291119)
ИЗДАЈЕМ двосоан стан, Котеж 1, ЦГ, намештен или полунамештен, 15.000. 063/690269. (291541)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

КОТЕЖ 2, трособан дуплекс,
70 квм, V, 42.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (291575)

СТАНОВИ

ПОТРЕБНА за издавање опремљена кућа или викендица са
великим двориштем. 061/15205-64(СМС)

Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у центру. 066/354-412.
(291249)
ДВОСОБАН полунамештен
стан у Горњем граду, код новог
СУП-а. 064/187-20-13. (291520)
НАМЕШТЕН мањи стан издајем, кабловска, инернет, етажно грејање, центар.
060/555-85-62. (2915838)
ДАЈЕМ једноипособан нов
стан у глогоњу ново одвојен
посебан објекат полунаместен прелеп са терасом на дузе 063/106-05-47 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту,
седми спрат, ненамештен, 120
евра. 060/732-62-61. (291458)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан у строгом центру. Тел.
061/621-32-18. (291449)
НАМЕШТЕН једнособан дворишни, ТА, код Хотела Тамиш, 90 евра. 064/122-48-07.
(291480)
ПЛАЦ, нова Миса, 8 ари,
21.000, Јабучки пут 30 ари,
25.000. (188), UnaDalli,
064/255-87-50. (291454)

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

064/64-39-721
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњњеру. 061/272-01-87. (291543)
НАМЕШТЕН стан, 40 квм, код
Црне мачке, 7. јули, предност
студенти. 061/149-27-22. (291547)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан у центру. Звати
увече. Тел. 063/882-90-77.
(291548)
СМЕШТАЈ за раднике, повољно, на Баваништанском путу.
065/227-57-55. (291545)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси, са
двориштем, Војвођанска 97.
061/321-70-83. (291550)
ИЗДАЈЕМ једнособан комфоран стан, 47 квм, у центру
Стрелишта, на дужи период.
Полунамештен. 064/257-97-43.
(291559)
ИЗДАЈЕМ мањи апартман у
самом центру – аутобуска
станица. 064/014-81-37. (291493)
СТРОГИ центар, дивно лоциран мањи двособан стан 45
квм, потпуно удобно и квалитетно опремљен, са зиданом
гаражом поред зграде, 160
евра. Плаћање унапред по договору. 064/171-19-88. (291491)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Котеж 1, први спрат.
063/372-124. (291506)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Содара, 60 квм, 200 евра.
064/(866-22-26. (291496)
ИЗДАЈЕМ стан 43 квм, нова
Миса, ЦГ, кабловска, полунамештен. 063/802-58-75. (291363)
ДВОСОБАН стан, полунамештен, новоградња, ЦГ, на
струју, центар. 065/399-62-73.
(291357)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан на Котежу 2, 150 евра +
депозит. 063/319-498. (291596)

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

ЈЕДНОСОБАН намештен, реновиран, ЦГ, Моравска, III
спрат, лифт, депозит.
063/528-610. (291462)

НАМЕШТЕН стан, центар, 45
квм, централно грејање, интернет, телефон, лифт.
061/401-19-46. (291349)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самцу,
раднику, намештено, центар.
061/131-79-04. (291456)
ПРОДАЈЕМ стан, центар, 40
квм. 063/184-10-57. (291456)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 36
квм, I, 18.000. (188), UnaDalli, 064/255-87-50. (291454)
МИСА, 45 + 15 квм, реновирано, 26.500, дворишно 34
квм, 12.000. „Јанковић”, 348025 (291452)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештен
нов стан, 40 квм, на краћи и
дужи период. 061/320-15-24.
(291482)

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
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
комфоран у центру Панчева.
060/724-17-25. (291472)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, нова
Миса, грађевинска зона.
061/671-10-08. (291482)
ПОЛУНАМЕШТЕН нов стан,
70 квм, издајем. 061/671-10-08.
(291482)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан, строги центар, I спрат, 53
квм, ЦГ. 064/051-73-55. (291484)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Тесла, 100 евра +
депозит. 371-543. (291487)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, приземље, Котеж 2, 150 евра.
064/127-58-17. (291581)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву.
060/617-15-66. (291418)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у центру. 063/809-59-66. (291580)
ПРАЗАН двособан стан на Тесли, ЦГ, дуже време. 066/494900, 064/137-63-19. (291606)

ЛОКАЛИ
ЛОКАЛ издајем или продајем,
18 квм, центар, новоградња,
излог, клима, изолован.
063/752-04-00. (291079)
ИЗДАЈЕМ локал, центар Стрелишта, код смартблока), код
Gomexa, повољно. 064/00643-33. (291295)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простором 36 квм, Његошева 1-а.
066/346-690. (291515)
ЛОКАЛ издајем у центру, 70
квм, два тоалета, магацин.
066/345-009. (291343)
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, Кочина 1, велики излог. 063/217-130. (291354)
ИЗДАЈЕМ опремљен салон лепоте, центар, може и празан.
063/734-82-31. (291423)
ИЗДАЈЕМ прелеп стан у центру адвокатској канцеларији,
ординацији, итд. 063/892-0835. (291610)
ХИТНО, локал – пијаца, 11
квм, само 7.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (291611)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291387)

ИЗДАЈЕМ локал од 12 квм,
Војводе Петра Бојовића 19.
066/314-803. (291406)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, одлична локација.
Тел. 063/819-37-33. (291555)
ИЗДАЈЕМ магацински простор на Баваништанском путу, 300 квм. 065/227-57-55,
Никола. (291545)
ЛОКАЛ од 12 квм, за издавање, Жарка Зрењанина 23.
063/103-04-31. (291549)
ИЗДАЈЕМ локал 13 квм, трафика, Војводе Путника 29.
063/278-250. (291577)
ИЗДАЈЕМ два локала у центру, 18 и 12 квм, могућносте
спајања. 066/866-49-00. (291600)
ИЗДАЈЕМ локал 72 квм, Радомира Путника 14-а. Тел.
063/540-209. (291589)
ИЗДАЈЕМ локал у Светог Саве, центар. 064/866-23-26,
061/(257-01-71. (291591)

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБНИ возач и продавачица у пекари. СV слати на
mail: pekarasmiljanic@mts.rs.
064/217-48-56. (290916)
ПОТРЕБНА радница радница
за рад у припреми, паковању и
требовању робе у пекари. СV
слати на mail: pekarasmiljanic@mts.rs. 064/217-48-56. (291490)
ПРАВИМО нови тим, потребан
pizza мајстор и кувар са искуством, могућност пет радних
дана у недељи. 069/620-325.
(291607)

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
(2/290950)

ПОТРЕБНА спремачица за
рад у производњи – мале пекаре. Контакт особа, 063/606330, Маја. (291552)

ОГЛАСИ

ПОСАО
ПОНУДА
ПОТРЕБНИ возачи са Ц категоријом за развоз по Србији.
062/889-01-20 (СМС)
РЕСТОРАНУ „БАКАНА”потребан конобар. 33.000,
063/426-104 (СМС)
РЕСТОРАНУ брзе хране у граду потребна озбиљна радница
од 30 доп 40 година. Плата
добра. Обезбеђен бесплатан
стан и храна. Обавезна пријава. Тел. 066/932-67-51. (ф)
ДУБИНСКО прање ауто ентеријера, полирање фарова,
прање тепиха, повољно.
064/358-85-88, 064/358-8589. (291441)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо , педантно, повољно. 065/523-02-73. (291411)
КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, воћњаци, плацеви.
064/932-52-86, Зоран.

ПОТРЕБНА радница за рад на
штеперици и ибердеку.
060/131-81-70. (291579)
СЗР МОДЕЛ врши пријем.
Поребан помоћни радник на
доради и паковању трикотаже. CV слати на szrmodelkids@gmail.com (291594)
ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
производњи. Фармацеутски
техничар и помоћна радница.
065/555-50-65. (291476)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за доставу хране у Панчеву.
064/187-98-10. (191430)
ПОУЗДАНОЈ и јакој особи стан,
храна и плата уза помоћ у кући и око покретног инвалида.
064/224-51-48 слати СМС. (291497)
РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (291431)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР: поправка, израда инсталација, бојлера,
пећи, најјефтиније у граду.
066/354-412. (291249)
ТРАЖИМ посао зидање, бетонирање, кровови, фасаде.
063/246-509. (291380)
РУШЕЊА кућа, шупа, ископи,
бетонирања, кошење траве,
лупање бетона, итд. 064/12269-78. (291391)

„ТЕРМОМОНТЕЛЕКТРО” DOO

• потребан магационер
(пожељно познавање електроматеријала и опреме за грејање)

Контакт телефон; 013/377-477

Радно време: 7.30 – 15 сати
013/341-292, 013/347-938

за производњу
бетонске
галантерије.

