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Поштовани читаоци,
Због измењених рокова штампања, од 2. октобра
„Панчевац” ће и у уличној продаји, код
колпортера, моћи да се купује од петка, уместо
од четвртка, као до сада. У исто време стиже и
на киоске.

Рокови за предају огласа и читуља остају исти.
Надамо се да ћете имати разумевања за ову

промену.

Редакција
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Број 4885, година CLII

ПЕСКАНАПЕСКАНА
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45
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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
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преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати

ПАНЧЕВЦИ СТРЕЛЦИ

Они погађају право у мету!
страна 26

НАША ТЕМА

КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ
ПЕНЗИЈУ ПАРТНЕРА ИЗ ВАНБРАЧНЕ ВЕЗЕ

ВАКЦИНИСAЊЕ ПРОТИВ ГРИПА
ЈЕДИНА ПОУЗДАНА ОДБРАНА!

страна 3

страна 7

Мултијезички додатак – на македонском језику

Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII



говорити о инвестиционим плано-
вима за следећу годину.

l Да ли Град учествује на неким
конкурсима које расписују Републи-
ка и Покрајина?

– До сада су предузећа заједно с
Градом учествовала на свим конкур-
сима које расписују различита мини-
старства и покрајински секретарија-
ти. Исти проблеми и муке задесили
су управо и њих. Ребалансима буџета
умањена су средства опредељена за
локалне самоуправе. Последњим ре-
балансом покрајинске администра-
ције умањена су средства за неколи-
ко милијарди динара, што је директ-
но погодило и наш град, тако што се
одустало од инвестиције реконструк-
ције Улице Димитрија Туцовића. Не-
колико министарстава нас је обаве-
стило, на почетку пандемије, да и
они одустају од својих планова. На-
дамо се да ће се ситуација промени-
ти и да ћемо већ наредне године не
само наставити добру комуникацију
с републичким и покрајинским орга-
нима већ да ћемо бити и активнији

када су у питању пројекти прекогра-
ничне сарадње. Град Панчево је до
сада преко својих јавних комуналних
предузећа реализовао пројекат со-
ларних панела – ради се о ЈКП-у
„Грејање” – и енергетске ефикасно-
сти Хале спортова – у овом случају то
је ЈКП „Младост”.

l Шта је све у опису посла већни-
ка чији је ресор и саобраћај?

– Више од две године обављам ду-
жност председника Комитета за без-
бедност саобраћаја. Кроз то радно
тело и његове активности упознао
сам се с радом и овлашћењима ло-
калне самоуправе када је у питању
област саобраћаја. До сада смо спро-
вели углавном акције које се односе
на побољшање безбедности учесника
у саобраћају. Посебан акценат био је
на нашим најмлађим суграђанима.
С обзиром на то да је и настава реду-
кована услед пандемије, и ми смо се
одлучили на исто, док се не укину
све превентивне мере, јер здравље је
увек на првом месту. Поред активно-
сти Комитета, област саобраћаја обу-
хвата и сарадњу с „Пантранспор-
том”, новим градским јавним прево-
зником, и доношење одлука о уређе-
њу јавних саобраћајница.

ПАНЧЕВАЦ: Као неко ко се година-
ма бавио буџетом Панчева, сигурно
сте упознати са ситуацијом у вези с
финансијама у јавним и јавним ко-
муналним предузећима. Ипак, пан-
демија је променила функциониса-
ње неких јавних предузећа. Кажите
нам конкретно којих и како. Да ли
се ствари враћају у нормалу?

ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ: Када смо
припремали буџет за ову годину, ни-
смо могли да претпоставимо да ће се
пандемија коронавируса, нажалост,
десити. У складу с буџетским кален-
даром, припремили смо сва неоп-
ходна документа и усвојили буџет
који је обезбедио, као и до сада, до-
вољно средстава за несметано функ-
ционисање јавних и јавних комунал-
них предузећа чији је оснивач Град
Панчево. Као и остале градове, и
град Панчево је затекла ситуација
која је свима позната и у великој ме-
ри се негативно одразила на функ-
ционисање јавних комуналних пре-
дузећа. У складу с донетим мерама
за сузбијање пандемије, неко време
су биле затворене све пијаце, Хала
спортова и базен, што је у великој
мери утицало да се сопствени прихо-
ди ЈКП-а „Зеленило” и ЈКП-а „Мла-
дост” умање. Неколико пута смо у
току маја и јуна, у складу са Законом
о буџетском систему, интервенисали
и определили додатна средства за
поменута предузећа како би наста-
вила с минимумом функционисања.
Очекује нас још најмање један реба-
ланс којим ће се обезбедити новац
како би јавна комунална предузећа
привела годину крају без икаквих
проблема. Ове године Град Панчево
је кренуо и у реализацију пројекта
јавно-приватног партнерства град-
ског саобраћаја, а по слову уговора,
сва дуговања сада већ бившег ЈКП-а
АТП дужан је да измири као оснивач
и солидарни дужник, што предста-
вља један додатни притисак на град-
ски буџет у години када ће остваре-
ње прихода сигурно бити мање од
очекиваног. Ситуација се полако
враћа у нормалу, међутим последи-
це се и даље осећају.

l Шта Град чини на пољу набавке
неопходне опреме и механизације
за градске фирме?

– Ове године у својим плановима
предузећа су определила више сред-
става за инвестициона улагања. На-
жалост, криза је учинила своје и
значајно допринела томе да је већ у
другом кварталу било јасно да ће се
сва средства усмерити на оно најо-
сновније услед смањених сопстве-
них прихода. Као код предузећа, и
Град Панчево је задесила иста суд-
бина. Смањени приходи свих врста
учинили су да се размишља само о
привођењу године крају. Још је рано

ДРУГА СТРАНА2
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Имаш право
да знаш

Јед на од око сни ца де мо крат ског
дру штва је пра во гра ђа на на до -
ступ ност ин фор ма ци ја од јав ног
зна ча ја. Ка ко би се о ово ме ба рем
јед ном го ди шње озбиљ но го во ри -
ло, уста но вљен је Ме ђу на род ни
дан пра ва јав но сти да зна, а обе ле -
жа ва се сва ког 28. сеп тем бра.

У Ср би ји по сто ји по ве ре ник за
ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и
за шти ту по да та ка о лич но сти. До -
не дав но је то био Ро до љуб Ша бић,
а са да је Ми лан Ма ри но вић. Пр -
во по ме ну ти је нај че шће био у ме -
ди ји ма у слу ча је ви ма ка да је из -
гле дао као Дон Ки хот, нај чу ве ни -
ји бо рац с ве тре ња ча ма. Дру го по -
ме ну ти је не дав но ре као да пра во
на при ступ ин фор ма ци ја ма од
јав ног зна ча ја ни је би ло огра ни -
че но ни у јед ном тре нут ку, чак ни
у ван ред ном ста њу, али и да је по -
треб но усво ји ти но ви или из ме ни -
ти ста ри за кон ко ји се ти че до -
ступ но сти ин фор ма ци ја, јер са др -
жи не ке си стем ске коч ни це ка
оства ри ва њу овог, јед ног од
основ них људ ских пра ва.

На рав но да не тре ба ни ко са
стра не да нам цр та основ не по сту -
ла те де мо кра ти је. Ипак, Евро пља -
ни, с вре ме на на вре ме, са ми осе -
те по тре бу да то чи не. Та ко, Сем
Фа бри ци, шеф Де ле га ци је ЕУ у
Ср би ји, ка зао је да оства ри ва ње
пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма
од јав ног зна ча ја ути че на на пре -
дак Ср би је у евро ин те гра ци ја ма,
те да пра во ко је је га ран то ва но за -
ко ном тре ба пре тво ри ти у прак су
– ин сти ту ци је мо ра ју да обез бе де
ја сне и по у зда не ин фор ма ци је.

Он да је, у три ре чи, из ре као су -
шти ну: тран спа рент ност, од го вор -
ност и по ве ре ње. То се до би ја ре -
ша ва њем овог пи та ња.

И шеф Ми си је ОЕБС-а у Ср би ји
Ан дреа Ори цио био је ја сан: уче -
ство ва ње у де мо крат ским про це си -
ма зах те ва ин тер ак ци ју из ме ђу до -
бро оба ве ште них гра ђа на и тран -
спа рент них др жав них ин сти ту ци ја.

А Аме ри ка нац Мајк де ла Ро са,
ди рек тор Ми си је USAID-а у Ср би -
ји, по пут сво јих европ ских ко ле га,
имао је же љу да нам цр та. Ка же да
де мо кра ти ја зах те ва да гра ђа ни
има ју глас у до но ше њу од лу ка и
да за то мо ра ју има ти при ступ
инфор ма ци ја ма.

И ови из Евро пе и Аме ри иду на
жив це ко ли ко су јед но став ни. Баш.

*  * *
Је ди ни це 49. гар диј ске ди ви зи је
Цр ве не ар ми је, ко ји ма је ко ман до -
вао ге не рал Ва си лиј Фи ли по вич
Мар ге лов, 6. ок то бра 1944. го ди не
осло бо ди ле су Пан че во од на ци ста.
Био је то крај хо ро ра иза зва ног те -
ро ром фа ши стич ког оку па то ра.

Рав но 56 го ди на ка сни је, осим
што је из гле да ло као по че так јеф -
ти ног љу би ћа с број ним про та го ни -
сти ма – ни шта озбиљ но, по пут лу -
стра ци је, ни је се де си ло. Нажалост.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПРЕДСТАВЉАМО ГРАДСКЕ ВЕЋНИКЕ И ЊИХОВЕ РЕСОРЕ (2): ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ И КАТАРИНА БАЊАИ

Паркинг.

На Тесли, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Предраг Живковић је рођен

1984. године. Завршио је Еко-

номски факултет Универзитета у

Београду, а гимназију и основну

школу у Панчеву. Радио је у

„Сбербанк” банци, а од 2012. го-

дине био је председник Скуп-

штине града Панчева. Обављао

је и дужност помоћника градо-

начелника, као и члана Градског

већа за финансије. Године

2016. именован је за заменика

градоначелника. Говори више

страних језика.

Имејл: pre drag.ziv ko vic @pan ce vo.rs.

НОВАЦ ЗА ОСНОВНО, ОКРУЖЕЊЕ ЗДРАВИЈЕ
Од прошлог издања нашег листа на овом месту представљамо чла-
нице и чланове Градског већа, њихове ресоре и приоритете у раду.
Ове недеље су нам у гостима били чланови и претходне извршне

градске власти: Предраг Живковић, који је сада у Већу задужен за
саобраћај и комуналну делатност, и Катарина Бањаи, чији је ресор
заштита животне средине и одрживи развој.

ПАНЧЕВАЦ: Почео вам је други
мандат на месту већника у истом
ресору. Упоредите еколошку ситу-
ацију у Панчеву пре четири године
и сада.

КАТАРИНА БАЊАИ: Када по-
менемо еколошку ситуацију у
Панчеву, увек помислимо на ва-
здух и у том домену ситуација је
неупоредиво боља него што је то
био случај ранијих година. Наш
град више нема епитет „црне еко-
лошке тачке”. Проблем прекомер-
ног загађења органским материја-
ма је решен. Остале су повећане
концентрације суспендованих че-
стица у зимском периоду, са чиме
се боре сви већи градови у Србији.
У претходне четири године урађен
је гро активности како би се тај
проблем свео на што мању меру,
али је неопходно спроводити их у
дужем временском периоду како
би се осетио бољитак. Једна од ме-
ра које спроводимо од почетка
мог мандата јесте обезбеђење под-
стицајних мера за коришћење га-
са као чистијег енергента. У окви-
ру ове мере, грађанима се рефун-
дира део средстава која су утро-
шили за куповину гасног при-
кључка. Сигурна сам да је ова ме-
ра изузетно добра и задовољство
ми је што се велики број грађана
сваке године одазива на јавни по-
зив. До сада је Град помогао две-
ста једном домаћинству, а ове го-
дине биће обезбеђена средства за
још сто седамнаест прикључака.
Поред ове мере, морам да поме-
нем и област енергетске ефика-
сности, у коју је доста уложено, а
која је повезана са смањењем за-
гађења. Град Панчево је реализо-
вао два пројекта прекограничне
сарадње Румунија–Србија у овој
области: „Bal can Sun for All” и
„Енергетска ефикасност Хале
спортова”. Коришћењем соларне
енергије, која спада у обновљиве
изворе енергије, штеде се необно-
вљиви ресурси и на тај начин сма-
њује загађење животне средине.
Локална самоуправа је 2017. го-
дине именовала и енергетског
менаџера и од тада се у континуи-
тету прати потрошња свих енер-
гената у јавним објектима. Тако-
ђе, радује ме што привредни
развитак града прати ову област.
Пример је северна индустријска
зона, где су изграђена савремена
постројења која су еколошки 
прихватљива.

l Да ли су надлежне институци-
је једнако обављале свој посао у
сфери заштите животне средине
током ванредног стања?

– Заштита животне средине је
динамична област, тако да су над-
лежне институције обављале по-
сао и током ванредног стања.
Наравно, поштоване су све пре-
поручене мере, али Секретаријат
за заштиту животне средине Град-
ске управе није било тешко ор-
ганизовати, јер се већ годинама
спроводе дежурства након радног
времена. Наиме, сваког дана
именује се особа која ће током
остатка дана пратити мониторинг
систем и која ће у случају потребе
бити у комуникацији с Центром за
обавештавање и фабрикама у
јужној индустријској зони и која
ће обавестити челнике града.

l На седници Скупштине 
града усвојен је Извештај о стању
заштите животне средине на тери-
торији града за 2019. Шта бисте
издвојили као најважније тачке?

– Извештај о стању животне сре-
дине је документ који се израђује
сваке године и који даје основни
приказ праћења и стања животне
средине. Град Панчево сваке го-
дине издваја средства за монито-
ринг ваздуха, површинских и
подземних вода, земљишта, буке и

полена. Ова праћења су изузетно
важна, јер нам показују који су ак-
туелни проблеми, да ли има од-
ступања параметара у поређењу с
претходним годинама и да ли мо-
жемо нешто да урадимо како би се
стање побољшало. Најважнија
тачка у оквиру овог извештаја је
ваздух и проблем са суспендова-
ним честицама, које сам помену-
ла на почетку. У 2019. години ни-
је било прекорачења годишњих

граничних вредности честица
ПМ10 ни на једном мерном ме-
сту, али је на свим прекорачен до-
звољени број дана с прекораче-
њем дневних граничних вредно-
сти. Такође, високе концентрације
полена лети су проблем великом
броју људи који су осетљиви на
ову врсту природног загађивача.
Највећи проблем ствара амбрози-
ја, која има најјаче алергено деј-
ство. Желимо да помогнемо на-
шим суграђанима, због чега смо
од ове године отпочели и хемиј-
ски третман амброзије на неуре-
ђеним површинама и површина-
ма на којима кошење не даје задо-
вољавајуће резултате. У плану је
да се ове активности наставе. Пра-
тићемо стање и у наредним годи-
нама и верујем да резултати неће
изостати.

l Чиме ћете се посебно позаба-
вити у наредне четири године?

– Заштита животне средине је
комплексна и она задире и у дру-
ге области. Моје колеге и ја ћемо
се, као један тим, заједничким
снагама борити да наше окружење
буде здравије и зеленије. Труди-
ћемо се да унапредимо стање жи-
вотне средине у свим сегментима,
с посебним акцентом на ваздуху,
управљању отпадом, енергетској
ефикасности и озелењавању на-
шег града.

С. Трајковић

Катарина Бањаи је рођена у

Панчеву 1990. године, где је за-

вршила Основну школу „Стевица

Јовановић” и Техничку школу

„23. мај”, а након тога и Техно-

лошко-металуршки факултет

Универзитета у Београду, добив-

ши звање мастер инжењер за-

штите животне средине (просеч-

на оцена 9,57). Радила је у Тех-

ничкој школи „23. мај” као про-

фесор хемијско-технолошке гру-

пе предмета. На место градског

већника задуженог за заштиту

животне средине и одрживи

развој постављена је 19. маја

2016.

Имејл: ka ta ri na.ba nja i@ pan ce vo.rs .
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Пр ви кон тин гент вак ци на про -
тив гри па, укуп но 343.920 до -
за, сти гао у Ср би ју, а иму ни за -
ци ја гра ђа на по чи ње, ка ко је и
пред ви ђе но, у че твр так, 1. ок -
то бра – об ја ви ло је по чет ком
не де ље Ми ни стар ство здра вља.

Ми ни стар ство је пре по ру чи ло
гра ђа ни ма да ис ко ри сте ста -
бил ну епи де ми о ло шку си ту а -
ци ју и да се вак ци ни шу чим
вак ци не при стиг ну у њи хо ве
до мо ве здра вља.

– Тре нут на епи де ми о ло шка
си ту а ци ја у на шој зе мљи је
ста бил на и од ла зак у здрав -
стве не уста но ве у овом тре -
нут ку не пред ста вља ве ли ки
епи де ми о ло шки ри зик по гра -
ђа не ко ји би да се вак ци ни -
шу. Упра во из тог раз ло га, а с
ци љем до би ја ња нај е фи ка сни -
јег и нај де ло твор ни јег иму ни -
те та сте че ног вак ци ном,
препо ру чу је се иму ни за ци ја у
на ве де ном тер ми ну, од 1.
октобра – на во ди се у са оп -
ште њу Ми ни стар ства.

По ла ми ли о на до за
У скла ду с гло бал ном пан де -
ми јом ко ро на ви ру са, као и по -
ве ћа ним ин те ре со ва њем гра -
ђа на, Ми ни стар ство здра вља је
ове го ди не обез бе ди ло ре кор -
дан број до за вак ци на про тив
гри па – пре ко по ла ми ли о на,
де лом од Ин сти ту та „Тор лак”,
а де лом од стра них до ба вља ча.
Вак ци не ће за све гра ђа не би -
ти бес плат не, а тре нут но се вр -
ши њи хо ва ди стри бу ци ја здрав -
стве ним уста но ва ма, ка ко би
оне би ле до ступ не на вре ме.
Од по себ не је ва жно сти, ис ти -
чу у Ми ни стар ству, да се вак -
ци ни шу осо бе с хро нич ним бо -
ле сти ма, као и осо бе ко је бо -
лу ју од удру же них обо ље ња.

Ка ко је у сре ду, 30. сеп тем -
бра, са оп штио Ин сти тут за јав -
но здра вље Ср би је „Др Ми лан
Јо ва но вић Ба тут”, на кон ду го
го ди на при ме не се зон ске тро -
ва лент не вак ци не про тив гри -
па, има ју ћи у ви ду зна чај но
уче шће ти па Б ви ру са гри па у
обо ле ва њу по пу ла ци је на гло -

бал ном ни воу (20–30%), у са -
став вак ци не, по ред два ти па
А ви ру са гри па, увр ште на су и
два ти па Б ви ру са, те је сто га и
за ову се зо ну обез бе ђе на че тво -
ро ва лент на вак ци на.

Че тво ро стру ка од бра на

Че тво ро ва лент на (се зон ска) вак -
ци на, по ред ти па АХ1Н1 ви ру -
са гри па, са др жи ти по ве АХ3Н2
и два ти па Б ви ру са, у скла ду с
пре по ру ка ма Свет ске здрав стве -
не ор га ни за ци је за се вер ну хе -
мис фе ру и од лу ком Европ ске
уни је за се зо ну 2020/2021. Та -
кве пре по ру ке, об ја шња ва ју у
„Ба ту ту”, до но се се на осно ву
ана ли зе до ми нант них ти по ва
ви ру са гри па ко ји су ре ги стро -
ва ни у цир ку ла ци ји у прет ход -
ној се зо ни на те ри то ри ји се вер -
не хе мис фе ре и за ко је се оче -
ку је да мо гу да иза зо ву ка ко
спо ра дич но, та ко и епи де миј -
ско ја вља ње у по пу ла ци ји у се -
зо ни ко ја је пред на ма.

Ако пла ни ра те да при ми те
вак ци ну, раз лог да не од ло жи -
те тај чин, по ред тре нут но по -
вољ не епи де ми о ло шке си ту а -
ци је, је сте и чи ње ни ца да је вре -
ме нео п ход но за сти ца ње иму -
ни те та од две до три не де ље на -
кон да ва ња вак ци не. Тра ја ње
пост вак ци нал ног иму ни те та ва -
ри ра и из но си од шест до два -
на ест ме се ци. То зна чи да вас
вак ци на ко ју сте при мили про -
шле го ди не ви ше не штити.

Не шти ти 100%, али...

У „Ба ту ту” до да ју и то да вас
вак ци на не мо же у пот пу но сти

са чу ва ти од гри па, али да се
код вак ци ни са них осо ба, у слу -
ча ју обо ле ва ња, раз ви ја бла жа
кли нич ка сли ка, као и да се
ре ду ку ју мо гу ће те же ком пли -
ка ци је код осо ба ко је су и ина -
че под ри зи ком. Вак ци ну мо гу
при ми ти де ца већ с на вр ше не
три го ди не жи во та.

Нај че шће кон тра ин ди ка ци је
код ове вак ци не. су пре о се тљи -
вост на ја ја (овал бу мин, ко кош -
је про те и не), фор мал де хид, це -
тил три ме ти ла мо ни јум бро мид,
по ли сор бат 80 или ген та ми цин.
Иму но ло шки од го вор мо же би -
ти осла бљен у слу ча ју кон ге ни -
тал не или сте че не иму но су пре -
си је (при ме на кор ти ко сте ро и -
да, ци то ток сич них ле ко ва или
ра ди о те ра пи ја). Д. Ко жан

МИ НИ СТАР СТВО ЗДРА ВЉА И „БА ТУТ” ПО РУ ЧУ ЈУ

ВАК ЦИ НЕ ПРО ТИВ ГРИ ПА СТИ ЖУ, 
САД ЈЕ ВРЕ МЕ ЗА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈУ

ГРАД ПОТ ПИ САО УГО ВО РЕ СА СРЕД ЊИМ СТРУЧ НИМ ШКО ЛА МА

Уна пре ђи ва ње кон ку рент но сти
Све ча на до де ла уго во ра ди -
рек то ри ма сред њих шко ла ко -
је су до би ле сред ства од Гра да
Пан че ва по кон кур су у ве зи с
ре а ли за ци јом ме ре ак тив не по -
ли ти ке за по шља ва ња „Уна пре -
ђе ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла пу тем по бољ ша ња усло -
ва за из во ђе ње на ста ве у 2020.
го ди ни” одр жа на је не дав но у
град ској ку ћи.

