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ЛИТИЈА КРОЗ ПАНЧЕВО
ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ
ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

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

Саобраћајнице
као бојна
поља
Као да смо се вратили уназад:
статистике о страдањима у саобраћају поново су алармантне и
застрашујуће као пре неколико
година, а на нашим телевизијама се готово свакодневно могу
видети слике смрсканих и уништених аутомобила, погинулих
возача и дугих колона заустављених возила која чекају да прођу.
Од почетка ове године на нашим путевима се догодило
22.000 саобраћајних несрећа, у
којима је погинуло 310, а тешко
повређено 1.800 људи. Само за
два месеца, у јуну и јулу, било
их је 7.800 и у њима је страдало
149, а тешко повређено 800 возача и путника у возилима. Најчешћи узроци ових удеса били
су пребрза вожња, управљање
возилом под дејством алкохола
и невезивање сигурносних појасева. Најтрагичније је што су
актери великог броја удеса били млади, било да су их изазвали као возачи, због вожње под
дејством алкохола или недовољног возачког искуства, било да
су у њима само учествовали.
Шта предузети да би се ситуација нормализовала, питање је
на које засад још нема одговора. Иако у Закону о безбедности
саобраћаја на путевима пише да
се за вожњу с више од два промила алкохола у крви, која се
третира као насилничка, изричу казне од 120.000 до 140.000
динара, затворске казне од 30 до
60 дана, 15 казнених поена и девет месеци забране управљања
моторним возилом, саобраћајна
полиција је током јуна и јула ове
године казнила 410 возача који
су возили под дејством више од
два промила алкохола.
Нема сумње да су ти возачи
сели за волан занемарујући чињеницу да је довољно да се попије само једно пиће (0,75 литара пива, три децилитра вина,
0,75 децилитара ракије) па да
концентрација алкохола у крви
достигне 0,5 промила и да покрети постану успорени.
Зарад нормализације ситуације у саобраћају требало би још
више пооштрити казне и још чешће него до сада организовати
превентивне кампање током којих би се на најгледанијим телевизијама приказивали спотови са сликама саобраћајних
несрећа, колико год да су драстични. Било би добро и када
би се још доследније него до сада поштовале одредбе по којима млади и неискусни возачи
не смеју да возе сами, без контроле старијих, у касним вечерњим сатима.

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ДИРЕКТОРА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ПРИОРИТЕТ
Предузеће купило 330
контејнера и четири камиона
за одношење ђубрета
Јавни тоалет у центру града
биће отворен 1. септембра,
након седам година
Радници јавних комуналних предузећа „Хигијена” и „Зеленило” започели
су 20. августа санацију дивљих депонија у граду. Прва улица коју ће детаљно очистити биће Димитрија Туцовића, најавио је Александар
Стевановић, директор ЈКП-а „Хигијена”, на конференцији за новинаре
одржаној тог дана.
Новинари су били вредни, постављали питања, па је Стевановић дуго
на њих одговарао, што је укључивало
разне теме.
Отпад из 30.000 домаћинстава
За Улицу Димитрија Туцовића рекао
је да је она „једно од лица града Панчева с обзиром на то да води ка излазу из града и северној индустријској
зони и да њоме свакодневно пролази
доста људи који раде у новој фабрици”. Додао је:
– Сада је у таквом стању да то оставља ружну слику, па ћемо зато прво
очистити њу, а онда и остала проблематична места на којима има дивљих
депонија, попут углова улица Др Светислава Касапиновића и Цара Лазара, Милоша Требињца и 6. октобра
код Опште болнице, код старе „Утве”
и код дечјег вртића „Петар Пан”. На
територији целог Панчева, укључујући Старчево и Долово, најпроблематичнија нам је ситуација с петнаест
дивљих депонија. Ми их очистимо, а
оне се убрзо поново створе на истом
месту – изјавио је директор ЈКП-а
„Хигијена”.

На депонију се дневно одвезе од 110 до 150 тона ђубрета
Казао је да ће то бити олакшица за
раднике „Хигијене”, који имају много посла зато што свакодневно сакупљају отпад из 30.000 домаћинстава
на територији Панчева, после чега на
нову депонију одвезу од 110 до 150
тона ђубрета.
– После неколико година коначно
смо дошли до средстава и обновили
основна средства за рад. За идућу годину, у сарадњи с Градом, планирамо да набавимо још око 1.000 контејнера, који ће бити распоређени на
постојеће локације у граду – поједине локације ће бити појачане, док ће
неке бити измештене. Штета коју
’Хигијена’ има због уништавања контејнера услед неадекватног одлагања

Александар Стевановић
Он је апеловао на грађане да не бацају отпад тамо где за то није место и
да тако помогну „Хигијени”, јер се дивље депоније стварају због њиховог немара. Нагласио је да је то јавно комунално предузеће од почетка ове
године купило 330 контејнера, што је
коштало 12 милиона динара, као и четири камиона „мерцедес” за одношење ђубрета, и додао да је то прва таква набавка у последњих пет година.

смећа и даље је велика. Само током
прошле грејне сезоне уништени су
контејнери у вредности од око два
милиона динара. У јануару смо избројали око сто контејнера који су
уништени услед неправилног третмана и одлагања пепела. Ништа боља ситуација није ни лети, с обзиром
на то да се тада јављају веће количине шута и кабастог отпада који се одла же у контејнере иа ко су они

предвиђени за комунални отпад – рекао је Стевановић.
Могућа изградња азила за псе
Директор ЈКП-а „Хигијена” најавио је
да ће јавни ве-це који се три месеца реконструише у центру града, поред „Два
бела медведа”, после неколико одлагања бити завршен 1. септембра. Како је
рекао, крај радова вредних 16 милиона
динара пролонгиран је због честих киша на почетку реконструкције.
– Прво смо имали јаке пљускове и
кише, а после тога велике врућине.
То су објективни разлози због којих
морамо да изађемо у сусрет извођачу
радова и продужимо рок за завршетак. Јавни тоалет ће бити отворен 1.
септембра, након седам-осам година,
колико није радио. Могу да кажем да
је у питању комплетна изградња новог тоалета, с обзиром на то да оно
што је ту било раније није било функционално и условно за коришћење.
То је буквално нови јавни тоалет на
старом месту – објаснио је директор
јавног предузећа.
Он је одговорио и на питања новинара о проблему напуштених паса. Рекао је да се на територији града и у
околним местима њихов број знатно
повећао и додао да је прихватилиште
за псе тренутно пуно, јер их у њему
има 140. „Хигијена”, каже Стевановић, чини све што може да смањи број
луталица, али капацитет прихватилишта није ни приближно довољан.
– Када животиње уклонимо са улица, радимо тријажу; уколико су здраве, стерилишемо их и враћамо на место где су пронађене. У боксовима
држимо животиње којима је потребна нега до момента кад су спремне да
у складу са Стратегијом за смањење
популације напуштених животиња буду враћене на место с ког су покупљене – подвукао је Стевановић и додао
да у Панчеву не постоји азил у коме

би напуштене животиње могле да пронађу свој дом.
То је идентификовано као велики
проблем, а „Хигијена” би, према речима њеног првог човека, била спремна да азил преузме на управљање, па
и да учествује у изградњи.

ВИ ШЕ РАД НИ КА
НА ТЕ РЕ НУ
Одговарајући на питање новинара о структури запослених у „Хигијени”, Стевановић је рекао да је
први пут ове године више радника који раде на терену него оних
који седе по канцеларијама. Према његовим речима, ни то није
довољно, а навео је да је мањак
запослених посебно изражен када
је реч о возачима специјалних возила због познате ситуације с недостатком возача у целој земљи.
– Имамо добру вољу да то решимо и
чим се стекну финансијски услови, сигуран сам да ће Град реаговати и ући у
изградњу азила. Потребно је наћи и локацију на којој би се један такав објекат градио и опремити га инфраструктурно, комунално, да би могао условно
да функционише, па тек онда долазимо до дела да је потребно израдити
пројектно-техничку документацију и
урадити студију утицаја на околину,
процену исплативости и шта се добија
таквом инвестицијом. Азил за 500 животиња задовољио би потребе Панчева
– процењује Стевановић.
Када се има у виду да се огромне
суме новца издвајају из градског буџета за исплату накнаде штете због
уједа паса луталица, сигурно је да би
инвестирање у азил било пун погодак.
М. Г. и С. Т.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Једним кликом до пореског дуга
Стотине случајева
електронских трансакција

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преображенско колце.
У понедељак, 19. августа, у Маргити
Снимио: Милан Шупица

Од прошле недеље путем апликације
„Моја ЛПА” (локална пореска администрација) омогућено је да порески
обвезници мобилним телефоном изврше централизовани упит стања за
порез на имовину за територију целе
Републике Србије. Апликација „Моја
ЛПА” бесплатна је и доступна за андроид и iOS кориснике. Директор
Канцеларије за ИТ и еУправу доц. др
Михаило Јовановић казао је да је ово
„прва мобилна апликација коју је развила и објавила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и представља још једну
карику у реализацији свеобухватне реформе система јавне управе у ефикасан сервис грађана, али и први корак
у развоју мУправе”.

Додао је:
– Наравно, овде нећемо стати, план
нам је да апликацију константно развијамо и унапређујемо, али и да развијемо платформу путем које ће све
услуге јавне управе бити доступне
преко мобилног телефона.
Ова апликација омогућава упит стања за порез на имовину коришћењем
корисничког имена и лозинке, а захтев
за њихову доделу порески обвезници
лично могу поднети у локалној пореској администрацији. Уколико је лице
обвезник у више локалних пореских администрација, налог је довољно отворити само у једној. Препорука физичким лицима приликом отварања налога
јесте да се обрате локалној пореској администрацији по месту пребивалишта,
а правним лицима по месту седишта.
Пуштањем у рад портала јединственог информационог система локалне
пореске администрације (lpa.gov.rs)

грађанима, привреди и држави омогућено је да кликом дођу до информација о износу свог пореза на имовину и другим изворним јавним
приходима, да поднесу пријаву за
утврђивање пореза на имовину физичких и правних лица, као и да изврше
електронска плаћања насталих обавеза. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на
имовину нарочито значи правним лицима, јер сваке године она морају да
понављају овај поступак. Такође, захваљујући порталу ЛПА наши грађани који живе у иностранству могу на
лак, брз и бесплатан начин да провере своје пореске обавезе и измире их
с било које тачке земаљске кугле.
До сада је овим путем пријаву имовине извршило скоро 55.000 правних
и 350 физичких лица, а било је и неколико стотина случајева електронских трансакција.
С. Т.
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АКТУЕЛНО

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОСЛАВА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЛИТИЈА И КОНЦЕРТ ЗА ГРАДСКУ СЛАВУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Термин одржавања
„Панчевачких дана
духовне музике”
усклађен је
с градском славом

у чијем ће холу бити резан
славски колач. Очекује се да у
поворци, поред свештенства,
буду јавне личности, припадници војске и полиције, као и
домаћин славе градоначелник

зничког парка. Као и током
карневала, због овога ће та
улица бити затворена цео дан,
на потезу од Улице браће Јовановић до Улице др Жарка
Фогараша.

Новоуспостављена градска слава, која пада на празник Успења Пресвете Богородице – Велику Госпојину, 28. августа, биће обележена како приличи.
Тог дана биће одржана света
литургија у Храму Успења Пресвете Богородице у 9.30, а у 11
сати ће кренути литија централним градским улицама.
Предвиђено је да поворка
прође кроз Улицу браће Јовановић, Карађорђеву, Радомира Путника и Сокаче, како би
у 11.20 грађани-верници стигли до зграде Градске управе,

представити „Панчевачко српско црквено певачко друштво”.
У петак, 30. августа, на тргу испред Народног музеја, у 20 сати, наступиће певачка група
„Станко Пауновић НИС–РНП”,
Дечји хор Панчевачког српског
црквеног певачког друштва,
подмладак овог хора, као и први састав. ПСЦПД ће певати и
у суботу, 31. августа, у Светоуспенском храму, у 20 сати, а уз
њих и Црквени хор „Слово љубве” из Чачка и Црквени хор при
Храму Светог Димитрија с Новог Београда. Уметнички директор фестивала је мр Вера
Царина, техничку подршку пружају Културни центар Панчева
и Дом омладине, а улаз на све
догађаје је бесплатан. У промоцију фестивала укључено је
много медија, међу којима је и
наша новинска кућа.

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

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

НОВА УСЛУГА

Успенска црква

Саша Павлов. Овог пута епископ банатски Никанор неће бити у Панчеву, јер је раније договорено да тог дана посети Зрењанин.
У окви ру про сла ве
градске славе, 28. августа у 21 сат наступиће
Сања Илић и „Балканика”. Бина ће бити постављена на Кеју Радоја Дакића, код Желе-

Такође, термин одржавања „Панчевачких
дана духовне музике” усклађен је с градском славом, па
ће двадесет други међународни фестивал почети баш 28.
августа и трајати до 31. августа.
Организатор је „Панчевачко
музичко друштво”.
У Светоуспенском храму у 18
сати почеће празнично вечерње, а у наставку ће се на славском концерту духовне музике

Градска управа
Да подсетимо, пре три месеца на седници Градског већа и
потом Скупштине града Панчева Велика Госпојина проглашена је за градску славу. Том
приликом панчевачка власт је
објаснила да скоро сви градови
имају своју славу, што је у духу
хришћанства, а да је Велика Госпојина одабрана јер наша прелепа црква с два торња носи
назив Успенска.
С. Т.

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

Цена: 4.000 дин.
САВЕТ СТРУЧЊАКА ПОВОДОМ ПРВОГ СМРТНОГ СЛУЧАЈА УСЛЕД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

Чешће проверавајте крвну слику
Поводом информације да је
ових дана у Београду умрла
84-годишња жена заражена вирусом грознице Западног Нила и да је то прва жртва ове болести у Србији, инфектолог
проф. др Зоран Радовановић
препоручио је да здраве особе
једном месечно контролишу
крвну слику, а хронични болесници на сваке три недеље. То
је сигуран начин да се ово инфективно обољење, које се на

људе и животиње преноси убодом зараженог комарца, открије и на време почне с терапијом.
Према Радовановићевим речима, чак четворо од пет заражених нема никакве симптоме болести нити је ње свесно.
Код сваке пете заражене особе
развија се обољење слично назебу или грипу (симптоми су
повишена температура, слабост
и бол у мишићима), а када се

уради крвна слика, јасно се види да је под грозницом и онда
се предузимају неопходне мере лечења.
– Наше лабораторије поуздано могу да детектују вирус грознице Западног Нила. Уколико се он открије на време и
ако одмах након тога почне терапија, мањи је ризик да оболели добије упалу мозга, што
је најозбиљнија компликација, или да умре, што је такође

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ОД СРЕДЕ ДО ПЕТКА

Места где је здраво пливати

Фестивал румунских
фолклораша

Завод за јавно здравље Панчево саопштио је 21. августа најновије резултате редовног испитивања квалитета површинских вода у граду. Према овим
подацима, купалишта у Панчеву, Глогоњу и Јабуци на Тамишу, затим на Белој стени
(лево и десно од „шпица”) на
Дунаву, у Иванову и купалиште на језеру у Качареву могу
се користити за купање и рекреацију, док купалишта у Омољици и Банатском Брестовцу
на реци Поњавици нису погодна за коришћење у те сврхе.
Најчистија је вода језера у
Качареву, за њом следи Дунав

код Беле стене, док вода на купалиштима у Панчеву, Јабуци
и Глогоњу и у Иванову може
„негативно утицати на биљни
и животињски свет у њој”, али
према стручном мишљењу доктора медицине – специјалисте
хигијене не представља ризик
по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности.
Вода Поњавице (купалишта
у Омољици и Банатском Брестов цу), због при су ства по већа ног бро ја укуп них ко лиформних бактерија, не може се користити за купање и
рекреацију.
м. г.

Педесет девети Велики фестивал фолклора Румуна Војводине – Републике Србије
одржава се од среде до петка, 21–23. августа, у Долову.
Сваке од три вечери програм почиње у 20 сати, када
у такмичарском делу наступа хиљаду учесника. Међу
њима је и велики број извођача из места домаћина, као
и из Глогоња и Новог Села,
па и из околних Алибунара,
Овче, Уздина...
Ово је први пут да је Долово домаћин овако великог
догађаја у области румунског фолклора након четрдесет година, док је од дечјег фестивала, који је већ
уприличен у мају, протекло
упола мање времена.
За више информација сви
заинтересовани за долазак на
овај догађај могу се обратити
извршном координатору Организационог одбора домаћина фестивала Лучијану Данилову из Долова (060/568-8812) или председнику Извршног одбора Великог фестивала – Дорелу Чини из Овче
(060/073-14-09).
Ј. Ф.

могуће. Све зависи од јачине
организма. Они који су пре инфицирања имали добру крвну
слику у благој су предности у
односу на хроничне болеснике
– истакао је Радовановић.
Прошле године је у Србији
умрло тридесеторо заражених
овим вирусом. Најугроженији
су оболели од хроничних болести, али је било случајева да
су оболевале и младе и здраве
особе.
М. Г.

КУЋА БЕЗБЕДНОСТИ

Министар у Панчеву
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић у уторак је посетио Саветовалиште
за безбедност у Панчеву, кроз
које је од оснивања, априла 2016.
године, корисне информације и
савете добило 2.115 грађана.

Стефановић је истакао да је
ово саветовалиште, које је познатије као „Кућа безбедности”,
најбољи пример рада полиције
у заједници, а с полицијским
службеницима запосленим у њему разговарао је о начину и методама њиховог рада, питањима која грађане највише занимају, али и о мерама које треба
предузети како би њихов рад
био још ефикаснији.
м. г.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПРОСЛАВА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ЛИТИЈА И КОНЦЕРТ ЗА ГРАДСКУ СЛАВУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Термин одржавања
„Панчевачких дана
духовне музике”
усклађен је
с градском славом

у чијем ће холу бити резан
славски колач. Очекује се да у
поворци, поред свештенства,
буду јавне личности, припадници војске и полиције, као и
домаћин славе градоначелник

ког парка. Као и током карневала, због овога ће та улица бити затворена цео дан, на потезу од Улице браће Јовановић
до Улице др Жарка Фогараша.
Такође, термин одржавања

Новоуспостављена градска слава, која пада на празник Успења Пресвете Богородице – Велику Госпојину, 28. августа, биће обележена како приличи.
Тог дана биће одржана света
литургија у Храму Успења Пресвете Богородице у 9.30, а у 11
сати ће кренути литија централним градским улицама.
Предвиђено је да поворка
прође кроз Улицу браће Јовановић, Карађорђеву, Радомира Путника и Сокаче, како би
у 11.20 грађани-верници стигли до зграде Градске управе,

српско црквено певачко друштво”. У петак, 30. августа, на
тргу испред Народног музеја,
у 20 сати, наступиће певачка
група „Станко Пауновић НИС–РНП”, Дечји хор Панчевачког српског црквеног певачког
друштва, подмладак овог хора, као и први састав. ПСЦПД
ће певати и у суботу, 31. августа, у Светоуспенском храму, у
20 сати, а уз њих и Црквени
хор „Слово љубве” из Чачка и
Црквени хор при Храму Светог Димитрија с Новог Београда. Уметнички директор фестивала је мр Вера Царина, техничку подршку пружају Културни центар Панчева и Дом
омладине, а улаз на све догађаје је бесплатан. У промоцију
фестивала укључено је много
медија, међу којима је и наша
новинска кућа.

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

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

НОВА УСЛУГА

Успенска црква

Саша Павлов. Овог пута епископ банатски Никанор неће бити у Панчеву, јер је раније договорено да тог дана посети Зрењанин.
У окви ру про сла ве
градске славе, 28. августа у 21 сат наступиће
Сања Илић и „Балканика”. Бина ће бити постављена на Кеју Радоја
Дакића, код Железнич-

„Панчевачких
дана духовне музике” усклађен је с градском славом, па
ће двадесет други међународни фестивал почети баш 28.
августа и трајати до 31. августа.
Организатор је „Панчевачко
музичко друштво”.
У Светоуспенском храму у
18 сати почеће празнично вечерње, а у наставку ће се на
славском концерту духовне музике представити „Панчевачко

Градска управа
Да подсетимо, пре три месеца на седници Градског већа и
потом Скупштине града Панчева Велика Госпојина проглашена је за градску славу. Том
приликом панчевачка власт је
објаснила да скоро сви градови
имају своју славу, што је у духу
хришћанства, а да је Велика Госпојина одабрана јер наша прелепа црква с два торња носи
назив Успенска.
С. Т.

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

Цена: 4.000 дин.
САВЕТ СТРУЧЊАКА ПОВОДОМ ПРВОГ СМРТНОГ СЛУЧАЈА УСЛЕД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

Чешће проверавајте крвну слику
Поводом информације да је
ових дана у Београду умрла
84-годишња жена заражена вирусом грознице Западног Нила и да је то прва жртва ове болести у Србији, инфектолог
проф. др Зоран Радовановић
препоручио је да здраве особе
једном месечно контролишу
крвну слику, а хронични болесници на сваке три недеље. То
је сигуран начин да се ово инфективно обољење, које се на

људе и животиње преноси убодом зараженог комарца, открије и на време почне с терапијом.
Према Радовановићевим речима, чак четворо од пет заражених нема никакве симптоме болести нити је ње свесно.
Код сваке пете заражене особе
развија се обољење слично назебу или грипу (симптоми су
повишена температура, слабост
и бол у мишићима), а када се

уради крвна слика, јасно се види да је под грозницом и онда
се предузимају неопходне мере лечења.
– Наше лабораторије поуздано могу да детектују вирус грознице Западног Нила. Уколико се он открије на време и
ако одмах након тога почне терапија, мањи је ризик да оболели добије упалу мозга, што
је најозбиљнија компликација, или да умре, што је такође

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ОД СРЕДЕ ДО ПЕТКА

Места где је здраво пливати

Фестивал румунских
фолклораша

Завод за јавно здравље Панчево саопштио је 21. августа најновије резултате редовног испитивања квалитета површинских вода у граду. Према овим
подацима, купалишта у Панчеву, Глогоњу и Јабуци на Тамишу, затим на Белој стени
(лево и десно од „шпица”) на
Дунаву, у Иванову и купалиште на језеру у Качареву могу
се користити за купање и рекреацију, док купалишта у Омољици и Банатском Брестовцу
на реци Поњавици нису погодна за коришћење у те сврхе.
Најчистија је вода језера у
Качареву, за њом следи Дунав

код Беле стене, док вода на купалиштима у Панчеву, Јабуци
и Глогоњу и у Иванову може
„негативно утицати на биљни
и животињски свет у њој”, али
према стручном мишљењу доктора медицине – специјалисте
хигијене не представља ризик
по здравље људи који ова купалишта користе за рекреацију и спортске активности.
Вода Поњавице (купалишта
у Омољици и Банатском Брестов цу), због при су ства по већа ног бро ја укуп них ко лиформних бактерија, не може се користити за купање и
рекреацију.
м. г.

Педесет девети Велики фестивал фолклора Румуна Војводине – Републике Србије
одржава се од среде до петка, 21–23. августа, у Долову.
Сваке од три вечери програм почиње у 20 сати, када
у такмичарском делу наступа хиљаду учесника. Међу
њима је и велики број извођача из места домаћина, као
и из Глогоња и Новог Села,
па и из околних Алибунара,
Овче, Уздина...
Ово је први пут да је Долово домаћин овако великог
догађаја у области румунског фолклора након четрдесет година, док је од дечјег фестивала, који је већ
уприличен у мају, протекло
упола мање времена.
За више информација сви
заинтересовани за долазак на
овај догађај могу се обратити
извршном координатору Организационог одбора домаћина фестивала Лучијану Данилову из Долова (060/568-8812) или председнику Извршног одбора Великог фестивала – Дорелу Чини из Овче
(060/073-14-09).
Ј. Ф.

могуће. Све зависи од јачине
организма. Они који су пре инфицирања имали добру крвну
слику у благој су предности у
односу на хроничне болеснике
– истакао је Радовановић.
Прошле године је у Србији
умрло тридесеторо заражених
овим вирусом. Најугроженији
су оболели од хроничних болести, али је било случајева да
су оболевале и младе и здраве
особе.
М. Г.

КУЋА БЕЗБЕДНОСТИ

Министар у Панчеву
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић у уторак је посетио Саветовалиште
за безбедност у Панчеву, кроз
које је од оснивања, априла 2016.
године, корисне информације и
савете добило 2.115 грађана.

Стефановић је истакао да је
ово саветовалиште, које је познатије као „Кућа безбедности”,
најбољи пример рада полиције
у заједници, а с полицијским
службеницима запосленим у њему разговарао је о начину и методама њиховог рада, питањима која грађане највише занимају, али и о мерама које треба
предузети како би њихов рад
био још ефикаснији.
м. г.

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Иако су се на фестивалу појавили Боб Дилан, Џорџ
Харисон, Џенис Џоплин и многи други који тада нису
били познати, када сам била на „Вудстоку”, нисам
имала осећај да сам део нечег великог. Ми смо тада
протестовали против рата у Вијетнаму. Док сам студирала у Америци, многи наши другови су мобилисани
по принципу лутрије. „Вудсток” више никада не може
да се понови, јер се све око нас променило.
(Новинарка и сликарка Вера Ранковић, „Данас”, 19.
август)
***
Ја сам се развијао у једној епохи коју данас можемо
назвати епохом историјског оптимизма. Јер после уништења фашизма и те кланице веровало се да је дошло
време неког напретка и он је заиста постојао све негде
до осамдесетих година. Био је то и политички корак
напред. Знало се у свету шта се може, шта не може,
блоковска подела је држала планету у равнотежи, није
било већих потреса. Код распада Југославије видели
смо да је све оно што смо мислили о свету била једна
спољна фасада иза које су се ваљали велики геополитички и финансијски интереси. Кад се распао Совјетски Савез, све је дошло на старо. Поништени су резултати стогодишње борбе за социјалну државу, људска
права су занемарена, није више било идеолошке конкуренције у којој је капитализам почео да добија једно
људско лице. Онда је показао своју праву нарав. Почео
је да помера сопствене границе, да експериментише
на Србији и на крају је овај народ закључио да ми не
управљамо својом судбином и почела је да преовлађује свест да ми не можемо ни на шта да утичемо. Сада
имам утисак да људи не верују више ни у шта и да само гледају начин како ће да преживе.
(Писац Синиша Павић, „Блиц” 18. август)
***
Округли столови представника власти, опозиције и цивилног сектора о изборним условима на Факултету политичких наука су лепо замишљени, али су неупотребљиви јер власт не жели ништа да промени. Пренапумпан је значај састанака на ФПН-у и неупотребљиви
су уколико се на њима не разговара о конкретним променама. Медији су их доживели као преговоре, а не
као оно што јесу, искључиво разговор о изборним условима. Најважнији услов за излазак на изборе је питање
медија. Потребно је да се тај услов испуни почетком
септембра да би се могла осетити нека промена.
(Политиколог Бобан Стојановић, „Бета”, 20. август)
***

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ ПРЕДУЗЕЋА
Омољчани, Качаревци
и Брестовчани у
минусу у 2018.
Унија послодаваца
и „Стари Рас”
непосредном погодбом
до просторија
Чланови локалне владе састали су се 21. августа да би размотрили осамнаест тачака дневног реда. Због сличности тема
било је неколико обједињених
расправа.
Већници су се најпре позабавили финансијским извештајима за 2018. годину сеоских јавних комуналних предузећа, која ће ускоро нестати као правна
лица, о чему смо већ писали.