ЕЛЕКТРИЧАР. Поправка, бојлери, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (290540)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације, купатила, преправке,
славине, вентили, одгушење
канализације. 061/193-00-09.
(291473)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, ископи, одношење ствари, итд. 061/10933-53. (291391)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, бетонирања,
одношење ствари, кошење
траве. 060/035-47-40. (291391)

„DANITO” d. o. o.
Потребни радници са радним искуством
за уградњу ПВЦ и АЛУ столарије.

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

(6/291298)

064/949-92-72
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144. (291608)
BEDEM ENERGY SOLUTIONS
тражи бравара са или без искуства за одржавање гасне
опреме и инсталација. Контакт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати. (291554)
ГОЛУБ такси тражи диспечера таксија. Предност радно
искуство у таксију и познавање града Панчева. Контакт:
Марија Симоновић, 060/66364-63, радним данима од 8 до
16 сати. (291554)
ПОТРЕБАН портир, дистрибуција пића Weifert Панчево.
062/446-285. (291301)
ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у салону у
центру. 064/380-55-41. (291557)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА
КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета на
ПВЦ столарији, чисто, повољно, педантно, квалитетно.
063/304-476. (291383)

КЛИМЕ, монтажа/демонтажа,
сервис, антибактеријско чишћење, бела техника.
060/521-93-40. (291395)
ЕЛЕКТРИЧАР ради бојлере,
индикаторе, инсталације, белу технику, пуним фрижидере. 060/521-93-40. (291395)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправља и реновира комплетна купатила, кухиња обијање плочица, одвоз шута. 062/816-3384. (291407)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, глетовање,
кречење, уградња ламината,
израда кошуљице. 062/81633-84. (291407)
БРАВАР, заваривач, израда и
уградња капија, ограда надстрешница заштитних решетки. 062/816-33-84. (291407)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (291478)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(291439)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (291439)
ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако дрво које
смета. 063/369-846. (291469)
КОМБИ превоз робе, селидбе.
064/243-82-85. (291225)
ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање, уношење. 064/357-82-08. Босанац. (291483)
ОЗБИЉНА жена спрема ординације и канцеларије.
063/430-409. (291381)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/15720-03. (291511)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а.
064/866-20-70. (291513)
ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (291605)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације
купатила, сервис, повољно.
063/115-71-67. (291524)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, ве-це шоље, лавабоа, каде, фине монтаже,
сервис водокотлића, славина,
вентила, нове инсталације,
адаптације, повољно.
064/586-85-39. (291524)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије. Пензионерима попуст. 062/564494. (291556)
МОЕЛРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс керамика, повољно, проверите, пензонери
попуаст. 061/141-38-02. (291500)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови. Мајстори из Ковачице.
Неша, 069/444-23-76. (291584)
КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и комплетна адаптација купатила.
Дача, 061/249-29-90. (291505)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,т ракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09. (291533)

ПОВОЉНО, израда електроинсталација у стамбеним објектима. 063/836-06-56. (291492)

УСЛУГЕ
РАДИМО: зидање, бетонирање, поправка старих, нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)
СЕЛИДБЕ, превоз робе мерцедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (290451)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (291372)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348139, 063/811-74-89, Јовичин.
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање,
малтерисање, кречење, кровови, ламинати, керамика.
063/122-14-39. (291290)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.(291470)

СЕЛИДБЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-2338. (291565)

БОМБОНЧИЋ

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена поломљеног црепа, висински радови. 065/5235-24-56. (291498)

Тел. 064/444—66-74

БОРИС

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставка ламината.
061/283-66-41, 064/390-00-87.
ИЗГРАДЊА кућа, станова, хала,
сала. Искуство двадесет пет година Астореон. 062/179-67-25.
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”, дубинско прање тепиха и намештаја. 302-820, 064/129-63-79.
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498. (291502)
ТВ сервис „Тесла електроник”,
све на једном месту. 063/7784789, 060/078-47-89. (291495)
ПРЕВОЗИМ кипером песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут.ч 064/354-69-94. (291501)

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

РАЗНО
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу Основне школе
„Јован Јовановић Змај”, на
име Нина Јовановић. (291333)
БРАЧНИ пар би чувао старију
особу доживотно. Договор.
013/345-874. (291464)
ЧУВАЛА иб и одржавали вашу
кућу за становање. Тел.
063/704-72-32. (291528)
БРИГА и нега о старој особи за
стан или кућу у власништву.
063/838-72-20. (291534)

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА

(2/291366)

Потребни
радници

ЗИДАРСКЕ послове радим,
зидање, малтерисање, санација крова. 064/337-18-97. (291353)

Баваништански пут 247, Панчево-даље

ДОО „ХИДРОВОД”-у потребан
административни радник,
са искуством и знањем word-a и Exell-a.

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
Маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (1291453)
ПОТРЕБНА спремачица. Контакт 064/260-04-26. (291460)
ПОТРЕБАН помоћник и мајстор зуа молерско-гипсарске
радове. 063/861-44-00. (291539)
ПОТРЕБНИ конобари-ице са
искуством за рад у ресторану
(сплав). 063/830-75-23. (291546)
ПОТРЕБНА продавачица за
рад у малопродајном објекту
Мале пекаре. 063/606-330,
Маја. (291552)
ПОТРЕБАН магационер за
рад у производњи мале пекаре. 063/606-330. Маја. (291552)

ВРШИМ услуге и селидбе комбијем. 064/271-56-57. (291073)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање.
063/865-80-49. (291163)
СЕЛИДБА, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(291205)
КОШЕЊЕ траве, шибља, ископи, бетонирања, дворишта, рушења објеката, шупа, чишћење, итд. 064/122-69-78. (291270/р)
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јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину затеченог стања

ОГЛАШАВА

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1749/1 К.О.Панчево, за планирану
изградњу вишепородичног стамбеног објекта
По+П+4+Пс и зидане ограде, у улици Светог Свае
бр. 3, израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО,
Панчево, за инвеститорa „Notos Development” ,
DOO, Београд.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат. парц. топ. бр.4403 К.О. Панчево, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта
спратности По+П+2, у Панчеву, ул. Др. Касапиновића бр. 23, израђен од стране „Evla Engineering”
DOO, Београд, за инвеститорa Јукић Снежану из
Панчева, Михајла Пупина 31.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 29. 05.
2020. године.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 29. 05.
2020. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

(7/274828)

Петак, 29. мај 2020.

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео je захтев
за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања
ПРОЈЕКТА Постројење за дозирање урее у ложиште котлова BF-9601 и BF-9602 у Енергани у
блоку 9, на к.п бр. 3557 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама
Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра
I бр. 2–4, до 29. 06. 2020. године. године. За време
трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја затеченог стања на адресу Секретаријата.
У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем +381 21 487 46
90 или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs
Јавна расправа и презентација одржаће се 30. 06.
2020. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39) у 12 сати.
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 22. маја 2020. преминуо наш драги

26. маја 2020. изненада нас је напустила, у
92. години, наша драга

ВАРГА АНТАЛ ТОНИ
ПЕТАР ЈОВАНОВ

ДРАГИЊА ПЕЈОВИЋ

1961–2020.

1929–2020.

12. маја престало је да куца велико и измучено срце нашег супруга
и оца.

Сахрана ће се обавити 29. маја, у 12 сати,
на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА и зет
РАДУЛ, унук СРЂАН са породицом
и остала родбина и пријатељи

Захваљујемо се колегама, пријатељима и родбини који су га
испратили до вечне куће и пружили утеху породици у најтежим
тренуцима.

Престало је да куца његово напаћено срце. Док
смо живи живећеш и ти са нама, јер те никада
нећемо заборавити.
Трудићемо се да све буде онако како си желео.

Ожалошћени: супруга БРАНИСЛАВА, синови ВЕЛИБОР
и АЛЕКСАНДАР и ћерка ВАЛЕНТИНА

Никада те неће прежалити: ћерка СЛОБОДАНКА,
зет МИЛЕ и унуци ЖАРКО и ПЕТАР ПАТИЋ

(107/291595)

(40/291425)

(91/291558)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 20. маја 2020. заувек
напустила наша драга

Тетка, почивај у миру

1934–2020.
из Перлеза

22. маја 2020, у болници у Панчеву, у 86. години, преминуо је мој супруг

ПЕТАР ЈОВАНОВ

ДРАГИЊА ПЕЈОВИЋ

1934–2020.
из Перлеза

ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ

Братанице: СЛАВИЦА, ЉУБИЦА
и БОСКА са породицама

Душкице, отишао си и оставио ме саму после шездесет
седам година брака.

рођ. Бранков
1944–2020.

(105/291586)

24. маја 2020, у 71. години, преминуо је наш

Заувек неутешна твоја супруга АНАСТАЗИЈА ЈОВАНОВ
(41/291425)

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Твоји најмилији: ћерка МИЛИЦА, унука НЕВЕНА и зет ГОРАН

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. маја 2020, у 74. години,
преминула наша драга

(27/291404)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој

другу

ДУШАН ДЕНЧИЋ
1949–2020.

ЈОВАНУ

Сахрана је обављена 26. маја 2020, у 12 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.