При сут ни ма су се обра ти -
ли Миленкo Чуч ко вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за под -
руч је ра да, за по шља ва ња и со -
ци јал не по ли ти ке, и мр Та -
тја на Бо жић, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за обра зо -
ва ње. Већ ник за под руч је рада

том при ли ком је ре као да је
реч о јед ној од мно гих ме ра
ко је ло кал на са мо у пра ва спро -
во ди у окви ру пан че вач ког ло -
кал ног ак ци о ног пла на за за -
по шља ва ње.

Циљ је да ђа ци, ка да за вр ше
сред њу шко лу, бу ду мак си мал -
но об у че ни и за то се Град опре -
де лио за ова кву по др шку шко -
ла ма, са иде јом да ка би не ти у
ко ји ма ће де ца учи ти бу ду
опре мље ни она ко ка ко то до -
ли ку је са вре ме ним шко ла ма.
У њи ма ће уче ни ци ма би ти
омо гу ће но да уче и да стек ну
нео п ход на ис ку ства ко ја ће им
по окон ча њу шко ло ва ња би ти
од ве ли ке ко ри сти.

Пре ма ре чи ма мр Та тја не
Бо жић, на ово го ди шњи кон -
курс се при ја ви ло се дам шко -
ла са осам пред ло га про је ка -
та. Са вет за за по шља ва ње гра -
да Пан че ва је на сво јој
седници по чет ком ав гу ста
разматрао при ја ве по рас пи -
са ном јав ном по зи ву и дао
по зи тив но ми шље ње за два
про јек та. Гра до на чел ник Пан -
че ва је при хва тио пред лог Са -
ве та за за по шља ва ње за фи -
нан си ра ње по др шке шко ла -
ма у укуп ном из но су од
500.000 ди на ра. Но вац је одо -
брен Еко ном ско-тр го вин ској
шко ли „Па ја Мар га но вић” за
опре ма ње ка би не та за ку варе,

ко но ба ре и по сла сти ча ре са -
вре ме ном опре мом (248.662
ди на ра), као и Ма шин ској
шко ли Пан че во за ку по ви ну
шест деск топ ра чу на ра
(251.338 ди на ра) нео п ход них
за оба вља ње на ста ве ме ха -
трони ке, ком пју тер ско упра -
вља ње и ком пју тер ско
констру и са ње.

Чла но ви Град ског ве ћа Та -
тја на Бо жић и Ми лен ко Чуч -
ко вић уру чи ли су уго во ре ди -
рек то ру Ма шин ске шко ле
Пан че во Не на ду Дој чи но ви -
ћу и по моћ ни ци ди рек то ра
Еко ном ско-тр го вин ске шко ле
„Па ја Мар га но вић” Дра га ни
Виц ков.

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон -
стант но ра ди на про ши ре -
њу бо га тог спек тра сво јих
услу га, због чи јег ква ли -
те та је већ по стао не пре -
ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че -
ва ца и Пан чев ки већ и
станов ни ка чи та вог ју жног
Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на
кли ни ка у Пан че ву, За вод
ши ри и свој струч ни тим,
па су се са да у ње му на -
шли и не ки од нај це ње ни -
јих струч ња ка из Кли нич -
ког цен тра Ср би је, Оп ште
бол ни це Пан че во и са Ин -
сти ту та „Де ди ње” у Бе о -
гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди ологије са Ин -
сти ту та „Де ди ње”.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др
Го ран Ми тев -
ски из пан че -
вач ке Оп ште
бол ни це, ен до -
кри  но  ло  шке
др Гор да на
Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це.
За пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду же на је
др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

Као што је већ на гла -
ше но, сви на бро ја ни спе -
ци ја ли стич ки пре гле ди
оба вља ју се са мо су бо -
том, а за ка зу ју се рад ним
да ни ма пу тем те ле фо на
013/21-90-900 и 013/21-
90-903.

Сва ког рад ног да на у
За во ду „Пан че вац” мо гу -
ће је ура ди ти и ко лор до -
плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис -
кљу чи во рад ним да ни ма
оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о -
ло ги је, шеф од се ка CT ди -
јаг но сти ке и за ме ник на -
чел ни ка Слу жбе ра ди о ло -
шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два -
ја се и по то ме што у хе -
ма то ло шко-би о хе миј ској
ла бо ра то ри ји те уста но ве
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам -
бу лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до -
дат не хи рур шке и кон сул -
та тив не пре гле де оба вља -
ће др Го ран До дев ски, спе -
ција ли ста аб до ми нал не хи -
рур ги је из Оп ште бол ни це
Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
-цен тра „Зо ки”, по гле дај -
те на ре клам ним стра на -
ма на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

Телефон за
информације:
013/21-90-900

МО ЈА ПР ВА ПЛА ТА

При ја вљи ва ње
почи ње 8. ок то бра

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
по сло да ва ца за про грам „Мо -
ја пр ва пла та”, ко ји је по -
кре ну ла Вла да Ре пу бли ке Ср -
би је, отва ра ње при ја ва за
мла де љу де ко ју су за ин те -
ре со ва ни да от поч ну сво ју
рад ну ка ри је ру по ме ре но је
за че твр так, 8. ок то бар. У
Вла ди Ср би је ка жу да је из
чи та ве др жа ве при сти гло ви -
ше од 10.000 при ја ва за ин -
те ре со ва них ком па ни ја, ко -
је су огла си ле ско ро 17.000
по зи ци ја за 28.000 рад них
ме ста.

У то ку је па жљи ва про ве -
ра ис пу ње но сти усло ва ком -
па ни ја за уче шће у про гра -
му, а на кон утвр ђи ва ња ко -
нач не ли сте ком па ни ја и
по зи ци ја на ко је се кан ди -
да ти мо гу ја ви ти, 8. ок то -
бра би ће отво рен по зив за
при ја вљи ва ње за ин те ре со -
ва них кан ди да та. Цео про -
цес се од ви ја елек трон ски,
пу тем пор та ла mojaprvapla-
ta.gov.rs. Д. К.

МИНИСТАР СТВО ОД БРА НЕ

У то ку конкурс за 
вој ни ке и офи ци ре

Цен тар Ми ни стар ства од бра -
не Пан че во оба ве шта ва за ин -
те ре со ва не му шкар це и же не
да је и да ље у то ку јав ни кон -
курс за при ја вљи ва ње кан ди -
да та за до бро вољ но слу же ње
вој ног ро ка са оруж јем и курс
ре зер вних офи ци ра Вој ске Ср -
би је за упут на до бро вољ но
слу же ње вој ног ро ка у ју ну и
на курс за ре зер вне офи ци ре
у сеп тем бру.

Пра во при ја вљи ва ња има ју
др жа вља ни Ср би је ста ро сти од
19 до 30 го ди на ко ји ис пу ња -
ва ју оп ште и по себ не усло ве
кон кур са ис так ну те на ин тер -
нет стра ни ци Ми ни стар ства од -
бра не www.mod.gov.rs. До дат -
не ин фор ма ци је се мо гу до би -
ти у Цен тру Ми ни стар ства од -
бра не Пан че во, у Ули ци Ми -
ло ша Обре но ви ћа 1, где се вр -
ши и под но ше ње при ја ва.

По сле пот пи си ва ња уго во -
ра кан ди дат од ла зи у је дан од
три цен тра за обу ку Вој ске
Срби је – Сом бор, Ва ље во или
Ле ско вац. Д. К.

АК ЦИ ЈЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

„Па ли” због
силовања и оруж ја

При пад ни ци МУП у Пан че ву
ухап си ли су у уто рак, 29. сеп -
тем бра, Н. М. (1999) из око -
ли не Пан че ва због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич но де ло си ло ва ње. Сум -
ња се да је он те но ћи у Бе лој
Цр кви си ло вао де вет на е сто -
годи шњег мла ди ћа, а по ли ци -
ја ин тен зив но тра га за још јед -
ном осо бом ко ја је би ла с
њима.

Дан ра ни је пан че вач ка по -
ли ци ја је у две одво је не ак ци је
ухап си ла С. В. (1972) из око -
ли не Ко ви на и Б. Б. (1986) из
око ли не Ко ва чи це због по сто -
ја ња осно ва сум ње да су из вр -
ши ли кри вич но де ло не до зво -
ље на про из вод ња, др жа ње, но -
ше ње и про мет оруж ја и екс -
пло зив них ма те ри ја. По ли ци -
ја је у пре тре су ста на и дру гих
про сто ри ја С. В. про на шла по -
лу а у то мат ску пу шку са оп тич -
ким ни ша ном, два окви ра и
ви ше од 400 ко ма да му ни ци је,
док је у ку ћи Б. Б. про на шла
пи штољ и 164 мет ка. Д. К.

БИ ЦИ КЛИ СТИ

У суботу вожња
„Дај пе да лу ра ку!”

За вод за јав но здра вље Пан -
че во ове го ди не је по др жао
удру же ње Жен ски цен тар
„Ми ли ца” и би ци кли стич ки
ка ра ван „Дaj пе да лу ра ку” у
окви ру обе ле жа ва ња ок то -
бра – ме се ца бор бе про тив
ра ка дој ке.

У окви ру ове ак ци је, у су -
бо ту, 3. ок то бра, у 12 са ти,
на пан че вач ком ке ју би ће
одр жа на би ци кли стич ка
вожња, као знак по др шке
же на ма ко је тре нут но би ју
бит ку са овом опа ком бо -
ле шћу. Во жња би ци ка ла,
тро ти не та и ро ле ра по чи ње
тач но у под не на Град ској
пла жи. 

Учесници ће во зити ста -
зом око ке ја и за вр ша ва се
на истом ме сту.

За вод за јав но здра вље по -
зи ва све за ин те ре со ва не да
за јед но „да мо пе да лу” ра ку
овом сим бо лич ном во жњом!
Оку пља ње уче сни ка је у 11.45
на Град ској пла жи. Д. К.

ДО ДАТ НА ЗА ШТИ ТА ПРО ТИВ КО РО НА ВИ РУ СА?

У скла ду с до го во ром Ми ни -

стар ства здра вља и Ми ни стар -

ства за рад, за по шља ва ње, бо -

рач ка и со ци јал на пи та ња, ове

не де ље от по чи ње и ди стри бу -

ци ја вак ци не про тив пне у мо -

ко ка уста но ва ма за сме штај

од ра слих и ста рих ли ца.

На ве де на вак ци на је, пре -

ма свим до са да шњим ис тра -

жи ва њи ма, има ла из у зет но

по зи ти ван ути цај у по гле ду

бор бе про тив ко ро на ви ру са,

па се сто га пре по ру чу је иму -

ни за ци ја ста ри јим ли ци ма –

на во ди се на сај ту Ми ни стар -

ства здра вља. Вак ци на ће

би ти до спут на и свим дру гим

гра ђа ни ма ко ји же ле да се и

на овај на чин за шти те.



Од бор ник Јо јић (СРС)
и гра до на чел ник 
Сте ва но вић учи ни ли
скуп за ни мљи вим

У сми слу пар ла мен тар не рас -
пра ве ди на мич ни ја не го што
се оче ки ва ло би ла је сед ни ца
Скуп шти не гра да Пан че ва у пе -
так, 25. сеп тем бра. За то су за -
слу жни Пе тар Јо јић (СРС), ко -
ји се по сле осам го ди на се де -
ња у клу па ма На род не скуп -
шти не вра тио у ло кал ни пар -
ла мент, и гра до на чел ник Алек -
сан дар Сте ва но вић, јер је ре -
дов но из ла зио за го вор ни цу ка -
ко би опо вр гао Јо ји ће ве тврдње.

Упра во да ва њем све ча не од -
бор нич ке из ја ве нај ви ђе ни јег
пан че вач ког ра ди ка ла по че ло
је за се да ње на ко ме се на шло
14 та ча ка днев ног ре да. За ни -
мљи во је би ло и то да су пред -
ла га чи из из вр шне вла сти за го -
вор ни цом обра зла га ли пред ло -
ге пре гла са ња, што је ста ри до -
бри по ма ло за бо ра вље ни обичај.

Ли кви да ци ја АТП-а

По што је из ме њен план де таљ -
не ре гу ла ци је но ве де по ни је,
гра до на чел ник Сте ва но вић је
по звао од бор ни ке да усво је
пред лог од лу ке о по кре та њу
по ступ ка ли кви да ци је Ау то -
тран спорт ног пред у зе ћа Пан -
че во, јер ће се ти ме за вр ши ти
је дан дуг пе ри од то ком ког јав -
ни пре воз у гра ду ни је функ -
ци о ни сао нај бо ље. Пре ма ње -
го вом ми шље њу, но ви јав ни
парт нер гра да до нео је већ ве -
ли ке по ма ке ка да се ра ди о
ква ли те ту ау то бу са и тран спор -
та пут ни ка ге не рал но, а оче ку -
је се да ће све то и да ље ићи
уз ла зном ли ни јом. Да под се -
ти мо, ЈКП АТП пре стао је прак -
тич но да по сто ји сре ди ном ју -
на, ка да је рад за по че ла но ва
фир ма „Пан тран спорт” и по -
што су ис пла ће не от прем ни не
рад ни ци ма ко ји су хте ли да
узму сво је рад не књи жи це.

Град ска ме на џер ка Ма ја Вит -
ман пред ста ви ла је Пред лог од -
лу ке о да ва њу са гла сно сти на
На црт анек са бр. 2 Уго во ра о
јав но-при ват ном парт нер ству
за вр ше ње услу га ре кон струк -
ци је и мо дер ни за ци је си сте ма
јав ног осве тље ња при ме ном

мера уште де енер ги је са LED
тех но ло ги јом на те ри то ри ји
Пан че ва. Овим се про ду жа ва ју
ро ко ви за ре а ли за ци ју уго во -
ра, јер је све за ста ло због ван -
ред ног ста ња. Град ска ме на -
џер ка је ре кла да ће при ват ни
парт нер у пр вој го ди ни ре а ли -
за ци је уго во ра уло жи ти 5,5 ми -
ли о на евра у по ста вља ње 16.000
LED си ја ли ца, те да ће у пр вих
шест ме се ци град уште де ти 70
ми ли о на ди на ра по што ће нове
си ја ли це тро ши ти 82 од сто ма -
ње стру је од са да шњих.

Ка да је на днев ном ре ду би -
ла Од лу ка о ски да њу усе ва с
по љо при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни ко је се на ла -
зи на те ри то ри ји на шег гра да,
ко ју је по ја сни ла чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за по љо -
при вре ду, се ло и ру рал ни развој
Вла ди сла ва Мак си мо вић, Пе -
тар Јо јић је пр ви пут тра жио
реч. Он је ка зао да „зе мљу у за -
куп узи ма ју тај ку ни и кри ми -
нал ци ко ји не зна ју ка ко из гле -
да мо ти ка”, а гра до на чел ник
му је ре пли ци рао да је на по љу
из да ва ња др жав ног зе мљи шта
по след њих го ди на учи њен ве -
ли ки ко рак уна пред и да је за
са мо ја ко ма ли ко мад зе мље
не ја сно ко је об ра ђу је, те да ће
и то убр зо би ти ре ше но.

Из ве штај о ста њу жи вот не
сре ди не за 2019. го ди ну под -
не ла је ре сор на чла ни ца Ве ћа
Ка та ри на Ба њаи. Пре ма том
до ку мен ту, основ ни еко ло шки
про блем још увек су чађ и дру -
ге пра шка сте ма те ри је на ста ле
ло же њем у кућ ним ло жи шти -
ма (ин тер вју с Ка та ри ном

Бањаи мо же те про чи та ти на
дру гој стра ни овог из да ња на -
шег ли ста).

Но ви са ста ви ко ми си ја

Од бор ни ци су до не ли ре ше ња
на осно ву ко јих је пре стао ман -
дат пред сед ни ка, за ме ни ка пред -
сед ни ка и чла но ва Ко ми си је за
по ди за ње спо ме ни ка и од ре ђи -
ва ње на зи ва ули ца и тр го ва, од -
но сно за по чет ман дат но вог са -
ста ва. Но ви-ста ри пред сед ник
је књи жев ник Не ма ња Ро тар, а
у Ко ми си ји су и исто ри чар

Мирко Ру пић, ди рек тор Исто -
риј ског ар хи ва, Ја сми на Ву јо -
вић и Гро зда на Ми лен ков, не -
ка да шња и са да шња ди рек тор -
ка За во да за за шти ту спо ме ни -
ка кул ту ре, ва јар Ми ро слав Пр -
вуљ и од бор ни ци Бран ка Пе -
тро вић и Ми ло рад Ђу ри ца.

По том је име но ван но ви
Жи ри за до де лу при зна ња гра -
да Пан че ва, од но сно Но вем -
бар ске на гра де. Во ди ће га Ма -
ри ја Је вић, чла ни ца Град ског
ве ћа за ду же на за кул ту ру. Ње -
на за ме ни ца би ће Та тја на Бо -
жић, чла ни ца Ве ћа чи ји је ре -
сор обра зо ва ње, а чла но ви Не -
ма ња Ро тар, Ја сна Ву ло вић,
Вук Вуч ко вић, Ја сна Јо ва нов,
Бо јан Бо ља нац, Сне жа на Ма -
на сић, Ми ро слав Пр вуљ,
Ненад Хе ра ко вић, Ви о ле та Пе -
шта нац, Пре драг Сто ја ди нов
и Алек сан дра Трај ков ски
Гаври лов.

Јо јић је ис ко ри стио при ли -
ку да се по но во обра ти од бор -
ни ци ма ка да је те ма би ла пре -
ста нак ман да та Ко ми си је за
спро во ђе ње кон кур са за из бор

ди рек то ра јав них и јав них ко -
му нал них пред у зе ћа. Уз опа -
ску пред сед ни ка Скуп шти не
гра да Ти гра на Ки ша да је сви -
ма не до ста јао у ве ли кој са ли
згра де Град ске упра ве, Јо јић се
по пео за го вор ни цу, с ко је је
из нео свој став да ди рек то ри
град ских пред у зе ћа мо ра ју би -
ти струч на ли ца, с ре зул та ти -
ма иза се бе, без об зи ра на стра -
нач ку при пад ност. Ре као је и
да је од бор ни ци ма по сао да
кон тро ли шу њи хов рад.

Од го во рио му је гра до на чел -
ник Сте ва но вић, нај пре ре чи -
ма да је ма ло иза шао из те ме,
а по том је под ву као да сви ди -
рек то ри јав них и јав них ко му -
нал них пред у зе ћа има ју оба -
ве зу да под но се квар тал не из -
ве шта је о ра ду фир ми ко је во -
де пред став ни ци ма гра ђа на у
ло кал ном пар ла мен ту, те да је
то увек од ли чан мо ме нат да
од бор ни ци из не су сво је ми -
шље ње. Јо јић, на рав но, ни је ту
стао, па се у ре пли ци до та као
и то га да, пре ма ње го вом ми -
шље њу, не ма јав но сти ра да
Скуп шти не, по што не ма ди -
рект них пре но са ње них сед ни -
ца, ко јих је би ло ра ни је.

Сте ва но вић је, на ста вља ју ћи
ди ја лог, ка зао да по сто ји мо -
гућ ност да жи вих пре но са по -
но во бу де, а да је услов за то да
при ват на Те ле ви зи ја Пан че во,
ако њен ме наџ мент про це ни
да ће пре но си би ти за ни мљи -
ви гле да о ци ма, за тра жи про -
јект но су фи нан си ра ње ме диј -
ских са др жа ја на кон кур су ко -
ји Град рас пи су је сва ке го ди -
не. Гра до на чел ник је до дао да
је јав ност укљу че на у рад Скуп -
шти не гра да пре ко но ви на ра
ко ји пра те сед ни це, па је, ба -
цив ши по глед по са ли, на бро -
јао не ко ли ко пан че вач ких ре -
дак ци ја чи ји су пред став ни ци
би ли ту. На кра ју, Јо ји ћа је упу -
тио на те но ви на ре.

Што се са мог гла са ња ти че,
ни шта но во ни је се де си ло: за
усва ја ње од лу ка, по ред на пред -
ња ка, гла са ли су со ци ја ли сти
и пред став ни ци Са ве за вој во -
ђан ских Ма ђа ра, ра ди ка ли су
код не ких та ча ка би ли уз др -
жа ни, док су за се бе упра во то
пра во у ве зи са свим те ма ма
за др жа ли од бор ни ци с ли сте
„За свој град”.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 2. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

У СУ СРЕТ ДА НУ ГРА ДА (2): КО СУ ПО ЧА СНИ ПАН ЧЕВ ЦИ

Фи лан тро пи, при вред ни ци и ху ма ни тар ци
Про шле не де ље смо пи са ли о
Но вем бар ској на гра ди и ње -
ним ла у ре а ти ма. Пре о ста ло је
да пот цр та мо још два по сто је -
ћа град ска при зна ња: Пан чев -
ци ма ко ји до при но се бо љем
жи во ту су гра ђа на до де љу је се
зва ње „за слу жни гра ђа нин”, а
ти ту ла по ча сног гра ђа ни на
лич но сти ма ко је су да ле зна -
тан до при нос Пан че ву, а не
жи ве у на шем гра ду. Иде мо
хро но ло шки…

Пр ви по ча сни гра ђа нин Пан -
че ва про гла шен је 2010: био је
то Фран че ско Ђан гран ди, пред -
сед ник ита ли јан ске про вин ци -
је Ра ве на, ко ји је на шем гра ду

по чео да ша ље ху ма ни тар ну по -
моћ у вре ме НА ТО бом бар до -
ва ња, а доц ни је и по моћ у са -
ни ра њу за га ђе ња жи вот не сре -
ди не. Нај ви ше за хва љу ју ћи Ђан -
гран ди ју, Пан че во је до би ло си -
стем за ме ре ње ае ро за га ђе ња.

