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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Ко касно пали
уличне светиљке

Детаљан списак улица
затворених због радова

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 6. СЕПТЕМБРА 2019.
ШТА СУ ИЗМИСЛИЛИ ЗА ЂАКЕ

МУКЕ С ПРЕВОЗОМ ТРАЈУ

ДАНИ КАД СУ
ПАНЧЕВЦИ
ИШЛИ ПЕШКЕ
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Укинули дневнике,
а увели дронове
На екскурзији строго забрањен
алкохол и за ђаке и за наставнике

Град
Помоћ
грађанима у
обнови фасада
» страна 2

СТАНОВИ СУ РОБА КОЈА НАЈБОЉЕ ИДЕ

Веома је скупо
бити подстанар
Кирије од 80 до 300 евра

страна 8

Здравље
Сада почиње борба
против прехлада
» страна 6

Записи

Владимир Валешински:
Сва моја снимања
» страна 11

Фото-репортажа

Амерички сан
др Дамира Симића
» страна 25

ТЕК ПОЧИЊЕ
ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

НАШИ СУГРАЂАНИ
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Фудбал

Панчевачки близанци

„Дизелка” заузела трон
» страна 27
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Играј и
победи...
Много тога се издешавало у последњих десетак дана када је
српски спорт у питању.
Фудбалери „Црвене звезде” и
другу годину заредом пласирали су се у најелитније европско
такмичење. Овај успех велики
је сам по себи и због чињенице
да наш клуб по финансијама не
може да се мери са европским
великанима, а још више добија
на значају ако се зна да су „црвено-бели” кренули од првог кола квалификација...
Истина, не треба сметнути с
ума да је „Звезда” до Лиге шампиона савладала (по једном) само „Судуву” и „Хелсинки”, да је
претрпела један пораз и чак пет
пута играла нерешено.
Успеху се у зубе не гледа! За
армију навијача – циљ је испуњен. У главном граду Србије поново ће гостовати европски
фудбалски гиганти. Ове године
то ће бити „Бајерн”, „Тотенхем”
и „Олимпијакос”.
На успех „Црвене звезде” надовезао се и резултат „Партизана”. „Црно-бели” су у последњем
колу квалификација за Лигу
Европе надвисили норвешки
„Молде” и тако заокружили лепу слику о српском фудбалу.
Захваљујући „Партизану” сви
љубитељи најважније споредне
ствари у нашој земљи уживо ће
моћи да виде још једног европског великана – „Манчестер јунајтед”, а свакако да нису за
потцењивање ни „Астана” и „АЗ
Алкмар”.
Ипак, све очи поклоника
спорта у нашој земљи упрте су
у Кину!
Светско првенство у кошарци, које се одвија у најмногољуднијој земљи, свакако је највећи планетарни догађај ове
године.
Момци селектора Александра
Ђорђевића лако су изашли на
крај са Анголом и Филипинима. У ствари, шампионат за „чаробњаке из Србије” почиње селидбом у Вухан и дуелима с
Порториком и Шпанијом.
У нашој земљи сви већ виде
светско злато, али неће бити лако. Амери су једва добили Турке, Доминиканци избацише
Немце, Бразил је дошао до чудесног преокрета у мечу против
Грчке...
Ипак, не треба сумњати да ће
Радуљица и његови саиграчи дати све од себе и да ће се опет
орити кошаркашка химна...
„Играј и победи и поносно се
врати, донеси кући злато што се
злати. Србија чека да дођеш издалека, да наша земља буде опет
првак света...”

Петак, 6. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

О СТАНОВАЊУ У ЗГРАДАМА С НЕНАДОМ РАКИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ ЈП ГСА

ОДРЖАВАТИ ЈАВНУ ИМОВИНУ И НАДАЉЕ ГРАДИТИ
Ако живите у стамбеној згради, постоји нешто што се зове кућни ред:
морате да пазите на производњу буке, врата лифта треба да затварате за
собом, културно је да почистите испред својих врата, а некултурно да било шта бацате с виших спратова... О
стварима у зградама које се не тичу
само кућног васпитања брину се професионални управитељи и ЈП Градска стамбена агенција. Ингеренције
им нису помешане, врло јасно су одређене. О томе, као и о свему осталом чиме се бави ЈП ГСА, разговарали смо с Ненадом Ракићем,
директором тог јавног предузећа.
Одличан је сајт ЈП-а Градска стамбена агенција, јер на њему свако може
видети шта је у њеном у опису посла.
Јавно предузеће је основано 2006. године, а основни задаци дефинисани
су овако: израда аналитичко- планске основе у области социјално-стамбене политике Града Панчева и реализација локалних и других
усвојених пројеката изградње, рентирања и продаје станова крајњим корисницима. И, кад се каже „социјално становање”, мисли се на сваки
облик становања усмерен ка решавању стамбених потреба социјално и
економски угрожених и лако повредивих група које нису у могућности
да самостално реше стамбено питање, за чије решавање је потребна значајна државна подршка.
Ипак, како ове формулације изгледају на терену, објаснио је Ненад Ракић, директор ЈП ГСА.
Хитно и инвестиционо
Према његовим речима, ГСА има два
правца деловања.
– Постоји тржишна прича, етажно
одржавање, што је услуга коју пружамо грађанима. Кад кажем одржавање, то је у комплетном смислу: и
водовод и канализација и грађевински радови; буквално се односи на
све што може да се деси у једном стану, осим на професионално управљање. Закон нам не дозвољава да ми
као фирма која се бави одржавањем
ради мо на пословима упра вља ња.
Смисао постојања професионалног
управника јесте да омогући лакши и
квалитетнији живот стамбеној заједници. Он мора да брине о таквим њиховим потребама – каже на почетку
Ракић.
Често се у пракси догађа да нема
слоге међу станарима у згради. Може
да се деси да људи који живе на првом спрату не желе да учествују у поправци лифта јер га, како наглашавају, не користе. А то може да кошта и
15.000 евра.
– Исто тако, станари који нису на
последњем спрату могу да кажу да
када прокишњава кров зграде, то није њихова ствар, пошто их то директно не погађа. Из таквих разлога је
„наметнута” институција професионалног управника, чији је посао, између осталог, и да објасни станарима да према закону сви морају да

учествују у поправкама заједничке
имо ви не – об ја шња ва ди рек тор
ЈП ГСА.
Е, ту се прави дистинкција између
послова управника и предузећа које
он води. Ракић наводи пример:
– Деси се неки квар било које врсте у згради. Станари обавештавају

у 24 рате плаћају извршене радове –
јасан је Ракић.
Акција „Фасаде”
Други правац деловања ГСА је одржавање станова и свих објеката у јавној
својини Града. То је новина, одлука је
донета у јулу ове године. У регистру

Ненад Ракић
управника о томе, који у зависности
од проблема на терену то решава сам
или контактира с Градском стамбеном агенцијом. Ми имамо потписане уго во ре са из во ђа чи ма ра до ва.
Професионални управници морају
станарима да доставе три понуде за
извођење; ако стамбена заједница с
нама има уговор, ми приступамо и
ре ша ва мо про блем. У слу ча ју да

Града постоји преко триста станова,
али их је реално мање, пошто је некадашња Дирекција испустила да евидентира сваку својинску трансформацију.
– У процесу смо установљавања тачних података. Ми те станове рентирамо људима лошијег материјалног
статуса, а закупи су непрофитни јер
се ради о социјалном становању; сред-

ловици. И зграде сеоских домова културе су под нашом ингеренцијом. Наравно, све то се плаћа из градског буџета. Обавезно је поштовати
процедуру, која је једноставна: директори установа подносе захтев ГСА да
се поправи фасада зграде, на основу
тога ми процењујемо колико коштају
радови и онда требујемо новац. У солидном стању су објекти у граду, а у
лошијем они у насељеним местима.
Како се одређује шта је приоритет?
Па, ево, вртић је сада био најважнији
јер у њему „станују” деца. Имамо још
два таква објекта за реновирање. Тек
ће нам стизати захтеви сад после годишњих одмора, али градска каса диктира све, нисмо у могућности да свима изађемо у сусрет – наводи Ракић.
Градски приоритети су зграде Завода за заштиту споменика културе и
РФЗЗО, такозваног социјалног. И, уз
подршку локалне самоуправе, ГСА ће
следеће године покренути акцију „Фасаде”: Град ће у зависности од локације приватних објеката финансирати у већем или мањем проценту
реновирање њихових фасада. Постојаће три или четири зоне, па ће новац
из градског буџета учествовати у 20–
40 одсто укупних трошкова.
Четрнаест четвороспратница
Први следећи стамбено-породични
објекат који ће бити изграђен о трошку Града налазиће се у Улици Светозара Милетића. Ради се о двоспратници с осам станова. Такође, у
сарадњи с Комесаријатом за избеглице Панчево, на Стрелишту ускоро почиње изградња још 74 стана.
Ипак, оно што привлачи највише
пажње јесте пројекат стварања стамбеног насеља код Хиподрома, на месту садашњег старог бувљака.
– Тај комплекс ће битно побољшати
функционисање тог дела града, а услови живота у њему биће на највишем

Насеље Хиподром – рачунарска макета

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

„Лагана” вожња по Дунавцу.
У Брестовцу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

нема, а управ ник има не ку дру гу
фирму, он може да је ангажује, али
претходно мора да покаже да је пону да из ГСА би ла не по вољ ни ја по
станаре.
Постоје хитни и инвестициони проблеми. Када се решава нешто обимније, то захтева много више средстава и времена; оно где ГСА може да
изађе у сусрет грађанима, а други не
могу, јесте да даје могућност одложеног плаћања.
– Ми извођачима радова унапред
уговорно тражимо да поднесу терет
плаћања на рате, а уз наше одложено
плаћање то корисницима олакшава
ствари. Рецимо, до нас дође захтев за
поправку крова зграде. У зависности
од површине, цене се крећу од милион до два милиона динара. Када и извођач и ми дамо могућност плаћања
од по годину дана одложено, станари

ства се уплаћују на рачун Града. Према закону из 2017. године, урађен је
конкурс и за градски објекат од осам
станова у Чумићевој. Услов за конкурисање био је да су породични приходи дупло већи од трошкова становања, што укључује и комуналије и
ренту. Постоји препорука Владе Србије да се такви станови дају на откуп, а чим се донесе коначно решење, ми ћемо то и учинити.
Претпостављам да ће због добрих
услова откупа скоро сви станови бити
продати корисницима – прича директор јавног предузећа.
У ЈП ГСА застално је запослено двадесет петоро људи, а још четворо их
је под уговорима на одређено; они воде бригу о одржавању објеката за
10.000 корисника, као и оних јавних.
– Тренутно се ради реконструкција
крова на објекту „Дечје радости” у Вој-

могућем нивоу – даће нову димензију
граду Панчеву. Изградња ће се већим
делом финансирати из европских фондова и тренутно смо, преко ресорних
министарстава, у преговорима. Свака
следећа четвороспратна зграда, а биће их укупно четрнаест, градиће се пошто се продају станови у оној претходној. Станови у изградњи биће понуђени
младим брачним паровима и нашим
структурама безбедности. У току је комунално опремање парцеле. Концепт
је одлично замишљен, надамо се почетку реализације током 2020. године
– најављује Ракић.
Право мало насеље. Иза њега ће,
независно од целе ове приче, нићи
филмски студио. Та инвестиција потпуно је извесна пошто је приватна
фирма из Београда тај плац већ купила од Града Панчева.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 6. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

У ТОКУ РАДОВИ НА ПУТЕВИМА НА ВИШЕ МЕСТА У ГРАДУ

ОВУДА (НЕ)ЋЕТЕ МОЋИ АУТОМОБИЛОМ
Затворени делови
Карађорђеве, Моше
Пијаде, Првомајске,
отежано код скретања
ка Качареву...
Овог септембра би нам у Панчеву, уместо саобраћајне сигнализације, добро дошао онај чикица из филма „Ко то тамо пева” што виче: „Зваћу децу! Даље нећеш моћи!”, јер се радови
на путевима ових дана обављају на неколико локација, а обим
им је такав да је неколико важних улица потпуно затворено
за саобраћај или слабо проходно.
Кренимо од самог центра.
Градска управа обавестила је
суграђане да ће се у периоду
од 4. септембра до 4. октобра,
за време извођења радова на
фекалној канализацији, саобраћај у Карађорђевој улици и
Улици Моше Пијаде одвијати
у измењеном режиму.
Од среде, 4. септембра, до
уторка, 10. септембра, до измена ће доћи на раскрсници
улица Моше Пијаде и Димитрија Туцовића, при чему ће
бити тотално обустављен саобраћај у Улици Моше Пијаде,
после раскрснице са Улицом
Димитрија Туцовића, посматрано из правца Улице Бранка
Радичевића ка Улици Димитрија Туцовића.

Измене су планиране и на
раскрсници улица Моше Пијаде и Карађорђеве, с тоталном
обуставом саобраћаја из свих
праваца и на раскрсници улица Моше Пијаде и Светог Саве, с тоталном обуставом саобраћаја у Улици Моше Пијаде
после раскрснице са Улицом

нија Чарнојевића и између улица Патријарха Арсенија Чарнојевића и Матије Гупца.
Поред тога, у току су и радови у Првомајској улици, који ће, како је најављено, трајати десет месеци. Пројекат
„Рехабилитација пута и унапређење безбедности” изводи

Светог Саве, посматрано из
правца Улице Светог Саве ка
Карађорђевој.
Такође од среде, 4. септембра, па све до 4. октобра, саобраћај ће бити тотално обустављен у две деонице Карађорђеве улице: између улица Моше Пијаде и Патријарха Арсе-

„Штрабаг”. Tренутно је за саобраћај затворена лева трака
Првомајске из правца Тесле, у
делу од раскрснице са Улицом
Милоша Обреновића до раскрснице са Улицом Боре Станковића, али ће се ситуација
мењати како радови буду
напредовали.

Још једна локација на којој
возачи треба да буду посебно
опрезни јесте раскрсница Панчево–Јабука–Качарево на Јабучком путу, где се тренутно
гради кружни ток. Постављена
је одговарајућа сигнализација,
али је кретање отежано и нестабилно, посебно за аутобусе
и камионе, јер је део пута у самој кривини проширен и насут ситним каменом.
Куда год да се запутите, прилагодите брзину и отворите четворе очи. И покушајте да се
не нервирате због гужви – чувајте живце за ствари које можете да промените. И још један подсетник: септембар је,
наши најмлађи суграђани су
кренули у школе и вртиће.
Имајте на уму да многи од њих
тек уче саобраћајна правила и
да понекад и погреше, па успорите још мало.
С обзиром на отежане услове
кретања по целом граду, пажњу
усмерите само на пут и не хватајте се за мобилни телефон ни
на трен. Поред тога што је то
забрањено, нека вам додатни
мотив буде чињеница да кад
при брзини од 50 километара
на сат, погледате у мобилни на
само две секунде, то је као да
пролазите дужину три аутобуса
затворених очију. Не бисте то
никада свесно учинили, зар не?
Д. Кожан

КВАЛИТЕТ ВОДА

ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Поњавица опет прљава Тра
же се лични пратиоци
Време за освежавање на отвореном полако истиче, али је
Завод за јавно здравље Панчево извршио своју уговорну
обавезу с Градом, па је у оквиру пете овогодишње кампање испитивао квалитет вода

које се користе за купање и
рекреацију. Узорковање површинских вода извршено је
28. августа, а резултати лабораторијских испитивања и
струч ног раз ма тра ња не
разликују се много од претходних.
Купалишта на Тамишу у
Панчеву, Јабуци и Глогоњу,
на Дунаву код Беле стене лево и десно од „шпица”, те у
Иванову, као и на качаревачком језеру – могу се користити за купање и рекреацију. Исто важи и за Поњавицу
код Ба нат ског Бре стов ца.
Због неадекватних микробиолошких параметара једини
ток који се не препоручује
за спорт ске ак тив но сти и
купа ње је сте По ња ви ца у
Омољици.
С. Т.

Град Панчево расписао је јавну
набавку за услуге личног пратиоца деце са сметњама у развоју
или инвалидитетом која похађају предшколску установу, односно основну или средњу школу,
а којој је, према мишљењу Интерресорне комисије Града Панчева, потребна подршка за задовољавање основних потреба.
Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се од оквирно
четрдесет личних пратилаца за
око четрдесеторо деце у трајању до четрдесет сати током радне недеље. Активности које се
спроводе у оквиру услуге обухватају, између осталог, помоћ
у облачењу, одржавању личне
хигијене и исхрани, припрему
књига и опреме за вртић или
школу, помоћ у крета њу и

одлазак на игралиште односно
место за провођење слободног
времена, укључујући и културне или спортске активности итд.
Лични пратилац детета не
може бити члан породичног
домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој линији, као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или
мајци корисника.
Рок за достављање понуда је
петак, 6. септембар, до 10 сати,
отварање понуда биће обављено већ тог дана, у 10.15, а одлука о додели уговора биће донета десет дана касније. Све детаље о овој набавци можете
погледа ти на сајту Града
www.pancevo.rs, одакле се може преузети и неопходна конкурсна документација. Д. К.

ХАПШЕЊЕ

БАЗЕНИ

ДАНИ ШТРУДЛЕ

АЛЕРГИЈЕ

Лажни инспектор
опљачкао две
мењачнице

Крај сезоне купања
на отвореном

Сладокусци,
правац Долово!

Амброзија се
не предаје

Бела стена

Због постојања основа сумње да је опљачкао две мењачнице и из њих однео
670.000 динара ухапшен је
Б. С. (1993) из Панчева.
Панчевачка полиција је
саопштила да је он то урадио лажно се представљајући као полицијски инспектор који је дошао да провери има ли у тим мењачницама фалсификованих новчаница. Након тога је узео
новац из каса.
Овом крадљивцу је најпре
одређен дводневни притвор,
а после саслушања код судије за претходни поступак – и
једномесечни. Осумњичен је
за кривично дело тешка крађа на нарочито опасан или
дрзак начин.
М. Г.

Најкасније за две недеље (до
20. септембра) престаје сезона
купања на отвореном базену
поред Хале спортова на Стрелишту, а почиње да ради затворени базен – рекао је за
„Панчевац” Предраг Стојадинов, директор ЈКП-а „Младост”.
Он је додао да су на затвореном базену у току радови на постављању хидроизолације изнад женског купатила, замена
тушева и још неке поправке које је било неопходно завршити.
Подсећамо, затворени базен
је димензија 25 х 17 метара, а
температура воде је 25-26 степени. За грађане је отворен од
сваког дана осим понедељка,
од 11 до 18 сати, а квалитет воде два пута недељно испитују
стручњаци панчевачког Завода
за јавно здравље.
М. Г.

Јубиларни, двадесети „Дани
штрудле” почели су у уторак,
3. септембра, промоцијом на
Корзоу, када су многи Панчевци дегустирали штрудле од
мака, ораха, рогача, а слично
је било и у наредна два дана.
Програм се у петак, 6. септембра, сели у Долово, када
ће у 20 сати у просторијама
локалног удружења жена, организатора манифестације,
бити приређена изложба ручних радова.

Ударни дан „Доловачке
штрудлијаде” стартоваће сутрадан у 9 сати, откад ће сви
заинтересовани за такмичење моћи да предају узорке,
што ће бити могуће до 10.30.
Баш у то време догађај ће бити и званично отворен, уз пригодан културно-уметнички
програм. Додела награда је
у 14 сати.
Ј. Ф.

У седмици између 26. августа
и 1. септембра регистроване су
високе концентрације полена
амброзије, а највећа дневна
концентрација, од 397 поленових зрна по кубном метру, забележена је 29. августа – саопштио је Завод за јавно здравље
Панчево.
Концентрације овог алергена наставиле су да расту и у
првој седмици септембра, а досадашње искуство говори да се
највеће вредности полена амброзије јављају од 25. августа
до 15. септембра, дакле оно
најгоре нам тек следи.
Подсетимо, граница када сви
алергични почињу да осећају
проблеме је 15 зрна по кубном
метру, а августовске концентрације биле су 26 пута веће. М. Г.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
Панчеваца и Панчевки већ
и становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна 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 и са Института „Дедиње” у Београду.

уролошки преглед кошта
2.000 динара, ултразвучни
уролошки преглед стаје такође 2.000 динара, док обе
ове услуге у пакету коштају
3.600 динара.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а заказују се радним данима путем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин
ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин
Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ
Општа болница Панчево

Прегледи се врше
САМО СУБОТОМ
Заказивање

радним данима 7–14
путем телефона 013/21-90-900

Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почеЛазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбудр Љубицу Лазић колеге сма- лант на хи рур ги ја, а све
трају једним од најбољих ди- интервенције, као и додатјагностичара у нашој земљи. не хируршке и консултативТакође суботом, заинте- не прегледе обављаће др Горесовани могу да ураде и ран Додевски, специјалиста
све врсте ултразвучних пре- абдоминалне хирургије из
гледа срца, а ускоро ће се у Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед- чињеница да све већи број
Пан чев ки
и
њака (ТЕЕ). И за
Панчеваца бира
ове услуге ангаЗа вод „Пан че жован је један од
вац”, по себ но
водећих стручонда када је неоњака у тој облаТелефон
за
пходно урадити
сти – dr sc. med.
прегледе и анаСлободан Томић, информације:
лизе на једном
кардиолог, док- 013/21-90-900
месту и добити
тор ме ди цин ре зул та те што
ских наука и магистар кардиологије са Ин- пре. С тим у вези, треба подститута „Дедиње”. Специја- сетити и на то да се у Заволистички преглед и ЕКГ код ду, примера ради, све врсте
овог лекара коштају 3.000 лекарских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук ср- јенте осмишљени и нови паца по цени од 7.000 динара. кети услуга по изузетно поСуботом специјалистич- вољним ценама, а више о
ке ОРЛ прегледе ради др томе, као и о додатним поГоран Митевски из панче- годностима које остварују
вачке Опште болнице, ен- сви они који поседују лојалдокринолошке др Гордана ти картице Ауто-центра „ЗоВељовић, такође из Опште ки”, погледајте на рекламболнице, а уролошке њихов ним странама актуелног броколега из исте установе др ја нашег листа.
Додатне информације моНебојша Тасић, док је за
прегледе из области гине- жете добити путем телефокологије задужен др Јован на За во да „Пан че вац”
Ру дић из ГАК „На род ни 013/21-90-900 и 013/21-90фронт”. Треба напоменути 903, а новости пратите и на
да су прегледи код др Не- сајту www.zavodpancevac.rs,
бојше Тасића тренутно на као и на „Фејсбук” страниакцији, па тако комплетан ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Преводимо онако како говоримо, а говоримо онако како
размишљамо. А, бојим се, размишљамо све скученије.
Сви, и јавне личности, политичари, академици, уметници, професори, свештеници, млади и стари, а нарочито
ми старији. Мисли су нам постале агресивне, речи су
нам постале отровне. Адреналински речник искључивости је сиромашан, природа је то тако уредила, у њему су
само важне речи које дижу на ноге, које мотивишу групу
истомишљеника, које пумпају крв у песнице и мишиће,
које не остављају много времена за предомишљање, нећкање и преиспитивање. Нема ту места нити потребе за
нијансама и финесама. „Или си с нама, или си против
нас”, преносе те речи ову нашу мисао. А након тога реч
све више губи онај свој логички садржај. Остаје само њена љуштура. Ево, рецимо, слушам стално фразу „замрзнути конфликт”, везану за покушај решавања сложеног
питања Косова и Метохије. Шта заправо значи „замрзнути конфликт”? Конфликт, српски речено – сукоб, несугласица, спор, дакле појава која је просторно-временски
динамична. Како онда „замрзнути” нешто што је динамично по својој суштини и подразумева најмање два
учесника, две стране? Тако што ћемо измислити и зауставити време? Или тако што ћемо зажмурити и рећи:
„Ја ништа не видим, значи то и не постоји?” Савремени
језик политике, дипломатије, медија, често разводњава,
искривљује, некада и потпуно изоставља смисао који реч
треба да садржи.
(Преводилац Новица Антић, „Време”, 29. август)
* * *
Због будућности њихове, у име своје деце, својих ћерки,
Милене и Софије, и у име ваше деце, јер се о њиховој будућности ради, у име свих нас, надам се да ће се сложити колеге, упућујем вам молбу и апел: сачувајмо реке
Старе планине.
(Глумац Тихомир Станић, „Данас”, 3. септембар)
* * *

* * *
За нас на унутрашњем плану је много опасније то што
смо релативизовали антифашизам и ушли у фазу негације антифашистичког покрета, како бисмо се обрачунали с партизанима и Југославијом. Тако смо избрисали
своју везу с победничком партизанском војском и сами
себе склонили из сваког обележавање победе у Другом
светском рату. Разне садашњости су диктирале однос
према Другом светском рату, који се више пута мењао.
Прво је постојао социјалистички наратив о партизанима
– борцима против Немаца. Затим се осамдесетих јавља
наратив о Србима – цивилним жртвама усташа, што је
донекле била припрема за рат деведесетих. Затим се после двехиљадитих поново променио однос, када је Србија саму себе сврстала на страну поражених, изгласавши
законе о изједначавању четника и партизана и покретањем низа судских поступака за рехабилитацију, мењајући имена улица, уџбенике, празнике и споменике. Суштина је да садашњост одређује однос према прошлости,
па су садашњи савезници пожељни савезници, без обзира на то шта је било у Другом светском рату.
(Историчарка Дубравка Стојановић, Би-Би-Си, 1. септембар)
* * *
Српски политичари су људи без занимања који су овде
да би вршили власт и добро живели и онда видите да је
туча за власт у ствари туча за плен. Бирачи су казнили
српске политичаре у два наврата – 2000. и 2012. године.
(Новинар Слободан Ступар, телевизија Н1, 4. септембар)
* * *
Као гост из Немачке стојим пред вама на овом месту бос.
Са захвалношћу гледам на борбу пољског народа за слободу, у болу одајем пошту патњи жртава. Молим за опроштај за историјску кривицу Немаца и признајем одговорност која не може да прође. Што даље је рат, то је важније
памћење. Рат завршава кад утихне оружје, али његове последице трају поколењима. То наслеђе је болно, али ми,
Немци, прихватамо га и носимо даље. Као председник
Немачке заједно с канцеларком Ангелом Меркел кажем
свим Пољацима: нећемо заборавити рану коју су Немци
задали Пољацима. Никада нећемо заборавити. Ту одговорност желимо да узмемо на себе с покорношћу. Ми немамо никакав разлог да себе сматрамо бољим Европљанима. Никада више национализам. Немци не смеју никада више да вичу: „Немачка изнад свега”. Никада више народи не смеју да се издижу над другима, расе изнад других раса. Наши очеви и мајке извукли су поуку из историје. Пружили су руку помирења, заједно кренули путем у
будућност, путем доброг суседства, сарадње и мира.
(Немачки председник Франк Валтер Штајнмајер, „Бета”, 1. септембар)
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МУКЕ С ГРАДСКИМ ПРЕВОЗОМ

ВОЗАЧИ У ШТРАЈКУ, ПОЛАЗАКА МАЊЕ
Аутобуси на сат
времена, а неке
градске линије
укинуте до даљег
Јавно-приватно
партнерство излаз?
Од понедељка, 2. септембра,
уместо да се аутобуски градски превоз појача због почетка школске године, догодило
се супротно: поласци аутобуса ЈКП-а АТП проређени су
због такозваног „белог штрајка” возача.
Из јавног градског превозника најављен је недељни ред вожње пошто је већ смањени фонд
возача аутобуса додатно умањен тиме што су бројни шофери отишли на годишњи одмор
или отворили боловање.

