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Поштоване суграђанке, поштовани суграђани и

корисници наших услуга, обавештавамо вас да

се редакција „Панчевца” преселила у просторије

у Улици Димитрија Туцовића 1а. Благајна нашег

листа и даље је на истом месту – у Улици Вука

Караџића 1. Редакција „Панчевца”

ОБАВЕШТЕЊЕ

страна 4

Једино вода базена
исправна за купање

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

! Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

! Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

! Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!

КОЛИКО САДА РАСТУ
КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ

ПОСЛЕ ОДЛУКЕ НБС

ГРАДСКА РАЗГЛЕДНИЦА стр. 23

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Комплекс „Градски стадион”, поред блокова за станoвање, имаће спортске терене,
дечја игралишта, паркове... и сву неопходну комуналну инфраструктуру

СТАДИОН ОСТАЈЕ ТАМО ГДЕ ЈЕ САДА,
ОКО ЊЕГА НИЧУ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Шта путник у Панчеву
може да ради и види

страна 2
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КМултијезички додатак – на румунском језику

Supliment multilingv – în limba română » стране I-VIII



Већ годинама грађанство се пита како
ће изгледати простор у центру града
око Градског стадиона, да ли ће уместо
траве на фудбалском терену ницати
нове зграде... Од пре месец дана места
за спекулације више нема, јер је Скуп-
штина града Панчева на последњој
одржаној седници усвојила Измене и
допуне Плана детаљне регулације
(ПДР) „Градски стадион”, које је ура-
дио Секретаријат за урбанизам, грађе-
винске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај, а обрађивао ЈП „Урбани-
зам”, чији је директор Славе Бојаџиев-
ски био одговорни урбаниста.

Оно што је највише копкало грађане
разрешено је једном реченицом: како је
у Плану наведено, у комплексу спорт-
ских терена Фудбалског клуба „Дина-
мо” задржавају се постојећи објекти и
терени. Такође, размотриће се могућ-
ност проширења постојећег приступа
из Улице Милоша Требињца, због
остваривања безбедносних услова у
погледу кретања већег броја посетилаца
– кад долазе на стадион и одлазе с њега
– и приступа интервентних возила, као
и аутобуса који довозе спортске тимове.

Дефинисана је и површина за
изградњу дечјег игралишта и/или
спортског терена са свом пратећом
опремом и мобилијаром у складу с
наменом и прописима који регулишу
ову област.

Блоковска изградња

Предметне измене и допуне плана
обухватају простор који је дефинисан
са источне стране Стеријином улицом
(спаја Улицу Лава Толстоја с кружним
током у изградњи код Плинаре), с
јужне стране Улицом Милоша Обре-
новића, са западне Улицом Милоша
Требињца, са северозападне Улицом
ослобођења и са северне стране Ули-
цом Лава Толстоја.

У оквиру дефинисаног простора
резервисане су комуналне зоне за
изградњу неопходних инфраструктур-
них објеката, као што су трафостанице
и мернорегулационе станице, теле-
фонске централе и сл., који ће обезбе-
дити потребне инфраструктурне капа-
цитете за нову изградњу.

С обзиром на то да се ради о блоко-
вима који се налазе у ширем градском
центру, на веома атрактивној локаци-
ји, где је потражња за стамбеним про-
стором велика, планом се ова намена
као претежна – задржава. Становање с

компатибилним наменама преовлађу-
јуће je на око 50 одсто површине. План
ће омогућити повећање густине стано-
вања кроз већи број етажа, али и про-
влачењем саобраћајница кроз унутра-
шњост блокова, чиме ће и парцеле које
се налазе у средишњим зонама блоко-
ва бити приступачне за изградњу.

На угаоним парцелама главних
градских саобраћајница планом је
дозвољена изградња једног спрата
више. На парцелама које се налазе на
углу градске саобраћајнице и стамбене
која улази у унутрашњост блока не при-
мењује се правило о додатној етажи.
Максимално дозвољена висина објека-
та у дубини парцеле је мања од оне уз
уличну регулацију за једну спратну
висину са одговарајућим висинама
врхова кровова, уз поштовање прописа-
не међусобне удаљености објеката.

Трговине и угоститељство

Пословање с компатибилним намена-
ма је заступљено у оба блока, и то с
мањим пословним зонама, с трговин-
ским и угоститељским наменама. У
објектима по ободу блокова су углав-
ном сва приземља намењена различи-
тим облицима пословања, а на њихо-
вим спратовима биће станови.

Овиме ће се, према ПДР-у, омогући-
ти даљи развој блокова, јер се ради о
локацији с „јаким” пешачким правци-
ма на релацијама центар града – насе-
ље Тесла – главна градска пијаца, а ту
је и правац ка Општој болници и
Народној башти. Нису дозвољене оне
делатности што захтевају фреквенцију

великих доставних возила, забрањена
је трговина изван продавница, као и
отварање перионица аутомобила,
складишта и магацина...

Вратимо се зачас на комплекс Град-
ског стадиона, који поред главног фуд-
балског терена има и помоћни терен,
као и неколико пратећих објеката:
клупске просторије и канцеларије,
свлачионице, санитарне блокове...
Тренутно су приступ стадиону и путе-
ви евакуације неодговарајући и нема
довољно паркинг-места, па је планом
остварена нова саобраћајница из Ули-
це Пере Сегединца којом се улази у
унутрашњост блока до паркинг-про-
стора за потребе овог комплекса.

Ова саобраћајница је и противпо-
жарни пут, јер је обезбеђен њен излаз и
на Улицу Милоша Требињца.

Озелењавање

Према ПДР-у, минимални проценат
зелених површина на парцели дефи-
нисан је по зонама, а од тога најмање
10 одсто мора бити покривено дрве-
ћем. Ако је постојеће стање такво да
није могуће испунити овај услов, задр-
жава се затечено стање, а уколико се
буде градио нови објекат, мора се гра-
дити уз поштовање овог услова.

Парцеле морају да буду заштићене
од ветра, прекомерног осунчања и ути-
цаја саобраћајног загађења. На њима
се задржава све постојеће квалитетно
дрвеће. Те саднице, приликом нове
изградње или интервенције на постоје-
ћим објектима, треба сачувати и укло-
пити у нова решења за уређење терена.

Изузетно, уклањање или измештање
стабала може се извести уз посебне
услове ЈКП-а „Зеленило”.

Да би озелењавање дало очекиване
резултате, неопходно је поштовати про-
ценат заступљености разних категорија
зеленила, за израду пројеката за озеле-
њавање користити геодетске подлоге са
снимљеном хоризонталном и верти-
калном представом терена и ускладити
га с подземном и надземном инфра-
структуром и техничким нормативима
за пројектовање зелених површина.

Планом је предвиђено да се пар-
кинг-простори обавезно засенче сад-
ницама, и то тако да се по дрво засади
на сваком трећем паркинг-месту за
управно паркирање и на сваком дру-
гом код подужног паркирања. Изузет-
но, уколико због положаја подземних
инсталација није могуће испоштовати
овај услов, то треба надокнадити сад-
њом дрвећа на другом погодном месту.

Све унете саднице морају бити оне
врсте која је у складу са условима сре-
дине, расаднички однеговане, с пра-
вилно формираним крошњама, без
обољења. Уз то, неопходно је да се сло-
бодне површине затравне квалитетном
смешом трава.

И, то је суштина будућег изгледа
двају блокова које „дели” Улица Пере
Сегединца, а то је сокак што се налази
иза зида поред помоћног терена на
стадиону „Динама”. Овај клуб је дале-
ко од врха домаћег фудбала (надамо
се да ће се то променити), али стадион
му свакако остаје. Сада више нема
дилеме. С. Трајковић
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Хаги В(р)аги
Јесте ли и ви у последње време у
медијима наишли на упозорења
о играчки званој „Хаги Ваги”
(„Huggy Wuggy”)? Или је можда
ваше дете изразило жељу за том
играчком?

Реч је о плавом или розе пли-
шаном медведу застрашујућег
лица којим доминирају велика
црвена уста са искеженим зуби-
ма. Медвед је направљен према
лику из хорор видео-игре „Poppy
Playtime” (2021). Играчи у игри-
ци пролазе кроз напуштену
фабрику играчака из које су сви
запосленици нестали, а играчке
су се претвориле у чудовишта.
Једно од њих је управо Хаги
Ваги. Произвођач игре наводи да
је она примерена за децу старију
од осам година (?!), док препору-
ке иОС-а, „Андроида” и неких
невладиних организација кажу
да је она ипак за узраст 12 +.

Међутим, један поглед на
игрицу је довољан да схватите да
деца ту немају шта да траже. А
притом, није само хорор садржај
игрице проблем. Њена популар-
ност је толика да ће вашу децу,
све и да је немају инсталирану,
Хаги Ваги „пресрести” на „Тик-
току”, „Јутјубу” и другим мрежа-
ма. Тамо се свакодневно поја-
вљују песме и видео-записи које
креирају фанови ове игрице. Нај-
већу пажњу и највише осуда при-
вукла је песма „Free Hugs” обја-
вљена на каналу „TryHard Ni nja”,
која је с више од 7,5 милиона
прегледа постала права химна
међу децом. Знате како гласи?
Ево једног дословно преведеног
дела: „Моје је име Хаги Ваги,
моји оштри зуби остављају те
крвавим. Да ме никад ниси звао
ружним! Загрли ме док не
умрем, загрли ме док не умреш.
Знам где се скриваш, низ венти-
лацију клизиш. Зар не знаш да
ћу те пронаћи? Где год да луташ,
у мраку чекам...”

Сада вам је вероватно јасно
зашто су стручњаци забринути.
Наизглед нежни медведић који
говори о грљењу заправо је крво-
лочно чудовиште око кога се
плету нимало наивне приче. А
када ваша деца почну да певају
песмицу која позива на убијање,
крваве походе, угризе и стискање
загрљајем до смрти, биће вам
јасно да је враг однео шалу.

Кад све ово знате, постане вам
јасно да заправо Хаги Ваги са
својим језивим лицем асоцира
на све оне опасности које интер-
нет доноси у породице у којима
родитељи не разговарају са сво-
јом децом и не знају шта она гле-
дају на свим тим екранима који-
ма су изложена. Но не мора бити
тако. Има интернет и много
добрих страна. Коју ће видети
ваше дете – на вама је.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ПРОСТОР ОКО ГРАДСКОГ СТАДИОНА

Фамилијарно.

У Народној башти, ових дана

Снимио: Милан Шупица

И ДАЉЕ ФУДБАЛ, УЗ НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

УСКОРО ГРАДЊА НОВЕ ГЛАВНЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Комплекс са засебним целинама
Локација – недалеко 
од бувљака, односно
Железничке станице
„Аеродром”

Одавно се говори о измештању
главне аутобуске станице из центра
града. Има прилично времена

откад је одређена и њена нова лока-
ција – недалеко од бувљака, одно-
сно Железничке станице „Аеро-
дром”. Зна се и да је Урбанистички
пројекат за изградњу комплекса
аутобуске станице „Панчево” изра-
дио ЈП „Урбанизам”, те да је вред-
ност градње нове станице с прате-
ћим објектима и уређењем околине
3.443.000 евра.

Однедавно је познато да ће посао
радити Конзорцијум „Панчево 2019”,
који чине београдске фирме „Сага
транс” и „Думеко” и обреновачки
„Транс југ”. Новопројектовани ком-
плекс треба да се реализује у једној
фази, а његова укупна површина је
23.946 квадратних метара. Пројекат
је већ био на јавној презентацији,
током које је стигао приговор једног
суграђанина.

Главни улаз у објекат биће из Ули-
це Светозара Шемића, а помоћном
излазу приступаће се из Железничке
улице. Комплекс има неколико
засебних целина, које су урбанистич-
ки заокружене. Тако, сам објекат
аутобуске станице у јужном делу
парцеле имаће приземље и спрат, с
већом надстрешницом за одлазне
пероне (биће их 14) и мањом за дола-
зне (планира се да их буде три уз
седам резервних).

Пословно-технички објекат у
северном делу парцеле такође ће
имати приземље и спрат: на источ-
ној страни биће технички преглед
возила, а његове пратеће просторије
смештене су у приземљу магацин-

ског дела објекта. У наставку је при-
земни део са сервисом аутобуса са
укупно пет сервисних места, од
којих су три са сервисним канали-
ма, а два с дизалицама. На крају
објекта се налази аутоматизована
перионица за аутобусе с пратећим
просторијама.

Пословни део објекта имаће спрат
на коме ће се налазити канцелариј-
ски део, мокри чвор, вешерај, архив
и сервер-сала, а у приземљу ће бити
оставе, гардеробе, пратеће простори-
је сервиса, као и мокри чворови и
чајна кухиња. Постојаће и приземна
интерна станица за снабдевање
моторних возила горивом – пумпа –

с два резервоара за складиштење
горива. Предвиђено је и постављање
двају контејнера – за портирницу и
диспечера.

На парцели је планирано више
паркинг-зона. Уз источну и западну
границу парцеле биће 42 паркинг-
места за обичне и зглобне аутобусе.
Контролисани двоетажни паркинг за
посетиоце капацитета је 75 места, од
којих је осам предвиђено за особе са
инвалидитетом, а онај за запослене
имаће 20 паркинг-места – четири су
издвојена за особе са инвалидитетом.

Шта ће се градити на месту сада-
шње главне аутобуске станице у цен-
тру, још увек се не зна. С. Т.

Травнати тепих и трибине остају на свом месту, окружиће их нови објекти
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Народна банка Србије додатно
је подигла референтну камат-
ну стопу на 2,75 одсто. Реч је о
кључној каматној стопи према
којој се равнају остале камат-
не стопе на динаре у Србији.
Референтна каматна стопа
расте из месеца у месец, а у
јуну је била 2,5%.

Овакве одлуке НБС постале су
готово уобичајена ствар и деша-
вају се већ четврти пут. У апри-
лу је каматна стопа такође била
повећана за пола одсто и тада
је износила 1,5%, у мају је усле-
дило ново подизање каматне
стопе, на 2%, а у јуну смо сти-
гли до 2,5%. Стигао је и јул,
ево нас на 2,75 одсто.

Из месеца у месец референт-
на каматна стопа коју одређује
НБС расте, а тиме и кредити
за оне који у банкама имају
динарска задужења с промен-
љивим каматним стопама.

Они који у уговорима имају
клаузулу о фиксној каматној
стопи не морају да брину.

Последице раста референт-
не каматне стопе могу осетити
они који имају променљиву
каматну стопу на динарске кре-
дите, али на удару могу бити
ионако прескупи дозвољени
минуси. Тачније, све оно где
по уговору каматна стопа није
фиксна.

– За оне који су узели мале
износе кредита, то неће пред-
стављати велико оптерећење,
али за оне који су имали инве-

стиционе кредите на дужи
период, то може бити знaчајно
оптерећење – објаснио је Љубо-
драг Савић.

Он је подсетио да је рефе-
рентна каматна стопа НБС
годинама била један одсто.

– Ако неко каже да је ово
само мало повећање, то није
тачно – у односу на ранији
период, који је дуго трајао, ово
је енормно повећање – јасан је
Савић.

Додао је и да су кредити с
фиксним каматним стопама
били доста неповољнији од
оних с варијабилним, али да
се сада ситуација мења.

Он није оптимиста.

– То није крај, ово је поче-
так клизања референтне камат-
не стопе. Инфлација хвата
замах и залет – оцењује Савић
и додаје да ће сада сви који су
размишљали да узму кредит за
путовање или куповину стана
чешће одустајати од те опције,
па ће и потражња за кредити-
ма бити мања.

Бивши гувернер и професор
Економског факултета Дејан
Шошкић каже да банке тео-
ретски, поред динарских кре-
дита, могу подићи и камате на
дозвољени минус. Ипак, сма-
тра да су камате на ту врсту
задужења иначе превисоке, па
се на крају ово повећање од

пола одсто на камату која иде
и до 20 процената неће прете-
рано осетити.

Још када је референтна
каматна стопа први пут пора-
сла у априлу, некадашњи гувер-
нер и професор Економског
факултета Дејан Шошкић рекао
је да је требало да таква одлу-
ка буде донета раније.

Ова мера НБС значи да се
благо заоштравају услови
финансирања у домаћој валу-
ти. То значи да ће динарски
кредити бити с мало већом
каматном стопом, али и да ће
динарска штедња вероватно
доносити нешто већи принос.

Истовремено се подиже
каматна стопа на већину динар-
ских задужења, што може да
учини атрактивнијим и улага-
ње у обвезнице државе и за
домаће и за иностране улага-
че. Могући раст тражње за
динарима од стране иностра-
них инвеститора може да ума-
њи притиске на девизни курс у
наредном периоду.

Такође, шаље се сигнал да
централна банка води рачуна
о инфлацији у земљи и да тежи
да спречи секундарне и терци-
јарне ефекте на инфлацију који
долазе са стране понуде, али и
да обузда раст инфлационих
очекивања. Ова мера је, по
Шошкићевом мишљењу, зака-
снила бар неколико месеци,
али он сматра да је добро што
је донета, макар и са закашње-
њем.

ОТВАРАЊЕ

Још једна пошта
у граду

У тржном центру „Биг” у
Панчеву 7. јула отворена је
нова пословница Поште.
Том приликом је вршилац
дужности директора Поште
Србије Зоран Ђорђевић
најавио ширење мреже
савремених пословница сву-
да где постоје захтеви кори-
сника.

– Уз јачање поштанске
мреже у градовима, у објек-
тима тржних центара и на
другим локацијама, наста-
вићемо ширење и у мањим
срединама, у сеоским
подручјима, а паралелно
настављамо рад на уређењу
и реконструкцији свих
пословница у Србији – рекао
је Ђорђевић.

Нова пошта у тржном цен-
тру „Биг”, модерног ентери-
јера и дизајна, на два ауто-
матизована шалтера пружа
услуге уплате и исплате, при-
јема и испоруке пошиљака,
као и услуге мењачких посло-
ва, у радном времену од 10
до 20 сати, сваког дана у
недељи, наводи се у саоп-
штењу Поште Србије.

САОПШТЕЊЕ РГЗ-а

Поново
ради катастар

Републички геодетски завод
саопштио је да од понедељ-
ка, 11. јула, све службе за
катастар непокретности у
Србији поново раде у пуном
капацитету.

Пре месец дана, 14. јуна,
Републички геодетски завод
био је мета сајбер напада из
иностранства, а нападнута је
национална инфраструкту-
ра геопросторних података,
која се, према Уједињеним
нацијама, сматра темељом
суверенитета једне државе,
наведено је у саопштењу.

У протеклом периоду оба-
вљена је потпуна безбедно-
сна провера целокупне
информатичке инфраструк-
туре, која обухвата преко три
и по хиљаде рачунара, више
од 450 сервера и три пета-
бајта података.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
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ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

РОДИ ЛО

Пше ни це ће бити 
и за извоз

Мини стар пољо при вре де Бра -
ни слав Неди мо вић изја вио је да
је при нос пше ни це ове годи не
добар и да у про се ку изно си 5,02
тоне по хек та ру, што је нешто
изнад више го ди шњег про се ка,
али мање него лане.

– На 632.000 хек та ра пше -
ни це има ће мо око 3,2 мили о -
на тона пше ни це, а то је с пре -
ла зним зали ха ма дво стру ко
више од коли чи не која је Срби -
ји потреб на за јед ну годи ну –
рекао је Неди мо вић госту ју ћи
на теле ви зи ји „Прва”.

Иста као је да ће бити довољ но
пше ни це за људе, за сто ку и инду -
стри ју и да ће пше ни це бити и за
извоз.

Гово ре ћи о цена ма основ них
живот них намир ни ца, мини стар
је под се тио да су замр зну те цене
за пет намир ни ца и навео да ће
Вла да Срби је пра ти ти тржи ште и
реа го ва ти по потре би, али да не
оче ку је ценов не ско ко ве на тржи -
шту, пре но си „Тан југ”.

ТУРИЗАМ

Продужен рок за ваучере
Влада Србије је 7. јула донела
одлуку да се рок за коришћење
ваучера за одмор у Србији про-
дужи за месец дана и да ваучери,
уместо до 31. октобра, како је
првобитно било предвиђено, могу
да се искористе до 30. новембра,
изјавила је за „Танјуг” министар-
ка трговине, туризма и телеко-
муникација Татјана Матић.

Објашњавајући разлоге за ову
одлуку, она је рекла да је за
осам радних дана, откад је
почела, подељено више
од 200.000 ваучера, чиме су
практично смештајни капаци-
тети у земљи попуњени.

– Подељено је више од 152.000
ваучераувредностиод15.000 дина-
ра и више од 45.000 ваучера у
вредностиод10.000 динара. Пошто
је рок за коришћење ваучера био
31. октобар и смештајни капаци-
тетисупрактичнопопуњени, реши-
ли смо да продужимо рок до 30.
новембра, тако да грађани сада
могу да обављају резервације до
овог датума и да нађу место за
одмор – рекла је Матићева.

НајтражениједестинацијесуПро-
лом Бања, Сијаринска Бања, затим
Сокобања, ВрњачкаиЛуковскаБања.

Оволика заинтересованост гра-
ђана за ваучере значи да ће ова
сезона бити добра за целу угости-
тељско-туристичку индустрију.

Министарство одбране и Вој-
ска Србије расписали су кон-
курс за доделу 65 ученичких
стипендија за школску 2022/23.
годину. За стипендије у износу
од 20.000 и 25.000 динара
месечно моћи ће да конкури-
шу дечаци и девојчице који
уписују трећу и четврту годи-
ну средњих школа чији је осни-
вач Република Србија, ауто-
номна покрајина или локална
самоуправа.

Средњошколци који су до
сада постигли најмање врло-
добар успех са одличном оце-
ном из владања рангираће се
према успеху у досадашњем
школовању, а утицаја ће има-
ти и социјално-економски ста-

тус њихових породица будући
да ће предност имати ученици
чији родитељи имају нижа при-
мања.

Војска Србије, Сектор за
материјалне ресурсе и Универ-
зитет одбране Министарства
одбране стипендије нуде углав-
ном за завршне године четво-
рогодишњих и трогодишњих
техничких, електротехничких,
хемијских, машинских и сао-
браћајних школа, док Управа
за војно здравство Министар-
ства одбране нуди стипендије
за трећу и четврту годину меди-
цинских школа у четворогоди-
шњем трајању.

После завршетка средњих
школа војни стипендисти засно-

ваће радни однос у Министар-
ству одбране и Војсци Србије у
статусу подофицира или цивил-
них лица, што је за сваку од
стипендија у тексту конкурса
унапред и прецизирано. Уго-
вор о стипендирању предвиђа
да су корисници стипендија
обавезни да у радном односу у
МО и ВС проведу најмање дво-
струки период стипендирања.

Будући да се конкурс за
доделу стипендија односи на
унапред одређене радне пози-
ције и формацијска места,
средњошколци ће знати где
ће, након завршетка школова-
ња, бити распоређени. Реч је
о радним местима у Београду,
Новом Саду, Крагујевцу, Срем-

ској Митровици, Бачкој Топо-
ли, Батајници, Никинцима и
Зуцама.

Запослење у Министарству
одбране и Војсци Србије доно-
си низ погодности, које се одно-
се и на могућност усавршава-
ња и напредовања у служби,
али и решавања стамбених
потреба по знатно повољнијим
условима од тржишних.

Министарство одбране
позива све заинтересоване
кандидате да конкуришу за
доделу ученичких стипенди-
ја у школској 2022/23. годи-
ни најкасније до 30. септем-
бра. Детаљи услова конкурса
доступни су на сајту Мини-
старства одбране.

ПОЗАДИНА ОДЛУКЕ НБС

ПОСКУПЉУЈУ КРЕДИТИ, АЛИ НЕ СВИ

ЗА УЧЕНИЦЕ И УЧЕНИКЕ ТРЕЋИХ И ЧЕТВРТИХ РАЗРЕДА

Министарство одбране 
нуди стипендије средњошколцима



Једна од најразвијених зема-
ља на свету – Немачка – има
мањак радне снаге. Илустра-
тивно је да је тренутно коно-
бара, кувара и собарица чак за
60 одсто мање од потребног.
Као и досад, траже се и воза-
чи, грађевински радници и
медицинари. Зато су Немци,
кажу упућени, у потрагу за рад-
ницима кренули у наше краје-
ве: Србија је као најмногољуд-
нија први пик.

Као у неком времеплову,
Немачка поново жели да запо-
шљава раднике одавде: неки
се сећају, а други из прича зна-
ју каква је помама владала
шездесетих и седамдесетих
година прошлог века када се о
ангажману југословенских
гастарбајтера ради. Да је Нем-
цима заиста „густо”, најбоље
говори да је и у тамошњем пар-
ламенту ово тема.

Влада планира олакшавање
услова за добијање радних дозво-
ла, а најављују се и више плате,
у угоститељству пре свега.

Милиони радних места

Немачкој недостају милиони
радника, а пошто су се Немци у
највећем броју случајева увери-
ли да одавде долазе вредни и
поштени радници, велика је шан-
са да радну снагу првенствено
потраже код нас. У тамошњим
медијима провлачи се и девиза
„свако ко може да живи од сво-
јих руку мора одмах имати дозво-
лу за рад”.

Пандемија и локдаун били
су узроци хаоса на немачким
аеродромима због укидања лето-
ва, а исто тако и угоститељство
је трпело, па су запослени
масовно отпуштани. Зато сада
само у авио-сектору недостаје
око 7.000 људи, а што се уго-
ститељства тиче, тај број је
тешко и проценити. Влада зато,
уз лакше услове за издавање
радних дозвола, обећава и убр-
завање тог процеса.

Како преноси „Дојче веле”,
шеф једног удружења угости-
теља Гидо Целик јавно је исту-
пио и рекао: „У земљама Запад-
ног Балкана има доста радне
снаге која би радила у хотели-
ма и ресторанима у Немачкој”.
Додао је да око 60 одсто хоте-
ла и ресторана тражи коноба-
ре, куваре, собарице...

Наши шофери и грађевински
мајстори нису ни престајали да

одлазе у Немачку. Има оних који
поседују своје фирме у овим
делатностима. Због неупореди-
во виших примања, пре неко-
лико година у европску „обећа-
ну земљу” почели су да присти-
жу и сви они што имају знања
из медицине: не само лекари и
медицински техничари већ и
неговатељице и неговатељи. Тада
је „Дојче веле” истраживао и
дошао до сазнања да су клинике
и старачки домови плаћали
посредницима чак и по 15.000
евра да би им довели једног него-
ватеља.

Како немачки медији пишу,
мањак радника ће достићи три
милиона за неколико година,
пошто бејби-бум генерација
одлази у пензију, а и један број

њих ће морати да се негује у
старачким домовима.

Колике су плате

Гидо Целик објашњава да плате
у угоститељству расту двоцифре-
ним процентом, али ни инфла-
ција не „каска”. Почетком годи-
не у Немачкој је минималац
повећан са 9,6 евра на 12 евра
по сату. Ево, уосталом, оквир-
них месечних плата: помоћни
кувари – 1.900; главни кувари –
по договору; конобари 1.800 (исто
толико зарађују собарице и рад-
ници на одржавању у хотелима).

Прођимо и кроз друге при-
вредне гране; плате су, наравно,
у еврима. Грађевинарство: зидар
– 2.900; тесар – 2.700; керами-
чар – 2.660; молер – 2.350.

Здравство: медицинска сестра
– 2.600; масер – 2.450; негова-
тељ(ица) старих особа – 2.350;
физиотерапеут – 2.070; лекар –
6.600.

Индустрија: руководилац
производње– 4.500; електротехни-
чар – 3.460; техничар електро-
нике – 3.140; заваривач – 3.000;
радник у производњи – 2.500;
ауто-лакирер – 2.560.

Транспорт: возач камиона –
2.400; возач аутобуса – 2.200;
возач достављач пакета – 2.100;
магационер – 1.900.

То је прилично новца, али ква-
ка је у томе да много кошта
изнајмљивање стана. У зависно-
сти од места у коме радници
живе, кирија је од 500 до 1.300
евра, а и више од 1.500 евра ако
се закупљује кућа. Зато се често
наши радници у Немачкој удру-
жују, па живе под једним кро-
вом, а има и оних који помоћ,
за почетак, потраже код родби-
не или пријатеља који су се већ
доселили и одомаћили.

Иако је већ много људи из
региона, укључујући и Србију,
због овдашњих услова рада и
висина плата отишло у ино-
странство, сигурно је да посто-
ји још заинтересованих за пут
на Запад. Уосталом, стижу нове
генерације.

4 ДРУШТВО
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У ГРАДСКОМ ПАРКУ 7. ЈУЛА

Одата пошта погинулима
СВЕТСКИ ДАН СТАНОВНИШТВА

Тешка демографска слика

Чехов каже: „Ја нисам ни либерал, ни конзервативац.
Мени је света човекова слобода, слобода од силе и лажи”.
Дубоко верујем да се позориште, ако је право и смело,
бори управо за оне постулате друштвених вредности на
којима почива свако идеално демократско друштво. Тре-
нутно се на репертоарима театара у осам земаља играју
24 моје представе, које, на годишњем нивоу, види око
150.000 гледалаца. Ја уопште не мислим да је то мали
број потенцијалних саговорника, напротив, верујем да је
то маса која може да утиче на креирање друштва у коме
живи и да теме које покрећемо, питања која постављамо
и начин на који укидамо лаж у комуникацији са нашим
гледаоцима, навикнутим да буду лагани и манипулиса-
ни, могу, камен по камен, представу по представу, да
поправе свет који се распао пред нашим очима.

(Редитељ Кокан Младеновић, nova.rs, 11. јул)

* * *
Радомир Константиновић пише да се национализам
„јавља у виду тежње појединца за самоуништењем”. То је
очигледно из основних поставки ове идеологије: „Поку-
шај самоуништења је покушај утапања у оно што се ту
назива народ, а што је само синоним (изванредно мутан
и конфузан) за једну општост, за склањање у њој”. Тај
порив самоуништења јавља се као последица „немогућ-
ности и неспособности за субјективно-творачко делање
појединца”. Национализам настаје из пораза и немоћи,
то је погрешан одговор на оно бретоновско питање „како
примити непримљиви положај човека”. Националисти
непрекидно позивају на национално јединство, на хомо-
генизацију милиона људи, такву уравниловку могуће је
спровести само тешким насиљем над личношћу, што је
пракса сваког тоталитарног система и идеологије. Људи
ипак нису роботи, немогуће их је програмирати да мисле
и осећају исто.

(Новинар Томислав Марковић, „Аутономија”, 12. јул)

* * *
Туђа трагедија обавезује више од властите. Ћутке отрпе-
ти властиту трагедију је стоички; но нема ничег племе-
нитог у неосетљивости на туђу муку. Ономе ко је спре-
ман туђу трагедију користити за властито задовољење
помоћи нема. Постоје трагедије, постоји мера ужаса,
пред којима је, осећамо, упутно ћутати или изнимно
обзирно говорити. Само неопевана хуља туђу ће трагеди-
ју искористити да прошири своју славу. Ти су људи гори
од крпеља. Јер: крпељ се надима од крви живих, док они
своју сујету хране костима мртвих.

(Писац Андреј Николаидис, cdm.me, 11. јул)

* * *
У политичкој традицији српског друштва, а нарочито у
његовој савременој друштвеној пракси, немамо довољно
повода и разлога да констатујемо висока достигнућа у
том погледу; јер кад би ствар политичке културе у овој
земљи била на савременом цивилизацијском нивоу, не
би, на пример, било могуће да се вредносни критеријуми
у читавој школској вертикали од основног до највишег
универзитетског нивоа тако олако сасвим девалвирају, а
да притом ни најпозванији део елите свих структура не
укључи озбиљни аларм зарад очувања самог поретка од
претећег хаоса. Уместо тога, на сваком кораку и у бесми-
сленом броју мирно ничу факултети и универзитети, па
у њима по скраћеном поступку и на волшебан начин тек
приучени професори производе још мање обучене про-
фесоре и стручњаке, те у крајњем исходу нико не заслу-
жује поштовање, чак ни они који су часно стекли своје
квалификације, па ни сам народ као такав.

(Есејиста Јагош Ђуретић, „Данас”, 12. јул)

* * *
Током деведесетих, у данима у којима су се југословен-
ски народи гледали преко нишана, Балашевићево име
раскрупњало се до свуда прихваћеног антиратног симбо-
ла. Хиљаде и хиљаде људи на свим странама пострадале
земље – говорим о људима који су срцем и разумом били
за мир и толеранцију – пронашли су у њему свог гласно-
говорника. Он је зидао мостове тамо где су их други
рушили и то је свуда имало одјека. Утолико се може
рећи да је остао југословенски симбол и када Југослави-
је више није било.

(Публициста Иван Ивачковић, nova.rs, 7. јул)

КОНЦЕПТ НЕМАЧКА ТРАЖИ РАДНИКЕ ИЗ НАШИХ КРАЈЕВА

МАСОВНООТПУШТАЊЕ, САДАЗАПОШЉАВАЊЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Пуне баште гостију у кафићима, хоће ли неко од њих да конобарише у Немачкој?

У организацији Удружења бора-
ца народноослободилачких рато-
ва од 1912. до 1999. године
(УБНОР), кровног удружења
бораца, на бисте народних херо-
ја Олге Петров, Марка Кулића
и Стевице Јовано-
вића у Градском
парку, 7. јула,
положени су вен-
ци и тако су обе-
лежени 4. јул, Дан
борца, и 7. јул, Дан
устанка народа
Србије у Другом
светском рату.

Сенима погину-
лих поклонили су
се и представни-
ци Удружења за
праћење традици-
ја 12. војвођанске
бригаде, као и удружења ратних
војних инвалида, војних 
пензионера, резервних војних
старешина, ветерана 72. специјалне
бригаде и антифашиста, Јевреј-
ске општине Панчево, удруже-
ња „Ромашка” и одреда извиђа-
ча „Црне роде”. Почаст свим
погинулима одали су и саосећа-
ње с рањенима у ратовима иза
нас исказали и суграђанке и
суграђани, чланови породица
жртава, њихови пријатељи...

У име града Панчева венац је
положио Миленко Чучковић,
члан Градског већа задужен за
подручје рада, запошљавања и
социјалне политике, који је овом
приликом рекао:

– Положили смо венце у знак
сећања на људе који су свој живот
дали за боље сутра. Важно је да
ове датуме обележавамо због
генерација које су се бориле, али
и због оних будућих. Управо су
данас и млађи присуствовали
одавању почасти жртвама рато-
ва и обележавању 7. јула.

Пригодан говор о чињеница-
ма из Другог светског рата одр-
жао је познати панчевачки исто-
ричар Срђан Божовић.

НОВИ ЗАКОН О УСЕЉАВАЊУ

Немачки закон о досељавању

омогућава рад свима који

нађу послодавца под условом

да су завршили неку школу

или занат и да поседују

валидну потврду о томе. Стру-

ка није важна, може се ради-

ти о лекару, тесару или соба-

рици, сасвим је свеједно.

Влада Немачке жели да

продужи „западнобалкан-

ско правило” које истиче

крајем 2023, односно да

убрза издавање виза и рад-

них дозвола. Министар рада

Хубертус Хајл најавио је

модерни закон о усељавању

за јесен, којим би долазак у

Немачку био додатно олак-

шан.

Поводом Светског дана станов-
ништва Министарство за бри-
гу о породици и демографију
оценило је да је Србија суоче-
на са „изузетно тешком демо-
графском сликом”. У саопште-
њу се додаје:

„Све је већи број умрлих
становника у односу на рође-
не, а само у току прошле годи-
не наша земља је изгубила
преко 74.000 становника, што
је град величине Зрењанина.
Бројке за првих шест месеци
ове године наговештавају да
ће 2022. година бити још тежа
када је у питању демографска
слика Србије”.

Објашњено је и да се та ста-
тистика у највећој мери поду-
дара са оном из најбогатијих
земаља Европе, од којих нијед-
на нема стопу родности од 2,1,
што је оцењено као ниво про-
сте репродукције, али нагла-
шава се да такви подаци „не
смеју да нас обесхрабре и демо-
ралишу у настојањима зауста-
вљања лоших демографских
трендова”.

„Уз мере које је Влада Срби-
је донела и примењује како би
охрабрила и помогла оне брач-
не парове, мајке и очеве, који
желе децу, неопходно је да учи-

нимо додатне напоре, прона-
ђемо нове идеје и осмислимо
националну стратегију, чија би
реализација променила сада-
шњу демографску слику Срби-
је, највећи проблем с којим се
Србија као држава и Срби као
народ суочавају”, оцењује ресор-
но министарство.

Иначе, сваки пети становник
Србије има више од 65 година.
Европа је континент најстари-
јег становништва, просечна ста-
рост је 30 година, а у нашој
земљи 43 и по године. И пан-
демија је утицала на демограф-
ску слику повећањем стопе
смртности. Начелница Одеље-
ња за демографију Републич-
ког завода за статистику Гор-
дана Бјелобрк за РТС је рекла:

– Оно што је добро јесте да
је у 2021. години забележен
благи раст живорођене деце,
као и у 2020. години, у првих
пет месеци имамо 515 беба
више. То јесте неки позитиван
знак да ипак ствари нису тако
лоше.



Приоритет је модернизација
опреме и обезбеђивање
што бољег квалитета
пружених услуга

Делегација Екваторијалне Гвинеје,
коју је предводила Франциска Енеме
Ефуа, министарка пољопривреде и
животне средине, посетила је среди-
ном јуна Научно-технолошки центар
НИС-а у Новом Саду и с домаћинима
разговарала о могућој сарадњи с
националним нафтним и гасним
компанијама Екваторијалне Гвинеје.
Активности НИС-а, једне од највећих
енергетских компанија у региону,
гостима су представили Леонид Стулов,
директор Научно-технолошког цен-
тра (НТЦ) НИС-а, и Никола Радми-
ловић, директор „Нафтагас – Нафт-
них сервиса”.

Делегација из Екваторијалне Гви-
неје током посете је детаљно инфор-
мисана о делатностима НТЦ-а, цен-
тра за иновације компаније НИС.
Ово зависно друштво пружа науч-
но-технолошку подршку у свим фаза-
ма истраживања и производње наф-
те и гаса, спроводи дигитализацију
и развој иновација уз континуирано
улагање у образовање и развој нових
знања и компетенција запослених у
НТЦ-у. Гостима су представљени
најважнији пројекти Центра, као и
чињеница да је у овом зависном дру-
штву у последњих пет година запо-
слено више од 100 младих високо-
квалификованих стручњака, уз ула-
гања у износу већем од 10 милиона

евра у развој информационих тех-
нологија.

Међународно искуство

Такође, гостима је представљен рад
нафтних сервиса НИС-а, који се баве
пружањем услуга приликом истражи-
вања и производње нафте и природног
гаса, као и нафтним инжењерством,
пројектовањем, бушотинским сервиси-
ма и изградњом. НИС поседује соп-
ствене сервисне капацитете који задо-
вољавају потребе НИС групе и пружају
услуге трећим лицима. Сервиси пру-
жају услуге у области истраживања и
производње нафте и гаса кроз геофи-
зичка испитивања, израду, опремање и
ремонт бушотина, као и спровођење

специјалних операција и мерења на
бушотинама. У овом сегменту посло-
вања циљ је јачање присуства на међу-
народном тржишту, па је приоритет
НИС-а модернизација опреме, обезбе-
ђивање што бољег квалитета пружених
услуга, повећање техничко-технолошке
ефикасности и раст упослености у НИС-у
и другим компанијама. Поред Србије,
сервиси НИС-а били су ангажовани у
више земаља света, попут Русије, Турк-
менистана, Турске, Румуније и других.