На ред не го ди не ово зва ње
до де ље но је Ки ри лу Крав чен -
ку, та да ге не рал ном ди рек то -
ру НИС-а. У обра зло же њу је
ста ја ло да је од ње го вог до ла -
ска на че ло НИС-а „са рад ња
гра да и ком па ни је ква ли тет ни -
ја, што се огле да у свим сфе ра -
ма жи во та у Пан че ву”. На ве -
де но је и да је НИС „за две и по
го ди не учи нио у по гле ду мо -

дер ни за ци је РНП-а ви ше не го
што је ура ђе но по след њих де -
це ни ја, што Пан чев ци осе ћа ју
јер уди шу чи сти ји ва здух”.

При вред ник Ми лан По по -
вић по стао је по ча сни гра ђа -
нин Пан че ва 2013. „За хва љу -
ју ћи до на ци ја ма Ми ла на По -
по ви ћа, ко је пре ва зи ла зе 10
ми ли о на ди на ра, пот пу но је
опре мље но по ро ди ли ште Оп -
ште бол ни це. Овом до на ци јом
јед ног чо ве ка, до бро чи ни те ља
и фи лан тро па, ко ја сво јом ве -
ли чи ном над ма шу је и оне

најве ћих ком па ни ја, функ ци о -
ни са ње оде ље ња пе ди ја три је и
ги не ко ло ги је по диг ну то је на
ви ши ни во. Дар го спо ди на По -
по ви ћа је ве ли ки и ди рек тан и
дат је та мо где је нај по треб ни -
је”, из ја вио је та да шњи гра до -
на чел ник Па вле Ра да нов.

Мајкл Да вен порт је 1. сеп -
тем бра 2013. го ди не сту пио на
ме сто ше фа Ми си је Европ ске
уни је у на шој зе мљи. На Ми -
тров дан 2014. про гла шен је за

по ча сног Пан чев ца због „лич -
ног до при но са ко ји је дао на ре -
а ли за ци ји про гра ма ЕУ за стам -
бе но збри ња ва ње из бе гли ца у
Пан че ву и по бољ ша ње стан дар -
да жи во та ром ске по пу ла ци је”.

Ко нач но, про шле го ди не је
ви со ко при зна ње по нео Ми лан
Гру јић, од 2018. го ди не ди рек -
тор „ZF E-mobility Srbija” d. o.
o. Он је за вр шио Ма шин ски
фа кул тет у Бе о гра ду и има више
од се дам на ест го ди на ис ку ства
у ау то мо бил ској ин ду стри ји у
ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе.

До ла зак ZF-а у наш град
означен је као јед на од нај ве -
ћих ин ве сти ци ја у исто ри ји
Пан че ва.

Франческо Ђангранди

Ки рил Крав ченко

Мајкл Да вен порт

Милан Грујић

Милан Поповић

Пред на шим очи ма, на гло бал ном ни воу, ру ши се ве ли -
ка им пе ри ја два де се тог ве ка, а ди же се јед на но ва, ори -
ја шка им пе ри ја, ко ја не ће чак ни про па ги ра ти људ ска
пра ва, ка ко је то чи ни ла ста ра. Реч је о САД и Ки ни. На
Бал ка ну гле да мо ка ко на ци о на ли зам, и да ље ти ња ју ћи,
слу жи да се ови про сто ри раш чи сте од соп стве не со ци -
ја ли стич ке де мо крат ске па ме ти и да се пре тво ре у пе ри -
фе ри ју гло бал ног ка пи та ла с јеф ти ном рад ном сна гом и
кли јен те ли стич ком ин те ли ген ци јом. Још је Ро за Лук -
сем бург ре кла: со ци ја ли зам или вар вар ство! То су до бро
зна ли на ши јен ци и пре и по сле ње, и Све то зар Мар ко -
вић и Дра ги ша Лап че вић и Ди ми три је Ту цо вић и Дра го -
љуб Јо ва но вић и За гор ка Го лу бо вић и мно ги дру ги. Да -
кле, вар вар ство или со ци ја ли зам?

(Ре ди тељ и пи сац Злат ко Па ко вић, „Да нас”, 27.
септембар)

* * *
Не па тим због сво је бо је ко же. А као ма ли сти део сам се
свог име на и пре зи ме на, што сам ишао по це пан. Бо ја
ко же је пу ка фор ма. Ја не мам ве ру, ни је ми про блем ни
да се кр стим ни да се кла њам. Нер ви ра ме ка да по тен -
ци ра ју да сам Ром, ја сам са мо деч ко од 19 го ди на. Про -
ла зио сам сва шта, ишао у шко лу с бу шним ђо но ви ма. А
опет, во лео сам ули цу без об зи ра на то што сам трч ка рао
бос по ужа ре ном бе то ну. Би ло ми је океј да не ком тра -
жим па ре, да ми ку пи да је дем... Ули ца је чу до, ако
имаш ма те ри ја ла у се би, ули ца ће на пра ви ти од те бе чо -
ве ка ко ји мо же да про ме ни не што у дру штву. Ако не -
маш сна ге, он да те по је де мрак. Ка да сам по чео да пи -
шем, осе ћао сам се ја ко не си гур но јер, ка да си сам и не -
ма ко да те гу ра, он да имам ути сак да се ме ња свет око
ме не, а за пра во се ја ме њам, а не свет. Чуд но је. Пи са ње
је са мач ки жи вот, док сам пи сао, осе ћао сам се као са -
мо у би ца… Нај те же је би ло да на ђем пра ви на чин да
изба цим ту гу из се бе. Ва жно је би ти искрен, а ја по у зда -
но знам ко сам, као што знам да сам гла дан.

(Пи сац књи ге „Град бо ла” Ме ти Кам бе ри, сајт „Пре о -
крет.ин фо”, 23. сеп тем бар)

* * *
До вољ но је опа сно ка да у про гра му с на ци о нал ном
фре квен ци јом мо же да иза ђе бив ши осу ђе ник и да пре -
ти да ће уби ти не ку же ну. Те еми си је слу же за ту пљи ва -
њу љу ди. То је дно дна. То је си сте мат ско уни шта ва ње
ко је иде од тур бо-фолк кул ту ре де ве де се тих, а са да је
узе ло нај ви ше ма ха. Ни ка да у жи во ту ни сам имао ве зе
с тим. Сми љан и ја има мо не ки ин те гри тет, ни смо ни у
јед ном тре нут ку же ле ли да по га зи мо на ше иде а ле. Ни -
смо чла но ви по ли тич ке оп ци је. На ша еми си ја је би ла
нај нор мал ни ја мо гу ћа. Ра дио „Ла гу на” ни је би ла по ли -
тич ки ра дио, а про блем у овој др жа ви је што кад год
при ча те о про бле ми ма у дру штву, би ва те ети ке ти ра ни
као опо зи ци о на ри.

(Ра дио и ТВ во ди тељ Игор Бра кус, пор тал „Но ва.рс ”,
25. сеп тем бар)

* * *

* * *
Суд ска власт је кон тро ли са на на ви ше ни воа, сва ка
суд ска од лу ка про ла зи низ кон тро ла. Ме ђу тим, у на -
чи ну су ђе ња, суд је за на тли ја. Тра жи ти да се на то ути -
че би ло би исто као ка да би се да ло овла шће ње не ко ме
да кон тро ли ше и ка же ка ко је хи рург вр шио опе ра ци -
ју. То ни је мо гу ће и за то по сто ји устав но од ре ђе ње о
три гра не вла сти, ко је је су јед на од дру ге за ви сне. Али
има мо оба ве зу, на то нас те ра етич ки ко декс, на то нас
упу ћу ју стан дар ди, да се из ја сни мо да ли је не ки за кон
до бар или не, да би смо за шти ти ли људ ска пра ва, из -
ме ђу оста лог. Не мо же мо да уче ству је мо у огра ни -
чава њу не ких сло бо да ко је ни ка да не сме ју да се
угрожава ју. Од ре ђе ни про це нат и ту жи ла ца и су ди ја
та ко функ ци о ни ше, али на жа лост ве ћи на ра ди са свим
обрнуто.

(Су ди ја Ви да Пе тро вић Шке ро, „Да нас”, 29. сеп тем бар)

* * *
Мој друг са сту ди ја и ду го го ди шњи ко ле га имао је осо -
би не ко је ни ко од нас ни је по се до вао: ста ло же ност и
упор ност. Те осо би не су му омо гу ћа ва ле да оства ри мно -
го зна чај них про је ка та ко ји су сви за јед но ли чи ли на
ње га: би ли су не на ме тљи ви и сна жни у исто вре ме. Оно
што је за јед нич ко Па ска ље ви ће вим фил мо ви ма је сте да
су они по пра ви лу др жа ли стра ну сла бим, обес пра вље -
ним љу ди ма с пе ри фе ри је жи во та и ве ли ча ли сна гу ма -
лог чо ве ка. Ста ри, де ца, бо ле сни и си ро ма шни би ли су
ње го ви ју на ци. Имао је ве ли ку љу бав за њих и то је би ла
осно ва ње го ве по е ти ке.

(Ре ди тељ Го ран Мар ко вић, „Но ва.рс ”, 25. сеп тем бар;
In memoriam Го ран Па ска ље вић, 22. април 1947 – 25.
сеп тем бар 2020)

КОНЦЕПТ НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

О МО ДЕР НОЈ РА СВЕ ТИ И ЗА КУ ПУ ЗЕ МЉЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић



ДРУШТВО
Петак, 2. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

5

ИС ТЕК МОРАТОРИЈУМA
НА ПЛА ЋА ЊЕ КРЕ ДИ ТА

Три ва ри јан те
Ис те као је дру ги мо ра то ри јум у
от пла ти кре ди та, ко ји је при хва -
ти ло 82 од сто за ду же них гра ђа на
и 69 од сто фир ми. Бан ке ће у на -
ред ним да ни ма кли јен ти ма ко ји
су при хва ти ли од ла га ње пла ћа ња
до ста ви ти но ви план от пла те, по -
штом или имеј лом, а кли јен ти ће
има ти се дам да на да се о по ну ђе -
ном пла ну из ја сне.

По сто је три мо гућ но сти. Пр ва је
да се ка ма та ко ја је ре дов на рас по -
ре ди ли не ар но на оста так ду га и
пе ри од от пла те се про ду жа ва за
два ме се ца. Дру га оп ци ја је да кли -
јент од мах упла ти две за о ста ле ра -
те, а тре ћа је да пла ти ка ма ту – и у
том слу ча ју се пе ри од от пла те про -
ду жа ва за два ме се ца.

Уко ли ко се гра ђа ни од лу че за
пр ви на чин от пла те, не мо ра ју да
се ја ве бан ци, већ ће план би ти
при ме њен по ау то ма ти зму.

ЕУ ПО ДР ШКА ШКО ЛА МА

Ин тер нет у сва кој шко ли
Ђа ци и на став ни ци у на ред них не -
ко ли ко ме се ци мо гу да оче ку ју бо -
ље усло ве ра да у шко ла ма. Пре ма
ре чи ма Ду брав ке Не гре, ше фи це
Ре ги о нал ног пред став ни штва за др -
жа ве За пад ног Бал ка на Европ ске
ин ве сти ци о не бан ке, ова ин сти ту -
ци ја ће обез бе ди ти 65 ми ли о на евра
за ди ги та ли за ци ју и уво ђе ње бр зог
ин тер не та у основ не и сред ње шко -
ле у Ср би ји. Би ће ку пље ни та бле ти,
ком пју те ри, софт вер ска опре ма, па -
мет не та бле итд., а све с ци љем да
де ца ефи ка сни је ко ри сте мо дер ну
тех но ло ги ју у обра зо ва њу.

Европ ска ин ве сти ци о на бан ка
ће, по ред нео п ход не опре ме, обез -
бе ди ти и но вац за обу ку на став ни -
ка ка ко би они што свр сис ход ни је
ис ко ри сти ли пред но сти IT уре ђа ја
у на став ном про це су. Ше фи ца Ре -
ги о нал ног пред став ни штва за Бал -
кан ис та кла је не дав но да се зна -
чај обра зо ва ња уз укљу че ње мо дер -
не тех но ло ги је по себ но по ка зао то -
ком пан де ми је ко ро на ви ру са.

ЕКО-ПРО ГРАМ 
„ЗЕ ЛЕ НИ ИН КУ БА ТОР”

Пред ло жи те и ре а ли зуј те
Бе о град ска отво ре на шко ла у са -
рад њи с „Мла дим ис тра жи ва чи ма
Ср би је” и „Ин же ње ри ма за шти те
жи вот не сре ди не”, уз фи нан сиј ску
по др шку Европ ске уни је, као и Кан -
це ла ри је за са рад њу с ци вил ним
дру штвом Вла де Ре пу бли ке Ср би је
и Фон да ци је „Фри дрих Еберт”, спро -
во ди тро го ди шњи про је кат „Зе ле -
ни ин ку ба тор”, ко ји ће до при не ти
осна жи ва њу ка па ци те та ор га ни за -
ци ја ци вил ног дру штва ко је се ба -
ве пи та њи ма за шти те жи вот не сре -
ди не, на ро чи то за пра ће ње про це -
са европ ских ин те гра ци ја Ре пу бли -
ке Ср би је, и по др жа ти ини ци ја ти -
ве ло кал них не фор мал них гру па.

У окви ру про гра ма у пр вом кру -
гу се лек ци је одо бре но је 15 пред -
ло га про је ка та ор га ни за ци ја ци вил -
ног дру штва и 16 про јект них иде ја
не фор мал них гру па из обла сти за -
шти те при ро де, упра вља ња от па -
дом, за шти те ква ли те та вазду ха, за -
шти те и упра вља ња во да ма.

При ја ве у окви ру про гра ма „Сна -
жно зе ле но” кон стант но су отво ре -
не за не фор мал не гру пе, док ће
на ред ни по зив за ор га ни за ци је ци -
вил ног дру штва би ти отво рен 2021.
го ди не. Ви ше ин фор ма ци ја о ак -
ту ел ним кон кур си ма и ак тив но -
сти ма на про јек ту мо же те на ћи на
сај ту www.koalicija27.org.

Ли дер у дру штве ној
одговор но сти у Ср би ји

Кроз про грам по др шке
локал ним за јед ни ца ма
уло же не 1,2 ми ли јар де
ди на ра

НИС ће у окви ру про гра ма „За јед -
ни ци за јед но 2020” фи нан сиј ски по -
мо ћи 72 про јек та ко ји ма ће би ти
уна пре ђе на ди ги та ли за ци ја на став -
ног про це са и по ве ћа на без бед ност
де це и на став ни ка у шко ла ма 
широм Ср би је. Ре зул та ти кон кур са
об ја вље ни су на веб-стра ни ци
http://www.nis.eu/rezultati-zajednici-
zajedno-2020, као и на сај то ви ма гра -
до ва и оп шти на уче сни ца про гра ма.

Ово го ди шњи ци клус ове дру штве -
но од го вор не кам па ње нафт ног ги -
ган та усме рен је на пру жа ње по мо ћи
основ ним и сред њим шко ла ма из 12
парт нер ских гра до ва и оп шти на у на -
шој зе мљи у ко ји ма НИС оства ру је
нај ве ћи део сво јих по слов них ак тив -
но сти, а то су: Бе о град, Но ви Сад, По -
жа ре вац, Ниш, Ча чак, Зре ња нин, Пан -
че во, Ки кин да, Ка њи жа, Но ви Бе чеј,
Ср бо бран и Жи ти ште. У НИС-у ис ти -
чу да су се на овај ко рак од лу чи ли
упра во за то што су са вре ме ни на чин
обра зо ва ња и без бед ност де це у шко -
ла ма уо че ни као при о ри тет за ула га -
ње и сто га ће ком па ни ја до ни ра ти
114,5 ми ли о на ди на ра.

Пет на ест ми ли о на за Пан че во

Ка да је о на шем гра ду реч, 11 обра -
зов но-вас пит них уста но ва до би ло је
сред ства за ре а ли за ци ју про је ка та који

ће уна пре ди ти про цес обра зо ва ња и
оси гу ра ти без бед ни ји бо ра вак ђа ка у
шко ла ма, а НИС је из дво јио 15 ми -
ли о на ди на ра у ту свр ху.

За хва љу ју ћи до на ци ји од
1.781.907,18 ди на ра Ба лет ска шко -
ла „Ди ми три је Пар лић” ку пи ће лап -
топ ра чу на ре за уче ни ке у ма тич ној
шко ли и два из дво је на оде ље ња и
фор ми ра ће мул ти ме ди јал ну сце ну
на бав ком звуч них си сте ма, ми кро -
фо на, LED ре флек то ра, ла сер ског
про јек то ра и мо бил ног плат на. Ђа -
ци гло гоњ ске шко ле „4. ок то бар” мо -
ћи ће да уче на са вре ме ној ди ги тал -
ној опре ми (лап топ ра чу на ри и про -
јек то ри) у при год ном ам би јен ту –
че ти ри учи о ни це би ће уре ђе не но -
вим на ме шта јем, а у пет ће бити

обавље ни мо лер ски
и елек тричарски 
ра до ви. Нов цем 
НИС-а (2.394.480 ди -
на ра) би ће ком плет -
но ре но ви ран и опре -
мљен ста ри део шко -
ле. У Ма шин ској
шко ли Пан че во у
фор ми ра ње ди ги тал -
ног ка би не та на бав -
ком деск топ ра чу на -
ра и мо ни то ра би ће
уло же но 850.000 ди -
на ра, док ће у ОШ
„Ак сен ти је Мак си -
мо вић” у До ло ву ин -
фор ма тич ки ка би нет
би ти опре мљен деск -
топ ра чу на ри ма, мо -
ни то ри ма, лап топ
ра чу на ром и ин тер -
ак тив ном та блом.
По ред то га, би ће на -

ба вље ни та бле ти за уче ни ке пр вог
раз ре да за из во ђе ње на ста ве у окви -
ру но вог пред ме та Ди ги тал ни свет.
За ре а ли за ци ју ових ак тив ност НИС
је из дво јио 1.118.496 ди на ра.

Ра чу на ри и но ве клу пе

У ОШ „Бран ко Ра ди че вић” би ће фор -
ми ран нов  ин фор ма тич ки ка би нет
на бав ком деск топ ра чу на ра и њи хо -
вим умре жа ва њем, као и на бав ком
уче нич ког на ме шта ја у ви ду ра чу нар -
ских сто ло ва и сто ли ца. Вред ност по -
сла је 1.510.367,48 ди на ра. У ОШ „Го -
це Дел чев” би ће ин ве сти ра но
1.900.109,35 ди на ра за за ме ну по сто -
је ће за ста ре ле опре ме у ин фор ма тич -
ком ка би не ту, опре ма ње ме ди ја те ке
(ми ни-ка би не та за ин фор ма ти ку) 

деск топ ра чу на ри ма за по тре бе из во -
ђе ња на ста ве у окви ру пред ме та Ди -
ги тал ни свет и ин фор ма тич ких сек -
ци ја, као и за на бав ку та бле та за по -
тре бе ин тер ак тив не на ста ве.

ОШ „Иси до ра Се ку лић”, за хва љу -
ју ћи НИС-у, до би ће но ву ин фор ма -
тич ку опре му (1.072.845 ди на ра). Исто
ће би ти ура ђе но и у ОШ „Жар ко Зре -
ња нин” (998.202,76 ди на ра). Ђа ци
„Зма је ве шко ле” до би ће уре ђен ди ги -
тал ни ка би нет. Од укуп но до де ље них
1.677.445 ди на ра део ће оти ћи за ку -
по ви ну деск топ и лап топ ра чу на ра и
учи о нич ког на ме шта ја, а део ће би ти
утро шен за из во ђе ње мо лер ских и
пар ке тар ских ра до ва.

У пан че вач кој По љо при вред ној шко -
ли „Јо сиф Пан чић” би ће опре мљен
ка би нет за сто чар ство (деск топ и лап -
топ ра чу на ри, про јек тор, ин тер ак тив -
не та бле за по тре бе из во ђе ња на ста ве
у шко ли и на те ре ну) и би ће за ме њен
по сто је ћи уче нич ки на ме штај. За овај
по сао НИС је из дво јио 910.867,23 ди -
на ра. Шко ла за основ но и сред ње обра -
зо ва ње „Ма ра Ман дић” би ће бо га ти ја
за аси стив не ди ги тал не уре ђа је – ра -
чу на ре и та бле те са спе ци ја ли зо ва -
ним софт ве ри ма за из во ђе ње на ста ве
за уче ни ке с раз вој ним по те шко ћа -
ма, а у ту свр ху нафт ни ги гант је
издво јио 785.280 ди на ра.

„За јед ни ци за јед но” је про грам
НИС-овог дру штве но од го вор ног по -
сло ва ња ко ји ком па ни ја спро во ди пу -
них 12 го ди на у парт нер ству с гра до -
ви ма и оп шти на ма у Ср би ји. До са да
су кроз про грам по др шке ло кал ним
за јед ни ца ма уло же не 1,2 ми ли јар де
ди на ра и по др жа но је 950 про је ка та
од зна ча ја за раз вој ши ре дру штве не
за јед ни це.

НИС ОБ ЈА ВИО РЕ ЗУЛ ТА ТЕ КОН КУР СА „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

За обра зо ва ње и без бед ност де це 
у шко ла ма 114,5 ми ли о на ди на ра

Др жа ва из дво ји ла ми ли он
евра за суб вен ци је

Еко ло шка во зи ла са мо 
за оне с ду бо ким џе пом

Про шле не де ље ши ром све та је обе -
ле жен Свет ски дан без ау то мо би ла с
ци љем по ди за ња све сти о опа сно сти
од пре ве ли ког за га ђе ња жи вот не сре -
ди не, као и про мо ви са ња еко ло шких
и здра вих сти ло ва жи во та. Као сва ке
го ди не, та ко је и са да ак це нат ста -
вљен на то да сва ко од нас мо ра да
сма њи упо тре бу ау то мо би ла ко ји из -
дув ним га со ви ма ути чу на здра вље
чо ве ка, оп ста нак биљ ног и жи во тињ -
ског све та, кли мат ске про ме не, озон -
ски омо тач.