Добродошла добит
У документацији постоји табеларни приказ разлика између
2017. и 2018. године, преглед
имовине ових предузећа, као и
краткорочних обавеза.
Доловци су остварили добит
од 121.000, а Но во се ља ни
268.000 динара. Губитак ЈКПа „Комбрест” из Банатског Брестовца је 125.000, Глогоњци су
у плу су 75.000, а Ја бу ча ни
38.000 динара. Приложени су
и ревизорски извештаји.
Потом су, поново обједињено, донете одлуке у вези с расподелом добити по финансијским извештајима јавних предузећа за прошлу годину. Употребљена је формула – 99 одсто иде у градски буџет, а преостало остаје у касама фирми
за формирање резерви. ЈП Градска стамбена агенција оства-

„Дани повртара” од 30. августа до 1. септембра у Брестовцу
рила је добит од 840.449, а Доловци су били позитивни у износу од 121.000 динара. ЈКП
„Омољица” има непокривени
губитак од 857.386, а Качаревци су у минусу од 925.388 динара, што ће бити покривено
уз помоћ добити из претходних година.
Без накнаде ће Заводу за заштиту споменика културе бити да ти на ко ри шће ње део
објекта и две гараже у Улици
Жарка Зрењанина 17 пошто то
усвоје и одборници Скупштине града. Градски већници су
затим усвојили измене Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Панчева
за 2019. Промене се тичу дела
фи нан си ра ња ра до ва ЈКП-а
„Хигијена”, а то је прихваћено
у Министарству за заштиту животне средине.
Прошао је и предлог одлуке
о оглашавању јавног конкурса
за попуњавање положаја заме-

ника начелника Градске управе. Комисија је утврдила критеријуме и мерила за избор, па је
преостало да се изабере најбољи кандидат. Такође, усвојено
је решење о образовању Комисије за полагање испита о познавању територије града и прописа којима се уређује такси
превоз.
Чла но ви ко ми си је има ће
мандат од две године.

Сосе и повртари
Унија послодаваца града Панчева ће ван поступка јавног
надметања добити у закуп пословни простор у Савској улици, у првој зони.
Како је на седници речено,
то је учињено због циљева Уније и активности усмерених ка
запошљавању младих и особа
са инвалидитетом, као и чињенице да се ради о непрофитној
организацији. Баш такво је и
Завичајно удружење грађана
„Стари Рас”, па ће на исти на-

чин, непосредном погодбом, и
доћи до просторија у Улици
Максима Горког. Циљ удружења
је очување културног наслеђа.
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Панчева обратила се градоначелнику дописом у коме се наводи да Удружење жена „Сосе”
и Студио „Панука” организују
манифестацију „Дани повртара”, током које ће од 30. августа до 1. септембра у Банатском Брестовцу бити излагани
повртарски производи. Тих дана ће градски катамаран „Панука” бити у околини Брестовца, па ће бити организоване и
промотивне вожње за посетиоце. Како је циљ целе приче
очување традиције, чланови Већа су „Дане повртара” утврдили за градску манифестацију.

Без накнаде ће
Заводу за заштиту
споменика културе
бити дати на
коришћење део
објекта и две гараже
у Жарка Зрењанина.
На крају је ЈКП-у АТП одобрено да се кредитно задужи у
износу од 15 милиона динара
ради одржавања ликвидности.
У питању је такозвани дозвољени минус, а представница
аутотранспортног предузећа казала је да је камата код те пословне банке веома повољна.

ФОРМИРАН СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ

Демократски трипартитни дијалог
Циљ: заузимање
заједничких ставова
према питањима из
надлежности органа
локалне самоуправе
***
Власт се налази у јако лагодном положају, она баштини све бедастоће свега онога што су једни другима и
трећима радили ових тридесет година, а у ствари – све
су то радили нама. Опозиција јесте у незавидној позицији сада, јер не знају ни колико могу да освоје пажње
јавности, али на неки начин и опозицији одговара да
их власт не третира озбиљно. Овај формат дијалога не
може суштински да реши проблеме, док се не врати
прича у институције и не почну сви да раде по Уставу.
Стално се крећемо између привида демократије и крњег тоталитаризма. Друштво је у толикој кризи да је и
демократско право на избор доведено у питање, тај
сам процес је потпуно обесмишљен.
(Панчевачки писац Вуле Журић, Телевизија Н1, 20.
август)
***
Изразито мала улагања државе у науку разлог су пада
Београдског универзитета на Шангајског листи, али
значајан удео у томе има и катастрофалан однос власти према образовању. У својим редовима штите оне
који имају фалсификоване дипломе и докторате. Тако се потцењују и обезвређују они који имају поштено стечене дипломе и докторате, али самим тим и
они који ће то радити у будућности знају да се њихов
рад неће валоризовати на прави начин. Зато ће најбољи међу нама напустити Србију. Онда се поставља
пи та ње с ко јим ка дро ви ма ће мо кон ку ри са ти у
будућности.
(Професор Филозофског факултета у Београду Огњен Радоњић, Радио „Слободна Европа”, 16. август)
***
Десница је свуда у успону. Бахате се, дају неодговорне изјаве, простаци. Шездесетих година прошлог века било је непристојно бити десничар. Ако је неко то
и био, ко змија је ноге крио. Интелектуална елита је
мање-више била либералних схватања и сврставала
се уз анархисте, социјалдемократе, комунисте, зелене... Некада су и десничари били пристојни. А не ко
ови сада: бусају се у груди ко је нетолерантнији и
милитантнији.
(Мултимедијални уметник Пеђа Вранешевић, „Глас
Америке”, 15. август)

Оно што смо најавили прошле недеље, догодило се 16.
августа: формиран је Социјално-економски савет града Панчева. Споразум о оснивању,
деловању и начину рада овог
те ла пот пи са ли су Са ша
Павлов, у име Градског већа,
Филип Перић из Уније послодаваца града Панчева, Миланко Бодирога, председник Савеза самосталних синдиката
гра да Пан че ва, и Ви о ле та
Гојковић, чланица ГО Уједиње них гранских син ди ка та
„Независност”.
Савет је основан с циљем успостављања и остваривања демократског трипартитног социјалног дијалога о битним социјалним и економским пита-

њима од заједничког интереса
за учеснике у закључивању споразума. Убудуће ће постојати
размена мишљења и информација и заузимање заједничких
ставова према питањима из
надлежности органа локалне
самоуправе која утичу на положај запослених, послодаваца и грађана, а оно што треба
постићи је и развој и унапређивање колективног преговарања на нивоу града.

Уз то, акценат ће бити стављен на помоћ у успостављању и развоју бипартитног социјалног дијалога између послодаваца и синдиката односно запослених, као и на праћење стања, разматрање питања и заузимање заједничких
ставова у вези с политиком запошљавања, заштитом радне
и животне средине, те здравствене и социјалне заштите и
сигурности.

Савет ће се бавити праћењем,
оцењивањем и давањем мишљења о утицају промена цена и
висина зарада на положај запослених и послодаваца, едукацијом социјалних партнера за
вођење демократског социјалног дијалога, превентивним деловањем на решавању свих битних питања између послодаваца и запослених из области рада мирним путем и решавањем
евентуалних спорних питања
између социјалних партнера, тј.
учесника овог споразума.
Потпис на документу подразумева међусобно информисање социјалних партнера о актуелним питањима рада и успостављање сарадње с другим
локалним социјално-економским саветима, као и таквим
телима на покрајинском и републичком нивоу.
Савет има дванаест чланова
које именују потписници споразума, а чине га по четири
представника Градског већа,
послодаваца и синдиката.

ПРЕДСЕДНИШТВО ПАРТИЈЕ ОДЛУЧИЛО

Народна странка бојкотује изборе
Како су јавили београдски медији, председништво Народне
странке једногласно је донело
одлуку о бојкоту предстојећих
парламентарних и локалних
избора. У саопштењу се наводи да је „досадашњи ’дијалог’
на Факултету политичких наука, а нарочито трећа рунда, показао да не постоји минимум
воље на страни режима да се
нормализује политички живот
у Србији, испуне захтеви стручног тима протеста ’Један од пет
милиона’ и омогуће фер и поштени избори”.
Очекује се да ће врло брзо и
друге чланице Савеза за Србију изаћи са истим ставом. „Фонет” сазнаје да ће јавност имати

више информација о даљим деловањима опозиције 23. августа, за када је заказан састанак
коме ће присуствовати сви који су у децембру прошле године потписали заједнички документ. Том састанку, који ће највероватније бити одржан у просторијама општине Стари град,
требало би да присуствују представници опозиционих савеза,
странака и покрета који су 14.
децембра потписали Заједничке услове за спровођење слободних и поштених избора. Тада су истакли да су, без обзира
на међусобне разлике, „јединствени у ставу да ће се уједињено и синхронизовано борити за фер изборне услове”.

Потпредседник Народне
странке Мирослав Алексић напустио је трећи округли сто о
изборним условима који је био
посвећен медијима, рекавши да
су „представници власти банализовали дискусију”. После првог састанка власти и опозиције, у организацији Фондације за
отворено друштво и ФПН-а, одлуку да више не присуствује дискусијама због тога што нису
отворене за јавност донео је
председник Странке слободе и
правде Драган Ђилас.
Агенција „Фонет” објавила је
да је Демократска странка у начелу за бојкот, а ССП сигурно,
али да и једни и други чекају
седнице својих главних одбора

у септембру. Што се тиче Покрета слободних грађана, према „Фонету”, у почетку је био за
излазак на изборе, јер су истраживања показала да са Сергејом Трифуновићем на челу има
шансу да пређу цензус. Зато је
спроведена интерна анкета, а из
поузданих извора се сазнаје да
је она показала да су чланови
Покрета већином за излазак на
изборе. Ипак, званична одлука
досад није донета.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ УСВОЈИЛА ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПАРКА ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

СРЦЕ ЧИСТЕ ПРИРОДЕ

Хероји данашњице
Ове недеље завршено је пријављивање на конкурс за младе хероје
Србије. У жељи да подстакне младе људе да остану у Србији и допринесу њеном напретку, компанија НИС у сарадњи са EXIT фондацијом и ове године расписала је
конкурс „Youth Heroes”, који је трајао до 20. августа.
Право учешћа имали су млади
узраста од петнаест до тридесет година с држављанством или пребивалиштем на територији Републике Србије који су остварили успех
у областима образовања, науке, културе, уметности, друштвеног активизма, предузетништва и креативних индустрија.
Реч је о признању које се додељује сваке године у четири категорије, а победници добијају улазнице за фестивале EXIT, „Sea Star” и
„Sea Dance”, као и поклон-пакет
од издавачке куће „Вулкан”. Првопласирани у свакој категорији добиће и новчану награду у износу
од 100.000 динара.

Неопходно одмуљити
и унапредити флору
и фауну панчевачке реке
Отворен пут
међународној помоћи
Велики еколошки и
економски потенцијал
Влада АП Војводине усвојила је Просторни план подручја посебне намене Парк природе Поњавица, а реч је о
заштићеном природном добру на територији града Панчева. Израда и
усвајање овог важног документа проистекли су из намере покрајинских
органа да коначно у Војводини заживе очување и заштита природе и екосистема. Покрајинци су уважили иницијативу Панчеваца оличену у Стратегији развоја Града Панчева 2014–
2020. године, у којој је посебан акценат стављен на остваривање сарадње
с међународним институцијама. То
се нарочито односи на заједничку реализацију различитих активност кроз
ИПА фондове, а унапређивање Парка
природе Поњавица је један од пројеката који ће бити понуђени европским партнерима.
Панчевачки локални план десетогодишњег управљања Поњавицом, до
2024. го ди не, пред ви ђа ства ра ње
услова за развој туризма који подразумевају адекватније инфраструктурно опремање, одмуљавање водотока и унапређење флоре и фауне,
што захтева знатна финансијска средства. Треба истаћи да је ова идеја
усклађена с националним просторним планом Србије и Акционим планом Дунавске стратегије ЕУ, који
афирмишу заштиту животне средине у Подунављу и промовисање културе и туризма. Европским пројектом „Паркови културе на Дунаву”
предвиђено је активирање старог језгра Панчева и повезивање туристичке понуде овог простора преко мана сти ра Вој ло ви ца, ло ка ли те та у
Старчеву, фестивала у Омољици, рекреативне зоне код Банатског Брестовца и аустријске културне стазе
дуж Банатске војне границе.

Панчевачка оаза
Парк природе Поњавица карактерише банатска истоимена речица и овај
предео по разноврсности природе
представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно из рекреа тив ног и еду ка тив но-еко ло шког
аспекта. Некадашње плавно подручје леве обале Дунава знатно је сужено изградњом насипа, чиме је спречено изливање реке, услед чега се
стварала километрима широка алу-

вијална раван, прошарана мрежом
рукаваца и мртваја. Један од најдубљих и најдужих рукаваца била је
Поњавица, која својим положајем
прати северну границу плавног подручја леве обале Дунава. Регулацијом водотока на овом подручју укинуте су бројне везе рукавца с Дунавом и пресечена је веза која је постојала с Тамишем, чиме је Поњавица претворена у мртвају. Задржала је и релативно стабилну количину воде која се незнатно смањује у

ЉУД СКИ ФАК ТОР
Деградацију животне средине
Парка природе Поњавица изазивају септичке јаме, баште, угоститељски објекти, кампови и плаже.
Отпадне воде из насеља Банатски
Брестовац и Омољица, као и из
постојеће зоне кућа за одмор дуж
водотока доспевају директно или
индиректно у Поњавицу.
сушним периодима, а тај феномен
се објашњава постојањем бројних изда ни у ко ри ту во до то ка ко је да ју
знатне количине чисте и свеже воде.
Овај крај красе шуме које су у највећој мери деградиране. Занимљиво
је да се последњи остаци некадашњих
шума храста лужњака налазе на левој
обали Поњавице, у близини ивано-

вачког моста, према селу Омољица, а
реч је о два стабла пречника око 80
центиметара. Ово подручје је релативно богато рибом и присутно је 19
врста, међу којима се издваја златни
караш.

се и „дивље” депоније које представљају деградационе пунктове околног
земљишта, површинских и подземних вода и седимента, па угрожавају
станишта заштићеног подручја.

Поњавичке издани

Подручје посебне намене налази се
између међународног еколошког коридора Дунав и еколошких коридора
Дунавац и Надел, обухватајући Парк
природе Поњавица. Дунав као највећа и најзначајнија европска речна магистрала значајан је и по туристичком промету. Европска унија кроз
пројекте развоја подунавских регија
подржава и развој туризма. Дакле,
концепт развоја туризма на подручју
посебне намене заснива се пре свега
на природним потенцијалима (Парк
природе Поњавица, Дунав, Дунавац,
Надел), али и нa антропогеном наслеђу и културно-манифестационим
садржајима у обухвату Просторног
плана.
Поред очувања природе и туристичке валоризације простора, од велике
је важности укључивање Дунава као
значајног потенцијала развоја туризма. Према плану панчевачке локалне самоуправе, у овом заштићеном
подручју развијаће се екотуризам. То
подразумева различите активности
туриста у пределу очуване природе,
као што су пешачење, трчање, вожња
бициклом, вожња чамцима, купање,
риболов и посматрање птица.

Међутим, струка каже да је квалитет
животне средине лош услед људске
немарности. Проблем представља то
што на овом подручју није успостављено континуално праћење квалитета животне средине. Када је реч о
самој реци Поњавици, последица замуљивања дна је затрпавањe подводних издани које су главни извор чисте воде и једна од главних одлика
овог заштићеног подручја. На основу
анализа хидроморфолошких, физичко-хемијских и биолошких елемената квалитета, еколошки статус је окарактерисан као лош или чак веома
лош.
Негативан утицај на простор природног добра има и неконтролисана
употреба пестицида и агрохемијских
мера у пољопривредној производњи,
јер се у непосредној близини тока одвија интензивна пољопривредна делатност. Негативан утицај има и изградња кућа за одмор и других грађевинских објеката унутар и у непосредној близини заштићеног подручја, јер изазива узнемиравање фауне и
смањује се површина шумских станишта. Непосредно уз водоток налазе

Екотуризам

ОД 2. СЕПТЕМБРА ПОЧИЊЕ ЈЕДНОСМЕНСКА НАСТАВА У ПОЈЕДИНИМ ШКОЛАМА

Враћен дневни боравак за основце
Почетак нове школске године доноси још једну новину: концепт једносменске наставе. Малишани који похађају осмолетке имаће часове само
у једној смени и потом ће боравити у
школи од 12.30 до 16.30. У школама
у Србији, којих има преко 200, дечаци и девојчице одлазиће на наставу
увек у исто вре ме, што је, пре ма
мишљењу психолога, важно за формирање радних навика. Идеја Министарства науке, технолошког развоја и образовања јесте да кроз овај
пилот-пројекат, током продуженог
боравка у васпитно-образовној установи, ученицима буду понуђене добро осмишљене активности. Након
редовне наставе, док чекају своје родитеље да се врате с посла, радиће
разне ствари које ће бити у функцији
њиховог развоја. Поред тога, ђаци ће
домаће задатке завршавати у школи,
што оставља више времена за дружење деце и родитеља. Према најавама
надлежних институција, деци ће бити

Страну припремиo

Зоран
Станижан

понуђено педесет различитих садржаја: моћи ће да уче под надзором
наставника, биће им понуђено више
спорта, а водиће се рачуна и о њиховој исхрани. Основне школе ће остваривати различите моделе програма
и активности у једносменској организацији рада у матичним школама
и издвојеним одељењима. Вреди истаћи да у овом великом пројекту учеству ју шко ле ко је су обез бе ди ле

неопходне услове: простор, особље,
кухињу или кетеринг.
Када је реч о нашем граду, у овај
амбициозан национални програм за
унапређивање наставе укључена је само Основна школа „Моша Пијаде” у
Иванову, а многи наши суграђани су
веома заинтересовани да се и у другим школама на територији нашег
града организује овакав облик подршке уче ни ци ма и ро ди те љи ма.

ПРИЗНАЊЕ НИС-а И
EXIT ФОНДАЦИЈЕ

Међутим, према речима надлежних
из локалне самоуправе, ова активност
није у надлежности Града. Оно што је
евидентно, јесте да овакав модел умногоме олакшава родитељима бригу о
детету док су они на радном месту.
Очеви и мајке, у трци с временом, често своје потомке остављају код бака и
дека, дадиља, родбине, у комшилуку.
Дневни боравци у панчевачким школама били су део васпитно-образовног миљеа нашег града, али се с временом овај концепт бриге о ђацима
изгубио – остао је само у мрвицама.
Ова мера Министарства за сваку је
похвалу, а остаје да се види да ли су и
запослени у панчевачким основним
школама вољни да преузму део бриге
– наравно, уз одређену новчану надокнаду. Поред тога, требало би уредити простор, а за то су потребни новац и, пре свега, добра воља. Директори школа су ти који покрећу иници ја ти ву у са рад њи са школ ским
одбором. Наравно, надлежно министарство треба да обезбеди новац неопходан да у нашим школама заживи
концепт једносменске наставе. С друге стра не, у по је ди ним град ским
школама због бројности ђака овакав
модел је немогуће извести. И то треба знати.

Током вишегодишње кампање
„Youth Heroes” до сада су додељена чак 52 признања младим људима у Србији који су се истакли
својом изузетношћу и учинили наше друштво бољим. Међу њима је
49 добитника признања у области
образовања и науке, предузетништва и креативних индустрија,
друштвеног активизма и културе
и уметности, док су два млада хероја и једна институција добитници специјалног признања „Youth
Heroes”.

ОМЛАДИНСКИ ЛЕТЊИ КАМП

Завршено дружење
средњошколаца
У периоду од 15. до 22. августа 160
младих из шеснаест средњих школа с територије АП Војводине учествовало је у омладинском летњем
кампу. Реч је о акцији коју организује Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, уз подршку пројектних
партнера – Општине Киштелек, Општине Кањижа и Фонда „Европски
послови АП Војводине.
Камп је финансиран у оквиру
ИПА пројекта прекограничне сарадње Мађарска–Србија под називом „Комплементарни туристички
развој Киштелека и Кањиже, заснован на природним ресурсима”.

ПОДРШКА ПРВАЦИМА

Нова фризура
за почетак
Више од шездесет фризерских салона у Србији прикључило се акцији радија АС ФМ – „Бесплатно
шишање ђака првака”. У позиву
организатора упућеном школарцима стоји да се у септембру „хиљаде главица спремају да крену на
пут знања” и да у нове победе треба да пођу с новом фризуром. Акција ће трајати од 26. августа до 1.
септембра.
Широм Србије у том периоду биће организовано бесплатно шишање или прављење фризура за све
ђаке прваке. Списак фризерских
салона који учествују у акцији, по
градовима, налази се на друштвеним мрежама и на сајту www.radioas.fm, а информације можете чути и на овом популарном радију у
току дана. Ако имате ђака првака
и желите да га обрадујете новом
фризуром, потребно је само да одете до салона на ком је истакнут
плакат за ову акцију.
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ЗДРАВЉЕ
КАКВЕ ПРОБЛЕМЕ ДОНОСИ МЕНОПАУЗА

Х РАНА З А Д У Ш У

Пауза
је својеврстан окидач за почетак грозничаве јурњаве. Требало би да постигнемо много
тога за време паузе, без обзира на то да ли је то она коју
добијамо у току дана или она
вишедневна. Обавезе, на које не би требало да се мисли,
прикаче се тада као неком
магијом и постају саставни
део пртљага који носимо на
одмор. Осећај њихове присутности расте са истицањем
паузе и количина стреса, притиска и нервозе преплављује
Пише: Марија Достић,
и саботира све пријатно, лепсихолог
по и другачије што треба да
Драги моји, током дана вео- донесе отклон од свакодневма често користимо паузу а них брига.
Да би нам пауза пружила
да тога, углавном, нисмо ни
свесни. Сасвим је у реду зау- све што очекујемо, треба да
ставити покренуту слику за- научимо најпре како да нарад неког важнијег посла, правимо мале и честе застоили у току радног дана ис- је, драгоцене тренутке у кокористити време за отклон јима постајемо свесни себе
од тренутних обавеза. Узбу- и својих реакција на свакоднев не до га дљиво је и кађаје и људе у
да планирамо
њима. Начин
да искористина који реагумо мало већу
је мо је све
паузу, ону гошто нам је поди шњу, ка да Треба да научимо
треб но
да
се измештамо како да пронађемо
освестимо.
из уобичајене
Усмерити мисре ди не, па мир у себи, јер га
сли на себе, на
сва ко дне ви ца тада ширимо и око
своје речи, ридобија друга- себе.
там ди са ња,
чији облик.
покрете. ТреНа пра ви ти
паузу на неколико минута, ба да научимо како да продана или на дужи период ни- нађемо мир у себи, тада га
је нимало лако, иако делује ширимо и око себе и стрес,
примамљиво. Сама реч нас несаница, бриге, страхови...
асоцира на неки прекид, за- постају изазови с којима се
стој у свакодневици, али ве- суочавамо и које, кроз праома често време паузе пред- ћење својих реакција, упоставља најстреснији моме- зна је мо и пре ва зи ла зи мо.
нат у дану, нарочито ако та Је дан по је дан дра го це ни
пауза траје дуже време и ако тре ну так лич ног мира из градиће и сасвим нови начин
је наметнута.
Осећај да смо прекинули на који свесно проводимо
неки посао и да сада треба да вре ме крат ких или дужих
осмислимо време на друга- пауза. Усавршићемо способчији начин представља сво- ност уживања у њима, без
јеврстан стрес. Одрицање од додатног пртљага заосталих
уобичајеног рутински прове- обавеза. Уживање или стрес?
деног дана, иако је умотано у Избор врсте паузе је, као и
примамљиве слике, заправо увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Решите се целулита
и смршајте

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
„Vacuslim 48” за кратко време оправдано је постао веома
популаран третман за елиминацију целулита и скидање вишка килограма. Замењује скоро све скупе третмане, а очекивани резултати су брзи, поуздани и без јо-јо ефекта, уколико се придржавате савета и
протокола који вам је предочио ваш бјути-терапеут.
Први корак се изводи тако
што физиотерапеут измери
клијента, потом се наносе први и други препарат са активним супстанцама са термо и крио ефектом, клијент
уђе у вакуум кесу, извуче се

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ваздух из ње, покрије термо
или обичним прекривачем и
након 20–30 минута раде се
ручна антицелулит масажа и
лимфна дренажа.
Просечни резултати након
прве серије су од 10 до 20
центиметара у обиму. Овако
убрзано мршављење постиже
се на здрав начин захваљујући активним састојцима нове генерације. Они имају снажан утицај на смањивање и
формирање масних наслага
као и ефекат дренаже и детоксикације. Оно што доводи
до тако брзих резултата и што
прави велику разлику између
методе „Vacuslim 48” и осталих сличних третмана је стварање вакуума помоћу специјално дизајниране вакуум вреће, која је направљена од одобрених материјала прилагођених кожи тела.
Захваљујући вакууму постиже се карбокси-ефекат, који потом доводи до повећаног дотока кисеоника у ћелије, што даље резултира дубљим и бржим продором активних компоненти из препарата „Vacuslim 48” у тело и
добијања првих видљивих резултата након 30 минута.
„Vacuslim 48” третман се
ради сваки други дан и може
се комбиновати са осталим
третманима за негу тела. Минималан број који треба урадити је 10 третмана, али се
најбољи резултати постижу
када се серија понови.

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ВАЛУНЗИ НА ТРИДЕСЕТ СТЕПЕНИ:
КО ПРЕЖИВИ – ПРИЧАЋЕ
Један од турбулентнијих периода у животу већине жена свакако је менопауза. То је доба
када се репродуктивна фаза
приводи крају, а функција јајника одумире, чиме трајно престаје менструални циклус. Менопауза почиње постепено, најчешће између 45. и 50. године
живота. Већ у доба предменопаузе јајници се полако спремају за одлазак у заслужену
пензију и производе све мање
естрогена, што доводи до великих промена у организму.
Ово је доба које женама не
пада лако, најпре зато што се
морају суочити са застрашујућом чињеницом да време незадрживо пролази и да њихово
тело стари, а потом и зато што
физичке, психичке и емоционалне промене које менопауза
доноси умеју да буду заиста
несносне.
С већим поремећајима у циклусу стижу и валунзи – изненадни напади топлоте, праћени убрзаним радом срца и осећајем узнемирености. Иако ови
поремећаји углавном трају тек
неколико минута, неподношљивим их чини чињеница да се
могу понављати и по двадесет
пута током дана, као и да се у
животу жене, као верни пратиоци, задржавају и по неколико
година.