Наука у привреди

Да подсетимо, Научно-технолошки цен-
тар „НИС – Нафтагас” д. о. о. Нови Сад
(НТЦ) јесте мултинационална научно-
истраживачка компанија, ћерка компа-
нија Нафтне индустрије Србије (НИС),
са седиштем у Новом Саду (Република
Србија). НТЦ своје пословање базира на
развоју и примени најновијих научно-
-технолошких достигнућа, пружању мул-
тидисциплинарне експертизе, трансфе-
ру знања и увођењу иновативних техно-
логија у нафтном, гасном и енергетском
сектору на флексибилан начин. У њего-
вом фокусу су развој и имплементација
нових, иновативних технологија и науч-
ноистраживачка делатност.

Кључни ресурси НТЦ-а су, пре свега,
искуство стечено током више од 50
година постојања НИС-а, затим висо-
коквалификовани, компетентни и иску-
сни стручњаци и савремене технологи-
је које се имплементирају у раду. У
саставу НТЦ-а се налазе бројни секто-
ри и тимови који се баве науком и
инжењерингом, као и две лаборатори-
је: Upstre am и Downstre am.
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Ко нема у ногама, 
има у прстима

Цена која се плаћа
упливом технологије
у свет забаве

Свет е-спорта (електронски спорт)
доживљава праву експанзију, наро-
чито када је у питању фудбал – више
од 300 милиона примерака видео-
-игара ФИФА серијала продато је
откако је изашао први део пре седам-
наест година, а светска индустрија
е-спорта вреди више од милијарду
евра и укључује аматере, али и про-
фесионалце широм планете. Зато
клинци више не пикају лопте изме-
ђу школских торби, сад цепају мре-
же за „Реал”, „Ливерпул”, „Јуве” под
светлима „Камп ноуа” и „Енфилда”
у виртуелном свету. Нова поколења,
а богме и одрасли, потезом клика
постају Роналдо, Меси, Салах.

Сада, помоћу технологије, вештим
потезима прстију противник се саби-
ја у шеснаестерац, окретом палице
и брзим притиском гумба ломи се
„бициклицом” горостасни Ван Дајк
у делићу секунда и онда, лаганим
кликом, „пањенком” у супротан угао,
вара се Алисон. Јуноша високо поди-
же руке након спектакуларних поте-
за, поносан на себе и свој маестра-
лан продор, а све то прати хук с
трибина.

И, сад, шта је боље? Ако ћемо о
здрављу, ту нема приче, јер су лива-
да и лопта мелем за зној и узаврелу
крв, а прави физички дуел развија
дух и тело. Међутим, кад је реч о
угођају, осећају (без зноја и удараца,
лактања у слабине и ваљања по пра-
шини од исцрпљености), виртуелна
стварност је пријемчивија и далеко
ближа „размаженој” генерацији.
Наравно, част изузецима, али реал-
но – када сте последњи пут видели
малишане како јурцају по прашини
за лоптом иза зграде на температури
преко 30 степени? Или, да ли од 13
до 17 сати чујете тапкање лопте са
оближњег кошаркашког терена? Нема
тога више, зар не!? Сада можете чути
салве звиждука упућених судији,
потмули хук с трибина, коментато-
ров глас и ударац лопте, и то све из
суседног стана – неретко старија
господа у тим тренуцима похрле ка
ТВ-у у нади да је у току каква добра
утакмица. То је цена коју сви плаћа-

мо због уплива развијене технологи-
је у област забаве.

Виртуелно лудило

Било како било, видео-игре су с вре-
меном постале блиско повезане с
традиционалним спортовима, а неко-
лико платформи за стриминг е-спор-
та је током пандемије направљено
због велике тражње оних који су
били принуђени да остану код куће
и прекрате време испред екрана.
Аналитичари предвиђају да ће до
2023. године у САД бити 15,5 одсто
корисника интернета који ће гледа-
ти стриминг е-спорта бар једном
месечно. Занимљив је податак да на
основу тренутне стопе раста ова инду-
стрија по броју гледалаца прети да
престигне Лигу шампиона или „Фор-
мулу 1”.

Да ствар буде гора, куп у ком се
такмиче они који играју једну од
најпознатијих видео-игара, „Форт-
најт”, има наградни фонд од готово
три милиона евра. Поређења ради,
то је више него што је најбољи срп-
ски тенисер Новак Ђоковић освојио

на Вимблдону 2021. године. И зато
не треба да чуди што многи мали-
шани желе да буду гејмери када
порасту!

Но вратимо се фудбалу.

Е, мој Погба!

Традиционални фудбал је такође
укључен у дигиталну револуцију.
Неки од највећих светских клубова
и играча формирали су сопствене
е-спорт тимове, а бивши и садашњи
фудбалери, као што су Серхио Агве-
ро, Нејмар или Пол Погба (ето вам
одговора, „црвени ђаволи” – канда
су игрице узрок пропасти једне успе-
шне каријере), уживају у пикању
лопте пред екраном када су спрече-
ни да изађу на терен. Светска фуд-
балска организација недавно је орга-
низовала ФИФА Куп шампиона 2022
у Катару, где се шеснаест најбољих
светских е-спорт играча такмичило
за титулу најбољег на свету.

Е-спорт је веома сличан тра-
диционалним спортовима и невероватно
лако се уклапа с њима. Ту су навија-
чи и играчи, неопходно вам је фино

окружење, као и атмосфера слична
оној која постоји у халама и на ста-
дионима. Сва је прилика да ће
е-спортови бити подједнако конку-
рентни у гледаности и добијају вели-
ку пажњу. Гејмерска индустрија има
јасан циљ – да уздигне е-спорт толи-
ко да постане традиционалан попут
фудбала и да се створи исти осећај
као на стадионима.

Да је ствар отишла толико далеко
да повратка нема, показује несва-
кидашња изјава француског пред-
седника Емануела Макрона: „Олим-
пијске игре у Паризу 2024. нуде
историјску прилику за одржавање
великих е-спорт догађаја”. Наиме,
Међународни олимпијски комитет
(МОК) произвео је „Олимпијски вир-
туелни серијал”, који укључује бици-
клизам, веслање, једрење, мото-спорт
и бејзбол. Стога не треба да нас зачу-
ди ако за две године Србија буде
имала олимпијског шампиона у
једрењу или олимпијског победни-
ка у бејзболу.

Све у свему, ствар је јасна – новац
врти тамо где бургија не може!

МЕЂУНАРОДНИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ УВОДИ Е-СПОРТ У ПРОГРАМ ЗВАНИЧНИХ ИГАРА!?

ДОБРО ДОШЛИ У ВИРТУЕЛНУ РЕАЛНОСТ!

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ИСПЛАТА ДИВИДЕНДИ

Одбор директора НИС-а донео је

закључак о расподели добити за

2021. годину, односно да се

исплати дивиденда. Предлогом

одлуке предвиђено је да се

5.782.121.784 динара додели

акционарима, односно 25 одсто

нето добити НИС-а за 2021.

годину, која је износила

23.131.745.000 динара. Одбор

директора је размотрио и одо-

брио Годишњи извештај за 2021.

годину независног ревизора.

УНИЦЕФ ЗАХВАЉУЈЕ

Помоћ Србије
деци из Украјине

УНИЦЕФ је изразио искрену захвал-
ност Влади Републике Србије на
донацији од 1,5 милиона евра за
хитно реаговање на потребе деце и
породица из Украјине. Средства која
су недавно уплаћена обезбедиће да
помоћ стигне до оних којима је нај-
потребнија у Украјини и земљама у
окружењу.

„Деца пате, бивају рањена и трау-
матизована су насиљем које их окру-
жује. Многа од њих су видела ства-
ри које ниједно дете никада не би
требало да види, изгубили су своје
породице, своје домове, своје школе
– свет какав познају. УНИЦЕФ и
партнери су на терену и даноноћно
пружају подршку онима којима је
потребна, допирући до угрожене деце
и породица са основним услугама”,
стоји у саопштењу ове угледне свет-
ске организације.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАУЧНИКА

Његово величанство
ензим

Научници су открили ензим који
„једе” пластику рекордном брзином
и то би могло да буде решење за
„планине” пластичног отпада широм
света. Реч је о ензиму који се налази
у природи. Наиме, тим истражива-
ча је током претраживања једне мале
депоније у Лајпцигу пронашао седам
ензима који су били потпуно непо-
знати до сада. Њихов задатак током
претраге био је да покушају да про-
нађу протеине који би разграђива-
ли, „изједали” ПЕТ пластику.

ПЕТ (полиетилен терефталат) јесте
врста пластике која се највише про-
изводи у свету, а која се обично кори-
сти за флаше за пиће или паковања
за воће и поврће. То је пластика којој
треба дуго времена да се распадне у
природи. Примера ради, једна фла-
шица за воду, уколико се не реци-
клира, остаје у природи 450 година.
Стога не треба да чуди што су науч-
ници широм света трагали за ензи-
мима који ће убрзати процес распада
пластике, како би смањили пластич-
ни отпад у свету и тиме редуковали
катастрофалан утицај који пластика
има по живи свет у природи.

Спасоносни ензим, назван ПХЛ7,
успео је да „изједе” читав комад пла-
стике за мање од једног дана. То је
два пута брже од ЛЦЦ-а, стандард-
ног ензима који се данас користи у
експериментима с ПЕТ пластиком.

ОТПАДНЕ ВОДЕ У СРБИЈИ

Пара има, 
само их треба покупити

Србија је на зачељу европске листе
земаља које пречишћавају своје
отпадне воде јер велики број гра-
дова, а међу њима је и Панчево,
нема фабрике за ову намену, па се
у реке и језера директно изливају
комплетна канализација и инду-
стријске отпадне воде. Према пода-
цима НАЛЕД-а, тек у четрдесетак
локалних самоуправа постоје систе-
ми за пречишћавање, али полови-
на њих је застарела, а само осам
српских градова има постројења
по европским стандардима.

Наиме, Србија прерађује тек око
16 одсто отпадних вода, јер само
Лесковац, Суботица, Шабац, Кру-
шевац и Врбас имају савремене
системе за ту намену. Међутим, у
складу са европском регулативом,
у наредне три године овај проблем
мораће да реше и све фабрике у
Србији које испуштају отпадне воде.
Постројење за пречишћавање отпад-
них вода деценијама се најављује
као приоритет и новац је обезбе-
ђен из европских фондова, а над-
лежни кажу да се тако озбиљни
пројекти дуго раде јер, поред
изградње постројења, захтевају и
изградњу колектора и пумпних ста-
ница и реконструкцију канализа-
ционе мреже.

ДЕЛЕГАЦИЈА ЕКВАТОРИЈАЛНЕ ГВИНЕЈЕ ПОСЕТИЛА НИС

Представљен центар за иновације



Петак, 15. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Таласи екстремно топлог вре-
мена постали су редовна вре-
менска „непогода” готово сва-
ког летњег годишњег доба. За
овакве временске прилике
тешко је оптуживати само ћуди
природе, поготово у светлу
интензивне урбанизације којом
смо озбиљно нарушили непо-
средни животни и климатски
околиш. Дрвеће, зеленило и
природне водотокове, попут
неких немани, потиснули су
бетон и арматура, а заправо
све с хуманом намером да
савремене грађевине задовоље
већину потре-
ба човека.
Ипак, јасно
нам је да не
живимо у
неком идеал-
ном свету
физичког, мен-
талног и соци-
јалног благо-
стања, већ у
приликама у
којима је свака
адаптација пре-
ко потребна. У то име намер-
но ћемо прескочити савете о
подешавању наших клима-уре-
ђаја, а главну пажњу ћемо усме-
рити на људско тело, ту готово
савршену животну машину.

Вода није само главни покре-
тач функција људског органи-
зма. Она је његова највећа гра-
дивна јединица, а њено непре-
кидно струјање кроз органи-
зам је предуслов одржавања
топлоте тела и предуслов одви-
јања безбројних метаболичких
процеса без којих живот не би
био могућ. Јасно нам је да воду
губимо преко уринарних путе-
ва и црева, а да се природни
процеси губитка воде знојењем
и дисањем појачавају када су
спољашње температуре висо-
ке. Дакле, прва превентивна
мера мора бити довољан унос
воде, која ће истовремено
надокнадити губитке и хлади-
ти тело. Ова мера ће бити недо-
вољна уколико нисмо урадили

ништа у погледу изложености
екстремним условима околи-
не и у погледу умањења физич-
ке активности. Прозоре који су
изложени сунчевој светлости
преко дана требало би прекри-
ти ролетнама или тамнијим
засторима ради смањења еми-
товања топлоте. И обични вен-
тилатори могу помоћи у изба-
цивању топлоте из просторије,
а завесе делимично натопље-
не водом боље ће је апсорбо-
вати. На истом принципу функ-
ционише прскање тела бочи-
цом са спреј-механизмом. Ако
то није довољно, онда можемо
применити влажне пешкире
на местима добре циркулаци-
је крви, врату, подлактицама,
челу, стопалима... Свака доступ-
ност коцкица леда може бити
драгоцена, како у правцу стру-
јања вентилатора, тако и у при-
ручним расхладним уређаји-
ма направљеним од бочица с
водом или умотане кухињске
крпе.

Није само вода преко потреб-
на за одржање животних про-
цеса. Ту је, наравно, и храна, а
веровали или не, она богата
протеинима може да подигне
телесну температуру за два сте-

пена Целзијуса.
Зато је избор
поврћа и воћа,
уз чешће и
мање оброке,
далеко боље
решење у вре-
лим данима. То
је храна која
обилује водом
и коју органи-
зам прерађује
уз мање ствара-
ње топлоте. Ако

се можда питате зашто се некад
саветује на први поглед нело-
гично конзумирање љуте хра-
не или топлих напитака, одго-
вор лежи у својству ових
намирница да појачавају зно-
јење и одавање топлоте тим
путем. Наравно, механизам
знојења је добар све док уно-
симо довољно соли и воде у
организам и док концентра-
ције влаге у ваздуху нису толи-
ко високе да спречавају ода-
вање топлоте.

Савети о избору јутарњих и
вечерњих сати за физичке
активности, лагане одеће све-
тлих тонова, обавезног ноше-
ња флашица с водом и даље су
актуелни. Од велике је важно-
сти препознавање симптома
топлотне болести у виду суво-
ће коже, бледила, малаксало-
сти, мучнине и поремећаја мен-
талних функција, како би се
на време потражила стручна
медицинска помоћ.

Како изаћи на крај са
екстремним врућинама?

ХИТНА  ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Веровали или 
не, храна богата 
протеинима може 
да подигне телесну
температуру за 
два степена.

Ако патите од високог при-
тиска, ево два лека из при-
роде који вам, уз адекват-
ну терапију и кориговање
животних навика, могу
бити од користи у регули-
сању тог проблема.

Самељите 100 г ланеног
семена и сипајте га у посу-
ду с поклопцем, па прилијте са 180–200 мл прокључале
воде и оставите поклопљено да одстоји преко ноћи. Сутра-
дан у охлађену смесу додајте 30 мл домаћег сирћета од
дивљих јабука и крушака и пустите да одстоји најдуже два
сата. Након тога исецкајте на колутиће четири чена белог
лука, па и то додајте у мешавину и оставите да одстоји још
два сата. Овај кашасти производ свакодневно конзумирај-
те 40 минута пре оброка и 15 минута после оброка.

Бели лук можете припремити и у маслиновом уљу.
Изгњечите шест ченова белог лука, па у то додајте мало
соли или биљног зачина, две супене кашике маслиновог
уља, једну кафену кашичицу сирћета и мало воде, першу-
на и мирођије. Овај лек мора бити у кашастој форми и
треба га конзумирати уз сваки оброк најдуже месец дана.

Воће и поврће су препуни вита-
мина и минерала неопходних за
добро здравље, те је важно јести
их у довољним количинама.

Добар начин да их унесете у
организам свакако је и у облику
свеже цеђеног сока, а то је уједно
и варијанта која нам је лети наро-
чито привлачна. Ако имате диле-
му који сок да припремите, ми
вам доносимо информације о
лековитим својствима тренутно
актуелног воћа и поврћа, као и
неке необичне рецепте које ћете
сигурно желети да испробате.

Сокови од воћа и поврћа дају енер-
гију и, осим свог префињеног уку-
са, ако их комбинујемо с хранљи-
вом и уравнотеженом исхраном,
имају прочишћавајућа, регенера-
тивна и ревитализирајућа свој-
ства.

Предности ових сокова су број-
не: лако и брзо се припремају,
укусни су, комбинације различи-
тих укуса су неограничене, здра-
ви су, са одлично избалансира-
ном комбинацијом витамина и
минерала. Одлични су у превен-
цији многих болести, а користе
се и као допунско лековито сред-
ство када у организму већ дође до
дисбаланса.

Само свеже долази у обзир

Велики део витамина, поготово
витамина Ц, и минерала брзо се
губи када дође у додир са споља-
шњим утицајима као што су све-
тло, ваздух и топлота, мењајући
тако не само своју хранљиву вред-
ност већ и боју и укус.

Што више времена прође од
припреме сока до конзумације,
то више он изгуби на корисности.
Зато је важно да увек користите
свеж, тек припремљен сок. Ако
баш морате да га припремите
раније, постоји један трик који ће
мало продужити његову свежи-
ну: додајте неколико капи лиму-
новог сока.

Ево и који сокови ће вам најви-
ше пријати у зависности од вашег
здравственог стања.

Сок од шаргарепе

Свеже исцеђени сок од шаргаре-
пе је краљ међу соковима од повр-
ћа. У њему има много бета-каро-
тена, витамина групе Б, калију-

ма, калцијума, кобалта и других
минералних материја. Због тога
је овај сок нарочито користан за
децу и особе са слабим имуните-
том и проблематичном кожом.

Бета-каротен је веома користан
за вид, али је за његово усвајање у
организму потребно обавезно да
се уноси заједно с неком масном
храном, првенствено салатом која
је зачињена биљним уљем. Не
треба претеривати с конзумаци-
јом сока од шаргарепе јер вишак
бета-каротена у организму опте-
рећује јетру, а кожа може постати
жућкаста. Препоручује се унос
највише пола литра сока од
шаргарепе на дан.

Свеже цеђени сок од шаргаре-
пе не треба да користе људи који
болују од чирева и дијареје.

Сок од купуса

Сок од купуса садржи лако усво-
јиве угљене хидрате, витамине Ц
и Б3, фолну киселину и амино-
киселине. Поред тога, садржи соли
калијума,
натријума,
калцијума,
магнезију-
ма, гвожђа.

Т о п а о
свеже цеђен
сок од купу-
са препору-
чује се за
испирање
уста код сто-
матитиса и упале десни. Осим
тога, сок од купуса успорава пре-
тварање угљених хидрата у масти
и због тога је користан за гојазне
особе. Додавање соли у сок од
купуса не само да смањује његову
вредност већ је и штетно.

Сок од лимуна

По хемијском саставу сок од лиму-
на је веома богат, пре свега, кали-
јумом, који је неопходан за нор-
мално функционисање кардиова-
скуларног система и бубрега. Овај

сок благотворно делује на окси-
доредукцијске процесе у органи-
зму и даје снагу и еластичност
крвним судовима. Такође, лимун
садржи витамине А, Б, Б15, Б2 и
П, пектин, соли гвожђа, фосфор,
калијум, калцијум, магнезијум.

Сок од лимуна одржава нор-
малан крвни притисак и зато делу-
је превентивно против срчаних
удара, шлога и других болести.
Позната су и јака антисептичка и
антиупална дејства лимуна.

Kао и код других намирница,
треба водити рачуна о количини
лимуновог сока која се уноси, како
би се избегле алергијске реакци-
је. Могуће нежељене последице
су јака желудачна киселина, чир
на желуцу и дванаестопалачном
цреву, улцерозни колитис и катар
танког црева.

Сок од краставца

Kраставац је једно од најбољих
диуретичких средстава. Поред
тога, краставац има и друге осо-
бине, као што су поспешивање
раста косе и јачање крвних судо-
ва и срца.

Kраставац садржи више од 40%
калијума, 10% натријума, 7,5%
калцијума, 20% фосфора и 4,7%
х л о р а .
Додавање
сока од
краставца
соку од
шаргарепе
благотвор-
но делује
код реу-
м а т с к и х
обољења,
која се
јављају као
последица
в и ш к а
мокраћне киселине у организму.
Уколико се овој смеси дода сок
од цвекле, убрзава се њено деј-
ство.

Садржај калијума у краставцу
чини га веома драгоценим код
високог и ниског крвног прити-
ска. Сок од краставца помаже код
лошег стања зуба и десни, као и
код парадентозе. Сок од крастав-
ца јача нокте и косу, умирује нер-

вни систем, спречава атероскле-
розу и побољшава памћење. Пре-
поручена количина је 100 мл
чистог сока.

Сок од зелене паприке

Сок од зелене паприке садржи
много силицијума, који је неоп-
ходан ноктима и коси, а такође
потпомаже рад лојних жлезда и
жучног канала.

У комбинацији са соком од
шаргарепе сок од зелене паприке
постиже изванредне резултате у
уклањању пега с коже. Особе које
пате од гасова у стомаку, колика
и спазма црева могу осетити вели-
ко олакшање употребом 50 мл
сока од зелене паприке дневно.

Сок од першуна

Першунов сок никада не треба
пити посебно уколичинама већим
од 30 до 60 милилита-
ра. Ову количину је
боље помешати
са соковима
од шарга-
репе, зеле-
не салате,
спанаћа
и л и
целера.

Свежи сок
од першуна
благотворно делује на
размену киселина у
организму и одржава-
ње нормалне функци-
је надбубрежне и штит-
не жлезде. Елементи
које садржи налазе се у
међусобном односу који
доприноси јачању крвних судова,
посебно капилара и артерија.

Сок од першуна је одлично
средство код обољења уринарно-
-гениталног тракта и веома пома-
же код камена у бубрезима и жуч-
ној кеси, мокраћној бешици, код
нефритиса и код других болести
бубрега. Такође је користан код
обољења очију. У комбинацији са
соком од цвекле успешно се при-
мењује код болних менструација.

СВЕЖИ СОКОВИ КАО ИЗВОР ЗДРАВЉА

КОЈЕ ЋЕТЕ ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ПОПИТИ ДАНАС?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ВОЋНИ ГРЕХ

Састојци: једна јабука, јед-

на наранџа, један лимун,

једна бресква, три кришке

ананаса и неколико бобица

рибизли.

Ово је безалкохолна

варијанта познатог коктела

„Sex on the Beach”. Воће

припремите, измешајте у

соковнику и сипајте у вели-

ки бокал. Додајте рибизле и

послужите.

ЗА ЧИШЋЕЊЕ
ОРГАНИЗМА

Састојци: један штапић

целера, 300 г шаргарепе,

150 г грожђа, целер и шар-

гарепа за декорацију.

Исеците целер и шаргаре-

пу на комадиће, па са 

грејпфрутом ставите у блендер

и миксајте док се састојци

потпуно не сједине. Служите

коктел с ледом и комадићи-

ма поврћа за декорацију.

ЗА БОЉУ 
ЦИРКУЛАЦИЈУ

Састојци: 200 г цвекле,

једна шаргарепа, једна

поморанџа и 50 г спа-

наћа.

Ситно исеците цвеклу,

шаргарепу и спанаћ,

додајте сок од поморан-

џе, па све састојке ста-

вите у блендер и сједи-

ните у освежавајући

напитак.

ЗА ЈАЧАЊЕ
РЕСПИРАТОРНОГ

СИСТЕМА

Састојци: пола свежег кра-

ставца, пола зелене салате,

једна јабука, 75 г спанаћа,

осам ротквица и мало усит-

њеног леда.

Исеците краставац, сала-

ту, јабуку и спанаћ и стави-

те у блендер, па глатку масу

сипајте у дубоке чаше с

ледом и украсите роткви-

цом исеченом на листиће.

ЗА БОЉЕ ВАРЕЊЕ

Састојци: једна црвена

паприка, 200 г бундеве, јед-

на кајсија, сок од једног

лимуна, кашичица гинка у

праху и коцке леда.

Ставите у блендер, или

измиксајте исецкану папри-

ку, нарендану бундеву, кај-

сију и додајте сок од једног

лимуна, а на крају и каши-

чицу гинка у праху, па све

добро сједините и сервирај-

те у високој чаши и декори-

шите кришком бундеве.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Белим луком
противхипертензије
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Pe data de 29 iunie, cu începutul la ora 18:30,
a avut loc evenimentul de marcare a 100 de
ani de la nașterea marelui poet Vasko Popa, în
curtea Școlii Elementare ,,Mihail Sadoveanu”
din Grebenaț, localitea de naștere a poetului.
Au participat numeroși care au vorbit despre
viața poetului. Totodată, au avut loc două
expoziții: una de pictură bisericească, la Că-
minul Cultural din sat și alta de fotografie, la
școala din localitate.

La începutul seratei literare, primarul
localității Grebenaț, Nicolae Miclea, a salutat
prezența tuturor și a vorbit despre însemnă-
tatea acestui eveniment. Președinta comunei
Biserica Albă, Violeta Simić, a susţinut un
discurs, după care domnul Daniel Bala, mi-
nistru-consilier, consul al României la
Vârșeț, a vorbit despre poetul Vasko Popa.
Mărioara Sfera, în calitate de redactor res-
ponsabil al revistei de literatură, artă și cultu-
ră ,,Lumina”, și-a axat discursul pe jubileu re-
vistei ,,Lumina”, pe jubileul Vasko Popa, dar
și pe jubileul Radu Flora, care va avea loc pe
5 septembrie. În continuarea programului,
elevii de la Școala Elementară ,,Mihail Sado-
veanu” din Grebenaț au citit poezii. 
La acest eveniment au luat parte și Tiberiu
Ciortan, secretar al CNMNR și Rodica Al-
măjan, președinta Consiliului Executiv al
CNMNR și coordonatoarea Departamentu-
lui pentru Învățământ al Consiliului
Național al Minorității Naționale Române.
Printre oaspeții de seamă prezenți la eveni-
ment o amintim și pe Grozdanka Milenkov,
directoare ad interim a Institutului pentru
Protecţia Monumentelor Culturale din Pan-
ciova. Date din biografia poetului și din viața
de familie a acestuia au citit prof. Violeta
Borca, în limba română și prof. Stela Birgean
Roman, în limba sârbă. 

Lasă lumina ta să lumineze!
Mărioara Sfera a declarat următoarele: 
– Astăzi, 29 iunie, sunt 100 de ani de la
nașterea lui Vasko Popa. Pe 11 august vor fi
75 de ani de la înființarea revistei ,,Lumina”,
ce are o apariţie continuă. Pe 5 septembrie
anul curent se împlinesc 100 de ani de la
nașterea lui Radu Flora. Îl amintesc pe Radu
Flora pentru că este unul dintre cei zece re-
dactori responsabili ai revistei ,,Lumina”.
Vasko Popa este în afara vremurilor. Poezia
sa nu cunoaște limite, întrucât este cel mai
tradus poet iugoslav, chiar în 22 de limbi. Es-
te interesant faptul că unul dintre foștii

președinți ai Americii, Barack Obama, a ţi-
nut pe noptiera sa volumul de poezii al lui
Vasko Popa. Biografii lui Popa cred că Pre-
miul Nobel acordat lui Ivo Andrić în 1962 s-
a constituit într-unul din impedimentele ma-
jore în a i se decerna și lui Vasko Popa acest
premiu, adică tot unui iugoslav. Vasko Popa
a avut cele mai reale șanse de a obține Pre-
miul Nobel dintre toți scriitorii din spațiul
iugoslav. Aceasta s-a petrecut între anii ’60 și
’90, cât Vasko Popa a creat, dar nu a primit
Premiul Nobel. Am citit poezia intitulată
,,Ultima știre despre cutia mică”. 
Mărioara Sfera a mai menționat că am primit
două lucrări foarte valoroase de la Drobeta
Turnu Severin, de la prof. univ. Florian Cop-
cea a trimis lucrarea ,,Mitul și mitologia im-
aginarului”, iar în drum spre Grebenaț, am
văzut pe e-mail că am primit de la doamna
profesoară Mihaela Albu din Craiova tot o
lucrare despre Vasko Popa. Ambele lucrări,
dar și multe altele, vor fi publicate în numă-
rul revistei ,, Lumina” care trebuie să apară în
luna iulie, înainte de jubileul nostru ce va
avea loc în august. Mi-am axat discursul pe
revista ,,Lumina” și am menționat că fiecare

număr de revistă va începe cu un salut mai
deosebit care sună așa: Luceat lux vestra! La-
să lumina ta să lumineze, în care voi vorbi
despre numărul care este în fața cititorului.

Din tinerețe până în preajma morții
Directorul Școlii Elementare ,,Mihail Sado-
veanu”, Cristian Birgean, unul dintre organi-
zatori, precum și moderatorul evenimentu-
lui, a afirmat următoarele:
– La școala elementară din localitate a fost
organizată o serată literară în cinstea marelui
poet, s-a dat citire biografiei poetului și au
fost prezentate câteva date din viața lui per-
sonală. Am auzit și câteva poezii ale marelui
poet Vasko Popa, în limba română și în lim-
ba sârbă, iar două dintre poeziile sale au fost
citite și în limba franceză. Concepția acestei
serate literare era ca Vasko Popa să fie pre-
zentat într-o lumină cunoscută tuturor, cu
date din viața sa care nu erau cunoscute pu-
blicului larg. Am reușit, în acest fel, să adu-
cem la lumină date până acum nescunoscu-
te. La acest fapt au contribuit doamna prof.
Mărioara Sfera, care a vorbit din aspect de
redactor responsabil al revistei ,,Lumina” și

domnul Ion Cizmaș, care
a vorbit despre viața aces-
tui poet, adăugând și câ-
teva date despre Vasko
Popa pe care publicul nu
le știa. Pe lângă toate
acestea, în cabinetul de
informatică a fost verni-
sată o mică expoziție de
fotografii ale poetului,
din tinereţea lui și până
înainte de a pleca din
acestă lume. Am organi-
zat și o mică expoziție de
coperte ale volumelor
originale ale poetului
Vasko Popa, realizate de
către doi artiști, cu suge-
stiile poetului. Așadar, cei
doi artiști au pus în prac-
tică ideile poetului, iar
simbolurile care se găsesc
pe copertele acestor volu-
me de poezii redau tot
conținutul cărţii într-o
singură fotografie. 
Pe lângă toate acestea, în
urmă cu zece zile la nivel
de comună a fost anunţat
un concurs de poezie în

memoria poetului Vasko Popa, la care toţi elevii
din comuna Biserica Albă au trimis lucrări.
Profesorii de limba română și cei de limba sârbă
de la școala din Grebenaţ au citit lucrările și au
decis cine va premiat. Printre premianţi se nu-
mără doi dintre elevii școlii din Grebenaț, care
s-au plasat pe locul II, respectiv locul III. Un
elev de la Școala ,,Dositej Obradović“ din Bise-
rica Albă a încheiat concusul pe primul loc”.
Alexandra Popa, președinta Asociației ,,Zes-
trea grebenceană”, s-a ocupat de buna organi-
zare a acestui eveniment, de la care am aflat
următoarele: ,,Bucură faptul că această mani-
festare a distrus acel mit că grebencenii nu l-
ar iubi pe Vasko Popa. Iată că am dovedit
contrariul. Vasko Popa s-a născut la Grebenaț
și a fost botezat în Biserica Ortodoxă Română
din acest sat. Suntem mândri de el”. 
Acest eveniment de mare importanță a fost
organizat de către Comunitatea Locală din
Grebenaț, președinta ,,Zestrei grebencene”,
Alexandra Popa, împreună cu doamnele de
la această asociaţie,  precum și de către direc-
torul școlii, Cristian Birgean, laolaltă cu ca-
drele didactice ale școlii din localitate.  

Adriana Petroi

LA CENTENARUL NAȘTERII MARELUI POET VASKO POPA

UN EVENIMENT LITERAR ȘI DOUĂ EXPOZIȚII 



Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști
din fosta Iugoslavie și din Republica
Serbia, Remus Avramescu, a lăsat urme
de neșters în jurnalistica acestui spațiu
geografic, în special prin relatările sale
din timpul Revoluției din Decembrie
1989 din România, în care a fost dobo-
rît de la putere regimul dictatorial al lui
Nicolae Ceaușescu. 

Remus Avramescu s-a născut pe data
de 29 decembrie 1942 la Petrovasâla
(Vladimirovaț). A  frecventat școala ge-
nerală, până în clasa a IV-a, în satul în
care s-a născut. Apoi a trecut la Vârșeț,
unde a urmat  Liceul. La Institutul de
Ziaristică din Belgrad a frecventat
Școala Superioară de Pedagogie. A fost
ziarist corespondent al cotidianului
,,Večernje novosti”, apoi al ziarului
,,Borba” și pe urmă a scris  pentru ,,Po-
litika Ekspres” din Belgrad. O perioadă
a fost corespondent la Radio Belgrad,
iar  din 1967 a profesat la Televiziunea
Belgrad, ca ziarist - reporter și operator
de cameră. Între timp a fost redactor-
șef al periodicului ,,Vršački ritovi”. În
1976 a  trecut la TV Novi Sad, în
Redacția programului în limba ma-
ghiară, apoi în Redacția programului
în limba sârbă și ulterior în Redacția
programului informativ, pe post de re-
dactor-șef al Centrului Regional al RTS
la Vârșeț. De-a lungul carierei, Remus
Avramescu a realizat un număr mare
de reportaje de televiziune în țară și în
străinătate. Multe dintre acestea au fost
transmise și în emisiunile în limba ro-
mână ale Televiziunii Novi Sad. Este
unul dintre primii reporteri străini care
au intrat în România în timpul
Revoluției decembriste, informând de
la fața locului opinia publică ex-iugo-
slavă și, prin intermediul Televiziunii
Belgrad, întreaga lume. 

Remus Avramescu a fost membru
al Uniunii Ziariștilor din Iugoslavia. În
prezent trăiește la Vârșeț. De la legen-
darul jurnalist am aflat că, începând de
la tatăl său Mihai Avramescu și până
astăzi, familia Avramescu se ocupă de
100 de ani de jurnalistică.
“Pančevac”: Povestiți-ne despre înce-
puturile dvs. de journalist…
Remus Avramescu: Cariera mea de
jurnalist este o pură întâmplare. După
ce am terminat liceul, m-am ocupat de
pilotaj. Am vreo 300 de sărituri cu
parașuta. La acea vreme, la Vârșeț,
exista școala de pilotaj pe care am frec-
ventat-o. Am fost unul dintre cei mai
buni elevi. După terminarea școlii de
pilotaj mergeam la alte aerocluburi din
ţară. Aceasta m-a atras și voiam să ter-
min această școală. Nu m-am gândit la
jurnalism. A venit o delegație din Bir-
mania, iar eu am sărit cu parașuta. Ne-
fericirea mea a fost că mi-am rupt un
picior. Așadar, am fost unicul din acea
generație care a repetat anul. Cu toate
acestea, am terminat studiile și am pri-
mit o invitație să merg ca parașutist la
aeroclubul din Priștina. Sincer, m-am
așteptat să merg la cel din Belgrad,
Zrenianin, Novi Sad, pentru că acolo
erau cele mai mai aerocluburi din fosta
Iugoslavie. Când am auzit că trebuie să
merg la Priștina, am refuzat. Prin ur-
mare, viața mea a luat o altă întorsătu-
ră. M-am întors la Belgrad. Acolo am
lucrat în diferite domenii, dar nu acest
lucru conta. Am vrut să fiu alături de
soția mea. Cu ea m-am distrat pe

atunci. Am tot călătorit un timp pe ru-
ta Vârșeț - Belgrad. Fiindcă m-am ocu-
pat, printre altele, de fotografiat, mi s-
a dat ocazia să colaborez cu ziarul ,,Ve-
černje novosti” din Belgrad. Am ac-
ceptat oferta. Cu trecerea timpului, m-
au onorat dându-mi funcția de redac-
tor pentru corespondență. Atunci a în-
ceput cariera mea de jurnalist. Am re-
latat din întreaga regiune a Banatului
pentru ziarul ,,Večernje novosti”.
• Când aţi început cariera de jurnalist
de televiziune?
–  Atunci când redactorul ziarului „Ve-
černje novosti” m-a recomandat la te-
leviziune. Voiau să deschidă punct de
corespondență la Vârșeț. Așa am ajuns
să relatez din Vârșeț si din împrejuri-
mile orașului. Nu am fost angajat. Am
lucrat doi ani pe post de corespondent
și, bineînțeles, am primit onorariu.

După trei ani, am început să lucrez
ca profesionist  la Televiziunea Bel-
grad. Am emis știri, aveam  diferite

emisiuni. Cu emisiunea pe care o re-
dactam am început să călătoresc prin
lume. Am fost în Africa, Asia, Arabia
Saudită, America, am trecut prin toată
Europa. Au fost emisiunile mele des-
pre diasporă. În America am fost în
mai multe orașe. Am mers din cauza
diasporei. Oamenii noștri din diaspo-
ră vorbeau despre orașul în care am
mers. Nu vorbea americanul.  Emisiu-
nea se numea ,,Srpska dijaspora” și era
foarte  apreciată la noi în țară. Cu An-
gelina Vučić, care era jurnalistă, am
realizat această emisiune de succes.
Cred că tot ce am făcut în jurnalism și
a fost de succes este din cauză că am
trăit din exclusivități. Dacă, de exem-
plu, vreo poveste nu era exclusivă, eu
o făceam să fie. După zece ani de lucru
la televiziune am terminat facultatea
la Institutul de Ziaristică din Belgrad,
iar după cincisprezece ani am devenit
redactor la RTS. Am fost unicul ro-
mân din Serbia care a redactat o emi-
siune într-un program de televiziune
în limba sârbă. 

• Aţi colaborat și cu RTV, Programul
în limba română?
– În 1976 am fost la TV Novi Sad, în
Redacția programului în limba ma-
ghiară, apoi în Redacția programului
în limba sârbă. M-au chemat și cei de
la redacția în limba română, dar aș fi
acceptat doar dacă mi-ar fi dat opor-
tunitatea sa vorbesc în limba sârbă,
pentru ca nu știu limba română lite-
rară. Am făcut doar patru clase în
limba română și am urmat
școlarizarea în limba sârbă. Cei de la
Programul în limba română al Tele-
viziunii Novi Sad au preluat, cu acor-
dul meu și al RTS, emisiunile pe care
le făceam și le traduceau. La acea
vreme, se ținea cont de accent, de
gramatică. Nu puteai să apari, mai
ales la televizor și să nu știi bine lim-
ba sârbă, respectiv limba română.
Pentru că vorbim de fosta Iugoslavie,
accentul era foarte important în jur-
nalism.  