С градоначелником и
директором
За београдске дневне листове
Бојан Бојанић, директор АТПа, рекао је да аутобуси и у локалу и у међумесном саобраћају иду „на сат времена, док
су неке градске линије укинуте до даљег”.
У уторак, 3. септембра, представнике возача аутобуса примио је градоначелник Саша Павлов. Возачи су средином прошлог месеца потписали захтев
да им се плата повећа са око
45.000 на 70.000 динара, а да
ће уколико се то не деси, од 2.
септембра штрајковати. Један
од возача који је био на том
састанку казао је да су у дугом
разговору с Павловим његове
колеге и он прихватили да смање захтеве, односно да сада
траже да им плата буде 60.000
динара, не рачунајући рад у
трећој смени, додатке за кондуктерски посао... Возачи су
подвукли да ни због путника и

Мало аутобуса, мало више „дивљака”
лоших услова у којима раде,
али ни због себе, неће пристати ни на шта мање.
Градоначелник је објавио да
је на састанку „постигнут компромис с возачима” и изнео
очекивања да ће се јавни превоз нормализовати до краја радне недеље.
Ипак, у среду, 4. септембра,
одржан је састанак представника возача ЈКП-а АТП с директором Бојанићем. Према
његовим речима, градска власт
је понудила да се возачима исплати помоћ за оболеле (помиње се сума од око 40.000 динара), што је једино доступно
законско решење, с обзиром на
то да није могуће повећати плате због уредбе Владе Србије о
томе. Али возачи нису прихватили ову понуду, остали су при
својим захтевима, па је Бојанић, ако две стране не нађу заједничко решење, најавио могућност стечаја АТП-а.
Он је казао да ће панчевачко
аутотранспортно предузеће најпре изгубити поласке за Београд, а затим и све остале, „јер
не одржавамо то по распореду
по коме би требало”. Бојанић је
изнео став да постоји реална
опасност да због тога ресорно

министарство укине дозволу
АТП-у, што ће онемогућити реализацију најављеног јавно-приватног партнерства и да ће,
узрочно-последично, фирма отићи у стечај, те да ће тада „сви
добити раскиде уговора о раду”.

Ако две стране не
нађу решење, АТП
ће можда у стечај
Директор је потом обавестио
око двадесет присутних возача
да ако је њихова коначна одлука да не прихвате ово решење, његова обавеза да „свим запосленима, као и Граду и градоначелнику, пренесем да нисте сагласни с тим и да се покрене стечајни поступак”. Додао је да ће, пошто „мора да
функционише, Град обезбедити превоз”, на неки алтернативни начин.

Јавна молба
Да подсетимо, прошле недеље
одговарајући на наше питање

градоначелник Павлов је причао о важности јавно-приватног партнерства:
– Знате да је процес јавноприватног партнерства у вези
са АТП-ом ушао у званичне токове. Гледамо да он буде квалитетан и добар по АТП и од
квалитета ће зависити и време
његовог трајања. Надам се да
ћемо врло брзо добити партнера и окончати процес. Тачно се зна шта све Град као јавни партнер тражи од приватног партнера с којим ће потписати уговор, а то је пре свега
шездесет нових аутобуса, који
морају у врло кратком року да
се нађу на улицама града. То
ће омогућити не само већи број
полазака него и квалитетнији
превоз.
Павлов је тада нагласио да
је јако битно и то што ће јавно-приватно партнерство омогућити да лична примања запослених у АТП-у буду виша,
те да ће урадити све што је у
његовој моћи, „а да је у оквиру законских решења, да се и
до реализације јавно-приватног партнерства нађе начин
да се додатно – јер смо једном то већ урадили – побољша материјални положај возача: потпуно разумем да су
они дефицитарна радна снага
на тржишту рада, али ја њих
јав но мо лим за раз у ме ва ње
док не решимо ствари, односно док се не заврши започети процес”. Градоначелник је
закључио да се у процес ушло
поред осталих битних елемената, „како би се задржао број
запослених у АТП-у и поправили услови у којима запослени раде”.
У овој ситуацији једино могу да буду задовољни „дивљаци” – превозници који возе на
црно трљају руке. И, ситне новац како би могли да врате
кусур.

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА

Град плаћа половину цене карата
Ово право се односи
на ђаке који редовно
иду у средње школе
на територији другог
града
Из Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе стигло је обавештење за ученике и родитеље. Повод је реализација права на регресирање трошкова превоза
ученика који редовно похађају
средње школе на територији
другог града или општине у Јужнобанатском управном округу, а према којима Јавно комунално предузеће за превоз путника АТП нема редовне дневне линије.
Према Одлуци о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева почев од 5. септембра ученици односно родитељи малолетних ученика који су почетком 2019. године остварили
право на регресирање трошко-

ва превоза трeбе да доставе потврде средње школе о упису и
похађању редовне наставе, као
и аутобуског превозника о висини месечне ученичке карте
за дату релацију, како би им
наведено право било признато
и у новој школској, 2019/2020.
години.
Такође, сви заинтересовани
ученици односно родитељи ма-

лолетних ученика који наведено право нису до сада остварили, као и они ученици који су
у новој школској 2019/2020.
години тек уписали редовно
похађање средње школе на територији другог града или општине у Јужнобанатском управном округу, а према којима
ЈКП АТП нема редовне дневне
линије, могу од 5. септембра

да поднесу захтев за регресирање трошкова превоза, са одговарајућом документацијом.
Право на регресирање трошкова превоза утврђује се у
форми потврде и признаје у
висини од 50 одсто укупне цене месечне карте аутобуског
превозника чију услугу ученик
користи, а исплаћује два пута
годишње, то јест на крају оба
полугодишта, на службени текући рачун родитеља или пунолетног ученика, отворен по
налогу Секретаријата за јавне
слу жбе и со ци јал на пи та ња
Градске управе града Панчева.
Потврде и нови захтеви с доку мен та ци јом под но се се у
Градском услужном центру, у
канцеларији број 21, а образац
захтева може се преузети и на
сајту Града Панчева.
Све додатне информације
мо гу се до би ти на те ле фон
013/308-871. Особа задужена
за контакт је Драгана Дачић у
Секретаријату за јавне службе
и социјална питања.

ПРОМЕНЕ У ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Сузана Јовановић поднела оставку
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, поднела је
оставку. Незванично, она је то
учинила из „личних разлога”.
Да подсетимо, Сузана Јовановић је од двехиљадите наовамо била део двеју општинских влада пре садашњег мандата. Нисмо успели да добијемо потврду ове информације у
Градском већу, као ни име потенцијалног наследника Суза-

не Јовановић у овом важном
ресору локалне владе.
Сузана Јовановић је рођена
12. јула 1964. године. Завршила је Факултет политичких наука у Београду, смер социјална политика и социјални рад.
Од 2004. до 2008. била је члан
Општинског већа општине Панчево, a од 2009. године je радилa
у Центру за социјални рад „Солидарност” Панчево. Била је
локални консултант Светске
банке Вашингтон.

Током досадашње каријере
је учествовала на бројним конференцијама у земљи и иностранству у области социјалне
политике и поседује стручне
цертификате из ове области.
Удата је, мајка једног детета.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ДРУШТВО

Петак, 6. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА

ДА ДВА И ДВА НЕ БУДЕ ПЕТ...
Приредбе и поздравни
говори за новопридошле
ђаке
Око 1.000 првака
у панчевачким
ђачким клупама
Наставници, учитељи, професори и
ђаци су се, као и сваке године, потрудили да први дан школе протекне претежно у свечаној атмосфери. То се нарочито односи на основне школе. Старији ученици су у понедељак, 2. септембра, за придошлице – ђаке прваке
и њихове родитеље приредили пригодан културно-уметнички програм у
знак подршке и добродошлице.
Песмом, игром, рециталима, музичким тачкама, скечевима под маскама, у ношњама, дочекали су нову
генерацију првих разреда. Директори су их у својим поздравним говорима бодрили, указивали на важност
образовања и с поносом упознавали
присутне са школском историјом, досадашњим успесима ђака, плановима и будућим пројектима. Холови и
ходници, панои и зидови били су украшени колажима и цртежима, а поједине установе потрудиле су се да на
видео-биму представе ђачки живот.
Све у свему, свечане приредбе и
раскошни ентеријери умногоме су допринели да први дан протекне лепо и
да остане упамћен. Било је више свечано него радно.

Две делегације
Делегације локалне самоуправе су 2.
септембра посетиле две основне школе. Градоначелник Панчева Саша Павлов и чланица Градског већа задужена за образовање мр Татјана Божић обишли су прваке у ОШ „Ђура
Јакшић”, а заменик градоначелника
Предраг Живковић поздравио је ђаке
у Основној школи „Жарко Зрењанин”
у Банатском Новом Селу.
Централна градска манифестација поводом поласка у школу одржана је у „Ђуриној школи”, где су ђаци

и на став ни ци при ре ди ли бо гат
културно-уметнички програм. Том
приликом градоначелник Саша Павлов поздравио је учитеље, родитеље, баке и деке, а ђацима првацима
пожелео срећан полазак у школу.
– Данас ви крећете једним новим
путем, путем одрастања. Пут одрастања неће бити увек лак, али на том путу нећете бити сами, јер је управо наш
највећи и најодговорнији задатак да
вама, деци, омогућимо и помогнемо
да савладате сваку препреку, како бисте израсли у образоване, задовољне
и одговорне младе људе. Међутим, нећемо заборавити да сте ви и даље она
деца којој су потребни одмор, разонода и игра, а не само учење. У школи и
школским данима који су пред вама
упознаћете много нових другара, научићете прва слова, али и добићете одговоре на многа питања, отворићете
врата новим искуствима и стећи ћете

нова знања. Најважније од свега је
што ћете се радовати и учити са својим другарима из клупа, уз подршку
својих учитеља, родитеља и свих нас.
Ђачко доба треба да вам буде једно од
најлепших у животу, испуњено вредним учењем, игром и дружењем – рекао је градоначелник и истакао да је
Панчево окренуто будућности и да
морамо бити свесни да без образованих младих људи неће бити могућ даљи напредак и развој.

Улагање у образовање
Као и сваке године током летњег распуста, обављени су радови на санацији појединих васпитно-образовних
установа. За послове из области текућег одржавања у основним школама
– кречење учионица и других просторија, замену подова, молерско-зидарске радове и разне адаптације простора – за једанаест школа ове године из

буџета Града искоришћено је око седам милиона динара. Постављање керамике, санација тоалета, поправке
фасада и измештање монтажних објеката – опис је радова из области текућег одржавања у пет средњих школа
ове године, за шта је из градске касе
издвојено око 2.600.000 динара.
Када је о самом упису првака реч, у
први разред ОШ „Ђура Јакшић” уписан је 51 ђак, распоређен у два разреда.
На територији нашег града укупан број
првака у школској 2019/2020. години
јесте око 1.120, што је стандардни просек за нашу локалну заједницу. Чињеница је да се последњих година смањује број одељења првака, али да је један
од разлога и тај што се она формирају
на основу критеријума и правилника
Министарства просвете, науке и технолошког развоја према јасно дефинисаним правилима да једно одељење мора
имати минимум 25 ученика и ученица.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПЛАВИ КОРИДОР 2019”

Гориво у служби заштите животне средине
У Србији има око 1.000
возила на компримовани
природни гас

компримовани природни гас. Даљи
развој НИС-а у овом сегменту зависиће од перспективе развоја тржишта
у целини – истакао је Кандалинцев.

Гас је постао одрживо и
еколошки прихватљиво
алтернативно гориво

Исплативо пре свега

У организацији компаније НИС, у понедељак, 2. септембра, у Пословном
центру НИС-а у Београду одржан је
округли сто под називом „Коришћење природног гаса као погонског горива”. Дискусија је одржана у оквиру
манифестације „Плави коридор 2019”,
коју су организовале компаније „Гаспром” и „Унипер” с циљем промоције значаја коришћења природног
гаса. На овај начин НИС и Србија постали су део овог значајног међународног пројекта и угостили караван
возила на природни гас, који ће током трајања манифестације прећи више од 5.000 километара и обићи низ
европских градова, међу којима је и
главни град Србије.
На округлом столу су учествовали
представници гасне и аутомобилске
индустрије, као и стручне јавности и
медија, који су дискутовали о економским и еколошким предностима
коришћења природног гаса као погонског горива, као и о новинама у
индустрији возила која користе овај
енергент као гориво. Захваљујући повећању броја возила с погоном на природни гас, као и КПГ и ЛНГ пунионица, природни гас је постао одрживо и
еколошки прихватљиво алтернативно гориво доступно потрошачима.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Његова употреба доприноси смањењу емисије угљен-диоксида и нуди
значајан потенцијал за смањење емисија штетних материја у будућности.

Развој тржишта
Павел Кандалинцев, директор Дирекције за малопродају у компанији НИС,
указао је на еколошке предности и
финансијске добити од употребе компримованог природног гаса као погонског горива и навео да даља перспектива развоја КПГ малопродајне

мреже НИС-а зависи од трендова развоја домаћег тржишта овог енергента.
– Компримовани природни гас је
још једно алтернативно гориво које
смо уврстили у понуду у оквиру наше
малопродајне мреже, поред традиционалних врста деривата. Тренутно у
Србији има око 1.000 возила на компримовани природни гас и око 20
станица за пуњење, од чега су три у
власништву НИС-а. Планирамо даље
ширење малопродајне мреже НИС-а
у окви ру ко је ће би ти до сту пан

МЕЂУНАРОДНА КАМПАЊА
„Плави коридор” је међународна манифестација којa се традиционално
организује од 2008. године. До сада је у караванима који су прошли више од 55.000 километара и обишли око 130 градова учествовало преко
200 возила. Сваке године манифестација има посебан фокус. Овогодишњи караван возила симболично ће повезати трасе двају нових гасовода у изградњи – „Северног тока 2” и „Турског тока”.
Караван је подељен на европски и руски део, а финале ће бити одржано у Санкт Петербургу током трајања Међународног гасног форума. Током такозваног европског дела манифестације возила која учествују у
каравану прећи ће око 5.000 километара и обићи више од десет градова – од Истанбула до Грајфсвалда.

Андре Шуман, директор за питања
техничке сарадње компаније „Унипер”, представио је идеју и историју
манифестације „Плави коридор”, наводећи да је кључни циљ пројекта
презентација употребе природног гаса као погонског горива, као и перспектива развоја ове врсте енергента
на глобалном тржишту. Он је истакао
да је циљ ове акције да се јавности
укаже на предности употребе природног гаса као погонског горива и да
постоји одговарајућа малопродајна и
транспортна инфраструктура за развој ове врсте енергента.
Један од важних закључака скупа
је да на нашем тржишту постоји велика разлика у цени између дизела и
компримованог природног гаса, што
даје економску рачуницу да се већи
број возача определи из економских
интереса за гас као погонско гориво.
Тако, на пример, ако финансирате возило на ЛНГ и плаћате месечну рату,
биће вам већа рата за гасно возило,
јер је скупље у набавци, али ћете истовремено направити много већу уштеду на гориву, тако да ћете већ првог
месеца бити у плусу.
Компанија НИС је по други пут део
великог међународног пројекта „Плави коридор”, јер је и 2014. године била организатор округлог стола одржаног у част ове манифестације. Као
лидер на тржишту нафтних деривата
у Србији, НИС је прва велика мрежа
бензинских станица на домаћем тржишту која је у оквиру своје малопродајне мреже уврстила у понуду
компримовани природни гас (КПГ),
а тај енергент, који се сматра горивом будућности, доступан је и кроз
систем велепродаје компаније.

ЗАВРШЕНА ОБУКА
НАСТАВНИКА

Припрема за
велику матуру
Пред почетак нове школске године у Новом Саду је одржана
обука наставника за примену општих стандарда постигнућа за крај
средњег образовања и васпитања
за предмет матерњи језик и књижевност. Ова обукa била је намењена свим наставницима који наставу изводе на језицима националних мањина на територији АП
Војводине. Образовни систем Републике Србије већ дуги низ година примењује највише стандарде када је у питању образовање
ђа ка на је зи ци ма на ци о нал них
мањина. С тим у вези Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи с Покра јин ским се кре та ри ја том за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице и Педагошким заводом
Војводине, организовао је поменуту обуку. Стручном усавршавању је присуствовало укупно 65 наставника – 52 наставника мађарског језика, шест румунског, пет
словачког и два наставникa русинског језика. Општи стандарди
по којима се наставници сада обучавају јесу они стандарди по којима ће ђаци полагати државну
матуру, која улази у образовни
систем у мају односно у јуну 2021.
го ди не, че му прет хо ди проб но
полагање матуре у марту 2021.
године.

Према плану, деци која су похађала наставу на језицима националних мањина током основног
и средњег школовања биће омогућено да полажу матуру на матерњем језику. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања једна је од најважнијих
институција у области образовања у нашој земљи, која је добила
мандат од ресорног министарства
да доноси стандарде за различите предмете.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординацију модерне стоматологије
„Никодент медик” и поклоните себи здрав
и леп осмех. У
овом савременом центру за
хитну и рестауративну стоматологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.
Надокнадите зубе имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филерима познате француске лабораторије.
Нека ваш савршен осмех заиста буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056.
Д. К.

6

ЗДРАВЉЕ
ОЈАЧАЈТЕ ИМУНИТЕТ ПРИРОДНИМ ПУТЕМ

Х РАНА З А Д У Ш У

ДОЧЕКАЈТЕ СПРЕМНИ СЕЗОНУ
ПРЕХЛАДА И ГРИПА

Бекство
и то из једног јединог разлога: свако ово бежање у „можда” враћа нас на сам почетак бежања и на питањe да
ли је могуће побећи. Коју год
опцију да изаберемо, ма колико далеко отишли, ма колико се маскирали да нас нико (споља) не може препознати, остаје нам неко од кога бежања нема: нико никада није успео да побегне од
СЕБЕ. Ето, драги моји, можете побећи физички било
куда, али ваше ЈА увек иде с
Пише: Марија Достић,
вама. И ви знате да нисте попсихолог
бегли. Немогуће је себе лаДраги моји, колико пута вам гати дуго. И да ли је онда све
је дошло да побегнете од све- пропало? Да ли неко мора
га? Деси се, капне она кап да живи како не жели само
што прелије и осетите (опет) зато што је схватио да не монеодољиву жељу да побегне- же побећи?
Не мора се ништа! Ако смо
те. Побећи, једноставно, без
кофера, завежљаја, терета, до сада живели желећи да се
освртања... Побећи од: не- допаднемо другима, не чуди
мам, не могу, нисам, не же- незадовољство које осећамо.
То је немогулим, не сада...
ћа мисија: доПобећи и остападамо се друвити све страгима само онохо ве, бри ге,
лико колико се
стреп ње, све
укла па мо у
изречено и све Ма колико далеко
њихово виђепре ћу та но... отишли, од себе
ње нас. Од
По бе ћи
од побећи не можемо.
проблема се не
проблема,
може побећи,
сплет ка ре ња,
саплитања, подметања, ума- већ се може само – издићи.
рања, тумарања, лицемерја, Сагледати свој живот и људе
у њему као изазов, а не као
претварања, наговарања...
Можда би требало побећи проблем. То што смо „разуму други град, државу, на дру- но” поступали слушајући други континент? Што даље од ге, и навело нас је на бежање.
узрока и извора свих нево- Узети живот у своје руке је
ља, сплеткара и душебрижни- изазов.
Искључити ТВ, не пунити
ка. Можда би требало само
променити посао, сарадни- главу ружним стварима и неке, стан, део града, или пак пријатностима, за почетак је
избор „за сва времена” – жи- сасвим довољно. Кад отворивотног сапутника, животни мо очи ујутру и почнемо да
позив... Можда би требало бирамо шта је оно што хоћепроменити физички изглед, мо да видимо, тада смо на
боју и дужину косе, нешто путу не бежања, него повратуве ћа ти, не што сма њи ти, ка. Кључна ствар је у одабинешто прекрити или нешто ру онога што хоћемо у свом
животу и од њега. Све је на
сакрити...
Све то „можда” сасвим си- нама. Чак и ако изаберемо
гурно не води никуда, коли- да не учинимо ништа, и то је
ко год примамљиво звучало, избор, зар не?

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Лепе и једре усне

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Нега усана је код већине жена неправедно запостављена,
иако је једноставна и не захтева пуно времена. Довољно је свакодневно наносити квалитетне балзаме
и једном недељно
урадити пилинг нежним препаратом са
сит ним абра зив ним
честицама. Након тога треба
нанети природни мед и држати двадесет минута, испрати и поново нанети балзам и
– нега је завршена.
Кармини који имају дуготрајно дејство и не скидају се
водом, исушују усне, па их не
треба стављати свакодневно.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Поред грожђаних масти, могу се користити и хидратантни кармини за негу. Да бисте уснама вратили волумен
и једрину, можете користити и благодети естетске медицине. Једине две процедуре које се препоручују јесу
убризгавања хијалуронских
филера или масног ткива.
Синтетичке препарате, силиконе и слично треба избегавати, не само зато што нису
безбедни за здравље већ и из
естетских разлога: они нису
вечни, а кожа на лицу с годи на ма гра ви ти ра на до ле,
што силикон не може сразмерно да пропрати. Зато је
боље и безбедније користити
при род ни хи ја лу рон, ко ји
траје од девет до дванаест месеци, или
пак сопствене масти. Процедура с
ма сним тки вом
је специфична, јер
се маст из вашег тела прочишћава и потреб на је хи пер ко рек ци ја
(убризгавање веће количине
ткива, јер се оно брзо ресорбује у организму).
Постоји и процедура убацивања хијалуронских филера у усне без игле, бола и опоравка, која се ради хијалурон-пеном у козметичком салону. Третман је одличан, али
је потребно такође урадити
хиперкорекцију, јер након неколико дана долази до смиривања усана, а самим тим и
во лу мен по ста је ма њи од
очекиваног.
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Лето се лагано ближи крају, а
пред нама је доба године када
вируси и бактерије надиру у
пуној снази и вребају оне најнеспремније међу нама како
би им се населили у организму и изазвали разне тегобе,
најчешће респираторне. Добро
је познато да нас од ових напасти штити првенствено снажан
имуносистем, а право време да
почнете да га јачате је – баш
сада.
Довољно је да мало коригујете своју исхрану и животне
навике и да почнете да уносите
намирнице које доказано поспешују имунитет и посао ћете
завршити таман на време, па
ће вас прехладе и грип ове јесени заобићи у широком луку.
За оптимално функционисање
имуносистема од највеће је важности правилна исхрана. Ево
листе намирница које бисте
морали да уврстите у свој мени у овом периоду.

Протеини
Крто месо, пилетина, риба, махунарке, јаја, јогурт и друга
храна богата протеинима треба да буду често на вашој трпе зи ако же ли те да оја ча те
имунитет.

ЦРНО ВИНО? МОЖЕ!
Премда јака пића
ремете рад имуносистема, то није
случај с вином.
Чаша црног вина
дневно појачава имунитет и штити од грознице и поремећаја у
раду дигестивног система.
Протеини улазе у састав антитела и белих крвних зрнаца,
која проналазе и уништавају
ми кро бе и ће ли је кан це ра.
Осим тога, протеинска храна
садржи и много цинка, гвожђа
и витамина комплекса Б, који
су такође важни за јачање имунитета.

Бундева и бразилски орах
Сада имате добар разлог да сачувате семенке када сечете бундеву – 125 грама семенки садржи око шест милиграма цинка,
једног од најважнијих нутријената за рад имуносистема.
С друге стране, бразилски
орах је најбољи природни извор антиоксидантског минерала селена, који јача имунитет.
Када немамо довољно селена,
наша бела крвна зрнца спорије убијају микробе и ћелије рака. Сваки бразилски орах садржи 75–100 милиграма селена, па је довољно да поједете
један до два дневно да бисте
унели препоручену дозу.

Јогурт и зелени чај
Око 70% имунолошког система налази се у вашим цревима,
па је логично да снажан имунитет зависи од здравља гастроинтестиналног тракта. Живе
културе које се налазе у неким
јогуртима штите црева од штетних бактерија. Шоља дневно
овог јогурта је све што вам треба.
Верује се да Јапанци ретко
оболевају од многих болести

Правилна исхрана је најмоћнија „вакцина”
зато што пију много зеленог
чаја. Овај здрави напитак богат је једињењима и моћним
антиоксидансима који јачају
иму ни тет. Ако сте здра ви,
пијте једну до две шоље дневно, а у случају болести појачај те до зу на три-че ти ри
шоље.

Слатка подршка

куркумина, који има антиокТамна чоколада садржи анти- сидативно и антиинфламаторно дејство. Куркума садржи и
оксидант звани теобромин,
витамин Б6, као и вакоји може помоћи у јажне минерале: качању имунолошког
Савет
лијум, манган и
система штитећи
гвожђе.
плус: пијте
ћелије од слободЂум бир та них ра ди ка ла.
лимун, мед,
кође има проИмајте у виду да
ђумбир и куркуму с т и в у п а л н а ,
је тамна чокоБели лук
топлом водом. Овај антисептичка,
лада богата каантибиотичка
Бели лук је јестиви антибио- лоријама и затоник је испробан
и антиоксидатик с јаким антибактеријским сићеним мастилек за
тивна својства,
и антивирусним дејством. Ње- ма, па бу ди те
стимулише
гова сумпорна једињења садр- умерени.
прехладу.
организам, изазиже изненађујуће много антиДобро слатко рева зно је ње, де лу је
оксиданса.
шење је и мед, будући
против гасова и умирује
Једите најмање један чешањ да овај пчелињи производ садневно. Исецкајте га или из- држи велики број витамина, болове.
гњечите и оставите да одстоји минерала, аминокиселина и
10–15 минута како би у потпу- биофлавоноида, а има и анти- Семенке, алге, печурке
ности пустио своја лековита је- бактеријски учинак. Једна ка- Сунцокрет је богат извор витадињења. Ако вам пресан бели шика дневно је све што вам мина и моћан антиоксидант.
лук не прија, суплементи су треба за заштиту од вируса, И друге семенке, интегралне
добро решење, нарочито у се- гљивица и бактерија.
житарице и коштуњаво воће
зони прехладе и грипа. Ако
добри су извори витамина Е, а
узимате антикоагуланте, прво Куркума и ђумбир
можете га узимати и у облику
се посаветујте с лекаром, по- Доказано је да конзумирање суплемента.
што бели лук може да појача куркуме може побољшати одСпирулина је плаво-зелена
говор имуносистема. То је због алга богата гвожђем и селеном.
дејство ових лекова.
Позната је по својој моћи да
ојача имунитет и превенира
ШТА ЈОШ МО ЖЕ ТЕ ДА УРА ДИ ТЕ
бројне болести, међу којима је
Да бисте ојачали имуносистем, ево о чему још треба да пои рак. Дајте јој шансу!
ведете рачуна:
Сигурно већ знате да печурке спадају у најздравије намир– избегавајте пушење;
нице на планети. Богате су есен– редовно вежбајте;
цијалним хранљивим супстан– одржавајте здраву телецама и минералима. За имусну тежину;
нитет су посебно добре маита– довољно спавајте;
ке, шитаке и реиши.
– минимализујте стрес;
У заштити од напада виру– пијте најмање осам чаша
са и бактерија незаобилазна
је помоћ биљних чајева. Поводе дневно;
себно се препоручују они од
– избегавајте засићене масти, рафинисане шећере и алкохол;
камилице, жалфије, тимијана
– наоружајте се осмехом и оптимизмом.
и ехинацее.

Узми боје
Воће и поврће живих боја богат је извор антиоксиданса, супстанци које су нашем организму потребне у великим количинама када смо болесни или
под стресом.
Не заборавите на бобичасто
воће. Боровнице имају највише антиоксиданса од свег воћа. Купине, јагоде и малине их
такође садрже у великим количинама.
За људе који покушавају да
избегну шећер у воћу, црвене
паприке су одличан алтернативни извор витамина Ц. Још
боље је ако су паприке љуте,
јер је доказано да оне снижавају холестерол и притисак и
убијају бактерије и вирусе у дисајним путевима.