ЈЕД НА ПО ЗИ ТИВ НА
СТВАР
Ако бисте питали жене да
пронађу макар једну добру
страну валунга, све одреда
би помислиле да имате веома лош смисао за хумор.
Ипак, та једна позитивна ствар заиста постоји и
заправо је фантастична:
научници су, наиме, доказали да валунзи смањују
ризик од појаве рака дојке
за чак 50 одсто. И не само
то – што су валунзи снажнији, чешћи и дуготрајнији, то је степен заштите од
рака јачи. Сетите се тога током следећег налета врућине. Сигурно ћете га бар
мало лакше поднети.
Статистика показује да се с
валунзима бори око 80% жена
старости од 45 до 55 година.
Напад траје од неколико минута до пола сата и може се
десити и дању и ноћу. За време удара телесна температура
порасте и за чак седам степени. Јасно је да летње врелине
само додатно закувавају ствар.

И емоције кључају
Престанак лучења ендогених
естрогена утиче и на емотивно
стање жене, па су непријатне
физичке промене често праћене и великим амплитудама у
расположењу.

Морамо узети у обзир и то да
смањивање нивоа естрогена повећава разик од настанка остеопорозе и кардиоваскуларних
болести. Стога је улазак у менопаузу доба када жене, више
него икад, морају повести рачуна о здравој исхрани и редовној физичкој активности.
Колико год да наука напредује, лек против менопаузе није измишљен, а вероватно неће
ни бити, јер и није реч о болести. То је, попут пубертета, фаза у животу кроз коју свака жена мора да прође. Што је пре
прихватите и што јој се мање
будете опирале, лакше и лепше ћете кроз њу пливати.

Ублажите симптоме
Ипак, симптоме менопаузе и те
како можете ублажити. Довољно је да, за почетак, коригујете
своје животне навике – да се
здравије храните, избегавате
стрес и да се више крећете и
вежбате. За додатну помоћ и
подршку и у овом случају побринула се мајка природа. Уколико ипак спадате у малу групу
жена са изузетно израженим тегобама, које природни препарати не могу да ублаже, свакако се обратите лекару, који ће
вам по потреби преписати одговарајућу хормонску терапију.
Добра вест гласи да у природи постоји нека врста замене за
естроген – хормон чије се лучење у менопаузи смањује. Реч
је о фитоестрогенима, биљним
хормонима, чији је састав сличан женским полним хормонима. Велику предност фитоестрогенима у односу на синтетичке
хормоне даје то што они немају никаква нежељена дејства, а
уз то доказано смањују ризик
од настанка остеопорозе и штите срце и крвне судове. Највише биљних хормона има у соји
и производима од соје, као што
су тофу и сојино млеко, као и у
бобичастом воћу, интегралним
житарицама, семену лана, орасима и бадемима.
Различите студије показале
су да витамини Е и Ц имају
значајну улогу у редуковању

ИЗ БЕ ГА ВАЈ ТЕ ОКИ ДА ЧЕ
Упркос томе што се валунзи не могу избећи, искуство је показало да постоје одређени окидачи који појачавају њихову снагу и фреквенцију. Међу најчешће се убрајају кофеин, алкохол,
превише топли напици, дувански дим и пренаглашен стрес.
Избаците, или сведите на разумну меру, све набројано и
ослушкујте своје тело како бисте открили да ли постоји још
нешто што вам смета. Када наиђе врући талас, не заборавите да дишете ритмично и дубоко барем пет минута. Изненадићете се колико ће вам то помоћи.
Дешава се да се жена у једном тренутку смеје, а у другом
већ рони сузе, а нису ретки ни
раздражљивост, анксиозност,
лоша концентрација, смањен
либидо, а понекад и депресија.

валунга. Одлични саборци у
борби против пратећих симптома менопаузе – депресије и
анксиозности, јесу комплекс
витамина Б и магнезијум. Не
заборавите да у овом периоду

у исхрану укључите и намирнице богате калцијумом, како
бисте очували здравље костију, угрожено због смањења нивоа естрогена.

Помажу и биљке
Црвена детелина се већ деценијама користи као лек за ублажавање симптома менопаузе.

шику сушене детелине прелити водом загрејаном на 90 степени, поклопити и оставити
да одстоји пола сата. Можете
по пи ти две-три шо ље ча ја
дневно.
Жалфија је богата флаваноидима, па је добра против
валунга и главобоље, а потпомаже и варење и излучивање

ВЕ ЖБАЈ ТЕ, БЕЗ ИЗ ГО ВО РА
Физичка активност неће вас ослободити валунга, али ће побољшати ваше свеопште зравствено стање и виталност, па
ће индиректно утицати и на тегобе које доноси менопауза.
Изаберите било
који тип вежбања
који вам прија. Можете отићи на аеробик, пилатес, јогу
или пак тренирати
брзо ходање негде у
природи. Ако волите
плес, крените на часове или једноставно пустите музику и
ухватите ритам!
Садржи велике количине фитоестрогена званих изофлавоноиди, који су сличне структуре као женски полни хормон. У
комбинацији с витамином Е
олакшава многобројне проблеме карактеристичне за менопаузу, без обзира на то да ли је реч
о валунзима или пак несаници,
појачаном знојењу или нервози.
Чај од ове биљке припремите тако што ћете супену ка-

течности. Ако је конзумирате
у виду тинктуре, узимајте пола кашичице на дан. Можете
припремити и чај, тако што
ћете супену кашику жалфије
прелити шољом вреле воде,
поклопити и оставити да одстоји пола сата. Током дана
попијте три шоље чаја. Многе
жене које пате од валунга препоручују и перуанску златну
маку и уље жутог ноћурка.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Моћна
коприва
Једна од најлековитијих познатих
биљака свакако је коприва. Изузетно је богата разним корисним
састојцима: беланчевинама, угљеним хидратима, мастима, калцијумом, фосфором, гвожђем, витаминима Ц, А, Б2 и К, каротином,
флавоноидима, органским киселинама, азотним материјама...
Поред тога што добро утиче на расположење, она прочишћава
крв, чува мокраћне путеве, дисајне органе и органе за варење, чисти црева и одлична је за лечење болести изазваних вирусима и
бактеријама.
Чај од коприве направите тако што ћете 50 г уситњеног лишћа кувати 15 минута у једном литру воде, оставити преко ноћи и пити у току дана уместо воде као средство за јачање и против малокрвности.
У те сврхе одлично је и семе коприве, које треба узимати с медом.
Можете припремити и сок, тако што ћете килограм свежег младог лишћа опрати и самлети на машини за месо, па исцедити. Сок помешајте с медом и пијте 3-4 кашичице дневно. Сам сок можете користити
за испирање уста и гргољење у случају ангине и упале десни.
Ево и одличног рецепта против опадања косе: 100 г листа коприве кувајте 20 минута у пола литра кишнице или дестиловане воде,
додајте 25 г камилице, поклопите и оставите да стоји осам сати.
Процедите, па тој течности додајте два децилитра винског сирћета.
Том мешавином сваке вечери масирајте корен косе.
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КОЛИКО КОШТА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ЗА ОПРЕМАЊЕ ЂАКА ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ
РОДИТЕЉИМА ПОТРЕБНИ КРЕДИТИ
КОЛИКО ШТА КОШТА
УЏБЕНИЦИ
ОБЛАЧЕЊЕ

УКУПНО

20.400– 36.000
УКУПНО

7.250– 18.670
Јакна

3.000–7.000
Дуксерица (2 ком.)

2.400–4.000
Мајице (2 ком.)

1.000–2.000
Ако питате ђаке, 1. септембар
углавном их подсећа на нови
почетак, а ако питате родитеље, већина помишља на нови
издатак. Многи родитељи се
задужују, позајмљују, чак дижу и кредит како би малишане
опремили за полазак у школу.
Јер са мо ком плет књи га за

КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА

1. разред
6.000–7.700
2. разред
6.000–9.000
3. разред 6.000–10.000
4. разред 6.000–10.000
5. разред 13.000–15.000
6. разред 13.000–15.000
7. разред 14.000–17.000
8. разред
17.000

старије разреде кошта и до
17.000 динара!

Цене до неба
У овом случају важи оно: мања
деца, мањи трошак! Они чија
деца ове године полазе у први
или други разред за комплет
уџбеника издвојиће од 6.000
до 9.000 динара. Комплет књига за првачиће у просеку кошта од 6.000 па до 7.700 динара, за други разред кошта до
9.000, док се цене уџбеничких
комплета за децу која иду у
трећи и четврти разред крећу
од 6.000 до 10.000 динара.
Оквирно, цена комплета књига за пети разред износи око
13.859 динара, а за шести око
13.540 динара, мада неки комплети коштају и више од 15.000
динара – све зависи од уџбеника за које се школа определила. Књиге за седмаке коштају од 14.000 до 17.000 динара,
а поносне родитеље будућих
малих матураната задовољство
што им деца полазе у осми разред коштаће око 17.000 динара. Ове варијације у ценама
комплета за један разред, иначе, зависе од издавача за које
се определио школски одбор,
као и од тога да ли дете учи
изборне и факултативне предмете.
Комплети као такви за поједине разреде не постоје, а књиге се, углавном, продају појединачно. Цена једног уџбеника креће се од 600 динара па
навише.
– Сваки родитељ који дође
да купи књиге за ђака мора

НА ЧЕ МУ ШТЕ ДЕ ТИ, А ГДЕ НЕ ТРЕБА
ЖАЛИТИ ПА РЕ

Не треба штедети на ранцу, за који стручњаци кажу да га
треба мењати сваке друге године. Изаберите модел који је
анатомски, како би што мање оптерећивао леђа школарца.
С друге стране, бојице, гумице, резачи... немају рок трајања и пре одласка у куповину проверите да ли вам је нешто остало од прошле школске године. Купите само оно што
вам треба – фломастере или бојице који вам недостају.
Књиге које је ваш ђак користио претходне године понесите и продајте уличном продавцу, или замените за књиге
које вам сада требају.

имати списак уџбеника и њихових издавача, па онда заједно правимо комплет – рекли
су нам у једној панчевачкој
књижари.
Наравно, и ове године, као и
деценијама уназад, набавка половних књига представља спас
за многе породичне буџете.
– Купујемо код продаваца на
улици; за две ћерке које иду у
други и шести разред даћу око
10.000 динара. У књижари је
дупло скупље. За млађу сам нашла све књиге, али за старију
нисам, мењао се програм па
продавци још увек нису све набавили. А тек треба да купимо
свеске и прибор! – каже забринуто Марина М. с Мисе.

Фармерке (2 пара)

Књиге

6.000–17.000

4.000–8.000

Радне свеске

Доњи део тренерке

300–700

Патике

Атлас

950–970

3.000–7.000
Ципеле

6.000

ПРИБОР

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
УКУПНО

4.660– 13.820

Ситнице од којих боли глава
Иако се убраја у „ситнице”,
школски прибор представља и
те како значајну ставку у буџету потребном за опремање ђака. Рачунајући на то да родитељи неће гледати баш на сваку пару кад је у питању успех
њихове деце у школи (иако, руку на срце, изглед пернице нема никакве везе с тим), трговци су припремили богату и шарену понуду свески, ранчева,
лењира и осталих ситница.
Куповина перница, оловака,
резача, гумица, прибора за ликовно и геометрију из родитељског новчаника извуче око
6.000 динара. Мале свеске коштају око 30 динара, а оне А4
формата 120 динара, перница
напуњена прибором око 2.000
динара, а бојице коштају од
300 до 700...
За све то треба леп ранац, који кошта од 1.200 динара на пијаци до 10.000 у књижарама!
На крају овог спискa налазе
се обућа и одећа неопходне за
предстојећу годину.
За почетак ту су јакне, које
коштају између 1.500 и 8.000
динара. Затим, мајице и дуксерице, које заједно коштају од
3.000 до 10.000. Наравно, на
списку се често налазе и фармерке и доњи део тренерке,
што је додатних 4.000 до 10.500
динара издатка. Не треба заборавити ни патике, с ценом од
3.000 па навише, и ципеле, које коштају између 1.500 и 10.500
динара.
Кад се све то сабере, родитељи само за облачење и обување деце морају да плате најмање још 10.000, ако не и више.
Кад се све ово сабере, издаци за једног ђака на почетку
школске године увелико прелазе половину просечне плате
у Србији! За једно дете!
У светлу ове статистике знање заиста јесте скупо, а деца
значе богатство...
Р. Т.

1.000–2.000

Осигурање детета
(полугодиште)

500–600
Обезбеђење школе
(полугодиште)

750,
375 (друго дете),
0 (свако наредно)
Излет
на почетку године

1.200–2.500
Екскурзија
на почетку године

23.400

Велике свеске (5 ком.)

600
Мале свеске (5 ком.)

150
Нотна свеска

30–70

УКУПНО

25.850– 26.780

Перница (пуна)

1.500–2.000
Вежбанке (4 ком.)

120
Блок број 5

90
Опрема за ликовно

900
Ранац

1.200–10.000

УКУПАН ТРОШАК

58.160–95.240

Припремила:
Ј. Катана
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Када ће поново почети да
се ради ЕМНГ у болници?
Наша суграђанка Љиљана Ј. питала
је када ће у панчевачкој болници поново почети да се ради електромионеурографија (ЕМНГ).
Одговор нам је дала др Слађана
Ковачевић, која је у Општој болници
Панчево задужена за односе с јавношћу.
– Код нас у болници ЕМНГ прегледи поново ће почети да се обављају у
септембру и радиће се сваког четвртка у Специјалистичком центру, у амбулантама број 29 и 30. Електромионеурографија (ЕМНГ) јесте дијагностичка метода за утврђивање болести
и оште ће ња пе ри фер ног нер вног

система. То подразумева испитивање
дела нервног система од тела нервне
ћелије у кичменој мождини (моторни неурон), преко коренова нерава
(радикса), сплетова нерава (плексуса), периферних нерава, неуромишићне синапсе и мишића. Преглед
траје око пола сата, није болан и ради се без наркозе – објаснила је др
Слађана Ковачевић.
Она је нагласила и то да вам за
овај преглед треба упут неуролога,
што значи да прво морате код тог
специјалисте, па ако он индикује
ЕМНГ, биће вам заказан преглед и
добићете упутства за припрему.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

„Штрабаг” опет заборавио
на возаче

Саобраћајна сигнализација која упозорава на радове на Jабучком путу,
где се гради кружни ток код скретања за Качарево, била је погрешно
постављена, што је угрожавало безбедност возача. Наиме, није постојао знак који би возаче што иду ка
Панчеву усмеравао на скретање удесно на земљани пут. Уместо да се искључе с главног пута, они су настављали да возе траком у којој су им у
сусрет долазила возила из супротног
смера.
С обзиром на то да је техничко регулисање саобраћаја на општинским
путевима и улицама у надлежности
Одељења за саобраћај Градске управе, обратили смо им се с питањем

када ће ова грешка бити исправљена.
Јасмина Радовановић, саветница за
односе с јавношћу, обавестила нас је
да у овом случају локална самоуправа није надлежна, јер је Јабучки пут у
категорији „државних путева”, па су
за сигнализацију на њему задужене
републичке институције.
Истог дана, међутим, пропуст на
градилишту кружног тока био је решен. Не знамо да ли су за то заслужне градске или републичке службе,
али постављен је уочљив знак који
возаче обавештава о неопходном скретању. Међутим, градилиште није осветљено, па посебно ноћу представља
озбиљну опасност за све који се крећу
овим путем.
Ј. К.

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОНУДА НА ПИЈАЦАМА

ПОВРЋЕ СКУПО ЗА ЗИМНИЦУ, А ДА
ЛИ ЋЕ БИТИ ЈЕФТИНИЈЕ, НЕ ЗНАМО!

Међу онима који мисле да је боље
спремити домаћу зимницу него купити готову у току су прве припреме
за јесен и зиму. Најчешће се спремају ајвар и туршија, а нешто ређе пекмез и слатко, мада ни ових тегли неће недостајати у шпајзу. Кувани парадајз су засад махом спремили само
они који га гаје у својим баштама.
Понуда на пијацама ове године била је углавном повољна, али цене неких пољопривредних производа још
су превисоке. Али док се с правом
очекује да ће цена патлиџана падати,
парадајз ове сезоне, изгледа, неће бити јефтинији. Овај хранљив и здрав
плод држи и даље цену с почетка сезоне, кад је на панчевачке тезге стизао из увоза – 150 динара. Истина,
код појединих продаваца може се наћи (ситан и презрео) и за 80, али на
већини места кошта између 120 и 150
динара.
И остало поврће засад је прескупо
за куповину на велико и конзерви-

сање. Питали смо продавце на Зеленој пијаци хоће ли цене поврћа падати и када грађани могу да планирају
прављење зимнице.
– Почетком септембра купци почињу да пазаре за зимницу купус, паприку, патлиџан, парадајз за млевење и за кување... Сада је још рано и
купују се мале количине. Како ће се
кретати цене, још се не зна. Квалитетна роба сигурно неће бити јефтинија него што је сада. Оно што је слабијег квалитета можда хоће, али добри производи коштаће колико и сада – рекли су нам продавци на Зеленој пијаци.
Паприке су од 100 до 150 динара,
патлиџан од 80 до 120, а леп патлиџан прве класе буде и 120 динара. У
септембру ће сигурно бити јефтинији, 50–70 динара по килограму, или
три комада за 50. Купус је од 50 до 70
динара. Што се паприке и парадајза
тиче, нико не зна како ће се кретати
цене, јер све зависи од понуде. Ова

Краставац . . . . . . . 50–80
Купус . . . . . . . . . . 50–70
Паприка . . . . . . . 40–150
Патлиџан . . . . . . . 80–120
Парадајз . . . . . . . 80–150
година је лоша када је у питању поврће, кажу.
Зна се када је за шта време: почиње се слатким од јагода и завршава
слатким од грожђа, а од сланог се прво припрема парадајз, па туршија, све
до купуса у новембру... То је комплетна зимница – рекли су нам на Зеленој пијаци.
Што се готове зимнице из супермаркета тиче, зналци кажу да „куповни” ајвар не може да се пореди с домаћим, који је гушћи и интензивнијег укуса.
Због тога се, тврде, вреди помучити.
И дати више пара...
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ПРАВИТЕ ЗИМНИЦУ?

Не исплате се увек домаћи производи

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

У петак Баваништански пут,
у понедељак Долово

Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова, у петак,
23. августа, од 9 до 13.30, струје неће
бити на Баваништанском путу преко
пута Селекције биља (око броја 62 –
просек код кафане „Лала”).
У понедељак, 26. августа, од 9 до
13.30, без електричне енергије ће

остати део Долова од улаза из правца
Панчева до долине.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

Р. ДИМИТРИЈЕВСКА

М. ПАП

Цене поврћа на пијацама и у самопослугама још су високе, па се прављење зимнице сада не исплати. Кад
томе додамо и труд и стрпљење који
су неопходни за прављење ајвара, џемова и туршије, онда некима куповина готове зимнице, без обзира на то
да ли је произведена индустријски
или у ручној радиности, изгледа као
прихватљивије решење.
Међу грађанима с којима смо ове
недеље разговарали ипак има и оних
који не одустају од домаћих, квалитетних залиха, богатијег и лепшег укуса.
РОСА ДИМИТРИЈЕВСКА, домаћица:
– Правим зимницу. Имам своју башту, не купујем ништа. Поред тога
што је тако бољи укус, више се и исплати. Парадајз смо већ кували, а крајем месеца припремићемо и туршију,
краставчиће и тако редом. Последњи
стиже кисели купус и тада завршавамо са зимницом.
МАРИЈА ПАП, фотограф:
– Поред двоје мале деце, припремам колико стигнем. Помажу нам и

М. КНЕЖЕВИЋ

С. ПЕТРОВ

баке. Више волим домаће него да купујем готову зимницу, у сваком случају. Интензивније припреме почињу
у септембру.
МИЊА КНЕЖЕВИЋ,
пољопривредни инжењер:
– Не правим зимницу, не волим
да је конзумирам. Волим само слатко, али не спремам ни то, већ купујем (смех). Купујем домаће, скупље
је у маркетима, али ни квалитет у
радњи није као домаћи. Боље да купим код неког кога познајем, за кога
знам како је правио. У иностранству
постоји микропољопривреда, где људи долазе на фарме и упознају се с
начином производње и с тим како се
гаје биљке.
СЛАВКО ПЕТРОВ,
дипломирани економиста:
– Ми не једемо зимницу. Ту и тамо
спремимо нешто, краставце на пример, купус. Сезонско поврће је скупо.
Нема инфлације, а цене иду горе сваке године. Не знам чему конкуренција онда.

Ч. КЕСИЋ

Н. ПАНТЕЛИН

ЧЕДОМИР КЕСИЋ, сликар:
– Још је рано за спремање. Нешто
је урађено од онога што је стигло на
пијацу, али већина тек треба да буде
одрађена. Што се тиче цена, када
упоредим цене парадајза с ценом
ананаса, испада да парадајз стиже
негде са Антарктика (смех). Већ сви
знају да ту нешто није како треба.
Ако нешто недостаје, мора да се увезе, али је питање зашто цена мора да
буде 150 динара.
НИКОЛА ПАНТЕЛИН,
пензионер:
– Правили смо до пре две године,
сад више не. Продаје се и у маркетима. Има много посла око зимнице, а
није ништа исплативије. Једино џемови могу да се направе, то је евентуално исплативо и повољно. Није исти
укус и квалитет код домаћег и куповног, али је подношљиво (смех). Парадајз је скуп, али очекујем да ће цена
пасти, сад тек долази домаћи. Овај
скупи су увозили ко зна одакле. Цене
воћа и другог поврћа могу да прођу.
Анкетирала: Ј. Катана

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВАЧКИ КОНОБАРИ

КАД СУ СЕ ПЛАТЕ ТРОШИЛЕ У КАФАНИ
угоститељством. Већ је у
пр вом раз ре ду сред ње
шко ле по ка зао сво ју
спретност и спремност да
се бави овим послом. У
другој години средње био
је на пракси у Биограду
на Мору.
– Одмах по завршетку
школе кренуо сам да радим у ноћном клубу у Качареву, једном
од пет таквих у
Своје муке остављао код куће
целој Југославији. Имао сам
Васа Радивојев (56) изабрао је угоседамнаест гоститељску школу случајно. Прва жеди на и по чео
ља му је била да учи на смеру за инсам да зарађудустријску прераду кукуруза у средјем – при ча
њој пољопривредној, али те године
нам Дејан.
није било довољна ђака да се оформи
У школи је
разред, што се испоставило као средо ста на у чио
ћан догађај, јер панчевачке кафане
од професора,
никада не би добиле једног од коноа касније је крао занат од
бара омиљених у целом граду. У „цестаријих колега.
лом граду”, јер је радио свуда: у хоте– Добар конобар мора
лу „Тамиш”, „Касини”, „Парку”, „Беда поштује госта. Није валом нарцису”, „Белом багрему”, „Коржно је ли гост сиромашан
зоу”, „Србији”, „Три грозда”, „Слобоили богат, за мене су сви
ди”, „Снешку”...
исти – каже Дејан.
– Није ми сметало што сам стално
Примећује да се кафанмењао радно место. Никада ми посао
ска кул ту ра до ста про није био монотон. Увек нови људи,
нове колеге – објашњава Васа.
Мирјана Бојовић менила.
– Другачије се живи,
Брзо је заволео ову професију, а и
– Лепо је када те неко похвали, сви хоће нешто на брзину и стално
њега су заволели гости свих кафана у
којима је радио. Многи су умели да када се упише у књигу утисака или су незадовољни. Проблем је што гопитају кад ради Васа и тада долазили позове газду јер је презадовољан. То сти већ дођу такви у ресторан. Ја вона пиће. Док је радио у „Снешку”, би- је и битније од бакшиша и некако лим да буду задовољни. Не да их ја
феу на почетку Улице Радомира Пут- ве ћа на гра да за рад – за кљу чу је служим, већ услужујем. Срећан сам
ка да су они срећ ни – об ја шња ва
ника, гости су свраћали само када би Александар.
Дејан.
њега видели на вратима, а пазари су
Госпођа Мира
Мисли да је техника доста отуђииз дана у дан постајали већи.
– Највише новца су у кафани тро- Мирјана Бојовић (56) завршила је уго- ла људе, јер често посматра породишили запослени у фирми „Развој и ститељску школу и почела да ради це које долазе да ручају, а међусобно
инжењеринг”, када су после неколи- као конобарица кад су у нашем граду не разговарају, већ стално гледају у
ко месеци рада у Либији или некој постојале праве кафане. Као жена у телефоне.
– Пре су се столови садругој страној земљи добијали плате овом послу, никада није имала непријатности и на свој радни век гледа стављали, људи су прича– прича нам Васа.
Сећа се и краја осамдесетих, када с великим поштовањем. Каже, радо- ли за столом, шалили се,
дружили... Највише се обје радио у „Слободиној” кафани у До- вала се кад је ишла на посао.
Почела је 1984. године у хотелу радујем када видим комлову и када се само за једно преподне трошило и по хиљаду флаша пива! „Тамиш” као точилац пића и ту, на плетну породицу: од праТамо су свраћали радници из ПИК-а, послу, упознала и мужа, конобара. деде и прабабе па до беа посебно се пило после великих по- После породиљског (родила је два си- бе, када они славе неки
осамдесети, деведесети рона) радила је у „Касини”.
слова, као што је вршидба.
– У овај локал су дола- ђендан, и сви су радосни
зили фини људи. Имали и растерећени. Такве госмо сталне госте, адвока- сте је најлепше услужите, лекаре, новинаре... Они вати. Радујем се када вису знали да ће бити добро дим да још увек постоје
услужени, а ми конобари такве породице – прича
смо их волели због њихо- Дејан.
Сматра да ипак увек мових прича и добрих напојница које су оставља- ра да се задржи професили. У овом послу је лепо онализам без обзира на то
што упознајеш пуно љу- ко је гост.
– У ресторану треба да
ди. Сви они се по сле
јављају и на улици, по- буде пријатно, али не да
причаш с њима, а имаш се осећа кућна атмосфеи коме да се обратиш ка- ра. Никада себи нисам дозволио да
да ти је по треб на не ка пређем ту границу и будем близак с
ситна помоћ – прича нам гостом – објашњава Дејан.
Радио је у дуго у кафеу „Бјанко” и
Мирјана.
Она истиче да се сва- ресторану „Мали рај”, а сада је запошта причало о женама ко- слен у једном угоститељском објекту
је раде у угоститељству, у Београду.
– Гости се купују малим гестовима.
Васа Радивојев али да су то стереотипи.
Сматра да је приступ го- Битно је да конобар буде љубазан и
– Конобар може да привуче госте и сту увек био најважнији за то како услужан, бакшиш је релативна ствар.
да их отера. Ја сам знао све у граду, ће се он понашати према конобару. Професор нам је у школи причао да
ко је из које фирме и чиме се бави, и Она и њен супруг су се бавили уго- некад после напорног дана нећемо
волео сам да попричам и нашалим се ститељством и међусобно се веома моћи од напојнице да купимо ни куса свима. И то се допадало гостима. поштовали и једно другом веровали тију цигарета, а да ћемо већ следећег
дана зарадити за десет дана унапред.
Своје муке сам увек остављао код ку- без остатка.
ће – каже Васа.
– Нисам имала прилику да прису- Сећам се да сам добио напојницу од
ствујем неким непријатним догађа- двеста евра, али то је било једини пут
С колена на колено
јима. Некада се дешавало
Техничар друмског саобраћаја Алек- да се људи посвађају, али
сандар Равин (29) избегавао је да се то су углавном били гости
бави угоститељством јер је његов отац који нису иначе долазили
био конобар. Једног лета, кад је био у „Касину”. Било је некакод тетке у Сутомору, запослио се да проблема у хотелу „Такао шанкер. Добро је зарадио, па је миш” када је било живе
и следеће године одлучио да се опро- музике и пуно гостију, али
ба у овом послу, али с друге стране сам ја тада радила за шаншанка – као конобар. Сада каже да ком, па сам била изоловане може да замисли да се бави не- на од тога – каже Мира.
И тада се, прича, пило
чим другим.
– Никада није исто. Сваки дан је као и данас. Када су долапосебан и сваки гост је посебан. Не- зили адвокати док је ракада уме да буде тешко, али мени то дила у кафани „Европа”,
иде – каже Сале, конобар у кафани спајали су се столови, а
они нису ишли кући док
„Ђерам”.
Он се овим послом бави десет го- свих седморо-осморо година. Окушао се у раду у дискотека- стију не „обрне туру”.
ма, плажним баровима, на ноћним
журкама, свадбама, разним просла- Стара школа
вама, пена-журкама, али му је нај- Де јан Сто ја нов ски (45)
Александар Равин
желео је одувек да се бави
лепше у ресторану.
Они који знају шта je добра кафана,
знају и колико је за добру кафану важан добар конобар. Ако сте добри с
таквим, имате и пријатеља, и терапеута, и раме за плакање. Због добрих
конобара се мењају и кафане – кад
они промене радно место, и гости иду
за њима, кад они служе, пиће се пије
с мераком, јер сте тада међу својима.
А они вам се истински обрадују кад
вас виде, јер знају да сте дошли због
њих...