МАЦАНОВИЋУ

СТАНИЈА ДАНГУБИЋ

Ожалошћени: супруга ВУКИЦА, ћерке МАРИНА
и МАРИЈА са породицама и остала родбина

ПЕЦА са породицом

(77/291521)

(102/291578)

ЈЕЛЕНИ МИЛОСАВЉЕВИЋ
рођ. Бранков

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ПАНЧЕВО

Заувек ћеш остати у нашим срцима!
Сестра РАДМИЛА, зет ДРАГАН,
РАСТКО, НАТАЛИЈА и ОГЊЕН

О ГЛ А Ш А ВА
ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Последњи поздрав нашој драгој мајци, баки, свекрви и ташти од синова ЗОРАНА и
РАДЕТА, ћерке ИВАНЕ, унука УРОША,
унуке ЈЕВРОСИМЕ САРЕ и унука АЛЕКСЕЈА,
снаје ТАМАРЕ и зета МЛАЂЕ
„Хвала ти за све. Почивај у миру”. !
(99/291571)

(33/291414)

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА
Предмет продаје су основна средства – возила и то :
Red.
br.

God.
nab.

1

2006

2
3

Последњи поздрав

Broj šasije

Procenjena
vrednost/din

Zastava 101 Skala PA 026-BX

VX1128A0001110004

12.000,00

2006

Zastava 101 Skala PA 118-HB

VX1128A0001108014

12.000,00

2008

Zast. 101 Skala 55 PA 045-GL

VX1128A0001116185

12.000,00

4

2006

Zastava 101 PA 114-BI

VX1128A0001109492

12.000,00

5

2006

Zastava 101 Skala PA 118-HA

VX1128A0001110061

12.000,00

6

2006

Zastava 101 Skala PA 026-BV

VX1128A0001109973

12.000,00

7

2006

Zastava 101 Skala PA 055-ZJ

VX1128A0001302759

15.000,00

8

2007

Zastava 101 Skala PA 026-ZX

VX1128A0001112810

12.000,00

9

2006

Zastava 101 Skala PA 118-GX

VX1128A0001109647

3.000,00

10

2006

Zastava 101 Skala PA 026-XZ

VX1128A0001109954

12.000,00

11

2007

Zastava 101 Skala PA 027-BT

VX1128A0001112779

12.000,00

12

2006

Zastava 101 Skala PA 026-BZ

VX1128A0001109909

12.000,00

13

2008

Zastava 101 Skala 55 PA 130-BJ

VX1128A0001116182

12.000,00

Naziv

Правила и посебни услови јавног надметања биће доступни на сајту ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, и на огласној табли предузећа.
Рок за подношење писаних понуда 05. 06. 2020 до 10 сати.

ДУШАН ДЕНЧИЋ

ЉУБИЦИ УРОШЕВ
1931–2020.

Последњи поздрав од СОЊЕ, НЕМАЊЕ,
ИСИДОРЕ, ДРАГАНА, СЛАЂЕ, МИЛАНА,
МАЈЕ, ЗОРАНА, ВЛАДАНА, НАЦЕ, ГЛИШЕ,
ОЗРЕНА и ДАЦЕ
(90/Ф)

Чуваћемо те од заборава.
Породице СТАНИСАВЉЕВ
и ВУЧКОВИЋ
(87/291540)

Петак, 29. мај 2020.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 24. маја 2020,
у 86. години, преминуо наш драги

ЧЕДОМИР ЧУКИЋ

ПЕТАР ДАНГУБИЋ

1938–2020.

Последњи поздрав драгом брату

1934–2020.

С неизмерним болом испратили смо га 27.
маја 2020. године на вечни починак.

Сахрана је обављена 27. маја 2020. године, у 14 сати, на Старом
православном гробљу у Панчеву.

Заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син НИКОЛА, ћерка
МИЛОСАВА, зет ЂУРА, унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА

Ожалошћени: сестре ОЛГА и ЛЕПОСАВА и браћа МИЛОРАД,
СЛАВКО и РАТКО са породицама и остала родбина и пријатељи

(57/291457)

(30/291409)

Последњи поздрав вољеном оцу, тасту и деди

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

Последњи поздрав брату

МИЛОРАД ДАНГУБИЋ

ЧЕДОМИРУ ЧУКИЋУ
1938–2020.

(85/291531)

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

Претужни што си отишао, пресрећни што си постојао.

Последњи поздрав драгом чики

Неми од бола: ћерка МИЛОСАВА, зет ЂУРА,
унук МИЛАН, снаја ИВАНА и праунука ТАРА

СЛАВКО са породицом

(58/291457)

(31/291410)

Последњи поздрав драгом тати

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом чики

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ
ПЕТРУ
ДАНГУБИЋУ

ЧЕДОМИРУ ЧУКИЋУ
1938–2020.
Чуваћу те од заборава, јер вољени никад не умиру.
Почивај у миру.
Твој син НИКОЛА
(59/291457)

Српско индонежанско пријатељаство
Нусантара
Секретар
МАРКО ЈЕЛИЋ
(60/291477)

Хвала ти што сте ми улепшали детињство.

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав драгом

ДАНИЛО, ТИЈАНА, СОФИА,
СИМОН и ВИДАН

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

ЈЕЛЕНА, НЕБОЈША,
САРА и ОГРЊЕН

(86/291531)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се упокојила наша драга

3

(84/291531)

Последњи поздрав

чика ЧЕДИ
од породица БРАТИЋ и ШАРЕНАЦ
(43/1291432)

Поштованом

Последњи поздрав
стрицу и деверу

РАДОМИРКИ
КОВАЧЕВИЋ
од комшија из улаза 43
– ЈАКОВЉЕВИЋ, САВИЋ,
РАДОВАНОВИЋ,
СТАМАТОВИЋ
и КРСМАНОВИЋ

СТОЈАНКА ЦВЕТКОВИЋ
1937–2020.

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ
Брат РАТКО са породицом

(68/291503)

ЧЕДОМИРУ
ЧУКИЋУ

ДУШАНУ
ДЕНЧИЋУ

Последњи поздрав
чика Чеди од породице ЈОВАНОВ

од МИЛОША,
МАРКА и СЛАВУЈКЕ

(62/291486)

(80/291525)

(93/291563)

Сахрана је 28. маја 2020, у 14 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, унуци НЕМАЊА
и НИКОЛА и унука ЈОВАНА
(101/291573)

ПОПУСТ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

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

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

ПЕТАР ДАНГУБИЋ
С поштовањем последњи поздрав куму.
Кума РАДИЋ
(98/291570
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Сину ЛЕОНУ
2008–2020.
Од кад’ сам те родила, од тада сам била најпоноснија на целом свету.
Био си ми све и остаћеш!
Твој лик ми је пред очима увек.
Мајка свог јединца и даље „држи” за руку. Моје срце ће куцати за тебе целог мог живота.
Осећам да си и даље ту. Кида ме ова бол на делове. Ако можеш поведи ме.
Нека те сине мој, чувају анђели.
Волим те до краја света и назад и још милијарду пута више.
Твоја мама, МАМА ЛЕОНЕ
(71/291508)

Драгом

Вољеном унуку

ЛЕОН
АНЂЕЛОВИЋ
Последњи поздрав нашем
Леону од другара са Котежа 1.

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ

Воле те твоји: ДУЊА Н.,
ВИШЊА, КАЛИНА,
ДАНИЛО, ДУШАН,
МИОНА, АНАСТАСИЈА,
ДУЊА О., ДИНА,
ОГЊЕН, АЛЕКСА,
ЛУКА, ЈАНА Е., АЊА,
ЈОВАН, ЈАНА М.,
СТАША, МИЛИЦА,
ЛАЗАР, МАРКО, ЛАНА,
ИГОР и АНТОНИЈЕ

Воле те тетка, теча и ДАНИЈЕЛ заувек

(70/291507)

Нека те анђели чувају.

Заувек ћеш остати у мом срцу и нека
те анђели чувају.
ВОЛИ ТЕ ВЕРИЦА ТВОЈА БАБА

АНДРИЈА ВЛАХОВИЋ

Твој Котеж

(48/291441)

(67/291499)

Ожалошћени:
деда ујка ДРАГИША
са породицом
и прабаба СТОЈАНКА

(81/291526)

ЛЕОН
АНЂЕЛОВИЋ

Нека те анђели чувају.

Био си наш понос, наша дика, остаћеш заувек у нашим срцима.

ЛЕОНУ

(73/291512)

ЛЕОНЕ
Збогом Леоне заувек.
Хвала ти што си ми био најбољи друг.