Да Ср би ја раз у ме гло бал ну про бле -
ма ти ку и да се при кљу чу је мо све ту „у
тр ци с вре ме ном”, по ка зу је ме ра Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је о суб вен ци ји за
ку по ви ну хи брид них и елек трич них
ау то мо би ла. До са да је на адре су Ми -
ни стар ства за шти те жи вот не сре ди не
при сти гло 170 зах те ва. Да под се ти -
мо, пре ма Уред би о усло ви ма и на чи -
ну спро во ђе ња суб вен ци о ни са не ку -
по ви не елек трич них и хи брид них во -
зи ла, др жа ва по ма же ку по ви ну мо пе -
да и ла ких три ци ка ла на овај по гон
са 250 евра, хи брид них ау то мо би ла
са 2.500 евра, плаг-ин хи бри де с 3.500
евра, а елек трич на во зи ла с 5.000 евра.

Но ни ту ни је крај – Ми ни стар ство
је спрем но да у на ред ној го ди ни
обезбе ди и под сти цај за уград њу ТНГ
или КПГ уре ђа ја у по лов не ау то мо би -
ле, као и суб вен ци је за ку по ви ну би -
ци ка ла. Али о том – по том…

Ни је за „ди вља ње”

Од свих ти по ва еко ло шких во зи ла
нај по пу лар ни ји су  хи бри ди, ко ји по -
ста ју све при сут ни ји на на шим ули -
ца ма, а мо же се оче ки ва ти да ће се
тај тренд убр за ти, на ро чи то на кон
ово го ди шњег уки да ња по ре за на упо -
тре бу во зи ла за хи бри де. Реч је о по -
ре зу ко ји се пла ћа сва ке го ди не при -
ли ком ре ги стра ци је, у на ро ду по зна -
ти јем као „по рез на лук суз” за ау то -
мо би ле с ку би ка жом ве ћом од 2.0 ли -
тра. Они ко ји има ју па ра и раз ми -
шља ју о но вом че тво ро точ ка шу, у при -
ли ци су да да ју свој до при нос очу ва -
њу пла не те, јер се но ва хи брид на и
елек трич на во зи ла мо гу ку пи ти и за
ма ње од 20.000 евра.

При ме ра ра ди, с др жав ном суб вен -
ци јом од 2.500 евра хи брид но во зи ли
ре но ми ра ног ја пан ског про из во ђа ча
ко шта 17.750 евра. Та ко ђе, це на но -
вих елек трич них до став них во зи ла са -
да је го то во за че твр ти ну ни жа, по -
што, ре ци мо, нај по вољ ни ји фран цу -
ски кар го с ПДВ-ом ко шта 25.500 евра,
али ка да му се оду зме тај по рез од 20
од сто и ура чу на суб вен ци ја од 5.000
евра, мо же се ку пи ти за 15.100 евра.

Је дан про се чан хи брид тро ши око
пет ли та ра бен зи на на 100 пре ђе них
ки ло ме та ра. На рав но да у за ви сно сти
од мо де ла, усло ва и на чи на во жње
по тро шња мо же да пад не и на три
ли тра, а мо же да ско чи и на се дам-
-осам ли та ра. Тре ба на гла си ти и да
хи бри ди пред ност свог ком би но ва ног
по го на нај бо ље по ка зу ју у град ским
усло ви ма, за то што на отво ре ном пу -
ту прак тич но функ ци о ни шу као кла -
сич ни ау то мо би ли, од но сно елек трич -
ни по гон се (углав ном) не укљу чу је.
За то, ако во зи те оштро и мно го во зи -
те на отво ре ном пу ту, хи брид ни је
нај бо ље ре ше ње.

„Лак” за одр жа ва ње

Јед но од кључ них пи та ња је и ко ли -
ко хи брид мо же да се во зи са мо на
стру ју. Стру ка ка же да то за ви си од
мо де ла до мо де ла, али и од усло ва
во жње, тем па/сти ла и бр зи не во жње,
укљу че них по тро ша ча (кли ма, гре ја -
ње). Ни је у пи та њу са мо ка па ци тет
ба те ри је – тре ба има ти у ви ду да ба -
те ри ја ни је увек на пу ње на до кра ја.
Хи бри ди има ју ре ге не ра тив но ко че -
ње, од но сно си стем за ре ку пе ра ци ју
енер ги је, ко ји пу ни ба те ри је ка да ко -
чи те – уме сто да ко ри сти стан дардне

коч ни це, овај си стем успо ра ва ау то -
мо бил по мо ћу ге не ра то ра елек трич -
не енер ги је и исто вре ме но пу ни
батери је.

Па ипак, нај ве ћи про блем је сер -
ви си ра ње. Ау то мо бил ће се ква ри ти,
сто га ће куп ци по лов них хи бри да би -
ти „осу ђе ни” на овла шће не сер ви се,
где им се це не ве ро ват но не ће сви де -
ти. Ре дов но одр жа ва ње ге не рал но ни -
је ску пље или ком пли ко ва ни је, а што
се ти че елек трич ног де ла по го на, ту
прак тич но не ма ни ка квог ре дов ног
одр жа ва ња.

С дру ге стра не, за свет ске стан дар -
де, упо тре ба елек трич ног ау то мо би -
ла у Ср би ји је за по тре бе очу ва ња жи -
вот не сре ди не пот пу ни про ма шај. На -
из глед, по сле два са та пу ње ња, и ла -
га не во жње без ис пу шта ња опа сних
ма те ри ја, сти че се ути сак да вла сник
ова квог во зи ла да је огро ман еко ло -
шки до при нос. У Ср би ји – не. Ни во
че стич ног за га ђи ва ња ат мос фе ре из
тер мо е нер гет ских си сте ма ЕПС-а пре -
ва зи ла зи еко ло шке стан дар де и та ко
ће би ти до 2028. го ди не. Тек та да ће
би ти за до во ље не гра нич не вред но сти
еми си ја ко је је про пи са ла ЕУ. Сто га
је упо тре ба овог ти па во зи ла по тпу ни
про ма шај.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ АУ ТО МО БИ ЛА

ХИ БРИД – ДА, ЕЛЕК ТРИЧ НА ВО ЗИ ЛА – ЈОК

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ШТА СУ ТО ХИ БРИД НИ АУ ТО МО БИ ЛИ?

У пи та њу су ау то мо би ли ко ји по ред

кла сич ног мо то ра има ју елек тро -

мо тор ко ји та ко ђе мо же да их по -

кре ће, и то са мо стал но или исто -

вре ме но с кла сич ним мо то ром. Хи -

брид мо же да се кре ће са мо на

бен зин, са мо на стру ју или исто -

вре ме но на бен зин и на стру ју.

Има мо де ла ко ји не ма ју мо гућ ност

да се кре ћу са мо на стру ју, већ њи -

хов елек тро мо тор по ма же кла сич -

ном мо то ру при кре та њу.

По сто је и тзв. плаг-ин хи бри ди,

ко ји ко ри сте ве ће ба те ри је и мо гу

да се пу не при кљу чи ва њем на

кућ ну утич ни цу или пу њач, као

код чи сто елек трич них ау то мо би -

ла. За хва љу ју ћи ба те ри ји ве ћег ка -

па ци те та мо гу ду же да се во зе са -

мо на стру ју. Од ре ђе ни мо де ли мо -

гу да пре ђу и 50–60 км с јед ним

пу ње њем, што зна чи да не ки вла -

сни ци прак тич но мо гу да их ко ри -

сте као пра ви елек трич ни ау то мо -

бил, без по тре бе да се бен зин ски

мо тор уоп ште па ли. Мо гу сва ко -

днев но да их ко ри сте као елек -

трич ни ау то мо бил, и то без стра ха

да ће се ис пра зни ти ба те ри ја, а

мо гу сло бод но да се њи ме упу те на

ду жа пу то ва ња не раз ми шља ју ћи

о то ме где ће пу ни ти ба те ри ју.
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6 ЗДРАВЉЕ

ШТА ЈЕ ОСТЕ О ПО РО ЗА И КА КО СЕ ЛЕ ЧИ

ЧУ ВАЈ ТЕ СЕ БО ЛЕ СТИ 
KОЈА ЛО МИ KОСТИ

За да ци Слу жбе хит не ме ди -
цин ске по мо ћи су пре по зна -
тљи ви за ве ћи ну на ших су -
гра ђа на и ре кло би се да они
не ма ју ди ле му ка да и у ко -
јим си ту а ци ја ма по зва ти број
194. Ствар ност, ме ђу тим, у
ве ли кој ме ри дик ти ра чи ње -
ни ца све ма ње до ступ но сти
не ких сег ме на та здрав стве -
не за шти те. Ако су и ра зу -
мљи ве про ме не здрав стве них
при ли ка у све тлу ви ше ме -
сеч не епи де ми је, те шко су
ра зу мљи ви и при хва тљи ви
зах те ви ко ји про ис ти чу из
од ре ђе них по ро дич них и
соци јал них при ли ка на ших
па ци је на та.

Ка да „ћер ка и син ра де”,
„не ма ко да при чу ва де цу”,
„ау то је у ква ру”, а „ком ши је
се не ја вља ју”, Хит на по моћ
пре ста је да бу де хит на, већ
за не ке ви ше не го бит на. Из -
гле да да ак ту ел на епи де ми ја
ни је про из ве ла „со ци јал ну
дис тан цу” од ско ра, већ се тај
ви рус уве ли ко про ши рио на -
шом сре ди ном у про те клим
де це ни ја ма. Еко ном ске при -
ли ке ни ка ко не мо гу би ти из -
го вор за ма њак па жње и ем -
па ти је пре ма бли жњи ма. Још
ма ње је оправ да ње у оче ки -
ва њу да здрав ство тре ба да
бу де етич ка вер ти ка ла у 

окол но сти ма ка да су ети ка и
морал на нај ни жим вред но -
сним ле стви ца ма дру штва.
Али ни је на ше да ис пра вља -
мо „кри ве Дри не” или да др -
жи мо мо рал не лек ци је. По -
но ви ће мо оно што тре ба с
вре ме на на вре ме да по на -
вља мо о де фи ни ци ји ур гент -
них ста ња и по ступ ку по зи -
ва ња Хит не по мо ћи.

Слу жбу хит не ме ди цин ске
по мо ћи тре ба по зва ти у си ту -
а ци ја ма гу бит ка све сти или
по ре ме ћа ја све сти, гу ше ња,
оте жа ног ди са ња или пре стан -
ка ди са ња, ја ког бо ла у гру -
ди ма или сто ма ку, мо жда ног
уда ра, вр то гла ви це, но во на -
ста ле епи леп си је и епи леп -
тич ног на па да ко ји не пре -
ста је, по вра ћа ња кр ви, кр ви у
сто ли ци или ури ну, тро ва ња,
опе ко ти на и обил ног кр ва ре -
ња, алер ги је, ује да ин се ка та
и жи во ти ња, по тен ци јал не
смр ти и са мо у би ства, пре ло -
ма ко сти ју и те жих те ле сних
по вре да, да вље ња, ау то мо бил -
ских не зго да, по вре да за до -
би је них хлад ним или ва тре -
ним оруж јем. Овим се не
исцр пљу је спи сак ур гент них
ста ња, али се об ја шња ва те -
жи на и су шти на тих ста ња.

Ка ко би ре ак ци ја ур гент не
слу жбе би ла пра во вре ме на,
бит на је бр зи на по зи ва и при -
бра ност по зи ва о ца. Са че кај -
те да вам дис пе чер по ста ви
пи та ња, од го ва рај те раз го вет -
но и не пре ки дај те ве зу. Ве о -
ма је ва жно да ка же те с ко је
адре се зо ве те, ва ше име и
број те ле фо на с ко јег зо ве те.
По треб но је да об ја сни те о
ка квом се ур гент ном ста њу
ра ди, ко ли ко је ли ца здрав -
стве но угро же но и да ли по -
сто ји опа сност по вас и око -
ли ну. Ма ко ли ко не ка пи та -
ња из гле да ла не при ме ре на
или су ви шна, њи хо ва функ -
ци ја је у за по чи ња њу пр ве
по мо ћи на те ре ну, про сле -

ђи ва њу ин фор ма -
ци ја ур гент ној
еки пи ко ја по ла зи
на за да так и из бе -
га ва њу на кнад ног
по вре ђи ва ња ли ца
ко ја ука зу ју пр ву
по моћ, као и чла -
но ва ур гент не ме -
ди цин ске еки пе.

Ви рус зва ни 
„со ци јал на дис тан ца”

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако па ти те од кур јег ока, ево

не ко ли ко при род них пре па ра -

та, за ко је тра ва ри твр де да

њи хо вом ре дов ном упо тре бом

мо же те ре ши ти овај про блем.

По ме шај те јед ну ка ши ку

пра ха слат ког ко ре на с ри ци -

ну со вим уљем да би се до би -

ла гу ста па ста. Kористите је

два пу та днев но, ују тру и уве че, не ко ли ко да на, на сле де ћи на -

чин. Пре од ла ска у кре вет на не си те је на кур је око у де бљем сло -

ју и при чвр сти те фла сте ром. Оста ви те пре ко но ћи, а ују тру ски ни -

те фла стер и за хва ће но под руч је опе ри те мла ком во дом. На кон

то га по но во ста ви те па сту и фла стер.

Ис це ди те сок из ли ста чу вар ку ће и на не си те у пре де лу кур јег

ока. Пре ко то га ста ви те хан за пласт. Ме њај те сва ког да на док се

твр да по ко ри ца не одво ји с по вр ши не. Ла га но је од вој те и по ку -

шај те да из ву че те и та нак ко рен ко ји до се же ду бо ко у ко жу.

Исит ни те че ти ри ли ста све жег бр шља на, па их уве че, пре спа -

ва ња, на не си те на ко мад га зе и при виј те на пре део где се на ла зи

кур је око. До бро ис пе ри те ру ке, а при бор за при пре му ме ле ма ко -

ри сти те са мо у те свр хе. За виј те за во јем и оста ви те да од сто ји и

де лу је пре ко но ћи. Те ра пи ју спро во ди те кон ти ну и ра но де сет дана.

При пре ми те ме лем од јед не ка ши ке пра ха од слат ког ко ре на

и ка ши ке ри ци ну со вог уља. Из ме шај те др ве ним при бо ром да би -

сте до би ли па сту. Пре спа ва ња пре ма жи те пре део кур јег ока у де -

бљем сло ју и ста ви те хан за пласт. Ују тру ски ни те ме лем и ис пе -

ри те мла ком во дом. На кон то га по но во ста ви те па сту и фла стер.

Ста вљај те ме лем два пу та днев но, ују тру и уве че, све док не до -

би је те же ље не ре зул та те.

При род ни лекови
за кур је око

Ви ше од три де сет од сто же на у
ме но па у зи и сва ки пе ти му -
шка рац по сле пе де се те го ди не
да нас бо лу ју од осте о по ро зе –
бо ле сти кр тих ко сти ју. Ово под -
му кло обо ље ње не ма ја сних
симп то ма, све док „из чи ста
ми ра” не до ђе до пре ло ма.

Аде кват на ис хра на, ре дов на
фи зич ка ак тив ност и при род -
ни пре па ра ти по мо ћи ће вам
да оја ча те сво је ко сти и спре -
чи те на ста нак или на пре до ва -
ње бо ле сти.

Осте о по ро за је јед на од пет нај -
че шћих хро нич них бо ле сти на
све ту. Од ње да нас бо лу је око
10% ста нов ни штва и Свет ска
здрав стве на ор га ни за ци ја је
сма тра епи де ми јом.

Реч је о про гре сив ној ме та -
бо лич кој бо ле сти ко ја се од ли -
ку је сма ње ном ко шта ном ма -
сом и по ре ме ће ном ми кро ар -
хи тек ту ром ко шта ног тки ва,
услед че га ко сти по ста ју кр те,
осе тљи ве и ла ко се ло ме при
удар ци ма и па до ви ма. Због сла -
бо сти ске ле та по не кад до фрак -
ту ре мо же до ћи чак и уз ми ни -
мал ну си лу ко ја код здра вог
чо ве ка не би иза зва ла ни ка кве
по сле ди це.

Реч је о вр ло под му клом обо -
ље њу ко је у по чет ку не да је
ни ка кве симп то ме. Чак и ка -
да се ја ве по гр бље ност и бо ло -
ви у ле ђи ма или се сма њи те -
ле сна ви си на, ова кве про ме не
углав ном об ја шња ва мо ста ре -
њем, па ве ћи на па ци је на та ни
та да не схватa од че га за пра во
бо лу је. Ди јаг но за се не рет ко
по ста ви пре ка сно – тек ка да
до ђе до ве ли ких оште ће ња 

у ви ду фрак ту ра пр шље но ва
или ко сти ју ру ку, но гу или кар -
ли це. Нај че шћа ме ста пре ло -
ма су: гор њи део над лак ти це,
руч ни зглоб, пр шљен у груд -
ном или кр сном де лу кич ме 
и кук.

Же не че шће обо ле ва ју

Сва ка дру га же на у ме но па у зи
бо лу је од осте о по ро зе. Бо лест
се у том до бу убр за но раз ви ја,
због то га што се та да сма њу је
лу че ње хор мо на естро ге на, ко -
ји по ма же ко сти ма да ап сор -
бу ју кал ци јум из хра не. Kод
му шка ра ца је гу би так ко шта не
ма се спо ри ји и ма њи, а ко сти
су чвр шће, па они ре ђе има ју
осте о по ро зу и пре ло ме.

Ле ка ри упо зо ра ва ју да сва ка
же на ко ја за до би је фрак ту ру
пр шље на има пет пу та ве ће
шан се да у на ред ној го ди ни до -
би је но ви пре лом. Нај о па сни ја
је фрак ту ра ку ка. Са мо јед на
тре ћи на па ци је на та с та квим
про бле мом се пот пу но опо ра -
ви, а чак јед на пе ти на уоп ште
не пре жи ви го ди ну да на на кон
ове по вре де. Због то га је из у -
зет но ва жно пре по зна ти, ди -
јаг но сти ко ва ти и ле чи ти осте -
о по ро зу на вре ме.

Оп ти мал но вре ме за пр ву
кон тро лу ста ња ко сти ју код же -
на је го ди ну да на по ула ску у
ме но па у зу. На кон 70. го ди не
код осо ба оба ју по ло ва до ла зи

до гу бит ка ко шта не ма се због
про це са ста ре ња, сла би јег ра -
да бу бре га и сма ње ног ства ра -
ња ви та ми на Д и ма ње ап сорп -
ци је кал ци ју ма из про бав ног
си сте ма.

Пре ма пре по ру ци Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, ди -
јаг но за осте о по ро зе по ста вља
се ме ре њем ко шта не гу сти не,
ме то дом ДЕXА ден зи о ме три -
ја. Ме то да је без бол на, тра је
све га не ко ли ко ми ну та, а до за
зра че ња је ми ни мал на.

Ве жбај те

Ве жбе тре ба ра ди ти сва ко днев -
но или нај ма ње три пу та
недељ но од по ла са та до сат
вре ме на. Циљ ве жби је сте да
се спре чи про па да ње ко сти ју,
као и да се оја ча ју ми ши ћи
пре све га ле ђа и но гу, ка ко би
се по бољ ша ле мо то рич ке и
функ ци о нал не спо соб но сти.
На тај на чин се сма њу је
учесталост па до ва и ри зик од
пре ло ма.

Имај те у ви ду да са мо ве жбе
са от по ром до при но се по ве ћа -
њу ко шта не ма се. За то, на при -
мер, од ла га них шет њи не ће те
има ти ни ка кве ко ри сти, а по -
мо ћи ће вам бр зо хо да ње, тр -
ча ње, во жња би ци кла и пли -
ва ње. Из бе га вај те спор то ве ко -
ји зах те ва ју ска ка ње и на гле
по кре те.

Па зи те на ис хра ну

Kолико ће ко сти би ти здра ве и
ја ке, за ви си пр вен стве но од то -
га ка ко ће се из гра ди ти у де -
тињ ству и мла до сти. Сто га је
нео п ход но да на ша ис хра на од
нај ра ни јих да на бу де пра вил -
на и ра зно вр сна, с на мир ни ца -
ма бо га тим кал ци ју мом и ви -
та ми ном Д, да упра жња ва мо
фи зич ку ак тив ност и да се до -
вољ но из ла же мо сун цу.

По ма же и би ље

У убла жа ва њу симп то ма осте -
о по ро зе до бро се по ка за ло и
би ље, чи ја је ве ли ка пред ност
у то ме што, за раз ли ку од ле -
ко ва, не ма нус по ја ва.

Ипак, ни је дан пре па рат, па
ни биљ ни, не мој те ко ри сти ти
на сво ју ру ку, без прет ход не
кон сул та ци је са сво јим ле ка -
ром, ка ко не би сте иза зва ли
не же ље не ефек те.

Цр ве на де те ли на

Цр ве на де те ли на је биљ ка бо -
га та изо фла во но и ди ма, ко ји
игра ју ве о ма ва жну уло гу у ба -
лан си ра њу ни воа естро ге на то -
ком ме но па у зе. Ова биљ ка

обез бе ђу је и зна чај не ко ли чи -
не кал ци ју ма, маг не зи ју ма и
ка ли ју ма и та ко по ма же у по -
ве ћа њу гу сти не ко сти ју.

Ста ви те 2,5 дл во де да про -
кљу ча, а по том до дај те ка ши -
ку цве то ва цр ве не де те ли не.
Оста ви те да од сто ји 15–20
мину та, па про це ди те. Пиј те
сва ко дневно.