• Putem vorbi de anumite categorii de
jurnaliști mai expuse ca altele? Care
sunt acestea?
– În principiu, am perceput altfel jur-
nalismul. De exemplu, am făcut repor-
taje foarte bune prin  cafenele. Îmi plă-
cea să mă așez la masă cu oameni oa-
recum ciudați, în sensul bun al cuvân-
tului. De la ei auzeam diferite povești
pe care, pe urmă, le prelucram și ve-
neam la televiziune cu materiale exclu-
sive. Definitiv, jurnalismul de atunci
nu se poate compara cu cel de acum.
Astăzi,  jurnaliștii ajung mult mai re-
pede la informații. Pe vremea mea, tre-
buia să investighez, să caut, să mă stră-
duiesc să ajung la un anumit om, la o
anumită personalitate.
• Cât curaj și ambiție trebuie să aibă un
jurnalist pentru a face relatări așa cum
ați făcut dvs. în 1989, la Revoluția de la
Timișoara? 
– Pe data de 13 decembrie am intrat
într-un local din Vârșeț, iar un prieten
mi-a spus: ,,Măi, Remus, știi ce se în-
tâmplă? Știi că în România începe

revoluția?” Acel prieten era mereu pe
la frontieră și auzea ce se întâmplă.
Când mi-a spus acest lucru, imediat
am urcat în mașină. L-am luat pe ope-
ratorul care lucra cu mine și am plecat
spre frontieră.  Vameșii mă rugau să
nu merg la România, pentru că nu
știau exact ce se petrece. După ce am
reușit să trec frontiera sârbească, am
ajuns la cea românească. Ţin minte că
m-am prezentat, spunându-le că sunt
Remus Avramescu,  jurnalist, și că
vreau să ajung în România. Cei de la
frontieră mi-au zic că sunt niște tipi ca-
re fac probleme. Îmi amintesc că
vameșii m-au rugat să nu merg în Ro-
mânia. Pe operator l-am pus să filmeze
acea scenă. Nu puteam să trec frontie-
ra în acea zi, dar am intrat în România
pe urmă, pe la Biserica Albă, cu 20 de
echipe de la alte televiziuni. Țin minte
că oamenii erau în stradă și strigau:
,,Bravo, bravo, libertate, libertate!” Toți
jurnaliști care au intrat în ţară cu mine
în acea zi au plecat spre București. Eu
am zis că merg la Timișoara. Am rela-
tat de acolo.  Timișorenii mi-au dat
placheta de aur pentru că am fost unul
dintre primii jurnaliști care au relatat
de la Revoluția din 1989. Așadar, un
jurnalist adevărat nu stă prea mult pe
gânduri atunci când trebuie să riște.
De aceea cred că pentru a fi un jurna-
list de succes, este nevoie de mult curaj
și de ambiție. În acea perioadă am în-
ceput să lucrez la CNN. De atunci, cei
de la CNN au preluat tot ce am trimis
la Televiziunea Belgrad, bineînțeles, cu
acordul meu și al televiziunii.  
• Ce părere aveți despre schimbările
din România de după Revoluție?
– Extraordinar! România are mult mai
mulți locuitori decât Serbia, dar nu ne-
apărat asta face diferența dintre cele
două țări, ci evoluția care a avut loc du-
pă Revoluție încoace. Înainte de
Revoluție, România era cunoscută
prin comerțul care se făcea între Serbia
și România și viceversa. Lucrurile au
luat o altă întorsătură după Revoluție,
dar mai ales de când România a intrat
în UE. 
• Sunteți denumit legendarul colabo-
rator al televiziunii RTS din Vârșeț.
După părerea dvs., care sunt reportaje-
le, interviurile și relatările pe care le-ati
făcut pentru a ajunge, iată, să fiți denu-
mit legendar?
– Depinde. Trebuie să iubești jurnalis-
tica, iar eu mi-am iubit profesia de jur-
nalist. O iubesc și acum, chiar dacă
sunt pensionar. Încă un lucru impor-
tant este faptul că un jurnalist trebuie
întotdeauna să știe cum începe un ar-
ticol: ce pune la începutul, ce plasează
în centrul articolului și ce urmează la
final. Iată un mic secret:  la finalul arti-
colului de obicei se pune ceea ce nu es-
te atât de important. În schimb, dacă la
început articolului sau al emisiunii nu
puneţi ceva în exclusivitate, în așa fel
încât să fii cel mai bun pentru tine dar
și pentru colegii tăi, să ieși în evidență,
în niciun caz nu te poți numi jurnalist.
Cel puțin așa am cunoscut eu jurnalis-
tica. Trebuia să fii un scriitor foarte
bun.  
• La Timișoara aţi realizat un reportaj
alături de jurnalista Mira Adanja Po-
lak.  Despre ce reportaj este vorba?
– Reportajul se numește ,,Zilele
Revoluției”. Am fost un fel de ghid
pentru ea. Am dus-o pe străzile
orașului, am discutat cu oamenii. Mira
Adanja Polak este cea mai bună jurna-
listă de la noi. Fiul meu Sașa lucrează
alături de ea. 
• Presupun că urmăriți presa noastră
în limba română. Ce părere aveți des-
pre presa scrisă, mai precis despre săp-
tămânalul ,,Libertatea”?
– Când vorbim despre ziarul ,,Liberta-
tea” vorbim despre tatăl meu. El a făcut
foarte multe pentru acest ziar și era
foarte apreciat. Vă mai spun că Mihai
Avramescu a scris romanul ,,Tinerețe
frântă” după care s-a făcut și film. Aș
mai putea să spun că din toate
generațiile de jurnaliști din familia
noastră, tăticul meu cel mai puțin era
jurnalist. Era scriitor. L-am respectat
pe tata, deși am avut o copilărie nu toc-
mai fericită. Tind să cred că tot greul
prin care am trecut s-a transformat
cumva în rezultatele mele de jurnalist.
Cât despre ziarul ,,Libertatea” în pre-
zent, pot să vă spun că îmi plac atât
conținutul și temele abordate, cât și în-
făţișarea. Adriana Petroi

Vineri, 15 iulie 2022

pancevac@pancevac-online.rs
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Дана 29. јуна одржана је манифеста-
ција поводом обележавања сто годи-
на од рођења великог песника Васка
Попе, у дворишту Основне школе
„Михаил Садовеану” у Гребенцу, род-
ном месту великог песника. Овом
догађају су присуствовали многоброј-
ни гости, који су говорили о песнико-
вом животу. Истовремено су отворе-
не две изложбе – једна је била сли-
карска, у месном Дому културе, а дру-
га фотографска, у основној школи.

Председник Месне заједнице Гребе-
нац Николаје Миклеа одржао је увод-
ну реч на књижевној вечери, поздра-
вио присутне и говорио о значају овог
догађаја. Уследио је говор председ-
нице белоцркванске општине Виоле-
те Симић, након чега је о песнику
Васку Попи говорио Данијел Бала,
саветник при Генералном конзулату
Румуније у Вршцу. Мариоара Сфера,
у својству главне уреднице часописа
за књижевност, уметност и културу
„Лумина”, свој говор је усмерила на
јубилеј часописа „Лумина”, јубилеј
Васка Попе, али и јубилеј Радуа Фло-
ре, који ће бити обележен 5. септем-
бра. Уследио је мали песнички про-
грам који су приредили ученици ОШ
„Михаил Садовеану”.

Овом догађају су присуствовали
представници Националног савета
румунске националне заједнице у
Србији: Родика Алмажан, председни-
ца Извршног већа Националног саве-
та, и координатор Одељења за обра-
зовање Националног савета румунске
националне мањине Тиберију Чортан,
секретар Националног савета. Међу
значајним гостима помињемо и Гро-
зданку Миленков, в. д. директорку
Завода за заштиту споменика култу-
ре из Панчева. Из песникове биогра-
фије и његовог породичног живота
читали су професорка Виолета Бор-
ка, на румунском, и професорка Сте-
ла Бирђан Роман, на српском језику.

Нека ваша светлост сија
Мариоара Сфера је овако говорила:

– Данас, 29. јуна, обележавамо сто
година од рођења Васка Попе, 11.
августа 75 година од оснивања и
непрекидног изласка часописа „Луми-
на”, а 5. септембра ове године 100

година од рођења Радуа Флоре. Поми-
њем Радуа Флору јер је он један од
десет главних уредника „Лумине”.
Васко Попа је ванвременски, његова
поезија не познаје границе, јер је нај-
превођенији југословенски песник,
чак на 22 језика. Занимљиво је да је
један од бивших председника Аме-
рике Барак Обама на свом ноћном
ормарићу држао том песама Васка
Попе. Попини биографи сматрају да
је Нобелова награда додељена Иви
Андрићу 1962. године била једна од
великих препрека да се Нобелова
награда додели Васку Попи, такође
Југословену. Највеће реалне шансе
да добије Нобелову награду од свих
писаца југословенског простора имао
је Васко Попа, а то се догодило изме-
ђу шездесетих и деведесетих година,
када је Васко Попа стварао, али је
није добио. Прочитала сам песму под
насловом „Најновија вест о кутији-
ци”, која ми је била веома занимљи-
ва за овај догађај.

Мариоара Сфера је такође напоме-
нула да је добила два веома вредна
рада из Турну Северина, од професо-
ра Флоријана Копче, под називом

„Мит и митологија имагинарног”, а
на путу за Гребенац и имејл од учите-
љице Михаеле Албу из Крајове с још
једним делом о Васку Попи. Оба дела,
као и многа друга, биће објављена у
следећем броју „Лумине”, који ће иза-
ћи у јулу, уочи јубилеја часописа, пла-
нираног за август. Она је говор усме-
рила на часопис „Лумина” и подву-
кла да ће сваки број часописа почети
посебним поздравом: „Luce at lux
vestra!”, или: „Нека твоја светлост
сија!”, и говориће о броју који је пред
читаоцима.

Од младости до пред смрт
Директор ОШ „Михаил Садовеану”
Кристијан Бирђан, један од органи-
затора, као и модератор догађаја, изја-
вио је:

– Овим поводом је у основној шко-
ли у нашем месту организовано књи-
жевно вече у част великог песника,
на коме су прочитани песникова био-
графија и још неки подаци из њего-
вог личног живота. Песме великог
песника Васка Попе прочитане су на
српском и румунском језику, а две
његове песме и на француском. Кон-

цепција ове књижевне вечери била је
да се Васко Попа представи у свима
познатом светлу, али да се представе
и подаци из његовог живота који нису
били познати широј јавности. Томе
су допринели и професорка Мариоа-
ра Сфера, која је говорила као одго-
ворни уредник часописа „Лумина”, и
господин Јон Чизмаш, који је причао
о животу овог песника, додајући неке
податке у вези с његовим животом о
којима се није знало. Уз све ово, у
информатичком кабинету је прире-
ђена и мала изложба песникових фото-
графија, од младости до пред смрт.
Истовремено смо имали и малу изло-
жбу корица оригиналних дела песни-
ка Васка Попе, које су радила два
уметника, на песникове теме. Дакле,
песникову идеју су два уметника спро-
вела у дело, а ови симболи који се
налазе на корицама ових збирки пое-
зије представљају цео садржај књиге
на једној фотографији.

Уз све ово, расписан је и конкурс
поезије на општинском нивоу, у знак
сећања на Васка Попу, а радови су
пристигли од свих ученика из бело-
цркванске општине. Радове су чита-
ли професори румунског и српског
језика из школе у Гребенцу, па су
наставници на основу радова изабра-
ли победнике. Двоје ученика из шко-
ле у Гребенцу освојило је друго одно-
сно треће место, а прво место је при-
пало ученику ОШ „Доситеј Обрадо-
вић” из Беле Цркве.

За добру организацију ове манифе-
стације побринула се Александра Попа,
председница удружења „Гребеначки
мираз”, од које смо чули:

– Драго ми је да је ова манифеста-
ција уништила тај мит да наводно
Гребенчани не воле Васка Попу. Данас
смо доказали супротно. Васко Попа
је рођен у Гребенцу, крштен у румун-
ској православној цркви у Гребенцу и
поносни смо на њега.

Овај веома значајан догађај орга-
низовали су Месна заједница из Гре-
бенца, председница удружења „Гре-
беначки мираз” Александра Попа,
заједно са члановима овог удружења,
као и директор школе Кристијан Бир-
ђан и наставници основне школе.

Адријана Петрој
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Један од најпознатијих новина-
ра у бившој Југославији и Репу-
блици Србији Ремус Аврамеску
оставио је неизбрисиве трагове
у новинарству овог географског
простора, посебно својим при-
казима током децембарске рево-
луције у Румунији 1989. године,
у којој је с власти био свргнут
диктаторски режим Николаја
Чаушескуа.

Ремус Аврамеску је рођен 29.
децембра 1942. године у Влади-
мировцу. Основну школу, до
четвртог разреда, похађао је у
родном селу. Затим се преселио
у Вршац, где је ишао у средњу
школу. Похађао је Вишу педа-
гошку школу на Институту за
новинарство у Београду. Био је
дописник „Вечерњих новости”,
затим „Борбе”, а потом је писао
за „Политику експрес”. Једно
време је био дописник Радио
Београда, а од 1967. године радио
је на Телевизији Београд као
новинар, репортер и сниматељ.
У међувремену је био и главни
и одговорни уредник „Вршач-
ких ритова”. Године 1976. пре-
лази на ТВ Нови Сад, у мађар-
ску редакцију програма, затим
у редакцију српског програма и
касније у редакцију информа-
тивног програма, као главни и
одговорни уредник Регионалног
центра РТС-а у Вршцу. Ремус
Аврамеску је током своје кари-
јере направио велики број теле-
визијских прилога из земље и
иностранства. Многи од њих су
емитовани и у програмима ново-
садске телевизије на румунском
језику. Један је од првих стра-
них извештача који су ушли у
Румунију током децембарске
револуције, обавештавајући јав-
но мњење бивше Југославије с
лица места, а преко Телевизије
Београд и цео свет.

Ремус Аврамеску је био члан
Савеза новинара Југославије. Тре-
нутно живи у Вршцу. Од леген-
дарног новинара сазнали смо да,
почев од његовог оца Михаја
Аврамескуа па до данас, поро-
дица Аврамеску се сто година
бави новинарством.

ПАНЧЕВАЦ: Причајте нам о
својим новинарским почецима...

РЕМУС АВРАМЕСКУ: Моја
новинарска каријера је чиста слу-
чајност. Након што сам завршио
средњу школу, почео сам да
летим. Имам око 300 падобран-
ских скокова. У то време у Вршцу
је постојала пилотска школа, коју
сам похађао. Био сам један од
најбољих ученика. После завр-
шене школе летења отишао сам
у друге аероклубове у земљи. То
ме је привукло и желео сам да
завршим ову школу. Нисам
размишљао о новинарству. Дошла
је делегација из Бурме и ја сам
скочио падобраном. Моја несре-
ћа је била што сам сломио ногу.
Дакле, ја сам једини у тој гене-
рацији поновио годину. Међу-
тим, завршио сам студије и добио
позив да идем као падобранац у
аероклуб у Приштини. Искрено,
очекивао сам да идем у онај у
Београду, Зрењанину, Новом
Саду, јер је тамо било највише
аероклубова у бившој Југослави-
ји. Када сам чуо да морам да
идем у Приштину, одбио сам.
Стога је мој живот кренуо дру-
гим путем. Вратио сам се у Бео-

град. Тамо сам радио у различи-
тим областима, али то није било
важно. Хтео сам да будем са сво-
јом женом. Тада сам се забављао
с њом. Путовао сам неко време
на релацији Вршац–Београд.
Пошто сам се, између осталог,
бавио и фотографијом, добио
сам прилику да сарађујем с
листом „Вечерње новости” у Бео-
граду. Прихватио сам понуду. С
временом су ме почастили тиме
што су ми доделили место допи-
сног уредника. Тада је почела
моја новинарска каријера. Изве-
штавао сам из целог Баната за
лист „Вечерње новости”.

• Како сте започели каријеру
телевизијског новинара?

– Када ме је уредник листа
„Вечерње новости” препоручио
на телевизији. Желео је да отво-
ри дописно место у Вршцу.
Дошао сам да извештавам из
Вршца и околине града. Нисам
био примљен. Радио сам две
године као дописник и, нарав-
но, добио сам хонорар. После
три године почео сам да радим
као професионалац на Телеви-

зији Београд. Емитовао сам вести,
имао сам различите емисије. Са
емисијом коју сам писао, почео
сам да путујем по свету. Био сам
у Африци, Азији, Саудијској Ара-

бији, Америци, био сам широм
Европе. То су биле моје емисије
о дијаспори. Био сам у неколи-
ко градова у Америци. Отишао
сам због дијаспоре. Наши у дија-
спори су причали о граду у који
смо ишли. Американац није гово-
рио. Емисија се звала „Српска
дијаспора” и била је веома попу-
ларна код нас. Са Ангелином
Вучић, која је била новинарка,
направио сам ову успешну еми-
сију. Мислим да је све што сам
радио у новинарству и био у томе
успешан било зато што сам живео
од искључивости. Да, на при-
мер, прича није ексклузивна,
направио бих је. После десет
година рада на телевизији дипло-
мирао сам на Институту за нови-
нарство у Београду, а после пет-
наест година постао сам уред-
ник на РТС-у. Био сам једини

Румун у Србији који је уређивао
емисију на телевизијском про-
граму на српском језику.

• Знамо да сте сарађивали и
са РТВ-ом, с програмом на
румунском језику.

– Године 1976. био сам на ТВ
Нови Сад, у редакцији програ-
ма на мађарском језику, затим
у редакцији програма на срп-
ском језику. Људи су ме звали у
редакцију на румунском, али бих
прихватио само да су ми дали
прилику да говорим на српском,
јер не знам румунски књижев-
ни језик. Похађао сам само чети-
ри разреда на румунском, а оста-
ле разреде на српском. Људи из
програма на румунском језику
новосадске телевизије преузели
су, уз моју сагласност и сагла-
сност РТС-а, емисије које сам
радио и преводио. Тада се води-
ло рачуна о акценту, о грамати-
ци. Ниси могао да се појавиш,
поготово на телевизији, а да ниси
добро знао ни српски ни румун-
ски. Пошто је реч о бившој Југо-
славији, акценат је био веома
важан у новинарству.

• Можемо ли говорити о одре-
ђеним категоријама новинара
експониранијим од других? Које
су то категорије?

– У принципу, другачије сам
доживљавао новинарство. На
пример, радио сам веома добре
извештаје у кафанама. Волео
сам да седим за столом с неким
чудним људима, у позитивном
смислу те речи. Од њих сам слу-
шао различите приче, које сам
потом обрађивао и са ексклу-
зивним материјалима долазио
на телевизију. Дефинитивно се
тадашње новинарство не може
поредити с данашњим. Данас
новинари много брже добијају
информације. У своје време
морао сам да истражујем, да
тражим, да тежим да дођем до
одређеног човека, до одређене
личности.

• Колико храбрости и амби-
ције мора да има новинар да
прави приче као што сте ви ради-
ли 1989. године, за време теми-
шварске револуције?

– Ушао сам 13. децембра у
један локал у Вршцу, а пријатељ
ми је рекао: „Па, Ремусе, знаш
ли шта се дешава? Да ли знаш да
почиње револуција у Румунији?”
Тај пријатељ је увек био на гра-
ници и чуо је шта се дешава.
Када ми је то казао, одмах сам
ушао у ауто. Узео сам оператера
који је радио са мном и отишао
на границу. Цариници су ме замо-
лили да не идем у Румунију, јер
нису знали шта се тачно дешава.
Пошто сам успео да пређем срп-
ску границу, стигао сам до румун-

ске. Сећам се да сам се предста-
вио рекавши им да сам Ремус
Аврамеску, новинар, и да желим
да стигнем у Румунију. Људи на
граници су ми рекли да неки
типови праве неприлике. Сећам
се да су ми цариници рекли да
не идем у Румунију. Натерао сам
оператера да сними ту сцену. Тог
дана нисам могао да пређем гра-
ницу, али сам у Румунију ушао
касније, код Беле Цркве, са 20
екипа других телевизија. Сећам
се да су људи на улици узвикива-
ли: „Браво, браво, слобода, сло-
бода!” Сви новинари који су тог
дана ушли са мном у земљу оти-
шли су за Букурешт. Рекао сам
да идем у Темишвар. Извешта-
вао сам одатле. Темишварци су
ми дали златну плакету јер сам
био један од првих новинара који
су извештавали о револуцији 1989.
Дакле, прави новинар не разми-
шља превише када мора да ризи-
кује. Зато мислим да је за успе-
шног новинара потребно много
храбрости и амбиције. Тада сам
почео да радим за Си-Ен-Ен. Од
тада је Си-Ен-Ен преузимао све
што сам слао Телевизији Бео-
град, наравно, уз моју сагласност
и сагласност телевизије.

• Шта мислите о променама у
Румунији после револуције?

– Изванредно! Румунија има
много више становника од Срби-
је, али то није нужно разлика
између две земље, већ еволуција
која се догодила после револу-
ције. Румунија је пре револуције
била позната по трговини изме-
ђу Србије и Румуније и обрнуто.
Ствари су се поново окренуле
после револуције, али посебно
откако је Румунија ушла у ЕУ.

• Проглашени сте за леген-
дарног сарадника РТС-а у Вршцу.
Који су то, по вашем мишљењу,
извештаји, интервјуи и приче
које сте урадили да бисте поста-
ли легенда?

– Зависи. Морате да волите
новинарство, а ја сам волео свој
посао новинара. И даље га волим,
иако сам у пензији. Друга важна
ствар је да новинар увек мора
да зна како да започне чланак:
шта ставља на почетак, шта ста-
вља у центар и шта следи на
крају. Ево мале тајне: на крају
чланка је обично оно што није
толико важно. С друге стране,
ако на почетак чланка или еми-
сије не ставите нешто ексклу-
зивно, на начин да будете најбо-
љи за себе, али и за своје колеге,
да се истакнете, ни у ком случа-
ју не можете себе називати нови-
наром. Барем сам ја тако позна-
вао новинарство. Морао си бити
веома добар писац.

• У Темишвару сте направили
репортажу с новинарком Миром
Адањом Полак. О каквом изве-
штају се ради?

– Извештај се зове „Дани рево-
луције”. Био сам јој нека врста
водича. Водио сам је улицама
града, разговарао сам с људима.
Мира Адања Полак је најбоља
новинарка у нашој земљи. С њом
ради мој син Саша.

• Претпостављам да пратите
нашу штампу на румунском јези-
ку. Шта мислите о недељнику
„Либертатеа”?

– Када говоримо о листу
„Либертатеа”, говоримо о мом
оцу. Учинио је много за ове нови-
не и био је веома цењен. Кажем
вам и да је Михај Аврамеску
написао роман „Сломљена мла-
дост”, по коме је снимљен и
филм. Могао бих и да кажем да
је од свих генерација новинара
у нашој породици мој тата нај-
мање био новинар. Био је писац.
Поштовао сам оца, иако сам
имао не баш срећно детињство.
Склон сам томе да мислим да
су се све муке кроз које сам про-
шао некако претвориле у моје
новинарске резултате. Што се
тиче садашњег листа „Либерта-
теа”, могу вам рећи да ми се
свиђају и садржај и теме којима
се приступа, као и изглед нови-
на. Адријана Петрој

ИНТЕРВЈУ: РЕМУС АВРАМЕСКУ, НОВИНАР

ВЕК НОВИНАРСТВА У ПОРОДИЦИ
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ТРИ ВЕКА НА ОБАЛИ ТAМИША (IV)

ПАНЧЕВАЧКИ РУМУНИ У 18. И 19. ВЕКУ
Румуни представљају једну од
етничких заједница која је у про-
шлости била прилично бројна у
граду на Тамишу, о чему сведо-
че многобројни историјски изво-
ри. Наводимо одломак из моно-
графије која је посвећена овој
етничкој заједници, под насло-
вом „Румуни у Панчеву 1733–
2013”, чији су аутори Мирча
Маран, Илије Баба и Валентин
Мик.
(Наставак из прошлог додатка
на румунском језику)

Наводимо одломке из докумен-
та којим су верници из румун-
ских парохија у окружењу оба-
вештени о одлукама Карансебе-
шке епархије о оснивању овог
протопрезвитерата (1865):

„(...) Након што је Његово
Величанство наш апостолски цар
и краљ Франциск Јосиф I пре-
високом резолуцијом од 6. јула
т. г. својом милошћу одредио да
се румунске гркоисточне епи-
скопије из Карансебеша и Ара-
да од 3/15 јула одвоје од Српске
митрополије и да се потчине
Румунској православној митро-
полији из Сибиуа у Трансилва-
нији, бивши протојереј панче-
вачки Константин Арсеновић
као Србин, прешао је у српску
епископију темишварску зајед-
но са свим чисто српским општи-
нама и за сада и са мешовитим
српско-румунским општинама;
и тако је румунски панчевачки
протопрезвитерат са чисто
румунским општинама: Овча,
Глогоњ, и филијалом Јабука,
Уздин, Селеуш, Свети-Михајло,
Велики Николинци и Петрово
Село укупно осам општина са
овим датумом остао без проте.

Ради тога, као ваш национал-
ни архијереј покренут родитељ-
ском бригом којом сам надах-
нут према свом стаду, слушају-
ћи и мој Конзисториј окупљен
на Пленарној седници од 23.
септембра т. г. поставио сам за
администратора панчевачког
румунског протопрезвитерата
православне вере са седиштем у
Банатском Новом Селу на тери-
торији Немачко-банатског пука
многочасног оца Симеона Дими-
тријевића, бившег члана Апела-
ционе столице у Карловцима,
конзисторијалног саветника и
овчанског пароха, тако да дово-
дећи вас до овог пријатног сазна-
ња постављам вам поменутог
администратора протопрезвите-
рата, пречасног оца Симеона
Димитријевића да му дате сву

послушност и потчињавање у
свим црквеним и школским
пословима, да га грлите потреб-
ним поштовањем и најтоплијом
љубављу и чврстим поверењем
као некога ко је ваше крви и
вере и као човека изабраног из
редова мог свештенства, обда-
реног примерним и мудрим
понашањем, да га подржавате
вашом помоћи у остваривању
његових обавеза (...).
Карансебеш, 23. септембра 1865.
године.
Јоан Попасу, Епископ”

Прве активности
с циљем одвајања
Одвајање се у почетку односило,
као што се може видети, само на
насеља у којима Румуни нису
живели заједно са српским јед-
новерцима. Што се тиче мешо-
витих насеља, преговори су наста-
вљени, тако да је тек 1. јула 1871.
годиненасастанкусрпскеирумун-

ске делегације у Сремским Кар-
ловцима договорено да одвајање
почне и у мешовитим насељима.

Међу њима је било и Панче-
во, у коме је главни проблем
било то што је румунско станов-
ништво било у поодмаклом про-
цесу асимилације и без нацио-
налног идентитета. Румуне у
овом граду није било лако наго-
ворити да пређу у румунску
цркву. Међутим, акције цркве-
них и политичких првака Руму-
на у Монархији, тачније оних у
Панчеву и околини, биће у наред-
ном периоду усмерене на буђе-
ње националне свести овог ста-
новништва и на покушај осни-
вања румунске православне паро-
хије у Панчеву.

Покушај оснивања
парохије у Панчеву
У локалној штампи на српском
језику помиње се активност коју
су спроводили „учитељ Пера и

неко из Великог Варадина”, који
су с неколико сарадника 1873.
године прикупљали потписе
Румуна у граду за оснивање паро-
хије. Не знамо ко су били ти
„појединци”, па ни „учитељ Пера”,
али се међу грађанима шушкало
да су успели да прикупе више од
500 потписа, у шта анонимни
аутор новинског текста не верује
(нити да су међу потписницима
и Кранчевић и Ламбровић – чла-
нови општинског већа), али исти-
че речи румунског протојереја
панчевачког (реч је, наравно, о
Симеону Димитријевићу, адми-
нистратору протопрезвитерата),
који је изјавио: „Нека буде 100
потписа и онда је то моја брига!”

Истиче се да ти појединци иду
од куће до куће и обећавају они-
ма који пређу у „влашку паро-
хију” да неће плаћати накнаде
за одржавање цркве и школе „и
да неупућене терају да потпишу
чак и ако не знају да пишу, сами
додају крстове”. Примедба, која
се касније показала прилично
реалном, завршава овај чланак
који се противи црквеној само-
сталности Румуна: „Тај народ
заборавља да је потребно плати-
ти изградњу влашке цркве и шко-
ле, да треба издржавати учите-
ља, школу и цркву, док у српској
општини имају све обезбеђено и
примају и толике стипендије за
своју сиромашну децу”.

Петиција
панчевачких Румуна
Петиција сачињена овом при-
ликом предата је како надле-

жним органима Румунске пра-
вославне цркве (Епархија
карансебешка и Митрополија
сибињска), тако и Министар-
ству вера у Будимпешти, али
је акција завршена без успе-
ха. Трагајући за узроком неу-
спеха, дописник „Албине” под-
сећа на сумњиво понашање
појединих заинтересованих у
овом случају, окривљујући
митрополита Прокопија Ивач-
ковића, „који је или због ста-
рости или због своје симпати-
је према Србима равнодушан
и не мари превише за румун-
ску ствар”.

Али ни након што је пре-
шао у српску патријаршију у
Сремским Карловцима, није
решена ствар панчевачких
Румуна и других Румуна из
мешовитих насеља у којима
црквена деоба није успела, упр-
кос чињеници да се о Мирону
Романулу, новом митрополи-
ту сибињском, знало да је чвр-
сто бранио интересе Румуна.
Позивају се сви надлежни,
укључујући Јоана Балножана,
члана румунске делегације који
је био грађанин Панчева, да
предузму мере за превазила-

жење ове ситуације и решава-
ње проблема општина у који-
ма одвајање није успело, јер
до тада „ни на једну од мно-
гих молби и писама упућених
њему и осталим члановима
комисије – нисмо добили пози-
тиван одговор”.

Проблеми су, наиме, наста-
ли због одбијања српске деле-
гације, под протоколом број
25, да пошаље своју комисију
за одвајање, под изговором да
је православна парохија у Пан-
чеву чисто српска и да је цела
црквено-школска имовина, са
свим фондацијама, у искљу-
чивој својини српских паро-
хијана. Румунска конгресна
делегација пак предлаже да у
договору са Епархијским кон-
зисторијем у Карансебешу и
на захтев Министарства вера
румунска комисија изађе у
Панчеву и без учешћа српске
конгресне делегације, „како би
утврдили стварно стање ства-
ри протоколарним саслушава-
њем румунских верника”, и да
се на основу ових налаза може
тражити црквено одвајање,
макар и судским путем.
(Наставак у следећем броју)

Нова књига аутора професора
Мирче Марана, под насловом
„Кредитно-економски завод ’Сен-
тинела’ из Банатског Новог Села
(1895–1949)”, представља одре-
ђену новину и премијеру у румун-
ској издавачкој делатности у Репу-
блици Србији, будући да је то прва
монографија која је у потпуности
посвећена једном, ма колико
малом, аспекту економске исто-
рије Румуна у српском Банату.
Кредитно-новчани заводи су игра-
ли велику улогу у привредном
животу румунског становништва
у селима и градовима у Банату
крајем 19. века и у првим деце-
нијама 20. века, али су нагло неста-
ли са увођењем комунистичког
режима у Југославији после Дру-
гог светског рата.

У уводу ове монографије аутор
наводи имена најзначајнијих
финансијских установа Румуна
из Баната у поменутом перио-
ду, међу којима су се издвајали
„Лучафарул” из Вршца, „Сенти-
нела” из Банатског Новог Села,
„Стеауа” из Владимировца,
„Дунареана” из Ковина и „Кон-
кордија” из Уздина. У раду је
врло детаљно представљен један
од тих завода: „Сентинела” из

Банатског Новог Села, за коју
др Мирча Маран наводи да је
била најјача румунска сеоска
банка у нашој земљи.

Након кратког приказа исто-
рије Банатског Новог Села сле-
ди поглавље посвећено оснива-

њу ове банке у последњој деце-
нији деветнаестог века, с пода-
цима о околностима у којима је
настала, људима укљученим у
оснивање банке и њеном финан-
сијском и економском статусу
током деценија њеног постојања

и развоја у време аустроугарске
владавине, до краја Првог свет-
ског рата. Следи поглавље под
насловом „’Сентинела’ у међу-
ратном периоду”, у којем, како
наводи аутор, већ постоји блага
стагнација у раду банке, као

последица економских криза у
Југославији и целом свету у годи-
нама између светских ратова.

Критичне године постојања
„Сентинеле” представљене су у
следећем поглављу, под насло-
вом „Почетак комунистичког
периода”, у коме већ долази до
корените промене, у негативном
смислу, односа државе према

банкама организованим на
принципу акционарских дру-
штава. Ова слутња катастро-
фе обистинила се у послед-
њем поглављу, под насловом
„Ликвидација ’Сентинеле’”,
где се описује акција југо-
словенског комунистичког
режима у вези са укидањем
ове банке, судбина коју нијед-
на од финансијских инсти-
туција на територији Југо-
славије није успела да избег-
не. Следе Закључак и спи-
скови акционара Завода „Сен-
тинела” из 1899. и 1945. годи-
не и на крају резимеи на
енглеском и српском језику.

На основу документар-
них извора преузетих из
Архива Војводине и Архи-
ва румунског православног
протопрезвитерата Панче-
ва, периодике на румунском

језику за време аустроугарске
владавине и међуратне Југо-
славије, као и на основу струч-
не литературе која се бави тема-
ма из привредне историје, исто-
ричар Мирча Маран нуди нови
вредан и оригиналан допринос
познавању историје румунског
становништва у српском Бана-
ту. Адријана Петрој

ИЗАШЛА ИЗ ШТАМПЕ НОВА КЊИГА

„Сентинела” из Банатског Новог Села



Пре неколико година предста-
вљена сам на страницама штам-
пе на румунском језику у нашој
земљи. У то време сам била мату-
рант. Године су прошле, а сада
желим да поделим с вама своје
студентске године и још много
тога. Иначе, ја сам из Уздина.

По завршетку средње школе поче-
ла сам да студирам на Универ-
зитету „Ефтимије Мургу” у Реши-
ци, који се сада зове Универзи-
тетски центар из Решице Уни-
верзитета „Бабеш-Бољај” из Клу-
жа. Скоро да сам дипломац тог
универзитета, тачније Одсека за
пословну администрацију –
Факултета за економију и послов-
ни менаџмент, смер рачуновод-
ство и управљачка информати-
ка. Кажем да сам скоро дипло-
мирала, јер још месец дана и
завршавам основне студије.
Желим да помогнем садашњим
и будућим студентима, као што
је мени помогла моја разредна у
средњој школи, Николина Божин
Мундреан, изванредна профе-
сорка са свих становишта: нагна-
ла ме је да донесем најбољу могу-
ћу одлуку: подржавала ме је и
подржава ме и даље и на овај
начин желим да јој захвалим за
време које ми је посветила.

Могу вам рећи да се не кајем
и нисам пожалила што сам иза-
брала овај универзитет, напро-
тив, заиста ми је драго што сам
овде. Веома сам срећна што сам
део студената из Решице, што
сам имала прилику да упознам
такве људе, сјајне наставнике, с
којима се може разговарати, не
само лицем у лице већ и теле-
фоном, о било чему, без обзира
на сатницу, просветне раднике
који увек подстичу и подржава-

ју студенте да раде оно што желе.
Пре свега, решила сам да кажем
неколико речи о томе како да
изаберете факултет на коме жели-
те да студирате, али да се не
разочарате, а затим одустанете.

Изабрали су ме професори из
Универзитетског центра УББ у
Решици и са Одсека за пословну
администрацију – ФСЕГА да их
пратим у промотивној активно-
сти у српском Банату, тачније у
граду Вршцу и Алибунару, да
представим понуду едукативног
програма Универзитетског цен-
тра УББ у Решици. Веома сам
срећна што сам могла да уче-
ствујем у овим активностима.

Важно је да учите
то што волите
Из свог искуства сам могла да
видим да студенти више одлазе
у велике градове или тамо где
су њихови пријатељи, од којих

су многи на крају разочарани,
не воле оно што уче и одустају.
Међу многим ученицима који
похађају средњу економску шко-
лу мало је оних који се одлучују
да упишу исти смер на факул-
тету. Када сам питала ученике
уопштено зашто то раде, већина
одговора је била: због предмета.

Мој савет, који вам с најве-
ћим задовољством могу дати,
јесте да могу вас обавестим о
свему што вам није јасно.
Претрагом на „Гуглу” можемо
да решимо нејасноће, а да бисте
посматрали који се предмети
изучавају, можете потражити
наставни план и програм на
факултету, као програм жељене
специјализације која показује
који се предмети изучавају. Биће-
те импресионирани предмети-
ма или ћете тражити другу спе-
цијализацију која може више да
нагласионоштожелитеубудућности.

Многи имају идеју да треба
студирати у великом граду јер
имају више могућности. Погре-
шно! Ово говорим зато што сту-
дирам три године у малом гра-
ду, а могућности су много веће,
јер је доступно да се врло отво-
рено сарађује с наставницима и
конкурише за посао, а има и
многих других погодности за
будућност сваког од вас. Будући
да је период дипломирања и упи-
са на факултет веома важна одлу-

ка у вашем животу, добро је зна-
ти одакле почети. На било ком
факултету постоји много специ-
јализација, различитих на свој
начин, али без обзира на факул-
тет или специјализацију коју иза-
берете, најважније је да радите
шта желите, да не зависите ни
од кога и сами креирате свој пут.

Тешко је раскинути с пријате-
љима, знам то, прошла сам кроз
тако нешто, али важно је гледа-
ти у будућност и размишљати о
њој, о својој будућности, о томе
шта сањаш сам за себе, а не шта
други сањају за тебе.

Настављање мастер-студија
Студентски живот је забаван, он
је најлепши и најважнији у живо-
ту човека. Надам се да су вам
ове информације биле корисне,
а вама студентима и будућим
студентима желим пуно успеха
на матури и у свему што наме-
равате да радите, а зашто да не,
чекамо вас да откријете УББ у
Решици и истовремено да буде-
те део наше породице у Универ-
зитетском центру. Упркос томе
што следи дипломски испит на
основним студијама, нећете ме
се отарасити, јер од јесени наста-
вљам мастер-студије – тачније
Рачуноводствену експертизу и
процену предузећа – у Решици.

Одлучна сам, срећна и испу-
њена. Габријела Гертинишан

Петак, 15. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Око хришћанског празника
Педесетнице, званог Силазак
Светог духа, 11. јуна, у Влади-
мировцу је одржан ванредни
концерт Оркестра народне
музике Националног савета
румунске националне мањине,
под диригентском палицом
проф. Александруа Фрјанца,
који нам је, заједно с бројним
вокалним и инструменталним
солистима, понудио тренутке
уживања.

На хришћански празник Духо-
ва Владимировчани обележа-
вају сеоску славу, па је овај
концерт био најлепши увод у
велико славље. Због чињенице
да је концерт одржан у Влади-
мировцу, чланови оркестра су
желели да одају почаст својим
колегама, преминулој браћи
Јонелу и Доруу Бунди, који су
у последњих 25 година остави-
ли дубок траг у румунској музи-
ци и култури с простора Војво-
дине.