ЛЕОНУ

Последњи поздрав
од АЛМЕ и ЕМЕ
(94/291564)

(78/291522)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
Последњи поздрав од колектива Golden
beauty shopa
(76/291518)
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ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
23. VII 2008 – 24. V 2020.
Леоне Анђеловићу, дете наше вољено, љубави наша, лепото наша.
Зла сила те прерано отргла од нас и од живота твог. Душице наша, ниси ни знао каква смртна опаснот ти виси
изнад главе. Учили смо те, упозоравали да не смеш да се пењеш на вагоне, да су многи млади погинули тако.
Ти си заборавио то, у својој игри и лудој храбрости, у том злом тренутку, удари те зла сила, одузе ти живот млади.
Дете наше вољено, љубави наша, лепото наша добра, свима нам недостајеш и увек ћеш нам недостајати и
живети у срцима нашим.
Волимо те сви ми твоји најрођенији и много нам недостајеш: брат твој НЕМАЊА АНЂЕЛОВИЋ, баба твоја
СТОЈАНКА АНЂЕЛОВИЋ, деда твој ЉУБА АНЂЕЛОВИЋ, тата твој СРЂАН АНЂЕЛОВИЋ, деда твој БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ, чика и стрина твоји ДРАГАН и ВЕРИЦА АНЂЕЛОВИЋ, брат твој АЛЕКСАНДАР БАТА АНЂЕЛОВИЋ,
сестра, зет и синовац твоји ИВАНА, МИЛАН и АЛЕКСА МАКСИМОВИЋ
(65/291494)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
23. VII 2008 – 24. V 2020.

Леоне Анђеловићу, сине мој, поносим се тобом.
Ти си паметна главица моја, лепота моја, добра душица моја, храбри јунак мој, најхрабрији од свих нас.
У какву лепу, јаку, високу момчину си израстао.
Главице моја лепа, окице моје лепе, рамена моја лепа јака, ногице моје лепе. Извини сине мој што нисам
био уз тебе да те научим како да сачуваш свој живот. Недостајеш ми пуно сине мој.
Увек си ми недостајао и увек ћеш ми недостајати. Заувек ћеш бити у мом срцу и део моје душе.
Бебо моја, волим те највише на свету целоме!
Тата твој
(66/291494)
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Наша драга супруга, мајка, бака и ташта

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
ДАНКА МАРКОВИЋ
Анђели теже ка небу и висинама, а ти си
увек волео да се пењеш на висока места.
А сада си се анђеле мали, попео на најузвишеније и најлепше место на свету – у
Рајска Насеља, у загрљај Оца нашега небескога.

1956–2020.

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
преминула 17. маја 2020.

2008–2020.

Заувек ћеш живети у нашим мислима и
срцима.

Заувек ћемо памтити тај осмех анђела.
НИКОЛА, ЛУКА, ВЛАДА и ТАЊА

Драги Леоне, вечно ћемо чувати твоје место у клупи поред нас и сећање на тебе у својим срцима.

Ожалошћени: супруг МИОДРАГ, ћерке
ЈАСМИНА и МАРИЈАНА са породицама

(95/291566)

(17/291374/75/76)

Твоји другари из V-3, наши родитељи,
учитељ ЗОРАН и разредни БОРИС

Драга

Последњи поздрав
куми

(61/291479)

ЛЕОНУ
2008–2020.

ДАНКА

Гуши нас ова бол!
Суза за сузом клизи, срце се цепа, душа се кида!
Остаћеш у нашим срцима.
Нека те чувају анђели.

Верујемо да и сада
негде на небу плениш својом добротом...

Твој деда РАДЕ и баба БРАНКА

Комшије ПОЛИЋИ

(97/291569)

(106/291588)

МИЛКИ
БОШКОВИЋ
од ЈОСЕ и СЛАЂЕ
(51/291445)

ЛЕОН АНЂЕЛОВИЋ
2008–2020.

24. маја 2020. престало је да куца срце

Шмекеру, Меда те је чувао и чуваћу те и даље у свом срцу.

Лепи наш Леоне,
Мартин је поносан што те је имао.
Нека те анђели чувају.
Твој млађи брат МАРТИН, КРИСТИНА,
СИНТИЈА и САНДРА

Последњи поздрав од МЕДЕ и деце: ИВАНЕ, АНДРИЈАНЕ,
НИКОЛЕ и БАНЕТА
Нека те анђели чувају
МЕДА
(72/291509)

(103/291582)

МИЛКЕ БОШКОВИЋ
Драги

1937–2020.
Заувек ће живети у нашим срцима. Вољени никада не умиру.
Синови ГОРАН и СЛОБОДАН,
снаје СИЛВАНА и ТАЊА и унучад
РАДОШ, УРОШ, ВЛАДАНА и МАРКО

ЛЕОНЕ
Нека те анђели чувају.
Колектив „Мaxija 5078”

ЛЕОН

(100/291572)

Последњи поздрав драгом

(13/291370)

Мирно спавај драги Леоне.
Нека те анђели чувају и ја ћу у срцу.
Н. РАШАЈСКИ
(89/291542)

Последњи

ЛЕОНУ

2. јуна навршава се
осам година откада
није са нама наш вољени син, брат, стриц
и девер

Навршава се четрдесет дана откако је
преминула наша мајка, бака, прабака и
чукунбака

ДРАГАН
ТОМИЋ

РАДУНКА
АНТИЋ

поздрав

нашем

од баба тете ВЕСНЕ, деда тече БРАНКА, тета ЛИДИЈЕ
и теча БРАНКА, сестре КРИСТИНЕ и КАТАРИНЕ
(79/291523)

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

ЛЕОНЕ

1929–2020.

Твоја доброта, твој мио лик остаће нам у
вечном сећању.
Породица РАШАЈСКИ
(88/291542)

ЛЕОНУ
Другари Шах клуба
„Аљехин”

Твоји који те никада
неће заборавити:
отац СТОЈА, брат
МИЋА, братаница
КАТАРИНА
и снаја МАЈА

Увек ћеш бити у нашим мислима и сећањима.

(108/291597)

(104/291583)

Твоји најмилији

(92/291561)

Петак, 29. мај 2020.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2020. године навршава се двадесет једна дуга
и тешка година откада није са нама наш драги

28. маја навршава се
шест тужних година откако ниси са нама...

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ
БАНЕ

СНЕЖАНА
ЂОРЂЕВИЋ

Сваког дана смо у мислима с тобом. Гледајући другу
децу, ми видимо тебе.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Никада те неће прежалити твоји најмилији

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг ДРАГАН, ћерке
ДРАГАНА и ИВАНА са
породицама
(37/291419)

(38/291420)

Време пролази, али ти ћеш заувек бити у
нашим срцима, мислима и сећањима.
Твоји: САЊА, ЛУКА и УНА
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29. маја навршава се пуних тридесет година од
смрти нашег вољеног

1. јуна 2020. навршава се четрнаест година откад нас је
напустила

Навршава се шест месеци откако нас је
напустио човек великог срца, наш вољени

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ
Утехе нема, дани су као године. Постоји
само бол и вечна туга.
Увек ћемо те се сећати са љубављу, поносом и поштовањем.
Твоја СЛАВКА са децом

(82/291529)

(74/291516)

3

Тата

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА

БРАНКА
ОСТОЈИЋА

2006–2020.

1910–1990–2020.
Вечну успомену и сећање
на њега чувају његови најмилији: породице ИВАНОВИЋ и СПАСЕНОСКИ

БИЉАНА ПАВЛОВИЋ

Четрнаестогодишњи помен обележићемо у суботу, 30.
маја 2020, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.
Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН,
снаја ДИЈАНА и унука ЈОВАНА

(50/2914449

1973–2020.
Нашој драгој мајци и супрузи дајемо четрдесетодневни помен 2. јуна 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

(55/291448)

1. јуна 2020. навршава се четрдесет дана откако
није са нама наш драги супруг, отац, свекар и дека

Син ЛАЗАР, ћерке КСЕНИЈА, ВАРВАРА
и АНЂЕЛИЈА и супруг МАРКО

У суботу, 30. маја 2020.
године дајемо годишњи
помен мојој сестри, на
Католичком гробљу, у 11
сати

Био си наша подршка у свему.
Са тобом смо могли дотаћи звезде са неба, сада
нам све те звезде ништа не значе.
Воле те твоја деца
(75/291516)

(45/291435)

2. јуна 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

30. маја 2020. навршава се година откако није с
нама наша драга

3
ЗОРАН ЈОВИЧИН
ВЕРИЦИ
АНТИН

1947–2020.
Туга и бол никад проћи неће.
Твоји најмилији: ЉУБИЦА, ДРАГАН,
ВЕСНА, ТАМАРА и БОЈАН
(63/291488)

1931–2019.
Њена сестра ВИДА
са породицом

ЕРЖЕБЕТ ГИГИЋ

(46/291437)

БИЉАНИ ПАВЛОВИЋ

1935–2019.

1973–2020.

27. V 2012 – 27. V 2020.

Недостајеш.
Мајка МИЛИЦА, отац ДОБРОСАВ,
сестра МИРЈАНА и сестричина НИНА

22. маја 2020. навршиле су се две године откада нас је заувек напустио наш

Заувек ће остати у нашим срцима.
Ожалошћени: брат АНТАЛ, снаја ВЕРИЦА и
братанице АРИАНА и ЕЛИЗАБЕТ с породицама

(44/1291435)

(83/291530)

1. јуна навршава се година од смрти нашег супруга,
оца и деде

У суботу, 30. маја, у 10.30, одржаћемо годишњи помен

СЛАВКА
ТРНИНИЋ
Заувек у нашим срцима.