Пер шун

Ан ти ок си да тив но и ан ти ин -
фла ма тор но деј ство пер шу на
кори сно је у пре вен тив ном
трет ма ну про бле ма згло бо ва и
ко шта ног си сте ма. Пер шун са -
др жи бор и флу о рид, два есен -
ци јална је ди ње ња ко ја спре -
ча ва ју сла бље ње ко сти ју и
фрак ту ре.

До дај те две ка ши ке пер шу -
на у шо љу ки пу ће во де и оста -
ви те да од сто ји 10 ми ну та. На -
кон то га про це ди те и по пиј те.
Пиј те до два пу та днев но.

Пре сли ца

Пре сли ца (ра ста вић) је сте биљ -
ка по себ но бо га та си ли ци ју мом,
што је чи ни од лич ним ре ми не -
ра ли за то ром и ефи ка сним при -
род ним ле ком у слу ча ју осе тљи -
во сти ко сти ју и осте о по ро зе. Си -
ли ци јум уче ству је у про це су кал -
ци фи ка ци је ко сти ју и игра ва -
жну уло гу у син те зи ко ла ген -
ских вла ка на при сут них у хр -
ска ви ци, што га свр ста ва ме ђу
нај ва жни је еле мен те за слу жне
за до бро бит и здра вље ко сти ју.

Ова биљ ка са др жи и ор ган -
ске ки се ли не, та ни не, сте ро ле
и фла во но и де, ко ји де лу ју у си -
нер ги ји са си ли ци ју мом, по -
спе шу ју ћи ак тив ност ће ли ја од -
го вор них за фор ми ра ње ко шта -
ног тки ва и ин хи би ра ју ћи ак -
тив ност оних ко је су од го вор -
не за ње го во уни шта ва ње.

Пре по ру чу је се да пре сли цу
узи ма те у об ли ку пра ха, ко ји
се до би ја фи ним мле ве њем су -
ве биљ ке. Тре ба ло би да раство -
ри те прах у биљ ном ча ју, во ди
или не кој дру гој теч но сти, а
мо же те га узе ти и с ка ши чи -
цом ме да или с хра ном. До за
ко ју тре ба да уз ме те то ком дана
је два гра ма.

На тр жи шту су до ступ ни и
су пле мен ти пре сли це у пра ху.
Ову биљ ку мо же те узи ма ти ду -
го у ци клу си ма од по два-три
ме се ца, јер ни је ток сич на и не -
ма кон тра ин ди ка ци је, осим у
слу ча ју пре о се тљи во сти или
алер ги је. По ред пра ха, мо же те
ко ри сти ти и чај или тинк ту ру
од пре сли це, али имај те у ви ду
да биљ ка у том об ли ку има сла -
би је деј ство на ре ми не ра ли за -
ци ју, али је, с дру ге стра не, та -
да од ли чан ди у ре тик.

ЈЕД НО МИ НУТ НИ ТЕСТ: 
Да ли сте под ри зи ком од осте о по ро зе?

Свет ска здрав стве на ор га -

ни за ци ја је пред ло жи ла

јед но ми нут ни тест за от -

кри ва ње осо ба под ри зи -

ком од осте о по ро зе. По пу -

ни те га.

1. Да ли је не ко од ва ших

ро ди те ља имао осте о по ро зу

или пре лом ку ка по сле ма -

њег удар ца или па да?

ДА  НЕ

2. Да ли сте ви има ли

пре лом ко сти по сле ма њег

удар ца или па да? ДА  НЕ

3. Да ли узи ма те гли ко -

кор ти ко и де (на при мер:

пред ни зон, дек са ме та зон,

ме тил пред ни зо лон) ду же од

три ме се ца? ДА  НЕ

4. Да ли сте се сма њи ли у

ви си ни ви ше од три цен ти -

ме тра? ДА  НЕ

5. Да ли пи је те стал но ве -

ће ко ли чи не ал ко хо ла? 

ДА  НЕ

6. Да ли пу ши те ви ше од

20 ци га ре та днев но? ДА  НЕ

7. Да ли има те про ли ве

(због Kронове бо ле сти, ул -

це ро зног ко ли ти са или це -

ли јач не бо ле сти)? ДА  НЕ

8. За же не: да ли сте из -

гу би ли мен стру ал не ци клу се

пре 45. го ди не? ДА  НЕ

9. Да ли су вам мен стру а -

ци је пре ста ле пре 12 или

ви ше ме се ци, али не због

ме но па у зе или труд но ће?

ДА  НЕ

10. За му шкар це: да ли

сте икад има ли им по тен ци ју,

сма њен ли би до или дру ге

симп то ме ве за не за ни зак

ни во те сто сте ро на? ДА  НЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ако је ваш од го вор ДА на би ло ко је од ових пи та ња, то не

зна чи да има те осте о по ро зу. То зна чи да сте под ри зи ком

да је до би је те.

За то тре ба да се ја ви те свом ле ка ру и да му по ка же те тест.

Ле кар ће та да од лу чи ти да ли тре ба да се ура де до дат на ис -

пи ти ва ња. Чак и ако сте од го во ри ли не га тив но на сва пи та -

ња, а по себ но ако има те ви ше од 50 го ди на, пре по ру чу је се

да спро во ди те све ме ре с ци љем очу ва ња здра вља ко сти ју,

јер се са ста ре њем не ми нов но сма њу је ква ли тет ко сти ју.

Решење:
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И покрај пандемијата
фестивалот успешно се
одржа

Учесници и од другите
земји

Гајдата како еден од најзастапените
музички инструменти во фолклор-
ната музичка традиција на Македо-
нија, има значајна улога во зачуву-
вање на нашата автентична изворна
музика. Распростаненоста на гајдата
во селските средини на целата тери-
торија на Македонија и присуството
на гајдаџијата на домашните и вер-
ските прослави имало големо
влијание во одржувањето на автен-
тичната вокална, инструменттална
и играчка традиција.

Со миграцијата село-град и прене-
сувањето на дел од обичајите од ру-
ралните средини, традиционалните
музички инструменти, меѓу кои и
гајдата се пренесуваат и во градските
средини каде постепено  го завземаат
своето место во градењето на сев-
купниот музичко-културен живот.

Гајдите донесени со
колонизацијата

Од планинските венци на Македо-
нија, со колонизацијата во Панон-
ската низина, Македонците со себе

ЧЕТРНАЕСТАТА СРЕДБА НА ГАЈДАЏИИ ВО КАЧАРЕВО

ИСТРАЈНОСТА СЕ НАГРАДУВА
го донесоа онаа највредното што го
имаа. Јазикот, културата, тради-
цијата, обичаите, отвореноста и
срдачноста која ја имаат наследено
од своите предци. Мошне лесно се
вклопија во моделот на соживотот,
почитувањето и прифаќањето на
различностите во мултиетничката и
мултијазичната Војводина. Нешто
од тоа што е се уште живо секако се
и гајдите кои ги донесоа.

Прикажуваат постарите жители
на Качарево, кои заедно пристигнаа
како прв пат го имаат видено и
слушнато тој инструмент кога со во-
зовите доаѓаа од сите краишта.
Средбата на гајдаџиите која веќе 14
години во континуитет се одржува
во Качарево во организација на
здружението на граѓаните на маке-
донското национално малцинство
„Вардар„ од Качарево а под покро-
вителство на Националниот совет
на македонското национално мла-
цинство во Србија преку проектот
„Себеси во походи”, Министерство-
то за култура на Р.Србија и Домот на
културата „Братство и единство” од
Качарево, а со помош на Центарот
за заштита на традицијата и посеб-
носта на македонкстаа национална
заедница во Србија „Тоше Проески”,
е идеја на постарите гајдаши кои за
жал повеќе не се со нас. „Идејата се
роди, почнавме и еве траеме” велат

од организациониот одбор на Сред-
бите на гајдашите.

Разликата во гајдите постои и тоа
ни го покажаа изведувачите. Гајдите
свиреа различни мелодии и се сви-
реше на различни типови на гајди,
но сигурно е тоа дека сите меѓусебно
се разбираа. Тоа е всушност и целта
на манифестацијата-сличности и
различности на гајдата.

Учество и преку видеолинк

Оваа година лично или онлине на ма-
нифестацијата која ја отвори предсе-
дателот на Националниот совет на
македонското национално малцин-
ство во Србија Борче Величковски
кој нагласи дека Националниот совет
цврсто стои зад ваквите проекти,,
учествуваа: Зоран Митровиќ, актер
од Белград кој даде воведен збор,
Станислав Ѓорѓевиќ-Оџаци, Радисав-
љевиќ Владан-Аранѓеловац, Ристовс-
ки Александар-Белград, Младен-Ов-
ча, Еди Тајм-Сремска Митровица,
Филип Богдановиќ-Лебане, Андреј
Јанка-Нови Сад, Горан Василевски-
Прилеп, Македонија, Андреј
Трајковски-Скопје, Македонија, Пет-
ар Ангеловски-Деми Хисар, Македо-
нија, Благица Илиќ-Скопље, Македо-
нија, Растко Јаковљевиќ-Њујорк,
САД, Вељко Љуштина-Нови Сад.

-Благодариме на сите кои ја под-
ржаа манифестацијата од Минис-
терството за култура на Република
Србија, Националниот совет на ма-
кедонското национално малцинство
во Србија и изведувачите на гајдите
кои со своето свирење на тој ден
прошетаа низ цела Србија и Маке-
донија покажаа со какво богатство
располагаат и каква имаат желба да
го сочуваат и презентираат овој ин-
струмент на публиката-рече Илија
Најдовски еден од организаторите
на Манифестацијата

– Манифестациите по овој тип
покажуваат добри резултати-вели
Симо Најдоваски, председателот на

здружението „Вардар” од Качарево
и додава:

– Сметаме дека овие млади луѓе ќе
успеат од заборав да ја отргнат гајда-
та и да ја вратат во народниот фол-
клор. Ние се трудиме со помош на
Националниот совет на македонско-
то национално млацинство во
Србија и со конкурирање кон други
институции, пред се Министерство-
то за култура на Република Србија,
но и Покраинскиот секретаријат за
образование, прописи, управа и на-
ционални малцинства на АП Војво-
дина, како и Покраинскиот секрета-
ријат за култура и верски заедници
на АП Војводина да обезбедиме до-
волно средства за да ја одржиме ма-
нифестацијата во живот, бидејќи без
нашите корени, без нашата историја,
традиција и култура ние практично
не постоиме, односно еден народ не
може да постои-вели тој.

Публиката навистина уживаше и
не штедеше ни зборови на пофалба
за сите гајдаши кои настапија на
оваа четрнаесто по ред издание на
оваа манифестација, за која органи-
заторите се надеваат дека ќе трае
уште долго, долго време.

Љиљана Најдовска

КУЛТУРАТА Е НЕПРОЦЕНЛИВО БОГАТСТВО

МАКЕДОНИЈА
ПРЕСТОЛНИНА 

НА ГАЈДАТА

Во рамките на 14. Фестивал на

„Собир на гајдаџии „сличности и

разлики” поради пандемијата,

еден дел мора да биде „он-лајн”

и, се надеваме, дека на овој

начин допира до сите вљубеници

на гајда. Го следиме и даваме

подршка и свирење на гајда  на

м-р Горан Василески од Прилеп,

од село Долнени, престоницата

на гајда во Македонија.

Сите ние синови и ќерки сме на на-

шата татковина, на Илинденци сме

наследници, кроиме  иднина. По-

раката која што ни ja упати М-р

Благица Илиќ-Етнолог -Етнокорео-

лог е многу важна за сите нас, да

сме ние едно и да имаме разби-

рање на ови тешки времиња.

Пријатно е чувството што голем

број   од Македонија покажува се

поголем интерес за помош и на

заштита на традиционалната кул-

тура на македонците овде во Војво-

дина. Традиционална култура е

бесценето богатство. Наша пре-

красна традиција која не смее да

биде заборавена и да треба да се

цени, а воедно да да ги потсети

граѓаните на традиционалните

вредности.
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Без јазикот нема
народ, без народот
нема идентитет

Јазикот, културата и тради-
цијата се основни елементи
кои го чинат идентитетот на
народот. Националниот совет
на македонското национално
малцинство во Република
Србија непрестано своите на-
пори ги вложува да го зачува
идентитетот на Македонците
во Република Србија, а пред се
преку соработка со Минис-
терството за просвета, наука и
технолошки развој на Репуб-
лика Србија, Координа-
цијата на националните
совети и преку одбори-
те на Советот.

Предметот Македон-
ски јазик со елементи
на национална култура,
како изборен предмет,
првите наставни пла-
нови и програми од
прво до четврто одде-
ление ги доби 2011 го-
дина  („Службени глас-
ник – Просветни глас-
ник” број 7 од 27 ноем-
ври 2011 година).

Тогаш и започна из-
учувањето на предметот
„Македонски јазик со
елементи на национал-
ната култура„ во Основ-
ното училиште „Гоце Делчев„
во Јабука каде се изучува и ден
денес. Голем придонес во оваа
круцијална активност даде
пред се здружението на при-
падниците на македонското
национално млацинство
„Илинден„ од Јабука. И така во
Јабука започна а денес предме-

тот „Македонски јазик со еле-
менти на националната култу-
ра се изучува„ во основните
училишта во Лесковац, Бого-
евце, Пландиште, Хајдучица,
Гудурица, Нови Сад, Качарево,
во десетина училишта и во над
дваесетина одделениа, однос-
но групи, а од оваа година и во
Вршац додека се чинат напори
јазикот да се воведе и во Кра-
љево и Суботица.

Плановите и програмите 
и официелно објавени

Јазикот и обазованието се
жива материја кои го следат
научниот и цивилизацискиот

напредок. Во согласност со
реформата на образовниот
систем, за предметот Маке-
донски јазик со елементи на
национална кутура изработе-
ни се и објавени Планови и
програми на наставе и учење
насочени кон ученикот и уче-
њето за основно образование

во целост – од прво до осмо
одделение. Плановите и про-
грамите за прво и петто одде-
ление се објавени во  „Служ-
бени гласник„ – „Просветни
глсник” број 15/2018 од
30.08.2018 година; за второ и
шесто одделение во „Службе-
ни гласник„ – „Просветни
глсник” број 3/2019 од
09.04,2019 година; за трето,
четврто, седмо и осмо одделе-
ние во „Службени гласник„ –
„Просветни глсник” број
6/2020 од 23.06,2020 година.
Автори на плановите и про-
грамите се Маре Каранфило-
виќ, Мирослав Каранфило-

виќ и Марјан Михајловиќ. Во
тек е изработката на Плано-
вите и програмите за средно
образование.

Новите планови имаат за
цел да им бидат водител и
подршка на наставниците да
ја планираат наставата. Пок-
рај целта на наставата, дефи-
нирани се исходите, односно
за што ќе биде способен уче-
никот по завршеното одделе-
ние, што значи планирањето
на содржините треба да им
одговара на исходите. За се-
кое одделение воспоставена
е корелација со соодветни
обврзителни предмети. Оп-
фатени се областите: кни-
жевност, елементи на нацио-

нална култура, јазик (грама-
тика, правопис, ортоепија), и
јазична култура. Од посебна
важност за наставниците се
и упатствата за дидактичко-
методичко реализирање на
програмата: планирањето на
наставата и учењето, реали-
зацијата на наставата и уче-
њето со осврт на сите облас-
ти, како и следењето и вред-
нувањето на наставата и 
учењето.

Главна цел-зачувување на
културата и традицијата

Плановите и програмите тре-
ба да ги оснажат наставници-

те кои со насочувањето
на наставата кон уче-
никот и учењето ќе ги
осмелат учениците и ќе
добиваат подобри ре-
зултати. Секако основ-
на цел е да се поттикнат
родителите и ученици-
те да си ги зачуваат
јазикот, културата и
традицијата во учи-
лиштата, во официјал-
ниот образовен систем
на државата која им
овозможува правото на
учење на предметот.

Секако дека Нацио-
налниот совет на Маке-
донците е спремен кад-
ровски и има усвоени
планови од страна на

Министерството за просвета,
наука и технолошки развој и
Заводот за унапредување на
образованието и воспитува-
њети за изработка на учебни-
ци во согласност со новите
Планови и програми на нас-
тава и учење.

Она што го имаме добиено
од нашите предци, должни сме
не само да го сочуваме туку и
да им го пренесеме на нашите
потомци. Република Србија е
демократска земја која ни
овозможува како национални
малцинства да си го сочуваме
идентитетот и ја почитува и
негува мултикултуралноста и
интеркултуралноста.

Мара Каранфиловиќ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

ВО ЈАБУКА ЗАПОЧНА...

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЈЧИН ЈАЗИК

Македонскиот јазик оваа година 
и во градот Вршац

Уште едно училиште
во кое ќе се изучува
македонскиот јазик.

Здружението на припадници
на македонското национално
малцинство во Србија „Вар-
дар„ од Вршац во координа-
ција со Националнот совет на
македонското национално
малцинство успеа да ја оства-
ри поставената цел, од сеп-
тември месец оваа година
предметот „Македонски јазик
со елементи на националната
култура” да се изучува и во
градот Вршац. Поточно, засе-
га потребна бројка за две, а
можеби и три групи на учени-
ци оваа година се изјаснија
дека сакаат да го изучуваат
предемтот „Македонски јазик
со елементи на националната
култура” во моментот во 

Основното училиште „Јован
Стерија Поповиќ”. 

Оваа е второ училиште во
рамки на општината Вршац
каде што овој предемет се из-
учува, но прво училиште кое
се наоѓа на територијата на
градското езгро на општина-
та Вршац. Ќе подсетиме дека
од училишната 2017/18 годи-
на предеметот „Македонски
јазик со елементи на нацио-
налната култура” се изучува
во Основното училиште „Мо-
ша Пијаде” во Гудурица.

Се повикуваат сите
ученици

Како јавуваат локалните пок-
раински медиуми, здружение-
то на припадници на македон-
ското национално малцинство
„Вардар” од Вршац ги покану-
ва сите заинтересирани роди-
тели да ги запишат своите

деца да го изучуваат својот
мајчин јазик со пополнување
на анкетното ливче кое можат
да го превземат во училиште-
то, а за секоја помош или ин-
формација да се јават во прос-
ториите на здружението. Како
наведуваат во здружението
кампањата за запишување на
припадниците на македонско-
то национално малцинство да
го изучуваат „Македонскиот
јазик со елементи на нацио-
налната култура” ја спроведу-
ваат под слоганот „Колку јази-
ка знаеш, толку луѓе вредиш”.

Воведувањето на предме-
тот „Македонски јазик со еле-
менти на националната кул-
тура” во Основното училиш-
те „Моша Пијаде во Гудурица,
а сега и во училиштето „Јован
Стерија Поповиќ” е резултат
на долгогодишната успешна
соработка на здружението
„Вардар” Вршац и Национал-
ниот совет на македонското
национално малцинство во
Србија. Во Гудурица интере-
сот кај учениците за изучува-
ње на овој предмет е се пого-
лемо, што не чуди доколку се
знае дека во оваа место Маке-
донците се најбројни, веднаш
после мнозинскиот народ
Србите.

Јазикот е воведен во
наставата во 2011

Предметот „Македонски
јазик со елементи на нацио-

налната култура” се изучува
во србија од училишната
2011/2012 година и досега е
воведен во дузина училишта
во Србија, а на територија на
АП Војводина покрај Гуду-
рица и Вршац и во Панчево,
Јабука, Качарево, Пландиш-
те, Хајдучица. Национални-
от совет на македонското на-
ционално мацинство во
Србија на сите ученици
обезбедува бесплатни учеб-
ници за предметот, а со цел
популаризација на овој
предмет, на крајот од секоја
училишна година, сите ново-
запишани ученици ги стиму-
лира со ваучер за купување
на училишен прибор во 
висина од три иљади динари
а најдобрите ученици учест-
вуваат на бесплатниот сед-
модневен камп во организа-
ција на македонската влада
„Ја сакам Македонија” во
Охрид. 

Покрај оваа Национални-
от совет на македонското
мнационално малцинство
во Србија и здружениата на
учениците им обезбедуваат
и едукативни новогодишни
или велигденски пакет-
чиња а им организираат и 
собири и дружења по повод
светскиот ден на мајчиниот
јазик, како и едукативни 
екскурзии.

Озрен Симјановски

Во рамките на култниот ин-
тернационален фестивал на
медитерански и европски
филм во Требиње, прикажан
е и документарниот филм
,,Плодовите на еден даб’’ при-
лагоден на условите на фести-
валот, во скратена форма и
наречен ,,Вагон.’’

Публиката, која до последно
место ја исполни летната сцена
на Домот на младите во Тре-
биње, со почитување на сите
епидемиолошки мерки, со силен
аплауз ја поздрави проекцијата,
а некои не успееа да ги сопрат
солзите предизвикани од по-
следните сцени во филмот. Во
име на Националниот совет на
македонското национално мал-
цинство во Србија, Зорица
Митровиќ се заблагодари на
публиката и организаторите на
фестивалот.

Овој документарен филм
сниман е по повод на одбеле-
жувањето на јубилејот 70 
години од доселувањето на

Македонците во Војводина,
во продукција и под покрови-
телство на Националниот со-
вет на македонското нацио-
нално малцинство. Во момен-
тов, во тек е реализација на
преводот на филмот и подго-
товка за неговото премиерно
прикажување, најпрвин во
Панчево и другите место во
кои што е сниман, а во план е
и да биде воврстен и прика-
жан на разни филмски фести-
вали во Србија и регионот.

На фестивалот во Требиње
прикажани се 20 долгометраж-
ни, краткометражни и доку-
ментарни филмски остварува-
ња. Признанија за исклучителен
придонес на евро-медитернас-
киот филм доделени се и вра-
чени на глумците Ана Софре-
новиќ и Војислав Брајовиќ, а
во нивна чест фестивалот го
затвори култниот филм ,,Буре
на барут’’ за кој сценариото го
напиша Дејан Дуковски.