– Можда је најтеже радити у дискотеци, јер се на једном месту налази
много младих и пијаних гостију. Једном ми се чак десило, када је избила
велика туча у Гају, да сам добио барску столицу у главу – прича Сале.
Он каже да се у угоститељству, од
када он ради, једино променило то
што има све мање бакшиша. Највећу
напојницу добио је једном у Црној
Гори – 121 евро, али то је било давно.

Дејан Стојановски
у последњих петнаест година – каже
Дејан.
Научио је у овом послу да новац не
чини људе срећним.
– Како гости посматрају нас, тако и
ми посматрамо њих. Могу да проценим на први поглед да ли је неко задовољан или не. Схватио сам да то
колико неко има новца уопште није
услов за срећу – закључује Дејан.

Само искрено
Драган Николић (32) завршио је угоститељску школу, али тада није имао
представу каква је ово професија. Зато је после средње школе почео да
ради неке друге послове. Када је схватио да није баш лако зарадити од физичких послова, запослио се у ресторану „Бакана”. Добра зарада га је привукла и сада тврди да не би радио ниједан други посао.

Драган Николић
– Лети си у хладном, зими у топлом. Увек си у чистом оделу и радиш на кул тур ном ме сту – ка же
Драган, сада запослен у „Трешњици”.
Сматра да посао није тежак када
је човек задовољан собом и када се
помири с тим да има различитих гостију. Према свима има исти однос,
али су му најтежи они који воле да
се „праве паметни”, јер одузимају
време.
– Научио сам да када се окренем
од стола, заборавим све то и са собом понесем само поруџбину – прича Драган.
Сматра да млади конобари греше
када госте посматрају само кроз бакшиш и заборављају да они ипак својим професионализмом и приступом
послу зарађују плату за све запослене
у кафани. Његов највећи бакшиш био
је око двеста евра.
– У угоститељству је довољно користити само десет речи. Већина гостију и не воли да им конобари стоје над
главом. Оно што је најважније – нико
не воли лаж! Ако заборавиш нешто
да донесеш, најбоље је извинити се и
признати. То уме чак и да буде симпатично. Зато су ми омиљени гости
млади људи. Њима је све лепо, немају бриге и ништа им не представља
проблем – прича Драган.
Добар конобар мора да има основно кућно васпитање, каже.
– Мене је овај посао учинио комуникативнијим. Драго ми је што сам
упознао много људи и постао још боља особа – закључује он.
Мирјана Марић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Журке у нашој
школи” Роберта
Такарича
Неизоставна књига за
јунаке који
хоће да направе добру
жур ку на стала је на
за ни мљив
начин. „Често су клинци на кон
про мо ци ја
тражили да
пи шем о
њима, о најбољем разреду, о урнебесној журки, о њиховом рођендану... који је
био наравно најбољи на свету... Ово
је мој одговор. Надам се да сам испунио велика очекивања.”
Два читаоца који до 28. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које журке се и дан-данас
сећате?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Позови М
због љубави”
Меди Досон
Бестселер
који је освојио срца
многих
чи та ла ца
и оду ше вио пу бли ку и
критику
занимљивом при чом. Марни Макгро
же ли са свим једноставан живот: мужа, децу и породични аутомобил у предграђу, и
све то види у очима човека за кога
се удаје док сигурним гласом изговара судбоносно да. Али онда упознаје Бликс Холидеј, помало шашаву рођаку свог мужа, и више ништа није исто, баш као што је Бликс
и предвидела да ће се десити.
Два читаоца који до 28. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Кога ви позивате када вам
треба љубави?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта су истините лажи. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Кажу да истина није у вину, него у ’шалим се’. То су те истините
лажи.” 064/2122...
„Истинита лаж је кад једном у
годину дана признам жени да сам
био у кафани, а она баш тад мисли
да лажем.” 060/7532...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање чега се највише
плашите:
„Плашим се да се у Србији ништа неће променити до краја мог
живота.” 060/1314...
„Највише се плашим носа моје
све кр ве ко ји се у све за ба да.”
066/3451...
Д. К.
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КУЛТУРА

Музика
Петак, 23. август, 21 сат, плато Културног центра: концертна промоција албума „Riddlephore” Петра Зоркића (Петар З).
Петак, 23. август, 22 сата, башта Дома омладине: концерт
бенда „Кукус клан”.
Субота, 24. август, 21 сат, плато Културног центра: концерт
Тамбурашког оркестра Панчево.
Уторак, 27. август, 19 сати, плато Културног центра: концерт
хора „Вокал кидс”.
Среда, 27. август, 21.30, плато Културног центра: концерт вокалног џез квартета „Минг”.
Четвртак и петак, 29. и 30. август, 21 сат, плато Културног
центра: манифестација „Дани панчевачког рокенрола”.

Изложбе
Понедељак, 26. август, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба рокенрол експоната, фотографија и плаката из
историје рок културе у Србији.

ПЕТИ ФЕСТИВАЛ „FREEDOM ART”

У три дана осам бендова
Од четвртка до суботе, 29–
31. августа, биће одржан фестивал „FreeDom Art”, који
већ пету годину заредом организује Дом омладине Панчево. Посетиоци могу очекивати изложбе и концерте домаћих и страних извођача.
У четвртак, 29. августа, од
17 сати, у дворишту Дома омладине биће одржана промоција Школе цртања, а у 20 сати
биће отворена изложба Удружења ликовних уметника Панчева под називом „Радови на
папиру”. У 21 сат почиње музички програм у оквиру ког

МОЈ

ће наступити бендови „The Filters” (Београд), „Sink” (Београд), „Random” (Београд) и
„Cardinal Point” (Врање). У суботу од 22 сата публика ће чути састав из Берлина под називом „Phase X”, а након тога ће
свирати познати београдски
бенд „Деца лоших музичара”.
Фестивал ће бити затворен
концертом бендова РАМПА
и „Irie FM”.
У недељи фестивала „FreeDom Art”, од 26. до 31. августа, уметници из Немачке и
Србије цртаће мурале у Дому
омладине.

избор

МОЈ

Као вода за чоколаду
Гордана Јосимов,
професорка разредне наставе
МУЗИКА: Било би дивно када би уместо речи текле ноте
и музика, па бисмо могли да
уживамо у чаробним звуцима моје омиљене певачице
Норе Џонс, чију је музику тешко класификовати у одређени жанр, што свему даје посебну чар. Први албум „Come
Away With Me” највише је личио на џез и постигао је велики успех, а после тога, окупана славом, добила је крила и
кренула разним путевима. На
наредних пет албума корени
њене музике били су у џезу,
али се лагано поигравала разним жанровима, као што су
поп, рок, па чак и фолк, и
створила неодољиве композиције, преносећи њима своју
лирску јединственост. Има импресивну каријеру и успех, а
тек тридесет седам година.
Показала се у најбољем светлу, као изврстан текстописац, изузетан музичар и фантастична певачица. Ангажована песма „Flipside” представља њен протест против све
већих расних тензија које потресају Америку, а порука је
веома јасна: „Put the guns away,
or we’ll all gonna lose”. Норина музика је савршено јединство њеног јединственог вокала и клавира.
КЊИГА: Топле летње дане
обожавам да зачиним књигом „Као вода за чоколаду”
Лауре Ескивел, која нас води
у Мексико почетком 20. века. Има дванаест поглавља,
за сваки месец у години, и
исто толико рецепата, јер ко
једном зађе у магични свет

Страну припремила

Мирјана
Марић

старе мексичке кухиње, остаће тамо заувек опчињен чаролијом мириса и укуса који
муте разум, маме сузе, побуђују љубав, изазивају меланхо ли ју и ме ша ју ма шту и
стварност куварице-чаробнице Тити. Она је рођена на кухињском столу препуном зачина и поврћа, окупана властитим сузама, које ће је пратити целог живота. Ово дело
магијског реализма и феминистичке тематике има основу у снази и упорности жене
која се бори за своју будућност и статус у патријархалној заједници.
ФИЛМ: Чаролију мора и лепоту грчког острва Кефалоније, с приказом главног места Аргостола, доживела сам
кроз филм „Мандолина капетана Корелија”, који је романтична ратна драма утемељена на бестселеру Луја
де Бернијера. Љубавни и ратни мотиви приче повезани
су у складну целину натопљену мирисом маслина и
мора, уз нежне звуке мандолине. Однос италијанског војника капетана Корелија (Николас Кејџ) и Пелагије (Пенелопе Круз) скренуо је главну те му фил ма, ко ја је сте
Други светски рат, на њихово зближавање. Епилог филма је да љубав побеђује и највеће невоље.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МАТЕЈ ЈОВАНОВИЋ, ПИЈАНИСТА

ПАНЧЕВАЦ НА ТУРНЕЈИ ПО ЕВРОПИ

Наступи у Панчеву,
Барију и Верони

Пијаниста из Панчева Матеј Јовановић одржаће концерт у Културном центру у суботу, 31. августа. Завршио је нижу Музичку школу „Јован Бандур”, а потом школовање наставио у школи „Мокрањац” у Београду, одсек клавир, у класи професора
Јанка Ђоковића. Тренутно студи ра на Кон зер ва то ри ју му
CRR93 у Паризу, у класи пијанистикиње и педагога светског
гласа Јасмине Кулаглић.
Матеј Јовановић је учествовао на бројним домаћим и међународним такмичењима. На
интернационалном конкурсу
„Антонио Салијери” у Италији
(Лењаго) освојио је другу награду (прва у његовој категорији није додељена), на такмичењу „Lagny sur Marne” у средњој категорији успео је да уђе у
финале, а потом је наступио на
такмичењу „Cles d’or”, где је
освојио четврту награду такмичећи се с пијанистима који су
завршили мастер-студије и који су од њега старији пет и више година. На републичком
такмичењу 2017. године освојио је другу награду, на такмичењу пијаниста „Славенски” прву, на Међународном такмичењу „Јосиф Маринковић” Зрењанин – трећу награду, а исто
тако и на Међународном такмичењу у Шапцу. Године 2016.
примљен је у музички камп „Interlochen” у Мичигену у САД и
учествовао је на многобројним
концертима, од којих ваља поменути: фестивал „Класик” у
Панчеву и концерт музике српских композитора у београдском СКЦ-у. Врло запажене наступе имао је и у салама Регионалног конзерваторијума у Паризу CRR93 и културном центру „Jean-Houdremont”, такође
у Граду светлости.
Пре годину дана дошао је на
идеју да преко друштвених мрежа привуче што више људи широм света, оне који воле музику и звук клавира. Зато је на
„Инстаграму” отворио налог
под називом „PianoWorldWide”.
ПАНЧЕВАЦ: Турнеја у оквиру које ћеш свирати и у свом
родном граду организована је
захваљујући „Инстаграм” налогу под називом „PianoWorldWide” који си покренуо. Како си дошао на идеју да направиш овај профил и шта је његов циљ?
МАТЕЈ ЈОВАНОВИЋ: „PianoWorldWidе” сам покренуо с
циљем популаризације клавирске музике. Уз добро представљање класична музика може

ФОТО: З. ЈОВАНОВИЋ МАЧАК

Културни телекс

Петак, 23. август 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

Матеј Јовановић
бити веома занимљива и атрактивна. Будући планови су популаризација глобално „квалитетне” музике без обзира на
жанр. Пре неколико месеци
отворио сам подналог „ClassicalMusicWorldWide”, који је одлично прихваћен и засад броји седам хиљада људи, а пре
месец дана смо отворили и „GuitarWorldWide”.
l Колико ја важно за уметност да се промовише и путем
друштвених мрежа?
– Не можемо занемарити чињеницу да у данашње време
људи већину слободног времена проводе користећи мобилне телефоне, и то углавном на
друштвеним мрежама. Морамо држати корак с временом.
Раније је то био ТВ, сад је интернет. Једино је битно одржати квалитет и чинити га доступ ним сви ма. Кон такт са
уметношћу потребно је имати
свакодневно.
l Која ћеш дела извести на
концерту и колико она морају
да буду атрактивна како би се
привукла публика?
– Бирање програма је веома
битна ствар, у томе ми је помогла моја професорка Јасмина. У првом делу програма публика ће имати прилику да чује четири сонате: три Скарлатијеве сонате и Шубертову сонату у А-дуру. Други део је темпераментнији и виртуознији.
Почињем Равеловом „Игром
воде”, затим следе Шопенова
етида Оп. 10 у Еф-дуру и први

скерцо, а програм завршавам
првом Прокофјевљевом сонатом. Циљ програма је више задржати и заинтересовати публику за будуће концерте, пробудити жељу за даље откривање и уживање у уметности. Потребно је наћи добар баланс
између лиричности и виртуозности.
l Таленат према музици открио си случајно и одмах се
показало да си веома надарен.
Твој брат студира глуму. Да ли
је на неки начин утицало то
што је ваш отац фото-репортер, који је између осталог пратио и културне догађаје? Да ли
се сећаш неких прича о томе и
колико су ти уопште његова
искуства значила у одрастању?
– Одмалена смо били у друштву уметника. Родитељи су
нас стално водили на представе, музичке догађаје, често смо
били и на татиним изложбама.
У кући су нам увек пуштали
музику. Поред рок музике, могла се чути и класика. Када сам
мало порастао, тата ме је водио на разне конференције за
медије с класичним музичарима, што ми је омогућило да видим њихов живот из другачијег угла и стекнем велико знање које се у школи не може добити. Све то је имало велику
улогу у нашем одрастању.
l Студије на конзерваторијуму у Паризу захтевају доста
рада. Колико времена проведеш у вежбању? Да ли имаш
прилике да наступаш тамо?

– Константан рад је неопходан. У мом случају то је четири до шест сати активног вежбања сваког дана, не рачунајући паузе. Често имам прилику да свирам на концертима и
јавним наступима у организацији конзерваторијума. У плану су и солистички концерти у
блиској будућности.
l Колико се често такмичиш
и колико ти награде значе?
– Такмичења су углавном добар начин да добијемо ширу
слику. Наравно, увек треба гледати ко седи у жирију и сваку
награду, наступ и критику, добру или лошу, преиспитати с
професором. Претходних година сам био доста активан на
такмичењима првенствено у
Србији, а касније у иностранству. Сада се концентришем на
концерте и завршавање студија. Такмичарски дух је увек добродошао, а награде су ми одувек служиле као једна од мотивација.
l Како се осећаш док свираш?
– Ис пу ње но. Док сви рам,
знам да сам на правом месту у
право време.
l Колико ти значи то што
ћеш наступити пред својим суграђанима?
– Велика ми је част да свирам у Панчеву. Овде живи већина мојих пријатеља и фамилије, људи који су ме одувек
подржавали. Постоји и доза одговорности када се свира пред
суграђанима.

ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ

Утицај јапанске културе у Банату
У Народном музеју Панчево у
уторак, 20. августа, отворена је
изложба под називом „Јапанизам у Банату 1869–1969 (верзија 1.1)”. Аутор изложбе је Дејан Воргић из Народног музеја
Зрењанин, а стручни сарадници били су др Олга Ковачев
Нинков из Градског музеја Суботица и Димитрије Јованов из
Народног музеја Панчево.
– Музеј у Зрењанину има дугу традицију чувања и неговања јапанске културе на простору Баната. Изложба је логичан
след ове традиције, а непосредни повод је обележавање педесет година од потписивања првог и за Србију још увек важећег споразума о културној сарадњи између тадашње ФНРЈ
и Јапана. Ова изложба с једне
стране има циљ да презентује
покретна културна добра која
потичу с простора Јапана или
су настала под његовим утицајем, а чувају се у банатским

јавним збиркама и приватним
колекцијама, а с друге стране
истражује културне и уметничке везе између Баната и Јапана пре званичног потписивања
уговора о културној сарадњи
1968. године, који је ступио на

снагу наредне године – рекао
је Дејан Воргић.
На изложби је представљено
близу педесет стручно обрађених предмета и целина, од чега се скоро половина налази у
власништву Народног музеја

Зрењанин. Преостали потичу
из јавних установа као што су
Народни музеј Панчево, Народни музеј Кикинда, Градска
народна библиотека „Жарко
Зрењанин” и Савремена галерија УК „Ечка”, али и из зрењанинских приватних колекција.
– Изложба „Јапанизам у Банату” први пут обрађује тему и
термин јапанизма, а колико је
ова тема код нас остала неразвијена, доказује то што је до
данас написан само један стручни чланак из историје уметности који истражује културни
утицај Јапана – истакао је Воргић.
На подручју некадашње Угарске, а данас Војводине, термин јапанизам се први пут јавља у тадашњем Великом Бечкереку, данас Зренањину, 1902.
године.
Изложба ће бити отворена
до 12. септембра.
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НАШ ГОСТ: ЈОНЕЛ ПОПОВИЋ, АКАДЕМСКИ СЛИКАР

ИСТОРИЈА БАНАТСКОГ НОВОГ СЕЛА

СЛИКАРЕ ТРЕБА ЦЕНИТИ ДОК СУ ЖИВИ

На почетку беше
поштанска станица

Јонел Поповић
Јонел Поповић (69) рођен је у
Банатском Новом Селу. Завршио је средњу Уметничку школу у Новом Саду, а сликарство
је дипломирао на Ликовној академији у Букурешту 1973. године, у класи сликара Корнелија Бабе. Након студија кратко време је предавао у школи у
Алибунару, а затим је добио
посао графичког уредника у
НИУ „Либертатеа”, где је радио до пензије.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли се у вашој по ро ди ци не ко ба вио
уметношћу?
ЈОНЕЛ ПОПОВИЋ: Мој деда-ујак Сима, који је рођен 1902.
године, бавио се цртањем. Он је
набављао грубљи папир у ролнама и цртао по њему са петшест оловака у боји. С обзиром
на то да је био побожан, цртао
је Христов живот. Од почетка
па све до распећа. И то је радио
као цртане филмове. На тој ролни, висине десет центиметара,
знао је да прави те сцене и по
десет метара у дужину. Моја
мајка је такође била креативна.
Имала је укус за боје. Она је нашу кућу сваког пролећа поново
кречила, извлачила линије ваљцима са шарама. То није било
једноставно, али је увек налазила другачије комбинације, стављала сцене у оквире. Отац је
био обућар, али прави, признати мајстор. За то такође мора
да се има смисла за естетику.
l Када је ваш таленат дошао
до изражаја?
– У четвртом разреду основне школе учитељица нам је задала слободну тему. Сви су изабрали зиму и санкање, а ја сам
изнад катедре видео грб ФНРЈ
који је радио професор Ливијус
Балножан и нацртао га дрвеним бојицама. Одушевила се
идејом што сам баш то изабрао
и тада је схватила да лепо цртам. У петом разреду ме је управо тај професор ликовног Ливијус, који је иначе урадио скулптуру „Бели медведи”, запазио и
поставио за шефа ликовне секције. Много сам цртао. Углавном природу, али и аутопортрет. Од њега сам добијао смернице и сугестије у раду. Све што
је лепо урађено у Банатском Новом Селу биле су његове идеје.
Чак и борови који су посађени у
парку сађени су под његовом
инструкцијом. Имао је добре
идеје. На крају основне ме је и
усмерио на Уметничку школу.
l Средњу сте завршили у Новом Саду?
– У то време су најбоље уметничке школе биле у Новом Саду,

Нишу и Пећи. Мени је најближа била у Новом Саду. Сећам
се да сам отишао на пријемни с
мојом сестром Војкицом. Положио сам и уписао смер унутрашња архитектура. Волео сам
и макетирање и зидање. Већ у
осмом разреду сам зидао. У тој
школи смо имали све могуће
предмете, и стручне и општеобразовне. Та школа ми је много
значила у практичном смислу.
Научио сам много тога што сам
касније употребљавао у техници сликарства, графике и фотографије. Сваког лета сам у
старој кући понешто урадио.

Духовност коју сам
пренео на моју децу
представља цртеж
који иде даље, као
нека реинкарнација
способности.
Радио сам купатило када смо
први пут добили водовод. Ишао
сам и на радне акције. Два пута
сам из Новог Сада отишао право на радну акцију. Моји нису
ни знали где сам.
l Колико је на вас у креативном смислу утицало то што
сте одрасли на селу?
– Село утиче тако да се дете
не исквари и да заволи природу. Под утицајем села имао сам
периоде апстракције и покушаја урбанизације. Човек сазнаје неке ствари и покушава
да то пренесе на слику. Сада
када сам престао да сликам
музичаре, што је доста урбано,
опет се враћам пејзажу.
l Зашто баш пејзаж?
– Код пејзажа је највећа експлозија. Када некога питате о
сликарству, прво каже импресионизам. Сви знају барем тројицу импресиониста, зато што
је тај правац најближи човеку.
Он живи у складу с природом
и ако тако живи, онда и она
утиче на њега. Ја осећам природу, инспирише ме цвеће, ветар, обожавам кишу. Имао сам
срећу да ми је професор био
добар пејзажиста и да схватим
шта је пејзаж. Пејзаж је живот,
универзум. Можемо да апстрахујемо неке ствари, да идемо
из микро у макро. Ја често радим формате на којима видим
само један мали детаљ који је
врло апстрактан, али ми је драг.
Слика је део пејзажа, а ако није

физички, онда може да буде
психички. Да изазове у човеку
неке емоције, сећања, доживљаје. Ми живимо кроз сећања и жеље за нечим у будућности. То је негде суштина рада
и стварања, да у процесу живота нешто стварамо.
l Завршили сте студије сликарства у Букурешту. Како памтите тај период?
– То је била златна ера Чаушескуове владавине. Иако су га
сматрали тиранином, ја тако
нешто нисам тамо осетио. Имали смо добро организовано школовање. Прва година је била
усмеравање, да се утврди ко је
за шта. Желео сам сликарство
и ту сам и упао, код професора
Корнелија Бабе. Он је био сјајан уметник, живео је скоро сто
година. Имали смо материјала
колико смо желели, плаћене
моделе, велике просторе за рад...
Они који су били из Румуније,
а завршавали су са одличним
успехом, добијали су атељее и
могућност да сарађују са академијом или уметничким школама. Тамо сам стекао много
пријатеља и стручних сазнања.
Сви асистенти који су радили
били су врхунски сликари. Доста су и нас ангажовали. Једног
лета сам чак радио на рестаурацији једне цркве. Најважније
што сам оданде донео јесте љубав према сликарству.
l Завршили сте у року и вратили се овамо. Који је био ваш
пр ви про фе си о нал ни ан га жман?
– Чим сам се вратио, отишао сам у војску, затим сам
направио мали атеље код куће
и хтео да будем самостални
уметник – сликар. Међутим,
добио сам понуду да радим као
професор ликовног у Алибунару. Волео сам педагогију, али
нешто нисам био одушевљен
радом у школи, јер сам желео
да сликам. Остао сам тамо годину дана, а отишао сам из
школе јер сам добио понуду да
радим као графички уредник
у НИУ „Либертатеа”. Званично сам прешао тамо 1975. године. Сад размишљам, да нисам то радио четрдесет година, колико бих само слика насликао, али не могу да се жалим. За све то време имао сам
око тридесет самосталних изложби и учествовао на још много више групних изложби. Такође, био сам део многих ликовних колонија.
l Да ли бисте сада нешто
променили да можете?
– Не бих променио, али бих
знао да боље искористим време.