МИХАЈЛА ЈОВАНОВА МИШЕ

ТОМО ПОПОВИЋ

Твојим одласком настала је велика туга и празнина у
нашим животима. Увек ћемо те памтити по доброти и
од заборава чувати. Много нам недостајеш!!!
Твоји: супруга ГЕРДА, деца АЛЕКСАНДАР и ОЛИВЕРА,
зет САШО, снаја МИЛАНА и унучићи АНАСТАСИЈА,
АНДРИЈА и КОНСТАНТИН

1941–2019.

Породица ПОПОВИЋ

Твоји најмилији

Породица
(47/291440)

(28/291405)

1947–2019.

БОГОЉУБУ СИМИЋУ

Почивај у миру.

Сећање на наше најмилије

(69/291504)

КРЧАДИНАЦ

МАКСИМОВИЋ

(49/291442)

СЕЋАЊЕ

БОГДАНОВИЋ

ДАНИЦА

МИЛЕНКО

1999–2020.
2006–2020.
Недостајете...
МИОМИРА и СВЕТЛАНА са породицама
(96/291568)

РУЖИЦА
ЏАМТОСКА
КАТИЦА

СТЕВАН

ЛЕПА

ЖИВА

1927–2013.

1924–1998.

2001–2020.

2016–2020.

Били сте дивни родитељи...
Заувек нам недостајете.
ГОГИЦА са породицом
(23/291394)

Чувамо вас од заборава.

2018–2020.
Чувамо те од заборава у нашим срцима и
мислима.

Породица КОСТИЋ

Твоја породица

(56/291450)

(109/и)
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СЕЋАЊЕ

Прошле су три тужне године откако није са нама наша најдража

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


www.pogrebnoandjelovic.com

БОРИСАВ МИЈАТОВИЋ
1925–2019.

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ
Пролази годину дана откако није са нама
наш дека...
Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК,
ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ

Заувек захвални
породица МИЈАТОВИЋ
(29/291408)

(22/291393)

др ДАНИЦА ГЛИШИЋ
ДАНА

У недељу, 31. маја навршавају се две године откако није са нама наша

СЕЋАЊЕ
Време пролази а сећања и успомене остају

29. V 2015 – 29. V 2020.

ПЕШИЋ

Породица с љубављу
(64/291489)

29. маја 2020. навршава се десет година без наше
вољене и никад непрежаљене

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ ЛУЛА

КРСТЕН

СЛАВЕ

ИВАН

НЕБОЈША

1935–2014.

1938–2019.

1943–2019.

1972–2020.

Сећања некад стварно нису довољна...
Недостајеш много.
Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА, брат ДУШАН,
братичина ДУШАНА и баба ЗЛАТА
(21/291389)

Ваши: РАТКА, СТОЈАДИН, ДРАГИЦА, САЊА, ИГОР, СЛАВКО,
РАДМИЛА, СЛОБОДАН, ИГОР, СТЕВА, ЛИДИЈА, РАДИВОЈЕ,
ЈОВАНА, МИЛЕНА, ДРАГАН, МИЛИЦА, ЗОРАН, МИРА, ДЕЈАН,
МАРКО, МАЈА, БАНЕ, ДАМЈАН и ВАСИЛИЈЕ

ЗОРИЦЕ ЈАШАРЕВИЋ

Нашој драгој

(14/291371)

Рођ. Босика
29. V 2010 – 29. V 2020.
Недостајеш као првог дана.
Твоја деца ВАЊА и МИЛИЦА, унука ТИЈАНА,
супруг МОША, мајка ИВАНКА
и сестра СПОМЕНКА
(1/291330)

ПОМЕН
нашем драгом оцу,
свекру и деди

СЕЋАЊЕ

БОЖАНИ ДЕЧЕРМИЋ

ЂОРЂЕВИЋ

Пролазе године, а ти си увек у драгом сећању и
мислима твоје сестре ИВАНКЕ и зета ЈАНКА
(54/291447)

30. маја 2020, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен нашој вољеној

Најдражи наши

ГРАОВАЦ
РАДЕТУ
СТОЈКОВУ

СЛОБОДАН прим. др ВОЈИСЛАВ
28. V 1997 – 28. V 2020.

Пролазе године, али
успомене и лепа сећања остају вечно у
нама.

СОФИЈИ ДОМАЗЕТ
Хвала Ти за све мајко наша, наш анђеле.
С љубављу чувамо успомену на тебе.
Твоја деца: ћерка СЕКА и синови ТОМА
и МИЛЕ с породицама

Син СТЕВА, снаја
ЉИЉАНА и унуке
НИНА и САНДРА

(32/291413)

(24/291397)

СЕЋАЊЕ

11. IV 2000 – 11. IV 2020.

ДРАГИША, НАДА и НЕНАД
(20/291388)

30. маја навршава се
шест месеци откако
нас је напустио наш
вољени

СЕЋАЊЕ
на драгог супруга,
оца, свекра и деку

ПАВИЦА

РАДОВАН

2019–2020.

2000–2020.

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима
ДРАГАНЕ, ВЛАДАНЕ и ПРЕДРАГА
(3/291338)

Драга

СЕЋАЊЕ

СТОЈСАВЉЕВИЋ

ЗДРАВКО
ВАСИЉЕВИЋ
РАТКА

НИКОЛА

СНЕЖАНА
МИХАЈЛОВ

27. VI 2013.

26. V 2019.

2008–2020.

(34/291415)

28. V 2011 – 28. V 2020.

Њени најмилији

Твоји најмилији

Супруга ЉУБИНКА,
син НИКОЛА,
снаја ИВАНА,
унуци СТЕФАН,
ФИЛИП и МАРКО

(19/291386)

(18/291382)

(42/291429)

Срећа је била имати вас, поносни смо што смо вас имали. Нека вас анђели чувају.
Ваше ћерке ЈЕЛЕНА, ЉИЉАНА и ДРАГАНА и ваши
унуци ТАЊА, ТАМАРА, САЊА, ИВАНКА и СЛОБОДАН

И док време пролази
Ти си увек ту, у нашим мислима, срцу и
души.

ГРУЈИЦУ
ШИМИЋА
ПАВИЦА
ГРАОВАЦ

ПАВИЦА
ГРАОВАЦ

2019–2020.

2019–2020.

Дан за даном, прође и
година...
Радо те се сећају прија
ЗЛАТА и ДАНИЈЕЛА
(52/291447)

С поштовањем
ИВАНКА и ЈАНКО
(53/291447)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 29. мај 2020.
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Сећање на
28. маја 2020. године навршавају се две године откада није
са нама наш вољени

ПЕТРА ШОРГИЋА
2018–2020.

Најмилија наша

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

Увек ћеш бити са нама...
Супруга ЉИЉАНА, синови ЖЕЉКО
и МИЛОШ, снаја МАЈА и унуке
АНЂЕЛА и МАША

Недостајеш нам.
Породица
(8/291360)

(15/291373)

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2020.
Твојим прераним одласком, отишао је најлепши део нас.
Наши животи су постали ништа, у њима живе
само болна сећања.
Тамо далеко, у тишини вечног мира, прати те
увек наша неугасива љубав, јача од времена и
заборава.
Твоја породица
(36/291417)

ПЕТАР ШОРГИЋ

МИРОСЛАВА
ВАСИЋ

МИЛОВАН
ВАСИЋ

2018–2020.

1937–2019.

1940–2015.

5. јуна навршава се шест
месеци од смрти наше вољене
мајке

1. јуна навршава се пет година
од смрти нашег вољеног оца.

Деда волимо те...

Унуке: АНЂЕЛА и МАША

Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА са породицама

Сећање на

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

(11/291367)

(16/291373)

1. јуна 2020. навршавају се четири године откада није са нама наш вољени

Навршило се шест месеци откада није са нама
наша драга

29. маја навршавају се тужне четири године откако ниси са нама, али те никада нећемо заборавити.
Твој ујак ДОРИЕЛ, браћа ЕМАНУЕЛ и
КРИСТИЈАН са породицама
(35/291417)

Тринаест година откако није са нама наш драги

МИРКА
ДРАКУЛИЋА
2010–2020.

29. маја је најтужнији дан у мом животу.
Бача, годинe пролазе, а ти заувек остајеш у мом срцу.

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ

РАИФА СТАРЧЕВ

2016–2020.
Само је време прошло, љубав, бол и празнина
остају, а ти нам тако недостајеш.
Твоји најмилији: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и
ДУШАН, снаје ЗОРА и ТАЊА и унуци ВУК,
ЈОВАН и ЛУКА

Помен ће се одржати 30. маја, у 10.30, на православном гробљу у Старчеву.