ВИ ТА МИН СКА БОМ БА
Исцедите у соковнику по килограм цвекле, зелених јабука
и лимуна и у добијеном соку растопите килограм
меда. Сипајте у флаше и чувајте у фрижидеру.
Попијте целу количину у наредних неколико
дана, тако што ћете три пута дневно пити по
једну чашицу (0,3 дл). Када све попијете, направите паузу шест месеци, па поновите.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

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

УМЕСТО ДНЕВНИКА, ДРОНОМ ПО ГЛАВИ УЧЕНИКА
И на почетку ове школске године ђаке су сачекале бројне
промене – од увођења електронских дневника до нових
правила за екскурзије и нових
предмета. Крајњи ефекти ових
потеза биће познати касније,
за годину, две или десет, кад
садашњи ђаци почну да траже
посао, али шта је, ту је...
Мада, у основи, разлога за
бојазан и нема. Промене су,
као и претходних деценија, у
овој области козметичке (последња суштинска била је укидање усмереног образовања), а
су шти на оста је не так ну та:
основци се и даље криве под
теретом претешке ђачке торбе, наставни планови и програми остају преобимни и неприлагођени потребама друштва, лектиру нико не чита, а
математика се и даље учи из
Венеових збирки решених задатака које су први пут штампане 1968... Али „ми идемо у
корак с временом”.
Проглашена за „циљ над циљевима”, дигитализација је увелико ушла на наша врата, најављује се „обогаћивање наставе роботима и дроновима”, „дигиталне учионице” броје се хиљадама, али се поставља питање колико ове мере могу да
унапреде наш васпитно-образовни систем кад трећина школа у Србији и даље нема урађену основну инфраструктуру –
нормалне тоалете, довољно учионица, фискултурне сале...
И још ово: од какве је користи што родитељ сада добија
СМС поруку о успеху и владању ученика у школи када ће
она само на тренутак да га поремети у гледању ријалитија
на те ле фо ну? Но кре ни мо
редом…

Нема више „дневником
по катедри”
Најкраће речено, еДневник је
база података којој родитељи
и остали заинтересовани (наставници, директор школе, Министарство...) могу да приступе преко интернета. За употребу ове замене за класични дневник (који се више не користи)
наставници су обучавани током целе прошле године. Они

ће сада свакодневну евиденцију о одржаним часовима и ваннаставним активностима, школске обавезе, оцене, изостанке,
теме за писмене задатке... „укуцавати у компјутер”, обезбеђујући на тај начин себи више
времена за непосредан рад са
ученицима. Док је, на пример,
имена и презимена ученика који су одсутни са часа наставник на почетку сваког часа морао да уписује ручно, у електронском дневнику то се ради
једним кликом, „чекирањем”
имена одсутног ђака.
Дигитални дневник унапредиће објективност у оцењивању, правдању изостанака и опхођењу према ученицима уопште. Ако ђак има две јединице
и две двојке, а наставник му
закључи један, овакво, „необјективно” оцењивање биће одмах видљиво и разредном старешини, директору, али и родитељима. Исти је случај и ако
разредни старешина накнадно
оправда изостанке – директор
ће бити упозорен!
Софтвер сам израчунава просек оцена за сваки предмет,
као и просек оцена из свих
предмета заједно. Занимљиво
је да се програм електронског
дневника може подесити тако
да, чим просек оцена неког ученика драстично почне да пада,
или падне испод неке одређене вредности, систем аутоматски обавештава наставника и
разредног старешину, који потом треба да обавести ученика
и родитеље о постојећем проблему и заједно се усредсреде
на његово решавање.

Екскурзије
Годинама трају расправе о томе да ли је екскурзија део наставе или награда ђацима што
нису одустали од школе током
претходне године. Чињеница
је да су у једном тренутку изгубиле своју праву сврху и претвориле се, када се говори о
средњим школама, у туристичке туре са шопингом и пуно
алкохола. Новим правилником
о ђачким екскурзијама, који је
обзнанило Министарство, оваквим путовањима, и за основце и за средњошколце, враћа
се образовно-васпитни смисао.

Као прво, у иностранство ће
убудуће моћи да иду само велики матуранти, док ће остали ђаци обилазити Србију и
Републику Српску (али њу само једном у току школовања).
У пракси, ово значи да ће сваки ђак обићи Виминацијум,
Тршић, Сирмијум, Фрушку гору с манастирима и спомеником Бранку Радичевићу и још
десетак сличних места. Новина је да ће ђаци имати обавезу
да напишу реферат о томе где
су били и шта су видели, али
ће их више погодити одредба
правилника која строго забрањује алкохол и опијате за све
учеснике путовања – и наставнике и ђаке. Уколико патрола
полиције током редовне контроле аутобуса уочи кршење
ове одредбе, дужна је да о томе обавести надлежне просветне органе, који ће спровести
дисциплински поступак.
Такође, сваки аутобус који

ДА ВАС ДЕ ТЕ НЕ ЛА ЖЕ ЗА ОЦЕ НЕ

тања, као и с правилима о заштити података о личности.
Држава тврди да неће бити могућности злоупотребе, јер ће
се у информационом систему
сваки ученик водити само са
својим јединственим образовним бројем.
Увођењем овог ученичког ко-

превози ђаке мораће да има
појасеве за везивање на сваком
седишту, а за путовање дуже
од два дана родитељи ће достављати податке о здравственом стању ученика.

Јединствени образовни
број
Прва фаза увођења јединственог информационог система у
просвети биће завршена у марту следеће године, када ће сваком ученику и студенту у Србији бити додељен јединствени образовни број (ЈОБ). Додељивањем овог броја држава
ће бити у могућности да ученике и студенте прати кроз читаво школовање, од предшколског образовања па до факултета. ЈОБ ће представљати инди ви ду ал ну и не по но вљи ву
ознаку која се састоји од 16
карактера и биће одређен у
складу с важећим прописима
у области образовања и васпи-

Наставни планови и
програми остају
преобимни и
неприлагођени
потребама друштва,
лектиру нико не чита...
да поједноставиће се процедуре уписа у школе и на факултете, па више неће бити потребно достављати силне до-

кументе приликом преласка с
једног нивоа образовања на други, јер ће цео сет података пратити ученика.

Е-упис
Од јуна је поједностављен упис
ученика у средње школе у Србији. Информациони систем
еУпис, који је ове године први
пут примењен, ослободио је
родитеље и ђаке обавезе да
приликом уписа у први разред основне школе прилажу
извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту. Такође, тај систем је ослободио студенте на свим факултетима Универзитета у Београду да прилажу извод из
матичне књиге рођених, а уместо њих су запослени у школама и факултетима приступали овим подацима по службеној дужности.
З. Станижан

СТРО ГО ЗА ПРЕ ВО ЗНИ КЕ
Предвиђено је да сваки аутобус мора да има
регистрациону налепницу и потврду о техничкој исправности стару до тридесет дана, лиценцу за превоз, ознаку за организовани
превоз деце, сигурносне појасеве за сва седишта, уређај за загревање, хлађење и проветравање, тапацирана седишта, прибор за
чишћење, обавештења о улазу, излазу, слободне пролазе између седишта и свих излаза.
Такође, сваки аутобус мора имати бар један
апарат за гашење пожара, опрему за пружање прве помоћи и осталу прописану опрему,
попут резервног точка и троугла.

СР БИ ЈА ПО ДЕ ЉЕ НА НА РЕ ГИ ЈЕ
Интернет: кликом на еДневник добија се уводна страница и за приступ су потребни ЈМБГ
детета и ПИН код који се добија у школи. Да
би се ове шифре добиле, родитељи морају да
дају сагласност на употребу дечјег ЈМБГ и свог
за потребе еДневника. Уколико то не дозволе,
неће им бити омогућен приступ и мораће да
долазе на „отворена врата” уколико желе да
се упознају са успехом и понашањем свог детета. Треба водити рачуна о томе да само
разредни старешина има приступ свим предметима и свим оценама, изостанцима итд.
СМС поруке: овај сервис функционише за кориснике свих мобилних мрежа у Србији. Шаље се упитна СМС порука на број: 6212 (без
префикса), с текстом поруке: оцене ПИН
(уносите ПИН ученика). У року од једног минута добија се повратни СМС са средњим

просечним оценама за сваки школски предмет. У случају да родитељ жели појединачне
оцене за одређени предмет, потребно је да
пошаље СМС поруку на број: 6212 али сада
са следећим текстом: оцене ПИН ПРЕДМЕТ
(где ћете ПИН заменити тајним кодом ученика), а ПРЕДМЕТ је трословна скраћеница за
школски предмет: за математику – мат, српски језик – срп, физику – физ... Упитне поруке могу се куцати и малим и великим
словима. Цена поруке је 20 динара + ПДВ.
Телефонски позив: позивом на број: 090328-28-28, који је омогућио „Телеком Србија”,
добија се веза с говорним аутоматом, који
прво тражи да се укуца ПИН ђака, после чега аутомат диктира појединачне оцене за све
школске предмете. Цена једног минута позива је 18 дин. + ПДВ.

Како се не би стално вртела
иста места у Србији за одлазак на екскурзију, ђаци
основних школа мораће сваке године да посете други део
Србије, која је, за ову сврху,
подељена на следећи начин:
– АП Војводина (Бачка, Банат, Срем);
– западна Србија с Таром;
– југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац);
– централна Србија (Шумадија, Поморавље);
– ибарско-копаонички крај;
– јужна Србија (Ниш, Врање);
– источна Србија са Ђердапом;
– Београд и околина.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Шта када изгубите
личну карту
Наша суграђанка Јелица П. пожалила се да је изгубила личну карту и
питала је шта сада треба да учини и
да ли је дужна да сама огласи изгубљени документ у „Службеном гласнику”, те колико ће је овај „губитак”
коштати.
Сходно члану 22 Закона о личној
карти, лице које остане без личне
карте дужно да без одлагања пријави
нестанак тог документа организационој јединици МУП-а која је несталу
личну карту издала и која ће и донети решење којим се лична карта проглашава неважећом. Дужни сте потом и да поднесете захтев за издавање нове личне карте.
Ситуација је слична и када изгубите пасош, с тим

што тада нестанак пријављјујете најближој полицијској управи, односно
полицијској станици, без обзира на
то где је документ извађен. Ако путну исправу изгубите у иностранству,
нестанак треба да пријавите најближем дипломатском или конзуларном
представништву Републике Србије.
Није потребно да сами оглашавате
изгубљену личну карту у „Службеном
гласнику”. То ће уместо вас учинити
орган који вам издаје личну карту,
али ви сте дужни да то платите. Наиме, приликом пријаве нестанка изгубљених докумената треба да приложите доказ о уплаћеној накнади на
име републичке административне таксе за пријаву нестанка личне карте
односно путне исправе
и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање реше ња о про гла ше њу
личне карте односно
путне исправе неважећом у „Слу жбе ном
гласнику”. Републичка административна
такса износи 550 динара, а оглашавање
решења у „Службеном гласнику” стаје 798 динара.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Ко укључује уличне сијалице
„Зашто некад касни укључење јавне
расвете, па улице изгледају сабласно?”,
пита Мирјана Јовић с Котежа 2.
Време рада јавног осветљења града
и насељених места града Панчева (паљење и гашење) дефинисано je табелом преузетом од Града Београда, које су се
придржавали сви градови у Србији. Табела
је годишња и време
паљења и гашења осветљења мења се на десет дана за око петнаест минута.
До ско ра се је дан
број јавних светиљки
укључивао даљински,
ра дио-уре ђа јем из
зграде „ЕПС Дистрибуције”, а неке уличне светиљке „радиле”
су на фотоћелије.

У последње три године сви стари
радио-уређаји и фотоћелије замењени су новим прекидачима на стубовима, који се програмирају.
Некад се јављају проблеми, јер је
електроника у орманима на стубовима изложена веома ниским температурама
зими и високим лети,
тако да долази до одступања у раду по неколико минута. Зато
се дешава да у две суседне улице постоји
мала разлика у времену укључивања јавног
осветљења. Други проблем је што уређаји не
препознају временске
при ли ке, па кад је
облачно време, изгледа као да уређаји касне са укључењем.

Петак, 6. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОНУДА СТАНОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У НАШЕМ ГРАДУ

РОБА КОЈА НАЈБРЖЕ НАЂЕ КУПЦА
Кров над главом кошта од
80 до 300 евра месечно
Нама у „Панчевцу” вишедеценијско
искуство говори да је роба која најбрже у нашем граду пронађе купца –
стан за издавање. Немали број пута
се десило да добијемо позив или имејл
од читалаца који се жале да су сви
станови оглашени у нашем листу издати и пре но што се штампарска боја на најновијем броју осушила.
Овај феномен тешко је објаснити.
Велика је вероватноћа да се последњих година за становање у Панчеву
интересују и људи из „провинције”
који студирају или раде у Београду.
Станарине су код нас драстично јефтиније него у престоници, не издају
се којекакве „шупе”, а до центра Београда превозом стижете некад и много брже од самих Београђана. У ово
доба године навала на станове већа je
него икад, па смо решили да проверимо каква је тренутна понуда.

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

Порески прекршај
Осим тога, према Закону о порезу на
доходак, станодавац је у обавези да
поднесе пореску пријаву чим вам изда стан. Ако то не учини, прави порески прекршај. Порез на приход од закупа стана износи 20% од висине закупнине на годишњем нивоу и плаћа
се квартално.
Ви сте као подстанар и сами у обавези да у року од осам дана од закупа
стана пријавите своје место боравка у
оближњој станици полиције, а станодавац мора то да вам омогући давањем неопходне документације. У супротном, предвиђене су новчане казне
и до 50.000 динара. Како ствари стоје,
у Панчеву ова правила мало ко поштује, па узимањем стана у закуп заправо
постајете власников „рођак са села”.
Ако на то пристанете, станарина углавном „појефтини” за око 10 евра.

За сваки џеп

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

Када је реч о ценама, најскупљи је
свакако центар града. Намештена гарсоњера у најстрожем центру од свега
22 квадрата, с централним грејањем,
кошта 120 евра, а закуподавац каже
да је пријава обавезна.
Петнаестак квадрата већи једнособан намештен стан, на сличној локацији, кошта 150 евра. Најскупљи стан
на који смо наишли је двособан, потпуно нов, у центру, луксузније опремљен, са етажним грејањем. Цена је
300 евра. За оне са скромнијим прохтевима, двособан ненамештен стан у
ширем центру може се наћи за 100

евра ако ћете глумити „рођака” или
110–120 евра с пријавом.
Најповољнији станови су на Котежу 2, који је познат по зградама с
танким зидовима, због којих имате
осећај да с комшијама живите у истом
простору. Остале цене можете видети у нашој табели.

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

ИЗДАВАЊЕ СТАНОВА (цене у еврима)
гарсоњера

120

(намештена)

Центар
1 соба

2 собе

150

300

(намештен,
(нов,
централно
намештен,
грејање, уговор) етажно грејање)

Тесла
1 соба

110

Котеж 2
1 соба

(опремљен,
ЦГ, уговор)

80

(намештен)

Содара
1 соба

Стрелиште
2 собе

100

150

(ненамештен,
годину дана уговор,
депозит једна станарина)

Миса
2 собе

1 соба

100

(ЦГ, опремљен,
уговор)

2 собе

120

(опремљен,
нису
пријављени)

120

(намештен,
ТА пећ)

Маргита
гарсоњера

100

(није потписан уговор,
није пријављен,
депозит 100 евра)

1 соба

200

(празан,
грејање на гас)

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ПРОТИВ ПУШЕЊА ДУВАНА НА ОТВОРЕНОМ?

Себе трујеш, мене гушиш...

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови
Панчева и Јабуке
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 6. септембра, од
8.30 до 10.30, без струје ће бити становници Улице Владимира Жестића
од Жарка Зрењанина до Цара Душана, Улице Максима Горког од Владимира Жестића до Краљевића Марка и
Основна школа „Бранко Радичевић”.
Истог дана, од 11 до 13 сати, струја
ће бити искључена у Улици цара Лазара од Владимира Жестића до Првомајске и у Краљевића Марка од
Максима Горког до Цара Душана. Такође у среду, од 9 до 13.30, без струје
ће бити и део Јабуке, конкретно –
Охридска улица од Лењинове до Првомајске и Улица Ђуре Ђаковића.
У понедељак, 9. септембра, од 8.30
до 10.30, без електричне енергије остаће поново становници Улице Владимира Жестића, али овог пута они на
потезу од Цара Лазара до Милоша Требињца, затим становници дела Улице
цара Лазара од Владимира Жестића
до Првомајске, становници Првомајске од броја 31 до броја 37, као и становници Улице Милоша Требињца од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Владимира Жестића ка Првомајској.
Истог дана, од 11 до 13 сати, струје
неће бити у делу Улице Милоша Требињца од Војводе Радомира Путника
до 6. октобра, у делу Улице др Светислава Касапиновића од Цара Душана
до Милоша Требињца, у делу Улице
цара Душана од Др Светислава Касапиновића до Улице 6. октобра, као и
на непарној страни Улице 6. октобра.
У уторак, 10. септембра, од 8.30 до
10.30, струја ће бити искључена у блоку зграда Пепељаре у Максима Горког и у блоку зграда у Краљевића Марка 32 а, б, ц, д, е и 34 а, б, ц и д. Истог
дана, од 9 до 13.30, струје неће имати
Панчевци који живе у Петра Прерадовића, од броја 30 до Милоша Требињца, у Улици Милоша Требињца од
Филипа Вишњића до Владимира Жестића, у Улици Владимира Жестића
од Светог Саве до Милоша Требињца
и у Улици Светог Саве од Владимира
Жестића до Краљевића Марка. У уторак, од 11 до 13 сати, без струје ће бити зграде у насељу Зеленгора број 97
а, б и ц, 99 а, б и ц и 100 а, б, ц и д, као
и непарна страна Улице Жарка Зрењанина, од броја 99 до 111.
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.

И. ВУКОВИЋ

И. ЖАЛАЦ

Током обележавања Светског дана без
дуванског дима, 31. маја, изнет је податак да у Србији пуши чак трећина
становништва. Од болести које изазива пушење годишње умре више од
15.000 људи. И код непушача дувански дим повећава ризик од рака плућа и кардиоваскуларних обољења.
Ради смањења ризика од ових болести у нашој земљи је 2010. забрање но пу ше ње у рад ном про сто ру.
Шведска је, рецимо, једна од земаља
које су ставиле под забрану пушење и
на отвореном, као што су игралишта,
баште ресторана и перони станица.
Питали смо грађане како они гледају на идеју о забрани пушења на
јавним местима.
ИВАН ВУКОВИЋ, пензионер:
– Ја сам увек против пушења. Ако
се нешто не мора, онда се не мора.
Нисам никад пушио, али мој син пуши и не могу да му објасним колико
је то штетно и опасно по здравље. Какав год закон да се донесе, пушачи би
нашли свој простор за пушење. Зато
се њима не може забранити, али се

С. ТРИВУНОВИЋ

И. ЈАКШИЋ

Т. КОЛАШИНАЦ

И. СТАНКОВИЋ

непушачима може обезбедити чист
јавни простор, без дуванског дима.

шина и дувански дим. Тотална забрана пушења била би у реду, зашто да не.

ИГОР ЖАЛАЦ, машински техничар:
– Наравно да сам за то да се забрани пушење и у јавним просторима. Ја
сам против пушења у сваком смислу.
Сматрам да пушачи треба нађу себи
неку просторију у којој би конзумирали дуван тако да не трују друге људе.
Такође, веома ми смета то што многи
пушачи бацају пикавце где стигну.

ТАЊА КОЛАШИНАЦ,
матуранткиња Гимназије:
– Против сам пушења на отвореном, али само на неким местима, не
на свим. На пример, ја сам пушач, а
никада нисам запалила цигарету на
игралишту. Не свиђа ми се то што
многи људи пуше на местима где се
деца играју и притом бацају опушке
свуда око себе. С друге стране, има
места где пушење треба да буде дозвољено: у неким кафићима, на неким отвореним местима, и тако даље.

СЛАВКО ТРИВУНОВИЋ, менаџер:
– Ја не пушим, тако да сам против
пушења. Међутим, на отвореном пушачи могу да конзумирају дуван. У
радном простору би требало забранити дувански дим, али на отвореном је
океј, нек пуше до миле воље (смех).
ИВАНА ЈАКШИЋ,
хемијски техничар:
– Јесам против пушења на отвореном, јер има деце, као и одраслих људи којима то утиче на здравље и погоршава им тегобе. Примера ради, мој
син има астму и њему сметају и пра-

ИРЕНА СТАНКОВИЋ, дизајнерка:
– И јесам и нисам за тоталну забрану. Можда треба укинути пушење
у неким круговима, као што су дечја
игралишта. Негде где не смета ником, мислим да нема потребе за забранама. Ако се негде креће доста
људи, на пример на аутобуским станицама или у парковима и на сличним местима, онда има смисла забранити конзумирање дувана.
Анкетирала: Ј. Катана
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ПАНЧЕВАЧКИ БЛИЗАНЦИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЈЕДНА ДУША, А ДВА ТЕЛА
Близанци су одувек заокупљали пажњу околине. Како изгледа имати
брата или сестру близанца? Колико
су они заиста повезани и да ли је тачно да кад се један удари, и другога
боли? Има ли истине у причама да
их у школи не разликују? Неки од
њих су нам испричали своје приче...

Његов брат нам потврђује да увек
зна како се Јован осећа, јер они имају
посебан начин комуникације, коју
други људи не разумеју.

Предраг и Ненад
Предраг и Ненад Нинић (34) кажу да
је одрастање у пару било веома узбудљиво, забавно и испуњено двоструком срећом, али и са двоструко више
проблема и невоља. Лакше им је било него „рођенима појединачно”, сматрају, јер су сваки успех и сваки неуспех делили.
– Од првог дана имаш најбољег друга, с њим упознајеш свет и самог себе. Правиш прве кораке, одлазиш у
школу и делиш љубавне проблеме.
Увек смо имали посебан начин комуникације – каже нам Ненад.
Пријатељима и рођацима је увек
било тешко да препознају ко је Предраг, а ко Ненад. У школи су чак могли без проблема да одговарају један
уместо другог, а током студија професори су захтевали да на испит долазе заједно, како би елиминисали
могућност да један одговара уместо
другог! Као већину осталих близанаца, родитељи су их облачили истоветно.

– Знали смо да се намерно испрљамо или исцепамо, да би нам распарили одећу. Али када смо почели сами
да идемо у куповину, дешавало се да
уђемо у различите продавнице и купимо исте ципеле! – прича нам Предраг.
Смешних ситуација било је напретек. Тако су на Ненадовој свадби честитали Предрагу и љубили га, мислећи да је он младожења.
– А на једном летовању је неки декица читао новине на клупи и гледао
како се јуримо по шуми, а после тога
је отишао код наших родитеља и рекао зачуђено да им је син невероватно брз! – прича с осмехом Ненад.
Њих двојица имају исти укус када
су у питању музика, филм, али и
избор пријатеља. Занимљиво је да
су и дан-данас, као одрасли, скоро
идентични.
– До краја основне су нас тешко
разликовали, мада смо се трудили
да што мање личимо. Сада смо се
доста променили, али је сличност
на фотографијама и даље велика.
Они који нас добро познају могу да
уоче разлике у детаљима, али и даље нису сигурни кад чују само глас.
Наша деца нас некада не разликују,
што уме да буде од користи – објашњава Предраг.
Он додаје да је најлепше када знаш
да ниси сам, да увек имаш помоћ и
подршку некога ко ти је најближи и
одувек уз тебе.
– Леп је осећај када знаш да си посебан и да можеш да делиш с неким
сва стечена искуства од рођења. То је
веома чудна повезаност; где год да се
налазимо, шта год да радимо, ми је
осећамо. Не прође један дан да се не
чујемо – каже Предраг.

Јован и Ђорђе
Јован и Ђорђе Јевић (11) кажу да је
одрастање с братом близанцем нешто
најлепше у животу, јер је неко увек ту
да пружи подршку и прави друштво,
али и да те одбрани кад треба, јер су
„заједно најјачи”.
– Увек могу да претпоставим шта
Ђорђе мисли и шта жели да каже,
јер га знам из стомака – прича нам
Јован.

Забавно им је што се други људи
стално ишчуђавају кад их виде, а они
који их знају не могу никако да погоде ко је ко.
– Једном је мама дошла да ме пресвуче за приредбу. Обукла ми је панталоне, кошуљу и лептир-машну. Када сам се појавио пред другарима,
сви су ми прилазили и говорили да
сам Ђорђе, јер он воли да се тако
облачи – прича Јован.
А на свадби њихове тетке стално
су трчкарали по
сали, па су гости који су мало по пи ли по мислили да виде дупло! То се
и
дан-да нас
препри ча ва на
породичним
слављима...
Јован и Ђорђе имају различит укус за облачење. Чак и када су принуђени
да ку пе не што
Предраг и Ненад исто, зна се шта
је чије. Некада
и мењају гардеробу.
– Ја сам стилизованији. Важно ми
је како се облачим – каже Ђорђе, а
Јован додаје да њега гардероба не занима много, али
да воли тиркизну
боју.
Бра ћа Је вић
увек иду на исти
спорт, а тренутно
тренирају ватерполо. Јован каже
да му је најлепше
што има бра та
близанца, који је
ту за њега у свакој прилици и неприлици, а увек
могу да се допуњују, као на пример у учењу.
Обојица тврде
да постоји јака повезаност међу њима и да се она испољава кроз пренаглашена узајамна осећања.

Миња и Тара
Гимназијалке Миња и Тара Шећковић (16) двојајчане су близнакиње.
Сматрају да је њихов долазак на свет
био велика срећа за родитеље, али и

напор, јер су добили две бебе одједном. Али верују да је сада њиховим
родитељима лакше, јер воде рачуна
једна о другој.
– Мени је
одрастање
са сестром
близнакињом нај нормалнија ствар,
јер једино
за то знам.
Навикла
сам да сваки део дана делим с
Таром, да
смо стално
за јед но и
да не моЈован и Ђорђе рам ништа
да јој препричавам јер смо све преживеле заједно – прича Миња.
Њена сестра каже да, иако су доста сличне, имају
и доста разлика.
– Занимају нас исте ствари, али свака ће урадити
нешто на свој начин. Волимо да истакнемо и неке
различитости, јер не желимо да нас људи дефинишу као потпуно исте особе – објашњава Тара.
Родитељи су их, као мале, облачили различито,
па су у основној школи
другари могли да их разликују по томе што је Тара носила искључиво розе
боју, док је Миња увек била у љубичастом.
– Како смо одрастале,
све се окренуло. Сад имамо све исто,
јер нам се свиђају исте ствари – прича нам Миња.
Сестре Шећковић слушају исту музику и воле исте филмове. Дешава се
да на питање која им је омиљена песма често углас кажу исти наслов!
– Када су пријатељи у питању, то се
доста мењало, мада смо увек имале
исто друштво. Сада у средњој школи
имамо исти систем вредновања, знамо какви нам људи пријају и углав-

основну, средњу и вишу школу, а
чак су им била иста и прва два радна
места. Оне су најбоље другарице и
најјачи тим од када су се родиле.
– Иако смо једнојајчане близнакиње, ја од рођења имам мали младеж
на челу и по томе могу да нас разликују – каже Сања, али додаје да је
раније и Вања понекад умела да га
нацрта себи и на тај начин збуни
околину.
Одмалена су их сви нон-стоп загледали, јер су увек биле исто обучене.
– Имале смо и имамо исти стил.
Дешавало се да уђемо у собу да се
пресвучемо и ухватимо се за исту
ствар јер имамо исту идеју шта желимо да носимо – прича Сања.
Између Вање и Сање постоји необјашњива повезаност.
– Ретко ко може то да разуме а да
нема сестру или брата близанца. То
је јака и нераскидива веза, као да
смо једна душа, а два тела – каже
Вања.

ном се за сличне особе везујемо. Добро је што смо увек заједно, јер две
главе увек мисле боље него једна –
каже Тара.
Када су биле мање, људи су их тешко распознавали, али то више није
случај. Објашњавају да су приметно
другачијег темперамента, да исто размишљају, али другачије реагују.
– Они који примећују детаље
могу да уоче разлике. Ко нас први
пут види – види исту плаву косу и
исте плаве очи, а ако се усредсреди на детаље, схватиће да смо веома различите – објашњава Тара.
Њих две се скоро никада не
раздвајају. Једино кад је једна болесна па остане код куће, а друга
мора на наставу. Али и тада, све
време током пута од куће до школе, разговарају телефоном.
– Кад имаш сестру близнакињу, имаш најбољег пријатеља од
рођења. То је велики поклон –
прича Тара.
Обе сматрају да повезаност међу њима јача с годинама, јер пролазе кроз све компликованије ствари у животу. А тада је добро имати још један глас разума...