Другачије бих схватио свог професора. Сад тек видим колико
сам могао да научим, а све мање времена имам. Можда сам
више свестан пролазности. То
ме много дотиче – пролазност
свега. Живот има два циклуса
– естетски и етички. У естетски спадају сладострашће, добра храна... Онда улазимо у
етички, који сагледава мане
естетског. Верујем у реинкарнацију, али на следећи начин.
Духовност коју сам пренео на
моју децу представља цртеж који иде даље, као нека реинкарнација способности.
l Деца су вам веома успешна у областима којима се баве. Делује да су у вашој породици владали велико поштовање, љубав и подршка.
– Најмлађа Чарна има дара
за сликање и писање, Ана Марија се бави бизнисом, а Огњен је веома успешан композитор и музичар. Њега смо некако највише гурали јер је као
мали показао велики дар за бављење музиком. И у томе нисмо нимало погрешили.
l На шта сте највише поносни?
– Поносан сам на своју децу
и на две-три слике.
l Да ли вам је било тешко да
се одвајате од својих дела?
– Да. Увек ми то тешко пада.
Волим да сликам, верујем и
уживам у томе што радим. Тешко је када нечему што има
вредност за вас морате да одредити материјалну вредност.
Мада мислим да би сликаре
ипак требало ценити мало више док су живи.
l Да ли се сећате којим сте
радом започели своју професионалну каријеру?
– Када сам ја био у основној
школи, излазиле су „Мале новине” у Сарајеву, које су имале
рубрику најбољи прилог у броју. Професор Ливијус је рекао
да би требало да пошаљем цртеж. Нацртао сам радионицу
мог оца, од угла до угла. Када
су након неког времена дошле
новине, ушао је директор и рекао: „Јесте ли видели? Јонелов
цртеж је најбољи прилог овог
броја”. Добио сам на поклон
књигу „Хајдук Станко” и комплет темпере са четкицама. То
стварно није био лош цртеж.
l Какви су вам планови?
– Имам план да 2023. године направим изложбу слика већег формата, али још нисам
одлучио где ћу је представити.
Могуће опције су Панчево, Београд и Нови Сад.
Мирјана Марић

Панчевачко насеље Банатско
Ново Село, или Сату Ноу, смештено је осамнаест километара североисточно од Панчева. По мишљењу већине аутора који се баве историјом
тог живописног места, оно
постоји већ 250 година и настало је 1765, на магистралном и стратешки важном путу Пан че во –Вр шац –Те ми швар. Међутим, у неким документима из бечких архива
и књигама других историчара може се наћи податак да
је година оснивања овог села
ипак 1762.
И пре настанка данашњег
Банатског Новог Села постојала су нека насеља на том
простору или у његовој непосредној близини. Наиме, у деценијама након преласка Баната под хабзбуршку власт
(1718), на путу између Панчева и Алибунара, налазили
су се поштанска станица и један бунар. Неколико километара даље, према Долову, на
месту названом Велика долина (Валеа Маре), 1753/54. године настало је насеље с неколико десетина већином српских домаћинстава, које је касније премештено управо на
пут поред поменутог бунара
и поште. Новонастало место
названо је Ново Село односно Сату Ноу.

насељено мешовитим – румунским и српским становништвом, а с више од 300
саграђених кућа већ тада је
било једно од већих насеља
у околини Панчева. Колонизација Румуна наставила се
и касније, све до краја 18.
века. С друге стране, у новије време – у периоду између
два рата, као и после Другог
светског рата, у Ново Село
се досељава велики број Срба
из Босне, Црне Горе и других
делова тадашње Југославије.
Према попису из 2011. године, у Банатском Новом Селу је живело 6.686 становника, међу којима је било 4.630
Срба (69,25%) и 1.555 Румуна (23,26%). На трећем месту су били Роми са 152 становника (2,27%), док су остали – Мађари, Македонци, Црногорци, Хрвати, Словаци, Руси, Немци, Бугари и Горанци
– у етничком саставу села учествовали са по мање од једне
трећине процента.
Банатско Ново Село је типично војвођанско село, широких улица, с кућама окруженим великим двориштима пред којима су клупе и
цвеће и са амбарима из којих се жути кукуруз. Једна од
карактеристика овог села, које и данас спада у највећа у
региону, свакако су старе гра-

Румунска православна црква у Банатском Новом Селу
Оно је најпре припадало ђевине. Зграда Месне заједПанчевачком дистрикту, да нице, сазидана годину дана
би почетком 1765. године, пре званичног настанка сенакон што је годину дана ра- ла, једна је од најстаријих у
није основана Банатска вој- окружењу, те је стога под зана граница, било претворено штитом Покрајинског завоу граничарско насеље и при- да за заштиту споменика. Попало 12. немачко-банатској ред ње, постојале су и зграде
регименти, чије је седиште Горње и Доње школе, које је
уру шио зуб
било у Панчевремена. Севу. Његов квало красе и две
дратни облик,
мо ну мен тал с десет улица
не православу
јед ном
правцу и де- Вредне доказе о
не цркве: русет по преч - развоју села током два мун ска, из
них, уз свега и по века постојања
1805, и српнеколико слеска, из 1877.
пих ули ца, чува спомен-соба у
године. Ту су
сведочи упра- Дому културе.
и стара желево о томе да
зничка станису градњу наца из 1896,
сеља стриктно и стратешки спомен-чесма борцима паиспланирале војне власти. У лим у НОБ-у, спо ме ник у
почетку је село имало око част ослобођења села, крст150 домаћинстава, а нешто заштитник на улазу у место...
касније, 1767. године, ту се
Вредне материјалне доканастањују нове породице, ве- зе о развоју села током два и
ћином румунске, које су до- по века постојања чува спошле из села Зелдоша, неда- мен-соба смештена у помоћлеко од Црепаје, из средњих ној згради Дома културе „3.
и крајњих североисточних де- октобар”, који је, иначе, оснолова Баната и из планинских ван 1958. године. Овај својекрајева данашње Румуније. врсни етно-музеј отворен је
Тиме војне власти додатно 2002. године. Новосељани се
учвршћују ово место, па се- поносе и старим удружењило добија укупно још око 150 ма – ватрогасним, насталим
нових домаћинстава. Тако је, 1866, и ловачким из 1894.
дакле, Ново Село од самог године.
почетка свог постојања било
Д. Кожан
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СИТУАЦИЈА У ВЕЗИ СА ОПАКОМ БОЛЕШЋУ

У ПАНЧЕВУ БЕЗ СВИЊСКЕ КУГЕ ЗАСАД
Надлежне институције
спроводе превентивне
мере

Банатски Брестовац: Почела је реконструкција путева
ка Ковину и Дунаву. Дом културе организује разговоре са
суграђанима који умеју и желе да певају, како би средином септембра учествовали
на концерту „Од Брестовчана
Брестовцу”. Теку последње
припреме за „Дане повртара”,
који ће бити одржани 30. и
31. августа, када би требало
да наступе састав „Тропико”
и певачица народне музике
Гордана Лазаревић.

Друге животиње
и људи
нису угрожени
У овом тренутку на територији
Јужнобанатског округа нема
пријављених случајева сумње
на афричку кугу свиња, ни код
домаћих ни код дивљих свиња.
To je најважнија информација добијена од надлежне службе која свакодневно прати ситуацију када је реч о развоју
ове опаке животињске болести,
након што су 13. августа Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управа за ветерину прогласили зараженим подручјем насељена
места у општинама Младеновац и Смедеревска Паланка.

Препоруке ветеринара
Према речима Александра Живуља, епизоотиолога из Ветеринарског специјалистичког
института Панчево, редовно се
прате случајеви болести у земљама у окружењу, а одржавају се и контакти с ловцима и
држаоцима свиња.
– Основни савет држаоцима
свиња, без обзира на то да ли
су у питању газдинства с малим бројем грла или велике
фарме, своди се на подизање
нивоа биосигурности. Мора се
поставити дезинфекциона баријера на улазе у објекте, или
у деловима домаћинстава где
се налазе свињци. То може да
буде и табла сунђера 50 пута
50 центиметара која је поливена раствором дезинфицијенса – готових препарата или два

Дезинфекција обуће пожељна пре уласка у свињац
одсто раствора масне соде. Ту
се умочи обућа када се иде код
свиња и по изласку из објеката
– наводи Живуљ.
Препорука је и да се приликом рада са свињама користи
обућа и одећа само за ту намену, а није пожељно ни доводити друге људе код тих домаћих
животиња.
– Прасад и свиње требало
би куповати само код проверених произвођача и с потпуном ветеринарском документацијом, обавезно обележене
ушном маркицом. Не хранити свиње помијама, или их макар тер мич ки об ра ди ти на
осамдесет степени у трајању
од пет минута. Свиње не пуштати на слободну испашу,
нити их евентуално мешати с
дивљим свињама. Све случајеве

обољења треба пријавити надлежном или ординирајућем
ветеринару, а може и ветеринарском инспектору или директно Ветеринарском специјалистичком институту Панчево. Свако угинуће дивљих
свиња јесте сумња на појаву
афричке куге и такође га обавезно треба пријавити – истиче овај стручњак.
На крају, он подсећа да је
обележавање свиња и вакцинација свих свиња старијих од 45
дана против класичне куге законска обавеза власника тих
домаћих животиња.

Економска штета неминовна
С тим у вези ЈП „Војводинашуме”, које газдују околним ловиштима, спроводе мере превентивног надзора популација

дивљих свиња, редовно прикупљају узорке са одстрељених и
пронађених угинулих јединки
и шаљу их у надлежне институте с циљем испитивања на
присуство вируса афричке куге. Једна од најзначајнијих активности тог предузећа је доследно спровођење годишњег
плана одстрела дивљих свиња.
Треба истаћи да ова болест
изазива висок проценат смртности свиња, као и то да људи, нити друге животиње, не
могу да оболе од афричке куге свиња.
Поред тога, болест изазива
велике економске штете у ловству и у индустрији производње свињског меса. Познато је
да су готово све актуелне земље из окружења привремено
обуставиле увоз.

У СТАРЧЕВУ НИЧЕ ЕДУКАТИВНО-ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА

Од неолита до 20. века
Последњих месеци актуелна
тема у Старчеву је формирање
неке врсте музеја, а тај посао
поверен је члановима локалног удру же ња „Па гус”, чи ји
председник Марко Ивошевић,
мастер инжењер пејзажне архитектуре, наводи да није у питању класична институција поменутог типа.
– То ће заправо бити едукативно-изложбена поставка која ће обухватати теме културног наслеђа Старчева од око
6000. године пре нове ере па
све до 20. века. У тих осам миленијума постоје континуирани трагови људских насеобина
или кретања, што је изузетност
овог подручја и треба је истицати, приближити и учинити
доступном суграђанима свих
узраста и потенцијалним туристима – каже Ивошевић.
Поред њега, чланови удружења „Пагус” су и Јелена Кошарић, мастер дизајнер енте-

Неки од експоната будуће поставке
ријера, Марија Ћуковић, кустос-археолог, и Далибор Мергел, дипл. етнолог антрополог.
Свако од њих задужен је за
области из своје струке.
Поставка ће бити подељена
на три просторије. Прва ће бити доминантно у знаку старчевачке културе као светски важне баштине из доба неолита,

а друга углавном посвећена
приказу периода Банатске војне границе (па до данашњих
дана), када је место обликовано заједно са околином и добило препознатљив карактер.
– Трећи део предвиђен је за
привремене тематске изложбе
уз могућност мултимедијалног
излагања свега што се тиче

места, а није се нашло у прве
две просторије. Ентеријер поставке осмишљен је тако да на
разигран начин представи и
повеже различите епохе и истакне најважније елементе старчевачке баштине. Поставка се
реализује у згради старе немачке школе, која је до пре седам година коришћена и као
забавиште. На тај начин објекат у центру места задржава
своју едукативну намену која
отвара врата свим заинтересованима за културно наслеђе, а
и саму грађевину, насталу пред
крај Војне границе, штити од
пропадања – истиче овај Старчевац.
Уређење поменутог простора финансира се преко пројекта удружења „Пагус” који је
прошао на конкурсу за културу Града Панчева, помоћу средстава Дома културе и уз подршку Месне заједнице и ОШ
„Вук Стефановић Караџић”.

ОДРЖАНО ТРИНАЕСТО ОКУПЉАЊЕ СВИРАЧА НА ЈЕДИНСТВЕНОМ ИНСТРУМЕНТУ

Гајде освојиле срца Качареваца
С доласком у Војводину након
Другог светског рата досељеници су с планинских венаца
Македоније донели оно највредније – језик, културу, традицију, обичаје, као и отвореност и срдачност коју су наследили од својих предака, а
све то благо помогло им је да
се уклопе у мултиетничкој и
мултијезичкој покрајини.
Нарочито место у тој заоставштини имају гајде – једин стве ни ин стру мент ко ји
карактерише поднебље из којег су и многи житељи Качарева.

Месне актуелности

То је пре тринаест година понукало чланове Удружења Македонаца „Вардар” и нарочито
људе који су изводили ту врсту
музике да направе скуп који у
континуитету траје до данас.
Тако су последњи „Сусрети
гајдаша” уприличени у суботу,
17. августа, у башти Удружења
Македонаца „Вардар”, када је
бројна публика могла да ужива у мелодијама из неколико
врста гајди, а чуле су се и зурле, тапани, кавали... Поред домаћина и гостију из Македоније, наступили су и студенти
етномузикологије, као и изво-

ђачи из Београда, Новог Сада,
Зрењанина, Трговишта, Лебана и других места из целе Србије. Сви они на делу су дочарали богатство различитости,
јер не звуче све гајде исто. Било је и млађих извођача, што
веома радује организаторе, будући да им је један од главних
циљева да нови нараштаји поштују народни фолклор.
Ову манифестацију су подржали Министарство за културу Републике Србије, Покрајинска влада и Национални савет македонске националне мањине у Србији.

Банатско Ново Село: Пионирска екипа Одбојкашког клуба
БНС за викенд ће у узвратној
посети традиционално гостовати у Шипову и Јајцу и одиграти утакмице с тамошњим
клубовима. Дом културе је уредио канцеларију, просторију
за руководиоце секција, а ношња ће бити пренета у део која има идеалне услове за чување. У плану је и отварање
уметничке радионице.
Долово: Други „Паб квиз” приређен је у недељу, 18. августа,
а следећи је на програму у суботу, 24. августа, од 20 сати, у
дискотеци Дома културе. У
току је 59. Велики фестивал
фолклора Румуна Војводине,
који се сваке вечери, до 23.
августа, одвија с почетком од
20 сати у Дому културе.
Глогоњ: Бројним програмима обележен је кирвај, а рок
бенд „Рајко и живи зид” свирао је у суботу, 17. августа, у
Дому културе.
Иваново: Поводом сеоске славе Велике Госпојине, у четвртак, 15. августа, отворена је изложба фотографија „Иваново
у фокусу”. У школи је одржана прва седница наставничког
већа у склопу припрема за
предстојећу школску годину.

Јабука: Месна заједница је
потписала уговор са ИПА фондом, што представља почетак
међународне сарадње на уређењу тамишког приобаља. Љубитељи реке започели су постављање донираних мобилијара поред Тамиша у селу и
на излетишту Скела.

Качарево: Сусрети гајдаша
уприличени су у суботу, 17.
августа, у башти Удружења
Македонаца „Вардар”. Бесплатни очни преглед за пензионере биће организован у
суботу, 24. августа, од 9 сати,
у Дому пензионера.
Омољица: Обележавањем сеоске славе Преображења господњег приведени су крају
„Породични дани”, који су
трајали готово две недеље, а
последњи је у уторак, 20. августа, малишане увесељавао
кловн Шашавко.
Старчево: У току су радови на
фор ми ра њу
еду ка тив но-изложбене поставке у згради
некадашњег забавишта. Старчевачки скаути су у склопу
припрема за извиђачке игре
у Обреновцу посетили новоотворени базен у Омољици, на
којем су вежбали дисциплине форсирање реке и штафетно пливање. Изложба слика
панчевачког сликара Љубомира Топала биће отворена у
четвртак, 22. августа, у 20 сати, у галерији „Боем”.

КРЕАТИВНО ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ДОЛОВАЦА

„Паб квиз” за
другачији провод

Млади Доловци који већ дуже време под сводовима Дома културе креативно испуњавају своје слободно време
од не дав но на ре пер то а ру
има ју и фор му дру штве не
игре необичног назива: „Паб
квиз – дру га чи је ве че у
кафани”.
Идеја је потекла од мештани на Не ма ње Ђор ђе ви ћа,
професора у Електротехничкој школи у Панчеву, на чију иницијативу је започет наведени серијал, а у првој епизоди, одржаној у недељу, 11.
августа, три екипе одмериле
су знања у десет категорија
питања. Напослетку су победили момци из екипе „Три
битанге и рибица” са 106,75
поена; за длаку су били други „Ми хај ло Сто ја но вић и
дру га ри” (106,25), а „Јанг
бојс” је освојио 71,5 поена.
И седам дана касније надметале су се три екипе. Нај-

бољи су били „Закључани фрижидери” са 124 поена; у стопу су их пратили прошлонедељни победници, овог пута
под измењеним називом –
„Каспер и ортаци” (122,25), а
трећи су били „Лазар и другари” са 110,75 поена.
Организатори планирају да
приређују оваква дружења до
краја лета и позивају суграђа не да про ве ре с ка квим
предзнањем иду у кафану.
Следећи сусрет биће одржан
у суботу, 24. августа, од 20
сати, а за више информација
заинтересовани се могу обратити Немањи Ђорђевићу на
телефон 063/186-87-92 или
на 063/703-76-12.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Петак, 23. август 2019.

ОГЛАСИ

ШЉИВА грожђе, крушка,
виљамовка, јабука, дуња
за ракију, продајем-довозим. 063/898-53-08. (281847)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 307, година 2005,
100 khw, 136 кс, 2.0 ХДИ.
Тел. 063/814-85-25,
064/867-05-78. (281428)

НА ПРОДАЈУ ормар, спаваћа соба, омоде, виотрине, веш-машина, шпорет,
мојце фотеље, ТА пећи,
замрзивач, теписи, сто и
столице, старински намештај, дфотеље, стлица на
љуљање, дневни сточићи,
шпорет на дрва, крека весе. 064/155-38-13. (281831)

НА ПРОДАЈУ опел корса и
замрзивач сандучар.
063/801-49-32. (281750)
ПУНТО класик, 2010, један власник, 92.000 км,
као нов, одржаван, 2.400
евра, 1.2, бензин. 063/839ПОЛО 1.9 СДИ, 1999, кла56-85. (281752)
ШКОДА фабија, 1.2, 2005. сик, у првој боји. 064/58750-24. (281837)
годиште, регистрован до

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (280830)
ОТКУП возила, алата, гвожђа, остало, продаја делова, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/21159-15. (280830)

ПРОДАЈЕМ фолксваген Б
6 караван, у одличном
стању, 2007. годиште, власник, 4.850 евра. 064/20719-88. (281814)

КУПУЈЕМ опел астру Ф караван, немачки мотор, возно стање. 062/388-133.
(281651)

ПЕЖО 1.6 ХДИ, 2007, панорама, аутоматска клима, фул опрема. 063/83771-79. (281817)
ПРОДАЈЕМ ланчију Y,
2002. годиште, регистрован до јуна 2020. 063/351837. (281822)
ПОЛО 1.4, 16 В, 2003. годиште, петора врата, фул
опрема, на име. 064/58750-24. (281837)
ПОЛО 1.9, СДИ, 99, класик, у првој боји. 064/58750-24. (281837)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
1.000 евра. 064/230-5221,
063/892-08-25. (281917)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
560, са плугом, беспрекоран. Тел. 063/143-80-05.
(281642)

ГАРАЖЕ

ШЕВРОЛЕТ спарк 900,
2007, хаварисан комплетан или у деловима.
064/587-50-24. (281837)
ПУНТО 1.2, 2010, децембар, петора врата, атестиран плин, власник.н
064/130-36-02. (281837)
ПРОДАЈЕМ шкоду фабију
1.4 ТДИ, 2004. годиште,
караван, регистрован.
062/251-669. (281888)
ПУНТО 2002, регистрован
до марта 2020, повољно
продјем. 063/741-77-10.
(281859)
ПРОДАЈЕМ пежо 607, регистрован, аутоматик, није
увезен, први власник.
0690/263-42-97. (281911)
ПРОДАЈЕМ камион-шлепер, 2002. годиште, рено
премијум. 063/103-04-33.
(281920)

ГАРАЖУ, центар, привремено мењам – искључиво
Котеж 1. Могућ сваки договор. 063/307-360. (281738)
ПРОДАЈЕМ добро очувану
металну гаражу. 064/15935-27, 013/371-919. (281358)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299. (281898)

АДРИА камп приколица и
пента 7 кс, повољно, први
власник. 066/408-426.
(281853)

ПРОДАЈЕМ топ стање,
вектру, регистрована, стасклени сто, витрина, дечја
комода. 060/143-62-10.
(281808)

РАСПРОДАЈА нових столица од 1.600 динара, столова од 4.500. 060/600-1452. (281887)

ЧЕТИРИ кауча, ТА пећ,
шпорет смедеревац, може
замена разно. 063/382071. (281681)
ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 120 л, превоз и
монтажа. 063/315-381.
(281682)
КОКЕ НОСИЉЕ старе годину дана, у пуној носивости, 200 динара. 063/315381. (281682)
КОМБИНОВАНИ фрижидер,. Електрични шпорет,
судо-машина, микроталасна, трпезаријски сто са
осам столица, угаона гарнитура, самачки кревет,
тросед. Тел. 861-82-66.
(281878)
ПРОДАЈЕМ неонске лампе
600 динара и ковачку ватру 120 евра. 069/213-9737. (281719)

исправну, LG, 7 кг веша
пере. Исправна. 063/436918. (281731)
ПРОДАЈЕМ бицикле из
иностранства , косачице и
компресор. 061/667-2958. (281731)
ПРОДАЈЕМ самоходни
циркулар за сечу дрва
ламбурђини, у возном стању, 800 евра. 063/893-8868. (281734)

ВЕШ-МАШИНА, мини ел.
шпорет, кухињски бојлер и
половни делови од вешмашина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (281841)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ половну целу
циглу, мали формат. Тел.
064/908-02-98. (281677)

ПРОДАЈЕМ три букле стазе, скоро нове, врло повољно. 061/110-98-10,
346-279. (281891)
НА ПРОДАЈУ камена коцка, отпадне палете, цепам/уносим дрва.
063/423-466. (281900)
ПРАСИЋИ, јагњићи и балирана детелина на продају. Мића, 064/303-2868. (281897)
ПРОДАЈЕМ канцеларијски
намештај и металне полице
погодне за радње и магацине. 063/391-.908. (2818868)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (281483)

нуди све врсте

угља

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

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371568, 063/773-45-97. (281816)
ПРОДАЈЕМ половну столарију. 064/327-60-75.
(281820)
ПРОДАЈЕМ чист хумус.
Тел. 013/311-057. (281907)
ПРОДАЈЕМ компресор,
прекрупач, каце 200 литара, канте за гориво, брусилицу стабилну, приколицу
прављену, колица ручна.
063/613-621. (281865)

КУЋА, Цара Душана, 120
квм, две јединице, помоћни објекти, 5,5 ари.
064/075-23-67. (2816689

БАВАНИШТАНСКИ, ПР +
ПК, 10 ари, 50.000. Миса,
плац, темељ, папири.
063/744-28-66. (281622)

ПРОДАЈЕМ земљу, 64 ара,
северна индустријска зона. Тел. 063/639-952.
(281691)

ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-7080. (281410)

ПРОДАЈЕМ четири ара
плаца, грађевински, у
Шарпланинској, нова Миса. 065/220-61-47. (281678)

ПОЧЕТАК Стрелишта, део
куће, засебан улаз, укњижено. (281706)
КУПУЈЕМ исправне и нисправне ТА пећи. Долазак,
исплата одмах. 061/64130-36, 066/641-30-36.
(281653)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, перје,
ТА пећи, бакар, гвожђе.
0667900-790-04. (281649)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна. 335930, 063/705-18-18. (281730)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (281776)

ФИЈАТ стило, дизел, 1.9,
одличан, регистрован, вла- КУПУЈЕМ исправне/неиссник, договор. 061/745правне ТА пећи. Долазим.
56-90. (381763)
062/892-47-55. (281912)
ПРОДАЈЕМ тенду 4 х 3 м.
064/866-21-13. (281779)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ половну гардеробу, обућу, дечју опрему, повољно. 065/982-4453. (281795)

ТОПОЛА, кућа усељива,
19.000; Маргита, две јединице, двориште. 063/74428-66. (281622)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
са великким плацем, стара
Миса, телефон. 063/19283-59. (281704)

КУПУЈЕМ: перје, старинПРОДАЈЕМ електричну
ски намештај, стари номашину за млевење меса,
вац, сатове, бижутериручни рад и топ за кобаси- ју,ирачке, статуе, сифон
це. 063/154-93-91. (281735)
флаше, старо покућство.
335-930, 063/705-18-18.
Стовариште „Близанци”
(281730)

Испорука одмах.