Ток концерта
У уводном делу концерта орке-
стар Националног савета, којим
је дириговао проф. Александру
Фрјанц, извео је мелодију у аран-
жману Константина Арвинтеа.
Затим је оркестар извео свиту
из Баната у аранжману Жани-
јела Шубље, да би потом насту-
пили вокални солисти Алексан-
дра Чикош из Долова и Андреа
Ђуђа из Владимировца, као и
инструментални солиста на кла-
ринету Андреј Тапалага из Лока-
ва, а завршни део овог музич-
ког блока припао је вокалној
солисткињи Викторији Јорги из
Влајковца.

Музика у нама буди најду-
бља осећања. У то нас је уве-
рио оркестар Националног саве-
та, који је у наставку програма
извео дојну, појас и игру за дво-
је, чије је музичке аранжмане
потписао Жанијел Шубља, а

затим су наступили солисти:
Крачун Крецу из Уздина на
кларинету, Марибел Шошдеан
из Локава на хармоници, вокал-
на солисткиња Вероника Вину
из Куштиља, маестро Бојан
Бољанац из Банатског Новог
Села на Пановој фрули и Фла-
вијус Даница из Малог Жама
на виолини.

Уз аплаузе публике, на сце-
ну су изашли следећи вокални
и инструментални солисти:
Снежан Веселинов, вокални
солиста, и маестро Сорин
Бољанцу из Банатског Новог
Села на хармоници, а музички
блок је закључио Василе Бор-

ка, вокални солиста из Кушти-
ља. У наставку програма поно-
во смо се дивили оркестру
Националног савета, који је
извео познате песме „Свилен
конац” и „Нова Зајечарка”. Вече
музичких чуда настављено је
уз познату певачицу Изворин-
ку Милошевић, краљицу аутен-
тичне музике из Тимочке Кра-
јине, верну сарадницу оркестра
Националног савета. Пред крај
програма Кристијан Ђуђа и
Сорин Живку из Владимиров-
ца извели су још неколико
музичких нумера. Кристијан
Ђуђа је извео неколико песама
на хармоници, а Сорин Живку

се представио песмама које је
извео на кларинету.

Срби и Румуни у
пријатељским односима
Кристијан Ђуђа, професор хар-
монике и члан Оркестра народ-
не музике Националног савета
румунске националне мањине,
између осталог је изјавио:

– Утисци после концерта су
веома добри, ово је други ового-
дишњи концерт, а за два месеца
следи Фестивал румунског фол-
клора и музике из Војводине –
Република Србија, који ће бити
организован у Банатском Новом
Селу. Вечерас је био диван про-
грам, и солисти и оркестар су
наступили на веома високом
нивоу и ја сам задовољан. Може-
мо рећи да је овај концерт увод
у оно што нас очекује у августу,
солисти су већ били на аудици-
јама, а пробе ће почети око две
недеље пре фестивала. Напоми-
њем да се на вечерашњем кон-
церту није чула само румунска,
већ и српска музика. Наиме,
певачица Изворинка Милоше-
вић извела је и неке српске песме,
поред оних на румунском. Она
је наш верни сарадник.

Од Изворинке Милошевић смо
сазнали да одржава блиску сарад-
њусНационалнимсаветомрумун-
ске националне мањине, која тра-
је дуго и на коју је веома поно-
сна: „Кад год имам прилику да
учествујем на некој манифеста-
цији, увек наступам са овим див-
ним оркестром Савета. Трудим
се, и мислим да успевам, да своју
позитивну енергију пренесем у
јавност сваки пут, а као доказ,
публика ме награди аплаузом”.

ВодитељивечерибилисуМире-
ла Ардељан и Марибел Попа. Овај
концерт је организован уз подр-
шку Културног центра из Алибу-
нара, КУД-а „Армонија” из Вла-
димировца и Националног саве-
та румунске националне мањине
у Србији. Адријана Петрој

КОНЦЕРТ НАРОДНОГ ОРКЕСТРА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНА

МУЗИКА У НАМА БУДИ НАЈДУБЉА ОСЕЋАЊА

ЖИВОТ И РАЗМИШЉАЊА АПСОЛВЕНТКИЊЕ

Оствари оно што сањаш сам за себе



Noul volum semnat de profesorul
Mircea Măran, institulat Institutul
de Credit și Economii Sentinela din
Satu Nou (1895-1949), reprezintă
într-o oarecare măsură o noutate și
o premieră în activitatea editorială
în limba română din Republica Ser-
bia, fiind prima monografie care es-
te dedicată în întregime unui as-
pect, cât de mic, al istoriei economi-
ce a românilor din Banatul sârbesc.
Institutele de credit și economii au
jucat la sfârșitul secolului al XIX-
lea și în primele decenii ale secolu-
lui al XX-lea un rol major în viața
economică a populației românești
din satele și orașele bănățene, însă
au dispărut brusc o dată cu intro-
ducerea regimului comunist în Iu-
goslavia în urma Celui de-al Doilea
Război Mondial. 

În introducerea acestei monografii,
autorul amintește numele celor
mai importante instituții financia-
re ale românilor bănățeni în pe-
rioada amintită, printre care s-au
evidențiat în special „Luceafărul”
din Vârșeț, „Sentinela” din Satu
Nou, „Steaua” din Petrovasâla,
„Dunăreana” din Cuvin și „Con-
cordia” din Uzdin. În lucrare este
prezentată, cu lux de amănunte,
una dintre acestea: „Sentinela” din

Satu Nou, despre care dr. Mircea
Măran afirmă că a fost cea mai pu-
ternică bancă românească rurală
de la noi. 
După o scurtă prezentare a istoriei
localității Satu Nou, urmează capi-
tolul dedicat înființării acestei
bănci, în ultimul deceniu al secolu-
lui al XIX-lea, cu informații pri-
vind împrejurările în care a luat
naștere, persoanele incluse în
înființarea băncii și starea ei finan-
ciară și economică în primele dece-
nii de existență și dezvoltarea ei pe

timpul stăpânirii austro-ungare,
până la sfârșitul Primului Război
Mondial. Urmează capitolul intitu-
lat „Sentinela în perioada interbe-
lică”, în care, după afirmațiile auto-
rului, deja se simte o ușoară stag-
nare în gestionarea băncii, ca ur-
mare a crizelor economice de care
a fost cuprinsă Iugoslavia, dar și
întreaga omenire, în anii dintre
războaiele mondiale. 
Anii critici ai existenței „Sentine-
lei” sunt prezentați în următorul
capitol, intitulat „Începutul perioa-

dei comuniste”, în care deja se sim-
te o schimbare radicală, în sens ne-
gativ, a atitudinii statului față de
băncile organizate pe principiul
societăților pe acțiuni. Această
presimțire a dezastrului s-a adeve-
rit în ultimul capitol intitulat „Li-
chidarea Sentinelei”, în care este
descrisă acțiunea de desființare de
către regimul comunist iugoslav a
băncii din Satu Nou, soartă pe care
nu a reușit să o evite niciunul din
institutele financiare asemănătoare
existente până atunci pe teritoriul
Iugoslaviei. Urmează Concluziile și
listele acționarilor institutului Sen-
tinela, din anii 1899 și 1945, și în
sfârșit rezumatele în limba engleză
și limba sârbă.
Bazat pe izvoare documentare pre-
luate din Arhivele Voivodinei din
Novi Sad și Arhiva Protopopiatului
Panciovei din Satu Nou, pe perio-
dicele în limba română de pe tim-
pul stăpânirii austro-ungare și a
Iugoslaviei interbelice, cât și pe bi-
bliografia de specialitate care abor-
dează teme din istoria economică,
volumul semnat de istoricul Mir-
cea Măran reprezintă o nouă
contribuție valoroasă și originală
la cunoașterea istoriei populației
românești din Banatul sârbesc.

Adriana Petroi

Vineri, 15 iulie 2022

pancevac@pancevac-online.rs
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TREI SECOLE PE MALUL TIMIȘULUI (IV)

ROMÂNII PANCIOVENI ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA ȘI AL XIX-LEA

APARIȚII EDITORIALE

„Sentinela” din Satu Nou 

Românii reprezintă una dintre
comunitățile etnice destul de numeroa-
se în trecut în orașul de pe Timiș, fapt
despre care mărturisesc numeroase iz-
voare istorice. Redăm în continuare un
fragment din monografia dedicată
acestei comunități, intitulată „Românii
din Panciova 1733-2013”, a autorilor
Mircea Măran, Ilie Baba și Valentin
Mic. 
(continuare din numărul trecut al supli-
mentului în limba română)

Reproducem fragmente din docu-
mentul prin care enoriașii din parohii-
le românești din zonă au fost înștiinţaţi
despre hotărârile ierarhiei de la Caran-
sebeș de a înfiinţa acest protopopiat
(1865):
„(...) După ce Maiestatea sa prea indu-
ratulu nostru Imperatu și rege aposto-
licu Franciscu Iosifu I prin prea inalta
resolutiune din 6 lea iulie a.c. sau indu-
ratu pregratiosu a orendui ca Episco-
piile Romane de lege gr. res. Din Ca-
ransebesiu si Arad dela 3/15 iulie a.c.
incolo se se desparta de Mitropolia
Serbeasca si se se supue la Mitropolia
Romana de legea drept meritore din
Sibiu in Transilvania fostului proto-
poppu alu Pancsovei Constandin Ar-
senovici fiind Serbu au trecutu la Epis-
copia Serbeasca din Timisoara im-
preuna cu toate Comunele curate Ser-
besci si deocamdata si cu cele mesteca-
te romane serbesci ; si asia protopres-
vitoratulu Romanu alu Pancsovei cu
comunele curatu Romane : Ofcea,
Glogoni, si filialulu Iabuca, Usdinu,
Seleusiu, Sent-Michaiu, Nicolinti-Ma-
re si Petru-Vasile cu totu opt Comune
cu asta data a remasu fara protopoppu.

Pentru acea ca Ariereulu Domniei
Voastre Nationalu patrunsu de parin-
teasca ingrijire de care suntu insufleti-
tu catra turma maea ascultandu si pe
Consistoriulu meu adunatu la Sedintia
plenara in 23 Septembrie a.c. am de-
numitu de administratoru protopo-
pescu pentru Protopresviteratulu Ro-
manu de legea ortodoxe alu Pancsovei
cu locuintia in Satulu Nou in tinutulu
Regimentului Germano-Banaticu pre
multu onoratulu parinte Simeonu Di-
mitrieviciu fostulu membru alu scau-
nulu Apelatoriu din Carlovetiu. Asse-
soru consistorialu si parochuin Ofcea
asiadara aducenduve aceasta la placuta
cunoscintia a D. Voastre ve postescu ca
sus laudatului Administratoru proto-
popescu multu onoratului parinte Si-
meonu Dimitrievici se dati tota ascul-
tarea si supunerea in tote trebile Bise-
ricesci si scolare selu imratisati cu cu-
venitulu respectulu cu cea mai ferbinte
dragoste si neclatita incredere ca pre
unulu ce este in sengele si de legea D.
Vostre, si ca unu berbatu, alsu alu Cle-
rului meu, indiestratu cu patentia si cu

purtare cuvincioasa si inteleapta selu
sprijiniti cu ajutoriulu D. Vostre in im-
plinirea datorinteloru lui (…)
Caransebesiu in 23 Septemvrie 865.
Ioan Popasu, Episcopu”

Primele acțiuni în 
vederea separării

Separarea s-a referit la început, du-
pă cum putem observa, doar la locali-
tăţile în care românii nu trăiau îm-
preună cu coreligionarii sârbi. În ceea
ce privesc localităţile mixte, tratativele
au continuat, astfel că abia pe 1 iulie
1871, la o întrunire a delegaţiilor sârbi-
lor și românilor de la Sremski Kar-
lovci, s-a convenit ca despărţirea să în-
ceapă și în localităţile mixte.

Printre acestea era și Panciova, în
care principala problemă consta în
faptul că populaţia românească se gă-
sea într-un proces avansat de asimilare
și lipsindu-i identitatea naţională, ro-
mânii din acest oraș nu erau ușor de a
fi convinși să treacă la biserica româ-
nească. Totuși, acţiunile întreprinse de
fruntașii bisericești și politici ai româ-
nilor din Monarhie și, mai concret, ai
celor din Panciova și împrejurimi, vor
fi îndreptate în perioada următoare și
asupra trezirii conștiinţei naţionale a
acestei populaţii și la încercarea de în-
fiinţare a unei parohii ortodoxe româ-
ne la Panciova.   

Încercarea de înființare 
a parohiei din Panciova
În presa locală în limba sârbă se amin-
tește activitatea desfășurată de „dască-
lul Pera și de cineva din Oradea”, care,
împreună cu câţiva colaboratori, adu-
nau în anul 1873 semnături de la ro-
mânii din oraș în scopul înfiinţării
unei parohii. Nu știm cine au fost
acești „indivizi”, nici chiar „dascălul

Pera”, însă printre cetăţeni circulau
zvonuri că au reușit să adune mai mult
de 500 de semnături, ceea ce autorul
anonim al articolului din ziar nu crede
(nici că printre semnatari sunt și Kran-
čević și Lambrović – membri consiliu-
lui municipal), subliniind însă cuvin-
tele protopopului român al Panciovei
(este vorba, desigur, despre Simeon
Dimitrievici, administratorul proto-

presbiteratului), care ar fi zis: „Să fie
100 de semnături, și atunci este grija
mea!” 
Se subliniază că acești indivizi merg de
la casă la casă și promit pentru cei ce
trec la „comuna valahă” că nu vor plăti
birurile pentru întreţinerea bisericii și
a școlii, „și că îi forţează pe oamenii
neinformaţi să semneze și dacă aceștia
nu știu să scrie, ei adaugă singuri cru-

cile”. Observaţia care s-a dovedit mai
tâziu a fi destul de reală încheie acest
articol ostil cu privire la independenţa
bisericească a românilor: „Această lu-
me uită că trebuie plătită construirea
bisericii și a școlii valahe, că trebuie în-
treţinut învăţătorul, școala și biserica,
pe când în comuna sârbească le au
acestea toate gata făcute și se bucură de
atâtea burse pentru copiii lor sărmani”. 

Petiția românilor 
din Panciova
Petiţia alcătuită cu această ocazie a fost
înmânată atât forurilor competente ale
Bisericii Ortodoxe Române (Episcopia
din Caransebeș și Mitropolia din Si-
biu), cât și Ministerului Cultelor de la
Budapesta, acţiunea terminându-se
însă fără succes. Căutând cauza eșecu-
lui, corespondentul Albinei amintește
suspiciunea unora interesaţi în cauză,
învinovăţindu-l pe mitropolitul Pro-
copie Ivacicovici, „care din betranetie
seu din simphatia-i serbeasca este in-
diferinte si nu se pre intereseza de cau-
sa romana”. 

Dar, și după ce acesta a trecut în
scaunul patriarhal sârbesc de la
Sremski Karlovci, cauza românilor din
Panciova și a altora români din locali-
tăţile mixte din zonă în care nu a reușit
despărţirea bisericească nu s-a rezol-
vat, în ciuda faptului că despre Miron
Romanul, noul mitropolit din Sibiu, se
știa că apără cu fermitate interesele ro-
mânilor. Se face apel la toţi cei compe-
tenţi, inclusiv la Ioan Balnojan, mem-
brul delegaţiei românești care era cetă-
ţean al Panciovei, să ia măsuri pentru
depășirea acestei situaţii și rezolvarea
problemei localităţilor în care separa-
rea nu a reușit, căci până atunci „nici la
una din celea multe rogari si epistole
adresate atatu dsale, cât si celor lalti
membri ai comisiunei – raspounsu
positivu n-am primitu”.

Problemele au apărut, de fapt, din
cauza refuzului delegaţiei sârbești, sub
numărul protocolului 25, de a-și trimi-
te comisia de despărţire, sub pretextul
că parohia ortodoxă din Panciova este
pur sârbească și întreaga avere biseri-
cească și școlară, cu toate fundaţiile,
este în proprietatea exclusivă a enoria-
șilor sârbi. Delegaţia congresuală ro-
mână, pe de altă parte, propune ca în
coînţelegere cu Consistoriul Eparhial
din Caransebeș și făcând cerere Minis-
terului Cultelor, comisia română să ie-
se în Panciova chiar și fără participarea
comisiei delegaţiei congresuale sâr-
bești, pentru „a constata starea lucru-
lui prin ascultare protocolara a supli-
cantiloru romani”, pentru ca pe teme-
iul acestor constatări să se poată cere
despărţirea bisericească, măcar și pe
calea procesului. 

(Continuarea în numărul următor)



În urm  cu câ iva ani am fost
prezentat  pe paginile presei în
limba român  de la noi. Pe atunci
eram absolvent  de liceu. Anii au
trecut, iar acum doresc s  împ rt esc
cu dumneavoastr  anii studen iei
mele, i nu numai. Eu sunt originar
din Uzdin. 

Dup  absolvirea liceului, am început
studiile la Universitatea ,,Eftimie
Murgu” din Re i a, care acum este
denumit  Centrul Universitar din
Re i a al Universit ii ,,Babe -Bolyai”
din Cluj-Napoca. Sunt viitoare
absolvent  a acestei universit i, i
mai precis a Departamentului de
Administrarea Afacerilor -
Facultatea de tiin e Economice i
Gestiunea Afacerilor, specializarea
fiind Contabilitate i Informatic
de Gestiune, i de ce spun aproape
absolvent , deoarece mai o lun  i
finalizez studiile de licen . Doresc
s  le vin în ajutor elevilor i viitorilor
studen i, la fel cum f cea i diriginta
mea din liceu, Nicolina Bojin
Mundrean, o dirigint  extraordinar
din toate punctele de vedere, care
m-a înclinat spre a lua o decizie
cât mai bun , m-a sprijinit i m
sprijin  în continuare, iar pe aceast
cale doresc s  îi mul umesc pentru
tot timpul acordat.  
V  pot spune c  nu regret i nu am
avut nici un pic de regret c  am
ales aceast  universitate, din contr
chiar m  bucur c  sunt student  la
universitatea amintit . M  bucur
nespus de mult c  fac i eu parte
din studen ii de la Re i a, c  am
avut ocazia s  cunosc astfel de
persoane, cadre didactice
nemaipomenite, cu care se poate
discuta, nu doar fa  în fa , ci i
telefonic, despre orice, indiferent
de or , persoane didactice care î i

încurajeaz  i sus in mereu studen ii
s  fac  ceea ce î i doresc. În primul
rând, mi-am propus s  spun câteva
cuvinte despre cum s  v  alege i o
facultate la care dori i s  studia i,
dar s  nu ajunge i s  fi i dezam gi i,
ca apoi s  abandona i studiile. 
Am fost aleas  de c tre cadrele
didactice atât a Centrului
Universitar UBB din Re i a, cât i
al Departamentului de
Administrarea Afacerilor - FSEGA,
s  îi înso esc într-o activitate de
promovare în Banatul sârbesc, mai
precis în ora ul Vâr e  i Alibunar,
pentru a prezenta oferta
educa ional  a Centrului Universitar
UBB din Re i a. M  bucur nespus
de mult c  am putut participa la
aceste activit i.

Este important să studiezi
ceea ce îți place
Din aceast  experien , am putut
observa c  elevii tind mai mult s
mearg  spre un ora  mare sau unde
sunt i prietenii lor, dintre care
mul i ajung s  fie dezam gi i, s  nu
le plac  ceea ce studiaz  i s
abandoneze studiile. Dintre
numero ii elevii care înva  la un
liceu economic, rari sunt care aleg
s  aprofundeze i la facultate acela i
profil. Întrebând elevii în general
de ce, majoritatea dintre r spunsuri
a fost - din cauza unei materii. 
Sfatul meu, pe care vi-l pot da cu
cel mai mare drag, este s  v
informa i în leg tur  cu tot ce nu v
este clar, cu un „search” pe Google
putem i pute i rezolva toate
neclarit ile i sunte i convin i de
ele. Pentru a observa ce materii se
studiaz , pute i c uta planul de
înv mânt la facultatea i
specializarea dorit  care ne arat  ce
materii se studiaz , totodat

observând dac  v  impresioneaz
materiile sau c uta i alt  specializare
care v  poate accentua mai mult

ceea ce v  dori i în viitor. 
Mul i merg pe ideea s  studieze
într-un ora  mare pentru c  au mai

multe oportunit i. Gre it! i spun
acest lucru, deoarece studiez de
trei ani într-un or el, iar
oportunit ile sunt mult mai mari,
deoarece exist  posibilitatea de a
colabora cu cadrele didactice foarte
deschis, exist  posibilitatea s  v
solicite pentru un post de munc  i
multe alte beneficii utile pentru
viitorul fiec ruia. Fiind perioada de
finalizare a studiilor i de înscriere
la universitate, fiind o decizie foarte
important  din via a voastr , este
bine s  ti i de unde s  pleca i. Exist
multe specializ ri la oricare dintre

facult i, diferite în felul lor, dar
indiferent de facultatea sau
specializarea pe care o alege i, cel
mai important este s  face i ceea ce
v  dori i, s  nu depinde i de nimeni
i s  v  crea i singuri propriul drum. 
Este greu s  v  desp r i i de prieteni,
tiu acest lucru, am trecut i eu
prin a a ceva, dar este important s
privi i i s  v  gândi i la viitor, la
viitorul vostru, la ceea ce visa i voi
singuri, nu la ce viseaz  al ii pentru
voi. 

Continuarea studiilor 
de master
Via a de student este distractiv ,
este cea mai frumoas  i important
din via a unui om. Sper c  v-au
fost utile i de folos aceste informa ii,
iar vou , elevilor i viitorilor studen i,
v  doresc mult succes la bacalaureat
i în tot ceea ce v  propune i, i de
ce nu, v  a tept m s  descoperi i i
voi UBB la Re i a i totodat  s
îndr zni i i voi s  face i parte din
familia noastr  la Centrul
Universitar UBB din Re i a. Chiar
dac  urmeaz  s  fiu absolvent  la
studiile de licen , de mine nu ve i
sc pa, deoarece din toamn  îmi
continui studiile de master, mai
precis pe Expertiz  Contabil  i
Evaluarea Firmei, la Re i a. 
Sunt hot rât , fericit  i împlinit !

Gabriela Ghertenișan 

Vineri, 15 iulie 2022

pancevac@pancevac-online.rs
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În preajma sfintei s rb tori cre tine
a Rusaliilor, numit  i Pogorârea
Duhului Sfânt, pe 11 iunie a.c., la
Petrovasâla a avut loc un concert
extraordinar al Orchestrei de Muzic
Popular  a Consiliului Na ional al
Minorit ii Na ionale Române,
dirijat  de prof. Alexandru Frean
care, împreun  cu numero ii soli ti
vocali i instrumenti ti, ne-au oferit
clipe de delectare sufleteasc .

De Rusalii, petrovicenii s rb toresc
Ruga satului, astfel c  acest concert
a reprezentat cea mai frumoas
introducere în marea s rb toare.
Datorit  faptului c  acest concert a
avut loc la Petrovasâla, membrii
orchestrei i-au dorit s  aduc  un
pios omagiu colegilor lor, fra ilor
Ionel i Doru Bunda, trecu i în
nefiin , care au l sat urme adânci
în ultimii 25 de ani în muzica i
cultura românilor din Voivodina. 

Participanții la concert
În programul inaugural al
spectacolului, Orchestra Consiliului
Na ional, dirijat  de prof. Alexandru
Frean , a interpretat o învârtit ,
aranjament Constantin Arvinte. În
continuare, Orchestra a interpretat
o suit  din Banat, în aranjamentul
lui Janiel ublea pentru ca în
continuare, pe scen  s  urce solistele
vocale Aleksandra Cico  din Doloave
i Andreea Giugea din Petrovasâla,
solistul instrumentist la clarinet
Andrei T p lag  din Sân Mihai,
partea final  a acestui bloc muzical
revenindu-i solistei vocale Victoria
Iorga din Vlaicov. 
Muzica stârne te în noi cele mai
profunde sentimente. De acest lucru
ne-a convins orchestra Consiliului
Na ional, dirijat  de prof. Alexandru
Frean  care, în continuarea
programului, a interpretat o doin ,
brâu i un joc de doi, aranjamentele
muzicale fiind semnate de Janiel
ublea, dup  care au urmat soli tii:
Cr ciun Cre u din Uzdin la clarinet,
solistul Maribel o dean din Sân
Mihai la acordeon, solista vocal
Veronica Vinu din Co tei, maestrul

Bojan Boljanac din Satu Nou la
nai i Flavius Dani a din Jamu Mic
la vioar . 
În aplauzele publicului, pe scen
s-au prezentat în continuare
urm torii soli ti vocali i
instrumenti ti:  Snejan Veselinov,
solist vocal, maestrul Sorin Bolian u
din Satu Nou la acordeon, iar blocul
muzical l-a  încheiat Vasile Borca,
solist vocal din Co tei. În
continuarea programului am
admirat, din nou, Orchestra
Consiliului Na ional, care ne-a
interpretat cunoscutele melodii
„Svilen konac” i „Nova Zaječarka”.
Seara miracolelor muzicale a

continuat cu îndr gita interpret
Izvorinka Milošević, regina muzicii
autentice din Valea Timocului, o
fidel  colaboratoare a Orchestrei
Consiliului Na ional. Spre finalul
programului, cons tenii Cristian
Giugea i Sorin Jivcu din Petrovasâla
au f cut ca sufletele noastre s
vibreze în ritm de muzic . Cristian
Giugea ne-a interpretat câteva
melodii la acordeon, iar Sorin Jivcu
s-a prezentat cu melodii la taragot. 

Sârbii și românii în 
relații de prietenie  
Cristian Giugea, profesor de
acordeon, i membru al

Orchestrei de Muzic  Popular
a Consiliului Na ional al
Minorit ii Na ionale Române a
declarat, printre altele:
– Impresiile de dup  concert
sunt foarte bune, acesta este al
doilea concert din acest an, iar
peste dou  luni urmeaz
Festivalul de Folclor i Muzic
Româneasc  din Voivodina -
Republica Serbia, care se va
organiza la Satu Nou. În aceast
sear  a fost un program minunat,
atât soli tii cât i orchestra s-au
prezentat la un nivel foarte înalt
i sunt mul umit. Putem spune

c  acest concert este o
introducere la cele ce ne a teapt
în luna august, soli tii au fost
deja la audi ii iar repeti iile vor
începe cu  aproximativ dou
s pt mâni înainte de festival.
Men ionez c  la concertul din
aceast  sear  nu s-a  auzit doar
muzic  româneasc , ci i muzic
sârbeasc . Dealtfel, i interpreta
Izvorinka Milošević a interpretat
i câteva melodii sârbe ti, pe

lâng  cele în limba român . Dânsa
este o colaboratoare fidel  a
noastr . 
De la Izorinka Milošević, am
aflat c  se bucur  de o colaborare
strâns  cu Consiliul  Na ional al
Minorit ii Na ionale  Române,
colaborare care d inuie de o lung
perioad  de timp, i de care dânsa
este foarte mândr : ,,De câte ori
am ocazia s  particip la câte vreo
manifestare, întotdeauna apar
al turi de aceast  minunat
orchestr  a Consiliului. Încerc,
i cred c  reu esc, ca de fiecare

dat  s  transmit publicului
energia mea pozitiv , drept
dovad , publicul m  r spl te te cu
aplauze”.  
Crainicii serii au fost Mirela
Ardelean i Maribel Popa. Acest
concert a fost organizat cu
sprijinul Centrului Cultural din
Alibunar, al SCA ,,Armonia” din
Petrovasâla i al Consiliului
Na ional al Minorit ii Na ionale
Române. Adriana Petroi

CONCERTUL ORCHESTREI DE MUZICĂ POPULARĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL ROMÂN

MUZICA STÂRNEȘTE ÎN NOI CELE MAI PROFUNDE SENTIMENTE

VIAȚA ȘI GÂNDURILE UNEI ABSOLVENTE

Realizează ceea ce visezi despre tine însăși



Како би помогле својим грађа-
нима да преброде актуелну кри-
зу, државе широм Европе и
нашег региона у последњих
неколико месеци донеле су низ
мера и уредби. Немачка влада
је најавила једнократне испла-
те дуго незапосленим грађани-
ма у износу од 200 евра, Фран-
цуска ваучере за храну од 100
евра по домаћинству, Грцима
у Атини се већ месечно одбија
од рачуна за струју око 40 евра,
а Хрватска ових дана разматра
увођење ваучера за гориво.

Због константног раста цена,
првенствено енергената, па онда
и свега осталог, цео свет је у
потпуном хаосу и неизвесно-
сти куда све ово води и када би
могло да се коначно стабили-
зује. Упркос томе што су многе
европске земље годинама ради-
ле на јачању своје економије,
нема сумње да у овом тренут-
ку забринутост због високе сто-
пе инфлације и неповољних
стручних предвиђања ни код
њих није изостала.

Управо због тога неке земље
праве сопствене планове како
да помогну својим грађанима
да што безболније преброде
овај финансијски изузетно
тежак период за свачији буџет.
Тако, док неке као помоћ дају
једнократне исплате, друге су
се досетиле да понуде ваучере
за храну, а неке су бар један
известан период замрзле цене
енергената и основних пре-
храмбених производа.

Србија ограничава цене

Влада Србије је 30. јуна доне-
ла низ уредби о ограничењу
које се тичу цена гаса, горива
и основних животних намир-
ница с циљем смиривања тржи-
шта енергије и заштите грађа-
на и привреде од последица
све виших цена.

Уредбом су тако ограничене,
поред произвођачких, и цене за
брашно, уље и свињско месо –
бут, тако да не прелазе ниво цена
од 15. новембра 2021. године.

Што се тиче ограничења цена
енергената, Влада је продужи-
ла пређашње ограничење цена
горива и на читав јул. Када је у
питању гас, усвојена је Уредба
о привременој мери огранича-
вања цене и надокнади разли-
ке у цени природног гаса наба-
вљеног из увоза или произве-
деног у Републици Србији у
случају поремећаја на тржи-
шту природног гаса.

У Хрватској
ваучери за гориво

Хрватски премијер Андреј
Пленковић најавио је увођење
ваучера за гориво за, како је
рекао, најосетљивије групе гра-
ђана.

О ценама горива ће разгова-
рати.

– То се све догађа због руске
агресије на Украјину и поре-
мећаја на тржишту. Надам се
да ћемо донети решење за наше
грађане, али и за мале дистри-
бутере – рекао је и споменуо и

ваучере које ће добити најосе-
тљивије групе грађана.

Немачка даје новац

Како би обуздала поскупље-
ња, немачка влада је реагова-
ла пореским и царинским
олакшицама на фосилна гори-
ва. Они који су дуго незапо-
слени добијају једнократну
помоћ од 200 евра, а дечји
додатак се повећава за 100
евра месечно.

Немачки канцелар Олаф
Шолц жели да једнократним
исплатама учини подношљи-
вијим последице инфлације за
грађане.

На тај начин се жели спре-
чити тзв. спирала плата и цена
која настаје када потрошачи
номинално имају све више нов-
ца за куповину исте количине
робе, а тиме се уклања економ-
ски подстицај за прилагођава-
ње потрошње оскудној понуди
насталој због раста цена, пре-
носи „Дојче веле”.

Француска најавила
ваучере за храну

Како би помогла својим грађа-
нима, влада Француске је наја-
вила да ће домаћинствима која
спадају у групу оних с ниским
примањима дати „хитну помоћ
за храну” у износу од 100 евра
по домаћинству и 50 евра по
детету. Ову врсту помоћи у Фран-
цуској би требало да добије девет
милиона домаћинстава.

Такође, како је најавио тамо-
шњи министар економије Бру-
но ле Мер, држава ће ограни-
чити и повећање кирија за ста-
новање на највише 3,5 одсто
годишње.

У нацрту овог закона
предлаже се још неколико мера,
између осталих и повећање
пензија и породичних додатака
за четири одсто.

Грчка смањује режије

Како би ублажила губитак
куповне моћи, грчка влада је
обезбедила пакет мера у изно-

су од 3,7 одсто бруто домаћег
производа (БДП).

Атина је још прошле јесени
одлучила да уведе паушалне
месечне одбитке до 42 евра
месечно на приватне и послов-
не рачуне за струју. Тим пау-
шалним износом влада је задр-
жала подстицај за уштеду елек-
тричне енергије. Осим тога,
домаћинства с ниским прихо-
дима и мање фирме имају рела-
тивно више користи.

Међутим, влада је почетком
године променила стратегију:
фирме су добиле снижење цене
од 65 евра по мегават-сату
(МWh), а социјално угрожена
домаћинства од 180 евра по
МWh.

По истом принципу програм
растерећује и потрошаче гаса,
пише „Дојче веле”.

Мађарска ограничила цене

Мађарски премијер Виктор
Орбан ограничио је висину
читавог низа потрошачких

цена, и то непосредно пре
априлских избора. Цене гори-
ва је замрзнуо још прошле јесе-
ни. Међутим, такве мере пот-
пуно поништавају економски
важан сигнал за потрошаче:
нико не ограничава потрошњу,
иако је робе све мање.

Бензинске пумпе тако трпе
због раста набавних цена гори-
ва. Субвенција у противвред-
ности од пет евроценти по
литру, према тврдњама инду-
стријских удружења, апсолут-
но је недовољна. Зато се оче-
кују затварања погона и стеча-
јеви.

Иако државна финансијска
помоћ очигледно није довољ-
на, према новинској агенцији
„Ројтерс”, мере би Мађарску,
упркос томе, могле да коштају
око пет милијарди евра.

И Велика Британија
умањује рачуне

Мера ограничења трошкова
енергије и горива на снази је
већ дуги низ година у Великој
Британији. Регулаторно тело
„Офгем” два пута годишње при-
лагођава горњу границу цена
енергије и горива.

У априлу је регулаторно тело
горњу границу повећало за неве-
роватних 54 одсто – на 1.971
фунту (око 2.300 евра). Износ
се односи на појединачно дома-
ћинство и годину за просечну
количину гаса и струје.

У октобру ће сваком дома-
ћинству рачун за енергију ауто-
матски да буде умањен за 200
фунти. Али тих 200 фунти гра-
ђани ће морати да врате некад
у следећих пет година.

У пракси су растерећена у
ствари само домаћинства с
ниским примањима. Локална
енергетска предузећа дужна су
да им дају 140 фунти попуста
на њихов годишњи рачун, а
који се плаћа из профитног
фонда посебно формираног за
ту сврху. У будућности би тре-
бало више грађана да има кори-
сти од тога, а и попуст би могао
да се повећа.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 15. јул 2022.
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КАКО СЕ СВЕТ БОРИ ПРОТИВ ПОСКУПЉЕЊА

ОД ВАУЧЕРА ЗА ХРАНУ ДО МАЊИХ РЕЖИЈА

КРАТКИ КУРС ЕКОНОМИЈЕ

Рецесија – економска криза у зачетку
Сви причају о рецесији, наро-
чито последњих месеци, али
мало ко зна шта у ствари она
значи. Свет се тренутно нала-
зи у тешким економским усло-
вима. Америка је на прагу реце-
сије, висока инфлација погађа
и најјаче економије, прете нове
несташице производа, али и
енергената. Самим тим наме-
ћу се бројна питања. Шта је
рецесија? Чека ли нас глобал-
на рецесија? Како ће то утица-
ти на џеп грађана?

Ниво инфлације у САД према-
шио је сва очекивања стручња-
ка и није виђен четири децени-
је, а последњи подаци о стању
највеће светске економије уне-
ли су песимизам и међу поје-
дине економисте. Неки од њих
сада процењују да Сједињеним
Америчким Државама прети
рецесија, од које стрепе и све
друге привреде, које би могле
бити гурнуте у инфлаторну спи-
ралу која се „захуктава”.

Теоретски, рецесија је када
дуже време вредност произве-
дене робе и услуга пада. Реце-
сија се обично дефинише када
се то деси у периодима од два
тромесечја или квартала заре-
дом. Уколико рецесија потраје
дуже од тога, или је посебно
тешка, позната је као криза, а
то је онда удар и на економију
земље и на стандард грађана.

Професор на Економском
факултету у Београду Љубо-
драг Савић каже да је рецесија
заправо економска криза у
зачетку.

– То је криза која је у фази
да се претвори у кризу огром-
них размера уколико потраје.
Свет се већ више од две године
бори с кризом, почело је с пан-
демијом коронавируса и наста-
вило ратом у Украјини. Када
посматрамо глобално, свет се

тренутно налази у другом полу-
времену кризе, којој се не види
крај ускоро – каже Савић.

Говорећи о тренутној ситуаци-
ји, професор не скрива песими-
зам.

– Тренутна ситуација у свету
је лоша, самим тим што цене иду

у небо, има несташице горива и
хране свуда, а крај се не назире –
рекао је Савић и додао да Србија
није изоловано острво, као што
нису ни друге земље, и да после-
дице кризе сви деле.

Немачка ће се суочити с гото-
во извесном рецесијом ако се
ионако смањене испоруке руског
гаса потпуно обуставе, упозори-
ло је немачко Удружење инду-
стрије БДИ. Ова индустријска
асоцијација је саопштила да је
снизила своју прогнозу економ-
ског раста Немачке за 2022. годи-

ну на 1,5 одсто с првобитно
предвиђених 3,5 процената пре
избијања рата у Украјини, 
преноси „Ројтерс”.

Удружење БДИ такође је наве-
ло да би прекид испорука руског
гаса учинио рецесију неизбежном.

Руски гас се и даље пумпа
преко Украјине, али у смање-
ном обиму, док гасовод „Север-
ни ток 1”, који иде по дну Бал-
тичког мора и који је од витал-
ног значаја за снабдевања Немач-
ке гасом, ради са само 40 одсто
капацитета, што је, према обја-

шњењу Москве, последица
западних санкција које спреча-
вају да опрема која је послата
на редовно одржавање буде вра-
ћена „Гаспрому”.

Европа, с друге стране, тврди
да је то изговор Русије за смање-
ње испорука.

Немачка је, попут Данске,
Аустрије, Холандије, Италије и
других земаља ЕУ, активирала
први ниво упозорења у оквиру
свог хитног плана од три фазе за
решавање кризе снабдевања
гасом.

ШТА ЈЕ ИНФЛАЦИЈА?

У последњих неколико месе-

ци инфлација је један од нај-

чешћих појмова које чујемо,

али мало ко зна шта је у ства-

ри њено право значење и на

шта се тачно она односи. Мно-

ге светске и европске еконо-

мије су „на коленима” због

инфлације, која изазива број-

не економске последице и

доводи до колапса. Тако

се сама намећу бројна

питања. Шта је инфлаци-

ја? До када ће трајати?

Шта она значи за џеп гра-

ђана?

Теоретски речено,

инфлација представља

раст општег нивоа цена.

Термин инфлација значи

надимање или надувава-

ње. Можемо је поделити

у три категорије: умерена

инфлација, галопирајућа

инфлација и хиперинфлација.