Сања и Вања
Сања Дојчиновски и Вања Аћи-

Тара и Миња мовић (38) за вр ши ле су исту

Зима у једном
енглеском селу. Нестала је
три на е сто го дишња девојчица. Сви су
по звани да
учествују у потрази. Становници села пречешљавају вресиште, полиција је поставила блокаде на путевима, фоторепортери су се сјатили у иначе
мирно месташце. Свакодневни послови и даље морају да се обављају:
да се музу краве, поправљају ограде, ломи камен, пиво налива у
кригле, намештају кревети, пишу
проповеди, одржавају пробе за представу пантомиме.
Два читаоца који до 11. септембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „На шта вас асоцира септембар?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Вања и Сања
Сања додаје да и када не чује своју
сестру, зна да ли је срећна или тужна.
– Она најбоље може да ме саслуша
и умири. Једна њена реч ми даје снагу и сигурност – каже она.
Обе сматрају да велику захвалност
дугују родитељима, који су их васпитавали да се међусобно поштују и
уважавају. Поред њих две, ту је и
старија сестра Татјана, с којом чине
трио.
Данас све имају своје породице. Сањина и Вањина деца некада на први
поглед не могу да препознају ко им је
мама, а ко тетка.
– Мени је најважније то што сам
током одрастања уз себе имала најбољег пријатеља двадесет четири сата
дневно седам дана у недељи – каже
Сања, а Вања се слаже да је то непроцењиво.

Невена и Душан

Невена и Душан

„Језеро бр. 13”
Џона Макгрегора

И Невена и Душан Павлов (28) сматрају да је одрастање с близанцем заиста јединствено искуство, али да уме
да буде права авантура.
– Све је посебно, у почетку се утркујете и мерите за ситнице, на пример ко је виши, а ко нижи. Ја сам
био фрустрирани нижи близанац,
али пет минута старији, а сада све
са ужи ва њем де ли мо – ка же нам
Душан.
Он сматра да је лепо то што имате
поред себе некога ко има скоро исти
начин размишљања, од тренутка када сте се родили. Али они физички
не личе, па многи чак и нису веровали да су близанци.
– Њима је необично када чују да
смо рођени истовремено, али ми се
осећамо посебно због тога – каже
Невена.
Душан додаје да су по пажњи коју
су добијали од породице и пријатеља
од малих ногу знали да су нешто несвакидашње.
– Нама је увек било најважније што
имамо једно друго и да смо такви непобедиви – тврди Душан.
Он и Невена имају сличан укус за
музику, филмове и уметност.
– Међу нама постоји велика повезаност, најчешће нам се дешава нешто слично „читању мисли”. То нам
је много занимљиво – каже Невена.
Душан сматра да је та повезаност
међу близанцима јача од оне међу
најбољим пријатељима, а Невена закључује да су близанци једно другом
незаменљиви ослонац и подршка у
свему што раде.
Мирјана Марић

„Звезде су биле за
нас” Мини Дарк
Дванаест година након
што су се последњи пут
видели Џастин (Стрелац и озбиљан скептик)
и Ник (Водолија и искрени поклоник
хо ро ско па),
најбољи пријатељи из детињства, случајно се
срећу, а наклоност из детињства
прераста у праву љубав. Бар што се
Џастин тиче…Када сазна да Ник
ниједну одлуку не доноси без консултације са звездама или, боље речено, на основу хороскопа из омиљеног часописа (у којем, игром случаја, она ради!), одлучује да његов
хороскоп и судбину узме у своје руке. Како Ник није једина Водолија
која доноси важне одлуке према записаном у звездама, доћи ће до многих перипетија, а највећи проблем
је тај што Ник баш и не тумачи хороскоп онако како би она желела.
Два читаоца који до 11. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Када су звезде биле на вашој страни?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
каква сећања вас вежу за први пољубац. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Ја сам једна од ретких који се
првог пољупца сећају по лепом.
Имао је укус брескве.” 064/1774...
„О том бламу не бих проговорила ни да ми нуде милион књига на
поклон.” 063/3113...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање која је ваша прва
асоцијација кад се каже Америка:
„Пут 36 и ’харли дејвидсон’ с
хамбургером и колом у рукама.”
064/0541...
„Ево већ двадесет година, нажалост, иста – бомбардовање.”
063/2501...
Д. К.
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КУЛТУРА

Музика
Петак, 6. септембар, 21 сат, плато Културног центра: концерт
новосадског састава „Bluebird” поводом педесете годишњице
од „Вудстока”.
Четвртак, 12. септембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт клавирског дуа „Метрополитен”.

Тематски програм
Петак, 6. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција романа „Кад прошлост заболи” Јованке Јанчић.

НОВО У НАШЕМ ГРАДУ

Летња позорница
у Барутани
Више од десетак година је
простор преко пута Народне
баште зврјао празан, али сада су наши суграђани коначно добили још једно лепо место за провод и приредбе у
свом граду.
У парку Барутана, тачније
у њеном амфитеатру, направљена је летња позорница, каква је недостајала Панчеву.
То ће бити место на коме ће
се одр жа ва ти кул тур не и

МОЈ

спортске манифестације, журке, концерти...
У току су и преговори с директором Музичке школе „Јован Бандур”, па ће на бини у
Барутани наступати и талентовани полазници те образовне установе.
Отварање летње позорнице
и кафића „Барутана” заказано
је за петак, 6. септембар, у 22
сата, када ће почети и концерт
групе „Кактус Џек”.
А. Ж.

избор

МОЈ

Тајна броја седам

Страну припремила

Мирјана
Марић

ДАНИ УЗ ДУХОВНУ МУЗИКУ

Учествовали црквени
хорови из Чачка и
Београда

Двадесет други међународни
фестивал „Панчевачки дани духовне музике” одржан је од 28.
до 31. августа у Светоуспенском храму и на тргу испред
Народног музеја, у организаци ји Пан че вач ког му зич ког
друштва.
Манифестација је почела светом литургијом на којој је певало Панчевачко српско црквено певачко друштво, а затим је
у Светоуспенском храму одржано празнично вечерње и резање славског колача. У оквиру „Славског концерта духовне музике” ПСЦПД je с диригенткињом Вером Царином на
челу извеo композиције „Мирнаја јектенија” архиепископа
Ионафана, „Свјете тихиј” Ивана С. Дворецког, „Сподоби Господи”, напев Кијевско-печерске лавре, „Ниње отпушчаеши”
Александра Архангелског, „Оче
наш” оца Николаја Кедрова,
„Тро пар Ус пе ња” Кор не ли ја
Станковића, „Величаније Пресветој Богородици” и „Акатист
Пресветој Богородици” Стевана Мокрањца и „Богородице
Дјево” митрополита Илариона.
Другог дана одржан је концерт духовне и световне музике на тргу испред Народног музе ја Пан че во. Гра ђа ни ма се
обратио градски већник задужен за културу и омладину Немања Ротар, након чега је уследио наступ подмлатка ПСЦПДа, којим руководи Борјана Стражмештеров. Они су извели нумере „Достојно јест” Корнелија Станковића, „Дјева Богородица” Фомина Михаила Николаевича и „Достојно јест” Јорданке Туџарове Панчеве, „Љубостиња. Пчелињак” и „Молитва Из у ми те ља” Ми ро љу ба
Аранђеловића Расинског.
Овом приликом наступила
је и пе вач ка гру па „Стан ко
Пауновић НИС–РНП”, којом
руководи Јелена Анђелковић,

етномузиколог. Они су се представили песмом из Баната „Зелени се ливада”, песмом из Јасенице „Цветала ми липа и топола” и песмом из околине
Санског Моста „Ајмо моје сеје
поиграти”. Они су извели и песму из Босилеградског Крајишта „Оро се вије крај манастира”, песму из Шумадије „Расло је дрво тополово” и „Синоћ сјала једна звијезда мала”,
коју су забележили колонисти
из Босне.
Дечји хор ПСЦПД-а отпевао
је „Богородицу у срцима” Ведране Дабовић и народну духовну песму „Маријо славна”.
Они су заједно с подмлатком
извели народну песму из Неготинске Крајине „Везак је везла Дјева Марија” и византијски напев „Аксион естин”. Подмладак је с Панчевачким српским црквеним певачким друштвом извео народни напев
„Победна песма” Св. владике
Николаја. На крају овог концерта ПСЦПД је извео народну пе сму, об ра ду мо на хи ње

Ијулијаније „Слава Богу за све”
и песму Св. владике Николаја
Велимировића „Наша вера”.
Двадесет други међународни фестивал духовне музике
завршен је концертом у Светоуспенском храму у суботу, 31.
августа. На почетку је о овој
манифестацији и црквеном хору говорио председник Друштва Срђан Миковић. Концерт
духовне музике почео је наступом Панчевачког српског црквеног певачког друштва с диригенткињом Вером Царином
на челу. Извели су песме „Тропар Успења” Корнелија Станковића, „Акатист Богородици”
Стевана Мокрањца, руски напев „Царице небеснаја” и „Величит душе моја Господа” архиепископа Ионафана. Те вечери наступила су и два гостујућа хора. Црквени хор „Слово
љубве” из Чачка, с диригенткињом Весном Ђуновић на челу, извео је композиције „Слава... Јединородни сине” Корнелија Станковића, „Благослови душе моја Господа” Михаила

Иполитова Иванова, „Агне Партене”, обраду Милорада Петровића, „Свјати Боже” Стевана
Мокрањца, „Тебе Бога хвалим”
Александра Митровића, „Иже
херувими” мушког хора „Софронијевско”, „Во царствији
Твојем” Добрија Христовог, „Богородице Дјево” Арва Перта и
„Свјати Боже” Петра Иљича
Чајковског. Манифестацију је
затворио Црквени хор при Храму Светог Димитрија Солунског с Новог Београда, с Дарком Јовановићем на челу. Они
су извели „Богородице Дјево”
Миодрага Говедарице, „Ниње
отпушчаеши” Александра Архангелског, „Прозбена јектенија” Павела Чеснакова, „Једини
свјат... Господи услиши” Марка Тајчевића, „Руска царска јектенија” непознатог аутора и руске велике прокимене: „Раздјелиша ризи моја себје” и „Кто
Бог велиј”.
Покровитељи фестивала су
Град Панчево и Српска право слав на цр кве на оп шти на
Панчево.

ИЗЛАЖЕ МИМИЦА МИЉАНА АЛЕКСИЋ

Казивање сликама

Јелена Џамић,
музички педагог и
наставник руског језика
КЊИГА: Прошлог лета сам
прочитала књигу „Кад је Ниче плакао” и препоручила бих
је свима које занима психологија. Радња се одвија у Бечу и Ита ли ји, а ак те ри су
стварне личности: филозоф
Фридрих Ниче, његова љубавница Лу Саломе, познати лекар Јозеф Бројер и психолог
Сигмунд Фројд. Роман је пун
филозофских мисли и тера
вас да читате даље и даље,
откривајући истине и интриге великих интелектуалаца. У
роману се спомињу књиге које су у стварном животу написали Ниче и Фројд, оне сада чекају свој ред за читање.
Кад смо већ код психолошких
књига, искористићу прилику
да предложим две чији је аутор Данијел Киз: „Цвеће за
Алџернона” и књигу за коју
нисам сигурна да је преведена на српски – „The Mind of
Billy Milligan”.
ФИЛМ: Недавно сам гледала
филм који је на мене оставио
невероватан утисак. Препоручила бих га свима који нису гледали и љубитељима научне фантастике. То је „Тајна
броја седам” из 2017. године.
Радња се одвија у недалекој
бу дућ но сти, ка да је вла да

ДВАДЕСЕТ ДРУГИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ

Културни телекс

Петак, 6. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ограничила породице на само једно дете. У једној таквој
кризи рађа се седам идентичних сестара. Филм је веома
узбудљив, јер свих седам сестара живе скривено, а у јавност излази сваки дан по једна сестра глумећи једну исту
особу. Такав живот воде све
до момента када сестра која
је излазила само понедељком
изненада нестане. Даље следи акција.
МУЗИКА: Што се тиче музике, цело лето сам уживала на
музичким програмима у башти Дома омладине Панчево. По чев од фе сти ва ла
„Wrong”, где сам имала прилику да слушам многе стране
бендове, а неке и лично упознам, као на пример „Dog Eat
Dog”, па све до затварања летње сезоне концертом састава
„Irie FM”. Захваљујући музичком уреднику Слободану Додићу, који доводи изванредне
бендове, једва чекам да почне сезона у „Аполу”.

У Галерији Милорада Бате Михаиловића у понедељак, 2. септембра, отворена је изложба слика Мимице Миљане Алексић
под називом „Казивање”. Радови су настали у периоду од годину дана, а поред слика посетици ће моћи да погледају и један видео-рад.
Мимица Миљана Алексић
рођена је у Београду 1954. године. Завршила је студије на
групи за историју уметности
на Филозофском факултету у
Београду. Члан је УЛУС-а и
УЛУ „Светионик”. Учествова-

ла је на деведесет колективних изложби у земљи и иностранству и има пет самосталних изложби. Награђивана је
за рад „Студеница” објављен
у часопису „Просветни преглед” 1987. године и на изложби „Слободни октобарски салон” другом наградом 2009.
године. у Педагошком музеју
у Београду. Радила је и као
кустос двадесет година у галерији Градске библиотеке у
Панчеву.
Изложба ће трајати до 11.
септембра.

КЊИЖЕВНО ДРУЖЕЊЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Демистификација поезије
У Градској библиотеци у петак, 30. августа, одржано је
књижевно дружење под називом „Поетирање” четири песникиње, чланице Удружења
књижевника Србије.
Учествовале су Гордана Влајић, Ја сми на Ма ле ше вић,
Бранка Селаковић и Гроздана
Лучић Лалић, које већ неко
вре ме „по е ти ра ју” на исто именим књижевним догађајима, са жељом да у интеракцији с публиком поентирају
де ми сти фи ку ју ћи по ет ски
анархизам.
Поезију је учинила музички
сликовитијом Сара Влајић, харфисткиња из Панчева, која се
недавно вратила из Токија након двогодишњих истраживачких студија.

Проф. др Ратко Божовић у
једној од рецензија описао је
поетику Гордане Влајић као препознатљиву по неочекиваној
драматургији с метафорама и
симболима прожетим као суза

чистом емоцијом, док за Јасмину Малешевић проф. Божовић
каже да пише мајсторски, тако
да су у њеним песмама присутни и неприкосновена суштина
песништва и суштина бивство-

вања. Говорећи о поезији Бранке Селаковић, песник и критичар Зоран Богнар истакао је да
је као остварена у једном залету великог надахнућа, да је извучена из самог живота, из душе, из потресно разиграних чула, из слутњи, сумњи и преиспитивања, а у недавном интервјуу за „Показивач”, портал
за културу, образовање и прикљученија, Гроздана Лучић Лалић је рекла, уједно објашњавајући своју поетику:
– Писци су у неку руку апостоли ума, следбеници емоција, ученици – записничари живота. Срећна сам што припадам том „божјем јату”.
Књижевно дружење „Поетирање” одржано је и у Београду
и Шиду.
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НАШ ГОСТ: ВЛАДИМИР ВАЛЕШИНСКИ, ФОТОГРАФ, СНИМАТЕЉ И ДОКУМЕНТАРИСТА

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

У МИСИЈИ ХРОНИЧАРА ПАНЧЕВА

Сто хиљада људи
на изложби

Свестран, организационо способан, уметнички настројен.
Владу Валешинског знају сви
који су се икада дотакли медија у Панчеву. Он је наш суграђанин, дедови су му Панчевци, али живи на релацији Београд–Панчево. Пропутовао је
пола света, а за себе каже да се
увек трудио да у ономе што тог
тренутка ради – то чини најбоље. Иако томе сви стремимо,
мало ко од нас и успева да стигне до тог циља. Валешински је
у тој малој групи.
Енергија и њено чување јако су
важни, каже Владимир Валешински. Зато, када се појављујеш у јавности у било којој улози, треба да си свестан чињенице да се не допадаш свима,
што је сасвим природно, најчешће због љубоморе и јер се
успех не прашта. На такве не
треба обраћати пажњу, већ добра енергија, која није неограничена, мора бити усмерена ка
сопственој креативности. Звучи једноставно и лако, али није баш тако.
Влада је техничке струке –
конструктор је измењивача топлоте. Али послови у оквиру
формалног образовања нису га
никада претерано занимали иако има стаж и у панчевачкој
јужној зони. Кад је био млад,
бавио се и спортом.
– Висили смо у „Партизану”,
садашњем Спортском савезу.
Тренирали смо гимнастику, атлетику... Највише ме је привукло
веслање: четверац чији сам био
део освојио је златну медаљу на
јуниорском првенству Србије –
каже Валешински.
Његов отац, познати Панчевац чика Вања, био је фото-репортер, касније и графички
илустратор. Зато му је фотолабораторија била доступна од
малих ногу.
– Као што су друга деца прескакала преко играчака на поду, тако сам ја прелазио преко тацни с фиксиром. Помагао сам оцу и тако учио занат.
Моја љубав, генетски предодре ђе на. Осам де се тих смо
основали видео-секцију у Дому пионира, која је окупила
двадесет пет момака. То су били дечаци који су врло марљиво радили, па смо, рецимо,
путовали у Румунију. Код њих
је тада изграђена љубав према
фотографији и камери, радили смо кратке филмове и скечеве, па се неки од њих данас
тиме професионално баве, што

Ћерка Добрице
Ћосића каже да имам
најбољи материјал
који је икада
снимљен о њему
ми је посебно драго. После наступа на Трећем каналу позвали су ме из елитног пионирског центра са Савског венца; пионири из њега су увек
ишли да дочекају Броза. Ту
сам основао далеко масовнију
видео-секцију, а радили смо
на откривању уметности филма. Циљ је испуњен: сада у
шпицама на телевизији виђам
њихова имена, а има ту редитеља, сценариста, камермана...
– подвлачи Влада.
Имао је важну улогу у оснивању Телевизије Панчево 1986:
био је задужен за техничка питања, али је и снимао прилоге
за програм. Затим, позвала га
је туристичка организација из
Вршца да и тамо помогне у
стављању локалне телевизије
на ноге.
– При бли жа вао се „Гро жђенбал”, а наша мала екипа

успела је да за кратко време
по кре не Те ле ви зи ју Вр шац.
Имали су они тамо добар тим
новинара. А онда – креће најезда. Сви градови су желели да
имају своје телевизије, па сам
много путовао и радио. Покренуо сам преко двадесет станица. Потписивао сам уговоре и
водио техничке екипе од неколико камермана и мајстора за
ви део-мик се ре у Зре ња нин,
Сремску Митровицу, Кикинду,
Пожаревац, Крушевац, Чачак,
Сме де ре во, Алек сан дро вац,
Бачку Тополу... Отварали смо
прве телевизијске студије – при-

снимајући прилоге с двадесетак тада важних политичара
свих националности. Поставили су ме онда на место председника Фото-кино савеза Војводине. Одговорно место, а није било пара за организацију
фестивала и све остало. Сналазио сам се – каже Валешински.
Врло је вероватно да је Влада једини Панчевац који је био
председник двеју институција
културе у нашем граду: Академског хора „Јован Бандур” и
КУД-а „Абрашевић”. С певачима и играчима волонтерски је
провео преко десет година –

монографији о Руднику. Касније је Матица српска направила пригодну изложбу мојих
нео бја вље них фо то гра фи ја.
Кренуо је потом серијал самосталних изложби по Србији.
Рецимо, Сајам наутике је двапут почињао изложбама мојих
фотографија. Било их је у градовима у целој земљи. Тај циклус још траје.
Београдски сајам нема оно
што Влада има: снимљене све
манифестације у последњих
двадесет осам година. А снимајући емисије за РТС, упознао је бројне књижевнике.

Владимир Валешински
ча Панчевац који је по Србији
ишао да подучи будуће колеге.
Када је избила револуција у
Румунији, вршачка телевизија
успела је да пренесе сигнал за
цео свет, што Владу чини поносним. Колега с ТВ Нови Сад,
његов пријатељ, позвао га је да
иде у Темишвар да и тамо покрене ТВ станицу. Сећа се:
– За десетак дана поставили
смо двадесетчетворосатни програм. То је била прва телевизија која је имала сигнал после
револуције. У то време рађала
се и телевизија „Пинк”, па ме
је њен власник ангажовао на
продукцијским и техничким
пословима. Био сам тамо око
годину дана. Кренула је и телевизија „Ју инфо”, а радио сам
на њој од самих почетака па до
гашења, целе две године. Било
је интересантно: скоро сви смо
пре подне били на Телевизији
Београд, у Кошутњаку, где сам
у међувремену ангажован, а по
подне на „Инфу”. Тешко је тада било добити фреквенцију,
дозволу за рад. Поново смо кренули с ТВ Панчевом, постављао
сам предајник на згради СДК.
Није било зараде, али јесте ентузијазма.
Позвали су га затим из програма за иностранство ТВ Београд да снима прилоге као сарадник. Радећи програм за дијаспору, обишао је све делове
света.
– Снимао сам у Лондону, Копенхагену, Малмеу, Паризу,
Цириху, Берну, градовима у
Немачкој, у целој нашој земљи... Када није било новинара поред мене, радио сам и њихов део посла. У музичкој редакцији РТС-а повремено сам
снимао и разговарао са чувеним музичарима. Био сам део
прве екипе РТС-а која је ушла
у
по сле рат но
Са ра је во,

требало је обезбедити превоз,
храну за путовања, смештај...
Додаје:
– Панталоне су ми биле исцепане на коленима колико
сам молио другаре из разних
фирми да нас дотирају. Али
пу то ва ли смо и осва ја ли
награде.
Тих година је галерија „Пикасо” почела да ствара фантастичне изложбе. Долазио је сам
врх српског сликарства: Тапи,
Стојков, Милетић... Валешински је водио продукцију у галерији, снимао изложбе, касније
монтирао емисије и филмове.
– Снимао сам о Шобајићу,
Омчикусу, Мартиновићу, Поповићу... Тада сад дошао на
идеју да направим књигу о свим
панчевачким сликарима 20. века. Коаутор је био Сава Главоњић. Нисмо ми ликовни критичари или историчари, али
сабрали смо их све, били су на
истом месту. Неки је данас
називају „библијом панчевачког сликарства” – препричава
Влада.
Потом је појачао рад на фотографији. Завод за уџбенике
и наставна средства позвао га
је да направи фотографије за
монографију „Морава”. На томе је радио шест месеци. Присећа се:
– Био је ангажован војни хеликоптер, преко 30 сати сам
летео и снимао реку око које
се стварала српска држава. Монографију смо завршили 2005.
године, учествовао сам с преко стотину фотографија, а одмах на Београдском сајму књига добили смо награду за издавачки подухват године. Следећи пројекат на коме сам радио
био је Фрушка гора. Историчари и аутори текстова учинили
су ме поносним што сам у томе учествовао. Радио сам и на

– Милорад Павић је био врло резервисан када се ради о
фотографисању. Зато се поносим што сам један од укупно
четири фотографа који су имали ту привилегију; моје фотографије су на корицама његових књига. И приватно смо се
дружили. Слично је било и с
Добрицом Ћосићем. Његова
ћерка Ана тврди да имам најбољи материјал који је снимљен о њеном оцу; намеравам
да измонтирам филм јер јавност још много тога не зна о
том великану – о великој части и срећи коју је имао у животу прича Валешински.
Он је, ипак, пре свега и у души документариста. Немогуће
је избројати догађаје које је
снимио својом камером, а видео-материјал скупља. Има хиљаде снимљених сати о Панчеву и разним личностима који чекају на монтажу. Жели да
још с десетак људи разговара с
камером у руци. Радио је много и на тзв. техничкој фотографији по фабрикама. Увек је
знао да се приближи људима и
направи атмосферу поверења,
које никада није изиграо. А сада, ексклузива:
– „Панчевац” ће ово први објавити: радим за Милоша Шобајића већ дуго, а моментално
снимам стварање слике која ће
ући у Гинисову књигу рекорда
– површине је два ара! Највећа слика на свету. Биће окачена на зграду једног министарства у Београду, управо се на
томе ради.
Влада Валешински, поред
јурњаве по свету и земљи са
апаратом и камером, ужива у
друштву трију дама: супруге
Оливере, ћерке Наташе и унуке Миње. И оне у његовом, сасвим је сигурно.
С. Трајковић

Индустријски павиљон
Веровали или не, пре више
од сто година у Народној башти у Панчеву одржана је индустријско-пољопривредна изложба коју је видело ни мање
ни више него 104.080 посетилаца (додуше, не у једном
дану, али ипак...)! Било је то
1905. године, а ова манифестација осмишљена је по узору на светске сајмове који су
се у то време одржавали у
Лондону, Паризу, Риму и Будимпешти. Поред Панчева, у
организацији читавог догађаја учествовале су и занатлије
из Мра мор ка, Ко ва чи це и
Алибунара.
Више о овом својеврсном
скупу, који је трајао од 15.
августа до 17. септембра и на
коме се представило 713 излагача, предузећа, приватних
фабрика и радионица из читаве Угарске, може се прочитати у публикацији „Панчево
од давнина: 220 година занатства у Панчеву” Александре Јаковљевић, коју је 2015.
године објавио Народни музеј у Панчеву.
У том делу се наводи да су
на изложби, поред локалних
излагача, учествовали и они
из Сегедина, Пеште, Темишвара, Арада, Сомбора, Вршца и других градова. Занатски, пољопривредни и индустријски производи, као и
експонати домаће радиности
и уметнички предмети представљени су у девет монтажних, веома декоративних
изложбених павиљона. Пажњу бројних посетилаца посебно су привлачили штандови панчевачких мајстора,
калфи и шегрта.

Поткивачи, ковачи, бравари и лимари из Панчева представили су производе гвоздене и металне индустрије, колари су изложили дрвена кола, а сарач и лакирер кочије.
Било је ту и производа које
су израдили столари, тапетари, токари, бачвари, ужари,
четкари, каменоресци, грнчари, шеширџије, кројачи, опанчари, обућари, крзнари и многи други. Посебна је гужва
била око штандова на којима
су своје примамљиве артикле
нудили пекар и посластичар,
а ништа мање интересовање
нису изазвале ни две панчевачке фабрике сапуна које су
понудиле лепезу својих мирисних производа за хигијену.
Интересантно је, наводи се
у издању Народног музеја, да
се међу занатлијама на поменутој изложби спомиње и
зуботехничар као један од излагача. Захваљујући добром
маркетингу, изложба је била
посећена боље него што се
могло и очекивати, а то је
обезбедило и леп приход у
градској каси. Треба рећи и
то да је у то време наш град
имао свега 19.014 становника, па се и на основу тога може закључити колико је велико интересовање јавности
било за ову манифестацију.
Вероватно такав успех, када
је реч о посећености, данас
могу да понове поједини тржни центри, који су по концепту најсличнији ономе што
су Панчевци имали прилику
да виде у Народној башти далеке 1905. године...
Д. К.