Зорица Митровиќ

ЗАПОЧНАА ТУРНЕИТЕ

„Вагон” го започна
фестивалскиот пат

Пеачката група „Исток Де-
сет” уште во 2015 година во
Вршац ја основаа десетина
љубители на нотите, со цел да
ја зачуваат традиционалната
музика од овие простори, која
со години, потполно незаслу-
жено, беше скршната и не
толку достапна на народот.

Со доста труд, работа и ен-
тузијазам, како на членовите-
пеачите, така и на оркестарот,
групата израсна во една од во-
дечките во овој дел од Банат,
што по настапите, што по бога-
тиот репертоар. Таа стана учес-
ник на готово сите поголеми
манифестации во Јужен Банат
но и пошироко. Манифеста-
циите како што се „Вршачкиот
гроздобер”, „Винофест„ или
прославата на градската слава
на Вршац, не можат да поми-
нат без песните кои ги изведу-
ва групата „Исток Десет”.

Во 2019 година групата со
помош на градот Вршац, из-
даде девет песни, меѓу кои
имаше српски, македонски и
руски  нумери, а по тој повод
во мај месец истата година
беше организирана промо-
ција со концерт на кој при-
саствуваа челниците на гра-
дот, нашите пријатели али и
гости од Крива Паланка, кои
беа во посета на Вршац.

Концертите се редеа еден
по друг а очекувањата и цели-
те беа оправдани...се повеќе
луѓе и вљубеници во нотите
доаѓаат на настапот на оваа
група, за да слушнат квали-
тетна традиционална музика,
а освен песните од сите крае-
ви на Србија, од војводин-
скиот па до јужњачкиот ме-
лос, во репертоарот се најдоа
и босански севдалинки, руски
романси, понекоја романска,
ромска...а секако и незаоби-
колната македонска музика.

Има многу концерти на кои
групата ги развеселуваше Ма-
кедонците ширум Србија.
Прослава на Илинден во Ка-

чарево, Вршац, Пландиште и
Белград кои се уште се пом-
тат, а пријателството и поз-
нанствата трајат. На деновите
на македонската култура во
Нови Сад настапувавме пове-
ќе пати, а овој септември и на
свечената академија посвете-
на на Светите Кирил и Мето-
диј, во студиото „М” во прос-
ториите на Радио Нови Сад.

Затоа и не чуди фактот по
кој групата „Исток Десет” е
добитник на Златната плакета
на Националниот совет на ма-
кедонското национално мал-
цинство за заслуги во зачуву-
вањето и негувањето на маке-
донската музика и фолклорот.

Овациите и аплаузите се
најголемата награда за члено-
вите на оваа мала група, која
со своето големо срце ја попу-
ларизира, негува и чува тра-
диционалната музика на овие
простори.

Уметничкиот раководител
на групата од нејзиното само
оснивање е Биљана Петриче-
виќ, а моменталната поставка
на групата ја чинат: Весна
Марјанов, Теодора Марјанов,
Јелена Личина, Михаило Про-
шевски кои се пеачи-солисти,
Дарко Ристевски е задолжен
за кавал а воедно е и солиста,
Илија Пауновиќ кој е задол-
жен за виолина а воедно е и
солиста, Анѓелија Стојановиќ
задолжена за флаута а воедно
е и солиста и професорот Дра-
ган Ѓокиќ кој настапува на ар-
моника и гитара.

И во иднината пеачката гру-
па „Исток Десет„ ќе настапува
за сите вас, ќе ви ги разгалува
срцата, понекогаш ќе измами
понекоја солза, но едно е си-
гурно, нема да ве остави рам-
нодушни. И за крај ќе ви от-
криеме една голема желба на
пеачката група „Исток Десет”
а тоа е да ја посети Македонија
со цел да ги слушне и најмузи-
калната нација во Европа. 

Дарко Ристевски

ТРАДИЦИЈА ВО ВЕНИТЕ

„Исток десет„ 
мелем за душата

СЕ ОДОБРУВА МИНИСТЕРСТВОТО

Плановите и програмите на

наставата и учењето за

предметот Македонски

јазик со елементи на на-

ционална култура одобре-

ни се од Министерството

за просвета, наука и техно-

лошки развој на Република

Србија и како изборен

предмет во состав се на об-

разовниот систем за цело

основно образование – за

наставата од прво до осмо

одделение.



Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот 

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  2 .  ОКТОБРА 2020. / ВО ПАНЧЕВО,  ВО ПЕТОК,  2  ОКТОМВРИ 2020

на македонском језику / на македонски јазик

И по ред пан де ми је
фестивал је успе шно
одржан

Уче сни ци и из дру гих
зема ља

Гај де као је дан од нај че шћих му зич -
ких ин стру ме на та у на род ној му зич -
кој тра ди ци ји Ма ке до ни је има ју зна -
чај ну уло гу у очу ва њу на ше
ау тен тич не из вор не му зи ке. Рас про -
стра ње ност гај ди у ру рал ним обла сти -
ма ши ром Ма ке до ни је и при су ство
гај да ша на до ма ћим и вер ским про -
сла ва ма има ло је ве ли ки ути цај на
одр жа ва ње ау тен тич не во кал не, ин -
стру мен тал не и играч ке тра ди ци је.

С ру рал но-ур ба ном ми гра ци јом и
пре но ше њем не ких оби ча ја из ру рал -
них под руч ја тра ди ци о нал ни му зич -
ки ин стру мен ти, укљу чу ју ћи гај де,
пре но се се у ур ба на под руч ја, где по -
сте пе но за у зи ма ју сво је ме сто у
изград њи укуп ног му зич ко-кул тур ног
жи во та.

Гај де до не те ко ло ни за ци јом

С ко ло ни за ци јом у Па нон ској ни зи ји
Ма ке дон ци су с пла нин ских ве на ца
Ма ке до ни је са со бом до не ли нај вред -
ни ју имо ви ну ко ју су има ли – је зик,
кул ту ру, тра ди ци ју, оби ча је, отво ре -
ност и ср дач ност ко ју су на сле ди ли
од пре да ка. Они се ла ко укла па ју у
мо дел су жи во та, по што ва ња и при -

ЧЕ ТР НА Е СТИ „СУ СРЕТ ГАЈ ДА ША” У КА ЧА РЕ ВУ

ИЗ ДР ЖЉИ ВОСТ СЕ НА ГРА ЂУ ЈЕ
хва та ња раз ли ка у мул ти ет нич кој и
ви ше је зич ној Вој во ди ни. Не што од то -
га што је још увек жи во је су и гај де
ко је су до не ли.

Ста ри ји ста нов ни ци Ка ча ре ва, ко -
ји су сти гли за јед но, ка зу ју ка ко су пр -
ви пут ви де ли и чу ли тај ин стру мент
кад су из свих кра је ва до шли во зо ви -
ма. „Су сре ти гај да ша”, ко ји се већ че -
тр на ест го ди на кон ти ну и ра но одр жа -
ва ју у Ка ча ре ву, у ор га ни за ци ји
Удру же ња гра ђа на ма ке дон ске на ци -
о нал не ма њи не „Вар дар” из Ка ча ре ва
и под по кро ви тељ ством На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о нал не ма њи -
не у Ср би ји кроз про је кат „Се би у по -
хо де”, Ми ни ста р ства кул ту ре Ре пу -
бли ке Ср би је и До ма кул ту ре
„Брат ство и је дин ство” из Ка ча ре ва, а
уз по моћ Цен тра за за шти ту тра ди ци -
је и по себ но сти Ма ке дон ске на ци о -
нал не за јед ни це у Ср би ји „То ше Про -
е ски”, иде ја је ста ри јих гај да ша ко ји
на жа лост ви ше ни су с на ма. „Ро ђе на
је иде ја, за по че ли смо и ту смо”, ка жу
у ор га ни за ци о ном од бо ру „Су сре та
гај да ша”.

По сто је раз ли ке у гај да ма и из во -
ђа чи су нам то по ка за ли. Сви ра ле су
се раз ли чи те ме ло ди је и раз не вр сте
гај ди, али си гур но је да су се сви раз -
у ме ли. То је, за пра во, свр ха ма ни фе -
ста ци је – слич но сти и раз ли ке гај ди.

Уче шће и пре ко ви део-лин ка

Ове го ди не су лич но или пу тем ин -
тер не та на до га ђа ју ко ји је отво рио

пред сед ник На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не у Ср -
би ји Бор че Ве лич ков ски, на гла сив -
ши да На ци о нал ни са вет чвр сто сто ји
иза та квих про је ка та, уче ство ва ли:
Зо ран Ми тро вић, глу мац из Бе о гра -
да, ко ји је одр жао увод ну реч, Ста -
ни слав Ђор ђе вић (Оџа ци), Вла дан
Ра ди са вље вић (Аран ђе ло вац), Алек -
сан дар Ри стов ски (Бе о град), Мла ден
(Ов ча), Еди Ти ме (Срем ска Ми тро -
ви ца), Фи лип Бог да но вић (Ле ба не),

Ан дреј Јан ка (Но ви Сад), Го ран Ва -
си леј ков ски (При леп, Ма ке до ни ја),
Пе тар Ан ге лов ски (Де мир Хи сар,
Ма ке до ни ја), Бла ги ца Илић (Ско пље,
Ма ке до ни ја), Раст ко Ја ко вље вић
(Њу јорк, САД) и Вељ ко Љу шти на
(Но ви Сад).

– За хва љу је мо сви ма ко ји су по др -
жа ли до га ђај, Ми ни стар ству кул ту ре
Ре пу бли ке Ср би је, На ци о нал ном са -
ве ту ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не
у Ср би ји и гај да ши ма ко ји су сво јим
сви ра њем тог да на сви ра ли и ши ром

Ср би је и Ма ке до ни је и по ка за ли ка -
кво бо гат ство има ју и да же ле да овај
ин стру мент са чу ва мо и пред ста ви мо
пу бли ци – ре као је Или ја Нај дов ски,
је дан од ор га ни за то ра ма ни фе ста ције.

Ма ни фе ста ци је ове вр сте по ка зу ју
до бре ре зул та те, ка же Си мо Нај дов -
ски, пред сед ник удру же ња „Вар дар”
из Ка ча ре ва, и до да је:

– Ве ру је мо да ће ови мла ди љу ди
ус пе ти да отрг ну гај де од за бо ра ва и
вра те их у на род ни фол клор. По ку -
ша ва мо уз по моћ На ци о нал ног са ве -
та ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји и кон ку ри са њем код дру гих
ин сти ту ци ја, пре све га Ми ни стар ства
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, али и По -
кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва -
ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма -
њи не АП Вој во ди не, као и
По кра јин ског се кре та ри ја та за кул ту -
ру и вер ске за јед ни це АП Вој во ди не,
да обез бе ди мо до вољ но сред ста ва за
одр жа ва ње ма ни фе ста ци је, јер без
сво јих ко ре на, без сво је исто ри је, тра -
ди ци је и кул ту ре прак тич но не по сто -
ји мо, од но сно не мо же по сто ја ти је -
дан на род – ре као је.

Пу бли ка је за и ста ужи ва ла и ни је
ште де ла ре чи хва ле за све гај да ше ко -
ји су на сту пи ли на че тр на е стом из да -
њу ове ма ни фе ста ци је, за ко ју се ор -
га ни за то ри на да ју да ће још ду го, ду го
тра ја ти.

Љи ља на Нај дов ска

КУЛ ТУ РА ЈЕ НЕ ПРО ЦЕ ЊИ ВО БЛА ГО

МА КЕ ДО НИ ЈА
ПРЕСТОНИЦА ГАЈ ДИ

У окви ру 14. „Су сре та гај да ша”

„Слич но сти и раз ли ке”, због пан -

де ми је, је дан део мо ра би ти он -

лајн и на да мо се да на овај на чин

гај де до ла зе до свих љу би те ља.

Пра ти мо и по др жа ва мо сви ра ње

гај ди мр Го ра на Ва си ле ског из

При ле па, из се ла Дол не ни, пре -

сто ни це гај ди у Ма ке до ни ји.

По че ло је 
у Jабуци...

» страна IV

Ма ке дон ски је зик
ове го ди не и 
у гра ду Вр шцу

» страна IV

Сер ти фи кат „Фирма
од по ве ре ња”

» страна V

Ско ро сва ки
други Ја бу ча нин
је Ма ке до нац

» страна VI

Сви смо си но ви и кће ри сво је

отаџ би не, на след ни ци смо Илин -

де на, об ли ку је мо бу дућ ност. По ру -

ка ко ју нам је по сла ла Бла ги ца

Илић, ет но лог-ет но ко ре о лог, ве о -

ма је ва жна за све нас, да бу де мо

јед но и да има мо раз у ме ва ња за

ова те шка вре ме на. При ја тан је

осе ћај што мно ги из Ма ке до ни је

по ка зу ју све ве ће ин те ре со ва ње за

по моћ и за шти ту тра ди ци о нал не

кул ту ре Ма ке до на ца ов де у Вој во -

ди ни. Тра ди ци о нал на кул ту ра је

не про це њи во бла го. На ша див на

тра ди ци ја се не сме за бо ра ви ти и

тре ба је це ни ти, а исто вре ме но

под се ћа ти гра ђа не на тра ди ци о -

нал не вред но сти.
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Без је зи ка не ма
народа, без на ро да
не ма иден ти те та

Је зик, кул ту ра и тра ди ци ја су
основ ни еле мен ти ко ји чи не
иден ти тет љу ди. На ци о нал ни
са вет ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не у Ре пу бли ци Ср би ји не -
пре кид но ула же на по ре на очу -
ва њу иден ти те та Ма ке до на ца у
Ре пу бли ци Ср би ји, пре све га
кроз са рад њу с Ми ни стар ством
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, Ко -
ор ди на ци јом на ци о нал них са -
ве та и од бо ри ма Са ве та.

Пред мет Ма ке дон ски је зик
са еле мен ти ма на ци о нал не
кул ту ре, као из бор ни пред мет,
до био је пр ве на став не пла но -
ве и про гра ме од пр вог до че -
твр тог раз ре да 2011. го ди не
(„Слу жбе ни гла сник – Обра зов -
ни гла сник” бр. 7 од 27. но вем -
бра 2011. го ди не).

Та да је по че ло из у ча ва ње
пред ме та Ма ке дон ски је зик са
еле мен ти ма на ци о нал не кул -
ту ре у Основ ној шко ли „Го це
Дел чев” у Ја бу ци, где се и да -
нас учи. Удру же ње при пад ни -
ка ма ке дон ске на ци о нал не ма -
њи не „Илин ден” из Ја бу ке да ло
је ве ли ки до при нос овој кључ -
ној ак тив но сти. И та ко је у Ја -
бу ци по че ло, а да нас се пред -
мет Ма ке дон ски је зик са
еле мен ти ма на ци о нал не кул -
ту ре из у ча ва у основ ним шко -
ла ма у Ле сков цу, Бо го јев цу,
План ди шту, Хај ду чи ци, Гу ду -
ри ци, Но вом Са ду, Ка ча ре ву, у
де се так шко ла и у пре ко два -
де сет оде ље ња од но сно гру па,
а од ове го ди не и у Вр шцу, док
се чи не на по ри да се пред мет
уве де и у Кра ље ву и Су бо ти ци.

Пла но ви и про гра ми и
званич но об ја вље ни

Је зик и обра зо ва ње су жи ва ма -
те ри ја ко ју пра те на уч ни и ци -
ви ли за циј ски на пре дак. У
скла ду с ре фор мом обра зов ног

си сте ма, за пред мет Ма ке дон -
ски је зик са еле мен ти ма на ци -
о нал не кул ту ре при пре мље ни
су и об ја вље ни пла но ви и про -
гра ми на ста ве и уче ња на ме -
ње ни уче ни ку и уче њу за основ -
но обра зо ва ње уоп ште – од
пр вог до осмог раз ре да. Пла -
но ви и про гра ми за пр ви и пе -
ти раз ред об ја вље ни су у

„Службе ном гла сни ку” – „Про -
свет ни гла сник” број 15/2018
од 30. 8. 2018; за дру ги и ше -
сти раз ред у „Слу жбе ном гла -
сни ку” – „Про свет ни гла сник”
број 3/2019 од 9. 4. 2019; за

тре ћи, че твр ти, сед ми и осми
раз ред у „Слу жбе ном гла сни -
ку” – „Про свет ни гла сник” број
6/2020 од 23. 6. 2020. Ау то ри
пла но ва и про гра ма су Ма ре
Ка ран фи ло вић, Ми ро слав Ка -
ран фи ло вић и Мар јан Ми хај -
ло вић. У то ку је и при пре ма
пла но ва и про гра ма за сред ње
обра зо ва ње.

Циљ но вих пла но ва је усме -
ра ва ње и по др шка на став ни ци -
ма у пла ни ра њу на ста ве. По ред
свр хе на ста ве, де фи ни шу се и
ис хо ди, од но сно шта ће уче ник
би ти спо со бан на кон оце не,
што зна чи да пла ни ра ње са др -
жа ја тре ба да од го ва ра ис хо ди -
ма. Ус по ста вље на је ко ре ла ци -
ја за сва ко оде ље ње са
од го ва ра ју ћим оба ве зним
пред ме ти ма. Обла сти: књи жев -
ност, еле мен ти на ци о нал не
кул ту ре, је зик (гра ма ти ка, пра -
во пис, ор то е пи ја) и је зич ка
кул ту ра. За на став ни ке су од

по себ ног зна ча ја упут ства за
ди дак тич ко-ме то дич ку ре а ли -
за ци ју про гра ма: пла ни ра ње
на ста ве и уче ња, спро во ђе ње
на ста ве и уче ња са освр том на
све обла сти, као и пра ће ње и
вред но ва ње на ста ве и уче ња.

Глав ни циљ – очу ва ње
јези ка и тра ди ци је

Пла но ви и про гра ми тре ба да
осна же на став ни ке, ко ји ће
усред сре ђи ва њем на на ста ву и
уче ње под сти ца ти уче ни ке на
по сти за ње бо љих ре зул та та.
На рав но, глав ни циљ је под ста -
ћи ро ди те ље и уче ни ке да чу -
ва ју свој је зик, кул ту ру и тра -
ди ци ју у шко ла ма, у зва нич ном
обра зов ном си сте му у зе мљи
ко ја им омо гу ћа ва пра во на
уче ње пред ме та.

На рав но, На ци о нал ни са вет
Ма ке до на ца је ка дров ски спре -
ман и усво јио је пла но ве Ми -
ни стар ства про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја и За во да
за уна пре ђе ње обра зо ва ња и
вас пи та ња за из ра ду уџ бе ни ка
у скла ду с но вим пла но ви ма и
про гра ми ма на ста ве и уче ња.

Оно што смо до би ли од пре -
да ка, ду жни смо не са мо да са -
чу ва мо већ и да пре не се мо сво -
јим по том ци ма. Ре пу бли ка
Ср би ја је де мо крат ска зе мља
ко ја нам омо гу ћа ва да као на -
ци о нал не ма њи не са чу ва мо
свој иден ти тет и да по шту је мо
и не гу је мо мул ти кул ту ра ли зам
и ин тер кул ту рал ност.

Ма ре Ка ран фи ло вић

МА КЕ ДОН СКИ ЈЕ ЗИК У ОБРА ЗОВ НОМ СИ СТЕ МУ

ПО ЧЕ ЛО ЈЕ У JАБУЦИ...

ОБРА ЗО ВА ЊЕ НА МА ТЕР ЊЕМ ЈЕ ЗИ КУ

Ма ке дон ски је зик ове го ди не и у гра ду Вр шцу
Још јед на шко ла у
којој ће се из у ча ва ти
ма ке дон ски је зик

Удру же ње при пад ни ка ма ке -
дон ске на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји „Вар дар” из Вр шца у
ко ор ди на ци ји с На ци о нал ним
са ве том ма ке дон ске на ци о нал -
не ма њи не ус пе ло је да по стиг -
не за цр та ни циљ, а то је да од
сеп тем бра ове го ди не пред мет
Ма ке дон ски је зик са еле мен -
ти ма на ци о нал не кул ту ре поч -
не да се из у ча ва и у гра ду Вр -
шцу. Кон крет но, за сад су се две
гру пе уче ни ка из ја сни ле да же -
ле да уче пред мет Ма ке дон ски
је зик са еле мен ти ма на ци о нал -
не кул ту ре у ОШ „Јо ван Сте ри -
ја По по вић”.

Ово је дру га шко ла у оп шти -
ни Вр шац у ко јој се из у ча ва
овај пред мет, али пр ва шко ла
ко ја се на ла зи на те ри то ри ји
град ског је згра у оп шти ни Вр -
шац. Под се ти ће мо вас да се од
школ ске 2017/18. го ди не у
Основ ној шко ли „Мо ша Пи ја -
де” у Гу ду ри ци из у ча ва пред -
мет Ма ке дон ски је зик са еле -
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре.

По зи ва ју се сви уче ни ци

Ка ко пре но се ло кал ни и по -
кра јин ски ме ди ји, Удру же ње

при пад ни ка ма ке дон ске на ци -
о нал не ма њи не „Вар дар” из
Вр шца по зи ва све за ин те ре со -
ва не ро ди те ље да упи шу де цу
да уче ма тер њи је зик по пу ња -
ва њем упит ни ка ко ји мо гу
пре у зе ти у шко ли, а за сва ку
по моћ или ин фор ма ци ју мо гу
се ја ви ти у про сто ри ја ма

удруже ња. Пре ма на во ди ма
удру же ња, кам па ња за упис
при пад ни ка ма ке дон ске на ци -
о нал не ма њи не за из у ча ва ње
Ма ке дон ског је зи ка са еле -
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре
спро во ди се под сло га ном

„Што ви ше је зи ка зна те, ви ше
љу ди вре ди те”.

Уво ђе ње пред ме та Ма ке дон -
ски је зик са еле мен ти ма на ци -
о нал не кул ту ре у Основ ној
шко ли „Мо ша Пи ја де” у Гу ду -
ри ци, а са да и у шко ли „Јо ван
Сте ри ја По по вић”, ре зул тат је
ду го го ди шње успе шне са рад ње

удру же ња „Вар дар” Вр шац и
На ци о нал ног са ве та ма ке дон -
ске на ци о нал не ма њи не у Ср -
би ји. Ина че, у Гу ду ри ци ра сте
ин те ре со ва ње уче ни ка за из у -
ча ва ње овог пред ме та, што не
чу ди ако зна мо да су у том

месту Ма ке дон ци нај број ни ји
по сле ве ћин ског на ро да Ср ба.