Професор на Економском

факултету у Београду Љубо-

драг Савић каже да је

инфлација заправо раст

цена, као и да постоје две

врсте инфлације.

– Постоје две врсте инфла-

ције. Једна инфлација је

инфлација тражње, а друга

инфлација понуде. Инфлација

тражње је стање када је много

већа тражња одређеног

производа или сировине од

његове понуде... Узроци које

смо навели представљају

реалне узроке, а постоје и

они нереални, односно

психолошки узроци, који

могу да изазову многу

већу штету од претходно

наведених. Раст цена

многе тера да калкулишу

и купују много више него

штоим је стварнопотребно,

а такав психолошкимоме-

нат може да проузрокује

да инфлација много брже

расте – наставља Савић.



Нешто се питамо ових дана постоји
ли можда у психологији и психија-
трији дефиниција и назив поремећа-
ја у случајевима кад појединац осећа
неодољиву потребу да оставља вели-
ке количине смећа на местима која
за то нису предвиђена и, још боље, на
локацијама које из неког разлога нису
лако доступне камионима који би то
смеће сакупили.

Рецимо, када је баш о Панчеву реч,
то може бити на кеју, код дечјег игра-
лишта недалеко од Градске библио-
теке, у улицама које су затворене због
радова, у пешачким зонама и слично.
Ево, овај пример на раскрсници Ули-
це 6. октобра и Цара Лазара баш добро
илуструје ту причу. Али има их оно-
лико и на другим описаним местима.

Ако случајно знате како се зове
тај поремећај и шта га проузрокује,
баш нам јавите. Можда нам се чини,
али као да то личи и на оне друге
девијације личности које појединце
приморавају да се олакшавају по ула-
зима у зграде или да паркирају на
недозвољеним местима или чак да
узимају оно што им не припада или
да употребом силе регулишу недо-
статак аргумената. У случају да пси-
холози и психијатри ипак нису сигур-
ни око дијагнозе, сигурни смо да
комунална милиција уме да одреди
и дијагнозу и „лек” за овакво посту-
пање. Слободно их позовите следе-
ћи пут кад видите неког да прави
овакву „икебану” ван своје личне
„цвећаре”.

Петак, 15. јул 2022.
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МИ  ПИТАМО  ЗА  ВАС

Које дажбине у Србији плаћате
за куповину преко „Ибеја”?

„Купио сам робу на сајту ’Ибеј’. Цари-
на је износила 2.888 динара, плус
ПДВ, иако је производ плаћен 25 евра.
Молим вас да ми објасните откуда
толики трошак и каква је уопште
царинска процедура за куповину пре-
ко интернета. Не бих волео да се
поново нађем у ситуацији да ме цари-
на изађе скупље од самог производа
који сам пазарио”, пише наш чита-
лац Ђорђе из Маргите.

Одговор: Увозне дажбине нећете
платити ако пошиљку бесплатно шаље
рођак или пријатељ, а не особа која
нешто продаје преко интернета.
Физичко лице које купује робу преко
интернета од другог физичког лица
(на сајту „Ибеј” или неком сличном)
није ослобођено плаћања дажбина.

Пошиљке мале вредности (до 70
евра), које грађани добијају од физич-
ких лица из иностранства, ослобође-
не су свих увозних дажбина (царине
и ПДВ-а), само под условом да за
поменуту пошиљку не постоји обаве-
за плаћања, дакле ако није реч о трго-
вини.

Међутим, шта ако вредност пошиљ-
ке прелази лимит предвиђен повла-
стицом? У том случају ћете платити
предвиђене увозне дажбине (царина
+ ПДВ). Увозне дажбине на пошиљке

које физичка лица примају из ино-
странства у поштанском саобраћају
чија вредност не прелази 3.000 евра
обрачунавају се применом јединстве-
не царинске стопе у висини од 10
одсто, а на оцарињену вредност обра-
чунава се припадајућа стопа ПДВ-а.
Притом, за поштанске пошиљке које
подлежу наплати увозних дажбина
царинска основица увећава се за тро-
шкове транспорта и поштарине. У
случају да су пошиљке вредније од
горе наведеног износа (3.000 евра)
или их наручују правна лица, обаве-
зно је подношење декларације у писа-
ном облику (јединствена царинска
исправа – ЦИ). Тиме се започиње
поступак редовног царињења.

Увозне дажбине нећете
платити ако пошиљку 
бесплатно шаље рођак
или пријатељ, а не 
особа која нешто 
продаје преко интернета.

УОЧИТЕ  ПРОБЛЕМ

СТИГЛИ РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗА ИЗ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Какав је квалитет воде на купалиштима у Панчеву и околини?

ЧУВАЈТЕ СЕ ПРОВАЛНИКА ДОК СТЕ НА ПУТУ

ОПРЕЗ: ЛОПОВИ ЈЕДВА ЧЕКАЈУ ДА 
ОБЈАВИТЕ ФОТОГРАФИЈУ С ЛЕТОВАЊА

Дивљодепономанија 
и безобразлукитис

Статистика показује да су током лет-
њих месеци провале у станове и куће
чешће него у осталим деловима годи-
не. Провалницима посао олакшавају
друштвене мреже. Довољно је да виде
фотографије с неке летње дестинације
да би знали да су им врата вашег стана
скоро па широм отворена.

Они који су доживели непријатна
изненађења по повратку с летовања све-
доче да су им у највећем броју случаје-
ва украдени новац и злато. Ево како да
ризик да се и вама деси нешто слично
сведете на минимум.

Полиција већ годинама упозорава на
провалнике којима је неретко довољно
и да само одете на посао, па да из вашег
стана за тили час однесу драгоцености.
Колико им тек „прија” ваш одлазак на
летовање, не треба ни говорити. 

Мале сигнале који ће им у потпуно-
сти олакшати посао у већини случајева
оставићете им ви сами. Довољно је да
не можете да одолите да на друштве-
ним мрежама поделите своју тренутну
локацију на којој се купате и уживате и
већ имате проблем. То је као да сте
лоповима пред носом развили тран-
спарент на коме џиновским словима
пише: нисмо код куће неколико дана,
упадајте!

Ако се вашим постовима с летње
дестинације придруже и пуно поштан-
ско сандуче, спуштене ролетне и кон-
стантно угашено светло, провалници
ће схватити да је терен чист и да могу
да крену у напад.

Аматери, професионалци, странци

Ако на одмор крећете са оним чуве-
ним убеђењем „неће баш нас”, разми-
слите двапут. Како је за РТС изјавио
Слађан Јанковић, руководилац групе
за сузбијање тешких крађа МУП-а, 90
одсто мета провалници бирају по „ад
хок систему”, док су тек преосталих
десет процената мете које се „типују”.

– Ми извршиоце тешких кривичних
крађа делимо на аматере, професио-
налце и стране држављане. Имамо доста
страних група, професионалаца, који
долазе из Македоније и Бугарске, који
имају специјализоване алате за отва-
рање сигурносних врата – рекао је Јан-
ковић.

У полицији истичу да се на интерне-
ту за веома мале паре може набавити
алат за обијање врата. Такође, на „Јутју-
бу” постоји на десетине снимака који
приказују до детаља на које начине се
све могу обити врата.

– Уколико материјалне прилике то
дозволе, грађани могу да обезбеде сигур-
носна врата, аларме и камере... Увек
апелујемо на грађане да не држе у сво-

јим домовима већу количину новца и
злата и да приликом одласка на одмор
не објављују тог тренутка на друштве-
ним мрежама где су и с ким – поручио
је Јанковић.

Нема назад

Затворска казна за провалу и крађу кре-
ће се од једне до осам година. Међу-
тим, све и да лопов буде пронађен, то
вам не гарантује да ће бити пронађена
и ваша украдена имовина.

Провалници врло често имају разра-
ђену мрежу сарадника који украдену
робу по хитном поступку распродају у
другим градовима или државама. Зато
је ипак сигурније да учините све што је
могуће да до провале не дође. Ево шта
све можете да учините.

Заштита браве

Инвестирајте у квалитетне браве. Нека
буду монтиране тако да не вире изван
равни врата, како провалници не би
могли да поломе цилиндар.

И лопови и стручњаци за безбедност
кажу да нема браве која се не може
обити, али свака брава више је и пре-
прека више. То не значи да се таква
брава не може обити, али значи да ће
највећи број „осредњих” провалника
продужити до следећих врата с једно-
ставнијом бравом.

Мислите и на прозоре

Увек затворите све прозоре и сва бал-
конска врата пре него што напустите
кућу. Ролетне никад немојте спуштати
докраја, јер је често баш то провални-
цима знак да су укућани дуже одсутни.

Ако живите у кући с двориштем, укло-
ните баштенски намештај јер га лопови

могу искористити да се попну до про-
зора. На прозоре у приземљу и високом
приземљу обавезно поставите решетке.

Светло их одбија

Без обзира на то да ли идете на летова-
ње или не, овај савет увек важи: двори-
ште обавезно осветлите! Лопови, наи-
ме, воле мрак!

Изнад улазних врата поставите
рефлектор са аутоматским паљењем.
Kад одлазите на дуже време, дајте ком-
шији кључ да повремено пали светло и
телевизор у вечерњим сатима. Ипак,
нипошто не остављајте светло да гори
све време док сте на путу. Лопови су тај
трик већ прозрели и то им је заправо
сигуран знак да сте одсутни.

Набавите сеф

Најмања група лопова су професионал-
ци који типују станове и упадају само
тамо где има новца, накита и уметнич-
ких вредности.

Саветује се да у стану, на неупадљи-
вом и тешко доступном месту, угради-
те сеф у којем бисте држали све своје
драгоцености, а препоручљиво је да
новац држите у банци.

Фотографишите имовину

Информације о својим путовањима не
објављујте непознатим особама и на
друштвеним мрежама.

Не би било наодмет да пре пута
фотографишете све драгоцености
ради лакшег препознавања у случају
да до крађе ипак дође. Запишите и
серијске бројеве скупоцених уређаја
и оружја. И ово је савет који важи
увек, без обзира на то да ли идете на
летовање или не.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Лето је време када су купалишта на
рекама Тамиш и Дунав, језеро у Кача-
реву и градски базен омиљене дести-
нације многих Панчевки и Панчеваца.
Судећи по прогнозама, тропски дани
су поново пред нама, па ће вам сигур-
но користити информација о квалите-
ту воде на наведеним купалиштима.

Испитивања је обавио Завод за јавно
здравље Панчево, а резултати су пока-
зали да се из микробиолошког аспекта
не препоручује само вода купалишта у
Иванову. Међутим, не треба се одмах
радовати, јер је установљено и то 
да потенцијални ризик за купање и
рекреацију имају воде свих купалишта:
на реци Тамиш у Панчеву, Јабуци и
Глогоњу, на реци Дунав на купалишту
Бела стена, на Поњавици у Омољици и
Банатском Брестовцу, на купалишту у
Иванову и купалишту на језеру у Качареву.

Разлог лежи у чињеници да су у свим
узорцима воде са ових локација детек-
товане прекомерне количине „нутри-
јената који могу довести до еутрофи-
кације водних тела”. У преводу на јед-

ноставнији језик, то може бити узрок
еколошких промена и смањеног еко-
лошког статуса река. Један од разлога
за то могу бити високе температуре и
смањен водостај.

„За оне који се ипак одлуче на купа-
ње важно је да се после купања исту-
ширају, да у води не роне, да деца буду
увек под родитељском контролом и да
на плажи бораве уз адекватну заштиту
од сунца. Препоручено је да то буде до
9 сати ујутру или после 17 сати по под-

не”, наводе у саопштењу стручњаци из
Завода за јавно здравље.

Када је реч о купалиштима у целом
јужном Банату, резулати анализа пока-
зују да се наставила традиција да је у
овом региону најбоља за купање вода
белоцркванских језера, али и на купа-
лишту Шљункара у Ковину. Вода језе-
ра у Вршцу сматра се термоминерал-
ном и микробиолошки одговара за купа-
ње и рекреацију. Вода панчевачког базе-
на је здравствено исправна, тако да је,
истичу у Заводу, то још једна локација
на којој грађани могу безбедно да се
расхладе.

Из микробиолошког 
аспекта не препоручује 
се вода купалишта у 
Иванову, а потенцијални
ризик носе воде свих 
купалишта у Панчеву.

Језеро у Качареву
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Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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За уживање, у сваком сунчаном 

дану, пружите својим очима 

максималну 

заштиту.

За вас смо обезбедили велики избор

сунчаних наочара познатих светских

брендова:

Ray Ban

Vogue

Armani Exchange...

Поред тога у нашој Оптици

можете пронаћи

• велики избор 

диоптријских рамова

• диоптријска стакла

• контактна сочива, као и

сочива у боји

БРЗА ИЗРАДА НАОЧАРА!!!

ПОСЕТИТЕ НАС!!!

РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14 до 20 сати
и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди на ци -
је по след њих го ди на све че шће до ла зе па -
ци јен ти свих ста ро сних до ба са же љом да
трај но по пра ве свој вид, а са мим тим и ква -
ли тет свог жи во та. Баш та кво – трај но – ре -
ше ње пру жа им уград ња ин тра о ку лар них
со чи ва, ко ја је мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”. То зна чи
да ста рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест
која се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по ка -
за ло се да се мла ди љу ди за уград њу ин тра -
о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да ка да због
вр сте ди оп три је ко ју има ју не мо гу ви ше да
за до во ље сво је жи вот не ак тив но сти но се ћи
на о ча ре или кон такт на со чи ва. Не ки то чи не
из естет ских раз ло га, а од не ких то зах те ва
про фе си ја или пак здрав стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на со -
чи ва пре по ру чу ју се
и љу ди ма сред њих
го ди на ко ји ма је вид
на да љи ну и/или
бли зи ну осла  био.
Уко ли ко спа да те у
ову гру пу и не прак -
тич но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри на -
о ча ра или не мо же те
да се на вик не те на
мул ти фо кал не на о ча -
ре, мо жда је вре ме
да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова ин тер -
вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма ко је има ју
ви со ке вред но сти плус или ми нус ди оп три је
чи јом ко рек ци јом, по мо ћу на о ча ра или кон -
такт них со чи ва, ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва пра -
во ре ше ње за вас, од лу ку до но си оф тал мо -
лог, на кон што са гле да све чи ње ни це и де -
таљ но пре гле да ме ди цин ску до ку мен та ци ју.
Он ће та да од лу чи ти и ко ју вр сту со чи ва би
тре ба ло угра ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове
три оп ци је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва,
ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим фил -
те ром или пак мул ти фо кал на со чи ва. Це на
опе ра ци је ће за ви си ти упра во од вр сте со -
чи ва ко ја вам је нео п ход на.

Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо кал -
ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак тив на гре -
шка, ко ја се од но си на кла сич ну ми нус или
плус ди оп три ју. Тре ба на по ме ну ти да се њи -
ма не ис пра вља астиг ма ти зам (по гре шна за -
кри вље ност ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по -
тре ба за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у кли ни -
ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу ду ћи да
има ју но ви ји ди зајн и да су на чи ном њи хо -
ве из град ње по бољ ша ни од ре ђе ни не до ста -
ци сфе рич них со чи ва. Она су се сто га по ка -
за ла бо љим у ко ри го ва њу сфер них абе ра ци -
ја и кон траст не сен зи тив но сти – ка рак те ри -
сти ка вид не оштри не ко је ути чу на ква ли тет
ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

Уград њом мул ти -
фо кал них со чи ва успешно се по сти же ко рек -
ци ја ви да ка ко на бли зи ну, та ко и на да љи -
ну. Ова спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у
сво јој струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен -
трич них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју ћи
па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек тар уда -
ље но сти. По год на су за љу де ко ји су рад но
ак тив ни, ко ји има ју ди оп три ју за да љи ну и
има ју по тре бу да но се на о ча ре за рад на
бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму, мул -
ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју про фе -
си о нал ним во за чи ма, од но сно љу ди ма ко ји
због при ро де по сла че сто во зе у ноћ ним
усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све ти Ва -
си ли је Остро шки” зна чи и то да ће из ме ђу
хи ља ду и две хи ља де па ци је на та го ди шње
ко ји се на ла зе на ли ста ма че ка ња за опе -
ра ци ју ка та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-а, опе -
ри са ти наш тим струч ња ка на апа ра ти ма
нај са вре ме ни је гене ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да оба ве и
па ци јен ти ко ји ни су на ли сти че ка ња, али о
соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да по је ди -
ни гра ђа ни жи ве у те шким еко ном ским
усло ви ма и да не ма ју оба ве зно здрав стве но
оси гу ра ње, пред ви де ли смо и од ре ђе ни

број гра тис опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо
им по мо гли да ре ше тај, до са да не пре мо -
стив здрав стве ни про блем – ис та као је Зо -
ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној бол -
ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки” оба вља ће
проф. др сци. мед. Миро слав Ста мен ковић,
специјалиста офтал  молог и очни хирург и
директор Клинике за очне бо ле сти „Проф.
др Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће се ко -
ри сти ти при ли ком опе ра тив них за хва та у
„Све том Ва си ли ју Остро шком” пред ста вља -
ју оно нај бо ље што тре нут но по сто ји на тр -
жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4 +  fT3
Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 15. ЈУЛА ДО 4. АВГУСТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

062/873-19-80,

064/503-30-11

ПРОДАЈА УГЉА

Имамо замену за сушене
вреоце

ПРЕВОЗ НА АДРЕСУ

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушениугаљ Обилић18.500

Сирови Обилић 13.600

Угаљ Пљевља 15.360

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 
• Храст 
• Цер 
• Багрем 
• Брикет 
• Пелет (чиста буковина)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

I ulaz
I sprat
Stan 1 55,14 m²
Stan 2 42,89 m²
Stan 3 51,58 m²
Stan 4 77,56 m²
Stan 5 35,44 m²
II sprat
Stan 6 55,14 m²
Stan 7 42,89 m²
Stan 8 51,58 m²
Stan 9 77,56 m²
Stan 10 35,44 m²
III sprat
Stan 11 55,14 m²
Stan 12 42,89 m²
Stan 13 51,58 m²
Stan 14 77,56 m²
Stan 15 35,44 m²
IV sprat
Stan 16 55,14 m²
Stan 17 42,89 m²

Stan 18 51,58 m²
Stan 19 77,56 m²
Stan 20 35,44 m²
V sprat
Stan 21 53,74 m²
Stan 22 41,62 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 71,20 m²
Stan 25 33,62 m²
II ulaz
I sprat
Stan 1 50,00 m²
Stan 2 37,10 m²
Stan 3 40,91 m²
Stan 4 40,25 m²
Stan 5 38,04 m²
Stan 6 57,87 m²
II sprat
Stan 7 50,00 m²
Stan 8 37,10 m²
Stan 9 40,91 m²

Stan 10 40,25 m²
Stan 11 38,04 m²
Stan 12 57,87 m²
III sprat
Stan 13 50,00 m²
Stan 14 37,10 m²
Stan 15 40,91 m²
Stan 16 40,25 m²
Stan 17 38,04 m²
Stan 18 57,87 m²
IV sprat
Stan 19 50,00 m²
Stan 20 37,10 m²
Stan 21 40,91 m²
Stan 22 40,25 m²
Stan 23 38,04 m²
Stan 24 57,87 m²
V sprat
Stan 25 48,97 m²
Stan 26 37,59 m²
Stan 27 39,86 m²

Stan 28 39,07 m²
Stan 29 37,05 m²
Stan 30 53,50 m²
III ulaz
I sprat
Stan 1 51,86 m²
Stan 2 54,21 m²
Stan 3 46,93 m²
Stan 4 49,43 m²
Stan 5 59,91 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²
Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43 m²
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²

IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,93 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 49 m²
Stan 22 52,54 m²
Stan 23 45,57 m²
Stan 24 49,53 m²
Stan 25 56,95 m²
IV ulaz
I sprat
Stan 1 35,44 m²
Stan 2 77,54 m²
Stan 3 51,81 m²
Stan 4 42,88 m²
Stan 5 55,21 m²
II sprat
Stan 6 51,86 m²
Stan 7 54,21 m²

Stan 8 46,93 m²
Stan 9 49,43
Stan 10 59,91 m²
III sprat
Stan 11 51,86 m²
Stan 12 54,21 m²
Stan 13 46,93 m²
Stan 14 49,43 m²
Stan 15 59,91 m²
IV sprat
Stan 16 51,86 m²
Stan 17 54,21 m²
Stan 18 46,95 m²
Stan 19 49,43 m²
Stan 20 59,91 m²
V sprat
Stan 21 33,63 m²
Stan 22 71,19 m²
Stan 23 49,94 m²
Stan 24 41,62 m²
Stan 25 53,74 m²

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

NOVOSELJANSKI PUT 39
Pretprodaja stanova u stambeno-poslovnom kompleksu Po+Pr+4+PS u Pančevu,

na Novoseljanskom putu broj 39, objekat pored Maksija. Svaki stan ima etažno

grejanje na gas. Zgrada se nalazi u poslovnom kompleksu Kutko, sa četiri ulaza i

4 lifta i sa 3.600 m² poslovnog prostora (četiri lokala po 900 m²).

ФИЈАТ пунто 1300, дизел,

2007. годиште, супер ста-

ње. 063/101-79-08. (285214)

ПРОДАЈЕМ фрезу за ТВ

523, мали трактор исправ-

на. 065/209-48-38.

(284923)

ПРОДАЈЕМ судо-машину

електролукс, нову и неко-

ришћену. Продајем дрве-

ни сточић, изузетан. Тел.

063/751-07-79, од 18 до

20 сати. (285235)

ПРОДАЈЕМ прасиће, девет

комада., 069/634-491.

(285236)

ФОЛКСВАГЕН пасат,

2008, регистрован, бензин,

гас, фул опрема зимска,

снзори, навигација, опек

вектра регистрована, ис-

правна, бензин гас. Тел.

064/187-57-13. (285029)

ПРОДАЈЕМ голф двојку,

1992. године, 1.6 бензин-

плин, регистрован.

063/708-53-06. (285262)

ШКОДА румстер 1.2,

2008, атестиран плин, ре-

гистрован годину.

064/130-36-02. (285343)

КУБО фиорино 1.4, фа-

брички метан, 2012. реги-

строван годину. 064/130-

36-02. (285343)

ПУНТО 3, 1.9, ЈТД, спор-

тинг 2003, петора врата,

дигитална клима, на име.

064/130-36-02. (285343)

СИТРОЕН ксара пикасо

1.6 ХДИ, 2005, дигитална

клима, серво, даљинско,

одлична. 064/856-60-65.

(285313)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила,

од 100 до 5.000 евра.

069/203-00-44. (283812)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

возила хаварисаних, ис-

правних, неисправних и

страних. 069/203-00-44.

(283812)

ОТКУП аутомобила, стање

небитно, од 70 до 2.000

евра. 062/193-36-05.

(285337)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (285253)

ВЕШ-МАШИНА, замрзи-

вач, кауч, кревет, комода,

столице, вентилатор, теле-

визор. 063/861-82-66.

(285285)

РЕГАЛ, сточић, шиваћа

машина, тросед, фотеља

мојца, телевизор, свашта...

065/353-07-57. (285237)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе.

Судопера 3.000 нова.

063/773-45-97. (285264)

БРАЧНИ кревет, телевизор

мањи, сет топ бокс.

062/847-13-62. (285244)

ПРОДАЈЕМ бицикле из

иностранства. 063/436-

918. (285278)

ТА пећ 4.5 кв, одлична,

орман, кауч, огледало, ви-

трина. 060/143-62-10.

(285296)

ПРОДАЈЕМ јапанске пре-

пелице, 100 комада са ка-

везима, повољно, због од-

ласка на операцију.

062/102-77-07. (285326)

ПРОДАЈЕМ глет масу Љиг,

паковање 25 кг, 400 дина-

ра џак. 062/102-77-07.

(285326)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, фрижидере,

замрзиваче, веш-машине,

алуминијум, бакар, ме-

синг, долазим на адресу.

061/322-04-94. (285065)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (285272)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, долазим. 061/206-

26-24. (285314)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре, и

све остало. Долазим.

061/321-77-93. (285314)

КУПУЈЕМ пенкала, орде-

ње, сатове, старе паре, са-

бље, бајонете, пољопри-

вредну механизацију.

064/867-48-11. (285286)

НА ПРОДАЈУ кућа 82 ква-

драта, са окућницом и

плацем од 22 ара у Војло-

вици у Панчеву. Кућа је

одмах усељива. За више

информација позвати на

број 063/346-706, Љубо-

мир (СМС)

ВИКЕНДИЦА, ПО + ПР +

ПК, укњижена, фул, 14,44

квм, воћњак, вреди погле-

дати. (67), „Милка”,

063/744-28-66. (285346)

КУЋА, Миса, ПО + ПР,

СП, ПК, 2,25, 250 квм,

укњижена, 215.000 евра.

(67), „Милка”, 063/744-

28-66. (285346)

НА ПЛАЦУ од 32 ара, не-

завршена кућа 65 квм, ви-

кендица, 25 квм, пласте-

ници, воћњак. 064/668-87-

78. (284941)

СТАРИЈА кућа код Рафи-

нерије, око 100 квм, плац

око 30 ари, продајем, вла-

сник, 1/3, 063/776-16-77.

(284952)

ПРОДАЈЕМ кућу у Кача-

реву, комплет намештена

4 км од Аеродрома.

062/826-14-42. (285124)

ПРОДАЈЕ се воћњак са ви-

кендицом испред улаза у

Црепају око 200 метара

са главног пута. Цена по

договору. Тел. 063/101-

03-28. (285326)

ПРОДАЈЕМ кућу, 12 ари

плаца, 52.000 евра. Јабуч-

ки пут. 063/108-73-88.

(285327)

ПРОДАЈЕМ пола ланца зе-

мље прве класе, на Ново-

сељанском путу, без по-

средника. Тел. 063/897-

23-54. (285280)

ПРОДАЈЕМ започету ви-

кендицу на 23 ара плаца,

викенд насеље, Долово.

063/802-58-75. (285259)

ПРОДАЈЕМ кућу, 3 стана,

плац 8 ари, Горњи град.

063/829-89-48. (284925)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско земљи-

ште. 064/212-52-52.

(285242)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39 квм, сређен, пра-

зан, одмах усељив, 31.000

евра. (67), „Милка”,

063/744-28-66. (285346)

НОВА ЗГРАДА у близини

Авив парка. У понуди ком-

плет намештени станови

(три одвојене собе), дво-

собни (две одвојене собе)

и три гарсоњере. Све ин-

формације на тел.

062/435-323. (285319)

ЈЕДНОСОБАН стан, дво-

ришни, у центру, 32 квм,

продајем, комплет рено-

виран. Тел. 066/512-48-75.

(285329)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, II,

ЦГ, тераса, нова зграда,

69, 85.000 евра, са уград-

ним плакарима. (67),

„Милка”, 063/744-28-66.

(285346)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, II,

ЦГ, 73 квм, укњижен,

70.000 евра, усељив. (67),

„Милка”, 063/744-28-66.

(285346)

ХИТНО, Тесла, 41 квм,

сређен, одмах усељив, ТА,

IV, 38.000. (67), „Милка”,

063/744-28-66. (285346)

НОВОГРАДЊА, Панчево,

центар, брзо усељиви ста-

нови. Троипособан, 76

квм, двоипособан 61 квм.

Инвеститор. 063/823-71-

79. (285158)

ДВОРИШНИ стан, строги

центар, 47 квм, погодан за

канцеларију. 064/668-87-

78. (284941)

ПРОДАЈЕМ стан у Бањи

Врујци, 45 квм. 063/874-

98-38, „Вода Вода”.

(285236)

ЦЕНТАР, једнособан, дво-

ришни код Гимназије, 24

квм, 23.000. „Мустанг”,

062/226-901. (285251)

СОДАРА, 58 квм, ЦГ, I,

усељив, реновиран,

62.000. „Трем 01”,

063/836-23-89. (285257)

СОДАРА, 46 квм, ЦГ, VI II,

два лифта, без улагања,

55.000. „Трем 01”,

063/836-23-89. (285257)

ТЕСЛА, 55 , ЦГ, VI II, два

лифта, 55.000. „Трем 01”,

063/836-23-89. (285257)

КОТЕЖ 1, 74, ЦГ, IV, Ра-

дова зграда, лифт, 69.000.

„Трем 01”, 063/836-23-89.

(285257)

ПРОДАЈЕМ озакоњен

стан, 84 квм, високи пар-

тер, 200 м од Спортског

центра, Миса. 063/111-59-

49. (285265)

ЦЕНТАР, дуплекс, 65 квм,с

ређен, усељив, дворишни,

38.000 евра. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (285270)

ПУНТО 1.3 МЈТ 2/3 врата

2010 год тек регистрован.

Тел. 063/523-609 (СМС)

ФОРД фокус 1.6, 2006. го-

диште, на продају.

065/523-01-48. (285091)

ОПЕЛ корса 2013, бензин-

гас, 63 квм, 1229 цм, пре-

шла 135.700 км, клима,

алу фелне, регистрован до

јуна 2023, договор. Тел.

061/145-36-89. (285114)

ВОЗИЛА

ПОНУДА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13Петак, 15. јул 2022.

Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

73.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 15. јул 2022.

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/2102-355, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

1.) Издаје се у закуп непокретност – по-

словнe просторијe површине 5,15м

x7,95 м (40,95м²) и магацина површине

3,12мx5,20м (16,23м2) укупне површи-

не 57,18 м² у склопу објекта Месне

заједнице Дебељача Трг Маршала Ти-

та 3 Дебељача број парцеле 824 к.о.

Дебељача на којем право јавне својине

има Општина Ковачица, методом јав-

ног надметања, на период од 5 година.

Пословни простор се издаје у виђе-

ном стању.

2.) Почетни износ закупнине за укупну

површину пословног простора из тач-

ке 1.овог огласа,  у складу са Одлуком

о давању у закуп пословног простора

(„Сл.лист Општине Ковачица” бр.7/16)

износи 8.577,00  (осамхиљадапетсто-

тинаседамдесетседам) динара за пе-

риод од месец дана. Уговор о закупу

пословног простора се закључује на

период од 5 година.

Закупац је обавезан да пословни про-

стор користи у комерцијалне сврхе.

3.) Издавање у закуп наведеног по-

словног простора обавиће се путем јав-

ног надметања. Сва заинтересована

лица могу учествовати на надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен у сред-

ствима јавног информисања, на

огласној табли и интернет страници

Општине Ковачица.

5.) Заинтересована лица могу погле-

дати пословни простор који се издаје

у закуп и извршити увид у документа-

цију за исти у време трајања јавног

оглашавања, сваког радног дана уз

претходну најаву председнику Коми-

сије за издавање у закуп, отуђење и

прибављање непокретности у јавној

својини општине Ковачица, на број те-

лефона 062/844-22-47.

6.) Писмене пријаве се примају од да-

на објављивања огласа, односно од

15. 07. 2022. године до 22. 07. 2022.

године до 10 сато. Пријава се предаје

на писарници услужног центра општи-

не Ковачица у Ул. М.Тита бр. 50, у за-

твореној коверти, на име – КОМИ-

СИЈА за спровођење поступка изда-

вања у закуп пословног простора, са

назнаком „Пријава на Оглас за јавно

надметање - пословни простор у

објекту Месне заједнице Дебељача -

НЕ ОТВАРАТИ” . Рок за прикупљање

пријава истиче 22. 07. 2022. године у

10 сати, а понуде које буду доставље-

не по истеку рока неће се уважити. 

7.) Уз писану пријаву, у истој коверти,

обавезно је доставити основне подат-

ке о заинтересованом физичком лицу,

предузетнику или правном лицу и то:

– за физичка лица фотокопију личне

карте,

– за предузетнике фотокопију личне

карте, фотокопију решења о упису у

Агенцији за привредне регистре и по-

тврду о ПИБ-у,

– за правна лица фотокопију решења

о упису у Агенцији за привредне реги-

стре и потврду о ПИБ-у, као и пуно-

моћје за лице које заступа подносиоца

пријаве приликом јавног надметања.

– доказ о уплати депозита,

– доказ о измиреним обавезама по ос-

нову ранијих закупа, пореза на имови-

ну, накнаде за грађевинско земљиште

и комуналне таксе или уверење да не

постоји обавеза плаћања.

8.) Депозит на име учешћа у јавном

надметању  износи  у висини једне ут-

врђене почетне месечне закупнине за

пословни простор, односно 8.577,00

(осамхиљадапетстотинаседамдесет-

седам) динара који се уплаћује на дан

јавног надметања на благајни општи-

не Ковачица – 2. спрат , канцеларија

бр. 32 а доказ о уплати се доставља

пре почетка јавног надметања.

9.) Подносиоци неблаговремене или

непотпуне пријаве се одбацују и неће

моћи да се надмећу. 

10.) Поступак јавног надметања смат-

раће се успелим и у случају достав-

љања једне благовремене и потпуне

пријаве на основу које се подносилац

региструје и присуствује јавном над-

метању и проглашава закупцем, ако

прихвати почетну висину закупнине по

којој се непокретност може дати у за-

куп, с тим да уколико не прихвати по-

четну висину закупнине, губи право на

враћање депозита. 

11.) Избор најповољнијег понуђача

врши се применом критеријума виси-

не понуђене закупнине. Понуђач који

је учинио најповољнију понуду, обаве-

зан је да потпише изјаву да је понудио

највиши износ закупнине са назнаком

понуђеног износа.

12.) Лице које је понудило највиши из-

нос закупнине пословног простора је

дужно да у року од седам  дана од да-

на доношења одлуке Општинског ве-

ћа Општине Ковачица о давању у за-

куп пословног простора, закључи Уго-

вор о закупу пословног простора.

13.) Уколико лице из тачке 12. овог

огласа не закључи Уговор о закупу по-

словног простора  у року од седам да-

на од дана доношења одлуке о дава-

њу у закуп пословног простора, губи

право на повраћај депозита који је

уплатио за учешће у јавном надмета-

њу, а надлежни орган општине Ко-

вачица ће донети одлуку о давању у

закуп пословног простора  првом сле-

дећем учеснику који је понудио најви-

шу закупнину.

У случају да и он одбије да закључи

уговор, надлежни орган општине Ко-

вачица ће донети одлуку о расписива-

њу огласа за давање у закуп послов-

ног простора. Средства на име депо-

зита за учешће у јавном надметању се

у том случају не враћају.

14.) Учесницима који нису стекли ста-

тус закупца, депозит се враћа истог

дана након одржавања јавног надме-

тања, до 16 сати, на благајни општине

Ковачица.

15.) Лице коме је пословни простор

издат у закуп обавезно је да: користи

пословни простор у складу са наме-

ном  која је утврђена уговором, не даје

пословни простор у подзакуп односно

не даје на коришћење другом лицу, у

одређеном року плаћа закупнину, пре-

да пословни простор у исправном ста-

њу након истека времена закупа, на-

докнади евентуалну штету насталу у

пословном простору која је настала за

време коришћења.

16.) Сви радови који излазе из оквира

редовног одржавања простора могу

се извршити само уз писмену саглас-

ност закуподавца.

17.) Јавно надметање ће се одржати

22. 07. 2022. године са почетком у 12.

сати у скупштинској Сали, на 2. спрату

у згради општине Ковачица Ул. М.Тита

бр. 50.

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребна

помоћ у  кухињи, и продаји.

063/216-788 (4/314745)

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно при-

бављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступци-

ма јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС”

бр.16/18), члана 7. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл. лист Оп-

штине Ковачица” бр.7/16)  и Закључка Општинског Већа Општине Ковачица бр.

06-56/22-01 од 11. 07. 2022. године, Комисија за спровођење поступка издавања

у закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине Ковачи-

ца ( у даљем тексту: Комисија) дана 15. 07. 2022. године, објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

СТАЛНО

ЗАПОСЛЕЊЕ за

раднице у кухињи

и на роштиљу.

Плата 65.000

+ пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

063/841-07-93
(4/285151)

ПОТРЕБАН
ВОЗАЧ
063/252-747

ТЕСЛА, 53 квм, IV спрат,
ТА, намештај, усељив од-
мах. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (285270)

ЦЕНТАР, 60 квм, ЦГ, I
спрат, 55.000; Котеж 1, 17
квм, III, 19.000, 063/804-
12-72. (285274)

ИЗДАЈЕ се намештена гар-
соњера у центру града,
ТА, клима, депозит.
063/498-981. (285279)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
од 57 квм, на Стрелишту,
други спрат. 065/251-03-
57. (285284)

ИЗДАЈЕМО станове у цен-
тру Панчева. Контакт: Ма-
ријана, 063/693-944, Љуп-
ко, 063/313-844. (ф)

ЦЕНТАР, двособан, има
три ТА пећи, клима, други
спрат. 064/837-26-10.
(285345)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ненамештен, ТА,
код пијаце, у згради.
064/296-25-23. (285209)

ГАРСОЊЕРА, у згради, 19
квм, Доњи Град, новона-
мештена, 150 евра + депо-
зит. 064/005-56-00.
(2852129

ИЗДАЈЕМ стан, центар,
Омољица. 062/404-144.
(285215)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 квм, Новосељански пут
49, Панчево. 06/310-029.
(285218)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан на Стре-
лишту са парним греја-
њем. 060/316-85-55.
(285220)

ИЗДАЈЕМ опремљен двои-
пособни стан, најстрожи
центар, ЦГ, климе, 250
евра + депозит. 062/120-
29-92. (285230)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ужи центар.
063/810-42-39. (285231)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан у центру.
063/312-734. (285246)

ЦЕНТАР, троипособан
стан, празан, са ЦГ + ин-
терфон. 064/471-81-14.
(285213)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-
ничком употребом кухи-
ње, купатила, повољно.
Тел. 060/031-07-26.
(285217)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
40 квм, на новој Миси.
069/204-07-47. (285222)

ИЗДАЈЕМ у центру, гарсо-
њеру, први спрат, лифт,
комплетно намештену са
централним, 150 евра.
064/211-09-16 (285258)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан за издавање.
064/145-47-48. (285260)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(285320)

НА ПРОДАЈУ стан 58 квм,

у строгом центру града,

Карађорђева 30. Нова

градња, усељив, први

спрат, зграда има лифт и

паркинг. 064/371-62-74.

(285326)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-

мештен стан, шупа, двори-

ште, центар, ТА. 063/730-

13-71. (285324)

ИЗДАЈЕ се намештена гар-

соњера, у Самачком. Тел.

064/229-02-86. (285318)=

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, брачном пару, наме-

штен, центар, заебан улаз.

061/131-79-04. (285293)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњерау, центар, одмах

усељива,, wi/fi, паркинг,

повољно. 060/691-88-23.

(285298)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, код
нове Поште, 34 квм. Тел.
064/134-06-08. (285284)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, намештен, на Коте-
жу 2. 063/164-61-60.
(285307)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву.
060/617-15-66. (285305)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај, центар.
063/502-211.  (285305)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан,
60 квм, са паркингом. Тел.
065/829—41-81, стан
Спортски центар. (285330)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан на Содари, 38

квм. Тел. 064/503-74-65.

л(285332)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (285333)

СТАН за издавање, полу-

намештен у Војловици.