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, еркондуишн, грејалице, орман,
тросед, писаћи сто.
063/754-13-26. (281839)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јариће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (281353)

КУПУЈЕМ аутомобиле, било које стање, од 70 ди
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
1.300 евра. 062/193-36-05.
ТА пећи (2, 3, 4 и 6 кв).
(2819139
Достава, монтажа, гаранКУПУЈЕМ аута, стање неција. 335-930, 063/705-18битно, до 2.000 евра.
18. (281730)
063/165-83-75. (281913)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,

063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

НОВА СТОЛАРИЈА, дрвена, са шалонима, 140 х
205, 140 х 120. 063/251812 (СМС)

(3/275848)

априла 2020. године. Тел.
060/515-61-80. (281771)

13

marketing@pancevac-online.rs

ПОНУДА

УКЊИЖЕН грађевински
плац са кућом, 4.5 ари ,
плацеве 3 ара, пут, струја,
вода, техничка вода.
063/812-42-09. (280951)
КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договор. Тел.
069/251-59-99. (280707)
НОВО СЕЛО, нова, ПР +
ПК, фул, прелепа, ПВЦ,
грејање. 063/744-28-66.
(281622)
ПЛАЦ , стара Миса, 16
ари, Србијанска улица,
струја, техника вода, уцртани објекти на плацу.
064/351-16-54. (281714)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, две стамбене јединице, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137.
КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-7772. (281322)
ПАНЧЕВО, центар, II, продајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/13236-63. (281418)
ПРОДАЈЕМ плац, Девојачки бунар, 18 ари, Сунчани
брег, златна ружа.
063/450-172. (281444)
КУЋА на продају у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)

КУЋА бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85. (281702)

ПРОДАЈЕ се самостална
кућа,89 квм, у заједничком дворишту у центру
Панчева. Може да се користи као две одвојене целине. 063/848-33-89. (281804)
НА ПРОДАЈу викендица у
Шумарку плац 12 ари. Цена 4.500. 063/864-10-47.
(281640)
КУЋА, центар Иланџа, 140
квм, помоћни објекти, 16
ари, замена/доплаћујем.
064/075-23-67. (281668)

СТРЕЛИШТЕ, дворишна
кућа, 60 квм, 1 ар, хитно,
25.000. „Гоца”, 063/89977-00. (281737)
ПРОДАЈЕМ на јабучком
путу воћњак, 28 ари, са
викендицом, легализовано. Звати на тел. 063/76387-31. (181756)
ЈАБУКА – двособна 64
квм, 4 ара плаца, чврста
градња, усељива, 19.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281758)
СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, договор. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (281758)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
062/873-19-80; 064/503-30-11
ПЛАЦЕВИ: Долово 31 ар,
Саве Ковачевића, 16 ари
Лоле Рибара. 061/654-5008. (281703)

ШИРИ центар, кућа 160
квм, 7 ари, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(281762)

МИСА, 122 квм, две стамбене јединице, 7 ари,
39.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/1223-99-20. (281743)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништански пут, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(281762)

ЦЕНТАР, дворишна кућа,
77 квм, 1.5 ари, хитно,
ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново, 41.000. „Гоца”, 063/8993.5 ара, Војвођанска 71.
77-00. (281737)
013/629-343, 062/173-31МАРГИТА, старија кућа, 6
23. (281450)
ари, хитно, 48.000. „ГоКУЋА, реновирана, прица”, 063/899-77-00. (281737)
земна, одмах усељива, Јована Гавриловића 16-а.
062/434-181. (281506)
ОМОЉИЦА, строги центар, једноипособан, плац
код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)

ШИРИ ЦЕНТАР, 100 квм,
3 ара, 95.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (281737)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
повољно, Банатско Ново
Село, центар. 060/615-1024. (281785)
ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, помоћне зграде 83 квм, 5
ари, 38.000. (049), „Мустанг”, 062/226-901. (281810)

ДЕО КУЋЕ
НА ПРОДАЈУ

• Стрелиште, Ул. М. Глишића 15
• Планска кућа, стан бр. 2
• ХИТНО • ЦГ • 59,12 квм
061/605-01-18
320-608

(6/279750)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ продајем, Миса, 5.5
ари, дозвољена градња.
064/866-23-36. (281794)

060/683-10-64. (281862)

NEKRETNINE

stanove svih struktura

061/262-08-44

HITNA PRODAJA
BRZA REALIZACIJA

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ара, 26.000.
(049), „Мустанг”, 062/226901. (281810)
КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,
на 11 ари, реновирана,
повољно. 064/172-86-12.
(281811)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Голобоку код Смедревске Паланке, за Панчево и околину. 066/381204. (2818`15)
СТАРЧЕВО, намештена
одмах усељива кућа, помоћни објекти, 9.5 ари,
договор. 064/647-12-51.
(281821)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу.
063/887-84-00. (281877)

ПЛАЦ, локација изузетна,
15 ари, грађевинско земљиште, Ул. Скадарска 43,
може и даљив 19,4 х 80 м.
064/864-61-36. (281869)
КУЋА на продају у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (281376)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (281867)
ПРОДАЈЕМ четири ара
плаца, грађевински, у
Шарпланинској, нова Миса. 065/220-61-47. (281678)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.
064/369-47-02. (281709)

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

МИСА. 64 квм, 20.500;
Маргита 690 евра, 30 квм.
063/377-835. (280499)
ТРОСОБАН, Стрелиште,
дуплекс, 103 квм, лифт, I,
100, терасе. 063/744-2866. (281622)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
34 квм, 22.500; Тесла, 26
квм, 22.000. 063/744-2866. (281622)
ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
празан, усељив, сређен,
26.000. 063/744-28-66.
(281622)
ЗЕМУН, Првомајска, одличан положај, градња, I, 44.
063/744-28-66. (281622)
ЈЕДНОИПОСОБАН, Содара, 42, нов; Маргита, 53,
нов, Миса, 42. 063/74428-66. (281622)
ТРОСОБАН, трпезарија,
кухиња, терасе, IV, власник, договор. 013/331079, 063/770-45-55.
(281063)
СТАН, дуплекс, 117 квм, у
близини „Авива”, код Плинаре. 063/159-99-62.
(281490)
ПРОДАЈЕМ трособан стан
у строгом центру, 79 квм.
063/368-507. (281650)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан и гаражу, Ул. Димитрија Туцовића, 20.000
евра. 063/896-47-51.
(281658)

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

Telefoni: 013/351-551,
064/133-54-98, 060/433-54-98
КУЋА, центар, нова, 194
КУПУЈЕМ мању кућу, поквм, топлотна пумпа, клижељно Мали рај. 064/475матизована, 140.000 евра,
75-17. (281643)
договор. 063/232-757. (281826)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс станови, завршни радови у
току. Могућност кредита.
063/788-68-28. (2811711)
СОДАРА, 56 квм, ЦГ, V,
лифт, 35.500. шири центар, 146 квм, 3 ара,
65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (281723)

КУЋА, центар, за реновирање, рушење, 130 квм,
две одвојене целине.
064/903-25-58. (281857)

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће, центар. Тел.
069/314-01-55. (281905)

КУПУЈЕМ мању кућу у
Панчеву, до 15.000 евра.
ВОЈЛОВИЦА, кукћа, 10
ари, 115 квм, 35.000. (398), Тел. 064/475-75-17.
„Кров”, 060/683-10-64. (281862) (281643)

ЈАБУЧКИ до пута, 46 ари,
60.000. 060/551-64-50,
„Кров” (398). (281862)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, 28.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(281810)

ШИРИ ЦЕНТАР, 35 квм,
једноипособан, намештен,
25.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)

КОТЕЖ 2, 78 квм, комплет
реновиран, ЦГ, двоипособан, V, 42.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(281861)

КОД СТОМАТОЛОШКОГ
факултета, 55 квм, реновиран двособан, 27.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (281432)

НОВИ БЕОГРАД, трособан, 65 квм, VIII, 80.000.
(049), „Мустанг”, 062/226901. (281810)

ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм,
ВП, сређен, остаје кухиња,
38.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(281861)
КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (049),
„Мустанг”, 062/226-901.
(281810)
ДВОРИШНИ стан у центру, 50 квм, сређен,
24.000. Тел. 063/771-1849. (281823)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двоипособан, 75
квм, ЦГ, III, договор.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (281723)
ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан, ЦГ, VI, лифт, 52.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (281723)

ТЕСЛА, дуплекс, Куткова
зграда, 800 евра по квадрату. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (281723)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, трећи спрат, реновиран, нове ствари, 30.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281758)

ТЕСЛА, комплетно реновиран двоипособан, IV,
ЦГ, лифт, 48.000, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281923)

16.8-1.9.2019.

13499

RSD

162.99

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, први спрат, укњижено, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (281758)

КОТЕЖ , 2.5, IV, 38.000;
Содара, 2.0, 55, ТА,
23.000; Миса, 28, ТА,
13.000; дворишни,
34,12.500. (338), „Јанковић”, 348-025. (281773)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
29 квм, тераса, пети спрат,
без лифта, повољно. (479),
„Дива некретнине”, 345534, 064/246-05-71.
(281775)

НОВА МИСА, 133, етажа
трособна, двориште, гаража, 51.000, договор. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (281743)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 25
квм, код Спортског центра, 11.900. 061/324-4085. (281802)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(281762)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, 29.000, договор. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

AKCIJA!

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(281758)

КОТЕЖ 46 квм + 10, двособан, тераса, 28.000; Тесла, 28.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (281743)

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

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000, договор.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, ЦГ, лифт, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (281432)

ЦЕНТАР, двособан, 53
квм, ЦГ, 36.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(281762)

СТАРА МИСА, стара кућа,
79 квм, 3.3 ара, 16.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ИЗДАЈЕМ кућу код Хотела
Тамиш, шест лежаја, 30
евра дан, договор, на дуже. 062/887-17-50. (281915)

СТРЕЛИШТЕ, 60 квм, двоипособан, реновиран, хитно, 33.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (281432)

-17%

КОТЕЖ 1, двособан, 54
квм, ЦГ, високо приземље,
сређен, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (281758)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље, Новосељански пут,
код Крнете. 063/103-0433. (281920)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи, 125 квм, 27 ари плаца,
18.500 евра. 065/342-2391. (281913)

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, двособан, сређен,
ВОЈЛОВИЦА, кућа 4.20
ари, 130 квм, 28.000. (398), III, ТА, 38.000; Зеленгора,
„Кров”, 060/683-10-64. (281862) мањи двособан, IV, реноВОЈЛОВИЦА, 14,5 ари, 220 виран, 25.000. „Лајф”,
квм, 56.000. (398), „Кров”, 061/662-91-48.

AMK KUPUJEMO
Njegoševa 12

ОГЛАСИ

Sir beli Grekos
250 g

8999

RSD

139.99

-35%

Čajna kobasica Carnex
rinfuz 100 g

7999

RSD

89.99

3999

RSD

49.99

-20%

ТРОСОБАН, Пепељаре,
екстра реновиран, 33.000.
(479), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(281775)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина, власник. 063/80305-40. (281780)
СТАН на продају, 61 квм,
7. јула, власник. 062/17664-21. (281805)
ПРОДАЈЕМ трособан одмах усељив стан, Тесла,
преко пута „Авива”.
064/700-13-40. (281807)

Jogurt 2.8%mm

Kiselo mleko 2.8%mm

Mlekara Pančevo 1 kg

Mlekara Pančevo 400 g
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

Институт „Дедиње”
АКЦИЈE

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

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

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

Цена: 500 динара

др Небојша Тасић

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

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

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

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

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

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

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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СТАНОВИ

ОГЛАСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОНУДА

КОТЕЖ 1, једнособан, V,
ЦГ, без лифта, 21.500.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)
ПРОДАЈЕМ једнособан,
двособан и трособан стан,
хитно. 066/937-00-13.
(281884)
СТАН 55 квм, у центру,
новији, две терасе, продајем. 063/728-47-42, Дејан.
(281899)
КОТЕЖ 2, 59 квм, ВП, двособан, ЦГ, 32.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (281861)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан, светао, топао стан, 38 квм,
Стрелиште, код Авива, 100
евра. 063/157-20-18.
(281812)
ИЗДАЈЕМ собе са ЦГ, засебним купатилом, климом, ТВ, интернетом, кухињом и могућношћу пансионских оброка на новој
Миси, код обданишта.
064/302-99-86. (281829)
ТЕСЛА, 57 квм + тераса,
лукс намештен, II спрат,
ново, близу Авива, 180
евра. 060/190-73-38,
013/231-46-92. (281787)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце и студенте, центар
града. 063/502-211. (2818439

КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ,
двособан, усељив, 37.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (281861)

КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (281788)

ИЗДАЈЕМ локал 15 квм.
Синђелићева 3-а, 60 евра.
Погодан за канализације.
064/150-56-41. (281684)

ИЗДАЈЕМ двособанс тан,
полунамештен у Горњем
граду. 064/187-20-13.
(281855)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 19
квм, VI, 16.500. (398),
„Кров”. 060/683-10-64.
(281862)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (281788)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 2, са ЦГ, у згради.
Тел. 062/816-11-49.
(281690)

ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса, од 1. септембра.
064/327-60-75. (281820)

НОВОГРАДЊА, двособан,
52 квм, Котеж Милорадовић, 42.000, опремљен.
063/388-331. (281909)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (281863)

ЈЕДНОСОБАН, нов, центар, опремљен, кабловска,
ТА, 150 евра. 064/129-7604. (281741)

ИЗДАЈЕМ лукс опремљен
стан, новоградња, Тесла,
64 квм, цена 600 евра, са
свим режијским трошковима. 062/311-105. (281890)

ЈЕДНОСОБАН, полунамештен стан за издавање.
064/145-47-48, 061/17500-15. (281743)

ИЗДАЈЕМ намештен једно- ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
собан стан на новој Миси. угао М. Пупина и Д. Туцовића. 061/607-81-00. (281727)
064/393-14-75. (281894)

AMK

EKSKLUZIVNO!

NEKRETNINE
061/262-08-44
Njegoševa 12
ТЕСЛА, једноиособан,
ренвоиран, 29.000, двособан сређен, III, Ta, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281923)
СТРОГИ центар, 96 квм,
II, нов, 73.000; салонски
135 квм, 98.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (281923)
ЗЕЛЕНГОРА, мањи двособан, IV, 25.000; Стрелиште, 42 квм, 20.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(281923)

Lokali u JNA
180 m² – prizemlje, izlog
60 m² – sprat
80 m² – sprat
КУПИЛИ бисмо стан са
подрумом , три спаваће +
дневна соба, купатило са
кадом, приземље и поткровље на Котеж 1 и 2,
Стрелиште, Тесла.
065/543-16-48. ((281641)
КУПУЈЕМ дворишни стан у
Панчеву. 064/475-75-17.
(281643)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ луксузан полунамештен стан на Котежу
1, са свим новим стварима, цена 300 евра + трошкови. 063/420-201.
(281753)

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ТРАЖИМ дворишни стан
за издавање у Маргити,
близу „бувљака”. 063/838ИЗДАЈЕМ једнособан стан, 11-34. (281919)
погодан за двоје код каИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
сарне „Стевица ЈованоКотеж 1, опремљен.
вић”. 064/133-53-36.
065/665-75-10. (281903)
(281769)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Карађорђева 13, први
Стрелишту. 064/468-31спрт, 47 квм, 150 евра.
30. (281744)
062/320-355. (281860)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан 45 квм. Клима,
етажно грејање, кабловПОТРАЖЊА
ска, интернет. Близу Авив
парка, усељив од 1. сепКУПУЈЕМ стан или мању
тембра. Тел 060/320-51-42
кућу, без посредника.
(СМС)
064/448-71-14, 064/130ПОВОЉНО издајем наме69-56. (281561)
штен стан. Тел. 060/013ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
код цркве, на дужи пери49-52. (281709)
АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне некретнине, станови од. 063/481-642. (281602) ИЗДАЈЕМ стан на Стрелии куће, брза реализација.
ИЗДАЈЕМ намештену собу шту, двособан. 061/170063/744-28-66. (281622)
за ученике и студенте, Со- 04-40. (281782)
дара. 064/439-40-89. (281667) СТУДЕНТИМА издајем наКУПУЈЕМ двособан стан
ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(281761)

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1,
Браће Јовановића 96. Тел.
064/866-24-13. (281768)

СТАНОВИ

или мању кућу без посредника. 064/448-71-14,
064/130-69-56. (281654)

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

мештен стан код Стоматолошког факултета.
063/864-07-97. (281881)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕ се локал поред
Техничке школе, центар,
ново, 30 квм. 062/222-827.
(281712)

ПОТРЕБАН стан, соба у
близини Медицинске школе. Контакт. 060/522-4177.- (281840)

ИЗДАЈЕМ магацин 200
квм, АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца. 063/278-250.
(281798)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Милоша Требињца бр. 5,
на дужи период. 064/01481-37. (281874)

КУПУЈЕМО станове, куће,
на свим локацијама. Исплата одмах. 063/836-2383. (281729)

ЛУКСУЗНО опремљен четворособан стан (центар,
Содара), џакузи, грејање,
лифт, тространо оријентисан, терасе, закуп 400
евра. Тел. 064/000-11-30.
(281876)

ЛОКАЛИ
ПРОДАЈЕМ локал у центру, без улагања, квалитетан, 1/1, 39 квм. 064/21779-88. (280953)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал, 26 квм, Змај Јовина 5,
I спрат. 063/436-682.
(281146)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал 26 квм, Змај Јовина 5,
I спрат. 063/436-682.
(281146)
ТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200
квм. 063/338-332.
(281347)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала 170 квм – 70 квм на Јабучком путу. Viber +4176
425 03 02. (281349)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина три школе. 060/351-03-56.
(281686)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
центар, В. Петра Бојовића
19. 066/314-803. (281659)
УЖИ ЦЕНТАР, издајем локал 70 квм, паркинг, помоћни простор. 063/240817. (281710)

ЛОКАЛ 30 квм, строги
центар, два излога, издајем. 066/344-033,
063/628-626. (281918)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ пословни простор у центру,
60 квм, М. Горког.
063/391-908. (281868)
ТАМИШ КАПИЈА, локали
за издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ТЕСЛА, сређен локал,
укњижен, 41 квм, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062-226901. (281810)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал од 39 квм, центар
Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (281880)
ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Максија и Библиотеке, Немањина 5.
064/134-06-08. (281893)

АЛИБУНАР, ресторан издајем, капацитета 500 гостију, разрађен, повољно.
065/543-79-57. (281870)

ПОСАО
ПОНУДА

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ РАДЊИ „СРКИ” потребна два
радника, искуство није
неопходно. Телефон
063/365-868 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за рад на
штеперици са искуством.
062/471-951. (СМС)
PIZZERIJI NEW YORK SLICE потребни пица мајстори. Доћи лично или позвати на 063/338-332.
(281327)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-9812. (281407)
РЕСТОРАНУ у Сутомору
потребни конобари, шанкери, хостесе и продавци.
Храна и смештај обезбеђени. 064/000-11-30.
(281412)
РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар са и без
искуства. 064/361-02-63.
(281386)
КУВАР и помоћни кувар
потребни ресторану у центру града. 064/126-83-53.
(281402)
КОНОБАР/КОНОБАРИЦА
потребни ресторану „Кокошка”. 064/126-83-53.
(281402)

BILIJAR KLUBU 9 потребна конобарица-конобар.
Тел 065/801-77-04 (СМС)

WEIFERT дистрибуцији пића потребни виљушкаристи и возачи Б и Ц категорије.062/446-285.

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

ТРАФИЦИ у центру потребан радник. 064/213-1049. (281523)

ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу
флајера. 064/241-45-14.
(281371)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари, pekarasmiljanic@mts.rs 064/217-48-56.
(281528)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за одржавање зграда. 060/51783-00. (281700)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, кровови, рушење.
Моб. 062/842-20-58.
(281664)
ПОТРЕБАН момак или девојка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-9812. (281675)

ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(281679)
ПОТРЕБАН радник на
фарми кока носиља у
Панчеву. 063/776-67-29.
(281726)
GRIL BUM ћевабџиници
потребне жене за рад на
роштиљу и продаји.
064/323-92-77. (281772)
POCO-LOCO ресторану
потребне помоћне раднице, девојке за рад у шанку
и у продји, пекар за рад са
финим пецивом. 064/87403-01. (281772)

ПОТРЕБАН помоћни радник у пекари, без искуства. 061/360-28-87.(281901)

ПОТРЕБАН радник или
радница за роштиљем на
ћумур. Доћи лично. В. Р.
Путника 2-а, код Ваше
тетке. (281804)

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

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
WORDTRADE тражи водоинсталатере и помоћне
раднике са искуством.
Тел. 061/193-00-09
РЕСТОРАНУ потребан кувар-ица, и конобарица.
062/806-02-58. (281908)

РЕСТОРАНУ потребне конобарице. Тел. 064/34993-43. (281896)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију и
браварију. Може без искуства. Плата редовна. „Лимарија Бобан”, 063/663464. (281851)
САЛОНУ потребна мушкоженска фризерка за обзиљну и дугу сарадњу.
Услови одлични. 064/25557-31. (281806)
ПЕКАРИ потребна продавачица са искуством.
062/806-02-58. (281909)

ПОТРЕБНА радница у пекари. 063/307-782.
ПОТРЕБНА радмоца са или (281871)
без искуства, у кухињи у
ПОТРЕБНА продавачица у
локалу Код Тому Лесковча- пекари. 063/130-75-40.
нина. 065/900-50-08. (281921)
(281871)

ПОТРЕБАН радник/ца за
рад у кафићу „Купе”.
063/341-797. (281842)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи и за
роштиљем.
Плата 40.000, за
раднице са искуством
+ пријава + топли оброк. Плата за раднице
без искуства 33.000 +
пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04.
(6/280234)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (280269)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде. 063/865-8049. (281397)
ПАРКЕТ, ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(281715)
ДАЈЕМ часове немачког,
веома повољно. Тел.
064/901-89-60. (281904)

ПОТРЕБНИ продавци и
КОСИМ траву тримером.
помоћни радници у кухиДраган. 064/867-47-89,
њи и пицерији и ресторану 069/044-22-56. (2781906)
у Авив парку. 013/377230, 064/643-41-22.
(281848)
ПОТРЕБАН радник за рад
на индустријским машинама., са искуством. Фирма
„Модел”. Тел. 064/874-0774. (281833)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опуштање вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (281946)
КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством поставља
све врсте плочица - брзо,
квалитетно, повољно.
061/249-29-90. Данијел.
(280422)
КОСИМ траву тримером,
воћњаке, дворишта, повољно. Зоран, 061/683-6748, 064/438-12-46.
(280925)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замене, одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(281858)

КОМБИ превоз робе, грађеивнског материјала, селидбе. Иван, 064/243-8285. (281672)
ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана, дворишта, гаража, шупа, и све остало, повољно.
Златко, 063/196-54-56.
(281698)

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

(7/274828)

РЕСТОРАНУ ROZAL у
Авив парку, потребна конобар са искуством. Тел.
063/216-788. (281796)

ПОТРЕБНА куварица ресторану „Звезда”. Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250
ЖЕНА за Стрелишта чувала би дете на Стрелишту.
066/967-69-68. (289797)

СПУШТЕНИ плафони, зидови, глетовање, кречење,
уградња ламината, прозора, врата. 062/816-33-84.
(281844)
Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан пословођа. Плата у зависности од искуства + пријава
+ топли оброк. 062/896-39-78.

РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова, разне фасаде. 013/664-491, 063/16253-89. (281475)
МОЛЕРАЈ: кречење, глетовање, фарбање столарије,
радијатора, лепљење тапета. 064/174-03-23,
062/790-881. (281728)
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ДУБИНСКО прање, тепиха, намештаја, душека, аутомобила. Наташа.
060/361-47-41, 066/361474, 013/361-474.
(281707)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (281783)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (27961)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(280711)
РАДИМ све врсте физичких послова, најповољније
у граду. 061/311-97-69.
(1281759)

ПОТРЕБНА куварица ресторану „Звезда”. Стевана
Шупљикца 88. 063/278250 (1281798)
ЖЕНА за Стрелишта чувала би дете на Стрелишту.
066/967-69-68. (289797)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167.

marketing@pancevac-online.rs

ВОДОИНСТАЛАТЕР поправља, реновира комплетна купатила, обијање
плочица, одвоз шута.
062/816-33-84. (281844)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат,
фасаде, најповољније.
064/145-99-09. (281889)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-7167.

ЦЕЂЕНИ
И МЛЕВЕНИ
ПАРАДАЈЗ

БРАВАР, заваривач, израда уградња капија, ограда, надстрешница, заштиних решетака. 062/816-3384. (281844)
ОДГУШЕЊЕ куаптила, кухиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-07-41. (281852)

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”
потребан

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства
Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43
или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево
Потребна особа до 45 година старости за рад у
производњи фирми која се бави услужним сечењем
и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:
stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,
радним данима од 8 до 16 сати.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.
ТРАЖИ
1. Кројача или помоћника кројача за леговање
ролни
2. Механичара са искуством за поправку и одржавање индустријских шиваћих машина
3. Раднике са искуством у раду на индустријским
шиваћим машинама
4. Шефа смене са искуством у организацији послова везаних за шивење
Сви заинтересовани могу да се јаве од понедељка
до петка од 08 до 16 сати на бројеве телефона:
013/310-717; 063/207-114
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
или да дођу лично на адресу:
Јабучки пут 54, Панчево

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС” број 135/04 и 36/09)
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 19.
08. 2019. године на основу захтева носиоца
пројекта „МЕТАЛ – ФОРМА КОС” ДОО Панчево, Кудељарски насип Прва бр 122 д Панчево, донео решење број: XV-07-501-158/2019
којим је утврђено да за пројекaт „Постројење за
складиштење опасног отпада (електрични и
електронски отпад и акумулатори)”, на кат. Парцели 11416/20 К.О. Панчево, на територији града Панчева, није потребна процена утицаја на
животну средину.
Увид у решење из предходног става може се
обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града
Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4,
соба 710, радним данима од 10 до 14 сати.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском секретаријату
за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Нови Сад, у року од 15 дана од дана
објављивања обавештења, а преко овог органа.

Зелена пијаца, поред
сирнице. Опет смо са
вама на истом месту.
060/366-73-33,
064/176-20-26
Од 1. 9. 2019, примамо
и поруџбине за сирупе
више врста
– за пекмез.

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (281890)
ЧИСТИМ куће, станове,
канцеларије, кафиће.
062/848-97-69, 061/22450-39, Ивана. (281892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (281699)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних кровова, тераса и
осталих објеката. Гаранција. 013/344-594,
063/894-21-80. (281784)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (281515)
РОЛО-НАЈ нуди поправку,
уградњу, ролетна, тенда,
роло-челична врата, најповољније. 063/894-21-80.
(291784)
РОЛО-НАЈ уграђује: хармо-врата, туш-кабине, зебра завесе, најповољније.
013/344-594, 063/894-2180. (281784)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако др- ТВ и сателитске антене,
во које вам смета.
монтажа, ИПТВ и антена
063/364-846. (281895)
плус, дигитализација.
064/866-20-70. (281803)

УСЛУГЕ

РОЛО-НАЈ уграђује: венецијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (281784)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361361, 064/122-68-05.
(281916)
КРЕЧЕЊЕ глетовање, гипсарски, фасадерски радови, постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(281832)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање. 064/047-55-55.
(281621)

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу. 061/298-96-69.
(281186)

ЧАСОВИ хармонике – кола, трилери, песме. УЕУ
„Балкан” Панчево.
060/632-46-90. (281708)
УПОЗНАО бих женску
особу од 25 до 40 година,
за брак. Тел. 061/209-4200. (281813)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Сокотерме, ново. 061/636-0857, 063/768-32-68.
(277629)

МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења. 063/771-55-44.
(281012)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (280854)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо.
Овлашћени сервис „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (281916)
МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења.
063/771-55-44. (281012)

МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром, рушења. 063/771-55-44.
(281662)
ИЗДАЈЕМ рамску, скелу
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (281683)
КОМПЈУТЕР сервис, поправка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/35103-54. (281666)
ЧИШЋЕЊЕ олука, висински радови на крову.
065/535-24-56. (281687)

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

Колектив „ЛЕДИ”
(86/ф)

Последњи поздрав нашој драгој мајци, баки и
свекрви

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан
смештај, за 2 – 4 особе,
Слоба. 064/438-12-35.
(281685)
СОКОБАЊА, апартман,
центар, комплетно опремљен. Viber и број:
065/205-45-48. (2811716)
ИЗДАЈЕМ апартман у Грчкој, за више особа. Тел/viber + 38163/103-04-33.
(2819209

ВЕРИЦИ БАРАЋ

ПОВОЉНО летовање, Шушањ, пун пансион са превозом, септембар попуст.
064/193-15-92. (281864)

од сина МИЛАНА, снаје СНЕЖАНЕ,
унуке ИВАНЕ и унука НИКОЛЕ

1943–2019.

(9/281660)

15. августа преминула је наша

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (278723)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(278723)

Последњи поздрав

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203,
(281696)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (и)

СЕРВИС телевизора, дигиталних рисивера, монитора, даљинских. „Плус”, Д.
Туцовића 28, 353-463,
063/877-38-21. (281830)

СЛОБА ВУЈОВИЋ
са породицом
(87/ф)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (279238)

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ, АЛУ и дрвену
столарију. Ролетне, сигурносна врата, комарници.
060/545-34-04. (281029)

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

РАЗНО

ЛИМАРСКИ радови, изра- ПОМАГАЛИ би старије за
да, монтажа, кровопокри- кућу или стан. Тел.
вачки радови,с анације,
064/564-25-10.
преправке, кровови, хидро
и термоизолације. НајпоТУРИЗАМ
вољније. 066/543-69-16.
(281846)
ИЗРАДА и монтажа конструкција, хала, биндера,
гаража, кованих капија,
ограда, грађевинске лимарије. 064/068-10-85.
(281739)

Последњи поздрав

ЈАДРАНКА ДИМОВ
4. IV 1955 – 17. VIII 2019.

ВЕРА ТРАИЛОВ

Била си у прозору Ти и Сунце. Била си нам увек
на дохвату руке, као вода, увек као ваздух, присутна и неопходна.
За све што долази, недостајеш.