(12/291369)

(4/291339)

Супруг ПЕРА и синови ДАРКО и ЖИВКО
са породицом

Драга

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Супруга ВИДА

ДИМИТРИЈЕ МИТА РОКСИЋ
С љубављу и поштовањем:
супруга СЛОБОДАНКА, ћерка МИРА,
син МОМЧИЛО, снаја МАРИНА и унуци
ЕМИЛ, МОМИР и МАРКО
(26/291399)

(5/291340)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР
ЗУБОВИЋ

Почивај у миру!
Твоје колегинице: МИРА, СЛАВИЦА, ВИНКА,РАДА,
МИЛА, ДЕСА П., ДЕСА, АРАНКА и МИЦА
(39/291422)

30. V 2005 – 30. V 2020.

АНА
ХРИБ
4. VI 2010 – 4. VI 2020.
Син ПАВЛЕ
и снаја ЦВИЈЕТА
(10/291364)

31. маја 2020. је шест
година откако ниси са
нама

ЈЕЛО

Пролазе године а ти си
увек ту уз нас. Ти нас
чуваш, ти си наша звезда водиља. Људске врлине које си поседовао
не заборављају се.
Твоји: МАРИЦА, САЊА,
ТАЊА, ИВАНА,
ДРАЖЕН, МИЛАН,
МАРТИН и твојих
шест анђела
(2/297337)

ИМРЕ
ЕМБЕЛИ
29. V 2013.

Много нам недостајете свакога дана

СВЕТА
БОРКА
МАЈСТОРОВИЋ
(25/291398)

ЦЕЦА и БИЉА са породицама

Мило моје!
И после седам година, било шта да радим, ма где да идем
увек си ту у мојим
мислима.
То ми даје снагу да
наставим даље.

ЗЛАТОЈЕ
НОСИЋ
1943–2014–2020.

Твоја ВЕРА

Само ја знам колико
је тешко живети без
тебе.
Недостајеш.
Твоја ТИНА

(9/291361)

(6/291350)

РАДОИЦА
МУНИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга РАДОЈКА и син
БРАНКО са породицом
(7/291358)
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈЕДАН ДАН НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ „АЕРОДРОМ”

НОВОБУВЉАЧКО ЖИВОТАРЕЊЕ НАКОН КОРОНЕ
Роб на пи ја ца „Ае ро дром” у
Маргити, много познатија као
нови бувљак, већ двадесет три
године привлачи велику пажњу
трговаца и купаца, како из нашег града, тако и с разних других страна.
И док је некада ова тржница
на отвореном радила без икаквог поретка, откада се о њој
стара ЈКП „Зеленило” коликотолико је уређенија, иако је сигурно да може боље.
Мада више није тако атрактиван и посећен као некад, пре
двадесетак година, многи га
још увек походе у потрази за
јефтинијом робом...
Нови бувљак је настао у лето
1997. године, када су продавци робе разноликог асортимана (углавном половне, као и
оне „недекларисане”) пребачени са Зелене пијаце на железничку станицу „Аеродром” у
насељу Маргита. Веома брзо је
из ра стао у ел до ра до свих
(не)могућих артикала; све учесталије су почели да га посећују и (пре)продавци из Румуније и Бугарске, а убрзо су га
открили и Кинези.
Истовремено је почео да привлачи и бројне купце из свих
крајева земље, а велики број
њих долазио је тада изузетно
популарним „Беовозом”. То је
довело до праве експлозије „бувљачког туризма”; тезге су ницале као печурке, а асортиман
је био бесконачан. Поред поштеног света жељног уштеде,
оваквo изобиље је привлачило
и сумњиве типове у потрази за
лаким кешом, па није била реткoст да под невидљивим шанерским прстима настрада неки неопрезни новчаник.

уређеније. Сви продавци су
смештени у пет хала, а на свакој тезги уредно стоји и назив
фирме. Робу стављају у контејнере које могу да закључају, а онда долазе чистачи. Понуда је сортирана, па је на једном месту воће и поврће, на
другом – гардероба, на трећем – старудија... Најбитније
је да је све наткривено, па продају не ометају ни киша ни
снег, а много је и чистије. Чини ми се да је и мало јефтини је – упо ре ђу је овај
Суботичанин.

Гаће „Роналдињо”

Иако не као некад, овај тржни центар на отвореном још увек привлачи знатижељу
шавамо и с Кинезима и другим
странцима, од којих добијамо
само чувено „не разуме...”
И, најзад, упорност се исплаћује. Успевамо да одобровољимо девојку која на малој импровизованој тезги продаје маскирне панталоне и другу „милитари” гардеробу.
– Јаој, ја сам нова, а плус сам
стала „на црно”, па немојте да
ме сликате, молим вас. А што
се тиче ситуације на бувљаку:
ко је дуго овде – њему иде, ко је
нов – муку мучи! Најбоље је
онима на ћошковима... А ја, ето,
малтене нудим робу као на распродаји. Сви се ценкају и, шта
ћу, морам да им спустим, не

И даље има свега, па „чак” и маски...
У годинама које су уследиле
еуфорија је лагано јењавала,
нарочито откад је укинут чувени „Беовоз”, али и данас овај
тржни центар на отвореном некако функционише.
Иако не као некад, рекли би
многи које је екипа „Панчевца” недавно тамо затекла...

Нерасположени продавци
Ваљда због те „оскудације”, тамошњи продавци у великој већини били су нерасположени
за разговор, а они који су нешто и проговорили, инсистирали су да остану анонимни.
Један од њих каже нам да га
једино занима како да споји крај
с крајем и да му није до ћаскања. „Ма, нећу, ево Немања воли
да филозофира...” Ни он није
срдачнији: „Немој мене, Марија ће, речитија је...” Нажалост,
и она нам се „љубазно” захваљује... И други беже, па се са
свих страна чује „немој мене”
или „ништа за новинари”. Поку-

бих ли узела неку сићу – каже
продавачица.
Недалеко одатле елегантно
попуњени даса, који лежи на
гомили чарапа и гаћа, резигнирано истиче да никад није
било лошије од 1999. године,
откад је дошао из Бујановца.
– Сада радимо с десет одсто
некадашњих капацитета, али
ту смо јер немамо другог излаза. Кад иде на комад, буде неке зараде, али на велико је бадава посао... Ево, видите какву
спаваћицу дајем за тричавих
400 динара, а и ту има погађања... Па, када је субота овако
„мршава”, замислите како је
тек радним данима. Притом,
после короне је много горе, као
и у свим делатностима – истиче овај незадовољни трговац.
Мало комуникативнији је његов колега, који је чак пристао
да се представи као Дејан, који већ двадесетак година за газду продаје санитарије и друге
елементе за купатило.

ПАР КИНГ БО ЉЕ „НА БЕ ЛО”
Приликом доласка на нови
бувљак треба бити опрезан
због неколико потенцијално
незгодних ситуација.
Многи у околини наплаћују паркинг „на црно”, а
према сугестијама искуснијих, јефтиније и сигурније је
на јавном паркингу. У противном, може да буде и ску-

пље, али и да „паук” однесе
аутомобил.
Својевремено је ова робна пијаца била стециште џепароша, што је сада готово
инцидентна појава.
Некадашња претња за
„наивце” били су неизбежни шибицари, који су изумрли попут диносауруса

– Радим од 5 до 13 сати, а
шпиц је око 10.30. Тренутно се
највише траже ормарићи од
6.000 динара па навише. Све је
теже и теже, а треба зарадити
за моју плату и тезгу, чији закуп месечно износи 20.000 динара. Пад је кренуо од пре дветри године, али најавише откада „Беовоз” не саобраћа – наводи Дејан.

да видим неке пријатеље, али
када идем међу људе, обавезно
носим маску. Пошто сам варилац у пензији, и даље ме интересују алати, а овде, ако си упоран, можеш да нађеш квалитетније. Ето, пре неки дан сам
узео неке бургије код Бугара.
Што се тиче бувљака, био је
сређенији док је било мање робе. Предлагао сам им да се на-

боља понуда и мислим да људи купују квалитетније ствари
– наводе ове Панчевке.
У импровизованој кафаници
говорили смо и са човеком из

И док глас с разгласа управе
ове робне пијаце опомиње људе да носе маске и рукавице,
неки то поштују, а неки баш и
не хају много. Сви они заједно
покушавају да нађу нешто повољно, па једни разгледају кинеске патике и шешире, други
претурају по гомили алата, а
трећи преврћу по чарапама и
гаћама, од којих су једне с ликом Роналдиња.
Ко се не сећа, то је онај славни бразилски фудбалер који је
на светском првенству у Јапану 2002. године с пола терена
савладао енглеског голмана

ОД КИ НЕ ЗА ДО ЈЕР МЕ НА
Према бољим познаваоцима ситуације на новом бувљаку, који је отворен у лето 1997, у последњих неколико година дошло је до
приметнијег пада промета.
По слободној процени,
заузето је нешто мање од
две хиљаде тезги, а углавном су то овдашњи трговци.
Виолета из Панчева „крчми”
столњаке из Турске, јер јој се
више не исплати, па кад распрода робу, затвориће тезгу.
Овде се снабдева и један младић из Београда, који истиче
да се прве две недеље након
короне „разбио” од посла, а сада се полако враћа на старо, то
јест на „крпљење”.
– Толико се масовно куповало да смо мислили да ћемо надокнадити све што смо изгубили за време ванредног стања. Кад смо код короне, интересантно је да су овдашњи Кинези, од којих набављамо део
робе, први престали да раде,

Они су дужни да имају
предузетничку радњу и да
сваког месеца преко рачуна
измирују закупнину.
Што се странаца тиче, некад је било највише Бугара,
Румуна и нарочито Кинеза,
а у једном моменту било је
чак много Јермена, којих и
сада има десетак.
праве углови од по шест тезги
тако што би биле три с једне,
три с друге стране. Једноставно, највише се ради по ћошковима, а у средину нико и не залази – каже Ђорђе.
С друге стране, Чедомир Стојановић, такође пензионер, све
ређе долази на бувљак. Последњи пут, а први после короне,
посетио га је пре петнаест дана.
– Раније, до пре петнаест година, редовно се долазило, али
сада је наменски, једном месечно, углавном по делове. По
мени, најбоље је око 9 сати,
иако се већ око 6 скупљају муштерије – саветује Чедомир.