013/348-139, 069/260-69-

51. (285334)

ИЗДАЈЕМ намештену собу

са купатилом. 063/827-26-

20. (285342)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (285129)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор 60 квм, са

грејањем, на Содари. Тел.

063/320-588. (285196)

ИЗДАЈЕМ локал у Улици

Браће Јовановић, близу

школа. Тел. 063/160-49-

77. (285210)

ИЗДАЈЕМ локал, Жарка

Зрењанина 35, 60 квм,

Панчево, центар. 062/404-

144. (285215)

ИЗДАЈЕМ локал 300 квм,

центар, Омољица.

062/404-144. ((285215)

ИЗДАЈЕМ локал, строги

центар, излози, 50 квм.

061/692-19-54. (285216)

ИЗДАЈЕМ два локала 12

квм, 35 квм, центар.

066/866-49-00. (285224)

ИЗДАЈЕМ локал, 63 квм,

дуплекс, Ул. П. Бојовића

14-а. Панчево, тел.

063/540-209. (285226)

ПОТРЕБАН мушки радник

за велепродају од 23 до 34

године са возачком дозво-

лом и искуством у прода-

ји. 063/744-65-12 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорија. 063/666-755

(СМС)

ПОТРЕБНА кућна помоћ-

ница 061/138-40-89.

(СМС)

СТАРИЈЕМ брачном пару

потребна жена за повре-

мену помоћ у кући. Нова

Миса. Телефон. 372-273.

(СМС)

ПОТРЕБАН кувар/ица за

рад у ресторану. 064/060-

50-50 (СМС)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОЈ

канцеларији потребан ди-

пломирани правник и слу-

жбеник. 064/668-87-79.

(ф)

РЕСТОРАН „Трешњица”:

потребан радник-ца за рад

у кухињи, кувар, пица-мај-

стор са и без искуства.

064/361-02-63. (285098)

ПОТРЕБАН пекар и про-

давачица у пекари.

062/404-144. (284926)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-

ла” потребан радник/ца са

искуством за рад на ро-

штиљу. 063/318-896.

(284754)

ПОТРЕБАН радник за рад

у Тепих сервису „Дајла”.

Информације на 064/422-

52-40. (285227)

КУПУЈЕМ једнособан, јед-

ноипособан стан. Исплата

одмах. 064/385-31-15.

(284756)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,

потребни станови, куће,

плацеви, све локације, бр-

за реализација. (67),

063/744-28-66. (285346)

ИЗДАЈЕМ двоипособан

полунамештен стан, Кара-

ђорђева 064/994-13-16

(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан намештен

на Котежу, девојкама.

Контакт телефон 069/176-

65-63 (СМС)
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СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 064/388-78-18

Кампинг клуб „Јабуков цвет” оглашава 

слободно радно места домара 

(муж и жена) или само жена, 

на одржавању хигијене у кампу.

Радни однос се заснива на одређено време

(лето, јесен). 

Заинтересовани да се јаве на тел. 

065/680-56-36, Миле Јовановић
(1/2850)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Монтажа „Минел”
013/234-73-56, 063/320-622

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ:
1. аутоприкоколица 35 т, 

40 т, 75 т, 85 т.

2. Камион са дизалицом до

5 тона. (2/85116)

РАДИМО:
нове кровове, 

поправљамо старе. 

радимо кровове 

лимене и олуке.

062/827-89-20

(7
/3

1
4

1
5

1
)

СТР „ЗОКА” Козарачка бр. 80, 26000 Панчево
Тел. 013/252-22-69, 013/377-073

АКЦИЈА

• У понуди буков пелет Радановић из Лознице и Беком
из Црне Горе • За купљених 5 и више палета количин-
ски попуст од 5% • Бесплатна достава на кућну адресу

ПОТРЕБНЕ раднице у
маркету „Идеал” на Стре-
лишту. 063/855-65-56,
013/333-160, 064/127-38-
00. 

ПОТРЕБНА радница у пе-
кари, Качарево. 062/404-
144. (285215)

ПОТРЕБНЕ продавачице у
пекари. 064/217-48-56.
(285241)

РЕСТОРАНУ RO ZAL у
Авив парку потребна
спремачица. 063/216-788.
(285235)

КАФИЋ крузер из Панчева
тражи чистачицу.
064/136-00-27. (285309)

ПОТРЕБАН механичар,
„Сњежана ПНЈ” доо. Кон-
такт телефон 064/177-70-
86. (285275)

ИЗДАЈЕМ локал 21 квм,

Жарка Зрењанина 13.

064/184-87-50. (285287)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (285068)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, глетовање, крече-
ње, столарија, фарбање
радијатора. 064/280-26-
15. (284479)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења, уградња нових де-
лова, адаптације, нова ку-
патила, 0-24 сата, повољ-
но. 064/586-85-39.
(285288)

ПОТРЕБНА радница за
рад у трафици. 064/462-
12-61. (285339)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

БУТАН БОЦЕ, достава на
кућну адресу. 013/347-564
(СМС)

МОЛЕРСКО ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
постављање ламината, вр-
шимо и селидбе. 062/816-
66-78 (СМС)

ПОТРЕБАН радник, мај-

стор за послове ПВЦ сто-

ларије. Самиго инвест,

063/389-99-72. (285281)

ПОТРЕБАН књиговођа за

рад четири сата дневно,

може и пензионер. Самиго

инвест, 063/389-99-72.

(285281)

ПОТРЕБНА два помоћна

радника за столарске по-

слове. Самиго инвест,

063/389-99-72. (285281)

РЕСТОРАН у Сутомору

тражи кувара и помоћно

особље у кухињи. Храна и

смештај обезбеђени.

+38269 451-627 (285341)

FAST FOOD-u у Београду,

на Дорћолу потребно по-

јачање на позицији по-

моћног кувара. Услови до-

бри. 064/339-64-49.

(285340)

ИЗДАЈЕМ магацински

простор на Баваништан-

ском путу, може и за све

врсте радионица. Раде,

065/211-20-69. (285314)

СЕЛИДБЕ превоз робе са
радницима, превоз ауто-
мобила и мотоцикала.
062/816-66-78 (СМС)

ЧИСТИМ таване, подруме,
шупе, гараже, дворишта,
комплет услуге са радни-
цима и превозом.
061/322-04-94. (185065)

ВРШИМ превоз малим ка-
мионом до два кубика, ки-
пер. 061/322-04-94.
(285067)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Цена

договор. 013/366-843,

063/193-22-29. (284990)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
полирање, поправке пар-
кета, подова. Без праши-
не, повољно. 061/233-49-
97. (285013)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза,
065/334-23-38. (284821)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:    од-
гушења, поправци, замена
водокотлића, бојлера, ба-
терија, повољно. 013/377-
930, 064/317-03-56.
(285288)

СЕЧЕЊЕ, бушење, штемо-
ваљње и разбијање бетона.
Позовите у било које вре-
ме. 063/278-147.
()285211)

ЛЕПЉЕЊЕ тапета, обрада

шпалетни и фарбање сто-

ларије. Тел. 064/174-03-

23, 062/790-881. (285234)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

Александар. 064/157-20-

03. (285249)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ ра-
ди: капије, ограде, над-
стрешнице, гелендери,
остало. Злато, 065/558-45-
17. (285238)

КОШЕЊЕ траве, крчење
корова, шишање ограде,
дворишта, воћњаци, ви-
кендице. 063/844-61-13.
(285240)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (285225)

ПРЕДУЗЕЋУ за производ-
њу потребни радници за
погон у Старчеву.
063/263-341. л(285253)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила, са-
нитарије, поправке, слави-
не, одгушење канализаци-
је. 061/193-00-09.
(285255)

КРЕЧИМ станове, врло по-
вољно. Пећа, 062/156-90-
30. (285232)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
кошење, одношење ства-
ри. 060/035-47-40.
(285256)

БЕТОНИРАЊА дворишта,
ископи, рушења, обарање
стабала, одношење ства-
ри, итд. 064/122-69-78.
(285256)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (285322)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКЕ услуге, кровови и још
доста тога. Тел. 061/631-
82-19, 063/122-67-80.
(285259)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза,
065/334-23-38. (285299)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, рушимо старе објекте,
возимо, чистимо шут, ра-
димо све послове.
061/321-77-93 (285314)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све по-
слове. 061/206-26-24.
(285314)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
061/282-48-28. (285321)

ЧИШЋЕЊЕ димњака, по-
вољно. 064/548-63-16.
(285302)

ШЉУНАК, од 1 – 8 м³, пе-
сак, сејанац, ризла за на-
сипање путева. 063/472-
669, 013/332-066.
(285300)

ХАУСМАЈСТОР врши све
поправке у стану и двори-
шту + кошење тримером и
косилицом. 063/828-57-
75. (285347)

ВРШИМ превоз из Панче-
ва до Врујица, долазим до
куће. 063/436-918.
(285278)

ШЉУНАК, песак, ризла,
одвожење шута кипером
до два кубика, најповољ-
није. Горан, 060/759-98-
85. (285269)

КОШЕЊЕ траве, корова,
орање баште, сечење др-
већа, мале и велике повр-
шине. 064/867-48-11.
(285286)

ПРЕВОЗИМ кипером до 5
тона, повољно: сепариса-
ни шљунак, песак, ризлу,
сејанац, уртовар, одвоз
шута. 064/354-69-94,
013/344-645. (285244)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-
ка,а превоз, одвоз непо-
требних ствари. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
Владимир. (285261)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (285334)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/122-
68-05. (285338)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/078-47-89,
063/778-47-89. Ул. Јована
Рајића 1, код поште на Те-
сли. (285253)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук,
063/278-117, 064/176-91-
85. (284233)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (285344)

УДОВАЦ, пензионер, 64
године, упознао би жену,
дружење-брак. 061/193-
00-09. (285255)

ТРАЖИМ жену, ромкиља
или српкиња, за одлазак у
Немачку. Човек пензио-
нер. Да се венчамо и до-
бије немачке папире. Хит-
но. 061/627-84-45,
063/337-836. (285267)

СОКОБАЊА, апартмани
близу центра. Кабловска,
интернет, паркинг.
Www.so ko-ba nja org.zo ri ca
061/636-08-57, 063/768-
32-68. (284843)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ собе у
приватном смештају у
Аранђеловцу, могућност
плаћања ваучера. Тел.
064/582-22-85. (285266)

ИЗДАЈЕМ стан у Будви.
065/214-00-49. (285251)

УСЛУГЕ
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Последњи поздрав

ЈЕЛИСАВКИ

од сестре ЈОВАНКЕ,

МИЛАНА, МИЛАНЕ,

ВЛАДИМИРА

и ТАМАРЕ

(16/285233)

29. јуна преминула је наша мила и вољена мама

МИЛИЈАНА ЈАКОВЉЕВИЋ
1953–2022.

Сахрана је одржана 1. јула 2022. године на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Са великим поносом и љубављу чуваћемо те у срцу.

Твоја СУНЧИ и РАЛЕ

(3/285141)

Последњи поздрав

драгом зету

ЈОНУ
1947–2022.

Сваја ЉИЉА

и сестрић ИГОР

(11/285228)

9. јула 2022. године преминуо је наш

драги

ЖИВКУ ЈОН
1947–2022.

Ожалошћена супруга ЈУЛКА, 

син ДАНИЈЕЛ, ћерка МАРИНИКА

и остала многобројна родбина.

Почивај у миру

(10/28528)

Последњи поздрав по-
штованом комшији и
пријатељу

ЖИВКУ ЈОН
од СЛАВИЦЕ УРС

(14/285231)
са породицом

Последњи поздрав

нашем комшији

ЈОНУ – ЧИКИ

Његове комшије:

МИЛЕ, СЛАЂА, БАТА

и ДРАГАНА

(31/285261)

СТЕВАН ПЕТРУШЕВИЋ
1955–2022.

Тата...

Ово није последњи поздрав, нити збогом, ово је

довиђења, јер вољени не умиру.

Одмори па се видимо опет када за то дође време.

Хвала на свему.

Твоја ћерка МАЈА и зет ГОРАН

(72/285343)

СТЕВАН

ПЕТРУШЕВИЋ
1955–2022.

Драги тата, заувек

ћеш остати у нашим

срцима.

МИРЈАНА, ЈОВАНА,

КСЕНИЈА и ГОРАН
(71/285342)

Драги наш увек ћемо

те се радо сећати

СТЕВАН

ПЕТРУШЕВИЋ
1955–2022.

Супруга СЕЛЕНКА

и ћерка ГОЦА
(73/285343)

Последњи поздрав

СТОЈАНКИ

ВЕЉИН
1940–2022.

из Црепаје

Вољени не умиру.

Сестра ЂИНА

и ДРАГИША
(48/2852301)

Опраштамо се од наше вољене мајке и баке

МИЛОСАВЕ АНДРЕЈИЋ
4. I 1932 – 11. VII 2022.

учитељица

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Породица

(67/285328)

СОФИЈА ШУРЈАНАЦ

Последњи поздрав од синова ЈОВАНА, НИКОЛЕ

и СТЕВАНА са породицом
(20/285242)

Последњи поздрав поштованом

др РАДОСЛАВУ КАТАНИЋУ
од његових комшија: породице СТАНИЋ, 

КАЛИЋ и ИЛИЈЕВСКИ из Крајишке улице
(41/285279)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 12. 07.
2022. године, донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
ПРОЈЕКТА Реконструкције инсталација за аутомат-
ско дозирање маркера и адитива на аутопунилишту
у РНП на к.п. број 3529/1 КО Војловица СО Панчево,
носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад Болк Прерада,
Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену доку-
ментацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негатив-
них утицаја на животну средину уколико се испош-
тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени
утицаја на животну средину, као и да обезбеди из-
вршавање програма праћења утицаја на животну
средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о про-
цени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од дана објављивања овог оба-
вештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 25. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности 

на Студију о процени утицаја затеченог стања

на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 13. 07.

2022. године, донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину ПРОЈЕКТА Складишта етилена:

Утоварно-истоварна рампа-претакалиште готових

производа LS-1102 и LS-1103 на к.п. бр. 15319 КО

Панчево; Утоварна кућица пропилена-Кућица за

оператера на утоварно-истоварној рампи готових

производа (В-404) на к.п. бр. 15319 КО Панчево;

Утоварно-истоварна рампа-претакалиште сировина

(нафта) LS-1101 на к.п. бр. 15995/1 КО Панчево;

Зграда манипуланта-Кућица за оператера на уто-

варно истоварној рампи сировина (нафта) (В403) на

к.п. бр. 15996 КО Панчево; Зграда спринклер систе-

ма Етилен/кућица за пумпе за стабилни систем за

гашење пожара-РР станица на к.п. бр. 15996 КО

Панчево; Трафо станица Етилен на к.п. бр. 15997

КО Панчево; МСС Етилен (В-405) на к.п. бр. 15997

КО Панчево; Непокривени базен Етилен на к.п. бр.

15996 КО Панчево; Унутрашња фабричка саобра-

ћајница на к.п. бр. 15978 КО Панчево и Цевни мост

на к.п. бр. 15979 КО Панчево, носиоца пројекта

ХИП-Петрохемија а.д. Панчево, Улица Спољностар-

чевачка бр. 82 из Панчева.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену доку-

ментацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени

утицаја затеченог стања на животну средину, као и

да обезбеди извршавање програма праћења ути-

цаја на животну средину, предвиђеног поглављем

9.0 Студије о процени утицаја затеченог стања на

животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја затеченог стања на животну средину је ко-

начно у управном поступку. Против овог решења се

може покренути управни спор пред Управним судом

у Београду у року од 30 дана од дана објављивања

овог обавештења.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

ник РС”, бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину

Носилац пројекта Божић и синови д.о.о, Улица Мак-

сима Горког бр. 2 из Панчева, поднео је захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на животну

средину пројекта Изградња пословно-складишног

комплекса за складиштење и третман опасног и не-

опасног електричног и електронског (ЕЕО) отпада

на к. п. бр. 12010 КО Омољица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројек-

та могу се добити на увид у просторијама Покрајин-

ског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39), на телефон

021/487-46-90 или на упит на адресу 

olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и

natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.WWW.PANCEVAC-ONLINE.RS
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МИРОСЛАВА ПЕРИЋ
14. VII 2017 – 14. VII 2022.

Пет година откако ниси са нама и како нам недостајеш.

Твоји: ДЕЈАН и САЊА са породицама
(42/285283)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЗОРАН

ПРОЛЕ
1961–2021.

Хвала ти за сву љубав

и топлину коју си

нам дао.

Мајка АНЂА, супруга

НАДА, ћерка ВАЊА

са породицом

и ћерка МАРИЈА

(45/285290)

ВЛАЈКО

ПРОЛЕ
1937–2015.

Годишњица сећања

на нашег драгог Влај-

ка.

Супруга АНЂА, 

снаја НАДА и унуке

(46/285290)

У понедељак, 18. јула
2022. навршиће се де-
вет година откако си
нас напустио

НИКОЛА

БЕЛАНОВ
Заувек у нашем сећању
и срцима.

Твоји најмилији

(52/285308)

ПОМЕН

МИЛАН УРОШЕВИЋ БЕЛИ

Првог дана је било тешко, данас је много теже,

али твој осмех нас и даље веже. 

Твој СЛОБА, ЈЕЛЕНА, ДУШАН, ПЕТАР, 

АНЂЕЛИЈА, ЕМИЛИЈА и БОЈАН

(57/285314)

16. јула 2022. на Новом
гробљу у Панчеву, у
10.30, даћемо једного-
дишњи помен

МИЛАНУ

УРОШЕВИЋУ
Годину дана ниси са на-
ма, а фалиш нам више
него првог дана.

Твоја ЈЕЛА
(58/285314)

16. јула 2022. навршава
се шест месеци од смр-
ти вољеног брата Бате

СТЕВАН

МИРЈАНИЋ
Увек ћемо те волети и
мислити на тебе док
смо живи.

Твоје сестре и брат
са породицама

(59/285316)

ЗОРИЦА

МИЛОШЕВИЋ
18. VII 2022.

Година прошла а

успомене су остале.

МИРКО

(66/285323)

Навршило се тринаест година откако није са нама наша
вољена

МИЛЕНА ВЕСЕЛИНОВИЋ
Време пролази, али сећања на тебе остају.

Твоји најмилији
(70/285336)

Опраштамо се од

ИГЊАТ ГОРАНА

предивне душе коју смо имали среће да уђе у наше животе, див-

ног мужа и најбољег очуха.

Оставио си велику празнину у нашим срцима и неизрецив бол.

Никада те нећемо заборавити.

Супруга РАДМИЛА и поћерке САЊА и ДРАГАНА

(12/285229)

Последњи поздрав пријатељу, другу, великом човеку, боему

АЛЕКСАНДАР АЛИМПИЋ АЛИЈА

од друштва из „Сидра”: ТОЂА, МИЗГЕ, ДАРЕ, ВЛАДА, МИЋА, ЈАЛЕ,

МИЛИЦА, ЗЛАТКО, НИНОСЛАВ, МИЛАН и ИВАН ЦДР, ГАГИ

ЂЕНЕРАЛ, ЦЕФ и СЛАВКА, МИКИЦА, ВЛАДАН ПАЈКОВИЋ, РАЛЕ

МАЈКА, РАДОШ, МОЦ, СТАНЕ, ПЕШКО, породица ВЛАЈИН, 

СТЕВИША, ЈАНКЕЉА, САЛЕ потрчко, ТАЊА РУБИН, МИША

месар, НЕША ЦРНИ, ЗОКИ Суд, ЉУБА дечак, ЂОЛЕ и РАЈКА, ЗОКИ

ПТИЦА...

(62/285319)

Заувек је мало...

АЛЕКСАНДАР АЛИМПИЋ

САША
1966–2022.

Смрт оставља бол у срцу коју нико не мо-

же излечити.

Љубав оставља успомену коју нико не мо-

же украсти.

Твоје пиленце ДУЊА

(61/285318)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ АЛИМПИЋУ

Драги наша Сале, са пијететом и посебном

љубављу памтићемо твој лик.

Твоји: КРИСТИНА, СТОЈА и НАДАН

(54/285210)

Сваки сусрет са тобом доносио је бескрајну

радост.

Увек ће тако бити, ти знаш...

Бескрајно тужна без тебе

твоја СМОТАНА!

(33/285263)

Последњи поздрав драгом пријатељу и човеку великог
срца

САШИ АЛИМПИЋУ

од ЖИКЕ, ДАНЕ, ЉУБИЦЕ, ЕНИКЕ, ВЕРЕ

(36/285273)
и РУЖИЦЕ БАРИЋ

Људи умру када их

забораве.

Мој незаборавни

пријатељу почивај у

миру...

ТИШМА

(8/285221)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ АЛИМПИЋУ

Ти не можеш умрети јер живиш у свима нама и

бескрајно те волимо.

Почивај у миру.

Породица ДУРКОВИЋ

(69/285335)

Последњи поздрав

САЛЕТУ

Бифе „Старт”
(53/285309)

САША АЛИМПИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји САВИЋИ: ДУШАНКА, ОГЊАН и ВЛАДА

(68/285331)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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20. јула навршавају се две године откада ниси

са нама

ЉУБО ТИЈАНИЋ

Време протиче, а бол за тобом не престаје.

Твоји најмилији

(26/285254)

Двогодишњи помен

брату

ЉУБИ

ТИЈАНИЋУ

Отишао си заувек,

почивај у миру.

Сестра МИЛИЈАНА

са породицом
(27/285254)

17. јула 2022. навршава се година од смрти

ИВАНА ПАВЛОВИЋА
1952–2021.

Година прође, а наша туга за тобом све ве-

ћа, увек си у мислима својих синова, су-

пруге, снаја, унучади и братаница са по-

родицама.

Волимо те.

(28/285255)

Прошла је година од смрти мог тате,

али бол никад неће

АНДРЕЈА СТАНКОВИЋ

Јако недостајеш.

Ћерка АНЂА са породицом

(29/285256)

Прошло је годину дана откако није са нама

МИРЈАНА КРИШАН

Време протиче, а туга за тобом не престаје.

Супруг САВА и син СЛАВОЉУБ

(30/285260)

Прошла је година, а ти недостајеш бескрајно, тако ће
бити заувек.

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ
1947–2021.

Твоји најмилији
(35/285271)

16. јула 2022. навршава се годину дана откако

није са нама наш вољени супруг, отац и деда

СПАСА ТОМИЋ

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од забо-

рава.

Породица

(37/285274)

ДРАГИЦА

ДЕЉАНИН

БЕБА
Отишла си пре шесна-
ест година, а нас оста-
вила да тугујемо.
У срцима твојих: сестре

СЛАВИЦЕ, ВУЛЕТА, 
ЈУГЕ и МИЛОША

(38/285276)

15. јула навршавају се
три године откада није
са нама

МАРИЈА

ПЕТРЕВСКА
2019–2022.

Никада те нећемо забо-
равити.

Ћерка РУЖИЦА
са породицом

(39/285277)

13. јула навршило се двана-
ест година откада није са
нама

БРАНКО

АЏАИП АЏО
2010–2022.

Увек ћеш бити у нашим ср-
цима.

Мама РУЖИЦА, 
брат ЗОРАН са породицом

и деда БРАНКО
(40/285277)

18. јула навршава се

годину дана откада

ниси са нама

АНДРЕЈА

СТАНКОВИЋ
1943–2021.

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Син САВА, 

снаја ДАНА и унуке

ВАЊА и ДАЈАНА

(43/285274)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

УГЉЕШИН
14. VII 2012 – 14. VII 2022.

Десет година прође као
трен. Све више нам не-
достајеш.

Породице БУКУР и
УГЉЕШИН

(44/285289)

19. јула 2022. навршава се година од смрти

нашег вољеног супруга, оца, свекра и деде

НИКОЛЕ ДОБРИЈЕВИЋА

Помен ће се одржати 17. јула, у недјељу, у

12 сати.

Његови најмилији.

Почивај у миру Божјем.

(47/285297)

Драгом

ПАЈКО

ПЕТРУ

20. јула 2022. навр-

шава се шест година

како није с нама.

Био је вредан и ча-

стан човек, чувар сво -

је породице. Велики

отац, супруг и поно-

сни деда.

Заувек у срцима

најмилијих
(49/285303)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДРАГО

КАЛАБИЋ
19. VII 2019 – 19. VII 2022.

Много нам недоста-

јеш.

Породица КАЛАБИЋ
(50/285304)

Петогодишњи помен нашој драгој мајци

ГОРДАНИ ВЛАЈИЋ

С тугом и поносом чувамо те од заборава.

Син МИЋА и ћерка БРАНКА са породицама
(51/285306)

Сећање на драге родитеље

МЕДАН

МАКСА СТАНКА
воскар и лицидер рођ. Пејић

1913–1994. 1917–2004.

С поносом успомене на њих чувају њихове

ћерке МИРЈАНА и ЗОРА с породицама

(55/285311)

У суботу, 16. јула 2022, у 11 сати, на гробљу у Ба-

натском Брестовцу ћемо обележити четрдесет

дана откада нас је напустила наша драга мајка,

ташта и бака

ДОБРИЛА АНТАНАСИЈЕВИЋ

Мајка, пуно фалиш!

(56/285312)

У суботу, 16. јула 2022, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу даваћемо годишњи помен на-

шем вољеном

СИНИШИ ЋОСИЋУ

Погледам у небо. 

Ту је негде. Посматра.

Све моје борбе.

Зато не одустајем.
Твоји: АНКИЦА и МАРКО

(60/285317)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

АЏАИП

ДРАГАН, ЦВЕТАНКА,

ДРАГАНА и ВЛАДА

са породицом

(63/285320)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ПЕТРЕВСКИ

Син ДРАГАН, снаја

ЦВЕТА, унука

ДРАГАНА и унук

ВЛАДА са породицом

(64/285320)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

БРАНКО АЏАИП
Заувек ћеш бити у нашим сећањима.

Ујак ДРАГАН, ујна ЦВЕТА, брат ВЛАДИМИР
са породицом и сестра ДРАГАНА

(65/285320)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ПОМЕН

16. јула 2022, Панчево

Помен на тужно сећање, нашем драгом и вољеном сину

БРАНИСЛАВУ ФОРГО БАНЕТУ
1973–1984.

Био си нам прва и највећа радост. Остала су сећања и вечита туга. 

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима. Вечно ћемо те волети. 

Почивај у миру. Нека те анђели чувају у царству небеском.

Неутешни твоји родитељи: мајка РАДМИЛА која ти се придружила и сада

сте заједно њена жеља, а отац ДРАГОМИР остаје да вечно тугује за обома

до краја живота.
(1/285082)

ПОМЕН

ДЕСАНКА

МАРКОВИЋ
16. VII 2012 – 16. VII 2022.

Увек те се сећамо.

Твоји најмилији

(2/285124)

ПОМЕН

3

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ

ПУЉЕВИЋ
19. VII 2020 – 2022.

Прошле су две године без Тебе, али сваки дан

са мислима о Теби, нашој вољеној мајци и су-

прузи.

16. јула 2022, у 11 сати, у суботу, посетићемо

Твоју вечну кућу.

Твоји: НАТАША, БОЈАН и ТОМИСЛАВ
(4/285216)

МИЛЕ

ЦВЕТКОВСКИ

Недостајеш нам већ

седам година.

Син АНДРЕЈА,

брат САША, 

мајка СНЕЖАНА

и отац БОБАН

(5/285217)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНДРАШ

СИЧ
1931–2002.

Вечно ћеш остати у

нашим срцима.

Супруга са децом

(6/185219)

24. јула 2022. навршава се годину дана откада је

преминуо

ПЕРА ШИКЛ
24. VII 2021 –24. VII 2022.

Нећемо те никад заборавити.

Супруга КАТА, син ДРАГАН, унук ЛУКА

и ћерка ДРАГАНА са породицом

(7/285220)

Драга наша

ИВАНКА ЖИВКОВ КОВАЧ
16. I – 16. VII 2022.

Заувек у срцима, мислима и сећању твог ЈАНКА, 

(9/285223)
ДРАГАНЕ, ВЛАДАНЕ и ПЕЂЕ

Прошла је већ година
дана откако није са на-
ма наш драги кум

ИЛИЈА

МИЛЕНКОВИЋ

Сећаћемо се твог

лика. 

ВИКТОР и САША

(13/285230)

Мили наш

САЛЕ

Нема дана ни ноћи да ниси са нама

СУКИ, СТАША, ПЕЂА и тужна заувек ЦЕЦА

са породицом

(15/185)

МИЛОВАН МИХАИЛОВИЋ
1936–2021.

Прође годину дана.
Твоја племенита душа и неизмерна доброта заслужују
наше вечно сећање и поштовање.

Твоји најмилији
(17/285234)

СЕЋАЊЕ

АНДРАШ СИЧ
15. VII 2002 – 15. VII 2022.

Време пролази а бол и сећање никад.

Супруга ОЛГА са децом

(18/4237)

Прошле су две године откада није са нама наш

ВЛАСТИМИР МАРКОВ
2020–2022.

Време пролази а ти ћеш нам увек недостајати.

Без заборава, с поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоја супруга ЗОРИЦА и син ЗОРАН

(19/185239)

14. јула навршава се пет претужних година отка-

ко није са нама наша најдража

ДАНИЦА ДРАГИЋ
2017–2022.

Заувек те воле и чувају у срцу твоји: 

супруг МАКСИМ, ћерка ИВАНА, 

зет ДЕЈАН и унук СТЕФАН
(21/285243)

СЕЋАЊЕ

на моје драге родитеље

БЛАЖЕВСКИ

САВИЦА ВЕЉКО
16. VII 2020 – 16. VII 2022. 12. XII 1999 – 2022.

Хвала за љубав, пажњу и подршку коју сте ми несебично давали.

С љубављу, поштовањем и захвалношћу син СЛОБОДАН
(22/285244)

Година прође, туга

остаје

ИЛИЈА

МИЛЕНКОВИЋ
2021–2022.

Шурак НИКОЛА

са породицом
(23/285247)

У суботу, 16. јула, у 11 сати, дајемо годишњи помен
драгом

ИЛИЈИ МИЛЕНКОВИЋУ
21. VII 2021 – 21. VII 2022.

Чувамо успомену на тебе.

(24/285247)                      Породице МИЛЕНКОВИЋ и КЕЦМАН

16. јула 2022. навршавају се две године од смрти

нашег вољеног оца

др ВЛАДИМИРА МОЛДОВАНА
1946–2020.

Заувек у нашим срцима: његове ћерке

ВЛАДАНА и ДРАГАНА са породицама

(25/285249)

МИЛКОВИЋ

ТОДОРА ЂУРО
2013. 1997.

Сећања на вас никад не умиру. Остајете у нашим срцима.

(32/285262)                                                                              Ваши најмилији

СЕЋАЊЕ
18. јула навршава се
тридесет једна година
од смрти нашег вољеног
сина и брата

ДЕЈАНА

БАЧВАНСКОГ

Увек си са нама.

Твоји најмилији
(34/285268)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ИНФО/ЗАБАВА

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не ве руј те мно го у сво ју ин ту и ци -
ју у на ред ном пе ри о ду. Са мо про -
ве ре не чи ње ни це су ре ле вант не.
Мно го по слов них про ме на. Ви сок
ни во од го вор но сти до но си вам
мо гућ ност уна пре ђе ња у бу дућ -
но сти. У љу ба ви ма ло за тиш је. 

Упр кос тур бу лен ци ја ма иде те 
уз ла зном пу та њом у по слу. По моћ
при ја те ља је си гур на. Ма ло сте
де кон цен три са ни. Ва ге ко је су
билe у љу бав ној кри зи има ју мо -
гућ ност да из гла де си ту а ци ју.
Па зи те се по вре да згло бо ва. 

Пред ва ма је пе ри од ка да све
тре ба да ста ви те на сво је ме сто.
До бро се пре ра чу нај те шта
ствар но же ли те. Љу бав на 
си ту а ци ја је по ма ло за тег ну та.
Буди те стр пљи ви, ни је вре ме за
ве ли ке од лу ке. 

Оства ри ће те за ви дан успех и та -
мо где се не на да те. Ова си ту а -
ци ја ће вас про бу ди ти, би ло да
сте при ват ник, би ло да ра ди те у
фир ми. Но вац при сти же, не
бри ни те. Љу бав на си ту а ци ја је
за до во ља ва ју ћа. 

Бу ди те опре зни на свим по љи -
ма. Мо гу ће су сплет ке и ого ва -
ра ња, с ко ји ма мо ра те да се 
су о чи те. По моћ ко ја вам је обе ћа -
на ма ло ће за та ји ти. Ма ње љу -
бав не рас пра ве, по ма ло су за.
Про ла зна гла во бо ља. 

Ових да на се по тру ди те да 
рас пе тља те све што сте за пе тља ли.
Ис ко ри сти те овај пе ри од да
раш чи сти те све у сво јој гла ви.
Не тро ши те но вац у бр зи ни. Љу -
бав на си ту а ци ја се за о штра ва.
Из бе га вај те сва ђе.

Иа ко је око вас ха ос, ви сте мир -
ни и ста ло же ни. Има те по ве ре ња
у жи вот и зна те да про ме не увек
до не су не што до бро. Љу бав на си -
ту а ци ја по ла ко до жи вља ва кул ми -
на ци ју и парт нер вам при ре ђу је
из не на ђе ње. Про бле ми с ко сти ма
или кич мом. 

По слов ни по мак на бо ље, уз по -
моћ осо бе ко ја је на по ло жа ју.
По ја ви ће се но ве шан се, али бу -
ди те му дри, не жу ри те, да се све
не из ја ло ви. Ла во ви ко ји су у
бра ку има ју ми ран пе ри од; мо гу -
ће је ма ло за хла ђе ње од но са. 

По ла ко схва та те да мо ра те да
успо ри те. Ово је сте до бар по слов -
ни пе ри од за вас, али ни је мо ме -
нат за но ве про јек те. Ис ко ри сти -
те па у зу да раз ми сли те о то ме
шта ствар но же ли те. Љу бав ни
жи вот је од ли чан. Здра вље се по -
бољ ша ва. 

Ста би лан и по во љан пе ри од је
пред ва ма. Мо гу ће су и не ке на -
гра де за до са да шње за ла га ње.
Фи нан си је сти жу, али и бр зо 
од ла зе на за о ста ле ду го ве. За у зе ти
су ста бил ни, а сло бод ни мо гу
оче ки ва ти удва ра ња. Ди је та је
по жељ на. 

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Има ће те ви шак енер ги је у овом
пе ри о ду, што ће вам омо гу ћи ти
из ван ред не по слов не ре зул та те.
Не за по сле ни ма се пру жа мо гућ -
ност по ну де за по сао пре ко ин -
тер не та. Фи нан си је су ста бил не.
Љу бав и парт нер ски од но си су
под лу пом. 

Не упли ћи те се у ства ри ко је вас
се не ти чу. Из бе га вај те раз го во ре
и пре пир ке око се бе. Раз о ча ра -
ће те се у не ке при ја те ље. Мо гу ће
је и за хла ђе ње у љу бав ним од но -
си ма. Не ко из про шло сти же ли
да вам се вра ти. Тре ба ло би да то
из бег не те. 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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



Због рата у Украјини
тешко је знати
цене енергената

Исто важи и за
инсталације

Иако је лето у пуном јеку, чини
се да је више него икад приче на
тему грејања. Што се тиче испла-
тивости, макар у последњих неко-
лико година, један од најеконо-
мичнијих енергената био је гас.
У преводу, та варијанта је досад
била најинтересантија, ако се у
рачуницу инкорпорирају тро-
шкови и комфор.

Тако је било досад, макар до
почетка рата у Украјини, али
сада је све неизвесно, а нарочи-
то снабдевање гасом...

У Старчеву ускоро гас
доступан корисницима

Прилику да уживају у благоде-
тима грејања на гас имали су
житељи свих панчевачких насе-
љених места осим три јужна (не
рачунајући Брестовац), али ће и
тамо то бити у опипљивој пер-
спективи, јер су радови на гаси-
фикацији у завршној фази, макар
када је реч о Старчеву.

Тај посао координира бео-
градска фирма МТ „Гастел”,
чији руководилац Драган Мај-
сторовић каже да је челични
гасовод већ положен у земљу,
а сада су у току завршни
машински и грађевински радо-
ви на изградњи мерно-регула-
ционе одоризацијске станице
– МРОС Старчево, прекопута
бензинске пумпе „Рафаело
петрол”.

– Станица је већ постављена
на своје место. Већ је изграђена
подземна мерна станица – ПМС
Старчево, на углу војловачких
улица Спољностарчевачке и Пољ-
ске. Кад то све буде завршено,
остаје само да „Србијагас” ура-
ди такозвани топли прикључак
на свој гасовод, који је укопан
на три метра дубине. Након тога
биће обављено уплињавање, али
претходно треба да урадимо
испитивање под притиском, а
потом да сакупимо и сву атест-
но-техничку документацију и
тада улазимо у поступак избора
фирме за технички пријем.
Потом следи добијање употреб-
не дозволе и тек онда можемо
комплетну мрежу да уплинимо,
као и да започнемо израду при-
кључака. Ко ће да буде дистри-
бутер, то ћемо још да видимо,
будући да постоје три закона
који то одређују – каже Мајсто-
ровић.

Он истиче да је у интересу
фирме коју заступа да то буде
што пре...

– Када је у питању уплиња-
вање, надам се да ће то бити до

краја године и да макар неко-
лико корисника прикључимо
за почетак. МТ „Гастел” би
могао да се бави и дистрибу-
цијом, ако тако одлучи власник
„Миленијум тим”, а за то би
нам требало петнаесторо људи,
док би нам за само лиценцира-
ње било неопходно од три до
шест месеци. Полиетиленска
дистрибутивна мрежа у Стар-
чеву је спремна, а све што ради-
мо јесте да припремимо да се
доведе гас до мреже. Као што
смо већ рекли, привели смо
крају израду прикључног челич-
ног гасовода у дужини око 430
метара, закључно са ПМС Стар-
чево, као местом преузимања
гаса од „Србијагаса”, којем ћемо

као инвеститору предати гасо-
вод по добијању употребне
дозволе, док је „Миленијум тим”
ту финансијер и извођач –
наглашава руководилац МТ
„Гастела”.

Господска ствар – на дугме!

Када је реч о избору самог енер-
гента, сви поскупљују, како стру-
ја, дрва и угаљ, тако и гас, али је
питање редовности снабдевања
гасом отворено, услед познатих
могућих последица рата у Укра-
јини.

– Само да га буде, јер гас је
господска ствар – на дугме!
Наравно, неопходно је редовно
радити сервис уређаја, тј. гасних
трошила: котлова, пећи, шпоре-

та, проточних и акумулационих
бојлера... Одржавање гасне инста-
лације је законска обавеза. Добро
дођу и квалитетна термоизола-
ција зидова и ПВЦ и алумини-
јумска столарија за уштеду коли-
чине енергента. Рецимо, ја гре-
јем 135 квадрата, и то конден-
зационим котлом, који је послед-
ња реч комерцијално располо-
живе технологије. Плаћам око
десет хиљада динара месечно за
грејну сезону, док ме преко лета
за две кухиње и три купатила
топла вода кошта хиљаду и по
до две хиљаде динара – наводи
стручњак.