Је зик уве ден у 
на ста ву 2011.

Пред мет Ма ке дон ски је зик са
еле мен ти ма на ци о нал не кул ту -
ре пре да је се у Ср би ји од школ -
ске 2011/2012. го ди не и уве ден
је у де се ти на ма шко ла у Ср би -
ји, на те ри то ри ји АП Вој во ди не
у бли зи ни Гу ду ри це и Вр шца,
као и у Пан че ву, Ја бу ци, Ка ча -
ре ву, План ди шту, Хај ду чи ци.
На ци о нал ни са вет ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не у Ср би ји
обез бе ђу је бес плат не уџ бе ни ке
за све уче ни ке, а с ци љем по пу -
ла ри за ци је овог пред ме та на
кра ју сва ке школ ске го ди не сви
но во у пи са ни сту ден ти се под -
сти чу ва у че ром за ку по ви ну
школ ског при бо ра у из но су од
три хи ља де ди на ра, док нај бо -
љи уче ни ци уче ству ју у бес плат -
ном сед мо днев ном кам пу „Во -
лим Ма ке до ни ју” у Охри ду, ко ји
ор га ни зу је ма ке дон ска влада.

По ред то га, На ци о нал ни савет
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи -
не у Ср би ји и удру же ња по кла -
ња ју уче ни ци ма еду ка тив не но -
во го ди шње или ус кр шње па кети -
ће и ор га ни зу ју дру же ња поводом
Свет ског да на ма тер њег је зи ка,
као и еду ка тив не екс кур зи је.

Озрен Си мја нов ски

У окви ру култ ног ме ђу на род -
ног фе сти ва ла ме ди те ран ског
и европ ског фил ма у Тре би њу
при ка зан је до ку мен тар ни
филм „Пло до ви јед ног хра ста”,
при ла го ђен усло ви ма фе сти ва -
ла, у скра ће ном об ли ку на зван
„Ва гон”.

Пу бли ка, ко ја је до по след -
њег ме ста ис пу ни ла лет њу
позор  ни  цу
До ма омла -
ди не у Тре -
би њу, по -
шту ју ћи све
епи де  ми о  -
ло шке ме ре,
про јек ци ју
је до че ка ла
гром ким апла у зом, а не ки ни -
су ус пе ли да за у ста ве су зе
изазва не по след њим сце на ма
у фил му. У име На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске на ци о -
налне ма њи не у Ср би ји пу бли -
ци и ор га ни за то ри ма фе сти -
ва ла за хва ли ла је Зо ри ца
Ми тро вић.

Овај до ку мен тар ни филм
сни мљен је по во дом 70. го ди -

шњи це ми гра ци је Ма ке до на -
ца у Вој во ди ну, а про из ве ден
је под по кро ви тељ ством На ци -
о нал ног са ве та ма ке дон ске на -
ци о нал не ма њи не. Тре нут но је
пре вод фил ма у то ку, као и
при пре ма за пре ми је ру, пр во
у Пан че ву и дру гим ме сти ма
на ко ји ма је сни ман, а пла ни -
ра но је да се увр сти у про гра -

ме ра зних
ф и л м  с к и х
фе сти ва ла у
Ср би ји и ре -
ги о ну.

На фе сти -
ва лу у Тре -
би њу при ка -
за но је 20

игра них, крат ких и до ку мен тар -
них фил мо ва. При зна ња за из -
у зе тан до при нос евро ме ди те -
ран ском фил му до де ље на су
глум ци ма Ани Со фре но вић и
Во ји сла ву Бра јо ви ћу, а у њи хо -
ву част фе сти вал је за тво рио
култ ни филм „Бу ре ба ру та”, за
ко ји је сце на рио на пи сао Де јан
Ду ков ски.

Зо ри ца Ми тро вић

КРЕ НУ ЛЕ ТУР НЕ ЈЕ

„Ва гон” за по чео
фестивал ско пу то ва ње

Пе вач ку гру пу „Ис точ на де -
сет ка” осно ва ло је 2015. го ди -
не у Вр шцу де се так љу би те ља
му зи ке, ка ко би се са чу ва ла
тра ди ци о нал на му зи ка са овог
под руч ја ко ја је го ди на ма,
потпу но не за слу же но, би ла
скрај ну та и на ро ду не до вољ но
доступ на.

Уз мно го тру да, ра да и ен ту -
зи ја зма, ка ко чла но ва пе ва ча,
та ко и ор ке стра, гру па је из ра -
сла у јед ног од ли де ра у овом
де лу Ба на та и по на сту пи ма и
по бо га том ре пер то а ру. По ста -
ла је уче сник ско ро свих глав -
них до га ђа ја у ју жном Ба на ту и
ши ре. Ма ни фе ста ци је по пут
„Вр шач ке бер бе”, „Ви но фе ста”
или про сла ве град ске сла ве Вр -
шца не мо гу да про ђу без песама
ко је из во ди гру па „Ис ток десет”.

У 2019. го ди ни гру па је, уз
по моћ Гра да Вр шца, об ја ви ла
де вет пе са ма, ме ђу ко ји ма су
срп ске, ма ке дон ске и ру ске пе -
сме, а тим по во дом у ма ју исте
го ди не ор га ни зо ва на је про мо -
ци ја с кон цер том ко ме су при -
су ство ва ли град ски чел ни ци,
на ши при ја те љи и го сти из
Кри ве Па лан ке ко ји су би ли у
по се ти Вр шцу.

Кон цер ти су се ни за ли је дан
за дру гим и оче ки ва ња и ци ље -
ви су би ли оправ да ни. Све ви -
ше љу ди и љу би те ља му зи ке
до ла зи на на ступ ове гру пе, да
слу ша ква ли тет ну тра ди ци о -
нал ну му зи ку, а по ред пе са ма
из це ле Ср би је, од вој во ђан ског
ме ло са до ме ло са ју га, на ре -
пер то а ру су би ле и бо сан ске
сев да лин ке, ру ске ро ман се, по -
не ка ру мун ска, ром ска, и на -
рав но не из бе жна ма ке дон ска
му зи ка.

Мно го је кон це ра та на ко ји -
ма је гру па раз ве се ли ла Ма ке -
дон це ши ром Ср би је. Про сла -
ва Илин де на у Ка ча ре ву,

Вр шцу, План ди шту и Бе о гра ду
пам ти се и да нас, а при ја тељ -
ства и по знан ства тра ју. На сту -
пи ли су не ко ли ко пу та то ком
„Да на ма ке дон ске кул ту ре” у
Но вом Са ду, а овог сеп тем бра
на све ча ној ака де ми ји по све -
ће ној Све ти ма Ћи ри лу и Ме то -
ди ју, у сту ди ју М у про сто ри ја -
ма Ра дио Но вог Са да.

Сто га ни је из не на ђу ју ће што
је гру па „Ис ток де сет” осво ји -
ла Злат ну пла ке ту На ци о нал -
ног са ве та ма ке дон ске на ци о -
нал не ма њи не за за слу ге у
очу ва њу и не го ва њу ма ке дон -
ске му зи ке и фол кло ра.

Ова ци је и апла уз нај ве ћа су
на гра да за чла но ве ове ма ле
гру пе ко ја сво јим ве ли ким ср -
цем по пу ла ри ше, не гу је и чу ва
тра ди ци о нал ну му зи ку на овим
про сто ри ма.

Умет нич ки ди рек тор гру пе
од ње ног на стан ка је Би ља на
Пе три че вић, а њен тре нут ни
са став чи не: Ве сна Мар ја нов,
Те о до ра Мар ја нов, Је ле на Ли -
ци на, Ми ха и ло Про шев ски, ко -
ји су пе ва чи со ли сти, Дар ко Ри -
стев ски, за ду жен за фла у ту и
та ко ђе со ли ста, Или ја Па у но -
вић, за ду же на за ви о ли ну, а
ујед но и со ли ста, Ан ђе ли ја Сто -
ја но вић, за ду же на за фла у ту и
та ко ђе со ли ста, и про фе сор
Дра ган Ђо кић, ко ји сви ра хар -
мо ни ку и ги та ру.

У бу дућ но сти ће за све вас
на сту па ти пе вач ка гру па
„Исток де сет”, они ће вам раз -
ма зи ти ср ца, по не кад ће из ма -
ми ти и по не ку су зу, али јед но
је си гур но: не ће вас оста ви ти
рав но ду шним. На кра ју ће мо
вам от кри ти ве ли ку же љу пе -
вач ке гру пе „Ис ток де сет”, а то
је да по се те Ма ке до ни ју ка ко
би на сту пи ли ис пред нај му зи -
кал ни јег на ро да у Евро пи.

Дар ко Ри стев ски

ТРА ДИ ЦИ ЈА У ВЕ НА МА

„Ис ток де сет” 
ме лем за ду шу

СВЕ ОДО БРА ВА МИ НИ СТАР СТВО

Пла но ве и про гра ме на ста ве

и уче ња за пред мет Ма ке -

дон ски је зик са еле мен ти ма

на ци о нал не кул ту ре одо бра -

ва Ми ни стар ство про све те,

на у ке и тех но ло шког раз во ја

Ре пу бли ке Ср би је и као 

избор ни пред мет део су си -

сте ма обра зо ва ња за це ло -

куп но основ но обра зо ва ње –

за на ста ву од пр вог до осмог

раз ре да.



Од ав гу ста сви
насло ви ће мо ћи да
се чи та ју пу тем
интер нет плат фор ми

„Ма ке дон ска ви де ли на”, нај -
ста ри ји је и нај у ти цај ни ји
ма ке дон ски лист у Ср би ји.
Пр ви пут се по ја вио 2006. го -
ди не као не за ви сни лист.
Због сво је ре пу та ци је и ути -
ца ја, на ша ку ћа с ду гом и бо -
га том тра ди ци јом ва жи за
јед ну од на ци о нал них ин сти -
ту ци ја Ма ке до на ца у Ср би -
ји. Чи та лач ку пу бли ку углав -
ном чи не гра ђа ни сред ње
кла се и ви со ко о бра зо ва ни
гра ђа ни. У сво јој исто ри ји
ова ку ћа је са ра ђи ва ла с мно -
гим ва жним кул тур ним и на -
уч ним ства ра о ци ма.

У да на шње вре ме штам -
па ње ме сеч них ча со пи са по -
ста ло је из у зет но ску по и
ни ма ло про фи та бил но.
Елек трон ски ме сеч ни ча со -
пи си и књи ге но се бу дућ -
ност јер се ди ги тал но об ја -
вљу ју. Та ко ђе мо гу са др жа -
ти текст и сли ке; е-књи ге се
мо гу чи та ти на ра зним
елек трон ским уре ђа ји ма,
као што су по себ ни чи та чи
е-књи га (ра зни е-чи та чи),
та бле ти и па мет ни те ле фо -
ни. Иа ко мно ги љу ди ми сле
да је е-књи га са мо обич на
„Word” или PDF да то те ка,
чи не ве ли ку гре шку. Ме ђу -
тим, та ква да то те ка се мо же
ко пи ра ти. Ме ђу тим, све ово
је по сле ди ца не до вољ не
инфор ми са но сти.

– Об ја вљи ва ње елек трон -
ског ме сеч ни ка је са вр ше на
од лу ка јер је по ста вље но
пред не у по ре ди во ве ћу пу -
бли ку. По ред то га што су

пре но сни, елек трон ски ме -
сеч ни ча со пи си мо гу се ди -
стри бу и ра ти го то во ши ром
све та пу тем глав них мре -
жних тр жи шта као што су
„Google Play” и „iTunes”. А
об ја вљи ва ње елек трон ских
ме сеч ни ка мо же се оба ви ти
не у по ре ди во бр же од
штампа них, од но сно за са мо
не ко ли ко не де ља. На ша
упра ва је сим бо лич но од лу -
чи ла да на наш нај ве ћи
празник Илин ден, оде мо на
гло бал но тр жи ште или у
про дав ни цу апли ка ци ја 
„Google Play”, као и нa „Ap-
ple” и „iTunes”, где ће сви на -
ши чи та о ци широм све та
мо ћи да пре у зму наш са др -
жај на пот пу но бес плат ну
упо тре бу – ка жу из ме наџ -
мен та НИУ МИ ИЦ-а.

До да ју:
– У свет ским ди ги тал ним

књи жа ра ма по сто је сто ти не
хи ља да ча со пи са за књи ге и
сва ком је по тре бан мар ке -
тинг да би био при ме ћен.
По пут кла сич них књи жа ра,
и ин тер нет про дав ни це ну де
ве ли ки из бор ча со пи са и
књи га, па је нео п ход но на -
пра ви ти раз ли ку да би сте за -
ин те ре со ва ли по тен ци јал ног
чи та о ца. По ред то га, кон ку -
рен ци ја на ин тер не ту је ин -
тен зив ни ја јер је број по ну -
ђе них на сло ва ве ћи не го у
тра ди ци о нал ним про дај ним
ме сти ма. Из да вач ка ку ћа
„Ма ке дон ски ин фор ма тив ни
и из да вач ки цен тар” д. о. о.
по све ћу је по себ ну па жњу
овом про бле му и раз ви ја
мар ке тин шке па ке те по себ -
но ди зај ни ра не за он лајн
про мо ци ју. Же ли мо да
разви је мо је дин стве ну по ну -
ду за сва из да ња.

Петак, 2. октобар 2020.
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„МА КЕ ДОН СКА ВИ ДЕ ЛИ НА” ОСВА ЈА СВЕТ

Из да ња НИУ МИ ИЦ-а
на „Плеј стору”

ВЕ ЛИ КО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА МА КЕ ДОН СКУ ПИ СА НУ РЕЧ

СЕР ТИ ФИ КАТ „ФИР МА ОД ПО ВЕ РЕ ЊА”

ТВ ЕМИ СИ ЈЕ НА МА КЕ ДОН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Но ви фор ма ти, но ва ли ца

НИУ „Ма ке дон ски
инфор ма тив ни и
изда вач ки цен тар”
до бит ник ва жне
награ де

Сер ти фи кат се до би ја
по мо ћу спе ци јал ног
ал го рит ма

Но вин ска из да вач ка ку ћа „Ма -
ке дон ски ин фор ма тив ни и из -
да вач ки цен тар” д. о. о. Пан че -
во с по но сом је са оп шти ла да
је та ин сти ту ци ја за свој це ло -
ку пан рад, по себ но за но ви не
ко је из да је у но вом кон цеп ту,
на кон са мо де вет ме се ци ра да
за ра ди ла на гра ду за рад у овој
ка лен дар ској го ди ни – сер ти -
фи кат „Фир ма од по ве ре ња”.

„С об зи ром на то да смо ку ћа
с ду гом и бо га том тра ди ци јом,
ко ја се због свог угле да и ути ца -
ја сма тра јед ном од на ци о нал -
них ин сти ту ци ја Ма ке до на ца у
Ср би ји, сма тра мо да је на ве де -
на на гра да си гур но оправ да на и
пред ста вља ве ли ки под сти цај за
да љи рад и знак ко ји за слу жу је -
мо са да ће би ти на на слов ној
стра ни ци – на слов ним стра на -
ма на ших пу бли ка ци ја – сер ти -
фи кат ’Фир ма од по ве ре ња’”, ка -
жу из ове ин сти ту ци је.

Сер ти фи кат осно ван 2013.
го ди не

Сер ти фи кат „Фир ма од по ве -
ре ња” по слу је на европ ском тр -
жи шту од 2013. го ди не. Про је -
кат је по кре нуо Цен тар за
ис тра жи ва ње ми шље ња ку паца

д. о. о. (ЦЗИМК д. о. о.). Успе -
шно се ре а ли зу је за хва љу ју ћи
све о бу хват ним пре ли ми нар ним
ана ли за ма и на пред ним тех но -
ло ги ја ма, ко је трај но ме ња ју по -
сто је ће по слов не мо де ле, ста во -
ве и ре ак ци је ко ри сни ка.

Нај но ви ја тех но ло ги ја омо -
гу ћа ва куп ци ма при ступ ши ро -
ком спек тру ин фор ма ци ја ко је
се од но се на сва ки по је ди нач -
ни про из вод, услу гу, ком па ни -

ју или ин сти ту ци ју. Упу ће ни
ко ри сни ци зах те ва ју ажу ри ра -
не ин фор ма ци је о ком па ни ја -
ма чи је услу ге ко ри сте. Че сто
же ле да зна ју мо гу ли ве ро ва -
ти од ре ђе ној ор га ни за ци ји. Ко -
ри сни ци мо бил них уре ђа ја
пре тра жу ју на ин тер не ту ин -
фор ма ци је о ком па ни ја ма ко -
је их за ни ма ју. Има ју ћи то на
уму, Бе о град ски ис тра жи вач ки
цен тар по кре нуо је ини ци ја ти -
ву за олак ша ва ње ко му ни ка ци -
је из ме ђу ком па ни ја и њи хо -
вих кли је на та.

На кон спро во ђе ња од ре ђе ног
ис тра жи ва ња ство рен је ино ва -
тив ни ис тра жи вач ки про је кат,
ме то до ло ги ја ко ја омо гу ћа ва да
се на осно ву да тог ал го рит ма
утвр ди та ко зва ни ко е фи ци јент

ми шље ња. Цен тар за ис тра жи -
ва ње ми шље ња ку па ца д. о. о.
вр ши о свом тро шку ис тра жи -
ва ње од ре ђе не ком па ни је на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је,
ко ри сте ћи спе ци ја ли зо ва ни
софт вер, раз ви јен од пољ ске
ком па ни је СВОК д. о. о., ко ри -
сте ћи гор њи ал го ри там. Тре -
нут но ни јед на ин сти ту ци ја не
спро во ди ис тра жи ва ње по мо -
ћу ове ме то де.

Сер ти фи кат „Фир ма од по -
ве ре ња” по стао је ве о ма по пу -
ла ран и по што ван ме ђу пред у -
зет ни ци ма и њи хо вим
кли јен ти ма у зе мља ма у ко ји -
ма је про је кат за жи вео. То је
је дан од нај по пу лар ни јих сер -
ти фи ка та, из дат у не ко ли ко зе -
ма ља Европ ске уни је.

По бед ни ке би ра ком пју тер

Ко е фи ци јент ми шље ња кре и -
ра се на осно ву по себ ног ал го -
рит ма и пред ста вља збир свих
ми шље ња та мо шњих ко ри -
сни ка у од но су на ком па ни је
ко је су пред мет ис тра жи ва ња.
Сва ка фир ма се про ве ра ва по -
мо ћу про гра ма по себ но на -
пра вље ног за ту свр ху, ко ји је
тра же њем тзв. осе тљи вих из -

ра за за пра во за пи су ју све ко -
мен та ре ко ји се од но се на ту
ком па ни ју и од раз су не тач но -
сти и ни за дру гих не га тив них
од но сно по зи тив них осо би на,
ка рак те ри сти ка, због ко јих
куп ци не мо гу да ве ру ју да тој
ком па ни ји.

То мо гу би ти из ра зи ко ји ути -
чу на ре пу та ци ју, као и на низ
дру гих ка рак те ри сти ка, због че -
га ком па ни ја за слу жу је по ве ре -
ње ку па ца. У за ви сно сти од ре -
зул та та те ста ко е фи ци јен та
ми шље ња, по слов ни су бјект
сти че при ли ку да уче ству је у
про јек ту „Фир ма од по ве ре ња”.
У слу ча ју да је ре зул тат ин спек -
ци је не га ти ван, при вред ни су -
бјект гу би пра во на до би ја ње
по твр де то ком те ку ће го ди не.
Ако је пак ин спек ци ја да ла по -
зи тив не ре зул та те, је дан од
кон сул та на та ком па ни је
ЦЗИМК д. о. о. оба ве шта ва по -
тен ци јал ног уче сни ка у про јек -
ту. Сер ти фи кат „Фир ма од по -
ве ре ња” је до ку мент ко ји
по твр ђу је до бру ре пу та ци ју од -
ре ђе них су бје ка та и до не кле од -
ра жа ва сте пен за до вољ ства њи -
хо вих ко ри сни ка.

По твр да о по ве ре њу је при -
зна ње чи ји је циљ ства ра ње до -
бре сли ке о пред у зе ћу или по -
слов ном су бјек ту, ко ја је
ди рект но по ве за на са из град -
њом до брог ими џа. По тен ци јал -
ни ко ри сник ко ји пр ви пут ула -
зи у од ре ђе ну ком па ни ју или
пред у зе ће ра ди је би ве ро вао
ком па ни ји ко ју је до де лио не -
за ви сни ис тра жи вач ки цен тар
не го ком па ни ји ко ја не ма та кво
при зна ње. За хва љу ју ћи то ме
пред у зе ћа ко ја су по хва ље на и
ко ји ма је до де љен сер ти фи кат
„Фир ма од по ве ре ња” сма тра ју
се ком па ни ја ма ко је су тач не и
пру жа ју ви сок ни во услу ге.

Циљ овог про јек та је да оба -
ве сти што ве ћи број ку па ца да
се не ка ком па ни ја из два ја од
кон ку рен ци је. ЦЗИМК д. о. о.
из два ја ве ли ка сред ства за про -
мо ци ју оних при вред них су бје -
ка та ко ји по се ду ју сер ти фи кат
„Фир ма од по ве ре ња”. Осно ва
за из град њу ими џа би ло ко је
ком па ни је са сер ти фи ка том је
елек трон ска ви зит кар та на веб-
ло ка ци ји www.firmaodpovere-
nja.com.