Панчево с почетка 20. века
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ПРОДАЈЕМ машину за производњу папирних џакова.
Тзел. 064/424-95-10. (282432)

ПРОДАЈЕМ кухињске елементе, судопера 3.000, нова. 063/773-45-97. (282470)

ОПЕЛ мерива 1.3 Д, 2007,
фул опрема, регистрован.
061/613-10-11. (282139)

ПРОДАЈЕМ нове букле стазе, ростфрај судоперу, столице. 061/110-98-10. (282430)

ПРОДАЈЕМ половне вешмашине. 064/979-07-19.
(282455)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y,
2002. годиште, регистрован
до јуна 2020. 063/351-837.
(281822)

ПРОДАЈЕМ елеватор за кукуруз и ауто-приколицу.
061/223-64-16. (282237)

ПРОДАЈЕМ повољно, ТА
пећ, контакт телефон
063/733-61-78. (282456)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ старински намештај. 066/362-597. (282242)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2008. регистрован, 550
евра. Тел. 063/776-16-77
(202230)

ПРОДАЈЕМ дечја колица.
066/362-597. (282242)

РЕНО 19 шамаде, регистро- СИТРОЕН пикасо 1.8, 2002.
ван до марта 2020, договор. годиште, бензин-гас, реги066/372-24-97. (282255)
строван маерт 2020, атестиПРОДАЈЕМ опел астру Г ка- ран 2023. 064/324-11-16.
(282450)
раван, 2007. годиште, 1.6
бензин. 066/525-41-00. (282262) СПАРК шевролет 900, 2007,
хаварисан, комплет или у
Стовариште „Близанци”
деловима. 064/587-50-24.
(282528)

угља

(282274)

нуди све врсте
превоз шљунка, песка

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

ФОРД фокус 1.6, 2007, петора врата, у пуној боји, на
име. 064/587-50-24. (282528)
КЛИО 1.2, 2001, троје врата, 104.000 км. 064/587-5024. (282528)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
ПУНТО 1.2, 2010, петора
лупо, 1000 кубика, 2001. го- врата, атестиран плин, владиште. Тел. 064/243-84-39
сник. 064/130-36-02. (282528)
(282273)
ОПЕЛ вектра 1.6, 1998, атеПЕЖ0 1.6 ХДИ, 2007. реги- стиран гас, 2023, регистрострован, панорама , аутован, очуван. 063/140-62-92.
матска клима, сензори.
(282534)
063/837-71-79. (282285)
РЕНО меган 1.5, 2014, тек
ХИТНО, вектра топ стање,
регистрован, у одличном стадоста рађено око ње, реги- њу. 061/280-20-35. (282537)
строван, бензинац.
ОПЕЛ корса, 2005. годиште,
060/143-62-10. (282316)
власник. Тел. 549-92-02.
(282528)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

СКУТЕРИ јамаха 125 цм,
2007. мажести сим 50 цм,
2006. годиште, власник.
064/171-22-13. (282428)
СИТРОЕН пикасо 2.0,
2002. годиште, одличан, регистрован, сервисиран.
063/774-28-39. (282381)
ГОЛФ петица плус, 2006,
дизел 1.9, регистрован до 9.
августа 2020. 064/066-7704, 064/163-26-82. (282547)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу. 069/20300-44, 066/409-991. (282059)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-5915. (282059)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (282354)

ПРОДАЈЕМ гаражу Котеж
1. Тел. 062/339-299. (282538)
ПРОДАЈЕМО гараже 3 и 4,
25 квм, улица Стефана
Стратимировића, налазе се
испод зграде, насеље Тесла,
Цена по договору. 063/80600-32. (282243)

ПРОДАЈЕМ вибра фотељу
тренажер, ковачку ватру и
неонске лампе. 069/213-9737. (282265)

КИНО ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета, квалитетно преснимавам
на дигиталне медије. 343563, 063/288-278 (282276)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4 и 6 кв), достава, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
(282251)
ПРОДАЈЕМ стару циглу велики и мали формат, бибер
цреп стари и нови, стару
грађу. 064/648-24-62. (282180)

ПРОДАЈЕМ пијанино чајка.
Тел. 353-712. (282488)

ПРОДАЈЕМ одличан гасни
котао vaillant од 28 кв, за
централно грејање и припрему санитарне воде. Котао се прикључује на димњак. 063/700-44-89. (282514)
КОКЕ НОСИЉЕ, саре годину дана, у пуној носивости.
063/315-381. (282281)
КУКУРУЗ на продају.
064/916-60-18. (282284)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ јариће, прасиће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (282032)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
гаранција. 064/588-95-48.
(282486)

ПРОДАЈЕМ уличну металну
ограду дужине девет метара; састоји се од мале и велике капије, остало сегменти ограде. 063/700-44-89.
(282514)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ трафику на
главној аутобуској станици.
Тел. 064/060-76-67.
(282297)

ДЕТЕЛИНА балирана, јагњад, прасићи, пилићи на
продају. 064/303-28-68.
(282537)

ПРОДАЈЕМ гардеробер, тоалетно огледало са табуреом, радни и компјутерски
сто, витрину. 064/415-9661. (282302)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11

ГАРАЖЕ

ВЕШ-МАШИНА горење, судо-машина мидеа, свака
5.000 динара. 013/251-4108, 065/544-79-79. (282524)

ПРОДАЈЕМ шпорет комбиновани плин/струја, носаче
скија, пактрегер. 063/71648-68. (282300)

КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војвођанском булевару, Котеж 2.
062/779-97-49. (282290)

ПРОДАЈЕМ круњач-прекрупач, мешалицу за бетон, ауто-приколицу, прављену.
063/755-32-05. (281961)

ПРОДАЈЕМ мушко теле два
месеца, црвено-бело, као и
јуницу 14 месеци црвено
бело. 065/459-90-14. (282301)
ПРОДАЈЕМ казан за ракију
200 л, стару кругову муљару за грожђе, прохромско
буре 50 л, са славином.
063/355-932. (282320)

• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

(7/279775)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 065/833-73-61 и
064/364-83-18 (СМС)
КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)
СТАРЧЕВО, одмах усељива
кућа, 150 квм, помоћни
објекти, 9.5 ари, 1/1 договор. 064/647-12-51. (282552)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (281483)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност, није битна. 335-930,
063/705-18-18. (282251)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, марке,с таре
играчке, статуе, сифон
флаше, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(282251)

КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-77-72.
(281322)
ПАНЧЕВО, центар, II, продајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/132-3663. (281418)
ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-7080. (281410)
ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођанска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)

КУЋА 140 квм, 16 ари, локал 100 квм, 3 ара, 12.000,
Иланџа. 064/075-23-67.(282260)
ПРОДАЈЕМ земљу, осма
дуж, ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (282267)

КУЋА, усељива, 80 + 60
квм, 4 ара плаца, легализована. 063/231-442. (282289)
ПРОДАЈЕМ кућу у Спољностарчевачкој улици и плац у
Иванову, 15 ари. 063/334014. (282292)
ПРОДАЈЕМ воћњак на Кудељарском насипу, 18 ари,
ограђен. 063/472-669. (282308)
ПРОДАЈЕМ плац, Баваништански пут, 7 ари, ограђен, вода, струја. 060/70050-72, 063/163-97-17. (282330)

КУЋА, Старчево, 1/1, легализована, подрум, помоћни
објекти, 12 ари. 064/19034-49. (282106)
ПОВОЉНО, директна продаја гарсоњере код Спортског центра, 25 квм, 11.900
евра. АМК, 061/262-08-44.
(282331)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/367261. (282335)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазак,
КУЋА, новија, 120 квм, 5,5
исплата одмах. 061/641-30- ари, Цара Душана, гаража.
36, 066/641-30-36. (287307) 064/075-23-67. (282260)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10.5 ари, струја, вода, викендица са свим стварима,
20.000. (679), 063/836-2382. (282366)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-1147. (282274)

КУЋА на продају, 5.4 ара
плаца, Панчево, Ул. Ц. Душана 64. 064/119-65-63.
(282373)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500;
столице од 1.600; дрвени
кревети од 5.900. 060/60014-52. (282337)

ГРОБНИЦА на Старом гробљу, договор. 064/255-6150. (282407)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Омољице са локалом од
300 квм. 066/311-271. (281996)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, нова Миса. Тел.
065/226-01-47. (282280)

ПРОДАЈЕМ половну ремонтовану ТА пећ, 3,5 кв, 1509
евра. 065/208-35-49. (282322)

ПРОДАЈЕМ пианино чајка
за 300 евра. 069/369-69-93.
(282340)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, цена 37.000. 064/683-84-27,
064/071-15-41. (281106/р)

КУЋА на продају, Баваништански пут бр. 2637б, цена договор. 069/151-31-41.
(282271)

КУПОПРОДАЈА
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
ТА пећи, бакар, гвожђе,
акумулаторе. 066/900-7904. (281967)

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
замрзивач , може компензација ваше неисправно.
064/129-73-60. (282564)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ прскалицу 450
л, елеватор 9 м. 0’60/617059. (282298)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама

ПРОДАЈЕМ половне салонит плоче 90 х 125, 200 динара комад. 065/543-24-64.
(282496)

ИЗДАЈЕМ гаражу у објекту
Конструкторове гараже,
Котеж 2. Први ниво – видео
надзор. 063/122-55-22.
(292569)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
климе, акумулаторе, шпорете, каблове. 060/521-9340. (282338)

ЧАМАЦ метални, дужине 6
м, са тендом и мотор 4 за
чамац са папирима.
064/324-11-17. (282450)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче,
долазим. 061/321-77-93.
(282562)

ПРОДЈЕМ пећ за ЦГ, на
чврста горива, термомонт
17, као и котао на струју за
ЦГ од 12 кв. 064//179-1040. (282436)

КУПУЈЕМ обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, олово, веш-машине, замрзиваче, долазим. 061/322-04-94.
(282562)

КОМБИНОВАНИ фрижидер, судо-машине, микроталанса, дигитална рерна,
фрижидер 145 л, телевизор
LG, угаона , трпезаријски
сто са столицама, самачки
кревет, тросед, ципеларник.
063/861-82-66. (282467)

КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, замрзиваче, веш-машине, телевизоре, обојене метале.
061/206-26-24. (282562)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
новац, медаље, сатове, пенкала. 013/313-458, 063/199КАЗАН за топљење чварака, 60-36, 064/481-14-77. (282467)
тучани, черупаљку и шуриКУПУЈЕМ (потребан), цреп
лицу за пилиће. 064/297272 формат. 062/187-2715. (2824121)
28-73. (282519)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, градско грађевинско,
викендица, вода, струја.
064/280-60-53. (282027)
КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (282321)
ПРОДАЈЕМ плац у Долову
од 13,7 ари, 300 метара од
школе и аутобуске станице,
испред плаца је трим стаза
и игралиште. 013/275-3553. (282074)

КУЋА, Војловица, нова, 180
квм, две стамбене јединице.
063/771-75-96, 063/784-7134. (282380)
ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/81825-05. (282383)
МИСА, 122 квм, две стамбене јединице, 7 ари,
39.000; монтажна, 42.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282388)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
са великим плацем, укњижено, стара Миса. 063/19283-59. (282395)

Петак, 6. септембар 2019.

ПОНУДА

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,
4 ара, усељива, 19.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(282391)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стамбене јединице, 8 ари плаца,
Горњи грд. 063/829-89-48.
(281867)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(282391)

СТАРА МИСА, 46 квм + гаража, 2.5 ара, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282431)
ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
115 квм, 10 ари, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (282419)
СТРЕЛИШТЕ, део куће 50
квм, солидан, 27.000, договор. (242), „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (282418)
ДОЊИ ГРАД, 113 квм, плац
3 ара, две јединице, ПВЦ,
53.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (282418)
ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 70
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (282418)
САЛАШ, 13 ари, Новосељански, амбар, Кочине, кућа, струја, 31.000. 069/11396-04. (282435)
ХЕКТАР земље поред асфалта, северна зона, инфраструктура, само 16.500.
069/113-96-04. (282435)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Банатско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(282439)
ПЛАЦ са изграђеним објектима: струја, вода, власник,
Омољица. 064/260-05-34.
(282440)
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ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 140 квм,
1/1, легализована, ЕГ.
061/590-24-70. (282493)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, помоћне зграде 83 квм, 5 ари,
добра кућа, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282431)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ викендицу, Делиблатска пешчара, Девојачки бунар,могуће одложено плаћање, компензација.
060/622-18-37. (282540)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева. 063/709-44-97.
(282422)
У ОМОЉИЦИ продајем одмах усељиву кућу 110 квм,
са помоћним објектом, 15,5
ари плаца. 062/285-728.
(282471)
69 АРИ, Скадарска, до пута, код родића., 062/14205-66. (282473)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву. Тел. 013/633-32-20. (382487)
ПРОДАЈЕМ плац 15 ари, на
Новосељанском путу.
064/222-87-56. Раде. (232494)
КУЋА СТАРИЈА, амбуланта
Горњи град, само 71.000.
069/113-96-04. (282435)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову. 064/828-36-26,
062/315-459. (282508)
ЦЕНТАР, Гимназија, приземни део куће, 40.000
евра. 061/114-11-34. (282510)
МАРГИТА, старија кућа, 7
ари, хитно, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (282511)
ЦЕНТАР, дворишна кућа 80
квм, 1.5 ар, хитно, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (282511)
ШИРИ центар, новија кућа
176 квм, , 90.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (282517)
НА ПРОДАЈУ већа кућа на
Тесли, повољно. Тел.063/849-94-07. (282518)

ПЛАЦ од 6 ари, са старом
куком и свом пратећом инфраструктуром. Могућност
плаћања кроз стамбене квадрате. Близина центра, власник. Тел. 064/136-42-00.
(292542)
СТАРЧЕВО, етно кућа са јединственим погледом, 125
квм, 8 ари, само 21.900
евра, АМ продаја. 061/26208-44. (282551)
СТАРА МИСА, Србијанска
79 квм, 3,3 ара, 16.500.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (282449)
КУЋА, Војловица, 65 квм, 6
ари, легализовано, 1/1, власник, канализација ,струја,
вода, ПТТ. 066/341-920.
(2825559
ПЛАЦ од 7 ари, три стамбене куће, јединице, посебан
улаз свака и бројило посеб.
70 квм + 100 квм + 60 квм,
усељиво, хитно, повољно.
063/804-07-85. (282556)

ХИТНО, Ново Село, кућа
прелепа, нова, ПР + ПК.
063/744-28-66, „Милка М”.
БАВАНИШТАНСКИ пут, ПР
+ ПК, укњижена, 10 ари,
Миса, три јединице, хитно.
063/744-28-66.

КУЋА 60 квм, 2 ара, 13.000
евра, Миса, Козарачка 10а. 063/804-07-85. (2382557)

ХИТНО , Брестовац, нова,
укњижена, само 16.000,
Иваново, 13.500. 063/74428-66, „Милка М”.

КУЋА 70 квм, монтажна,
нова, 17.000, евра, усељива,
Миса + 2 ара. 063/804-0785. (2382557)

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара, темељ 160 квм, папири.
063/744-28-66, „Милка М”.

КУЋА 100 квм, реновирана,
усељива, Миса, 25.000
евра, 2 ара. 063/804-07-85.
(2382557)

ПОТРЕБНА кућа за изнајмљивање, са двориштем за
магацин, предност Војловица. 065/954-95-49. (282463)

ЦЕНТАР, кућа, 2 ара, две
посебне стамбене јединице,
58.000. „Лајф”, 061/662-9148. (282565)

МЕЊАМ викенд кућу на 15
ари плаца, под воћњаком,
за мањи стан. 063/431-790.
(282494)

ПРОДАЈЕМ кућу на Новој
Миси, може и етажно.
064/327-60-75. (292527)

КУПУЈЕМ мању кућу у Панчеву, до 15.000 евра. Тел.
064/475-75-17. (281643)

СЕЛИДБЕ

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у току, могућност кредита.
063/788-68-28. (282305)

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
70 квм, вода, струја, канализација, плац Војловица.
064/212-32-94. (281750)

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар, сређен. Тел.
069/314-01-55. ((282545)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (282421)

СТАНОВИ
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Панчеву од
50.000 до 60.000 евра, без
посредника (укњижену).
060/306-35-49, 061/406-3549. (282334)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан 46,6 квм, поткровље,
Котеж 2, 18.000 евра и локал 17,5 квм, ТЦ „Трубач”,
II спрат, 700 евра. 063/85002-66. (282409)

ПРОДАЈЕМ трпезарија, кухиња, терасе, власник-договор. 013/331-079, 063/77045-55. (281063)
НОВА МИСА, једнособан,
27 квм, поткровље, намештен, одмах усељив, 15.000
евра. 063/777-28-66. (282047)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 20
квм, на Стрелишту, без грејања. 063/847-76-46. (282382)
СТАН, дуплекс, 117 квм, у
близини „Авива”, код Плинаре. 063/159-99-62. (281490)
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СТАНОВИ

ОГЛАСИ

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ПОНУДА

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-1931. (и)

СТАН једноииопсобан,
Стрелиште, III спрат, без
лифта, повољно, недовршен. 069/822-48-23. (282554)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина. Власник. 061/382-88-88.
(282250)

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
ПРОДАЈА дворишног стана
у центру, 28 квм, информације на тел. 060/752-22-28.
(282360)

ВОЈНА зграда, троипособан, 81 + 9 квм, гледа на
реку, лифт, договор. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83.
(282366)
ЈЕДНОСОБАН стан, Котеж
1, ЦГ, пети спрат, без лифта, повољно. „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (1282374)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
50 квм, северна зона. Тел.
063/325-566. (282346)
ЦЕНТАР, 24, ЦГ, 20.500;
Содара, 55, ТА, 22.500; миса, 28, ТА, 13.000; дворишни, 34, ТА, 12.500. (338),
348-025, „Јанковић”.
(282358)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, лифт,
IV, 35.500. (679), „Tрем”,
063/836-23-83. (282366)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Банатском Карловцу
или га мењам за стан у
Панчеву. 066/362-597. (282242)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењанина. Власник. 061/382-88-88.
(282250)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Банатском Карловцу
или га мењам за стан у
Панчеву. 066/362-597. (282242)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у току, могућност кредита.
063/788-68-28. (282305)

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, дуплекс 84 квм, ЦГ,
IV, Куткова зграда, 800
евра по квадрату. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83.
(282366)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, лифт,
IV, 35.500. (679), „Tрем”,
063/836-23-83. (282366)
СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
75 квм, III, двострано оријентисан, 42.000. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83. (282366)

КОТЕЖ, 46 квм + 10 двособан, тераса, 28.000; Тесла,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(2382388)
МИСА, 133 квм, лепа, трособна етажа, двориште, гаража, 51.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (2382388)
МИСА, 133 квм, лепа, трособна етажа, двориште, гаража, 51.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (2382388)

AKCIJA!

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
50 квм, северна зона. Тел.
063/325-566. (282346)

ПРОДАЈЕМ једноипособан,
двособан и трособан стан.
066/937-00-13. (282548)

ЦЕНТАР, 24, ЦГ, 20.500;
Содара, 55, ТА, 22.500; миса, 28, ТА, 13.000; дворишни, 34, ТА, 12.500. (338),
348-025, „Јанковић”. (282358)

ЦЕНТАР, једнособан, 31
квм, ТА, III, реновиран,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

ПРОДАЈА дворишног стана
у центру, 28 квм, информације на тел. 060/752-22-28.
(282360)

ЦЕНТАР, једноипособан, 49
квм, I, ТА, нов стан, 41.650,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

ТЕСЛА, дуплекс 84 квм, ЦГ,
IV, Куткова зграда, 800 евра
по квадрату. (679), „Tрем”,
063/836-23-83. (282366)
СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
75 квм, III, двострано оријентисан, 42.000. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83. (282366)
ВОЈНА зграда, троипособан, 81 + 9 квм, гледа на
реку, лифт, договор. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83. (282366)
ЈЕДНОСОБАН стан, Котеж
1, ЦГ, пети спрат, без лифта, повољно. „Дива некретнине”, 345-534, 064/24605-71. (1282374)

16999
229.99

-26%

29.8-29.9.2019.
RSD

ГАРСОЊЕРА, центар, VI, 17
квм, 16.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282419)

89
89.99

-33%

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (282431)
ТЕСЛА, 62 квм, без улагања, VI, ЦГ, 39.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282431)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, без лифта,
28.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (282431)

Sir gauda
Royal Dam rinfuz 100 g

6999

3999

99.99

47.99

RSD

МАРГИТА, Кутков, двособан, 57 квм, I, плин, 39.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (282431)

RSD

-30%

-16%

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, повољно,
25.000 евра. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

Čajna kobasica

Pašteta jetrena

Montella rinfuz 100 g

Carnex 50 g

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Тип Станко. Тел.
062/725_253. (282536)
ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(282449)

ТЕСЛА, двособан, III, 57
квм, ТА тераса, ПВЦ,
35.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (282449)

ПРОДАЈЕМ двособан реновиран стан, Котеж 2.
063/617-421. (282406)

5999

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, Ta, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (282460)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), (677), „Нишић”, 064/206-55-74. (282391)

ДВОСОБАН, Тесла, 54 квм,
реновиран, ТА, клима, власник. Тел. 064/208-91-21.
(282405)

AKCIJA!

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38 квм, IV, TA, без улагања, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (282460)

АМК купује станове свих
структура. Хитно продајете
– брза реализација. Позовите, 061/262-08-44. (282551)

СТАРИ ТАМИШ, трособан,
86 квм, подрум, паркинг,
23.000 евра. 065/881-19-92.
(282400)

1 kg

АМК neкретнине, Његошева 12. Вршимо процену непокретности и за продавце
и за купце! Позовите нас,
061/262-08-44. (282551)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, усељив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (282460)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, III, реновиран, нове
ствари, 30.000. (677), „Нишић”, 064/206-55-74. (282391)

7. ЈУЛА, једнособан, 39 квм,
високо приземље, 18.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282391)

Gril pile

ТЕСЛА, новија зграда, 57
квм + поткровље, 48.000;
двоипособан, реновиран,
47.000. „Лајф”, 061/662-9148. (282569)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
89 квм, у одличном стању,
центар Панчева. 063/84833-89. (282447)

КОТЕЖ, 46 квм + 10 двособан, тераса, 28.000; Тесла,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(2382388)

КОТЕЖ 1, двособан, 54 квм,
ЦГ, ВОП, сређен, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282391)

RSD

АВИВ, новоградња, још један стан, 49 квм, 690
евра/квадрат. АМК продаја. 061/262-08-44. (282551)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 20
квм, на Стрелишту, без грејања. 063/847-76-46. (282382)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, двориште, 27.000.
(677), „Нишић”, 064/20655-74. (282391)

5.9-12.9.2019.

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у Карађорђевој улици.
064/171-22-70, 064/090-1092. (282546)

ЦЕНТАР, 102 квм, I, четворособан, ЦГ, нов стан, гаража, 96.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)
ДВОСОБАН, 54 квм, код
Стоматолошког факултета,
усељив, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282511)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18
квм, IV, ЦГ, 13.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01. (282460)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 72
квм, V, ЦГ, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (282460)
ЈЕДНОСОБАН, 36 квм + тераса, Стрелиште, I спрат,
20.000. Тел. 063/860-35-31.
(2182468)
НОВИЈА ГРАДЊА, 40 квм,
једноипособан, полунамештен, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282511)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (282517)
ТЕСЛА, једноипособан, 47
квм, 25.5000; Содара, I, 42.
063/744-28-66 ,

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66 квм,
7. спрат, зграда са лифтом,
леп поглед, близу школе,
обданишта, супермаркета,
централно грејање, сигурносна врата, ПВЦ прозори,
подрумска остава, повољно. Власник. 063/376-191,
063/376-189. (282491)
АМК некретнине, сениорски програм 65 +. Уговор о
доживотном, купопродаја
са плодоужитком. Брза реализација. Позовите,
061/262-08-44. (282551)
ТЕСЛА, сређен двособан,
III, ТА, 38.000, једноипособан, ренвоиран, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(282569)

КАРАЂОРЂЕВА, дворишни
трособан, дуплекс, 105 квм,
ЕГ, 50.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30. (282449)
ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, IV, 23.000; Цара Лазара
дворишни, 18.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (282569)
ЦЕНТАР, 96 квм, 73.000;
америчке сутерен, двособан, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (282569)
СТАН, Стрелиште, 61 квм,
приземље, без терасе, ЦГ,
33.000. 061/144-47-49.
(282567)
ТЕСЛА, I, 45 квм, 30.000,
Земун, I, 44 квм. 063/74428-66, „Милка М”.
ЈЕДНОСОБАН, Котеж, 34
квм, 22.500, Тесла, 26 квм,
22.000. 063/744-28-66.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево
Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

АКЦИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара
Прегледе обавља

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије
САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– 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 50 динара

•
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ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм у центру, Стрелишта. Тел. 064/267-71-74.
(282516)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс 103,
лифт, Стрелиште, I, 100,
40.000. 063/744-28-66,
„Милка М”.

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, у
Браће Јовановића 11, између Poco Loco и Купеа, близу
Гимназије. 066/866-49-00.
(282530)

СТАНОВИ
КУПУЈЕМ стан, трособан/двособан, Котеж 1, Котеж 2, озбиљан кеш купац.
065/213-12-34, 011/319-1765. (282259)

АМК продаје локале, ЈНА
улица. Још три локала. 180
квм – 304.000 евра, 60 квм
– 54.000 евра, 80 квм –
72.000 евра. Капитална инвестиција. Позовите
061/262-08-44. (282551)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за реновирање, исплата одмах. 064/206-55-74.

ЛОКАЛ, Маргита, 43, 135,
Зелена пијаца, 10.52. „Милка М”, 063/744-28-66. (282568)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74.

ЛОКАЛ издајем, Ослобођења 3, аутобуска станица,
пијаца, употребна дозвола,
32 квм. 063/372-124. (282553)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(343), „Премиер”, 063/80044-30. (282449)

ИЗДАЈЕМ локал нов, код
Зелене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (292406)

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛ код улаза у Зелену
пијацу, преко пута три школе. 060/351-03-56. (282384)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребне некретнине за све
локације, брза реализација., 063/744-28-66.

ПОСАО
ПОНУДА

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ЈЕДНОСОБАН, намештен
стан, за издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15. (282181)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, стан усељив
од октобра. 066/664-61-12.
(281949)
ИЗДАЈЕМ кућу 80 квм, ново, сређена, са великом баштом, двориштем. Старчево. По могућности брачни
пар са децом. 061/659-0560. (272535)

ЈЕДНОСОБАН стан за издавање, Војловица. 064/29045-09. (282262)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, студенте, раднички
смештај. 063/502-211. (282396)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу са
гаражом на краћи период.
060/354-55-54. (282277)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан на Тесли,
без централног грејања.
Звати од 16 до 20. 064/61506-71. (282427)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
44 квм, празан, Војвођански булевар 24, преко пута
геронтолошког. 013/251-6425. (282306)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1, ЦГ,
високо приземље. 064/05173-55. (282319)
ИЗДАЈЕ собу и кујну у
Маргити. Светозара Шемића 70-а, Панчево. 013/354703. (1282359)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли, близу Авив парка, ненамештен. Телефон. 25134-24. (282370)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Тамиш капији,
површине 30 квм са боксом
на другом спрату и гаражним местом у сутерену.
062/224-733. (282244)
СОБА за ђака, студента.
Центар града, централно
грејање, клима. 069/256-1931. (282252)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, код пијаце.
Тел. 065/559-07-44,
063/386-27-77. (282253)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Миси.
063/253-466. (282261)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Стрелишту. Тел. 066/497374. (282263)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Горњи град, може и сезонски радници.
064/137-47-89. (282364)
НАМЕШТЕНА соба, усељива, Котеж 1, ТА, дворишни.
Употреба кухиње, купатила.
065/662-60-33. (282412)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издјем станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(282480)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, за студенте и
самце. 065/892-85-00. (282344)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Содара. 064/439-40-89. (282352)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Тесли. Тел.
061/208-51-51. (282275)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 062/120-06-47.
(282454)
ИЗДАЈЕМ стан од 50 квм и
30 квм, ненамештен, нова
Миса. 064/327-60-75. (282327)

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

ИЗДАЈЕМ две куће за више
особа стара Миса. 060/01196-66. (СМС)

Поправка старих кровова,
израда нових кровова,
израда баџа,
постављање фасаде,
зидање и малтерисање
СЗР „Зоки”
062/827-89-20
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
28 квм, са грејањем, може
и две ученице, ужи центар.
063/191-99-96. (282531)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА, 90
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (282213)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у згради, намештену, 130 вцра,
39 квм, I спрат/6, Приморска 27. 063/135-29-76. (292557)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у Светозара Милетића 91 и једнособан празан у Лава Толстоја 20-а.
063/285-525.

ЛОКАЛИ

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан, ужи центар. 063/81092-39. (282379)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар, зграда, празна са климом и ТА пећ. 063/872-3199. (282398)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. 064/116-38-83. (282478)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ПАНЧЕВУ
Жарка Зрењанина бр. 179, Панчево
Тел/факс 013/235-12-92 и 013/236-65-82

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ
У ДРУГОМ (Септембарском) УПИСНОМ РОКУ
у школ. 2019/2020. години

БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА: 2 (два)
УСЛОВИ ЗА УПИС:
– Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању;
– Положен пријемни испит
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
КАНДИДАТА:
Ранг листа се утврђује на основу оствареног успеха
у средњој школи (максимум 40 поена) и успеха на
пријемном испиту (максимум 60 поена – по 30 поена
из Биологије и Хемије).
ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:
Вршиће се у просторијама Стоматолошког факултета у Панчеву, од 16. 09. до 19. 09. 2019. године у времену од 9до 13 сати.

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у шивари. Јавити се на
062/872-05-24 (СМС)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ одржаће се у понедељак 23.
септембра 2019. године.

ПОТРЕБНА жена за одржавање салаша Ћуран; чишћење дворишта, соба, кухиње
као и припрема хране за
раднике. плата по договору.
постоји могућност смештаја
на салашу. Позвати на телефон 066/886-65-74. Јелена
(СМС)

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА биће објављени
24. септембра 2019. године.