Што се тиче трошкова при-
кључка на уличну дистрибу-
тивну мрежу, он каже да то
зависи од дистрибутера. Цена
је иста и отплаћује се на кре-
дит, на рате.

– Дајемо као илустративан
пример праксу „Србијагаса”:
прикључак у дужини од 10
метара кошта 780 евра, плус
ПДВ, и то на кредит од 36 рата.
Мора да се плати у старту нај-
пре ПДВ, у нивоу од 20 одсто,
и прва рата, то јест око 18.500
динара, као и прва рата од
2.500, док остале иду месечно,
уз цену потрошеног гаса. Што
се тиче самог увођења, од тако-
зване жуте цеви с кућним мер-
но-регулационим сетом –
КМРС до трошила иде унутра-
шња гасна инсталација – УГИ,
данас углавном од бакарних
цеви – каже он.

Мајсторовић истиче да је цена
бакарних цеви у последњих годи-
ну дана драстично порасла и за
њих је незахвално давати пре-
цизније износе.

– Руке за инсталирање УГИ
крећу се од 20 до 25 евра по
метру. Пројектовање са свом
атестно-техничком документа-
цијом износи од 200 до 250 евра.
Таксе, техничко испитивање и
уземљење са изједначењем по
потенцијалу стају око 250 евра.
Конвенционални котао кошта
најмање око 500 до 600 евра,
плус руке, а кондензациони нај-
мање око 1.000 евра. Ови котло-
ви се најтоплије препоручују,
јер штеде гас око 10 одсто. Тре-
ба рачунати и руке за уградњу
котла и пуштање у рад са ове-
ром гаранције, у распону од 250
до 450 евра. Све у свему, за кон-
венционални систем грејања тре-
ба око 2.200 до 2.500 евра, а за
кондензациони око 2.800 до
3.500 евра. На све ово треба
укључити и трошкове набавке
опреме и материјала, као и мон-
тажу система грејања, за оне
који то немају. Све наведене
цене су оријентационе, а са изла-
ском на објекат и увидом у
и у пројекат могу да се дају

прецизније цене кроз понуду –
истиче руководилац МТ
„Гастела”.
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Eкипа емисије „Бициклом кроз
Србију”, предвођена Виктором
Савићем и Александром Радој-
ичићем, у уторак, 5. јула, посе-
тила је Омољицу, а познате
глумце су испред ОШ „Доситеј
Обрадовић” дочекали ученици
на својим двоточкашима.

Директор школе Владимир
Ристић и наставник техничко-
-информатичког образовања
Миодраг Тасић упознали су их
с великим успесима које ова
установа већ дуго постиже на
такмичењу „Шта знаш о сао-
браћају”.

Потом су чланови репрезен-
тације на европским првенстви-
ма Милица Милатов, Стефан
Живанов, Хана Ћирић и Лазар
Ђукановић у школском двори-
шту показали гостима бриљант-
но знање вожње бицикла на
импровизованом полигону
спретности и практичног пона-
шања у саобраћају. То су поку-
шали и Виктор и Александар,
познати и као Милутинац и
Балерина из филма „Монтеви-
део, Бог те видео”, иако с мно-

го мање успеха, али су за труд
свеједно добили аплаузе.

Напослетку су глумци били
пријатно изненађени када су
дознали колико омољички ђаци
користе бицикл и добро позна-
ју прописе у саобраћају.

Банатски Брестовац: Месна
заједница намерава да уз помоћ
ЈКП-а „Водовод и канализа-
ција” ускоро уради нову водо-
водну линију и прикључак за
зграду Дома културе, јер посто-
јећа пролази кроз приватни
посед и у лошем је стању. Фуд-
балски клуб „Будућност” оди-
грао је припремну утакмицу с
ФК-ом „Воја Гачић”.

Банатско Ново Село: Фолклор-
ни ансамбл Дома културе, зајед-
но са оркестром и вокалним
солистима, учествовао је у неде-
љу, 10. јула, на првом међуна-
родном фестивалу под нази-
вом „Вршачки венац”, који је
одржaн у истоименом јужно-
банатском граду. У току су при-
преме програма за 62. фести-
вал румунске музике и фол-
клора, који ће бити одржан од
25. до 28. августа у Новом Селу.

Долово: Журкица за најмлађе
Доловце приређена је у субо-
ту, 9. јула, а јавни музички час
одржао је оркестар фанфара
КУД-а „Гленфор Амбасадор”,
под диригентском палицом
Саве Бањаша. Нешто касније
у омладинској сали Дома кул-
туре представили су се млади
извођачи хип-хоп музике из
целе Србије, а домаћин им је
био Милан Радосављев, позна-
тији као реп уметник Рки Дпб.
Удружење учесника свих рато-
ва у понедељак, 11. јула, поло-
жило је венац на споменик
палим борцима на тромеђи
атара Долова, Мраморка и Вла-
димировца, месту где је 1941.
извршена диверзија на прузи.

Глогоњ: Бројним програмима
обележена је сеоска слава
Петровдан, а окончаће се иду-
ћег викенда, када се завршава
Летња лига у малом фудбалу.

Иваново: У току је санација
помоћног објекта Месне зајед-
нице. Након повлачења Аугу-
стина Калапиша нови пред-
седник Удружења банатских
Бугара „Иваново – Банат”
недавно је постао професор
Огњан Цветков.

Јабука: Илинденски турнир у
малом фудбалу почиње у субо-
ту, 16. јула. Камп на Тамишу
је нова туристичка понуда.

Kачарево: Панчевачки
Мото-клуб „Којоти” први пут
ће приредити мото-скуп на
простору Спортско-рекреа-
тивног центра „Језеро” сле-
дећег викенда, од 15. до 17.
јула. Чланови удружења
„Вардар” обављају припре-
ме за турнеју по Македони-
ји. У току је драмска радио-

ница за децу у организацији
Дома културе.

Омољица: Школу су у уто-
рак, 11. јула, посетили глум-
ци Виктор Савић и Алексан-
дар Радојичић, у склопу сни-
мања емисије „Бициклом кроз
Србију”. У току је уређење
зграде Месне заједнице, како
унутрашњости, тако и фаса-
де. Теку припреме за пред-
стојећи „Жисел”.

Старчево: У току је припрема
„Дана дружења”, а програм ће
ускоро бити сачињен и обело-
дањен. Требало би да Дом кул-
туре до краја ове недеље завр-
ши све радове у другом делу
зграде.

Месне актуелности

ПОЗНАТИ ГЛУМЦИ ПОСЕТИЛИ ОВЕ КРАЈЕВЕ

Бициклом кроз 
Србију и Омољицу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЗАПАЖЕНИ НАСТУПИ СЕКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ ИЗ НОВОГ СЕЛА

Фолклораши и музичари одлични и у Вршцу

ОМОЉИЦА И ИВАНОВО
ДО ГАСА ЗА ДВЕ ДО ТРИ ГОДИНЕ

Када јеречоОмољицииИвано-

ву, он наводи да тамо има и

мало више посла.

– У Омољици треба да буде

урађена ревитализација постоје-

ћаоко42 километраили80 одсто

планиранедистрибутивнемреже,

али још се не зна да ли ће то да

буде целина или ће се наставити

како је било пројектовано. Гасну

мрежу још треба да под прити-

скомпроверимодеоподео, одно-

сно да је није неко копао или

бушио и оштетио. Потом ћемо у

Омољицу да доведемо полиети-

ленски разводни гасовод, па се

надамдаћенареднегодинеевен-

туалнодоћидоуплињавања. Што

сеИванова тиче, тамоби требало

поново испројектовати гасовод и

потом урадити дистрибутивну

гаснумрежуза око400 прикљу-

чака. Свеусвему, моја, рекаобих

реална прогноза јесте да би у

Омољици прикључивање могло

да крене 2024. године, а у Ива-

нову годину дана касније – каже

Мајсторовић.

КАКО ТЕЧЕ ГАСИФИКАЦИЈА У ЈУЖНИМ НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ГАС БЛИЗУ, АЛИ СВЕТСКО ТРЖИШТЕ
СТВАРА НЕДОУМИЦЕ

Фолклорни ансамбл Дома
културе је, заједно са орке-
стром и вокалним солисти-
ма, у недељу, 10. јула, уче-
ствовао на првом међународ-
ном фестивалу под називом
„Вршачки венац”, који је
одржaн у истоименом јужно-
банатском граду.

Они су се на том скупу пред-
ставили разноврсним програ-
мом, а свој наступ су отворили
оркестарском нумером под
називом „Хангул”. Након тога
су уследиле „Влашке игре” из
околине Бора, па је Народни
оркестар извео „Влашки сплет”,
Теодора Мик је отпевала две
традиционалне румунске песме,
а Јана Максимовић исто толи-
ко српских изворних нумера.
Одличан наступ је зачињен

играма из Босилеградског кра-
јишта.

Поред оваквих наступа, пре-
ма речима директора Дома кул-
туре Бојана Бољанца, у току је
интензивна припрема програ-
ма за 62. фестивал румунске
музике и фолклора, који ће ове
године бити одржан управо у
Новом Селу, од 25. до 28. авгу-
ста.

– Очекујемо велики број уче-
сника у свим областима, фол-
клору, оркестру и хору, а изу-
зетно интересовање влада међу
вокалним и инструменталних
солистима, који ће се такође
представити на овој манифе-
стацији од изузетног значаја за
традиционалну културу румун-
ске националне мањине – каже
Бољанац.

При крају радови на мерно-регулационој
одоризацијској станици у Старчеву

И Балерина се
опробао у вожњи

Много деце на двоточкашима

Игре које измамљују аплаузе
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Манифестација „Панчевачко
културно лето” и ове године ће
се одржати у нашем граду, што
значи да ћемо од 15. јула до кра-
ја августа уживати у различи-
тим културним програмима које
су Kултурни центар и Дом омла-
дине припремили у сарадњи с
Градском управом.

Оно што је ново и што би могло
да буде занимљиво јесте чиње-
ница да ће се већина програма
реализовати у Градском парку.

– Ове године је новина то што
смо скоро све догађаје измести-
ли у Градски парк, за разлику
од ранијих лета, када се све одви-
јало углавном у Дому омладине
и на платоу испред Kултурног
центра. Разлог је то што су у
току радови у Улици Живојина
Мишића. Верујем да ће нам сви-
ма пријати да се окупимо у пар-
ку и позивам све грађанке и гра-
ђане да дођу и уживају у свему
што смо припремили. Настоја-
ли смо да програмом обухвати-
мо све сегменте и да осмисли-
мо понешто за сваку генераци-
ју, од најмлађих до најстаријих.
Неки програми биће реализова-
ни у кругу у парку, неки у дво-
ришту Народног музеја и испред
музеја, а касније, у августу, када
радови на Kорзоу буду заврше-
ни, дешавања ће се вратити на
плато испред Kултурног центра
– рекла је Марија Јевић, члани-
ца Градског већа задужена за
културу и омладину.

Слободан Танасијевић, уред-
ник музичког програма Kултурног
центра, детаљно је испричао шта
ће наши суграђани имати при-
лику да виде и чују овог лета
када је реч о садржајима које
припрема Kултурни центар.

– Наш први програм плани-
ран је за 11. август, када ће насту-
пити „Quan tum gui tar duo”. То су
два професора из музичких шко-
ла „Јосип Славенски” из Новог
Сада и „Јосиф Маринковић” из
Зрењанина, Душан Новковић и
Вељко Торбица. Они ће извести
један сериозан програм сачињен
од дела Скарлатија, Равела, Албе-
низа и других аутора, тако да ће
панчевачка публика моћи да чује
како звучи један класичан гитар-
ски програм у парку. То нисмо
имали јако дуго. Цео концерт ће
бити озвучен, тако да ће сигурно
уживати и сви који се те вечери
нађу у овом делу града – рекао је
Танасијевић.

Долазе и браћа Теофиловић

Још један концерт у кругу ће
сигурно привући велики број
наших суграђана. Наиме, 17.
августа тамо ће наступити бра-
ћа Теофиловић.

– С њима смо имали озбиљ-
не договоре, због тога што они
сада освајају хрватско тржи-
ште, први пут се појављују тамо
и имају низ заказаних конце-
рата у тој држави, али некако
смо на крају ипак успели да
уграбимо термин када ће они
бити у могућности да наступе
у Панчеву. Млађу публику 24.
августа на истом месту очеку-
је наступ хора „Вокал кидс”,
под диригентским руковод-

ством Јелене Цветић – навео
је Танасијевић.

Дани панчевачког рокенрола

Претпоставља се да ће 25. авгу-
ста Kорзо бити спреман да при-
ми публику и извођаче, па је за
тај датум заказан концерт KУД-а
„Станко Пауновић” на платоу
испред Kултурног центра.

– За крај овог програма, 1. и
2. септембра, очекују нас тради-

ционални „Дани панчевачког
рокенрола”, посвећени Ђеки, а
реализоваћемо их такође на пла-
тоу, у сарадњи са Удружењем
рок музичара Панчева. Сви про-
грами ће почињати у 20 сати,
изузев концерта хора „Вокал
кидс”, који почиње у 19 сати.
Улаз је, као и сваке године, сло-
бодан. У преговорима смо с још
неким извођачима, али то су
концерти изненађења, о којима
ће тек бити речи у наредном
периоду – рекао је Танасијевић.

Цртање у парку

Срђан Николић, директор Дома
омладине, рекао је да ће та уста-
нова реализовати свој стандардни
летњи програм, углавном у башти
Дома омладине, и да ће паралел-
но учествовати у реализацији „Пан-
чевачких летњих вечери”.

– Програм који први креће и
који ће трајати најдуже јесте
радионица карикатуре и илу-
страције „Цртање у парку”, коју
ће од 20. јула до 17. августа, сва-
ке среде од 18 до 19 сати, води-
ти Никола Драгаш. Радионица
је намењена деци узраста од
седам до дванаест година, а сав
неопходан прибор обезбедиће
Дом омладине. По завршетку
радионице организоваћемо и

изложбу радова који су на њој
настали – најавио је Николић.

Још један занимљив програм
који ће се реализовати током
лета јесте квиз „Мислилац”.
Велики број Панчевки и Панче-
ваца чуо је за овај квиз, а многи
су се већ и опробали у њему.

– Овај квиз је заправо цео један
концепт. Покушавамо, наиме, да
на једном месту окупимо сугра-
ђане вољне да се одморе у нашем
парку, али на забаван и друга-
чији начин, а уз то и да освоје
симболичне награде, да проведу
квалитетно време и да се забаве.

Потрага за благом

Већ 23. јула одржаће се концерт
„Панчевачког брас квинтета”.
Они ће на лименим дувачким
инструментима свирати хитове
класичне и џез музике.

– Ту је и програм „Потрага за
благом”, који је планиран за 11.
август. Он је намењен младима
до 15 година. Реч је о друштве-
ној игри коју играју деца поде-
љена у три тима, а у сваком тиму
је по 15 такмичара. Они прате
карту изабраног места, решавају
задатке и загонетке и такмиче се
ко ће први стићи до циља. На
забаван начин учесници ће упо-
знати културно-историјске зна-
менитости града Панчева – испри-
чао је директор Дома омладине.

Kвартет Немање Николића који
чине школовани и афирмисани
музичари с богатим музичким
искуством и великим бројем кон-
церата одржаним у Србији и ино-
странству наступиће 15. августа.

– Репертоар је обиман и разно-
лик, од класике и рокадонезаоби-
лазне филмске музике, али и музи-
ке из цртаних филмова, пре свега
Волта Дизнија. Тај део концерта је
првенствено намењен деци и биће
стварно интересантно слушатисве
то у нашем Градском парку.

Фолклор и улични свирачи

Бројни бендови ће наступати
током целог лета, а очекује се и
наступ KУД-а „Абрашевић” и
промоција књиге нашег Панчев-
ца Миће Илића.

– Оно што смо ове године
такође уврстили у програм као
новину јесу улични свирачи. Ту
смо ангажовали наше суграђа-
не, што ће свакако бити још јед-
но лепо освежење – рекла је
Марија Јевић.

Kако је најављено, у оквиру
програма „Панчевачке летње
вечери” биће још изненађења, о
којима ће наши суграђани бити
благовремено обавештени.

У ГРАДСКОМ ПАРКУ 15. ЈУЛА

ПОЧИЊЕ „ПАНЧЕВАЧKО KУЛТУРНО ЛЕТО”

МАЖОРЕТ ФЕСТИВАЛ У СЕНТИ

Прегршт медаља за
„Панчевачке лавице”

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Филмови снимљени из једног

непрекидног кадра, али оног пра-

вог, без лажних монтажерских

мигољења и скривених шавова,

изузетно су ретки. Разлог је очи-

гледан: они захтевају готово вој-

ничку организацију, снајперску

концентрацију и

микроиспланира-

ност сваког поте-

за и покрета.

„Boi ling Point”

(2021), ако ни

због чега другог, а

и тог другог има

напретек, треба

само због своје

техничке спакова-

ности радње у

један кадар (и то

радње која није

чист гаспарноев-

ски психоделични

транс, већ добро прорачуната сту-

дија карактера ухваћена у времен-

ски теснац једне ресторанске

кухиње) да добије све могуће

похвале и аколаде. Међутим, он је

некако минуо тихо и без превели-

ке помпе.

Испоставило се да је техника

једног кадра савршено пасовала

причи о елитном кувару који се

због различитих приватних и

пословних проблема у полуалко-

холисаном стању налази једне, по

његову каријеру преломне ноћи у

теснацу психолошко-организаци-

оног пакла који подразумава

вођење кухиње у тренутку када у

ресторану вребају „food” критича-

ри, хигијенски инспектори, 

размажени инфлуенсери, захтевни

и непристојни гости, али и они

који би да избегну алергију на

орашасте плодове.

Филм тако највише подсећа на

„Loc ke” с Томом Хардијем, иако

му мизансцен није на тај начин

клаустрофобичан (ликови се кре-

ћу кроз ресторан

и кухињу дајући

координате и

волумен том про-

стору). Ипак, сав

притисак мучног

ж о н г л и р а њ а

ресторанским

бизнисом, неу-

тренираним осо-

бљем и својим

личним демони-

ма прелама се

кроз иначе начету

и крхку психу

главног лика који

се танким нитима држи на окупу

да не прсне и не пропишти као

експрес лонац.

Стивен Грејам, стари британ-

ски ислуженик кога знамо још из

првих и најбољих Ричијевих фил-

мова, овде блиста налазећи нови

замајац у каријери као кувар

напукле персоне кроз чије распу-

клине куљају проблеми кондензо-

вани и нагомилани у току само

неколико десетина минута нечега

што изгледа као типична ресто-

ранска ноћ. Напет, узнемирујуће

интензиван филм густог драмског

ткања и експлозивних конфлика-

та који вам већ после неколико

минута неће дати да дишете.

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Boi ling Point”: Како
прекувати јаје и гледаоца?

Мажореткиње из Панчева оку-
пљене у клубу „Панчевачке
лавице” постигле су запажен
успех на трећем Европском
мажорет фестивалу (Euro pean
Majo ret te Festi val), одржаном
у Сенти у суботу, 2. јула.

На овом такмичењу су уче-
ствовале екипе из Словачке,
Румуније, Мађарске и тимови
из Србије: „Панчевачке лави-
це”, „Ko-Ma Majo ret te” из Кови-
на, „Ада денс клуб” из Аде и
д о м а ћ и н и
„ Ф л а м е н к о
денс клуб” из
Сенте.

Панчевке су
се представиле
у чак 11 кате-
горија и осво-
јиле неколико
признања.

– У катего-
рији кадета
прво место за соло штап осво-
јила је Анђела Габчик; у јакој
конкуренцији мини-формаци-
ја помпон кореографија „Спор-
такус” освојила је бронзу, а дуо
помпон „Пингвини” сребро. У
категорији јуниора мини-фор-
мација „Турбо пушка” добила
је бронзу, за соло штап Марија
Ћосић пласирала се на треће
место, а Уна Ембели освојила
је диплому за четврто место.
Када је реч о сениорима, Kатја
Богдановић је имала три сола
у категоријама помпон, штап

и маце и у сва три случаја је
освојила прва места. У истој
категорији Јовани Гајић је при-
пала диплома за четврто место
у соло штапу, а као дуо сенио-
ра (штап) Kатја и Јована осво-
јиле су диплому за четврто
место. У категорији најмлађих
и најслађих Лара Богдановић
је освојила прво место у соло
помпону – рекла је Ирина Бог-
дановић, тренер и кореограф
„Панчевачких лавица”.

Према њеним речима, дома-
ћини и тимови из Ковина тако-
ђе су се издвојили својим насту-
пима и пласманом.

– Тимови Савеза мажорет-
киња Србије показали су вели-
ко умеће, а такмичење је про-
текло у одличној атмосфери.
Видели смо заиста добре коре-
ографије и наступе. Судија из
Србије био је Kристијан Бог-
дановић. Наше шампионке, као
и мажореткиње из Ковина већ
наредног дана, 3. јула, на „Дани-
ма Вајферта” представиле су
свој такмичарски програм пан-
чевачкој публици. За нас нема
предаха, настављамо даље да
вредно радимо, јер нас ускоро
очекује још наступа – рекла је
Ирина Богдановић.

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

ПРОГРАМ ЗА ОВУ

НЕДЕЉУ

ПЕТАК, 15. ЈУЛ, 20 сати,

двориште музеја: концерт

„200 плус”.

СРЕДА, 20. ЈУЛ, 18 сати,

парк: радионица за децу

Николе Драгаша „Цртање у

парку”.

ЧЕТВРТАК, 21. ЈУЛ, 20

сати, парк: „Funk, Soul

Expe ri en ce”.

ДОМ ОМЛАДИНЕ ИМАЋЕ И СОПСТВЕНИ

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

Kако је рекао директор Дома

омладине, установа којом он руко-

води организоваће током лета и

свој редован летњи програм.

– У оквиру нашег летњег програ-

ма обележићемо 12. август, Дан

младих, у сарадњи с Градом. Ове

године ћемо тим поводом органи-

зовати врло занимљиву трибину за

младе на тему безбедности у ноћ-

ном животу, а у плану су и два кон-

церта– рекао је Срђан Николић.

Сам летњи програм најви-

ше је, према његовим речима,

усмерен на музичке догађаје.

– Можемо да се похвалимо

да нам 22. јула долази познати

бенд из Хрватске „Бркови”, који

је поникао у Панчеву. Све вас

позивамо да дођете и уживате

у њиховом наступу. Обављају се

и последње припреме за фести-

вал „Fre e Dom Art”, који почиње

23. августа. О комплетном лет-

њем програму заинтересовани

се могу информисати на сајту

Дома омладине и на нашим

профилима на друштвеним

мрежама „Фејсбук” и „Инста-

грам” – додао је Николић.

ЗБОГ ОВОГА ЋЕ СЕ УГАСИТИ УЛИЧНА РАСВЕТА

Град Панчево и Дом омла-

дине у сарадњи с Регионал-

ним центром за таленте

„Михајло Пупин” обележиће

и Дан науке, 23. август.

Тог дана ће бити промовиса-

ни млади таленти нашег града

који су до сада показали завид-

не резултате и успехе, а биће

одржана и промоција часописа

„Национална географија”.

– Један део овог програма

биће нарочито занимљив.

Наиме, око 21 сат нас у Град-

ском парку очекује мрак.

Мораћемо да искључимо

уличну расвету како би екипа

из часописа „Национална гео-

графија” приказала хологра-

ме које је припремила. То ће

сигурно бити егзотичан садр-

жај и права авантура какву

још у Панчеву нисмо имали –

рекла је Марија Јевић.

Слободан Танасијевић, Марија Јевић и Срђан Николић

Дани панчевачког рокенрола
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КАКО НАШ ГРАД ИЗГЛЕДА НА ИНТЕРНЕТУ

ШТА ВИДЕТИ И РАДИТИ У ПАНЧЕВУ
На овом месту новинари „Панчевца”
записују редове о свом граду Панчеву
на различите начине: кроз личне импре-
сије, приче о знаменитостима, фести-
валима... То има одређену ноту јер су
чланови наше редакције локалпатрио-
те, па самим тим често су и субјектив-
ни, и у позитивном и негативном кон-
тексту. Зато је интересантно знати како
наш град „виде” сајтови који се баве
путовањима и дестинацијама које (не)
треба обићи. Овом приликом одлучи-
ли смо се за садржај блога https://boo -
ka web.com /sr/blog/sta-vide ti-i-radi ti-u-
pan ce vu, који смо због простора у нови-
нама приредили и скратили. Подна-
слов тог текста гласи „Испланирај излет
до Панчева”.

Мало је рећи да Панчево често остаје у
сенци суседног Београда у много чему,
па није превише изненађујуће да је то
случај и кад је у питању туризам. Упр-
кос томе што се о туристичкој понуди
Панчева релативно мало говори, ника-
ко не би требало да је потценимо. Пан-
чево је неуобичајен град по многим
аспектима: на овој тачки шарм војво-
ђанских градића, дах индустријске зоне
и љубав према зеленилу спајају се у
јединствени амалгам неспојивог.

Панчево је данас један од најважни-
јих градских и индустријских центара
Војводине. Посебан напредак доживља-
ва за време живота Ђорђа Вајферта,
првог гувернера Народне банке и кти-
тора који је своме родном граду много
тога подарио. Необична архитектура

градских улица занимљива је по још
нечему. Њихов изглед често привлачи
очи продуцената, због чега је Панчево
стекло титулу филмског града. Огро-
ман број легендарних домаћих фил-
мова – преко 60 – снимљен је баш у
овом граду. Пођите туром „Филмска
прича” и тестирајте себе да ли можете
препознати нека од места у граду и
околини на којим су настале неке од

култних сцена српског филма. Фасаде,
тргови, обала Тамиша и ентеријери јав-
них и приватних кућа стварају илузију
прошлих времена, па се лако трансфор-
мишу у атмосферичне кулисе.

Панчево има одличан географски
положај, јер је од главног града удаље-
но само 20 километара. Налази се на
обалама Тамиша и Дунава, у јужном
делу Баната, и представља администра-
тивно седиште Јужнобанатског управ-
ног округа. Обилазак музеја и споме-
ника, одмор окружен зеленилом пан-
чевачких паркова, неуобичајене туре
какве нећете наћи ни у једном другом
граду у Србији или, чак, мање тради-
ционалне активности попут урбаног
истраживања – то је само делић актив-
ности у којима се можете опробати у
овом граду.

Панчево је дом неколико интере-
сантних музеја и културних институ-
ција. Најлепши је, вероватно, један тра-
диционалан музеј: Народни музеј Пан-
чево. Уз њега, у Панчеву можете откри-
ти и нешто мање ортодоксне поставке.
На градском кеју налази се стара ком-
позиција састављена од локомотиве и
вагона, фасцинантан музејски експо-
нат под ведрим небом. Љубитељи мотор-
них возила уживаће и у музејској збир-
ци старовременских мотоцикала. У око-
лини Панчева налазе се и два вредна
археолошка налазишта: неолитско Стар-
чево и Долово.

Бујно зеленило пар-
кова Народна башта
и Барутана, обале
река Тамиш и Дунав,
острво Бела стена и
Градска шума маме
посетиоце који желе
да побегну од вреве
центра града својим
чарима. То није све,
јер се у близини
налази и неколико
познатих резервата
природе: Ивановач-
ка ада, Поњавица и
Делиблатска пешча-
ра – да ли сте знали
да се у Србији нала-
зи највећа пустиња
у Европи? Добро
дошли у „европску
Сахару”, која по свом
настанку представља
јединствен феномен
на овом континен-
ту. Сви они заједно
чине Панчево сјај-
ним местом за све

љубитеље природе и рекреативце.
Панчево је најживописније за време

фестивала: најпознатији су „Дани Вај-
ферта” и празник боја и радости Интер-
национални карневал Панчево, што је
највећа улична манифестација у Срби-
ји. Традиционално велики број посе-
тилаца и туриста привлаче и Панче-
вачки џез фестивал и фестивал
„Ethno.com”.

Вајфертова рута: крените стопама
најславнијег Панчевца и обиђите кључ-
не тачке у којим се његов живот одви-
јао. Обилазе се његова родна кућа,
здање Старе пиваре, родна кућа Олге
Смедеревац, Храм Преображења
Господњег, Народни музеј Панчево,
„Славина”, Црква Свете Ане и поро-
дична гробница Вајфертових, у којој
данас почива. Обиље зелених повр-
шина које су плућа града чине да је
Панчево постало солидна породична
дестинација. Вреди, ипак, издвојити
још једно место: то је Народна башта,
највећи парк у Панчеву и омиљено
шеталиште и простор за боравак у
природи.

Надамо се да смо овим текстом успе-
ли да вам приближимо делић
атмосфере Панчева. Уколико вам се
допало, прошетајте и сами панчевачким
улицама и трговима. Спој елегантних
грађевина и духа индустријализације
свакакоостављаупечатљивинезабораван
траг. Приредио С. Трајковић

Исидора Мун је посебна јер је дру-
гачија. Њена мама је вила, њен тата
је вампир, а она је и једно и друго.
Исидори се клима очњак! Kада вам-
пирима испадне очњак, они га ура-
ме и окаче на зид, док виле оста-
вљају зуб испод јастука за зубић
вилу. Исидора не зна шта да ради
све док једне ноћи не упозна магич-
ну мишицу Мижонет. Уз Мижоне-
тину помоћ, Исидора ће створити
нову традицију, која је потпуно
јединствена, баш као и она!

Серијал књига о Исидори Мун
ауторке Харијет Манкастер један је
од најпознатијих и најпревођени-
јих серијала за децу широм света.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали где
бисте летовали кад бисте били цари-
чино дете. Књиге из „Вулкана” доби-
ће аутори следећих порука:

„Не бих то волела. Летовала бих
само на безбедним местима уз хрпу
обезбеђења и папараца. Дражи је
мени мој мир у Прчању од свих цар-
ских дестинација.”

„Где год пожелим! А овако ћу тамо
где сам летовала и прошле и прет-
прошле године – нигде.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање како се штитите од
врућине:

„Уроним у море књига, а тамо је
време онакво какво се писац и ја
договоримо да ће бити!”

„Пијем најбоље добро расхлађене
коктеле, две црнкиње машу листови-
ма палме око мене, уживам у звукови-
ма океана који ми милују табане... а
кад се пробудим – задњица на троседу,
ноге у лавору, мајица мокра од зноја,
сува уста. Судбино пуста!” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљиви-
ји одговор на питање: „Има ли ваша
породица неку тајну?”, наградићемо
по једном књигом. Награђене одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Роман „Прелудијум” ауторке Сла-
вице Мастикосе је породична сага
коју спознајемо кроз причу мајке и
ћерке. Оне се уочи бомбардовања
Србије 1999. суочавају с болним поро-
дичним губитком и морају да откри-
ју и размрсе клупко тајни и лажи
које су својевремено настале зарад
добрих породичних односа, а сада
прете да их униште.

Међу корицама се налази читав
двадесети век, много догађаја, интри-
гантних и веома колоритних ликова
које судбина повезује специфичним
нитима. Откривање породичних тај-
ни омогућава здрав наставак живота
људи који заслужују да им се добро
добрим врати.

Прелудијум

Исидора Мун
упознаје 

зубић вилу

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најзанимљиви-
ји одговор на питање: „Шта је вама
поклањала зубић вила?”, наградиће-
мо по једном књигом. Награђене одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ако вам недостаје неки брз, ефикасан,
једноставан и надасве бесплатан лек
против нагомиланог стреса, градске
вреве и силне корпоративне јурњаве,
једно баш такво зелено, тихо и окре-
пљујуће мирно место налази се надо-
мак града.

Заправо, од остатка урбаног света
дели га само једна водена баријера у
облику прелепе банатске реке Тамиш.

Ради се о Градској шуми, дивном
месту прикладном за ходање, трчање и
потпуну телесно-мозговну релаксацију.

Сваки житељ овог града на располага-
њу има и те како доступно место за
свакодневно опуштање у истински при-
родном амбијенту, обиљу зеленила,
задовољавајућој количини кисеоника,
па чак и у правој недирнутој дивљини.

Да би се у томе уживало, није неоп-
ходно одлетети у неку егзотичну недо-
ђију, јер поред већ неретко препуне
Народне баште, чијој се лепоти доду-

ше нимало не може приговорити, мно-
ги Панчевци и не знају да у непосред-
ној близини, надохват руке, постоји
једна истински божанска локација и
лек за душу и тело.

Понекад је за то
сасвим довољно имати
мрву добре воље, нату-
ћи патике и кренути у
шетњу.

И, коначно, тај 
предлог за лако доступан
свакодневни једночасовни
пешачки (може и тркач-
ки) „ђир”.

Реч је о Градској
шуми – идеалном и скро-
витом уточишту зa бег
од свакодневних теско-
ба, а потребно је само
прећи Тамиш и већ сте

у царству мира, тишине и живописног
зеленила.

До тамо је могуће доћи на два начи-
на. Један је помоћу чамца који свако-
дневно бесплатно превози све они који
желе да пређу Тамиш. Иначе, ово пло-
вило је, многи то знају, укотвљено на
кеју у близини Црвеног магацина или
прекопута просторија веслачког клу-
ба и ресторана „Шајка”. То је физич-
ки и технички лакша варијанта, али
како је данашњем корпоративном чове-
ку неопходно што више рекреације,
препоручљивија му је она, условно
речено, тежа опција: да до Градске
шуме иде пешке, то јест преко једног
од два моста који повезују град и Град-
ску шуму. Свеједно је с које стране
ћете се упутити тамо, да ли преко ста-
рог или новог пута и преводнице. Нај-
битније је да пређете на другу страну

и направите круг дужине нешто мање
од десет километара.

Ту треба бити обазрив, јер аутомоби-
ли углавном јуре као фурије, док се не
дочепате шуме. А када пређете на ту,
другу страну, чаролија почиње.

Најсигурније је држати се насипа,
односно пратити реку, иако није ника-
кав проблем ни завући се у густиш, јер и
тамо има обележених стаза, пре свега
захваљујући волонтерском труду члано-
ва Планинарско-еколошког клуба „Соко”.

Наравно, све то ваља чинити у складу
са слободним временом и истраживач-
ким потенцијалом. А тамо се заиста има
много тога видети – од шароликог биљ-
ног света, попут великих примерака хра-
ста лужњака, до разних врста птица, за
које наравно треба бити стрпљив, изабра-
ти праву локацију, примирити се и саче-
кати да се крилати лепотани привикну на
ваше присуство, након чега ревија пре-
дивних пернатих костима може да почне.

Та стаза не одузима више од сат –
сат и петнаест минута лаганијег хода.
Сасвим пристојно и довољно за „прву
антистресну помоћ”.

Нажалост, многи се већ наредног
тренутка „прену” и схвате да је поме-
нути бег неостварљива мисија, брже-
-боље „похитају” натраг у сурову реал-
ност, како би се поново препустили
својим мукама и мучитељима и као
злодухе их до изнемоглости носили на
нејаким плећима.

Међутим, има и оних који зарад соп-
ственог добра успевају да одоле свим
„натприродним силама”, учине мали
напор и релаксирају се на један тих,
миран и сасвим природан начин. Ј. Ф.

ГРАДСКА ШУМА – ОАЗА ЖИВОПИСНЕ ПРИРОДЕ НАДОМАК ГРАДА

Место за спокој и релаксацију тик преко реке

Црква Свете Ане

Стара пивара и панорама града

Најбоље је пешке на другу обалу

А може и чамцем...
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Панчево одавно није имало
таквог спортског стручњака.
Веровао је у себе, чак и онда
када су многи посумњали да ће
успети. „Загризао” је живот и тај
тренерски хлеб са седам кора,
храбро се упустио у неизвесност
коју доноси свака наредна утак-
мица и – успео!

Ово је прича о једном сјајном
Панчевцу, о момку који је начи-
нио права чуда у афричком и
азијском одбојкашком свету и
који ће бити једини Србин селек-
тор на предстојећем Светском
првенству за жене у Пољској и
Холандији. И то као селектор
женске одбојкашке репрезента-
ције Казахстана.

Дарко Добресков је рођен 29.
септембра 1983. године, а игром
преко мреже „заразио” га је отац
Драган, у то време тренер Одбој-
кашког клуба „Динамо”, у коме
је Дарко и почео да тренира, са
својих десет-једанаест година.

– Ја сам целу играчку карије-
ру провео у „Динаму”. Прошао
сам кроз школу одбојке, а онда
сам био члан одличне генера-
ције која је у пионирској конку-
ренцији била вицешампион Вој-
водине, а у кадетској и јуниор-
ској конкуренцији и најбоља у
покрајини. Тада су играли:
Милош Гавриловић, Бојан
Познић, Данијел Стевановић,
Мирослав Виријевић, Срђан
Радић, Марко Терзић и други
талентовани момци. Играо сам
на позицији техничара, а играч-
ку каријеру сам окончао 2005.
године. Одиграо сам један меч
у Првој Б лиги, победили смо
Ниш с тренером Владимиром
Јованчићем Флојдом и окачио
сам патике о клин. Схватио сам
да не могу више да напредујем
као играч, па сам се полако окре-
тао тренерском позиву. Некако
је то био природан пут. Већ тада
сам водио млађе категорије у
„Динаму”, а знање сам упијао и
од тренера Нинета Марковића
и Салета Владисављева, који су
водили први тим – присећа се
Дарко својих почетака у одбој-
кашком свету.

Да има дара за спортског учи-
теља, показало се веома брзо.
Предводио је генерацију мома-
ка рођених 1991. године, у којој
су између осталих били и Милош
и Урош Милић и Стефан Вла-
дисављев, кадетски прваци Вој-
водине 2006. године, а стицајем
околности, са своје 23 године,
Дарко је кратко био и тренер
првог тима „Динама” у Првој
лиги, када је клуб једва опстао,
играјући с три кадета у првој
постави.

– Били су то почеци у тренер-
ском послу. У стручни штаб стар-
чевачког „Борца” ушао сам 2008.
године, с Војом Павловићем,
када је први тренер био Драган
Кобиљски. Играли смо у Супер-
лиги, несрећно смо испали, тре-
бао нам је један бод из дуела с
„Партизаном”, али... У то време
сам почео и да се бавим одбој-
кашком статистиком. Вратио сам
се кратко у „Динамо”, а већ 2010.
године постао сам статистичар
одбојкашке репрезентације
Македоније. Нисмо успели да
се квалификујемо за Европско
првенство у Острави, али тада
сам почео да схватам тај „вели-
ки” одбојкашки свет – премота-
ва Дарко кадрове сећања.

И онда почиње права спорт-
ска одисеја и „откривање” африч-
ког и азијског континента. Усле-
дио је одлазак у Тунис, у клуб

„Сфакс”, где је јунак наше при-
че био статистичар, али и помоћ-
ни тренер у екипи коју је као
шеф стручног штаба предводио
Јошко Милекоски. Упоредо је

почео да ради и с репрезента-
цијом те земље, са селектором
Фатихом Мкауером, где је од
2011. до 2016. године био једи-
ни странац у изабраној селек-
цији те афричке државе. Тунис
је у то време постизао фанта-
стичне резултате... Два пута је
био други, једном трећи на
Првенству Африке, освојио је
сребро на Медитеранским игра-
ма у Турској, био је победник
квалификација за Олимпијске
игре које су одржане у Камеру-
ну, када је изборио пласман за
највећу светску спортску смотру
у Лондону 2012. године, уче-
ствовао је на Светском првен-
ству у Пољској, на Светском купу
у Јапану, играо је чак четири
пута у Светској лиги, а 2013.