1932–2019.

Ожалошћени: супруг ОРЦЕ,
ћерка ДРАГАНА и син ДРАГАН
(24/281697)

Сахрана је обављена 17. августа на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: братанац САВА и братаница НАДА
са породицама и снаја РАДОВАНКА
(26/281705)

Петак, 23. август 2019.

16. августа 2019. прерано је престало да куца
срце нашег вољеног татића, деке и таста

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

16. августа 2019. заувек нас је напустио наш вољени

ИВАНА ЛУКИНИЋА
Захвални смо ти на свему што си за нас учинио, а ми смо тебе учинили неизмерно срећним деком.
Твој лик чуваћемо вечно од заборава, у нашим
срцима живећеш заувек.
Поносни што смо те имали, а неизрециво тужни што смо те изгубили.
Воле те пуно твоји:
ИКИЋ КИКИРИКИЋ, БОЖА и МИА
(55/281793)

Са великом тугом и болом растали смо се од нашег вољеног
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ИВАН ЛУКИНИЋ

Наша вољена мајка преминула је 19. августа,
али ће заувек живети у нашим срцима.

1961–2019.
Имати супруга и оца као што си био ти реткост је и привилегија, јер ти си био посебан, јединствен, брижан, пожртвован, непоновљив...
Немати те више велика је патња и бол, јер са тобом губимо подршку, несебичну љубав и заштиту.
Празнина у нашим срцима је толико дубока рана да никада неће зацелити.

ДАРИНКА ХАЈДИН
1948–2019.

Неизмерно ћеш нам недостајати и никада те нећемо заборавити.
Твоји женскићи

Синови ОЛИВЕР и ЕЛВИС са породицама

(53/281790)

(83/281883)

Последњи поздрав оцу

Последњи поздрав

Последњи поздрав
оцу

ИВАНА ЛУКИНИЋА
Течони, неизмерно ћеш недостајати твом Владимировићу, а твоја пецаљка увек ће бити забачена на Тамишу, Тиси и Дунаву.
Драги зете, био си највећа подршка у најтежим тренуцима мог живота. На томе ти вечно хвала.

ПЕТРУ
ДОЛОВАЧКОМ

Твоја сваја ЈАСМИНА
(68/281835)

Заувек у нашим срцима.

Последњи поздрав нашем другу

Ћерка АНГЕЛИНА
са унуцима МИЛИЦОМ
и ВЕЉКОМ

чика ИВИ

(74/2818569

од другара: МИЋА, СРЂАН, ГИЛЕ, РАДЕ, СТЕФАН, ЈОЦА, МИКИ,
МИЛОШ, ЋУФТА, ОПАЛИЋ, ГОРАН, КАСКА, ПУЗА, МИРА и
ДРАГАНА

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ ДИЛИ
АЦА, ЏАЈА, ЗЛАЈА, БАНЕ,
МИША, ТИЦА и РАДИША

ПЕТРУ
ДОЛОВАЧКОМ
од сестре ЉИЉАНЕ
и зета ДРАГОЉУБА
ЈОКИЋА

Не постоје речи које могу описати тугу за тобом.
Никада те нећемо прежалити.

Остаћеш нам у лепом сећању.
Прика ДУШАН и прија САВКА СТАНИЋ

Сестра ИЛОНКА и зет ДРАГАН

(54/281791)

(72/281854)

Последњи поздрав
драгој

ИВАНУ
ЛУКИНИЋУ

(62/281824)

Најдражем ујаку

ПЕТАР
ДОЛОВАЧКИ
Последњи поздрав
ујаку од сестричина
СВЕТЛАНЕ, ИВАНЕ и
ДРАГАНЕ са породицом
(63/281824)

Последњи поздрав

Станари
у Вршачкој 10
(31/281718)

Драги чика Иване

ИВАНУ
ЛУКИНИЋУ

ИВАН ЛУКИНИЋ

ИВАН ЛУКИНИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу од
породице КАРАВЛА

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену
на вашу доброту и ведрину.
МИЛИЦА и кума ТИЈАНА

(27/271705)

(75/281856)

Последњи поздрав
драгом комшији

Вољеном брату и шураку

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

од унука УРОША
и снаје МИЛАНЕ

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА

Последњи поздрав
свом брату

Последњи поздрав нашем драгом прики

баба ВЕРИ

Заувек у срцу.

(66/281828)

(50/281777)

ИВАНУ ЛУКИНИЋУ

ПЕТРУ
ДОЛОВАЧКОМ

(32/281720)

(61/281819)

Хвала ти за сву љубав и
доброту којом си увек
зрачио и којом си све
нас, твоје најмилије, несебично обасипао. Заувек ћеш бити у нашим
срцима.
Поносно што смо те
имали.
Твој МИЛОШ
и твоја СОЊИЦА
са породицама
(73/281854)

ПЕТРУ
ДОЛОВАЧКОМ
ПЕКИЈУ
од породице
СИМИЋ
(76/281856)

300-820, 300-830
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Петак, 23. август 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

15. августа 2019. престало је да куца племенито срце нашег супруга,
татице, деке и свекра

Последњи поздрав вољеном деки

ИЛИЈА БОРКОВИЋ
1935–2019.

Бескрајно смо захвални што смо те имали у нашим животима.

ОБРАДА ЈОСИПОВИЋА

Оставио си неизбрисив траг и заувек ћеш живети у нашим
срцима.

2. VIII 1939 – 15. VIII 2019.

Твоји: НЕМАЊА, ЗОРАН и АНА
(37/281732)

Ми који те волимо знамо колико је тешко живети без тебе. Постоји
љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Поносни смо
што смо те имали.

Последњи поздрав школском

Последњи поздрав

Твоји најмилији: супруга ДОБРИСАВА, ћерка НАДА, син НЕНАД,
снаја АЛЕКСАНДРА и унуци БОЈАН и НЕМАЊА

ТОМИСЛАВУ СТЕЈИЋУ ТОМИ
(59/281809)

1948–2019.

ТОМИ
СТЕЈИЋУ

Другови и другарице из IV-6, 96. генерације Гимназије „Урош Предић”

од породице
ЈАНКОВИЋ

БОГАЦ, ФИСКО, ЂУЗА, НЕША, ЈОКА, БАТА ЛУКАРА,
РАДА, ГОЦА, МИША, НАДА, НАДИЦА, НАЦКА,
ЈЕЛИЦА, КАЋА, УСЕ, ОЛГИЦА, ЈАРКО, ГОГА и СОЊА

Последњи поздрав нашем драгом

(58/281800)

(16/281671)

Поштовани пријатељу

ОБРАД
ЈОСИПОВИЋ
Твоја доброта и људска
величина увек ће се
памтити.
Породица РАДОСАВЉЕВИЋ РАДОМИР, ГОРДАНА и ВЛАДИМИР

чика ОБРАДУ

ТОМА СТЕЈИЋ
„К’о у јесен сова завија,
Истим путем у зоре снене
Tвоја глава се повила
И сребрн жбун ти косе вене”
Остајеш вољен и незаборављен.
„Златна јесен”
(21/281687)

(80/281873)

Најдражи куме

Увек ћемо те се сећати по доброти, осмеху и енергији коју си нам
уливао.
Поликлиника „Панскен”

(60/281809)

ОБРАД ЈОСИПОВИЋ
Хвала ти за неизмерну топлину и љубав, за дивне дане које смо провели заједно.
С љубављу и поштовањем увек ћеш бити у нашим срцима.

ТОМИСЛАВ
СТЕЈИЋ
Томо, нека те анђели
чувају.
Почивај у миру.

Твоји кумови ВЕСНА и ЈОВИЦА, и кумице ТИНА,
ДАНИЈЕЛА, ЈОВАНА и ДРАГАНА са породицама

ТАЊА КОЛАРИЋ

(69/281838)

(40/281740)

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

Петак, 23. август 2019.

17. августа 2019, у 75. години преминуо је наш
драги отац

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С болом и тугом обавештавамо рођаке и пријатеље да је наша
вољена мајка, бака и сестра

СТОЈАН ЈОВАНОВИЋ

ИВАН РАДИЋ

1945–2019.
Био си увек подршка у нашем животу и добар
пријатељ свих који су те знали.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Сахрана је обављена 20. августа на Новом гробљу.
Ожалошћени: син ДУШАН, брат ЗОРАН, сестре
ЉУБИЦА и ДОБРИЛА са породицама

Пуних је девет година туге и бола за тобом,
наш вољени сине и брате. Напустио нас је

у цвету младости, жељан живота и животних
радости, на велику жалост најближих и пријатеља.
Свима нам много недостајеш. Посетићемо његов гроб, 24. августа 2019, у 10 сати.

АНЂИЦА ЕРЦЕГОВИЋ СЕРДАР
преминула 19. августа 2019, у 80. години

Неутешни: мајка МАРИЈА,
брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА

Биће сахрањена на гробљу у Котору.

(44/281751)

(25/281701)

13. августа 2019. преминула је наша драга
мајчица и мака

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, ћерка ДАНАМАРИЈА, унуци
СТЕФАН и ФИЛИП, брат ЂУРО, сестре МИРА и ЗДЕНКА, снаха
ДАНИЦА и остала родбина
(56/2817929

31. августа навршава се годину дана откако није са нама наш
драги

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ
ШЕГИ
1965–2018.

МИРЈАНА РИСТИЋ

Прошла је већ година откада ниси са нама. Недостајеш нам све више.

1937–2019.
Мила наша, смирила се душа твоја.

Срећни смо што смо те имали и надамо се
да си нашао свој мир.

Сахрана је обављена 15. августа.
Неутешни: син МИОДРАГ, ћерка ЛИДИЈА,
унук ИГОР, снаја МИЉАНА и праунук
КОНСТАНТИН

Хвала ти за сву љубав коју си нам дао.
Заувек твоји: ДРАГАНА, НЕМАЊА,
ТИЈАНА, ГОРАН и МИЉАНА

ПЕТАР ВУЧЕТИЋ

(4/281646)

Мојој драгој сестри

Последњи поздрав

(48/281767)

С љубављу, поштовањем и поносом носимо те у срцу.

Трогодишњи помен

Твоја породица
(64/281825)

СМИЉА ДЕСПОТОВСКИ

Шестомесечни помен

2016–2019.

МИРЈАНИ
РИСТИЋ

МИРИ

У суботу, 24. августа 2019, у 11 сати, даваћемо помен
на Новом гробљу у Панчеву.
Твоји најмилији
(67/281834)

1937–2019.

Прошле су две године без нашег кума

последњи поздрав
од НАДЕ се децом

од ВИКТОРА
и ИДЕ

(12/281665)

(3/281646)

СВЕТОЗАР КРАЧУНОВ
ЦВЕТА ПАТРИЈАРОВ

РАДЕТА ЧИКАРЕ
Кумови БЛАГИЦА и ЗЛАТКО
(84/281885)

Сине мој, сине мој...
Много је прошло дана откако ниси са нама.
Сине мој, док ми живимо и ти живиш у нашим срцима.

ДРАГОСЛАВ ОПРИАН
1932–2019.
Свом драгом деки последњи поздрав од његовог
НЕНАДА

Много те воли твоја мама и сестра САЊА

Последњи поздрав
мајци и баки, преминулој 15. августа 2019.

(77/281866)

(46/281765)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДРАГОСЛАВ ОПРИАН
1932–2019.
од ЉИЉЕ КРСТИЋ и БОГИЦЕ
Бићеш заувек у нашим срцима.
(47/281765)

Прошло је двадесет три
године...

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

ДАРА
ДЕВЕТАК
Ожалошћени: ћерка
РАЈКА и унуци
ДАРКО и ДАНИЈЕЛА
(85/281886)

ЈОВАНКА
МИЛАНОВИЋ
1960–1996.
Живиш кроз наша сећања. Увек и заувек.
Супруг ЉУБОМИР, син
МИЛАН и кћерка
БОЈАНА са породицом
(82/281882)
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Петак, 23. август 2019.
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23. августа 2019. године биће четрдесетодневни помен

Прошле су две дуге и тужне године откада
није са нама наша драга мама и супруга

МИЛЕНКО ПОЧУЧА
22. VIII 2016 – 22. VIII 2019.

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
ГАГА

ИЛИНКИ ЖИВКОВ
1950–2019.

Tри године туге и бола. Тешко је живети
без тебе.
Недостајеш...

1972–2017.

Четрдесет дана се навршава откако си својим одласком оставила
тугу и празнину у мом срцу.

Твоји најмилији

Вечно ћеш живети у нашим срцима, нећемо те заборавити.

Твој супруг ЖИВОЈИН

Твоји пилићи и буцко

(38/281733)

(42/271745)

(5/281648)

Две дуге године бола, таме и туге прошле су откада ниси са нама

Десетогодишњи помен

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ

ТОНИ

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ

23. VIII 2009 – 23. VIII 2019.

рођ. Ђорђев

Прошло је десет година откако ниси са нама.
Увек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Време пролази, сећања не бледе.
Заувек у нама.
Породица БРЕКИЋ

Твоји: отац ЈУГОСЛАВ, брат РАДЕ, снаја ЗОРИЦА,
братанац ЈУГ и братаница ИВАНА

Вечно ће те волети твоја мама ЗОРАНА и брат
ДРАГАН са породицом

(23/281693)

(15/281670)

(43/281746)

25. августа навршавају
се две године откако
нас је напустила наша

IN MEMORIAM

ТОНИ
Прошло је десет година.

прим. др МИЛУТИН
МИЛОШЕВИЋ

Твоји: РАЛЕ и ЈУГА
(14/281669)

оториноларинголог
2000–2019.
Хвала ти за све драги тата.
Ћерка БИЉАНА са породицом

У суботу, 31. августа 2019, у 11 сати, на Новом
гробљу у Панчеву, даћемо четрдесет дана нашем

(19/ф)

МАЦА
Године пролазе, а бол и
туга остају.
Твоји: брат ГОГА
и твоја ТЕКА
(6/281652)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАНА МАРИНКОВИЋ
Прошле су две године откако није међу
нама.
С поносом је чувамо у нашим срцима и
мислима.

21. VIII 2004 – 21. VIII 2019.

Колегинице и колега из Лабораторије
у Рафинерији нафте Панчево
(65/281826)

ЧЕДОМИРУ РАДЕНКОВИЋУ
ТОМИСЛАВ ТОМИЋ

Драги наш Деко, много нам недостајеш.

25. VIII 2018 – 25. VIII 2019.

Твоја породица

Ожалошћени: брат РАТОМИР ТОМА и синовци СРЂАН
и ДЕЈАН са породицама
(35/285723)

Прошло је тридесет година од смрти моје драге маме

СЕЋАЊЕ
27. августа навршава се
дванаест година од смрти нашег драгог

(79/281872)

ПОМЕН

ПОМЕН

БОСА
ШУПИЦА
Заувек ћеш остати у
нашим срцима.
Ћерка ЉИЉАНА,
унука СЛАЂАНА
и унук НЕША

НЕНАД БАГАВАЦ БАГИ
2006–2019.
Тринаест година анђеле наш без тебе. Тешко је...
Твој син МАРКО, мајка и ћале
(34/281722)

(70/281845)

ЉИЉАНЕ
ИВАНОВИЋ
Сећамо је се са љубављу.
Ћерка БИЉАНА
са породицом
(81/281879)

БРАНИСЛАВА
РАЦИЋА
2007–2019.
Никада те неће заборавити супруга СНЕЖАНА,
кћерке МАРИЈА и МИЛИЦА и унука МИЛАНА
(11/281663)

МИРОСЛАВКА
САВАНОВИЋ

СТЕВАН
ОБРАДИНОВ

2015–2019.

25. VIII 2018 – 25. VIII 2019.

Увек си у нашим сећањима.
Ћерка ЉУБИЦА
са породицом
(71/281849)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији
(39/281736)

ВУКОВИЋ

Обавештавамо
кориснике наших
услуга да на цене
огласа и читуља
одобравамо

ПО ПУСТ
свим радним
данима
осим средом.

ЧАСЛАВ

ДРАГАН

1979–2019.
2009–2019.
Заувек ћете бити у нашим срцима.
Ваши најмилији: породице ВУКОВИЋ и ТАДИЋ

(45/281757)

Петак, 23. август 2019.

Дан за даном и прође тужна година откако си
нас 16. септембра заувек напустио, деко наш.
Отишао си тихо као што си живео задњих десет година
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У суботу, 31. августа, у 10 сати, на Старом православном гробљу, дајемо годишњи помен нашој драгој

КОЈА ЈОСИМОВ

Прошла је година како нас је прерано напустила
наша драга

СНЕЖАНИ ЦИВРИЋ МАРКОВ

Сада си наставио живот који је прекинут пре
тридесет две године. Будите спокојни и мирни.
У недељу, 25. августа, у 11 сати, изаћи ћемо до
вечне куће да поделимо успомену на тебе и
драге нам успомене.

Хвала ти за све.
МИТА и ДИМИТРИЈЕ

Заувек твоји: супруга СЛОБОДАНКА, ЉИЉА,
ДРАГАН, САЊА, ТАЊА, ТАРА, ДУШАН и АЦА

(2/1281638)

(33/281721)

МИЛАНА БАРАЛИЋ ЛАНА
Рођ. Гаћеша

22. августа навршавају се четири године откада
је умрла наша драга и никада непрежаљена

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 24. августа,
давати годишњи помен на Новом гробљу

Парастос ће се одржати у суботу, 24. августа, у
11 сати, на Старом православном гробљу.
Породица
(7/281655)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА СТАНКОВ
Време пролази, а успомене, љубав и поштовање
за њом вечито остају у нама.

У четвртак, 22. августа
2019. даваћемо четрдесетодневни помен нашем

ГОРАНУ СТАНИШИЋУ

Породица

Ожалошћени: супруга РУЖИЦА, син МИЛОВАН, мајка МИЛКА,
сестра ВЕСНА и сестрићи МИХАЈЛО и ДУШАН

(17/281674)

(57/281799)

24. августа, у 11 сати, дајемо годишњи помен на
Католичком гробљу

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
Тамо си ти где је сунце престало да сија.
Тамо си ти где небо са земљом плаче. Тамо си ти
где је тако високо и далеко, а ми смо остали без
тебе овде где сузе и бол никада неће престати.

СЕЋАЊЕ

Воли те твоја породица
(36/291724)

Прошло је четрдесет година како је преминуо
наш отац

из Јабуке
1950–2019.

ЛАЗАР МАРГАН

МАРИЈИ СКРОБАН

ДОБРИВОЈУ
СПАСИЋУ

19. VIII 2005 – 19. VIII 2019.

рођ. Сфера

С поштовањем
супруга ЈОВАНКА
и син СИНИША

Стрина, памтит ћу те увек као стрину и мајку, јер
си то и била.
Вечно хвала.
Твоја ДУША са породицом

(29/281717)

(49/281770)

Сваког дана си у нашим мислима.
Недостајеш нам много.
Твоја породица
(1/281634)

БРАНИСЛАВ ПАВКОВИЋ
1932–1979.

22. августа навршава се
четрдесет дана

27. августа навршава
се пет година како
није са нама

Прође четири године од твог прераног одласка

Прошле су четири године откада није са нама

Сећају га се с љубављу и поштовањем ћерка
ЉУБИЦА и син ВАСА с породицама
(52/281786)

24. августа 2019. даваћемо годишњи помен нашој вољеној

РАДОЈКА ХАЛАСОВ

ДОБРИВОЈЕ
СПАСИЋ
Увек ћеш бити у нашим
мислима.

Помен ћемо одржати у суботу, 24. августа 2019. године, у 11 сати, на Новом гробљу.
Најлепше сећање и успомену на тебе чувају твоји најмилији
(8/281656)

МАРТОН
ЂЕРФИ

Ћерка МИЛЕНА,
зет РАЈКО и унуке
ЈОВАНА и МАРИЈА

С љубављу
КРИСТИНА и МИРА

(30/281717)

(51/281781)

БРАНКО
ОГЊЕНОВИЋ

СЕЋАЊЕ

1957–2015.

ДАМЊАНОВИЋ

Увек си у нашим срцима и мислима.
(20/281680)

Сећање на драге родитеље

СЕЋАЊЕ

СТАНИСАВЉЕВ

БАРБАРИ
КУСТУРИЦИ
1925–2018.

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

ДУШАН

17. XI 1922 – 19. III 2009. 6. IV 1952 – 24. VII 2014.

Сећање на наше драге родитеље и брата.
Са љубављу и поштовањем живе у нама.

ЗОРИЦА

СТЕВАН
МИХАЈЛОВ

Твоји најмилији

ВАСА

ЈОВАН РАМЈАНЦ

Породица

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

(41/2817429

(13/281666)

2000–2019.
Заувек у срцу.
Његови најмилији
(10/281661()

Поносно чувамо успомену на тебе, јер вољени никада не умиру.
Ти ћеш живети док
нас има.

23. VIII 2018 – 23. VIII 2019.
Тужна година без тебе.
С љубављу и поштовањем носимо те у
срцу, и чувамо од заборава.

Твоји најмилији

Твоје ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА
са породицама

(18/281676)

(28/2381713)
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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
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Будите опрезни на свим пољима. Могуће су сплетке и оговарања с којима морате да се суочите. Помоћ која вам је обећана
мало ће затајити. Мање љубавне расправе, помало суза.
Мањи проблеми са синусима и
главобоље.

Идете узлазном путањом у послу. Помоћ пријатеља је сигурна. Новац вам пристиже током
целог периода. Мало сте деконцентрисани. Ваге које су билe у
љубавној кризи, имају могућност да изгладе ситуацију. Пазите се повреда зглобова.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Пословни помак набоље, уз помоћ особе која је на положају.
Појавиће се нове шансе, али
будите мудри, не журите, да се
све не изјалови. Бикови који су
у браку имају миран период,
могуће је мало захлађење односа.

Пред вама је период када све
треба да ставите на своје место.
Добро се прерачунајте шта
стварно желите. Љубавна ситуација је помало затегнута. Познанство с неком особом из даљине. Чувајте се прехлада.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Не верујте много у своју интуицију у наредном периоду. Само
проверене чињенице су релевантне. Много пословних промена набоље. Висок ниво одговорности доноси вам могућност
унапређења. У љубави мало затишје. Могућа тајна веза.

Не уплићите се у ствари које вас
се не тичу. Избегавајте разговоре и препирке око себе. Разочараћете се у неке пријатеље. Могуће је и захлађење у љубавним
односима. Неко из прошлости
жели да вам се врати. Требало
би да то избегнете.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Имаћете вишак енергије у овом
периоду, што ће вам омогућити
изванредне пословне резултате. Незапосленима се пружа
мо гућ ност по ну де за по сао.
Финансије су стабилне. Љубав
и партнерски односи су под
лупом.

Стање је више него добро. Новац,
познанства, пут који дуго чекате...
све се полако остварује. Незапослени се могу надати новом послу.
Љубавна ситуација полако доживљава своју кулминацију и партнер вам приређује изненађење.
Проблеми с костима или кичмом.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Остварићете завидан успех и тамо где се не надате. То ће вас
пробудити, било да сте приватник, било да радите у фирми.
Новац пристиже у већој количини. Љубавна ситуација је одлична. Усамљенима следи ново
познанство.

Коларићу, панићу, плетемо се...
Баш то је оно што вас чека ове
седмице. Распетљајте све што
сте запетљали. Искористите одлазак на пут да рашчистите све
у својој глави. Не трошите новац
у брзини. Љубавна ситуација се
заоштрава. Избегавајте свађе.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Стабилан и повољан период је
пред вама. Могуће су и неке награде и пословна путовања. Финансије стижу, али и брзо одлазе на заостале дугове. Заузети
су стабилни, а слободни могу
очекивати удварања. Дијета је
пожељна.

(19. 2 – 20. 3)
Полако се будите. Послови почињу да се покрећу, па размислите о томе шта стварно желите. Финансије су танке. Љубавни живот је одличан. Рибе које
су саме могу очекивати ватрену ро ман су. Здра вље се
побољшава.
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НА ВИШЕ МЕСТА УПРИЛИЧЕНИ СЛАВСКИ ПРОГРАМИ

ВЕСЕЛО У ЧЕТИРИ НАСЕЉА
Једно од обележја Панчева јесу и месне или сеоске крсне
славе, односно догађаји који
прате обележавања неког од
хришћанских светаца.
Само последње недеље било
је живо и весело у четири насеља, што у граду, што по селима. Ударна су била два дана: у четвртак, 15. августа, у
Иванову и Глогоњу обележена
је Велика Госпојина (или кирвај) по грегоријанском календару, док је у понедељак, 19.
августа, у Месној заједници
Горњи град и у Омољици све
било подређено Преображењу
господњем.
Оно што карактерише прославе у сва та четири места, јесте присуство много насмејаних људи, жељних мало опуштања и бекства од тескобне
свакодневице.
Великогоспојински програми
у Иванову почели су још у среду, 14. августа, када је под окриљем Дома културе уприличена
прва ликовна колонија.
Због варљивог времена већина сликара стварала је у просторијама поменуте установе,
а свако од њих определио се за
технику по сопственом нахођењу. Тако је Драгослав Хусар
у акварелу израдио три пејзажа; Зоран Деранић је фијакер
насликао акриликом на платну, а сличне боје користили су
Александар Алимпић и Љубомир Топал, док се Никола Комосар определио за уље и направио композицију слика у
слици.
Након тога уприличено је и
отварање изложбе поменутих
радова, на којој су, поред директора Дома културе Марка
Гурана, говорили и уважени гости: историчар уметности Милутин Дедић и прослављени
сликар Милош Шобајић.

Кирвај у Глогоњу и Иванову
Сутрадан, на сам празник, на
истом месту, отворен је двана е сти Са лон умет нич ке
фотогра фи је „Ива но во у
фокусу”.

Горњи град: фолклор код Преображенске цркве
дуго је био једина сеоска слава,
па отуда заузима посебно место у срцу сваког Глогоњца.
И тамо је обележавање почело у уторак, 14. августа, када
је у Дому културе аматерско
позориште из Ковина извело
комад „Представа Хамлета у
селу Мрдуша Доња”.
Сутрадан у јутарњим часовима одржана је свечана литургија у румунској цркви, а
увече је у порти поменутог храма приређена традиционална
игранка у организацији КУД-а
„Веселија”.
То је, као и у Иванову, било
праћено садржајима за најмлађе, луна-парком и тезгама са
играчкама и сувенирима испред цркве, а неизбежна је била „жива” музика у локалним
кафићима.

За затварање кирвајских дана био је задужен панчевачки
рок бенд „Рајко и живи зид”,
који је наступио у Дому културе у суботу, 17. августа, уз чије
се ексјугословенске рок хитове публика добро забавила.