Чедомир углавном наврати по делове
Суботице који је, с кумом Београђанином, навратио да осмотри ситуацију.
– И ми имамо познати бувљак на којем се може наћи
све – од игле до локомотиве.
Морам да кажем да је код нас

Симена, а недавно је ухваћен у
Парагвају због фалсификоване документације.
Слична је ситуација и с понудом на новом бувљаку – уме
да заблиста, али и да понекад
непријатно изненади...

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.

Немачка птичарка
Пронађена женка краткодлаког немачког птичара вероватно је побегла некоме или
током лова или из дворишта.
Иако има чип, он није заведен у централној бази, па се
не може доћи до власника.
Ако је неко препознаје, тражи или жели да је удоми уколико се власник не јави, може
контактирати с градским прихватилиштем, где се пас привремено налази.

Метла што чешће да ради...
око три недеље пре нас, па је
већа вероватноћа да бисмо вирус добили од наших него од
њих – каже Београђанин.

(Не)маскирани купци нађу
понешто
А бројни купци загледају около не би ли нашли нешто повољно. Већина њих се придржава препорука и носи маске
и рукавице. Ту налећемо и на
Ђорђа Глигорића, који станује
у непосредном комшилуку, у
Улици Димитрија Туцовића.
– Од укидања ванредног стања долазио сам малтене сваког
дана. Сада сам свратио само

За две анонимне суграђанке
под маскама бувљак је и даље
извор јефтиније гардеробе.
– Често навраћамо како бисмо куповале, пре свега, веш и
чарапе, јер су цене ниже него у
граду, некад и до 50 одсто. Могу се наћи повољно и лепе спаваћице и квалитетне турске пижаме. Некад је било јефтиније, а сада се искристалисала

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Маза
Ова млада женка појавила се пре око
недељу дана у насељу Котеж. Мањег
је раста и има око годину дана; нема
стално место, па непрекидно шета, тако да постоји већа могућност да настрада.
Зато је неопходно да се што пре
скући код неког одговорног власника,
коме ће сасвим сигурно пријати, будући да је мазна и послушна.
Све информације се могу добити на
телефон 064/829-30-06.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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Петак, 29. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РУКОМЕТНЕ АКТУЕЛНОСТИ

СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФК-а ДИНАМО 1945

ЈОШ УВЕК БЕЗ КОНАЧНИХ ОДЛУКА

„БРЗИ ВОЗ” ОСТАО БЕЗ РУКОВОДСТВА

Скупштина рукометне Аркус
лиге није прихватила одлуку
Рукометног савеза Србије (РСС)
о проширењу елитног домаћег
такмичења у сезони 2020/21.
са четрнаест на шеснаест клубова – објављено је на сајту Аркус лиге.
На седници Аркус лиге у Београду делегати девет клубова
су, после петочасовне расправе, гласали против проширења, уз два уздржана и три гласа против, па одлука Управног
одбора РСС о лиги са шеснаест
клубова није прихваћена.
Како се наводи на званичној интернет страници Аркус
лиге, одлука лигашке скупштине и образложени ставови свих клубова биће упућени Управном одбору РСС, од
којег се тражи да преиспита
сво ју прет ход ну од лу ку о
проширењу.
Подсећамо, Аркус лига је суспендована средином марта
због пандемије коронавируса,

па је РСС пре ки нуо так ми чење и није прогласио шампи о на, а за вр шни ца Ку па
„Бранислав Покрајац” требало би да буде одиграна непосредно пре почетка наредног
првенства.
РСС је одлучио да овог пролећа нико од суперлигаша не
испадне у нижи ранг и да после баража најјача домаћа лига буде проширена на шеснаест клубова, који би у првом
делу шампионата били подељени у две групе са по осам
екипа.
Дакле, љубитељи игре с лепљивом лоптом у нашем граду и навијачи Динама мораће још мало да сачекају на одговоре који
их занимају, а у вези с будућим
наступима „жуто-црних” у елити.
Подсећамо, рукометаше Динама је прекид шампионата
услед пандемије коронавируса
„затекао” на првом месту на
табели, где су били више него
убедљиви...

ТАБЕЛА РУКОМЕТНЕ СУПЕРЛИГЕ
1.

ДИНАМО

21

18

1

2

631:541

37

2.

ЖЕЛЕЗНИЧАР

21

13

2

6

647:572

28

3.

ПАРТИЗАН

21

12

1

8

554:545

25

4.

НОВИ ПАЗАР

21

11

2

8

591:562
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5.

ДУБОЧИЦА

21

11

0

10 543:567

22

6.

РУДАР

21

9

2

10 545:551

20

7.

СПАРТАК

21

8

4

9

498:531

20

8.

ШАМОТ

21

8

2

11

567:576

18

9.

КИКИНДА

21

7

2

12

567:615

16

10.

ОБИЛИЋ

21

7

1

13 595:597

15

11.

ПРОЛЕТЕР

21

6

3

12 589:618

15

12.

Ц. ЗВЕЗДА

21

5

2

14 497:549

12

Напомена: У плеј-офу, поред четири најбоље пласиране екипе,
требало је да играју и Војводина и Металопластика, учесници
СЕХА лиге.

Оставке чланова
Извршног одбора
Скупштина клуба
заказана за 1. јун
У протекла два месеца, током
пандемије коронавируса, челници Фудбалског клуба Динамо 1945 нису се оглашавали, а
по фудбалским кулоарима нашег града водиле су се разне
приче о будућности панчевачког српсколигаша, спортског
колектива који је основан 2012.
године. Прошле недеље је одржан састанак Извршног одбора ФК-а Динамо 1945, којем је
присуствовало свих једанаест
чланова, а епилог је сада већ
свима познат: популарни „брзи воз” остао је без комплетне
руководеће гарнитуре.
– После осам година рада у
клубу донео сам одлуку да поднесем неопозиву оставку на место председника. Када смо, сви
ми заједно, преузели Динамо
1945, циљ нам је био да „брзом
возу” вратимо стари сјај. Уложили смо много труда и времена, али не жалимо за тим. Постизали смо добре резултате, а
тренутно имамо и преко 300
малишана који тренирају у нашем клубу. Уз све то, услови које смо створили за играче прави
су показатељ нашег заједничког
рада. Закључно с 31. децембром
2019. године клуб никоме није
остао дужан, измирили смо све
обавезе, само су у ова три месеца, до прекида првенства у Српској лиги „Војводина”, остала
нека дуговања. И то смо желели да решимо, али због познате
ситуације и пандемије вируса
све је стало, па нисмо имали
могућности да радимо у

нормалним условима – рекао је
доскорашњи председник Динама 1945 Горан Јањовић.
Уз првог човека „брзог воза”
од првог дана његовог мандата
у клубу су били и потпредседник Александар Павковић и
директор Ненад Јованчевић,
као и: Зоран Радојковић, Драган Павловић, Душан Стојић,
Милош Ђукановић и Горан Радовић. Под овим руководством
„брзи воз” је прескочио три
ранга такмичења.
Јањовић и његови сарадници
остаће упамћени као људи који
су у незахвалном тренутку преузели ФК Динамо 1945 и спасли су га од најгорег. Учинили
су много на стабилизацији овог
спортског колектива, током турбулентних година успели су да
одрже добар правац, остварили
су сјајне успехе с млађим клупским селекцијама, али први и
највећи циљ – да се „брзи воз”
домогне српске фудбалске елите – остао је само сан.