године био је првак арапских
земаља на шампионату који је
одржан у Бахреину. И све то с
нашим човеком на клупи. С Дар-
ком Добресковим.

– Предводио сам јуниорску
селекцију Туниса, као и репре-
зентацију до 23 године и са обе
екипе смо били шампиони
Африке. У међувремену сам
радио и у Турској, у клубу „Спор-
тото”, били смо четврти у њихо-
вој Суперлиги. У сезони

2013/2014. освојили смо и Бал-
кански куп, а први тренер је и
тада био Јошко Милекоски. Лепе
успомене ме вежу и за клуб
„Црвена звезда” из Туниса. Ту
сам био од 2014. до 2016. годи-
не. Шеф стручног штаба био је
Холанђанин Хари Брукинг, који
је својевремено играо и са чуве-
ним Бланжеом. Били смо вице-
шампиони Туниса, освојили смо
национални куп, били трећи у
Африци, шампиони арапског
првенства... – препричава наш
млади саговорник своје пребо-
гато животно, али и одбојкашко
искуство.

Уследио је потом нагли прео-
крет у каријери, па је Дарко с
мушке прешао на женску одбој-
ку. Радио је у клубу ЦФЦ, у жен-
ској репрезентацији Туниса, а
потом је, заједно са Синишом
Рељићем, имао још једну епи-
зоду у клупској одбојци Супер-
лиге Турске. У међувремену је
завршио неопходне курсеве за
тренера у Тајланду, добио је
лиценцу...

– Одлучио сам да се вратим
мало у Србију, па сам у сезони
2017/2018. био у „Железнича-
ру” из Лајковца, с Цецом Илић

и Владимиром Живковићем.
Тада смо освојили Балкански
куп и Куп Србије, а онда сам на
предлог Радована Гачића преу-
зео фински клуб „Вампула”. Било
је то моје прво искуство на месту
првог тренера. Идеја је била да
за три године од мог именовања
за шефа стручног штаба „Вам-
пула” постане шампион Фин-
ске. Прве године смо играли у
Челенџ купу, наредне у ЦЕВ
купу, а онда је пандемија коро-
навируса прекинула цео проје-
кат. Тада су у мом тиму играле
и три наше девојке: Алаксандра
Цветичанин, Нина Јакић и Алек-
сандра Петровић. Било је неких
преговора да пређем у Швајцар-
ску, у чувени „Волеро” из Цири-
ха, да се прикључим Цеци Илић,
али нешто се изјаловило. Преко
мог пријатеља Украјинца Алек-
са Костицина стигао је позив да
идем у Казахстан. Прихватио
сам понуду и преузео „Хуаниш”
из Петропавловска. И нисам
погрешио. Била је то незаборав-
на година – са осмехом на лицу
прича јунак наше приче.

Циљ је био да се клуб стабили-
зује, јер казахстанска женска
одбојка напредује великом брзи-
ном. Улаже се много новца, а два
клуба имају милионске буџете.

Наравно да се
Дарконијеупла-
шио, јер он је
рођени побед-
ник.

– Ух, било је
баш много
тешко. Имали
смо ситуацију
да од четрнаест
утакмица мора-
мо да добијемо
тринаест како
бисмо испуни-
ли циљ. Били
смо трећи у
купу, мало смо
се истрошили
од тешког рит-
ма утакмица,

али успели смо да заиграмо у
Лиги шампиона Азије. И ту смо
остварили феноменалан успех.
Играли смо финале против „Алта-
ја” у фантастичној атмосфери,
пред више од 6.000 људи; 
за наш мали клуб је само уче-
шће у финалу било величанстве-
ни тријумф. Али ту није био крај.
„Алтај” је повео с 1:0, добивши
први сет са 26:24, водио је и са
2:0, а онда је уследио велики
преокрет. Трећи сет смо добили
с 30:28, четврти са 27:25, а у тај-
бреку смо почистили великог
ривала. Пети сет смо добили с
15:6 и тако постали прваци Ази-
је! Било је то у априлу ове годи-
не, када је клуб освојио своју
прву титулу у историји. Сада нам
предстоји учешће на Светском
клупском првенству, у децем-
бру, у Бразилу, а после тог вели-
ког успеха стигао ми је позив да
преузмем и женску одбојкашку
репрезентацију Казахстана. Рад
на месту селектора ове земље
започео сам 16. јуна, а већ
последњег дана јула очекују нас
квалификације за Лигу нација,
које ће бити одржане у Задру,
па Азијски куп на Филипини-
ма, а потом и учешће на Свет-
ском првенству у Пољској и
Холандији. Стартујемо против
Американки, а у Лођу ћемо одме-
рити снаге са Србијом. Догоди-
не учествујемо на Првенству Ази-
је, а чекају и нас и квалифика-
ције за одлазак на Олимпијске
игре у Паризу – с поносом гово-
ри наш саговорник о пређеном
путу, али и искушењима која му
предстоје.

Дарко Добресков – одбојка-
шки глобтротер. цар Африке
и Азије. Момак који говори
три језика, енглески, француски
и руски, учесник Олимпијских
игара, трофејни стратег који
не мисли да стане. И не тре-
ба!

Срећно, мајсторе!
Александар Живковић

Војвођанска улица припада
територији Месне заједнице
Младост. Под овим називом
постоји од 1985. године, а
простире се до Србијанске
улице. Улица је у почетку
носила назив Миса виногра-
ди II ред, а нови назив је доби-
ла с планском изградњом
новог насеља...

Од 16. века па надаље разни
мали народи и државе, у стра-
ху од Турака, прилазили су
Аустрији. А кад је Османско
царство почетком 19. века
ослабило, у тим народима се
пробудила национална свест
и јавиле су се тежње да се
створе националне државе.
До праве експлозије ових зах-
тева дошло је 1848, када се у
Француској у фебруару те
године десила револуција и
када је монархија замењена
републиком. Немци су одр-
жали свој конгрес уједињења,
а и Мађари су истакли своје
националне захтеве.

Дигли су се и
Срби. Без ика-
квог унапред
с п р е м љ е н о г
плана и без
претходне орга-
низације, они
су 10. марта
1848. ступили у
акцију: у Зему-
ну и Панчеву
формирана је
народна гарда
и збaчене су
општинске вла-
сти на чијем су
челу стајали
Немци. Панче-
во је прогласи-
ло спајање са
Угарском, а
побуњеници у
Земуну носили
су мађарску
заставу.

Н а р о д н и
одбор Срба,
коме је предсе-
давао Исидор
Николић, донео је у Будиму
6. марта своје закључке, од
којих је први био овај: „Србљи
признају мађарску народност
и дипломатичко достоинство
мађарског језика у Унгарији,
али захтевају да се њиова
народност призна и слобод-
но употребљавање језика
њиног у свим њиним делима
и саветовањма законом утвр-
ди.” Овај документ садржао
је и следећи поклич: „Краљу
верност, отечеству сваку жер-
тву, Мађарима братску љубав!”

Али Мађари су врло брзо
изразе те љубави одбили!

Исидор Николић је рођен
1805. године у Србобрану,
у старој племићкој породи-
ци. Студирао је филозофи-
ју и права у Сегедину, Печу-
ју и Пешти, а онда ступио у
државну службу. И пре 1848.
године био је посланик на
црквено-народним сабори-
ма и активан у српском
националном покрету.

Након пропасти српске
револуције 1848/49. године

Исидор Николић био је име-
нован за врховног жупана у
Бачкој и Торонталској жупа-
нији и Вршачком округу. Као
последица ратних дејстава и
слома Револуције, у Војводи-
ни су се јавилe немаштина и
глад, а ситуацију је додатно
погоршало ширење сточне
куге, као и додатни намети
за издржавање царско-кра-
љевске војске. Становништво
је масовно умирало. Исидор
Николић је искористио свој
положај великог жупана да,
без тражења сагласности од
владе и цара, о државном тро-
шку набави и достави народу
велике количине хране и
жита. Издејствовао је обна-
вљање око 18.000 порушених
кућа и неколико цркава.

И сам је био ктитор право-
славне цркве у Србобрану, а
део средстава обезбедио је од
аустријског цара Фрање Јоси-
фа Првог, који му је био лич-
ни пријатељ.

У 47. години отишао је у
пензију с високог државног
положаја и посветио се књи-
жевности, а неке његове руко-
писе објавила је Матица срп-
ска, чији је почасни члан био.

Његове велике заслуге за
српски народ пале су у забо-
рав, због неприхватања од
стране Милетића и омлади-
не. По њима, он је био
аустрофил и конзервативан.
Компромитовао се 1852.
године као аутор оде аустриј-
ском цару Францу Јозефу.
Био је почасни члан Мати-
це српске од 1847. године,
када је уплатио прописан
прилог. Објавио је тим пово-
дом пригодни чланак децем-
бра 1847. године, под насло-
вом „Мила Матице сербска”,
у „Српском народном листу”
у Пешти.

У браку са Аном имао је
два сина: Владислава и Иси-
дора.

Умро је на Сретење 1862.
године у Сомбору, где је до
тада живео.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ВОЈВОЂАНСКА

УлогаИсидораНиколића
устварањуВојводине

ЈОШКА И ФАТИХ

НИШТА БЕЗ ПОДРШКЕ НАЈМИЛИЈИХ

Одбојкашки занат је упијао

од многих тренера током

своје богате каријере. Ипак,

Дарко издваја два имена.

– Од Јошке Милекоског

сам највише научио о

самом тренажном процесу,

али у раду с Тунишанином

Фатихом Мкауером схватио

сам однос с људима, орга-

низацију клуба, како функ-

ционише група. Обе ствари

су јако битне у овом нашем

послу – не заборавља да

истакне шампион Азије.

НАЈДРАЖА МЕДАЉА

Дарко је био учесник Олимпиј-

ских игара као члан стручног

штаба селекције Туниса и тако

је испунио сан сваког спорти-

сте, а најдражу медаљу осво-

јио је на Медитеранским игра-

ма у Турској 2013. године.

– Тунис је тада направио

велико изненађење. Стигли

смо до финала, играли смо

јако лепо, баш сам био поно-

сан и на себе и на целу екипу.

Изгубили смо од Италије с 3:2

у финалу, али то сребрно

одличје ми је баш јако драго –

додаје Добресков.

Да би се опстало и успело у

све суровијем спортском све-

ту, када се грешке готово не

опраштају, неопходно је имати

подршку породице.

– Заиста је тако. Не бих

успео да нисам имао разуме-

вања од супруге Василије пре

свега. Синови Лазар и Васи-

лије су моји најватренији

навијачи, тата Драган је глав-

ни саветник, а мама Миланка

је увек ту да подржи свог сина

– са осмехом каже Дарко.

НАШ ГОСТ: ДАРКО ДОБРЕСКОВ, ОДБОЈКАШКИ ТРЕНЕР

ЦАР АФРИКЕ И АЗИЈЕ

Насловна страна драме
Исидора Николића

Војвођанска улица



Овај крај је, по свему судећи,
био веома погодан за живот
због доступне воде и водених
путева, плодних ораница и дру-
гих расположивих животних
ресурса – каже председник
удружења.

Поставка у првој просторији
почиње приказом светски
познате старчевачке културе из
неолита, а замишљено је да
тамо буду изложене реплике
посуда и предмета из помену-
тог доба, као и одређене фото-
графије и прикази који илу-
струју ову културу и њено откри-
вање. Прича се потом сели на
друге културе и археолошка
раздобља који сведоче о кон-
тинуираном животу на овом
простору.

Тако се долази и до помену-
тог периода Банатске војне гра-
нице, јер је у Старчеву основан
12. пук односно један од три у
Банатској војној граници.

Недалеко одатле налази се и
трећа просторија, у којој се одр-
жавају привремене тематске
изложбе.

Интересантно је то да је и
сама зграда у којој се поменута
едукативно-изложбена поставка
налази у ствари изграђена у периоду
Банатске војне границе, 1857.
године.
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Екипа младих и веома образо-
ваних људи, истинских ентузи-
јаста, пре извесног времена одлу-
чила је да темељно истражи свој
крај како би дошла до најзна-
чајнијих културних вредности
из богате историје овог краја.
Реч је о члановима старчевач-
ког удружења „Пагус”, који су
пре неколико година реализо-
вали занимљив пројекат под
називом „Културна стаза Банат-
ске војне границе”.

Они су тада дошли до обиља
природних и културних вредно-
сти које обухватају и повезују
пет насељених места јужног дела
Панчева: Војловицу, Старчево,
Омољицу, Иваново и Банатски
Брестовац.

Део тог материјала послужио
је и као подлога за формирање
поставки у касније основаном
старчевачком музеју, засад једин-
ственом по свом изгледу и садр-
жају на овим просторима када
је реч о местима тих габарита.

Удружење „Пагус”, са седиштем
у Старчеву, основано је у марту
2015. године с примарним циљем
да ради на развоју и афирмаци-
ји руралних предела, промоци-
ји и очувању културног наслеђа
и природних вредности, уз
поштовање локалног идентитета.

Према речима председника и
оснивача поменуте организаци-
је Марка Ивошевића, њихова иде-
ја је да локална заједница има
користи од културног и предео-
ног наслеђа које се налази у њеној
околини, што би се манифесто-
вало на различитим пољима.

– Крајем 2017. године удру-
жење је успоставило прву линиј-
ску културну стазу у Србији, под
називом „Културна стаза Банат-
ске војне границе”, која је рађе-
на према критеријумима „Путе-
ви културе Савета Европе” и у
складу са „Европском конвен-
цијом о пределу”. Стаза је
развијена на основу претходно
израђених стручних, тематских
студија – наводи Ивошевић.

За сто година од мочваре
до модерних насеља

Он додаје да је културна стаза,
као појам пројекта који обухва-
та културно и едукативно насле-
ђе и туристичку сарадњу, с циљем
развоја и промоције неке одре-
ђене целовите или сегментира-
не трасе, базирана на историј-
ској траси кретања, културном
концепту, личности или појави
од транснационалне важности,
које су од значаја за разумевање
и поштовање као дела заједнич-
ких европских вредности.

– Управо та важност препо-
зната је у нашој околини. У
периоду Банатске војне грани-
це формиран је предео какав
данас познајемо. За непуних
100 година он је преоблико-
ван из мочваре у плодне
пашњаке и оранице, из неу-
гледних насеља формирана су
модерна и функционална насе-
ља настала као део процеса
планирања или ушоравања. У
том периоду места постају
изразито мултиетничка, што је
додатно дејством синергије ути-
цало и на развој начина живо-
та, попут развоја кухиње, оби-
чаја, уметности и слично. Период
Банатске војне границе успо-
ставио је темеље савременој

пољопривреди, мануфактури,
занатству, здравству и школ-
ству – истиче оснивач удруже-
ња „Пагус”.

Тура обухвата
пет јужних места

Ивошевић напомиње да, иако је
ово карактеристика бројних насе-
ља дуж доњег Дунава, културна
стаза тренутно обухвата и пове-
зује природне и културне вред-
ности пет насељених места
јужног дела града Панчева: Вој-
ловице, Старчева, Омољице, Ива-
нова и Банатског Брестовца.

– Тема стазе одабрана је на
такав начин због тога што је
поменути период оставио нај-
снажнији историјски траг у пре-
делу и успоставио културни обра-
зац који се прожима до дана-
шњих дана како поменутих насе-
ља, тако и шире околине – каже
овај Старчевац.

Према његовим речима, кул-
турна стаза може се доживети
на неколико начина, али најјед-
ноставније је препешачити је и
директно осетити њене роман-
тичне и фотогеничне микроам-
бијенте.

– За оне који желе потпуно
искуство упознавања сваког од
пет насељених места културна
стаза нуди низ „задатака” које је
потребно остварити, како би се

искусио потпун доживљај. Тако
се препоручује посета одређе-
ним објектима; позива се на јаха-
ње или вожњу кочијама; суге-
рише се одлазак на некадашњa
важнa места која су с временом
ишчезла, где је могуће замисли-
ти како је то могло изгледати.
Поред тога, дате су и локације
одређених места где се може и
уживати у гурманлуцима са ових
простора или чути још покоја
интересантна прича – набраја
Ивошевић.

Он наводи да су за свако од
пет наведених места задаци пот-
пуно другачији и пажљиво бира-
ни, па се и овај излет може фор-
мирати у пет раздвојених цели-
на, односно за свако насеље може
се одвојити по један дан, или се
може кренути у неку комбино-
вану пешачку, бициклистичку
или пак колску туру самом ста-
зом или путем знаменитих лока-
ција.

Темељ за поставку
„Старчево кроз векове”

Мапа културне стазе може се
набавити у својеврсном старче-
вачком музеју, у коме се налази
стална поставка под називом
„Старчево кроз векове”.

– За оне који ову поставку
још нису видели, препорука је
да је обавезно посете. Овај обје-
кат је отворен у јуну 2020. годи-
не, а чланови удружења „Пагус”
су и аутори поставке, чији је
концепт осмишљен тако да обу-
хвата културно наслеђе Стар-
чева, које садржи трагове око
8.000 година насељавања или
коришћења околног предела.

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Цицоси
Ови мачићи, стари око два месеца,
остављени су заједно с још четворо
браће и сестара на улици, на врелом
летњем сунцу.

Иако их је неко несавестан препу-
стио на милост и немилост опасној
средини, хумани суграђани су се
потрудили да им помогну и привремено их сместе на сигурно.

Сада су очишћени од паразита и спремни за удомљавање, 
разиграни и весели, као и сви њихови чупави вршњаци, а све
другеинформацијемогуседобитинабројтелефона065/208-72-33.

Браћа Црнчевићи
Два мушка штенета, старости
од два до три месеца, пронађе-
на су на Новосељанском путу и
хтела би што пре да се скуће.

Нису захтевни и неко дво-
риштанце биће им сасвим
довољно, а нови власници има-
ће уз њих разлог више за шетњу и рекреацију.

По свему судећи, делује као да ће ови „дечаци” бити већег
раста и уколико неко жели да их удоми, може их упознати у
градском прихватилишту у Власинској 1 (контакт-телефон:
352-148).

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ИНТЕРEСАНТНА ИДЕЈА КОЈА ПОВЕЗУЈЕ МНОГЕ ВРEДНОСТИ У ПЕТ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА

КУЛТУРНОМ СТАЗОМ БАНАТСКЕ ВОЈНЕ ГРАНИЦЕ

„ПАГУС” РАДИ И НА НОВИМ ПРОЈЕКТИМА

Када је реч о најважнијим

активностима удружења

„Пагус”, аутор „Кул-

турне стазе”, поред

Марка Ивошевића,

била је и Јелена

Kошарић, a поред

њих, у креирању

поставке музеја учество-

вали су и Марија Ћуковић и

Далибор Мергел.

Од већих пројеката, удруже-

ње тренутно ради и на

прикупљању грађе за

монографију Стар-

чева, као и на фор-

мирању музејске

поставке у Тителу, а

од следеће године

планиране су и актив-

није организоване туре кул-

турном стазом.

Занимљивије је бициклом у обилазак места на стази

Увек је боље кретати се у добром друштву

Све је на мапиСтарчевачки музеј чува многе културне вредности

И околна природа уме да изненади
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

БИЋЕ ТО УЗБУДЉИВА И НЕИЗВЕСНА ТРКА
Интересантан
прелазни рок међу
суперлигашима

Панчевачки Динамо
с новим амбицијама

Полако али сигурно и рукомет-
ни клубови у Србији подижу
стандарде. У претходних девет
година Војводина је господа-
рила Србијом, а девет узастоп-
них титула су најбољи доказ за
то. Ипак, ако је судити по доса-
дашњем билансу у прелазном
року, Новосађани ће у нови
шампионат ући знатно осла-
бљени, а конкуренте за најви-
ши пласман имаће у панчевач-
ком Динаму, Црвеној звезди,
Металопластици, Партизану,
Радничком из Крагујевца и Југо-
вићу.

Нови шампионат у Суперли-
ги доноси и новине. Враћа се
стари плеј-оф систем, па ће 14
тимова одиграти 26 кола, а онда
ће се најбоља четири тима бори-
ти за титулу шампиона. Полу-
финале и финале ће се играти
на две добијене утакмице.

И не треба сумњати да ће
шампионат бити врло неизве-
стан, поготову када се зна
биланс прелазног рока, који је
још увек у току.

Војводини је од прошлосе-
зонских стартера остао само
искусни средњи бек Немања
Прибак. Јовица Николић је оти-
шао у Немачку, искусни гол-
ман Светислав Веркић у Израел,
лево крило Младен Шотић се
преселио у Шпанију, пивотмен
Немања Ратковић у Румунију,
наш суграђанин Миљан Буњев-
чевић у Израел, а Војводину ће
напустити и: Алекса Кљајић,
Словенац Нејц Жмавц, чувар
мреже из Туниса Ахмед Бедуи,
Милан Мирковић и Словенац
Грегор Оцвирк. Засад су стигла
четворица новајлија: повреме-
ни репрезентативац Србије
пивотмен Живан Пешић, десни
бек Милан Савић, десно крило
Марко Васић и искусни гол-
ман из Туниса Идрис Идриси.

У претходне две године Пар-
тизан је био вицешампион
државе. Клуб је напустио само
средњи бек Ђорђе Писарић, који
каријеру наставља у аустриј-
ском Грацу. „Црно-бели” могу
да се похвале да су имали четво-
рицу репрезентативаца који су
на Медитеранским играма осво-
јили бронзано одличје, а то су:
голман Андреј Трнавац и беко-
ви Стефан Петрић, Вељко Попо-
вић и Урош Којадиновић.

Црвена звезда је година-
ма таворила. У послед-
њој сезони се бори-
ла и за опстанак,
али изгледа да су
дошли неки леп-
ши дани за „црве-
но-беле”. Леген-
дарни Драган
Шкрбић иза-
бран је за пред-
седника клуба,
а остали су гене-
рални директор
Ненад Перуни-
чић и
спорт-
ски

директор Огњен Кајганић, док
је улога тренера поверена Рат-
ку Ђурковићу.

Звезда је продужила уговоре
са осморицом староседелаца, а
прва појачања су некадашњи

црногорски репрезентативац,
рођени Новосађанин,

Бранко Канкараш, Изра-
елац Ротем Сегал,
десни бек, и репрезен-
тативац Туниса Рам-
зи Мајдуб, који игра
на позицији десног
крила. Нови члан
Црвене звезде постао
је и млади Панчевац,
доскорашњи голман
Динама, Никола
Перић.

Челни људи панче-
вачког Динама урадили

су одличан посао

у досадашњем делу прелазног
рока. Амбициозна управа, са
спортским директором Стоја-
ном Радановићем на челу, чини
све како би оформила тим за
највећа дела.

Прошлогодишњи
састав је остао на
окупу с трене-
ром Ненадом
Краљевским,
а највеће
појачање
Динама је
г о л м а н
О б р а д
И в е з и ћ ,
некадашњи
репрезента-
тивац Срби-
је. Искусни
чувар мреже
долази из једне од
најјачих лига на свету.
Прошлу сезону је провео у Нан-
сију, који је испао из најбоље
француске лиге. Бивши голман
Синтелона из Бачке Паланке
враћа се у српски рукомет после
деценије и по. Последњих 12
година играо је у Француској,
а пре тога је био у румунској
Стеауи, с којом је играо у Лиги
шампиона.

Ивезић је био јуниорски
репрезентативац Југославије, а
за најбољу селекцију Србије
дебитовао је с 34 године. Био је
јунак пласмана Србије на Европ-
ско првенство 2016. године.
Његова одбрана у финишу утак-
мице против Црне Горе у Бару

у јуну 2015. године донела је
„орловима” пласман на шам-
пионат Старог континента. Иве-
зић је имао понуде неколико
клубова из Србије и Францу-

ске, али се одлучио за дола-
зак у Панчево.

Динамо се у
овом прела-

зном року
одлучио за
д о л а з а к
прекаље-
них игра-
ча. Поред
Ивезића,
„ ж у т о -
-црни” су

довели још
једног гол-

мана, рођеног
Панчевца Нема-

њу Марјановића.
Он се враћа у Србију

после 18 година. У прошлој
сезони је с Карвином био шам-
пион Чешке.

Панчевци су у преговорима
с још неколико играча, па би
наредне сезоне могли да буду
знатно јачи и да се укључе у
борбу за титулу.

На кормилу Динама седи
Ненад Краљевски, бивши тре-
нер шампионског тима Црвене
звезде. У клубу остају у прошлој
сезони најбољи играчи тима:
бекови Данило Радовић и Милан
Голубовић. Радовић је добрим
играма у жуто-црном дресу избо-
рио и учешће с репрезентаци-
јом Србије на Европском првен-

ству у Сегедину. Наредне сезо-
не у дресу тима из Баната гле-
даћемо и бившег репрезента-
тивца наше земље, десно крило
Милоша Костадиновића, који
има сребро са „орловима” 2012.
године у Београду, а освојио је
и две титуле с Партизаном. Има
и интернационално искуство у
Румунији.

Велико појачање „жуто-
-црних” требало би да буде и
леви бек Душко Челица, руко-
метни глобтротер који је про-
менио велики број клубова и
земаља. Прошлу сезо-
ну је провео у Вого-
шћу, у Србији је
играо за Војводину,
а бранио је и боје
клубова у Слове-
нији – Копра и
Марибора, у
Катару, Уједиње-
ним Арапским
Емиратима, у
Француској је
носио дрес
Сесона и Селе-
стата, а карије-
ра га је водила и у
Немачку, Румунију
и Израел. Највише
је упамћен по голу
године у Лиги

шампиона пре седам година,
када је носио дрес Загреба. Са
17 метара постигао је погодак
за победу хрватског шампиона
у мечу против шпанског
Логроња.

Нови рукометаш Динама
постао је и Урош Аврамовић,
прошле сезоне пивотмен Шамо-
та из Аранђеловца.

Металопластика је прошле
сезоне освојила Куп Србије,
после победе над Војводином у
Лесковцу. Велике амбиције и
напад на титулу некадашњи
двоструки шампион Европе
најавио је ангажовањем Влада-
на Матића, бившег селектора
Србије. Он се враћа у родни
град после 29 година. Некада-
шњи репрезентативац Југосла-
вије има велико тренерско иску-
ство у Мађарској и Словенији.
Био је на кормилима Пик Сеге-
да, Татабање и Цеља, а радио је
и као помоћник у репрезента-
цији Мађарске.

Металопластику је појачао
пивотмен Коста Перовић, који
је претходних година играо у
Пољској и Чешкој. Одлично
лево крило Марко Срдановић
продужио је уговор, а остали
су и леви бек Мохамед Азиз
Аиди, десни бек Војислав Бра-
јовић, као и голман Дарко
Арсић. Млади Вукашин Анто-
нијевић је отишао у Цеље, а
дрес Шапчана у наредној сезо-
ни неће носити Саво Мештер,
Вук Миленковић и Филип
Миловановић.

Крагујевачки Раднички је
прошле сезоне био најпријат-
није изненађење, освојио је тре-
ће место и изборио пласман за
Европу. Ђорђе Теодоровић је
преузео нишки Железничар, а
на његово место је стигао про-
слављени ас нашег рукомета,
некадашњи селектор Србије који
има сребро из Београда 2012.
године, Веселин Вуковић. Клуб
је напустио пивотмен Вељко
Давидовић, који се преселио у
пољски Гдањск.

Југовић је вратио некадашњег
репрезентативца Владицу Сто-
јановића. Каћани су остали без
тренера, младог стручњака Аки-
ма Комненића, који се вратио
у Израел. Наредне сезоне
предводиће Макаби из Тел Авива.
Велико појачање је и искусни
голман Милан Косановић. У
Србији је бранио боје Железни-
чара и Црвене звезде, а интер-
националну каријеру градио је
у норвешком Ставангеру, бун-
деслигашима Балингену и Мин-
дену, шпанском Кангасу, Вар-
дару и француском Истру. Поја-
чање за некадашњег освајача
европског трофеја (Челенџ купа)
јесу и Марко Живковић и Сте-
ван Ољача.

Зрењанински Пролетер ће и
у наредној сезони на терену
предводити некадашњи репре-
зентативац Србије Момир Рнић
јуниор.

Нови суперлигаш Топлича-
нин из Прокупља остао

је без тренера Миља-
на Манића, који се
преселио у друго-
лигашко Врање.
На његово место
је дошао Златко
Петронијевић,
бивши тренер

Мокре горе.
У наредној

сезони нас
очекују много
занимљивије
и атрактивни-

је издање Супер-
лиге Србије и
велика борба за

титулу.



Прошлог викенда у Подгорици
је одржан велики међународни
пливачки митинг под називом
„Монтенегро опен”. У веома
јакој конкуренцији такмичари
Пливачког клуба Динамо пости-
гли су запажене резултате.

Дагмар Хусарик је тријум-
фовала у надметању на 200 м
делфин у својој категорији, док
је у апсолутној конкуренцији
зарадила сребрно одличје. Дру-
га је стигла на циљ и на дупло
краћој деоници истим стилом.

Андреа Нађ је тријумфова-
ла на 100 м прсно, на 200 прсно
је била друга, а на 50 м краул
зарадила је бронзано одличје.
Марта Константинов се оки-
тила сребрним медаљама у
тркама на 50 м прсно и 200 м
мешовито, Нина Чича је била
трећа на 50 и 200 м прсно, док
је Даница Дивљак друга сти-
гла на циљ у трци на 200 м
делфин.

Стефан Милтеновић је осво-
јио чак пет вредних трофеја!
Победио је у трци на 100 м
леђно, сребрна одличја је осво-
јио после надметања на 200 м
краул, 400 м краул и 200 м
мешовито, а бронза му је при-
пала у трци на 100 м краул.
Мартин Ћирковић је заслужио
три најсјајније медаље. Био је
најбржи у тркама на 50, 100 и
200 м прсно.

СПОРТ
Петак, 15. јул 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Обиора Одита нови
члан Железничара

Контролне утакмице
у првом плану

У Фудбалском клубу Железни-
чар ради се пуном паром. Чел-
ни људи панчевачког прволига-
ша ужурбано раде како би офор-
мили тим за нову сезону, али и
како би момци имали најбоље
услове за припреме и рад уочи
почетка нове сезоне у Првој лиги
Србије.

Прошлог викенда је одјекну-
ла права фудбалска бомба над
Панчевом! Нови члан Железни-
чара постао је искусни нападач
Обиора Одита! Нигеријски фуд-
балер, који сада има и српски
пасош, добро је познат љубите-
љима фудбала у Србији. Добре
игре у Јавору препоручиле су га
својевремено и београдском Пар-
тизану, а у црно-белом дресу
оставио је неизбрисив траг. Фуд-
балски пут га је потом водио у
Вестерло, Тјенцин, Тараз, а по
повратку у Србију бранио је боје
Вождовца и Младости у Супер-
лиги. У „Жељу” је дошао из Ива-
њице, а навијачи „дизелке” сигур-
но се сећају поготка који је у
дресу Јавора постигао недавно у
„зеленој оази”...

– Драго ми је што сам у Пан-
чеву. Железничар је много озби-
љан клуб и заиста сам срећан
што сам постао део успешног
спортског колектива. Дошао сам
да помогнем у остварењу исто-
ријског успеха и да заједно са
саиграчима дам допринос пла-
сману Железничара у Суперли-
гу – рекао је приликом предста-
вљања искусни интернациона-
лац Обиора Одита.

Али ту није био крај када је
формирање играчког кадра у
питању. Поред искусних, про-
верених појачања, у „Жељи” се
и те како води рачуна и о мла-
дим играчима, мисли се
на будућност, а пажња се
поклања и панчевачким
играчима. Тако су бело-
-плаву опрему задужили
и Лука Јанковић и Дарко
Лунц!

Лука је играч средине
терена, а у „дизелку” је
прешао из комшијског
српсколигаша Динама
1945. Каријеру је своје-
времено градио и у БСК-у
из Борче и Пољској.
Дарко је „Жељино” дете.
Рођен је 2004. године, а
истакао се играма у мла-
ђим категоријама овог
клуба. Прошао је све
селекције и, ето, стигао
до дана када је потписао
и први професионални
уговор са својим
„Жељом”.

То је можда и најбољи
путоказ за све панчевач-
ке дечаке који воле „буба-
мару”. Сада им је потвр-
ђено да уколико буду
истрајни и упорни, могу
да стигну и до првог тима
Железничара.

Пре поласка на при-
преме још један велики
посао завршен је у најбо-
љем фудбалском колек-
тиву са ових простора.
Уговоре са Железнича-
ром продужили су мла-
ди момци који имају ква-
литет за највећа дела,
момци који представља-
ју будућност Железнича-
ра и који ће сасвим сигур-
но још више појачати кон-

куренцију у бело-плавом тиму.
То су голман Немања Андрија-
нић и играчи Бојан Балаж и
Милан Томић. Немања је рођен
1999. године, Милан је годину

дана млађи, а Бојан је
рођен 2001. године...

Њих је дочекао први
човек клуба Зоран Наун-
ковић и пожелео им успе-
шне припреме и много сре-
ће у шампионату који је
пред нама!

У суботу, 9. јула, „дизел-
ка” је одиграла и другу
контролну утакмицу.
Гостовала је у Вршцу, где
је у јужнобанатском прво-
лигашком окршају савла-
дала домаћи ОФК Вршац
с 1:2. Голове за тим из Пан-
чева постигли су Деспот
Обреновић и Марко Јова-
новић.

Била је то веома добра утак-
мица за ову фазу припрема, у
којој су оба тима показала да ће
имати шта да кажу у новом шам-
пионату. Било је и грешака, али

до почетка трке за бодове има
још довољно времена да се недо-
стаци исправе.

Железничар је утакмицу
започео у саставу: Андријанић,
Симчевић, М. Јовановић, Мили-
кић, Обреновић, Конатар,
Томић, Ђорђевић, Димитрић,
Бачанин и С. Јовановић. У дру-
гом полувремену прилику су
добили и: Кожул, Дашић,
Балаж, Обрадовић, Петровић,
Лаиновић, Реган, Јанковић,
Гргић, Зувић и Одита.

Већ у понедељак, 11. јула,
сениорски погон Фудбалског клу-
ба Железничар отпутовао је на
Златибор, где ће обавити најва-
жнији део припрема за предсто-
јећи шампионат у Првој лиги
Србије.

Под командом шефа струч-
ног штаба Игора Савића и њего-
вих сарадника Бојана Павлови-
ћа, Ивана Тасића, Стефана Раду-
ловића и Душка Љубичића, мом-
ци ће вредно тренирати, играти
контролне утакмице и спремно
дочекати последњи викенд у јулу,
за када је заказан старт нове трке
за бодове.

Прву проверу на Златибору
„дизелка” с Тамиша имала је
већ у среду, 13. јула, када је у
Ужицу одмерила снаге с
новим прволигашем Слобо-
дом. Заказани су и мечеви с
Радничким из Сремске
Митровице (16. јула), с
Графичаром (20. јула) и са
израелским клубом Бнеи
Сакхнин (23. јула).

У првом колу Прве лиге Срби-
је, 30. јула, Железничар на свом
терену дочекује Златибор.

ПЛИВАЧКИМИТИНГУЦРНОЈГОРИ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ ПОДГОРИЦЕ

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

ВЛАДИМИРУ СРЕБРО, 
МИЛИЦИ БРОНЗА

У недељу, 10. јула, у Крушев-
цу је одржано Првенство Срби-
је у атлетици у конкуренцији
старијих јуниора. 

АК Панонија је увећала сво-
ју богату ризницу трофеја. Вла-
димир Мирков, иако још увек
старији пионир, у конкурен-
цији са четири године стари-
јим ривалима у дисциплини
спортско ходање дошао је до
сребрног одличја.

По новим пропозицијама у
дисциплини спортско ходање
за старије јуниоре дистанца је
повећана с 3.000 на 5.000 мета-
ра, па је изазов био већи. Вла-
димир је од самог старта трке
заузео своје место у водећој
групи. Како су два такмичара
испред њега зарадила по три
техничке грешке, наш сугра-
ђанин је поново дошао до сре-
бра без иједне опомене. Крај-
њи резултат је био 31:08 мину-
та, а тиме је Владимир поме-
рио лични рекорд за цела два
минута.

Треба напоменути да је,
поред тренера Саше Стојило-
вића, велики допринос побољ-
шању Владимирове технике и
овог пута дао тренер АК-а
Тамиш Зоран Коцић.

Своје представнике на овом
престижном надметању имао
је и АК Тамиш из Панчева.

Милица Бунчић се такође
надметала у брзом ходању и на
дистанци од 5.000 метара успе-
ла да освоји бронзано одличје.

Ова талентована атлетичар-
ка је тако још једном помери-
ла границу свог личног рекор-
да, који сада износи 27:01
минут. Резултат додатно доби-
ја на значају ако се узме у обзир
да се у финалној трци такми-
чила са две године старијим
атлетичаркама.

Милица ће се у наредном
периоду припремати на Вршач-
ким планинама за две међу-
народне трке на 10.000 мета-
ра, које ће бити одржане у
Мађарској и Хрватској.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

СА ЗЛАТИБОРА У НОВИ ЈУРИШ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: De6

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

!М. Шупица!С. Трајковић

Као од балвана
Спретне руке свашта умеју да створе.

    Не бирају материјал: може то, рецимо, бити глина.

    Или метал, дрво, у свим њиховим облицима.

    Постоје и незаинтересоване, тешке руке.

    Оне све умеју да покваре, сруше.

    Складну фигуру.

    Сопствене добре потезе.

    Моменат у коме су на телу особе која их воли.

Наопаки
Кад видиш небаждарене, кажеш да су наопаки.

    Не ради се ту о доброј особини, али такви се тиме диче.

    Зато и јесу то што су, при чему сами могу да се промене.

    Пошто нешто крене по злу, и то је наопако.

    Попут лоше среће.

    Својим мислима често изазивамо оно што нам се догађа.

    Истина. Баш као и да је немогуће да утичемо на све.

    Све да нам је и у главама и на лицима звездано небо.

Пролаз
Не ваља кад други одлучују уместо нас.

    О томе шта ће свако понаособ од нас бити.

    Пајац, кловн, дворска луда.

    Поштована личност у друштву.

    Истакнути део екипе.

    Ништа од тога једнако није добро.

    Осим ако особа било шта од нареченог сама изабере.

    Тад је веома лепо прошла.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

16. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс

Марко и Горане,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Чудо природе!
    Наша дивна Србија – водопад
Тупавице на Старој планини.
Поздрав најстаријем недељнику
на Балкану, нашем „Панчевцу”, 
од верног читаоца Марка

Поздрав редакцији и свим

читаоцима „Панчевца” са бисерних

језера Аустрије, из Сент Волфсганга.

    Одавде се могу понети само

најлепши утисци...    Горан Грубетић
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