WEIFERT дистрибуцији пића потребни виљушкаристи
и возачи Б и Ц категорије.062/446-285.
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак”, потребан конобар-ица,
са или без искуства. 060/51259-99, 064/988-88-66.
АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
wash, Цара Душана 74. Потребан је радник са или без
искуства. 060/758-30-03. (282126)
PIZZERIJI NEW YORK SLICE
потребни pizza мајстори.
Доћи лично или позвати на
063/338-112. (281437)
ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Услови одлични.
Звати на 013/331-241. (ф)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-98-12.
(282254)
ПОТРЕБНА куварица и помоћна куварица ресторану
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250. (282286)

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

ПОТРЕБАН радник на бувљаку (мушкарац), продаја
обуће. 064/147-18-52. (2823109

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

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. 064/462-12-61.
(282345)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (281986)
ТАМИШ КАПИЈА, локали за
издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
170 квм – 70 квм на Јабучком путу. Viber +4176 425
03 02. (281349)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 30
квм, новоградња, прометна
улица, велики излог, паркинг. Месечно плаћање.
062/222-827. (282305)
ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
центру, повољно. 064/85070-69. (282270)
ИЗДАЈЕМ нов локал у центру, опремљен, салон лепоте, а може и празан.
063/734-82-31. (282376)
ТЕСЛА, сређен локал, клима, аларм, укњижен,. 41
квм, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
центар, В. Петра Бојовића
19. 066/314-803. (282499)
ИЗА МАКСИЈА, Дома
Омладине, 80 квм, 20.000
евра. 061/114-11-34. (282510)

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ

ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНУ РАНГ ЛИСТУ:
жалба на ранг листу може се поднети у писаној форми 25. септембра 2019. године у времену од 11 до
13 сати. Одговор на поднету жалбу у року од 24 сата
од подношења исте.
УПИС КАНДИДАТА: вршиће се 26. и 27. септембра
2019. године од 11 до 13сати, у просторијама Факултета.
Школарина за једну школску годину износи 4.000
евра за држављане Републике Србије и 6.000 евра
за стране држављане ( у динарској противвредности по средњем курсу на дан уплате) и може се платити у 3 рате.

STAR CITY EXPRESS DOO
расписује конкурс за радно место

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
2. ПРАВНИ СЛУЖБЕНИК
3. ВОЗАЧ Д КАТЕГОРИЈЕ
УСЛОВИ – МИНИМУМ:
за позицију 1
– правни, економски факултет, саобраћајни, или
машински факултет – 1 извршилац
за позицију 2
– правни или економски факултет – 1 извршилац
CV слати на Star City express doo, Улица Светог
Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email: starcitystarcevo@gmail.com
Контакт телефон 066/355-101

Петак, 6. септембар 2019.

ПОСАО



ПОНУДА



ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници мешовите робе, са искуством, плата и
пријава редовне. Pro trade,
позвати 063/341-770. (282317)



ПОТРЕБНА радница , 9 –
17, у кинеском ресторану.
013/352-783. (282328)



ПОТРЕБНА особа за чување
старијег лица, 65 година.
066/320-752. (2182325)
ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима возача, или поседовање Ц категорије, са било којом средњом школом. Контакт особа Марија Симоновић,
060/663-64-63. Звати од 8
до 15 сати. (282333)
ПОТРЕБНА радница за рад
на индустријским машинама, услови одлични.
064/981-77-65. (282339)
ПОТРЕБНА помоћна радница за паковање у шивари.
064/062-22-79. (282339)
ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 0913/377230. (282424)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у тафици. 063/265-457. (282543)

 9 ENGLESKI

9 FRANCUSKI

 9 NEMAÿKI

9 USLUGE
PREVOċENJA

9 ŠPANSKI

ПОТРЕБНИ конобари, кафе
„Пацифико”. 060/319-0577. (282404)
ФИРМА UNAGAS потражује пет возача Ц и Е категорије. Обавезно да има АДР
и ТАХО картицу. 062/10277-00. (282415)

ПРИВАТНОЈ фирми потребан квалитетан електричар
и помоћник. Контакт
062/847-00-95. (282549)
ПОТРЕБНА радница у Маркету „Цеца”. 060/555-11-73.
(282512)

9 ITALIJANSKI
PRIPREME ZA PRIJEMNE ISPITE, TOEFL, IELTS, SAT
KREATIVNO PISANJE I NOVINARSTVO

ФРИЗЕРСКОМ салону потребна искусна мушко-женска фризерка. 064/329-4919. (282563)
ПОТРЕБНА девојка, кафић
„Цанцара”, само пре подне.
063/208-389. (282566)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

Njegoševa 1a; 063/7430-370; 013/258-3040
ПОТРЕБНЕ раднице у продаји и кухињи за ресторан и
пицерију у БИГ центру.
064/643-41-22, 013/377230. (282424)
РЕСТОРАНУ у центру Панчева потребан помоћни
радник у кухињи. 065/20510-52. (282452)

3ULMDYHLLQIR

ПОТРЕБНИ млађи помоћни радник, стицање знања
ауто-лимарије, фарбарије.
066/908-66-58. (282389)
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ПОТРЕБАН пица-мајстор у
пицерији. 063/130-75-40.
(282513)


STUDIO ZA UýENJE STRANIH
JEZIKA


AVALO N

TC ZMAJ JOVINA 2, III SPRAT,
LOK 36

ENGLESKI JEZIK
ZA ODRASLE 
OPŠTI/POSLOVNI/ZA SPECIFIýNE
NAMENE

ZA ŠKOLARCE I STUDENTE

ZAJEDNO DO USPEHA SA VAMA OD 2002.GOD
 SUHYRÿHQMH
LQGLYLGXDOQLþDVRYL NXUVHYL

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Голуб”, потребни декоратер
са искуством и хигијеничарка. Звати на 062/680477, радним данима од 8
до 16 сати. (282361)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН конобар, конобарица кафићу у Панчеву,
Книћанинова 37, добри
услови. 062/227-771. (282391)
ЗА РАД у трафици, у центру, потребан радник.
064/149-99-73. (р)
РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар или пицамајстор са и без искуства.
064/361-02-63. (282434)
ПЕКАРИ REX Банатско Ново село потребан: мајстор и
помоћни радник. 063/616694. (282451)
FAST FOOD VICTORY Браће
Јовановић 99, потребна радница. 065/352-78-88. (282475)

ПОТРЕБНО више радника у
кухињи и на роштиљу, Код
Тому Лесковчанина.
065/900-50-08.
ПОТРЕБАН радник за одржавање мањег воћњака у
Панчеву, обрезивање, прскање. Тел. 064/137-48-67.
(282505)

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531, 013/342-338 (СМС)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49. (281979)
КОМБИ превоз робе, грађевинског материјала, селидбе.
Иван, 064/243-82-85. (281672)

ПОТРЕБАН пекар. 063/13075-40. (282513)

РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (281475)

ПОТРЕБНА жена, за спремање апартмана. 060/55059-76. (282394)

РЕМОНТУЈЕМО ТА пећи,
комплетна оправка.
063/705-18-18, 335-930. (282251)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 063/307-782. (282513)

FAST FUDU VASILIJE BGD,
потребан радник-ца са познавањем израде пице и роштиља. Тел. 061/150-60-00,
065/7820-95-38. (282509)
ПОТРЕБАН радник за рад у
мењачници. 063/436-828.
(282519)
ПОТРЕБАН помоћни радник за рад у производњи
пекаре, са или без искуства.
063/606-330. (282522)
ПОТРЕБНА продавачица за
рад у малопродајном објекту пекаре. 063/606-330.
(282522)
ПРОИЗВОДЊИ кифлица
потребне жене за рад. Није
неопходно искуство. Радно
време од 7 до 15 сати.
060/693-30-99.
ПИЦЕРИЈИ калимеро потребна радница потребна
радница. Звати од 12 до 19
сати. 060/606-40-41. (282532)

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам.
Замена гуртни. 064/181-2500. (282393)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (282959)

СПУШТЕНИ плафони, зидови,г летовање, кречење,
уградња ламината, прозора,
врата. 062/816-33-84. (282329)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, табле, индикаторе,
бојлере, Та пећи, шпорете.
060/521-93-40. (282338)
Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан пословођа. Плата у зависности од искуства + пријава
+ топли оброк. 062/896-39-78.

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15. (282959)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (282340)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/193-0009. /(282362)

Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04.
(6/280234)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (282268)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94. (282278)
МОЛЕРАЈ: глетовање, кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, радијатора.
064/174-03-23, 062/790881. (282299)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (282309)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња нових цеви, одгушења, машинска одгушења. 062/382394. (282315)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, ИПТВ и антена
плус, дигитализација.
064/866-20-70. (282322)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправља, реновира, комплетна
купатила, обијање плочица,
одвоз шута. 062/816-33-84.
(282329)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (282347)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38.
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (282977)

ИЗРАДА/МОНТАЖА конструкција, хала, гаража,
тенди, коване капије, ограде, грађевинску лимарију.
064/068-10-85. (2823689
ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана, дворишта, шупа и гаража, одвоз старих ствари,
рушење старих објеката.
Златко. 063/196-54-56. (282371)
КОМПЈУТЕР сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-0354. (282394)
РУШЕЊА кућа, шупа, бетонирања, ископи, одношење
ствари, итд. 060/035-47-40.
(282387)
ЧИСТИМ куће, станове, канцеларије, кафиће. 061/22450-39, 062/848-97-69. (282459)

РАДИМО све физ8ичке послове: рушења, бетонирања, обарање стабала, чишћења плацева. 064/12269-78. (282387)
Фирми MSV NIKOLIĆ
потребни помоћни радници.
Возачка Б категорије
060/097-42-87

НЕМАЧКИ: часови свим узрастима. Преводи. Припрема полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352892. (282386)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/53524-56. (282926)
ЧИСТИМО подруме, таване
и остала радове (физичке),
сопствени превоз.
064/1344-37-65. (282411)

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
Тражи:
• контролор техничког прегледа – трећи или
четврти степен стручне спреме
• аутомеханичар
• машински техничар (мотори возила)
• саобраћајни техничар (друмска возила)
Контакт: 063/851-18-03
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
кровова, тераса и осталих
објеката, гаранција.
013/344-594, 063/784-21-80.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДУБИНСКО прање, тепиха,
намештаја, душека, аутомобила. Наташа. 060/361-4741, 066/361-474, 013/361474. (282429)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, војводина, Србија –
са или без радника. Најповољније. „Лена Транспорт”,
063/253-028.

КОШЕЊЕ дворишта, плацева, воћњака, тримером. Дејан, 064/932-52-86. 282541)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167. (282448)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипсарко фасадерски радови,
потављање ламината, проверите. 062/816-66-78. (282561)

ЛАЛЕ, превозим кипером:
песак, ‘шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.

(7/274828)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
СЕЛИДБЕ, превоз робе,
радови, ламинат. 062/156мерцедес камионом, радни- 02-07, 064/390-00-87.
ци, повољно. Вук. 063/278117, 064/176-91-85. (282293)
ЛИМАРСКИ радови, израда,
монтажа, кровопокривачки
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализаци- радови,с анације, преправје, водоводне адаптације, за- ке, кровови, хидро и термомена вирбли, вентила, бате- изолације. Најповољније.
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгурија, санитарије, све за воду, 066/543-69-16. (282356)
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ- 0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим одке, одмах. 013/331-657,
РОЛО НАЈ уграђује: хармомах. 013/348-139, 063/811064/495-77-59. (282446)
врата, туш-кабине, зебра за74-89, Јовичин. (282304)
ПРЕВОЗ малим кипером,
весе, најповољније. 013/344до два кубика, шљунка, пе- ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
594, 063/894-21-80. (282416)
своје услуге. Ђорђе.
ска, сејанца и шута.
060/314-13-80. (282311)
063/896-51-75. (282483)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
с комбијима, камионима,
долазим, јефтино, 25 годиЦЕЂЕНИ
екипа радника, кутије, фона, искуства. 013/1251-78лија за заштиту намештаја,
И МЛЕВЕНИ
97, 063/782-51-48. (1282474)
0-24, сваког дана и недеСВЕ ВРСТЕ физикалија, утоПАРАДАЈЗ
љом. Бесплатан долазак и
вар/истовар, рушење, чипроцена посла. Плаћање моЗелена пијаца, поред
шћење, разбијање бетона,
гуће чековима и преко рачусирнице. Опет смо са
кошење, одвоз шута, непона. Борис. 013/352-536,
вама
на
истом
месту.
требних ствари и слични по063/253-028, 064/444-66-74.
060/366-73-33,
слови. 061/626-14-50, Дејан.
bomboncicb@gmail.com,
064/176-20-26
(282544)
www.selidbe-bomboncic.com
Од 1. 9. 2019, примамо
СЕЛИДБЕ, првоз робе и
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
и поруџбине за сирупе
ствари, утовар/истовар,
Борис, комбијем и камиовише врста
монтажа/демонтажа наменом, Војводина, Србија, са
– за пекмез.
штаја. Дејан, 061/626-14-50.
или без радника. 013/352(282544)
536, 063/253-028, 064/444МАСАЖА релакс, потпуно
66-74. (4830)
СТОЛАРСКЕ и браварске
уживање, тотално опуштаСЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
услуге. Александар.
ње вашег тела. Марија,
Борис – комбијима, камио064/157-20-03. (282102)
064/269-94-87. (282356)
нима, професионално, екиКомби превоз робе СЕЛИДБА, превоз друге ро- па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
и селидбе.
бе, Панчево-даље. Цена до- 013/352-536, 063/253-028,
013/366-843,
064/444-66-74.(4830)
Зоран, 060/360-03-89. говор.
063/193-22-29. (282442)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидре, „Бомбончић” – Борис – комЧИСТИМО таване, подруме, шут, радимо све посло- замрзиваче, климе, шпорете, бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтаве. 061/321-77-93. (282567) бојлере, поправљамо са гаранцијом. „Фриготехник”,
жа, паковање ствари, кутије
013/361-361, 064/122-68-05. за паковање, фолија за заУСЛУГЕ
(282441)
штиту намештаја. Селите се
РОЛО НАЈ нуди: поправку, без стреса!!! Борис,
уградњу ролетна, тенда, ро- 013/352-536, 063/253-028,
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 ло-челична заштитна врата. 064/444-66-74. bombonНајповољније. 013/344-594, cicb@gmail.com, www.selidгодина с вама, гаранција.
be-bomboncic.com (4830)
www.baltokad.co.rs. 065/347- 063/894-21-80. (282416)
55-02, 011/288-30-18. (и)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246-368. (282161)
МАШИНСКИ утовар шута
са превозом. Рушење објеката, чишћење терена.
063/246-368. (282162)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (282453)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (282472)
ПЕРФЕКТ – фасаде, зидање, малтерисање, кровови,
керамика, ламинати, кречење, бетонирање. 063/12214-39. ((282501)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (282520)
РОЛО НАЈ уграђује: венецијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољније. 013/344-594,
063/8904-21-80. (282416)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.

marketing@pancevac-online.rs

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом. Професионално, екипа радника,
све релације по Србији. „Лена Транспорт”, 063/253-028.

РАЗНО
ЧАСОВИ хармонике – кола,
трилери, песме. УЕУ „Балкан” Панчево. 060/632-4690. (281708)
ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 120 л, са превозом.
063/315-381. (282281)
АИСТРИЈСКИ пензионер,
61 година, тражи жену од
45 до 65 година. 066/54817-07. (28362)

ТУРИЗАМ

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом. Овлашћени сервис „Фриготехник”, 013/361-361, 064/12268-05.(282441)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ризла, шут. 063/246-368. (282161)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (282422)

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
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА

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
и 37/19-др.закон)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај
ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр. 4414 К.О. Панчево, за изградњу стамбено-пословног објекaта По+П+4+Пс, у улици
Војводе Радомира Путника бр.18, израђен од
стране ДОО „Геовизија” Панчево, за инвеститорa
„ПРОБАНАТ ИЗГРАДЊА” ДОО, Београд
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, 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 06. 09. 2019.
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.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр.3044 К.О. Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекaта По+П+3+Пс, у Улици Браће Јовановић бр.76а, израђен од стране
атељеа „Студио 3”, Панчево, Владимира Жестића
43-б, за инвеститорa Савин Милана из Старчева.
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 06. 09. 2019.
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.

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
и 37/19-др.закон)

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

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

ОГЛАШАВА

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр.3928/2 К.О. Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекaта са седам станова, спратности По+Пр+2+Ман, у улици
Светозара Милетића бр.1а, израђен од стране
„Adecom Group” ДOO, Панчево, за инвеститоре
Мијушковић Горана и Оливеру Вујановић Гађански.

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр.4425 К.О. Панчево, Ул. Др.Светислава
Касапиновића бр. 27, за изградњу вишепородичног стамбеног објекaта П+4+Пс, израђен од стране атељеа „Студио 3”, Панчево, Владимира Жестића 43-б, за инвеститорa „НБ1 Пројектградња”
ДОО, из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 06. 09. 2019.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати, у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 06. 09. 2019.

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.

После дуге и тешке болести, 30. августа 2019. преминуо је наш добри супруг и брат

ГАВРИЛО ШУПИЋ
1935–2019.
Сахрана је обављена 1. септембра, у 13 сати, на гробљу
Клек, код Зрењанина.
Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, сестре МИЛИЦА и
БОЈАНА и браћа МИЛОВАН и СЛОБОДАН с породицама
(79/282479)

3. септембра 2019. напустио нас је наш драги

САВА ЖИВАНОВ
1930–2019.
С љубављу и поштовањем син ЉУБИША
(108/282560)

Последњи поздрав деди

САВИ ЖИВАНОВУ
1930–2019.
Унука ИВАНА са породицом
(109/282560

Последњи поздрав драгој
супрузи, мајци и баки

Последњи поздрав драгој сестри

НАДИ СТОЈИЋ

НАДИ СТОЈИЋ

1933–2019.

1933–2019.

Сахрањеној 31. августа
2019. године, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: супруг
МИЛАН и син ПЕТАР
са породицом

Сахрана је обављена 31.
августа 2019, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћена сестра
ВИДА са породицом

(82/282489)

(83/282489)

Петак, 6. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. августа 2019, у 91. години, преминула је наша мајка, баба и прабаба

С великом тугом обавештавамо да је 2. септембра 2019. преминуо наш вољени

ЈУГОСЛАВ МИЋИЋ

МИРОСЛАВА НАКАРАДА

1975–2019.

рођ. Русован, у Долову

Хвала ти за сву твоју доброту и љубав коју си
нам пружао. Чувамо те у нашим срцима.

Сахрана је обављена 29. августа 2019, на Католичком гробљу.

Мама
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Породица

Супруга БИЉАНА и синови МАРИО и МИХАЈЛО

(20/282296)

(88/282500)

Последњи поздрав
баба Мици

У последње дане лета, ношен ветром коју доноси мирис јесени, одлетео је један лист са дрвета
наше генерације.
Последњи поздрав драгом другу

Последњи поздрав
сину и брату

ЈУГОСЛАВУ ЈУГИ МИЋИЋУ
МИРОСЛАВА НАКАРАДА
1929–2019.
Дан за даном си низала,
седе власи дочекала,
породицу пригрлила,
твоју лозу наставила.
Сто победа остварила
и на крају изгубила.
СЕЈА са породицом

МИРОСЛАВА
НАКАРАДА
Унука МИЛИЦА
са породицом

(21/282296)

Последњи поздрав
драгом пријатељу и
великом човеку

(10/282282)

Последњи поздрав

ЈУГОСЛАВУ
МИЋИЋУ
Постоји љубав коју
смрт не прекида.
Мајка ЦВЕТА
и брат ЈОРДАН

Куме, упецај за све
нас по коју звездицу
и чекај нас

1929–2019.

од породице
БИЈЕЛИЋ

Беше она наше све,
Али године је стигоше.
Јака, храбра, борац прави,
Како треба сви смо знали.
А анђеоска крила, сада носи, наша мила.
Унука ИВАНА, зет СРЂАН
и праунуци АЛЕКСА и УРОШ
(24/282312)

(73/282458)

Последњи поздрав
куму

28. августа 2019. године, у 91. години, напустила
нас је

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ
Воле те твоји кумови:
ЂОЛЕ, ГОЦА, ВАЊА
и ВЕЉКО

(106/282521)

Драги

Сеја ЈЕЛА и ФИЛИП
(89/282500)

Драгом куму

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ

ЈУГОСЛАВУ
МИЋИЋУ
Увек ћемо се сећати с
поносом и љубављу, и
чувати успомену на тебе.

Последњи опроштај
драгом пријатељу од
ДРАГАНА ПАНИЋА
са породицом
(95/282500)

Недостајеш...

(11/282282)

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ

Вољеном другу
последњи поздрав

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ

СУБОТИЋИ

од породице
МИЋАНОВИЋ

Од ГОРАНА и ГРУЈЕ
са породицом

(52/282408)

(93/ 282500)

(94/282500)

Последњи поздрав

Вољени наш

СТЕВА ПАНОВИЋ
с породицом

Породица
МИЛОВАНОВИЋ

(91/282500)

(90/282500)

БОЖАНА КУЗМАНОВСКИ

МИРОСЛАВИ

1935–2019.
Никада те нећемо прежалити.
Син ДРАГАН, снаја СНЕЖАНА и унуке АЛЕКСАНДРА и
МАРИЈА
(84/282492)

од ИВАНКЕ МАТИЈАШЕВИЋ са породицом
(20/282326)

Последњи поздрав мајци

ПО ПУСТ
свим радним
данима осим
средом.

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ

2. септембра напустила нас је

Последњи поздрав

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене огласа
и читуља
одобравамо

(96/282500)

(99/282500)

МИРОСАВА НАКАРАДА
ЂУРИЦИ
СУЈИЋУ

ФАКС, ЦЕЦА
и ТАМАРА

Вољени не умиру

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ

1929–2019.
БАТА са породицом

ЈУГО
Ти си нас учио како треба живети: храбро, несебично и достојанствено.
Захвални смо што си
био део нашег живота.

Кум ГОРАН
са синовима

(100/282500)

Последњи поздрав
пријатељу

Генерација 1975, Омољица

Остаје сећање на део
живота који смо провели са тобом.

(92/282500)

МИРОСЛАВИ НАКАРАДА
МОЛНАР
ФЕРЕНЦУ

ЈУГОСЛАВ
МИЋИЋ

ЈУГИ

МИРОСЛАВА НАКАРАДА

од породице
ТРАЈАНОВИЋ

Последњи поздрав бајки од унука ИВАНА и КАЋЕ
(104/282506)

(98/282500)

ЈУГО
Хвала ти за љубав,
храброст, доброту, за
сјај којим си нас грлио.... Волимо те.
ИСКРА, НАНА
и ВЛАДА
(97/282500)

БОЖАНИ КУЗМАНОВСКИ
Била си анђео и на земљи.
Ћерка ЗОРИЦА, зет ТИБОР и унуке АНЕТА и АНДРЕА
(85/282492)
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Петак, 6. септембар 2019.

После тешке болести преминуо је наш
драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је
2. септембра 2019. преминула

АНКА ЂОРЂЕВИЋ

ЂУРИЦА СУЈИЋ

Наша вољена преминула је 30. августа 2019, у 95.
години, али ће заувек живети у нашим срцима.

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ

1935–2019.

1946–2019.

Сахрана ће се обавити на Старом православном гробљу, 5. септембра 2019. године, у 14 сати.
Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ,
снаја ЈЕЛЕНА, унуке ДАНИЈЕЛА
и ВЕСНА са породицама

Сахрана је обављена на Старом православном гробљу у Панчеву,
4. септембра 2019, у 13 сати.
Недостајаће нам све твоје: храброст, оптимизам, подршка, доброта и
твоје локне.
Хвала Ти на сваком тренутку који је увек био обасут љубављу, топлином и радошћу.
Супруг БОГОСАВ, син НИКОЛА са породицом, ћерка НИНА и зет ПЕЂА

(66/282433)

(36/282348)

Драга тетка

(54/282413)

Последњи поздрав најбољој мами на свету

Последњи поздрав тати

Ожалошћени: син ДУШАН, снаја БИЉАНА, унуке
ДУЊА и САЊА, праунуци ДАНИЛО и ВЛАДАН и
зет ВЕЛИМИР

Последњи поздрав
прији

АНКА ЂОРЂЕВИЋ
Хвала ти, вечно ћеш живети у нашим срцима.
МАРА, ДРАГА, БРАНКО, АНА, МИЉА и ПЕРО
(45/282369)

Последњи поздрав дивној жени и великом пријатељу

ЉУБИЦИ ПИЈЕВЧЕВИЋ
ЂУРИЦИ СУЈИЋУ

ЉУБИЦИ

Хвала вам за сваку топлу реч и љубав коју сте
нам несебично пружили.

Чувамо те у срцима заувек.
Твоја душа, срећа и љубав,
Твоја срећица-врећица,

Ваша снајка ЈЕЛА

Твоја НИЦА са мужем ПЕЂОМ

(67/282433)

(57/282413)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој колегиници

од АНЂЕ и ПЕРЕ
КУРЕШЕВИЋ

ЉУБИЦИ ПИЈЕВЧЕВИЋ
Породице СЕКЕРЕШ и ПЕТРОВИЋ
(107/282539)

(55/282413)

Драга моја

С великим болом и тугом опраштамо се од наше драге прије

ЂУРИЦИ СУЈИЋУ
Породица ЖУЈОВИЋ
(64/282425)

ЉУБО
ЉУБИЦИ
ПИЈЕВЧЕВИЋ
С поштовањем
колеге пензионери
ОШ „Исидора
Секулић” Панчево

Последњи поздрав вољеном

Нека те у тишини вечног мира прати наше пријатељство јаче од времена и заборава.
Хвала ти за кратко овоземаљско дружење пуно искрености и љубави.
Срећна сам што смо се упознале и дружиле а неизмерно тужна што те испраћамо на вечно почивалиште.
Твоја прија МИКА

ЉУБИЦЕ
Увек ћеш бити са нама у мислима.
Пријатељи МИЛАН и МИЛЕНКА ЗЛАТАР
(59/282413)

(58/282413)

(43/282367)

Драга наша разредна

ДУШАНУ КРСТИЋУ
1926–2019.

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ

Његови: синови ДРАГАН и МИЛАН,
унуци ВЕДРАН, СТЕФАН и АНА
и снаје ГОРДАНА и ДРАГАНА
(25/282313)

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену на твоју
доброту и ведрину.
МИШКОВИЋ ДРАГИЦА, СВЕТО, МАРИЈА и НИКОЛА
(69/282443)

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ
1946–2019.

У суботу, 7. септембра, у 11.30, на Новом гробљу
у Панчеву, дајемо једногодишњи помен нашој
драгој

Хвала на љубави и учењу о најбитнијим стварима које чине живот. Били
сте наш узор у најлепшем ђачком добу и увек ћете то и остати у нашим срцима. Нека Вам је вечна слава.
Ваше VIII-2, генерација ’87.

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав
драгој

(78/282476)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИЦИ
ПИЈЕВЧЕВИЋ
РАЈКО
(86/282495)

РУЖИЦИ ВУЈАНОВИЋ
1944–2018.

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ

Време пролази, успомене остају.

Драга бако, никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији
(72/282457

ЉУБИЦИ

Твоје унуке ГАЛА и УНА са мамом и татом

од породице ТАСО

(56/282453)

(63/282420)

ЉУБИЦИ
ПИЈЕВЧЕВИЋ
од комшија
из Улице Михајла
Петровића Аласа 5
(60/282414)

Петак, 6. септембар 2019.
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Прође пет година, а бол и туга никад.
У суботу, 7. септембра 2019, у 11 сати, дајемо помен на гробљу Котеж

прим. др РАДЕНКО
ТОПАЛОВИЋ

ЈОВАН ПАНДУРОВ

педијатар-нефролог
2008–2019.

24. XI 1932 – 29. VIII 2019.
Многе генерације си научио да читају и
пишу, нас си волео и научио да будемо добри људи.

ДЕЈАН и МАЈА

МИЛИЦА ФИЛИПОВИЋ

(26/282314)

13. IX 2014 – 13. IX 2019.

Почивај у миру.
Супруга СПОМЕНКА, ћерка БИЉАНА,
унуци ДАВИД и НЕША, унука ГОЦА
и праунуци ДЕЈАН и НИКОЛА

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, син МИЈОДРАГ, унуци НЕМАЊА
и МИЛИЦА и снаја МАРЈАНА

(68/282437)

(37/282350)

СЕЋАЊЕ
8. IX 2015 – 8. IX 2019.