Преображење у Горњем
граду и Омољици
Већ у петак, 16. августа, стартовали су програми поводом
славе Горњег града – Преображења господњег. Отварање манифестације уприличено је „код
крста” у Улици Светог Саве, на
ко јем су уче ство ва ла мно га
удружења из Панчева, да би на
крају запевала фолк звезда Гордана Лазаревић, а свирао је и
„Амбасадор бенд”.
„Фијакеријада” је уприличена у суботу, а у недељу је одржан

Иваново: ликовна колонија на тему села
Том приликом представљено је преко двеста радова најбољих фотографа из земље и
иностранства насталих на последњем Фото-сафарију, одржаном овог пролећа. Напослетку, прво место у појединачној конкуренцији освојила је Ива на То до ро вић из
Београда с фотографијом девој чи це
у
ста рин ском
амбијенту. С друге стране, Милена Миленковић из Параћина представила се колекцијом од три акта. Изложби су
присуствовали бугарски амбасадор у Србији Ратко Влајков и гра до на чел ник Са ша
Павлова, а део свог глумачког опуса приказао је Горан
Султановић.
Тих дана су и Глогоњци обележили славу Румунске православне цркве Успења Пресвете
Богородице. Популарни кирвај

трке ролерима или наступа мађионичара, кловна Шашавка
или ле ген дар ног Пе ђо ли на.
Након тога следили су концер ти са ста ва „Вој во ђан ски
сан”, „Трибјут Балашевић” и
„Кактус Џек”, а наступили су
и певачи народне музике Биљана Јефтић и Миланче Радосављевић. Одржано је и много турнира и такмичења – од
шаха до гађања глинених голубова – на којима су, поред
Омољчана, учествовали и бројни гости. Тако су, рецимо, у
тркама на ролерима, у различитим узрастима, најбољи били Миња Глигорић, Никола
Косијер и Атина Марковић, у
спорој вожњи бицикала – Стефан Живанов и Вељко Поткоњак, док су у одбојци победили „Стручњаци”, а у фудбалу
„Динамо”.
Месна заједница je прославила славу Преображење, уз
многобројне пријатеље села, а
ученицима ОШ „Доситеј Обрадовић”, носиоцима Вукове
дипломе, предвођеним ђаком
генерације Марком Глигорићем, уручени су скромни поклони.
Све у свему, леп период за
житеље поменутих насеља.
Ј. Филиповић

Омољица: учесници такмичења у спором бициклизму
турнир у малом фудбалу. Дан
славе почео је у просторијама
Месне заједнице, резањем славског ко ла ча, а ово го ди шњи
„Преображенски дани” завршени су књижевном вечери
клуба „Прота Васа Живковић”
у порти Преображенског храма; наступили су фолклораши,
а за сам крај остављен је меморијални концерт у част Дејана Штрпца, када је певала
Вера Матовић.
Иста слава била је окосница за организацију сада већ
традиционалне манифестације „Породични дани”, која је
почела још 7. августа. Свакодневно су, углавном, на платоу испред Дома културе одржавани шаролики програми,
па је готово сваког дана у предвечерје било нешто за децу,
попут креативних радионица,
из ло жбе кућ них љу би ма ца,

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Црни мачорко
Преслатки малиша долутао је у нечије
двориште, али та породица не може да
га задржи зато што већ има два велика
пса. Овај лепотан сада тражи свој дом и
некога ко ће га волети.
Веома воли да се мази, а заиста је посебан и освојиће свачије срце. Превоз
мацана до удомитеља је организован и
уз њега иде одређена количина хране.
Контакт телефон: 060/161-48-11

Бата и сека
Ова два ма че та,
стара око три месе ца, тре ба ло би
хитно удомити и изместити из зграде у
Улици ослобођења.
Ради се о „дечаку”
и „девојчици”, о којима још увек брине мама маца.
Било их је троје, али је једно неко убио, па постоји велика
вероватноћа да ће и преостала два завршити на тако ужасан
начин.
Све информације могу се добити на телефон 066/001-660.

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

Глогоњ: предславска представа у Дому културе
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ПЛОВИДБА ОКО НАЈВЕЋЕ ДУНАВСКЕ АДЕ – ЧАКЉАНЦА

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

БИСЕР ПРИРОДЕ БЛИЗУ ЗАГАЂЕНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Лињак

Обе панчевачке аде на обали
Дунава, познате под називима
Форконтумац и Чакљанац, спадају међу најпространије на нашем току друге најдуже европске реке.
И док је прва чувена по плажи Бела стена, викенд-насељу
и бројним купачима, друга није толико популарна у широј
јавности, иако је већа, то јест
највећа ада на Дунаву који пролази кроз Србију.
То је можда и добро по Чакљанац, јер је, поред тек неколико десетина викендица, у његовом густишу налик правим
тропским џунглама скривено
право царство флоре и фауне.
На десетак километара од града, окружена такозваним старим и турским Дунавом, налази се ада Чакљанац. С површином од око 350 хектара то је у
на шем то ку дру ге нај ве ће
европске реке уједно и најпространије острво.
Не рачунајући тек понеког
викендаша, тамо су најчешћи
гости дивље свиње и срне, као
и многе друге животињске и
биљне врсте, па не треба да чуди што је недавно установљен
и други и трећи степен режима заштите. У преводу, значи
да у највећем делу Чакљанца
човек нема право готово ни на
шта – од градње објеката или
сече дрвећа до привредног риболова, уношења других врста
животиња (нарочито паса и мачака) и било каквог угрожавања постојећег биодиверзитета.

Галебови воле да лове покрај Чакљанца
Додуше, тешко да би се ико
усудио да крочи у ту непроходну дивљину и себе доведе
у бројне неприлике, попут загли бље ња у мо чвар ном тлу
или не из бе жног су сре та са
„еска дри ла ма” кр во жед них
комараца.
Нажалост, појединим ловокрадицама ни поменуто није
било непремостива препрека
да се тамо увуку и направе неку штету за „шачицу користи”.

Сомови се радо крију испод рђаве гвожђурије

Али ту горку тему оставићемо
за неки други пут...
Kада је реч о нормалним и
мoралним људима, пре свега о
заљубљеницима у природу или
спортски риболов, постоји могућност да се неометано приђе
надомак ове оазе раскошног
зеленила. Прецизније речено,
то могу они који поседују или
знају неког ко има адекватно
пловило.

Бајковито животињско
царство
Један од њих је и Никола, дугогодишњи страствени пецарош, наутичар и љубитељ околних река и природе. Он је пре
неки дан издвојио своје драгоцено време како би са екипом
„Панчевца” провео незаборавна два сата у вожњи панчевачким дунавским архипелагом и
омогућио нам да удахнемо довољно свежине реке, која регенерише тело и дух.
Овај рођени Панчевац нас је
у рано јутро с тамишког пристаништа укрцао у свој ни премали ни превелик бродић, с
мотором од петнаестак коњских снага, и повео нас у антистрес туру.

Убрзо смо напустили корито банатске лепотице и од чувених кула „близнакиња” кренули низводно. Недуго затим
на сонару се лепо видело да
дубина рапидно расте и до десет метара, али и то да ни у
њој нема превише крупне рибе. Никола је разлоге за то делимично налазио у претоплој
води, иако ништа не може да
сакрије чињеницу да је, првенствено због људског немара, све
мање живог света у рекама.
Неки трен касније скренули
смо десно, у турски Дунав, када се с наше стране указала
ада Чакљанац.
Одмах на улазу у поменути
ток дочекало нас је на стотине
галебова које су чула обавестила да се баш ту могу надати
лаганом доручку. Били су толико фокусирани на подмиривање насушних потреба да нимало нису марили за наше присуство. Ноншалантно би се померили тек када бисмо им се
примакли на метар-два.
Пловидба турским Дунавом
потрајала је око сат. Ужитак је
био божански. Док је с леве,
„србијанске” стране „налетала”
и понека викендица, с десне,

на Чакљанцу, слика је била бајковита. Нарочито на појединим деловима где је дрвеће
обрасло у растиње и асоцира
на оно из филмова о Харију
Потеру.
Ипак, бродић није био адекватан, то јест довољно мали
за улазак у рукавце који се
усецају у поменуту аду. Оставили смо то за другу прилику,
али свако ко је видео Дану и
нарочито – Јеж, зна да се ради о језерцима чудесне лепоте. Заправо, они су то само
када падне водостај, а његовим порастом постају део Дунава, повезани уским каналима. Ова ко или она ко, њих
окружује фасцинантно природно богатство биљака и животиња. Поред дивљих свиња
и срна, као и куна и лисица,
веверица, зечева, јазаваца и
фазана, занимљиви су и бизамски пацови и нутрије. Требало би да су ту и даље законом строго заштићени орлови белорепани, чија крила могу имати распон преко два метра, као и корморани, спретни риболовци, који се одликују великом алавошћу.

А онда рђаво ругло!?
Било како било, док смо се дивили густо обраслом Чакљанцу, с друге стране указало се
нешто сасвим другачије – ругло у виду дозлабога рђавих
скаламерија, натрпаних без реда и поретка!
О томе зашто су ту и чему
служе, није превише знао ни
наш капетан, сложивши се у
вези с гађењем над виђеним
призором, иако није спорио ни
чињеницу да око тих полураспаднутих шлепера има много
крупне рибе. Првенствено сомова, који су ту нашли згодно
склониште.
Та информација никако није поправила шокантан утисак,
па нам се до повратка у Тамиш по глави мотала једна мисао – коме је пало на памет да
небрушену лепоту загади одурним гвожђуријама.
Очигледно, много тога што
се око нас догађа неће нам бити јасно, премда одговоре на
бројна питања и те како наслућујемо...
Ј. Филиповић

ПЕЦАРОШИ ВОЛЕ КАНАЛ У БЛИЗИНИ ДУНАВСКЕ ПЛАЖЕ МИЉЕ

Код „црвене пумпе” радили и лињаци
Не рачунајући велике реке, једно од омиљених места за пецање у нашем окружењу је канал код такозване црвене пумпе. За неупућене, он се налази
десетак километара јужно од
Војловице и Старчева, у релативној близини дунавске плаже Миље.
Љубитељи риболова на пловак који тамо редовно навраћају могу се похвалити солидним уловом, па се на њиховим
удицама неретко нађу и капиталнији примерци шарана и
штуке.
И претходних дана владало
је интересовање за ту локацију. Требало је поранити, будући

да на поменутом каналу нема
превише згодних места за пецање. Један од хендикепа, нарочито ових врелих дана, био
је и недостатак хладовине великог дрвећа, попут оног на
Тамишу или Дунаву.
Током прошле недеље солидно је радила бабушка, а они
искуснији успевали су да ухвате и понеког шарана пристојне
тежине. Од мамаца су предњачили глиста и кукуруз, а ко је
желео да избегне најезду америчког сомића, на овим просторима познатијег као цверглан, користио је и беле црве.
Рецимо, у недељу је екипа
„Пан чев ца” на ка на лу код

Тражило се место више

Роберт спортски враћа рибу у воду

„црвене пумпе” затекла и неколико суграђана из оближње
Војловице. Иако су дошли у
праскозорје, дуго су чекали да
се риба размрда и почне да
гризе, па је главни налет бабушке, што није баш свакидашњи

случај, кренуо тек после једанаест сати.
Куриозитет је то што је један од њих, двадесетосмогодишњи Роберт Хучка, упецао чак
пет не баш малих лињака. То
је добар знак будући да ова

цењена врста рибе не воли прљаву воду.
Поменути Војловчанин, у маниру правог спортског риболовца, све их је вратио у воду.
Опроштајни пољубац се подразумевао...
Ј. Ф.

Оно по чему се лињак одмах разликује од других риба, јесте његова боја – тамнозелена основа са златним
сјајем на боковима, жућкаста на трбуху, чине га препознатљивим.
Интензивно се храни само
лети, а при температури од
четири степена престаје да
једе. Тада се закопава и прелази у зимски сан, као и друге шаранске врсте. При наглом загревању воде престаје
да се храни, леже на дно и
мирује...
Максимална дужина коју лињак може да достигне
јесте 70 центиметара, а може да тежи и до осам килограма. Крупнији примерци
су уобичајени само за рибњаке, док се у осталим водама капиталцима сматрају и примерци од два килограма.

Веома је цењен у исхрани, јер има бело сочно и
укусно месо и узгаја се као
додатни принос у шаранским рибњацима. Због квали тет ног ме са це не га и
спортски риболовци, нарочито у западној Европи.
Најбоље се лови на ларве
комараца.
Ипак, лињак је у Србији
заштићен ловостајем и није дозвољено ловити га и
носити кући. Ова риба је
због неколико разлога постала веома ретка и сад је
на пецарошима и љубитељима природе да помогну
да се њена популација поново повећа.

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ
СА УДИЦЕ

БАБУШКЕ У РЕРНИ

Потребни састојци:
– килограм свежих бабушки,
– кашика масти,
– две до три кашике брашна,
– со, бибер и ситна црвена
паприка.
Напомена:
Уместо пшеничног можете
користити и кукурузно брашно, а можете додати и кукурузног или пшеничног гриза
да би корица била још хрскавија.
Припрема:
Рибу треба добро очистити и
опрати од крљушти и изнутрица. Рерну укључите да се
греје на 250 степени.
У тепсију најпре треба ставити папир за печење, а потом и маст. Ставити у рерну
да се маст угреје.
Бабушкама што ситније нарецкати горњи део тела (између кичме и леђног пераја), потом посолити и побиберити рибу споља и изнутра и уваљати у смешу од
брашна. Извадити тепсију из
рерне, ставити припремљене бабушке, а рибу одмах
окрените да би она доња, масна страна била горе. Све ставите у загрејану рерну и пеците двадесетак минута. После тог времена извадите тепсију, рибу окрените још једном и све вратите у рерну.
Печену рибу послужите уз
прилог и салату по жељи.
Пријатно!
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ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА И ДИНАМА 1945 ЗАПОЧЕЛИ ТРКУ ЗА БОДОВЕ

НА СТАРТУ – ПОЛОВИЧАН УСПЕХ!
„Дизелка” надвисила
госте из Пригревице

Пресудило прво полувреме
Дражен Дукић, шеф стручног
штаба Динама 1945, за дуел у
Зрењанину поверење је поклонио следећем саставу: Томић,
Дашић, Каришик, Стојанов, Ахчин, Милојевић, Белић, Бобар,
Станић, Чордашић и Шарчевић, а играли су и Нинковић,
Стојановски и Бодловић.
Панчевачки „брзи воз” није
најбоље ушао у овај дуел, иако
су његови играчи имали неколико добрих потеза на самом
почетку. Домаћин је убрзо преузео иницијативу, па је питање
победника решио већ у првом
полувремену.

Пескане, видело је једну праву
првенствену утакмицу, с много дуела, али и добрих потеза.
Истина, било је и грешака на
обе стране терена, али све у
свему утисак с премијере је задовољавајући.
Железничар је овај меч одиграо у саставу: Кнежевић, Јанку лов, Бра јо вић, Плав шић,
Аничић, Ивковић, Стојановић,
Ковачевић, Илић, Јовановић
и Ла за ре вић, а при ли ку су
добили и Мандић, Лукић и
Владисављевић.
Данило Ковачевић и његови
саиграчи су од самог почетка
утакмице заиграли са жељом

ну, стезао је обруч око гола гостију из Пригревице, који су у
56. минуту у свом шеснаестерцу оборили капитена „дизелке” Данила Ковачевића, а судија је показао на белу тачку.
Само неколико тренутака касније Железничар је водио са
2:0. Капитен је био непогрешив егзекутор најстроже казне...
– Честитам мојим момцима
на победи, а гостима на фер и
коректној игри. Освојили смо
три важна бода на почетку првенства. Прво коло, у ком год
рангу да се игра, увек је веома
тешко и оптерећујуће. Зато је
ово била врло важна утакмица.

Тимски рад донео успех

да победе. Иако су услови за
игру били врло тешки, због велике врућине, сви момци који
су носили плаво-бели дрес Железничара заслужили су похвале. Домаћи тим је повео у 41.
минуту, после сјајне акције коју је започео Брајовић, наставили је Стојановић и Ковачевић, а на најлепши начин је
завршио одлични центарфор
Ђорђе Ивковић.
Железничар је имао иницијативу и у другом полувреме-

Моја екипа је добро ушла у меч
и издржала до краја. Момци су
показали прави такмичарски
карактер. Истина, било је и пропуста у нашој игри, али све ћемо анализирати, па верујем да
ћемо и у наставку првенства
постизати добре резултате – рекао је шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић.
Панчевачка „дизелка” наредног викенда путује у Банатско
Велико Село, где ће одмерити
снаге с домаћом Козаром.

Фудбалери популарне панчевачке „дизелке” на старту новог првенства обрадовали су све љубитеље фудбала у нашем граду
и околини. Момци које предводи тренер Душан Јеврић у недељу, 18. августа, на СЦ-у „Младост” савладали су Братство 1946
из Пригревице са 2:0 (1:0) и тако на најбољи могући начин започели тешку трку за бодове.
Око 500 гледалаца, колико
их се окупило на терену покрај

ПРВЕНСТВО СТАРОГ КОНТИНЕНТА У ШАХУ

КАМП ВОДЕНИХ СПОРТОВА „NUMBER ONE”

МАРКО МИЛАНОВИЋ МЕЂУ ЕЛИТОМ

ВАТЕРПОЛО „ОСВАЈА” ПАНЧЕВО

Наш суграђанин Марко Милановић, вишеструки кадетски
првак Србије у шаху, учествовао је на Првенству Европе за
играче до осамнаест година,
које је одржано у главном граду Словачке, Братислави.
Марку је ово била пета узастопна година како је представљао Ср би ју и Пан че во на
европским и светским првенствима, где је увек био један
од најзапаженијих чланова нашег националног тима.
Марко је ове године млађи у
класи па није било реално очекивати пласман у врх табеле
Европског првенства. Међутим,
по оцени селектора Арсовића,
он је показао велики напредак
и хра бру игру, ко ја је на
моменте била и ризична. Због
тога је изгубио последњу партију против одлично припремљеног Белоруса, иначе трећег
у Европи, што га је коштало
још бољег пласмана.

Страну припремио

Александар
Живковић

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Банатско Вел. Село: КОЗАРА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – 1. МАЈ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Банатско Ново Село: СЛОГА – РАДНИЧКИ (Б)
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)
утакмице се играју у недељу од 17 сати

Фудбалери Радничког су први пут матирали Динамовог
голмана Томића у 27. минуту,
из слободног ударца, а други
пут се мрежа панчевачког тима
затресла у самом финишу првог
дела утакмице, у 43. минуту.
Много узбуђења виђено је и
после одмора. Динамо 1945 заиграо је боље и ангажованије,
а онда је остао без Ахчина, који је добио црвени картон, па
су му и шансе за преокрет постале мање. Зрењанинци су у
70. минуту могли да дођу и до
убедљивије предности, али нису успели да искористе једанаестерац. Тачније, голман „брзог воза” Јован Томић сјајно је
интервенисао.
Прилику да поправе утисак
с „премијере” фудбалери Динама 1945 имаће већ у суботу,
24. августа. Тог дана ће на Градском стадиону у Панчеву гостовати новајлија у српсколигашком друштву „1. мај” из Руме, који је у првом колу изгубио на свом терену од Козаре
из Банатског Великог Села, такође новог члана Српске лиге
„Војводина”.

Већим делом те партије Марко је био бољи, а играо је црним фигурама, и у завршници
је за напад храбро жртвовао
скакача за два пешака. Међутим, изванредни Белорус се одбранио и на крају је реализовао материјалну предност. Да
је добио ту партију, Марко би
био близу врха табеле Европског првенства, али је и овако,
са 4,5 поена и одличном игром,
један од запаженијих чланова
репрезентације Србије.
Екипу наше земље предводио је селектор Зоран Арсовић.

Ово лето, бар када је панчевачки базен у питању, протекло је у знаку ватерпола. Камп
„Number One”, који обухвата
три спорта – пливање, синхроно пливање и ватерполо, успешно је организован.
Током трајања кампа деца из
целог света имала су прилику
не само да упознају светске шампионе ватерпола већ и да вежбају с најбољим тренерима.
– У кампу је боравило више
од 170 малишана. Поносан сам
што смо угостили дечаке с Новог Зеланда, из Канаде и Америке. Према њима смо се понели као прави домаћини. Они
нису веровали да се код нас
толико вежба, да су нам услови феноменални и да имамо
врхунске тренере. Циљ нам је
да ти клинци постану шампиони у животу, а спорт им даје
велику могућност за то – рекао
је Никола Рађен, некадашњи
репрезентативац наше земље у
ватерполу.
Поред Николе и тренера Игора Милановића, који је обучавао будуће шампионе, позиву
да посете малишане одазвали
су се и браћа Душко и Гојко
Пијетловић, кошаркаш Бран-

ко Лазић, као и председник ватерполо клуба Винд спорт Владимир Поповић.
Уз подршку Града и градоначелника Панчева Саше Павлова, малишани су тренирали два
пута седмично, а групе су се
смењивале једном недељно у
три смене.
– Драго ми је што се камп
ове године одржавао у Панчеву. Услови за рад били су одлични, што је добар предуслов
за стварање једног квалитетног
ватерполо центра у Србији –
истакао је наш легендарни ватерполиста Игор Милановић.
Ускоро се у нашем граду отвара и „Винд спорт шоп”, где ће
сви љубитељи ватерпола имати прилику да дођу и да се друже с познатим спортистима,
као и да купе разне артикле
које су имали прилику да виде
и у самом кампу.
– Са истим темпом настављамо даљи рад. Процес стварања шампиона трајаће током
целе године, како у самом клубу, тако и на бројним турнирима. Тренинзи почињу 1. септембра и са задовољством ишчекујемо нове чланове – додао
је Рађен.

Прошлонедељни
резултати

Овог викенда

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Српска Црња: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (НБ)

„Брзи воз” заустављен
у Зрењанину
Љубитељи најважније споредне ствари на свету у нашем граду и околини коначно су дочекали својих пет минута. Прошлог викенда је почела овосезонска трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
Већ неколико година трећи
фудбалски ранг веома је занимљив поклоницима „бубамаре” са ових простора, па не треба сумњати да ће тако бити и у
сезони 2019/2020. Нарочито
због чињенице да су и Динамо
1945 и Железничар најавили
поход на сам врх табеле и пласман у виши ранг.
Ко ће се у јуну 2020. године
радовати, остаје нам да видимо,
али нема сумње да ће до тада
све прштати на терену. Још неколико екипа, поред панчевачких „возова”, има највише амбиције, лига је изузетно јака, а
екипе су прилично изједначене.
На старту нове сезоне клубови из нашег града остварили су
половичан успех. Железничар
је на свом терену савладао Братство 1946 из Пригревице са 2:0,
а Динамо 1945 је са идентичним резултатом претрпео пораз у Зрењанину од домаћег
Радничког. Прво коло сваког
новог првенства по правилу је
и најтеже. Момци у мечеве улазе из пуног тренинга, осећа се
притисак прве утакмице, на испиту је оно што је урађено у
припремном периоду... Ипак,
како време буде одмицало, не
треба сумњати да ће клубови из
нашег града бити све бољи.

СПОРТСКИ ВОДИЧ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 2:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БРАТСТВО 1946 2:0
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (С)
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Павлиш: ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – СТРЕЛА

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

КОШАРКАШИ ТАМИША ЗАПОЧЕЛИ РАД

НОВИ ШАМПИОНАТ – НОВИ ИЗАЗОВИ
Летња пауза је окончана и за
ко шар ка ше Та ми ша. Шеф
стручног штаба Бојан Јовичић извршио је прозивку првотимаца у среду, 21. августа,
када су и званично почеле
припреме за нови шампионат
у Кошаркашкој лиги Србије.
Иако је лопта мировала,
агил на упра ва по пу лар ног
спортског колектива имала је
пуне руке посла током лета.
Играчки кадар је знатно измењен у односу на прошлу
сезону, па ће Тамиш у нову
трку за бодове ући с новим,
подмлађеним тимом. Носиоци игре из прошле сезоне нису више у Панчеву – Илкић је
отишао у Алексинац, Смиљанић у Динамик, а Митровић
у Златибор. Остали су: Чабрило, Торњански, Лабудовић и
Радовић.
– Нови чланови Тамиша су
плејмејкер Милош Николић
и крило Никола Лучић, који
су дошли из суботичког Спартака. Имамо појачање и на позицији центра. Доскорашњи
кошаркаш Борца из Чачка
Предраг Прља договорио је сарадњу с Тамишем, а први пут

Први круг уписа нових малишана у овај клуб заказан је
за уторак, 27. август, у 18 сати,
на отварању продавнице „Винд

у екипи имамо и једног Американца. Нови члан нашег клуба постао је Џарид Роудс, који игра на позицији бека, а наступао је у NCAA лиги за Мисури стејт. Екипа није комплетирана, доћи ће нам још
појачања, пре свега на позицијама три, четири и пет. Откад сам ја тренер, Тамиш ће
имати најмлађу екипу и свакако да нам предстоји тежак
рад како би се све коцкице у
тиму склопиле. Припреме ћемо обавити у нашем граду, а
врло је могуће да првенство
почне већ 25. септембра, што
значи да ћемо сваки дан припрема морати добро да искористимо – рекао је први тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Током лета активне су биле млађе категорије КК-а Тамиш. Одрађене су припреме
на Тари, а клуб из нашег града тренирао је са осам екипа.
Струч ни штаб Та ми ша
представљали су: Миодраг Тасић, Даринка Јовановић, Александар Јовановић, Ален Нађ
и Ђорђе Деветак, а за организацију и бригу о деци била је
задужена Олгица Ђуричин.

спорт” у Улици војводе Петра
Бојовића 13 у Панчеву, коме
ће присуствовати и истакнути
ватерполисти Србије.

ШАХОВСКИ КУТАК
Van Dijk
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб2)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Пртљаг
У себи носиш разне садржаје, добро је да их понекад избациш.
Кажеш човеку.
Вриснеш низ ветар.
Или саопштиш огледалу.
Ослобађање од дубоко сакривеног уме да опусти.
Рамена или сиве ћелије, свеједно.
Стварно је супер повремено избацити све.
Пртљаг из главе зна да буде терет.

Превоз

И на мору и на врху Акропоља!
Владимир Станижан

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

С времена на време је тешко и померити се.
Укочиш се.
Заледиш, иако ти је изнутра топло.
Тада ваља себе натерати на промену.
На покрет.
Најбоље је наћи превоз.
У својој глави.
Мисли баш лепо возе.

Пропаст

Предивно летовње на Тасосу.
Сања Петровски

Кад се улењиш, тешко ти је и да мислиш.
Мораш да легнеш.
Да „забодеш”.
Или да се барем спустиш на столицу.
Није то лоше.
Ако нећеш дуго тако.
Ако се разбудиш и мисли пустиш.
У супротном, зна се – пропаст.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Никола Јоргић,
студент:
– Уграђујем
клима-уређаје и
у слободно време
тренирам.

Небојша
Болесников,
архитекта:
– Тренутно сам на
годишњем одмору, па
идемо у Делиблатску
пешчару. Одмарамо се.
Кад је било топло,
ишли смо на купање.

Ксенија
Стевановић
Зелчев,
фармацеут:
– Радим у „Здравој
храни”. Одмор још
нисам планирала.
На купање идем
ако стигнем.
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