– На уласку у стадион, на
месту старе и урушене зграде
коју смо затекли по доласку у
клуб, подигнута је нова, у којој
су, поред свлачионица, направље на и че ти ри апарт ма на,
опремљена и подним грејањем,
где могу да станују млади фудбалери док су у нашем клубу.
Све ово је урађено уз помоћ
многобројних спонзора, а у договору с Ненадом Јованчевићем донели смо заједничку одлуку да овако нешто направимо за децу из нашег града –
додао је Јањовић.
Момци који су играли за Динамо 1945 имали су заиста одличне услове за рад. Тренирали су у амбијенту који није
имао баш сваки клуб у трећем
рангу такмичења.
– Добијали смо подршку и
похвале за наш рад од многих
људи широм земље. Посетили
су нас и челници Фудбалског
са ве за Ср би је, ка да нам је
указана велика част јер је том

приликом речено да смо клуб
који има услове да буде домаћин нашим младим репрезентацијама у утакмицама које организује „европска кућа фудбала” у нашој земљи. Наш долазак у клуб и наш рад били су
усмерени ка томе да Динамо
1945 постане и члан елитног
друштва Србије, да на нашем
стадиону гостују Партизан, Црвена звезда и остали суперлигаши. Мислим да смо били на
добром путу, али сада сам, због
приватних разлога, одлучио да
напустим председничку функцију у клубу – поентирао је Горан Јањовић.
После првог човека оставке
су поднели и чланови Извршног одбора, па је једногласно донета одлука да се 1. јуна, од 18 сати, у просторијама
Спортског савеза Панчева одржи и скупштина клуба, после
које би требало да буде јасније каква је даља судбина „брзог воза”.

АТЛЕТСКИ КЛУБ ПАНОНИЈА РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

ПРШТИ, ПРШТИ ТРИМ-СТАЗА...

Као млад, али тренутно и најтрофејнији атлетски клуб у овој
сезони, АК Панонија ових дана, уз све мере предострожности, ради пуном паром, а његови чланови вредно тренирају у Народној башти сваког дана од 19 сати.
Председник клуба и главни
тренер, легенда југословенске
атлетике Саша Стојиловић, поново је окупио старију, али и
најмлађу групу атлетичара...
Услед пандемије коронавируса рад овог клуба је прекинут,
тако да су атлетичари Паноније наставили да тренирају у кућним условима, углавном радећи вежбе снаге и издржљивости, али без главног дела свог
тренинга – трчања.

С обзиром на то да су још
увек на снази мере опреза и
заштите, које су објавили и Министарство омладине и спорта

и Влада Републике Србије, млади атлетичари се придржавају
упутстава, па на тренинге долазе са заштитним маскама или

визирима, а тренери воде рачуна о томе да нико од атлетичара нема температуру или било какав сигнал болести. Уједно су почеле и припреме за прва такмичења из програма Српског атлетског савеза (САС), заказана за почетак јуна.
Атлетичари Паноније су ову
годину започели веома успешно тако што су у прва два месеца освојили чак тринаест медаља на шампионатима државе, а богату ризницу трофеја
краси и једна јуниорска медаља освојена у Истанбулу. С постигнутим резултатима АК Панонија је на 13. месту на табели успешности Српског атлетског савеза, са 2.551 бодом, а
заузео је и лидерско место као

најуспешнији атлетски клуб у
Панчеву. Велике наде се полажу у пионирску, јуниорску, али
и сениорску екипу Паноније,
од којих се очекује велики број
ме да ља до кра ја го ди не и

нутно Панонија има тим који
ће се према плановима и жељама рангирати међу десет најбољих клубова у земљи.
Такође, АК Панонија ће у сарадњи са Српским атлетским

потврда статуса најуспешнијег
панчевачког клуба ове сезоне.
Управ ни од бор Па но ни је
предложио је одржавање ванредне скупштине клуба како
би руководство клуба појачали
нови људи, као и представници родитеља деце која тренирају, где је носилац Александар Штркаљ.
„Панонци” увелико раде на
анимацији, промоцији и активностима око уписа нових чланова у клуб и апелују на младе
Панчевце да се баве атлетиком
као базичним спортом. Циљ
овог клуба је промоција здравог начина живота, а тек онда
такмичарски спорт, у којем тре-

савезом помоћи и у раду с децом у панчевачким основним
школама, у којима се спроводи пројекат САС-а под називом „Брзином до звезда”.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Страну припремио

Александар
Живковић
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F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: д8=Л)
Избор Р. Радојевић
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АКТИВНОСТИ КАРАТЕ КЛУБА МЛАДОСТ

ТРЕНИНЗИ У ПРИРОДИ – ПУН ПОГОДАК

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Волим

Малишани једва дочекали
ново окупљање
Прва такмичења
средином јуна
Карате клуб Младост из нашег града
постоји од 1996. године, а у његовом
саставу постоје све узрасне селекције,
од полетараца до ветерана. Ипак, највећа пажња се поклања младим и талентованим малишанима, па се у такмичарском погону налазе деца узраста
полетараца, пионира, нада, кадета и јуниора, али КК Младост се такмичи и у
селекцији сениора и у мушкој и женској конкуренцији.
Током ванредног стања изазваног
епидемијом коронавируса, уз поштовање свих мера Владе Републике Србије, рад овог спортског колектива био
је прекинут, али да би такмичари остали у форми, организовани су онлајн
тренинзи.

– Тренери су у
заказано време покретали програме
за групне тренинге, а чланови клуба су испред рачунара или мобилних телефона пратили вежбе које им
тренери показују и
та ко ве жба ли у
кућним условима.
Понекад су родитељи помагали у
спровођењу вежби
с најмлађим члановима клуба или
су били спарингпартнери такмичарима, тако што
су стајали у гарду,
а вежбач би изводио напад над њима, па овог пута
искрено захваљујем свим асистентима.
Ипак, ово није био
најсрећнији начин
тренирања, пошто
тренер лакше ради у личном контакту, али је био
довољан да се сачувају кондиција и
кохезија клуба –
каже први човек
КК-а Младост Тихомир Макитан.
Када је укинуто
ванредно стање, а
на основу препорука из Карате Феде ра ци је Ср би је,
ка ра тист ки ње и
каратисти Младости почели су да

Да пишем.
Да бројим, одузимам и сабирам.
Да се ширим и гранам, иако ми то отежавају.
Да олиставам.
Да видим обе обале.
Да сам свестан да мостови увек постоје.
Да је небо и плаво и сиво и бело.
Волим да знам да сам жив.

вежбају на отвореном простору, па сада
све селекције тренирају на Спортском
центру „Младост” и у Народној башти.
– Стриктно се придржавамо мера које је прописала Влада Србије, о дистан ца ма, дез ин фек ци ји ру ку, као и
осталих препорука, али морам да истакнем да су тренинзи на отвореном
пун погодак јер су се наши чланови зажелели вежбања. Чак смо успели и неке рођендане малишана да прославимо у природи.
На тренингу увек буду по два тренера,
како бисмо надокнадили и кориговали
све што је про пу ште но – до дао је
Макитан.
Тренажни процес у овом спортском
колективу спроводе Миљан Живаљевић, Милош и Јелена Макитан и Оливера Андрејевић, а са свим групама координира први тренер клуба Тихомир
Макитан.
С обзиром на то да има родитеља који
се, оправдано, још увек плаше за безбедност својих малишана, као и да има деце која су отпутовала код бака и дека, у
клубу још увек ради и једна онлајн група коју води тренер Тамара Косановић.
Иначе, Карате федерација Србије
направила је нови календар такмичења, па младим борцима већ средином јуна предстоји Првенство Србије
за децу до четрнаест година, а потом и
Куп Војводине за кадете, јуниоре и
сениоре.
У КК-у Младост се надају да ће успети да успоставе ритам који су имали
пре ванредног стања, да ће испратити
цео програм КФС-а, као и да ће до краја године организовати међународни
турнир „Младост 2020”, који је одложен због пандемије.
А. Живковић

Не волим
Да ми зарђа глава.
Да ми је зато придржавају, масирају.
Да онда не примећујем разлику између сличних.
Да не видим да су уздигнути, а само што нису пропали.
Да не погодим перспективу.
Да ми побегне централна слика.
Да промашим врх.
Не волим да се осећам мртвим.

Волим
Складност, уравнотеженост.
Кад се путеви састају и растају.
Смислене и бесмислене.
Слике које препознајем као своје.
Важност ширине.
И лепоту дубине.
Висине.
Волим да летим.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАЛА ОНЛАЈН НАСТАВА?
Весна
Радосављевић,
економиста:
– Моје дете је све
схватило озбиљно.
Радила је задатке
одговорно, на време.
Сви одговори
нaставника су уредно
стизали. Ја сам
презадовољна.

Филип Цицмил,
студент:

Лука Тубић,
студент:

– Било је „качења”
онлајн, али је углавном
био заступљен принцип
„научи сам”. Парола:
снађи се. Мислим да
није било успешно.
Много је теже било у тим
условима него када је
редовно стање. Поготово
на факултету.

– Дигитална
предавања су могла
мало боље да се
организују. Све нас је то
затекло. С друге стране,
могло је бити и горе, с
обзиром на то да је ово
први пут да
примењујемо тај вид
наставе у Србији.
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