СЕЋАЊЕ

УЗЕЛАЦ
ЉУБИЦА БОШКОВИЋ
ЈОВАН ПАНДУРОВ

Живиш у нашим срцима и мислима.

Памтићемо те заувек.

Твоји најмилији

ДАВИД, ГОЦА, ДЕЈАН и НИКОЛА
(103/282504)

(77/282469)

ДУШАНКА

Последњи поздрав вољеној мами

ДУШАН

БОЖИЦА

И река суза да потече вратит вас не може.
Ваша МИРЈАНА
(18/

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

ТОМАШЕВИЋ

ДУШАНКИ КНЕЖЕВИЋ

СПАСЕНИЈА
ЧКОЊОВИЋ

1935–2019.
Знам колико си ме волела, као и ја тебе, зато је моја туга велика.
Знам да ће се наше душе наћи једнога дана у царству
небеском, и то ми је једина утеха.
Волим те моја мила мајко.
Твоја ћерка ЉИЉА и зет ДУШАН
(101/282503)

С љубављу и поштовањем ваши: ДРАГОЈЕ и ЉИЉАНА и унуци МИЛОШ и МАРКО са породицом

ЧЕДОМИР
РАДОЈИЧИЋ

РАДЕ

2006–2019.
Последњи поздрав вољеној мами

ДУШАНКИ КНЕЖЕВИЋ
Вољени се никада не заборављају. Остали смо у болу и
жалости.
Твоја ћерка МИРА са породицом

(2/282206)

РАДМИЛА

1999–2019.
2008–2019.
из Мраморка

Нема заборава за твоју љубав која недостаје.
Породица

Године пролазе, али мисли и сећања на вашу доброту
не бледе докле год смо живи.

(49/282390)

(23/282303)

Прошла је читава година откако није са нама
наша драга мама – мајка

Почивај у миру, хвала ти на свему што си
нам помогла.

У суботу, 7. септембра, у 11 сати, даваћемо годишњи помен на Старом православном гробљу.
Са љубављу и тугом чувамо лепа сећања.
Ћерка МИРЈАНА
и син САВА са породицама

Сестричина ЉУБИЦА
са НИКОЛИНОМ
(3/282256)

300-820, 300-830

СТОЈАН
НЕСТОРОВ

1936–2019.
Време пролази, али бол
у срцу и души заувек
остаје.

Живиш кроз наша сећања увек и заувек.

Твоја ћерка ГОРДАНА,
зет ЗОРАН и унука
ЗОРАНА са породицом
(35/282343)

Супруг СТАНИША

У нашим срцима увек
си била и заувек ћеш
остати.
Твоји: СНЕЖАНА
и СТЕВАН, СРЂАН
и СИНИША

(70/282445)

(71/282455)

СЕЋАЊЕ

Четворогодишњи
помен

Твоји најмилији
(47/282377)

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

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

2008–2019.

(65/282403)

МИЛКА
КОКОТОВИЋ

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ
С поносом и поштовањем чувам успомену на тебе.

1921–2018–2019.

1935–2019.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НАДЕЖДА НАДРЉАНСКИ

ДУШАНКА
КНЕЖЕВИЋ

СЕЋАЊЕ

Ваша деца: ДРАГАН, ДРАГИЦА и ВОЈКО са породицом

(102/282503)

9. септембра 2019. навршава се четрдесет дана
откако нас је напустила
наша вољена мама и
бака

АНЂЕЛКА
ШУМАНАЦ

ДОБРИЛА
ПАВЛОВИЋ
МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ
Прошло је већ пола године откако си нас напустио.
Много нам недостајеш.
Супруга РАДМИЛА, син БОБАН и ћерка БЕЈА са својим
породицама
(1057282507)

Године пролазе а ти
и даље живиш у нашим срцима.
Породица
ПАВЛОВИЋ
(48/282385)

БЛАГОЈУ
БОЈКОВИЋУ
22. III 1947 – 11. IX 2015
– 11. IX 2019.
Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији
(50/282402)
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Пролази шест месеци бескрајног бола
Годину дана ниси са мном моја вољена

МИЛКА НИКОЛОВСКА

МИЛАН П. АНДРИЋ

Нашој вољеној износимо шестомесечни помен, 8. септембра 2019.

1960–2019.

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама

Нестале су златне стазе којима си одлазио, долазио, радост и срећу доносио.
Хвала ти на свему.

(53/282410)

прим. др МИРЈАНА
БАРЈАКТАРЕВИЋ

У суботу, 7. септембра, у 11 сати, на Евангелистичком гробљу даваћемо трогодишњи помен
нашем

анестезиолог-реаниматор

Твоји најмилији
(51/282401)

У уторак, 10. септембра навршиће се четири године од смрти наше драге

Супруг ЈАНКО
(19/282295)

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ
Душо, недостајеш...
НОЛЕ, МИЛИЦА и ОЉА са породицом

СЕЋАЊЕ

(76/282466)

ЉИЉАНЕ СИМИЋ
1961–2015.

БОДИРОГА

Године не могу избрисати успомене, увек ћеш
бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(41/282365)

ДУШАН ДУЛЕ СОЛЕША
4. IX 2012 – 4. IX 2019.

Породице: ЈОЖИЋ и СОЛЕША

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ ПЕЦА
2011–2019.

(44/282368)

Увек и заувек. Ти си наша права љубав, наша
срећа.
Још увек јеси и заувек то остајеш. Тамо где постоји љубав, постоји и живот.
То си управо Ти...
Твоји најмилији

7. септембра, у 11 сати, дајемо једногодишњи
помен нашем

Петогодишњи помен

МИЛОЈИЦА

РАДОЈИЦА

1959–2019.

1961–2019.

Брат је добро и слобода скупа...
Нема браће, много тога доброг је нестало.
Сваке ноћи и дана мислим на вас, сто осамдесет
дана чувамо вас од заборава.
Брат СЛАВКО и синовац МИЛОШ
(74/282461)

8. септембра 2019, у 10 сати, даваћемо полугодишњи помен нашем вољеном

(61/282417)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Никад незаборављеном

ЕМИЛ
КАЛАПИШ
КАРАВЛА

ОСТОЈИ ДРВЕНИЦИ
1929–2018.

ПЕТРУ
КАРАНФИЛОВСКОМ

МИЋО
ЈАКОВЉЕВИЋ

2011–2019.
Твоји кумови: ЖИКА, ЉИЉА,
МЛАДЕН и ВЛАДАН

Много нам недостајеш и увек си у нашим срцима.
Твоји: БАТА, МИЛАН, МИЛОШ и БЕБА

Године пролазе, али
сећање не бледи.

(33/282341)

(28/282323)

(62/282497)

МИЛОЈИЦИ БОДИРОГА
Туга и бол не пролазе.
Породица

ЖЕЉКО и ЕМИЛИА
(15/282288)

2010–2019.
СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊА
Много ми недостају

Твоји најмилији

ЂУРИЋ

(12/282283)

СЕЋАЊЕ

МИЛОЈИЦА
БОДИРОГА

ВЕСНА ЋУП
7. IX 1993 – 7. IX 2019.

ЈОВАН ЈОСИФОВИЋ
ШПИЦЛЕР
2009–2019.
(14/282288)

Породица

С љубављу и тугом
породица

НАДА

МАРИЈА

ВОЈИСЛАВ

сестра
2009–2019.

мама
9. III 2019.

тата
2000–2019.

Брате, време пролази, туга остаје.

ВЕРА
(32/282336)

(40/282353)

Недостајеш сестри
РАДИ са породицом
(16/(282288)

ДРАГАН
КРЧАДИНАЦ
Прошле су три године,
али туга и бол не пролазе. Недостајеш нам.
Супруга МИРА и син
АЦА са породицом
(13/282284)

Петак, 6. септембар 2019.
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СЕЋАЊЕ
IN MEMORIAM
Прошло је седам година од смрти нашег доброг и вољеног

ВЕРА КИРХРОТ
СЕЋАЊЕ

Прошла је година испуњена тугом, болом
и сузама. Сваким даном нам све више недостајеш.

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА

Заувек ће остати празнина у нашим срцима.

професора латинског и француског језика
у пензији

Твоји најмилији
(17/28290)

ГОРАН ДЕНЧИЋ
С љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима.

1980–2016.

Са поносом те помињемо и увек ћемо те волети.
Године пролазе, бол и туга никада. Нека те у
вечном миру прати наша љубав јача од заборава.

11. септембра навршава се осам година откада
није самном мој једини син

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи
Воле те твоји: РАШЕТЕ и ПЛАВШИЋИ
(1/282109)

9. септембра навршавају се две тужне године откада није са нама наш вољени

(75/282462)

СЕЋАЊЕ

30. августа навршило се двадесет пет тужних
година откако није са нама наша

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2019.
Вољени сине, тешко је стегнути срце да не боли,
душу да не пати и сузе да не теку.
Живим са болом и чувам успомену на тебе.

МИХАЈЛО
ТОМАШЕВИЋ

Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА
(38/282351)

11. септембра навршава се осам година

ВЕЉКО БРАШОВАН

ВЕРА ЂУРЂЕВ
1937–1994.

Твоји најмилији: супруга НАДА, ћерка БРАНКА
и син НЕНАД са породицама

Вечно си у срцу и мислима твојих најмилијих
(27/282318)

(22/282302)

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2019.
Остаћеш заувек у срцу и чуваћу успомену на тебе.
Твој РАДЕ
(39/282351)

7. септембра навршава
се пола године од смрти
нашег драгог

10. IX 2009 – 10. IX 2019.

Постоји љубав коју смрт не може да избрише и
туга коју време не може да излечи.

10. септембра навршава се једна тужна
година откада није са
нама наш вољени

Прошло је двадесет година од смрти наше сестре, тетке и свастике

Прошло је пола године
од смрти нашег драгог

С љубављу и поносом
чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији
(8/282269)

4. септембра навршава се четрнаест година откако нас
је напустио наш вољени

НУРУДИН АЈДИНОВИЋ
Године пролазе, а бол и туга остају.
Његови најмилији
(31/282327)

БОРА
ЂОРЂЕВИЋ
1937–2018.

СЛАВИШЕ
СИБИНОВА
никада незаборављеног
од мајке АНЕ, оца БОГОЉУБА, сестре ВИОЛЕТЕ
и сестре ЈУГОСЛАВЕ са
породицом

СЛАВИШЕ
СИБИНОВА
Стриц СТЕВАН,
брат РАДОМИР и
сестра ЈЕЛИСАВЕТА
са породицом

(6/282266)

Време пролази, а бол
и туга за тобом остају.
Твоји: супруга ЦАЛЕ
и синови АЦА
и ДРАГАН
са породицама

Четрдесет тужних дана од смрти наше баке, прабаке и
мајке

С тугом и љубављу њени: МИЛА, ШПИРА,
ВЕСНА и ЈАСНА
(34/282342)

Вечно у нашим срцима

МАРЕ СТОЈАКОВИЋ
10. септембра 2019, у 11 сати, одржаће се помен на Новом гробљу.
Твоји најмилији

(29/282324)

(7/282266)

Дванаест година од
смрти вољеног

БИСЕРКЕ ГЛИГОР АРСИЋ

3
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(80/282482)

Четрдесет тужних
дана нашој прији

ЂУРА МОРАР

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

1953–2010.
Твоји најмилији
(5/282264)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВЕРА
РИСТИЋ
2009–2019.
Успомену на њу чувају њена деца: син
ДРАГАН и ћерка МАРИНА са породицама
(9/282279)

МИРОСЛАВА

НЕМАЊА
ТУДИЋ

МАРИ
СТОЈАКОВИЋ

9. IX 1999 – 9. IX 2019.
Недостајеш.
Твоји најмилији

Од заборава те чувају:
твоја ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини унук
ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

(42/282357)

(4/282258)

ГЛИША ОЦОКОЉИЋ
12. IX 1993 – 2019.
Поносно чувамо успомену на тебе.
Твоја ЖЕЊА са децом
(46/282375)

МИЛЕ
ДАДАСОВИЋ

Прија ЗОРИЦА
и пријатељ БОБА

Осам година живиш
вољен и незаборављен.
Твоји најмилији

(81/282482)

(87/282497)
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БРЕСТОВАЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ПОНОВО ОДРЖАНА

ПОВРАТАК „ПАПРИКИЈАДЕ” У НОВОМ РУХУ
Много људи на
програмима, али
мало продаваца
Повртарску сезону
обележили киша,
суша, град...
Након три године паузе одржана је манифестација некад
позната као „Паприкијада”, а
одсад под називом Дани повртара „Златна јесен банатска”.
И не само да је у недељу, 1.
септембра, у брестовачком парку поново било могуће купити
производе локалних пољопривредника већ је у ноћима викенда приређиван програм који је окупио изузетно велики
број људи. Посла су се, као и
последњи пут, латиле чланице
Актива жена „Соса”, а највећу
помоћ добиле су од Туристичке организације Панчево, што
је утицало да ова манифестација добије епитет – градска.
Поменутог дана, након што
је на платоу испред Дома културе поздравне речи изговорила Милка Чурић, председница
Актива жена „Сосе”, програм
је, у име главног спонзора –
Града Панчева, отворио Треша
Радоњин. Потом су играли фолклораши из КУД-а „Чигра”, а
мини-концерт приредио је и

Тамбурашки оркестар „Неолит”
из Старчева.

Прскање неминовно
За то време у хладовини дрвећа из парка у центру села повртари су изложили своју робу
на свега неколико тезги. Они
који су то урадили ипак се нису покајали, с обзиром на то да
продаја није ишла лоше. Поред осталих, паприке су куповале и чланице удружења жена из десетак околних села, које су и ову прилику искористиле да с пригодно декорисаних
штандова понуде своје производе.
Сами произвођачи истичу да
је ово једна од веома лоших
година, пре свега због дугих
пе ри о да ки ша и
суша, а Брестовчанима је велики
проблем задао и
град.
Је дан од њих,
Александар Живко вић, спа да у
средње повртаре.
У послу му помажу и супруга, отац
и мај ка, син и

ћерка. То им је једини вид привређивања, а робу пласирају на
велико или на Зеленој пијаци.
Он је и раније излагао на „Паприкијади” и солидно продавао. Овог пута му је отишло
двадесетак кутија, а рецимо кутија паприка за туршију коштала је 60 динара по килограму, док је црвена стајала
двадесет динара више.
– Сезона је протекла у знаку
ђубрења и интензивнијег прскања на отвореном. Радимо
еколошким препаратима, без
каренце, тако да паприка може одмах да се једе. Продајна
цена се не мења годинама, а
трошкови константно скачу –
семе, ђубриво, гориво... Ту су и
издаци од око 130.000 динара
годишње за пензионо и социјално и, рецимо, за одводњавање, које плаћамо исто као и
они који имају десет пута више земље. Ту би држава могла
да нам помогне, као и, на пример, око издавања земље у закуп – наводи Живковић.

Стајњак добро дође
Марија Ђурић такође ради породично – са сином, снајом,

унуцима... Паприку гаје у осамнаест пластеника и нешто мало на пољу. Она каже да је лепо родило, јер та биљка воли
сушу, под условом да се редовно залива, јер мора да се уложи да би се добило. Олакшавајућа околност за Ђуриће је
то што имају краве, а самим
тим и бесплатан стајњак.
И Груја Љубисављев је задовољан родом паприке под пластеницима, док ју је на отвореном уништио град.
– Нисмо се осигурали, јер
нисмо били при парама. Други разлог је то што смо прошле године имали лоше искуство, зато што нас је комисија
за процену штете ускратила за
око 30 одсто. Ипак, сада се кајемо. Уопштено, поштени сељак тешко преживљава, за разлику од оних који све раде преко везе. И што се сезоне тиче,
било је турбулентно, па иако
избегавамо да прскамо, морали смо због ваши и пламењаче. Паприку сам третирао само једанпут, а краставац и парадајз нисам уопште, пре свега зато што мислим да није
здраво, будући да тим поврћем
храним и четворо унучади –
истиче Љубисављев.
У пратећем програму у петак
и суботу у вечерњим сатима наступила су локална културноуметничка друштва, као и познатија имена, попут састава
„Тропико бенд” и певачице народне музике Гордане Лазаревић. Ти догађаји привукли су
много света, што се може рећи
и за бесплатну вожњу катамараном на оближњем Дунавцу.
Тако су током три дана стотине
Брестовчана уживале у природним лепотама овог дела друге
највеће европске реке.

„ДОЛОВАЧКИ ПАОРИ” У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Хоће ли бити договора око цене сунцокрета?
Пре десетак дана доловачки
ратари су, протестујући због
срамотно ниске откупне цене
сунцокрета, упутили захтеве
надлежним институцијама да
хитно реагују. Убрзо им је стигао позив из Министарства пољопривреде на састанак, па су
се у петак, 30. августа, у Владу
Србије упутили Марко Бојтар
и Петар Алексић из удружења

„Доловачки паори”, као и представник Асоцијације пољопривредника из Зрењанина.
Тамо их је дочекао државни
секретар Ненад Катанић са сарадницима, који је након разговора обећао произвођачима
да ће током наредне недеље
организовати преговоре са уљарима, попут фирми „Викторија група”, „Дијамант”, „Витал”...

– Том приликом требало би
да размотримо три пита ња.
Прво се тиче тренутне откупне цене сунцокрета; друго, да
чим почне откуп, цена буде
јасно назначена на откупном
месту, а треће је да се у пролеће, пре кампање сунцокрета, направи партнерски уговор са истакнутом минималном ценом. С тим у вези већ

изражавам одређену дозу сумње, јер се досад нико није јавио. И раније је било сличних
покушаја, чак и писаних радних закључака о договору са
откупљивачима о истакнутој
минималној цени, како би ратари пре сетве знали да ли да
се определе за ту културу, али
нажалост ништа није испуњено – истиче Бојтар.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: „Дани
повртара” одржани су од петка, 30. августа, до недеље, 1.
септембра, када је у организацији локалне ловачке секције уприличено и такмичење у гађању глинених голубова. Надметање у кувању рибље чорбе биће приређено у
суботу, 7. септембра, од 9 сати, у центру села.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће ради на кошењу зелених површина и
очитавању водомера. Ускоро
у Дому културе почиње да ради музичка радионица у оквиру које ће се најмлађи упознавати са светом музике и
инструментима као што су
хармоника, виолина, гитара...
Фолклорна секција поменуте установе учествоваће на
„Бешка фесту” у суботу, 7.
септембра.

пилот-пројекта „Обогаћен једносменски рад”.
Јабука: Петоро ђака првака
опремљено је школским прибором захваљујући Месној заједници и ЈКП-у „Вод-ком”,

чији су радници током прошле недеље, поред редовних
активности и изношења смећа, косили амброзију у Јабуци, у околини стадиона „Победа” и на свим другим пријављеним локацијама. Постављен је још један мобилијар
испред Дома културе.

Долово: Месни одбор Удружења свих пензионера града
Панчева организовао је у суботу, 31. августа, једнодневну екскурзију до етно-села
Станишићи код Бијељине. Четврти „Паб квиз” приређен је
у недељу, 1. септембра, а победила је екипа „Кумови”.
Двадесета „Доловачка штрудлијада” биће одржана у суботу, 7. септембра, од 10.30,
а дан раније, од 20 сати, Удружење жена „Доловке” приредиће изложбу ручних радова.

Качарево: Званично је завршена сезона купања на СРЦу „Језеро”, на којем је у суботу, 31. августа, приређена ликовна колонија под називом
„Уметност као начин живљења”. Дан раније одржана је
приредба у хали поводом пријема ђака првака.

Глогоњ: У току недеље ће Потамишје у Глогоњу бити обогаћено новим мобилијаром у
оквиру реализације пројекта
„Еко Тамиш”. Удружење жена је учествовало је на „Данима повртара” у Брестовцу.

Старчево: Месна заједница је
започела сакупљање рециклажног материјала, то јест пластичних затварача, у склопу
хуманитарне акције „Чепом
до осмеха”, а сви који желе
да у томе учествују могу да
донесу материјал у ајнфор
зграде поменуте институција,
где се налази сабирна кутија.
Дуо „Бостанџије” приредиће
ускоро своје вече у Креативном културном клубу.

Иваново: Ове године је у ОШ
„Моша Пијаде” кренуло једанаесторо првака и деветоро
предшколаца, а у тој установи почела је и реализација

Омољица: Месна заједница
је организовала поделу пакети ћа ђа ци ма пр ва ци ма из
Основ не шко ле „До си теј
Обрадовић”.

ДРУГА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА
НА КАЧАРЕВАЧКОМ ЈЕЗЕРУ

Уметност као
начин живљења

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ЈАБУЦИ?

Шетња до парка и, можда, реке
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом
месту насумично одабрани Јабучани најчешће су одговарали да радо прошетају до парка, а када је у питању одлазак
на реку, мишљења су била релативно подељена.

нарочито током славских
дана, а преко дана се углавном крију од сунца. На Тамиш ретко излазе, јер има
много комараца, па не би
шкодио неки базен за расхлађивање. Слободан наводи да је река стално у програму за уређење, као и
канализација, али да то
ни ка ко да по при ми
озбиљније размере. Он
додаје да се плаже сезонски уређују, али да
је то кратког века, јер
кад водостај порасте, вода нанесе прљавштину
и онда Јово наново...
Драгица Јаћимовски
(60) и њена унука Милица Крстевски (17) немају замерки на летњу понуду у Јабуци. Најрадије
прошетају до парка или
реке, под условом да надлежне службе претходно
испрскају комарце. ОбиСлободан с унуком лазе и програме у центру
села, нарочито око Светог
Тако Слободан Сиљановски Илије.
(59), пензионер и донедавно
Ненад Филиповски (43), виполицајац, велики део време- нар и виноградар, често прона проводи с једногодишњим шета по парку са супругом
унуком Лазаром. Увече мало Мирјаном (38), ћерком Милипрошетају до парка и центра, цом (10), као и са синовима.

Драгица и Милица
Кад им се укаже при ли ка,
воле да се друже и роштиљају на реци, а
деца су се чак
и купала. Ненад сматра да
су плаже Песак и Ске ла
сoлидно сређене, а ка њима је недавно
уређен и пут,
што значи да

се нешто дешава, па планирају да узму чамац. Јован Стојановски (60) бави се производњом ракије и када заврши свакодневне послове, скокне на
Тамиш, где му је веома лепо.
Тамо углавном пеца или с друштвом кува чорбу. Према његовом мишљењу, можда му недостаје више представа и сличних програма, као и летња позорница. Донедавно је у вечерњим сатима пратио турнир у
малом фудбалу, исто као и његов колега Драган Сиљановски, који сада углавном помаже сину око сређивања угоститељског локала. И он мисли
да би обала могла да изгледа
много боље.

Ненад с породицом и пријатељима

Друга ликовна колонија под
називом „Уметност као начин
живљења” уприличена је у суботу, 31. августа, на СРЦ-у
„Језеро” у Качареву.
Позиву организатора, Удружења жена „Етно-кутак”, и
чланице Емине Радевске одазвало се петнаестак академских сликара, као и аматера
из окружења и, наравно, из
поменутог села, а међу њима
се нашло и троје ученика ОШ
„Жарко Зрењанин”.
Том приликом су коришћене малтене све познате технике сликања, попут акварела, пастела, уља и акрилика
на платну, на која су своје
идеје, поред поменуте домаћице овог скупа – Емине Радевске, четкицом преносили

и Верица Текијашки из Црепаје, Љиљана Томић из Панчева, Ана Чизик из Београда,
Александар Велиновски из
Качарева, као и деца Миа Савески, Лазар Ристовски и Немања Лазаревић. У колонији
су уче ство ва ли и чла но ви
Удружења инвалида рада и
друге особе са инвалидитетом с територије Панчева.
Сви они уживали су у стваралаштву, дружењу и прелепом амбијенту качаревачког
купалишта.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ДР ДАМИР СИМИЋ, САД И КАНАДА

ЊЕГОВ АМЕРИЧКИ САН
Време је када се све више и
наших суграђана отискује у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а будући да свако, у већој или мањој мери, чезне за родним местом, „Панчевац” им пружа
прилику да се мало олакшају у
тренуцима „носталгичарске”
кризе.
У овој рубрици панчевачки
„гастарбајтери” из свог угла
описују конкретне дестинације и указују на разне особености које карактеришу то поднебље и људе.
У актуелном броју наш суграђанин Дамир Симић говориће о животу на северноамеричком континенту, где годинама ради као врхунски стручњак у области токсикологије,
односно производње лекова, пре
свега оних против канцера.
Др Дамир Симић рођен је 1975.
године у Панчеву. Ту је и одрастао (тачније у насељу Топола)
и завршио ОШ „Браца Петров”,
као и део средње школе, а остатак у Торонту, након што је
1992. године отишао код бабе
у Канаду.
На тамошњем факултету је
потом завредео диплому мастера за науку, а након што је
за један свој рад добио престижну награду, коју је спонзорисала фармацеутска компанија
„Фајзнер”, преселио се у САД.
Тамо је најпре за поменуту фирму радио у Мичигену. Потом
је мењао адресе и послове од
Индијане до Конектиката, где
је завршио мастер за бизнис.
Већ неко време је у Филаделфији, у чувеној компанији
„Johnson & Johnson”, која је
финансирала његов докторат у
области онкологије. Сада као
токсиколог надгледа да ли нове пилуле имају непожељних
твари и ради на томе да се оне
неутралишу или да се докаже
како неће лоше утицати на човеково здравље.
Оже њен је Са ром, та ко ђе
Панчевком, с којом има четворо деце: Вука, Луку, Нину и
Филипа.

„Ми” и „они”
Када је реч о животу на северноамеричком континенту, Дамирово прво опажање је то да
је у туђини лепо око себе имати земљаке, али ко хоће да се
интегрише у такву мултиетничку заједницу, мора да буде отворен и за друге културе.
– Тако се већ годинама интензивно дружимо с људима с
другог краја планете, попут оних
из Индије или Хонгконга. Та
пријатељства трају чак и ако
мењамо адресу, што је тамо
нормална појава. Лако је одржавати контакт с неким из удаље них ме ста, јер се сву где,
углавном авионом, брзо стиже.
Сасвим је нормално и да за викенд одеш до Флориде, на Карибе, у Сан Франциско или Јосемити парк. Без обзира на
предрасуде наших људи да су
људи тамо затворени и изоло-

шоу, јер је Њујорк на два сата
вожње. То је по многим мерилима уникатан град и нико не
може да објасни зашто је то
тако. Најбитније је да нема више насиља, чак ни у некад озлоглашеном Централ парку или
Бруклину. Штавише, тамо се,
с Менхетна, сели тежиште живота – истиче Дамир.
Ипак, сведоци смо последњих немилих сцена и масовних
убистава, али иако је свестан
тих ризика, он нема осећај да
тако нешто може да га задеси у
мултиетничкој Америци.
– Демократе се стално залажу за јачање закона против ношења оружја, док се републиканци и даље држе прописа из
времена освајања независности, када је свако могао да има
пиштољ како би се бранио од

Енглеза. Истина је да многи
поседују читаве арсенале и отуда увек тиња латентна опасност.
Поред тога, и даље постоји велика бојазан од терористичких
напада, па нам од кобне 2011.
године чак и за Канаду треба
пасош, а на аеродрому пролазимо радикалне мере безбедности. Ипак, без обзира на све
испаде, углавном душевних болесника, овде систем беспрекорно функционише. И што је
најбитније – све више се цени
знање, а не боја коже. С тим у
вези, волео бих да и код нас
видим неког Рома на важној
функцији. Не мора баш као
председник државе, попут Обаме, али макар нек буде шеф
хирургије – завршава причу
овај стручњак светског гласа.
Ј. Филиповић

Амерички Панчевци у Њујорку
вани, просечни Американци,
иако презаузети послом, веома су ангажовани око фамилије и често се окупљају уз роштиљ. Што се тиче излажења
по кафићима преко недеље с
пријатељима као код нас, тога
готово да и нема. Ми, Срби,
ако ништа друго, привилеговани смо због боје коже, па нас,
за разлику од црнаца, за почетак не посматрају као потенцијалне преступнике. Важно је

имају и вредности које се покажу тек када оду из земље.
Ипак, такозвани амерички сан
многи понекад не разумеју, јер
мисле да он дође сам од себе, а
не да се за њега бориш из петних жила. Ако то не схвате,
може их стићи бруталан одговор. У ствaрности то изгледа
овако: смисли визију, ради на
њој упорно и сигурно ћеш успети. Знам много људи који и
са шездесет година студирају

ПА ТЕН ТИ ЛЕ КО ВА ЗА БУ ДУЋ НОСТ
Др Дамир Симић тренутно је у компанији „Johnson &
Johnson” заокупиран патентом чији је циљ да ћелије имунитета „науче” да се боре против рака, који константно мутира и веома често брзо постане отпоран на терапије, па га
треба пажљиво пратити.
– Радимо и на томе да некада у будућности свако добије
терапију тачно у милиграм, као и да се предвиди све што може да умањи њену ефикасност – попут хране, пића, других
лекова... С друге стране, упркос разним повикама на фармацеутске куће, оне у којима сам радио много полажу на исправност производа и за њих гарантујем сто одсто. Како и
не би кад армија добро плаћених људи годинама даноноћно
ради на одређеној пилули, а прође једна од десет. Треба тај
новац вратити, јер чим патент изађе, многи могу да га ископирају или фалсификују. А шта се све касније ради по многим апотекама, заиста ми није познато – каже Симић.
и да не будемо препуни себе
или учаурени, већ треба разумети свачију причу. С друге
стране, можда и највећи проблем Американаца је то што
многи западају у депресију јер,
за разлику од нас, не умеју с
неким да поделе своје муке –
прича Дамир.
Наводећи разлике, он додаје и то да нас „систем” гура да
у први план истурамо материјално, као што је пренаглашено истицање маркиране гардеробе и скупих кола, док тамо
људи у пиџамама слободно одшетају у „Старбакс”.
– У не баш богатим земљама, то је начин да се привуче
пажња, али наши људи у себи

медицину и постају успешни
лекари, за разлику од наших
прилика, где се стари прерано
отписују. Штавише, тамо се цени кад неко у позним годинама хоће да учи. Чак их и у томе држава помаже, јер се у зрелијем добу много тога боље види – каже амерички Панчевац.

Мултиетничност и
(де)централизација
Позната тековина у САД, а нарочито у Канади, јесте мултикултуралност.
– Торонто, у којем сам живео десет година, прави је мултиетнички рај. И била би велика штета не искористити ту
при ви ле ги ју и не упо зна ти

Торонто

интересантне људе с разних меридијана, не пробати разне егзотичне кухиње или не сазнати живописне детаље из различитих култура. Нажалост,
многи се боје, јер то не разумеју, па им, рецимо, индијска
храна незгодно мирише, али
кад превазиђу почетну баријеру, схвате колико је то лепо.
Исто је с муслиманима. Важно
је да разумеш менталитет, обичаје, проблеме... Просто да им
искрено приђеш и они то знају
изузетно да цене. Чак су и јужњаци веома предусретљиви,
иако су иницијално конзервативни према другим нацијама
и бојама коже. Примера ради,
у Индијани живе прави каубоји, који тврдоглаво чувају свој
идентитет. Вијоре се и конфедералне заставе, али то је све
некако бенигно, па када некога другачијег упознају, онда
обично кажу: е, ти си баш супер, али сви други црнци су
проблематични – објашњава
овај успешни Србин.
Док је Америка готово јединствени пример децентрализоване државе, у Канади се много
тога одлучује из једног центра.
– Американци не воле да им
се диктира „одозго”, па им је
закон града најважнији. И ако
одређено место има пара – супер, а ако нема – пропаст, као
у банкротиралом Детроиту, где
се ноћу због криминала не сме
на улицу. Такав систем су још
давно иницирали јужњаци у
жељи да живе по своме, али
зато сада не могу да рачунају
на помоћ милионера из Њујорка или Лос Анђелеса. С друге стране, у Канади су прилике
другачије и о животу грађана
води се брига с највише инстанце, па је много тога повољније: од лечења до школовања
– прича Симић.

Безбедносне мере
vs. оружје
Без обзира на то што се апсолутно прилагодио америчком
„лајфстајлу”, Дарко с породицом често оде до мале српске
православне цркве у Филаделфији, а понекад недалеко одатле скокне на печење и чварке. Притом, и даље „упорно”
пије турску кафу.
– Трудимо се и да се здраво
хранимо, па неретко једемо рибу. Међутим, деца воле и брзу
храну као што је „чикен филе”, а понекад свратимо и до
„Мекдоналдса”. Посебна атракција је „фуд тракс”, када у ваше место дођу четири-пет камиона, па је у једном врхунска
мексичка кухиња, у другом –
јапанска, а жена и ја, рецимо,
највише волимо индијску. Одемо и у један латино ресторан,
на неки концерт, попут наступа Марка Ентонија, или неретко на легендарни бродвејски

Породица Симић
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.

Лаба
Овај мали лепотан с генима лабрадора, стар око пет месеци, тренутно
је код једне суграђанке која га је
склонила са улице, али нема услова
да га задржи трајно.
Очишћен је од паразита и добио је
заштиту од срчаног црва и вакцину,
а ускоро треба да прими још једну.
Све друге информације могу се
добити на телефон 063/77-37-083.

Малишани
Две „девојчице” и исто толико „дечака” траже привремени смештај или дом.
Тренутно су с мајком, близу
друма, и свака помоћ је добродошла, макар у виду малог ограђеног простора, јер
немају ограђено двориште и
не воле кад виде друге псе да
им се шетају по плацу, па се
служе свим и свачим да их
растерају.
Храна ће бити обезбеђена, а
све друго може се сазнати на телефон 064/433-15-13.

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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КАКО СПАСТИ ЛЕПОТУ ИВАНОВАЧКОГ ВОДОТОКА

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

ЗИМОВНИК ТЕШКОМ МУКОМ ЧУВА СВОЈЕ БЛАГО
Не може се говорити о природи у нашем окружењу а да се
већ у први мах не помисли на
област надомак Иванова. Тамо се, поред, наравно, величанственог Дунава, који се налази на око километар од села, као најупечатљивији део
издваја његов рукавац под називом Зимовник.
У том бујном зеленилу, налик амазонском, поред разних
врста дрвећа, свој дом нашле
су и бројне колоније птица, попут корморана или чапљи.
Међутим, у последње време
под налетом људске бахатости
та оаза непатворене природе
све више губи свој идентитет.
Иваново одавно важи за најзеленије панчевачко село, а из његовог окружења по многима најлепши је дунавски рукавац, који
се налази лево од моста на самом улазу у место. Ту се, у ствари, речица Надела улива у други највећи европски водоток,
тачније у поменути Зимовник.
А тамо су љубитељи природе, пецароши и други људи добре воље остајали без даха када им пред очима пукне права-правцата Амазонија. Сви они
су ту могли до миле воље да
уживају у свеколиком растињу, дрвећу разних облика или
живописним звуцима барских
птица. Украси на тој идиличној слици свакако би могли да
буду узлетање корморана који
хвата залет клепећући по по-

Човек и (или) природа
вршини воде или повремено
искакање крупније рибе, која
те грациозне „пируете” заправо изводи у јурњави за пленом.
Међутим, то бајковито уживање у бујној вегетацији све
више постаје обрис прошлости, пре свега због човекове
бахатости.

Ова чапља биће све усамљенија…

Шта рећи кад поштени пецароши од небројених сплавова постављених без реда и поретка више не могу да нађу ни
место, а ако се некако негде и
угнезде, тешко да ће нешто
озбиљније моћи да улове. Разлог: рибе је у Зимовнику све
мање, као последица све учесталијег криволова.
О обилатим количинама смећа на прелепим обалама обраслим живописним растињем
сувишно је и говорити. Да би
се сагледао степен наружености, можда је најбоље доћи на
зиму када опадне лишће.
И док фауна и флора лагано
узмичу, људска најезда не јењава. Поред поменутих кућица на води, разних облика и
изгледа, стање пропадања најбоље осликава и право бродоградилиште, које је неко „мртав ’ладан” поставио баш на
ушћу Надела у Зимовник. На
месту које можда и највише
плени својом лепотом, што се
веома допада и локалном стаду крава, па често тамо оду на

купање. Али и оне то све ређе
чине из наведених разлога.
Нажалост, како ствари теку,
сва је прилика да у не баш тако далекој будућности, због
људске похлепе, на Зимовнику
неће бити места за животиње.
Засад се још увек може упијати преостала лепота тамошње

природе, под условом да се
остане глув на буку машина из
„бродоградилишта”, слеп на
разбацано смеће и буде задовољан пецањем „гирица” на
пловак, то јест сићом која се
залеће на црвића и качи на најмању могућу удицу.
Док има и тога...
Ј. Ф.

„Водена” крава

НАДМЕТАЊЕ ЛОВАЦА НА ПОЊАВИЦИ

НА ДУНАВУ, КОД БРЕСТОВЦА

„Голубови” летели у парампарчад

Ухваћен сом капиталац

Ко је у недељу, 1. септембра,
пролазио кроз Парк природе
Поњавица, могао је да види како неки људи с пушкама концентрисано нишане у елипсасте предмете, лансиране из специјалних машина. И што је за
њих најбитније, веома често су
погађали летеће мете, претварајући их у комадиће.
Реч је о такмичењу у гађању
глинених голубова које је организовала брестовачка секција
Ловачког друштва Панчево, а један од организатора, Стеван Ђурин, наводи да је то било десето
коло лиге у којој учествују тимови из свих насеља с терито-

рије града. Напослетку, екипно
је победила прва екипа домаћина, испред Новосељана и „Брестовца 2”, док су појединачно
најбољи били Небојша Лончаревић из Панчева, Виктор Варга
(Ново Село) и Брестовчанин Јован Штрбан. До краја лиге преостала су још два пуцања.
– Терен на Поњавици, с традицијом од тридесетак година,
смештен је усред парка природе, па стрелци радо долазе у
овај предиван амбијент, којем
једино недостаје мало више
хлада. Наравно, након такмичења све вратимо у претходно
стање, отприлике као што бри-

немо и о самом ловишту; редовно га одржавамо и бринемо о дивљачи на разне начине
– од прихрањивања до размножавања младих фазана. Иначе, поред ове прелепе птице,
има и зечева у солидном броју. С друге стране, срне смо
престали да ловимо, јер их нема превише на нашим просторима. Зато је у експанзији дивља свиња, као и у већем делу
земље, а у овом тренутку најбитније је то што нема никаквих индиција да у нашем окружењу постоји вирус афричке
куге, коју преносе ове животиње – наводи Ђурин.
Ј. Ф.

Да у на шим ре ка ма
пливају праве грдосије, 16. августа уверио се
и Небојша Нишавић,
иначе домар у кампу
„Јабуков цвет”. Он је
тог дана кренуо у риболов раном зором, с
намером да пеца смуђа. Понео је и квалитетну опрему, а на машиницу „пен” намотао
је веомa цењену „Берклијеву” струну дебљине 0,12, док је као мамац припремио кедера, такозвану џиг главу.
Овај страствени пецарош сео је у свој чамац, упалио „пенту” и
отпловио до Грочанске
аде, где се укотвио на
десној обали, то јест србијанској страни.
– Након почетног загревања, у ишчекивању
да се појави смуђ, око
6 сати, почела је драма. Већ након првих
неколико трзаја схватио сам да
се закачило нешто огромно.
Убрзо сам видео да је реч о сому ка пи тал цу. Ис цр пљу ју ћа
борба трајала је цео сат. У међувремену сам дозивао помоћ
од околних колега, али нико
ми није прискочио. Некако сам
успео да рибетину привучем до
чамца и када се од умора пот-

Смуђ
Смуђ је најцењенија риба наших река, по хранљивости
испред пастрмке, а многи га
зову и „дунавска лисица”.
Може да нарасте до 1,3
м дужине и до 15 кг тежине. Има два леђна пераја,
која се додирују, или између њих постоји мали међупростор. Крљушти су ситне. На боковима тела смуђ
има од осам до дванаест сиво-црних попречних пруга.
Шест снажних очњака служе за рањавање и хватање
плена, а остали зуби су нешто слабији, окренути према унутра и помоћу њих се
задржавају ухваћене рибице. Сјај не очи по себ не
структуре омогућавају му
одличан вид при великим
дубинама и у недо статку
светлости.
Животни век смуђа је седамнаест година, а његова
типична храна су бодорка,
кедер и пеш. Познат је и
канибализам, исхрана ситнијим припадницима сопствене врсте. У пролеће ситнији примерци смуђа радо
узимају и глисте и крупније пужеве.

Смуђ храну тражи ноћу,
али успешно се лови и у цик
зоре и предвече. Када је време тмурно, гризе и у подне.
Места где има смуђа лако
је уочити, јер све „пршти”
од ситне рибе која бежи од
тог грабљивца. Млади и ситнији примерци у лов полазе
групно и у једном правцу.
Ако је вода мутна, храну тражи на површини, а у осталим ситуацијама је у средњим слојевима воде или на
дну. Смуђ живи у јату, стално је у покрету и често се
сели. Опрезан је, креће се
ноћу и у стању је да током
ноћи пређе раздаљину од 40
километара.
Најбоље се лови у касну
јесен и почетком пролећа,
и то на тањи прибор – упредену струну од 0,16 до 0,20
мм, вараличарењем, џигова њем, му ва њем или на
дубинку.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

РИБЉА ПАШТЕТА

Нишавић са уловом
пуно смирила, закачио сам јој
куку и извукао из воде. Недуго
затим дошао је пријатељ Рале,
па смо је одвезли у камп, где је
много сведока могло да се увери да ова „зверка” има 34 килограма и сто грама, као и да
је дугачка око метар и осамдесет цен ти ме та ра – при ча
Небојша.
Ј. Ф.

Састојци:
– два килограма ситније беле рибе;
– две главице црног лука, два
чена белог лука;
– две шаргарепе, кесица сенфа, со, бибер;
– першуново лишће по жељи и мало уља.
Припрема:
Рибу обарити у лонцу и након тога повадити све крупније кости. Пробарити и шаргарепу да би била мекша.
Самлети неколико пута рибу заједно с црним и белим
луком и шаргарепом. На крају у ту смесу додати со, бибер, уље, сенф и першуново
лишће и мешати док се смеса не сједини. Можете је држати у чинији или теглици,
или њоме напунити црево.
Пријатно!
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СПОРТСКИ ВОДИЧ

„ДИЗЕЛКА” ЗАУЗЕЛА ТРОН
Железничар савладао
Динамо 1945
Велика пажња
јавности
Готово све утакмице трећег кола Српске лиге група „Војводина” остале су у сенци панчевачког дербија који је у недељу, 1. септембра, одигран на
СЦ-у „Младост”.
У сјајном, правом фудбалском амбијенту, пред око 1.200
љубитеља најважније споредне ствари на свету, снаге су одмерили градски ривали – „дизелка” и „брзи воз”. Водила се
велика битка на сваком делу
терена, а после деведесет минута радовали су се домаћи
фудбалери: Железничар – Динамо 1945 1:0.
Почетак утакмице у потпуности је припао момцима које с
клупе предводи тренер Душан
Јеврић. Железничар је играо
офанзивно, готово пресинг на
сваком делу терена, а такав приступ утакмици исплатио се већ
у трећем минуту. Лука Стојановић је у срцу казненог простора
Динама 1945 опазио саиграча
који се вешто искрао одбрани
гостију, уследио је идеалан центаршут, а Јордан Јовановић је,
ударцем главом, рутински спровео лопту у мрежу, иза леђа голмана Јована Томића.
Наставило се у истом, јаком
ритму и после вођства „дизелке”, иако велика врућина сигурно није погодовала играчима. Железничар је већим делом првог полувремена био бољи такмац, а како је време одмицало, фуд балери Ди нама
1945 постајали су све опаснији
по гол домаћег тима. И када се
учинило да ће се момци „брзог
воза” ослободити притиска који им је наметнут, Милош Каришик је у самом финишу првог дела учинио „медвеђу услугу” саиграчима. Иако је већ имао
жути картон који је добио због
приговора, у 44. минуту је врло
грубо и неопрезно стартовао на
једног фудбалера Железничара,
па је зарадио искључење.

Иако бројчано слабији, фудбалери Динама 1945 нису се
предавали у другом полувремену. Покушавали су на све
начине да дођу до гола Бојана
Кнежевића, али чврста одбрана Железничара осујетила је
све њихове нападе. „Брзи воз”
је по ку ша вао и удар ци ма с
дистанце, али најбољу прилику у другом полувремену пропустио је стрелац јединог поготка, Јовановић, када је с десетак метара шутирао преко
гола.

Двадесетак минута пре краја утакмице играч Динама 1945
Дарко Терзић превезен је санитетским колима у болницу,
где му је установљен лакши потрес мозга. У том тренутку тренер гостију Дражен Дукић већ
је обавио све три измене, па је
Динамо 1945 до краја играо са
два играча мање.
Шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић поверење у дербију поклонио је следећем саставу: Кнежевић, Јанкулов, Плавшић, Аничић, Стојановић, Ковачевић, Башановић, Илић, Јовановић, Лазаревић и Мандић, а прилику су
добили и Ивковић, Владисављевић и Трипковић. У протоколу за овај меч били су и: Катанић, Брајовић, Стојанов и
Миливојевић.
На другој страни, први тренер Динама 1945 Дражен Дукић

ВЕСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

„ДРУЖИНА” ОБОГАТИЛА
РИЗНИЦУ МЕДАЉА...

Прошлог викенда у Сремској
Митровици је одржано Првенство Војводине у гађању из серијске малокалибарске пушке
у лежећем ставу. Надметали су
се пионири, а боје Стрељачке
дружине „Панчево 1813” бранила су четири такмичара.
Алекса Ракоњац је убедљиво
тријумфовао, са 256 кругова, а
сјајне су биле и девојчице. У
екипном надметању пионирке
из нашег града освојиле су најсјајније одличје. Појединачно
је Ива Ракоњац била друга, са
253 круга, колико је „упуцала”

Страну припремио

Александар
Живковић

и трећепласирана Теодора Кондић, док је Ана Токић заузела
пето место, са 243 круга.
Сви ови такмичари квалификовали су се за Првенство
Србије, које ће бити одржано
14. септембра у Сремској Митровици.
Такође протеклог викенда у
Бачкој Тополи је одржан традиционални турнир у гађању
из серијске ваздушне пушке.
Екипа Стрељачке дружине
„Панчево 1813” коју су чинили Мирјана Стојановић, Јован
Павлица и Синиша Вељковић
заузела је четврто место у конкуренцији четрнаест тимова.
Мирјана Стојановић је у појединачном надметању освојила сребрну медаљу, са 170
кругова.

ривалу је супротставио тим који су чинили: Томић, Нинковић, Дашић, Терзић, Каришик,
Ахчин, Белић, Бобар, Станић,
Шарчевић и Стојанов. Играли
су и Арнаутовић, Стојановски
и Чордашић, а на клупи су остали: Весић, Недучић, Милојевић и Зулфић.
После три одиграна кола у
Српској лиги „Војводина” Железничар има максималан учинак од три победе, па је с девет
бодова заузео прво место. Занимљиво је и то да се мрежа

„дизелке” у новом шампионату још увек није затресла, па
тим из нашег града има голразлику 4:0. Динамо 1945 је у
прва три кола остварио учинак
од једне победе и два пораза,
па тренутно заузима једанаесто место на табели.
– Неке ствари не бих да коментаришем. Ко жели, нека
погледа ТВ снимак. Наивно
смо примили гол, јер смо некако бојажљиво ушли у утакмицу, али касније смо заиграли много боље. Пресекао нас
је тај црвени картон. Честитам мојим играчима на залагању, поготово када смо остали бројчано слабији. Чак и тада смо имали игру. Наши циљеви су били да се боримо за
врх табеле, мислим да још ништа није изгубљено, јер исти
циљ има још седам-осам екипа у овом ран гу – ре као је

после ме ча тре нер Ди на ма
1945 Дражен Дукић.
Иако је његов тим остварио
и трећу узастопну победу, Душан Јеврић је без еуфорије изнео своје виђење овог дуела.
– Честитам мојим играчима
на освојена три бода. Заслужено смо победили. Надиграли
смо противника и одиграли једну одличну утакмицу. Добро
смо урадили скаутинг пре сусрета, знали смо да је гостима
десна страна слабији део тима,
па смо ту супротставили нашег

најбољег играча у досадашњем
делу, Стојановића. Много је важно што смо и трећи сусрет завршили без примљеног гола.
Екипа расте из меча у меч. Има
још много места за напредак.
„Будимо” неке играче, спроводимо тактичке замисли, стварамо шансе, побеђујемо... Ја сам
се за овај меч припремао као и
за сваки други и нећу момцима
дозволити да их ухвати еуфорија. Идемо даље, чека нас још
много јаких ривала. Захвалио
бих Динаму 1945 на фер игри,
као и свим Панчевцима који су
ме пријатно изненадили и до
последњег места испунили трибине – истакао је тренер Железничара Душан Јеврић.
У суботу, 7. септембра, „брзи воз” на свом терену дочекује Братство 1946, а „дизелка”
путује у Бечеј, на мегдан са
истоименим домаћином.

Овог викенда
Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946
субота, 16.30

1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
недеља, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР

1:0
4:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ЈЕДИНСТВО
1:5
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
3:3
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА 1:1 (прекид)

ПАНЧЕВО У ЗНАКУ БЕЛОГ СПОРТА

ДОГОДИНЕ – ПРВА КАТЕГОРИЈА!
У нашем граду је од 25. до
31. августа одржан традиционалан, 23. међународни тениски турнир „ITF International 2019” за играче до осамнаест година. Тениски клуб
Динамо се још једном показао као сјајан организатор, а
захваљујући том популарном
спортском колективу, у Панчеву су боравили младићи и
девојке из Јапана, Америке,
Француске, Италије, Грчке,
Русије, Украјине, Велике Британије, као и из свих земаља
у нашем региону.
Шеснаестогодишњи репрезентативац Србије Стефан Поповић освојио је титулу у дублу, заједно с Бугарином Симеоном Терзијевим. Они су у
финалу савладали руски пар
Агафонов–Шарипов. У женској
конкуренцији тријумфовале су
Марија Бондаренко из Русије
и Јана Колодинска из Белорусије, које су у финалу савладале пар који су чиниле српска
репрезентативка Никол Палечек и Италијанка Камила Рађи.
У синглу српски тенисери
нису имали превише успеха,
али су љубитељи белог спорта који су гледали мечеве на
СЦ-у „Младост” уживали у
добром тенису.
Марија Бондаренко је у фина лу по бе ди ла Укра јин ку

И НАЈБОЉИ И НАЈБРОЈНИЈИ
је сребрно одличје, док се Михајло Пасер окитио бронзом у
надметању средњошколаца.
Поред одличних резултата
који су остварени, ШК „Аљехин” се поноси и чињеницом
да је био најбројнији клуб на
овом такмичењу. С почетком
нове школске године почео је
и упис нових чланова.

Након повратка с Таре, где су
одрадили седмодневне припреме, најбољи кадети, јуниори,
млађи сениори и сениори Карате клуба Динамо наставили
су тренажне активности у сали
ДТВ-а „Партизан”.
Поред њих, од 3. септембра,
по старом распореду, почеле
су да раде и све млађе такми-

чарске селекције, а врши се и
упис нових чланова у карате
школу Динама.
Ова јесен ће бити богата такмичењима, па је на међународни турнир у Загребу позвано
четворо такмичара Динама (јуниори и млађи сениори), иначе кандидати за наступ на Светском првенству.

Сабину Жеиналову, док је код
момака, такође после велике
борбе у три сета, тријумфовао Рус Марат Шарипов. Он
је био бо љи од Укра јин ца
Александра Овчаренка.
– Све је протекло у најбољем реду. Време нас је послужило ове године, играо се добар тенис. Играчи су били смештени по приватним апартманима и била им је обезбеђена исхрана. Што се тиче наших играча, учествовало је пет
девојака и два момка. Имали
смо три победе у првим колима, па су наши тенисери и тенисерке оправдали очекивања
– рекао је председник ТК-а
Динамо Младен Вуковић.
Људи који воде овај спортски колектив увелико се припремају и за прославу великог и ретког јубилеја – стогодишњице клуба. По завршетку такмичарске сезоне, а до
краја календарске године, ТК
Динамо ће и званично прославити стоти рођендан. Најлепши поклон већ је стигао –
„ITF International” биће од
2020. године турнир прве категорије. То је знак да се у
Динаму добро радило све време, па похвале за то заслужују сви људи који воде тај клуб,
с председником Вуковићем
на челу.

УСПЕХ МЛАДИХ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА

ПИОНИРИМА ТРИ ТРОФЕЈА
Пионири Атлетског клуба Динамо имали су много успеха
у квалификацијама за Куп Србије које су одржане прошлог
викенда у Београду.
Страхиња Стевшић је победио у тркама на 800 и 2.000
м. Лана Цветкоски је освојила друго место у бацању копља, поставивши нови лични
рекорд, који сада износи 28
метара. Лана је први пут наступила и у бацању диска и
пласирала се на пето место.
Учествовали су и Тамара
Блануша, Анђела Брошћанц,
Тијана Николић и Ива Јакоб.

ШАХОВСКИ КУТАК

АКТИВНОСТИ КК-а ДИНАМО

КРАЈ ПРИПРЕМА – СЛЕДЕ ТАКМИЧЕЊА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945

ШАХОВСКИ ТУРНИР У АРАДЦУ
Млади шахисти ШК-а „Аљехин” из нашег града настављају
да нижу успехе на свим турнирима на којима учествују.
На такмичењу у Арадцу најсјајније одличје освојио је Вук
Каначки, а до трофеја је дошао без иједног пораза.
Првакиња државе у школском
шаху Ања Радмановић зарадила

Прошлонедељни
резултати

Dennis

8
7
6
5
4
3

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб6)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним подацима,
пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с летовања с
назнаком где је она снимљена. Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно
с бројем који излази 20. септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Шира слика
Када се удруже природа и човек, настају некад лепе, некад
корисне ствари.
Кућице у дрвећу и скијашке стазе.
Подшишани травњаци у парковима.
Добра енергија.
А пошто се природа и човек посвађају, људи губе.
Стижу циклони и цунамији јер се зна ко је старији.
И – у људској природи је да ради против себе.
Тако барем та шира слика изгледа код нас.

Кружни ток
Поздрав омиљеном часопису
с најлепше плаже Сардиније, Ла Пелосе.
Неџад Хаџиефендић, Београд

Небо је граница… Поздрав из САРТИЈА!!!
Сава Димитријевић, Омољица

Енергија кружи кроз универзум, кажу физичари.
Треба открити универзум у себи, говоре психолози.
Мораш, брате, да нађеш своје место и себе.
Да се снађеш, причају добронамерни.
И то је кул све док не почнеш да се понижаваш.
Док не постанеш снисходљив.
Или док не прелетиш кад помислиш да ћеш тако да летиш.
То је онда ружни и тужни ток.

Одлазе
Неџаде, Саво,
Соња, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац”
ће стизати на вашу
адресу.
Редакција

Поздрав с плаже Тиганија, Ситонија, Грчка. Сунце. Море.
Таласи и никакав други звук. Савршенство.
Соња Петров, Панчево

Нема веће среће од оне када ти рода донесе бебу у кућу.
Дете расте, у сваком смислу, док постаје човек.
Има подршку својих, старијих, у томе.
Када је довољно велико и своје, родитељи засијају.
Јер млада особа је на свом путу.
Да, у највећем броју случајева, оде одавде.
Старији је подржавају и у томе, осећају радост ако успе.
Опет сјаје, али у дебелој сенци: велико дете одлази.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан
Тодоровић,
средњошколац:

Срђан Анђеловски,
професор
практичне наставе:

– Бавићу се
физичком активношћу,
а уколико буде било
неких обавеза за школу
током следеће
недеље, учићу.

– Почео сам да
радим у средњој школи.
Након радне недеље
одмараћу се од посла
и свакодневних
обавеза.

Маријана Павлов,
гимназијалка:
– Учићу, а наћи ћу
времена и да прочитам
неку књигу. У паузи
ћу изаћи с другарима.
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