Озрен Си мја нов ски

„У ду ху Ма ке до ни је”
Алек сан дре
Милошев ске на 
РТВ Ду на ву

По ред већ по зна тих РТВ еми -
си ја на Јав ном сер ви су РТВ
Вој во ди не „Ма ке дон ско сун це”
и „Ма ке до ни јум”, ко је уре ђу ју
Злат ко Јан ку лов ски и Ју ли ја на
Ми лу ти но вић, од не дав но по -
сто је и две но ве еми си је на ма -
ке дон ском је зи ку. Уме сто еми -
си је „Ба нат ско сон це”, ко ја је
еми то ва на на РТВ Пан че ву од
2006. го ди не, са да у но вом ру -
ху иде еми си ја „Ма ке дон ске
ле по те”.

„Ма ке дон ске ле по те” су по -
лу ча сов на еми си ја на ма ке дон -
ском је зи ку ко ја се при ка зу је
на ТВ Пан че ву од 2018. го ди не
као на ста вак еми си је на РТВ
Пан че ву „Ба нат ско сон це”, ко -
ја се еми то ва ла од 2006. до
2018. го ди не. Ба ви се те ма ма
из свих сег ме на та жи во та Ма -
ке до на ца у Пан че ву и око ли -
ни. По себ на па жња је по све ће -
на жи во ту Ма ке до на ца,
њи хо вим про бле ми ма, ра ду и
ус пе си ма ко је по сти жу на свим
по љи ма. Та ко ђе се пра те ак тив -
но сти у че ти ри обла сти у ко ји -
ма Ма ке дон ци мо гу да де лу ју
пре ко удру же ња и На ци о нал -
ног са ве та МНМ у Ре пу бли ци

Ср би ји. Нај ви ше па жње је по -
све ће но не го ва њу ма ке дон ског
је зи ка и кул ту ре, као и очу ва -
њу тра ди ци је и исто ри је Ма ке -
до на ца у Ре пу бли ци Ср би ји.
Та ко ђе се пра те ак тив но сти
Ма ке до на ца у ре ги о ну Пан че -
ва у ра зним кул тур но-умет нич -
ким про гра ми ма.

Еми си ја на ма ке дон ском је -
зи ку „Ма ке дон ске ле по те” на
РТВ Пан че ву се пре ми јер но
при ка зу је сва ког пет ка у 12 са -
ти, а по на вља у су бо ту у 7.30.
Уред ни ца еми си је је Алек сан -
дра Ми ло шев ска.

Она уре ђу је и еми си ју „У ду -
ху Ма ке до ни је” на РТВ Ду наву.

То је по лу ча сов на еми си ја на
ма ке дон ском је зи ку, ко ја се
пре ми јер но при ка зу је на Ре -
ги о нал ној те ле ви зи ји Ду нав од
2018. го ди не. Ба ви се те ма ма
из свих сег ме на та жи во та Ма -
ке до на ца у Вој во ди ни. По себ -
на па жња је по све ће на жи во ту
Ма ке до на ца, њи хо вим про бле -
ми ма, ра ду и ус пе си ма ко је
по сти жу на свим по љи ма. Та -
ко ђе, пра те се ак тив но сти у че -
ти ри обла сти у ко ји ма Ма ке -
дон ци мо гу да де лу ју пре ко
удру же ња и На ци о нал ног са -
ве та МНМ у Ре пу бли ци Ср би -
ји. Нај ви ше па жње по све ће но
је не го ва њу ма ке дон ског је зи -
ка и кул ту ре, као и очу ва њу
тра ди ци је и исто ри је Ма ке до -
на ца у Ре пу бли ци Ср би ји. Та -
ко ђе се пра те ак тив но сти Ма -
ке до на ца у Вој во ди ни у
ра зним кул тур но-умет нич ким
про гра ми ма.

Еми си ја на ма ке дон ском је -
зи ку „Дух Ма ке до ни је” на РТВ
Пан че ву се пре ми јер но при ка -
зу је сва ког че тврт ка у 14.30.

А. М.

ВИ СО КО ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ МЕ СЕЧ НИК

Пре ма про фи лу, да нас

„Ма ке дон ска ви де ли на”

при па да ме сеч ном ча со пи -

су ко ји се при др жа ва ви со -

ко про фе си о нал них но ви -

нар ских стан дар да, но ви -

на ма ко је не гу ју кул ту ру

ди ја ло га и сло бо ду из ра -

жа ва ња. На спи ску је не -

ко ли ко спе ци ја ли зо ва них

ре дов них до да та ка, а ме ђу

њи ма су и деч ји до да так

„Ду га”, књи жев ни ча со пис

„Ви де ло”, омла дин ски ча -

со пис „Ма ке дон”, као и

мно га дру га по себ на из да -

ња или књи ге ко је из да -

вач ко ве ће од лу чи да из да

као из да вач под овим 

именом.
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „ИЛИН ДЕН – ЈА БУ КА”

СКО РО СВА КИ ДРУ ГИ ЈА БУ ЧА НИН 
ЈЕ МА КЕ ДО НАЦ

МА КЕ ДО НИ ЈА ФОР МИ РА ЛА ВЛА ДУ

Но ва вла да, 
ста ри про бле ми

Иза зо ви на пу ту
про спе ри те та

Да ли је ЕУ бли жа?

У ма ке дон ској др жа ви, по -
сле илин ден ских пра зни ка,
по ли ти ча ри су се ко нач но
оку пи ли и од лу чи ли да фор -
ми ра ју но ву вла ду са ста рим
„бор ци ма”, али још увек не
зна мо с ко јим ка па ци те ти -
ма. Ула зи мо у дру гу по ло ви -
ну вла да ви не со ци јал де мо -
кра те Зо ра на За е ва, чи ји се
про бле ми го ми ла ју из да на
у дан.

Пр ви ман дат но ве-ста ре
вла де ни је био та ко сја јан.
Афе ре с при слу шки ва њем ни -
су раш чи шће не, Спе ци јал но
ту жи ла штво је пр во ин кри -
ми ни са но, а по том про па ло,
док су еко но ми ја и жи вот ни
стан дард гра ђа на оста ли та -
мо где је су. Ме ђу тим, с по ја -
вом пан де ми је ви ру са ко вид
19 еко ном ска оче ки ва ња по -
ста ла су све неиз ве сни ја.

Пи та ње је ода кле са да по -
че ти. По сто је ли не ки при о -
ри те ти или ће се па ра лел но
ре ша ва ти сва су штин ска пи -
та ња за ма ке дон ско дру штво.
Али бу ди мо ма ње ам би ци о -
зни, уме ре но пе си ми стич ни
и ре ал ни ји. Си ту а ци ја у ма -
ке дон ској др жа ви, ко ја је са -
да зва нич на чла ни ца НА ТО-
а, да ле ко је од пер цеп ци је
бо љег су тра.

Но ва вла да се још за гре ва,
тра же ћи „проб них” 100 да на
да ви де шта би ура ди ли, твр -
де ћи да су до са да би ли да ле -
ко од из вр шне вла сти. У ства -
ри, све је исто, осим ако
за не ма ри мо пе ри од тех нич ке
вла де. Про бле ми се и да ље
мно же. Док мла ди љу ди жељ -
но иш че ку ју отва ра ње гра ни -
ца и вак ци на ци ју про тив но -
вог ви ру са.

Опо зи ци ја, та ко ђе, ни ми -
ли ме тар на пред. Иа ко су опет

из гу би ли на из бо ри ма, по сле
ло кал них и пред сед нич ких
из бо ра ни опо зи ци ји не иде
до бро. Све ово зву чи као уна -
пред на пи сан сце на рио за ТВ
се ри ју. Сва ко оста је на свом
ме сту од по чет ка до кра ја.
Од го вор ност за не у спех по бе -
де ле жи та мо где је од у век би -
ла – на гра ђа ни ма.

Они би ра ју ове „пер спек -
тив не” по ли ти ча ре, по др жа -
ва ли су ове „ре во лу ци о нар -
не” опо зи ци о не ли де ре, че сто
не зна ју шта је нај бо ље за њих
и др жа ву, не зна ју ка ко да
пред ви де бу дућ ност сво је де -
це... С дру ге стра не, по ли тич -
ка ели та је са вр ше на гру па
по је ди на ца ко ји увек зна ју
шта је нај бо ље за се бе, за
држа ву и за сва ког гра ђа ни -
на у њој.

То је мо жда основ ни про -
блем ма ке дон ске др жа ве, не
иден ти фи ка ци ја крив ца и
кри ви це, већ са мо ње но пре -
ба ци ва ње с јед ног на дру гог,
а на кра ју она увек за вр ши у
ру ка ма љу ди.

И то је ствар ност. Не ма раз -
ло га да се оче ку је не што но -
во, дру га чи је. За че ти ри, или
мо жда две го ди не, исти ли де -
ри ће ре ћи да ни су има ли до -
вољ но вре ме на да ре ше све
про бле ме. Исти љу би те љи фо -
те ља ре ћи ће да их је пан де -
ми ја спре чи ла, да је гло бал на
еко ном ска кри за бло ки ра ла
њи хо ве иде је, да је све оста ло
пла ни ра но, али да ни су мо гли
да про ме не окол но сти ко је
ни су у њи хо вим рукама.

У ства ри, све је у њи хо вим
„цр ним” ру ка ма. И суд би на
ма ке дон ских гра ђа на, и суд -
би на еко но ми је, и кључ про -
спе ри те та и бу дућ но сти ма -
ке дон ске др жа ве. Са мо су те
ру ке то ли ко по цр не ле да ни
са ме не ви де шта др же у себи.

Мит ко Ар на у дов, 
док то ранд на Фа кул те ту

по ли тич ких на у ка
Универ зи те та у Бе о гра ду

ОСМИ СЕПТЕМБАР – ДАН НЕЗАВИСНОСТИ МАКЕДОНИЈЕ

Ове године без прославе

Нај број ни је удру же ње гра ђа на
ма ке дон ске на ци о нал не за јед -
ни це на ла зи се у Ја бу ци, се лу с
нај ве ћом кон цен тра ци јом Ма -
ке до на ца у чи та вој Ср би ји

Удру же ње гра ђа на „Илин ден –
Ја бу ка” јед но је од нај ве ћих
удру же ња при пад ни ка ма ке -
дон ске за јед ни це у Ср би ји, а
бро ји пре ко 600 ак тив них чла -
но ва. Ово удру же ње је фор ми -
ра но 2003. го ди не, као јед на од
по дру жни ца удру же ња „Вар -
дар” у Пан че ву. Од 2011. го ди -
не де лу је као са мо стал но удру -
же ње ко је ра ди на очу ва њу,
за шти ти и уна пре ђе њу ма ке -
дон ске кул ту ре, тра ди ци је и је -
зи ка. По зна та је чи ње ни ца да
је ма ке дон ски је зик у слу жбе -
ну упо тре бу уве ден нај пре у Ја -
бу ци још дав не 2009. го ди не.

Бу ду ћи да је Ја бу ка ме сто с
нај ве ћом кон цен тра ци јом при -
пад ни ка ма ке дон ске на ци о нал -
не за јед ни це у Ср би ји, од но сно
да је прак тич но сва ки дру ги
ме шта нин Ја бу ке ма ке дон ског
по ре кла, у на ве де ном пе ри о ду,
тач ни је од осни ва ња ор га ни за -
ци је па до да нас, Удру же ње је
сво је ак тив но сти усме ра ва ло
пр вен стве но на очу ва ње је зи ка
и обра зо ва ња, та ко да је уз ве -
ли ки труд и за ла га ње и уз по -
моћ На ци о нал ног са ве та ма ке -
дон ске на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји у школ ској 2012/13. го -
ди ни пр ви пут фор ми ра но оде -
ље ње за пред мет Ма ке дон ски
је зик са еле мен ти ма на ци о нал -
не кул ту ре. На ред них школ -
ских го ди на упи си ва не су дру -
га, тре ћа, че твр та ге не ра ци ја
уче ни ка, а ова тра ди ци ја се на -
ста ви ла све до да на шњих да на.

Жен ски ак тив нај број ни ји

У Ја бу ци се го ди на ма одр жа ва
цен трал на про сла ва Илин де на,
нај ве ћег пра зни ка Ма ке до на ца
не са мо у Ма ке до ни ји и Ср би -
ји не го и у це лом све ту. То је
увек при ли ка да се Ма ке дон ци
од Су бо ти це до Вра ња упо зна -
ју, раз ме не ис ку ства и пла ни -
ра ју за јед нич ке ак ци је.

По ред Илин де на, ак ти ви сти
Удру же ња обе ле жа ва ју Дан др -
жав но сти Ма ке до ни је (8. сеп -
тем бар), Дан устан ка Ма ке до -

ни је (11. ок то бар), за тим Дан
ре во лу ци о нар не бор бе (23. ок -
то бар), али и тра ди ци о нал не
пра зни ке као што су Ва си ли ца
– пра во слав на Но ва го ди на, Ве -
лиг ден и дру ге вер ске, али и на -
ци о нал не да ту ме, ка да се у Ја -
бу ци одр жа ва ју ма ни фе ста ци је
по све ће не овим пра зни ци ма.

Ме ђу чла но ви ма Удру же ња
има до ста же на ко је су ор га ни -
зо ва не у Сек ци ју же на. Сво јим
уме ћи ма у при пре ма њу тра ди -
ци о нал них је ла осво ји ле су
мно штво на гра да на ет но-фе -
сти ва ли ма у Ср би ји по след њих
го ди на. Сек ци ја же на је уче -
ство ва ла на ви ше фе сти ва ла у
при пре ма њу ет но-хра не, а ме -
ђу мно го број ним на гра да ма
ис ти чу се пр во ме сто на „Штру -
дли ја ди” у До ло ву, пр во ме сто
на „Ку пу си ја ди” у Гло го њу и

гран-при на Фе сти ва лу ет но-
-хра не у Бе о гра ду.

Удру же ње „Илин ден – Ја бу -
ка” по зна то је по себ но по Ме -
ђу на род ном ет но-фе сти ва лу
„Грав че на тав че”, ко ји се одр -
жа ва сва ке го ди не, уз уче шће
мно го број них еки па из зе мље
и ино стран ства, а њих два де се -
так уче ству је и у так ми чар ском
де лу фе сти ва ла, ко ји се за вр -
ша ва тра ди ци о нал ним це ло ве -
чер њим кон цер том у цен тру Ја -
бу ке.

Удру же ње ре дов но уче ству је
на кон кур си ма ко је рас пи су ју
Ре пу бли ка Ср би ја, АП Вој во ди -
на, Град Пан че во и На ци о нал -
ни са вет ма ке дон ске на ци о нал -
не ма њи не, јер се ње го ве
ак тив но сти фи нан си ра ју из до -
на ци ја и до та ци ја на кон кур -
си ма. Удру же ње је сво јим ак -
тив но сти ма при мер дру гим
удру же њи ма ка ко тре ба да се
ра ди, а пи та ње по слов ног про -
сто ра је у са рад њи с На ци о нал -
ним са ве том и Гра дом Пан че -
вом ре ше но адап та ци јом ста ре
ко тлар ни це у скло пу До ма кул -
ту ре „Ко чо Ра цин”.

Све од лу ке од зна ча ја за рад
Удру же ња до но си Скуп шти на
удру же ња, ко ју чи не нај ак тив -
ни ји чла но ви, а спро во де их
пред сед ник Удру же ња, Управ -

ни од бор и пред сед ник Управ -
ног од бо ра, ко ји во лон тер ски
оба вља ју све по сло ве у ве зи с
ра дом Удру же ња.

На след ни ци слав ног пре тка

Уз удру же ње „Илин ден” у Ја -
бу ци као не у мо ран чу вар
тради ци је и на сле ђа функ ци о -
ни ше и нај ста ри је кул тур но-
умет нич ко дру штво ма ке дон -
ске на ци о нал не за јед ни це у
Ср би ји, КУД „Ва сил Ха џи ма -
нов”, ко је но си име по чу ве ном
де ди чу ве ног уну ка, Ва си лу Ха -
џи ма но ву, ис так ну том ет но му -
зи ко ло гу и са ку пља чу ма ке дон -
ске на род не и из вор не пе сме.
Од 2017. го ди не ово дру штво
је уз по др шку На ци о нал ног са -
ве та ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не и удру же ња „Илин ден”
из Ја бу ке, али и До ма кул ту ре
„Ко чо Ра цин”, кре ну ло у је дан
но ви жи вот и да нас бро ји бли -
зу сто по ла зни ка раз ли чи тих
ге не ра ци ја.

На жа лост, то ком ове го ди не
мно ге ма ни фе ста ци је ко је су
би ле у пла но ви ма и про гра ми -
ма ка ко удру же ња „Илин ден”,
та ко и Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Ва сил Ха џи ма нов”,
мо ра ле су да бу ду от ка за не или
по ме ре не.

Озрен Си мја нов ски

Упркос великој жељи Македо-
наца у Србији, Дан независно-
сти Македоније ове године без
манифестација

Због тренутне ситуације с ко-
ронавирусом, који је отказао
манифестације широм света,
после 29 година независности
Македоније, ове године, 8. сеп-
тембра, Дан независности је
остао без прославе у Србији.
Национални савет македонске
националне мањине, упркос
великој жељи, био јe приморан
да упути апел свим организа-
цијама да буду одговорне и да
не угрожавају ни своје здравље
ни здравље других грађана.

Осми септембар је Дан неза-
висности Македоније и држав-
ни је празник који се слави у
Македонији. Њиме се обележа-
вају суверенитет, независност
и аутономија Македоније и ма-
кедонског народа. Референдум
у Македонији одржан је уочи
распада СФРЈ 8. септембра
1991. године. Препознавши си-
туацију у Југославији, први ви-
шестраначки македонски пар-
ламент усвојио је Декларацију
о независности 25. јануара
1991. Уследила је одлука о рас-
писивању референдума 8. сеп-
тембра 1991. године. Осмог

септембра 1991. године огром-
на већина од 95% грађана који
су изашли на референдум по-
зитивно је одговорила на рефе-
рендумско питање: „Да ли сте

за независну Македонију с пра-
вом уласка у будућу унију су-
верених држава Југославије?”

У званичном извештају Ко-
мисије за спровођење рефе-
рендума наводи се да нису
поднете жалбе на начин на ко-
ји је он спроведен због непра-
вилности или кршења одред-
би Закона о републичком
референдуму. Референдуму је
претходила Декларација о не-
зависности коју је усвојио пр-
ви вишестраначки македонски

парламент 25. јануара 1991.
Након затварања бирачких
места грађани су се спонтано
окупили на Тргу Македонија
у центру Скопља, где је Маке-

донски радио организовао це-
ремонију под називом „Глас за
Македонију”, уз наступ стоти-
на естрадних звезда. Будући

први председник Републике
Македоније Киро Глигоров
обратио се македонском наро-
ду историјским говором:

„Грађани Македоније, дозво-
лите ми вечерас да честитам
вама и свим грађанима Маке-
доније на слободној, сувереној
и независној Македонији.”

Дан независности као држав-
ни празник је нерадни дан у
Македонији. Председник и
влада Македоније организују
разне свечаности. Председник
традиционално додељује орден
„8. септембар”. Људи традици-
онално одлазе на излете у по-
зната излетишта.

Mакедонске амбасаде, кон-
зулати и представништва ши-
ром света организују коктеле и
свечаности у земљама у који-
ма се налазе. Међутим, због
вандредних услова ове године
све прославе дана државности
су отказане. О. С.



Од август сите
наслови ќе можат да
се читаат и преку
интернет
платформите.

„Македонска виделина”, е
најстариот и највлијателен
македонски весник во Србија.
Првпат се појави уште во
2006 година како независен
весник.

Заради својата репутација
и влијание, оваа куќа со дол-
га и богата традиција се сме-
та за една од националните
институции на Македонци-
те во Србија. Читателството
се состои главно од граѓани
од средна класа и високо об-

разовани граѓани. Во нивна-
та историја тиа соработуваа
со многу важни културни и
научни творци.

Во денешно време, печа-
тењето месечни списанија
стана исклучително скапо и
воопшто не профитабилно.
Електронските месечни
списанија и книги ја носат
иднината затоа што се диги-
тално издадени. Тие можат
да содржат и текст и слики;
е-книгите можат да се чита-
ат на различни електронски
уреди, како што се специјал-
ни читачи на е-книги (разни
е-читачи), таблети и памет-
ни телефони. Иако многу
луѓе мислат дека е-книгата е
само обична датотека Word
или PDF, тие прават голема
грешка. Ова не е така од ед-
ноставна причина што так-
вата датотека може да се ко-
пира. Сепак, сето ова е по-
следица на недоволно ин-
формирање.

– Објавувањето на елек-
тронско месечно списание е
совршена одлука затоа што
е поставено пред неспоред-
ливо поголема публика.

Покрај преносливоста, е-
месечните списанија можат
да се дистрибуираат скоро
низ целиот свет преку голе-
мите онлајн пазари како
што се Google Play и iTunes.
И издавањето на електрон-
ски месечни списанија мо-
же да се направи неспоред-
ливо побрзо од печатот, од-
носно во само неколку не-
дели. Нашиот менаџмент
одлучи симболично на на-
шиот најголем празник
Илинден, да излезе на
светскиот глобален пазар
или продавница за аплика-
ции Google Play, како и на
Apple и iTunes, каде што си-
те наши читатели ширум
светот ќе можат да ја презе-
маат нашата содржина на

целосно бесплатно употре-
ба-велат од менаџментот на
НИУ МИИЦ.

Додаваат:
– Во светските дигитални

книжарници има стотици
илјади списанија за книги и
на секој од нив им треба
маркетинг за да бидат забе-
лежани. Како и класичните
книжарници, онлајн про-
давниците нудат голем из-
бор на списанија и книги и
потребно е да се направи
разлика за да се заинтереси-
ра потенцијален читател.
Покрај тоа, конкуренцијата
на интернетот е поизразена
бидејќи бројот на понудени
наслови е поголем отколку
на традиционалните про-
дажни места.

Новинско издаавачката
установа „Македонски ин-
формативен и издавачки
центар„ Д.О.О посветува
посебно внимание на овој
проблем и развива марке-
тинг пакети специјално на-
менети за промоција на ин-
тернет. Ние сакаме да раз-
виеме единствена понуда од
сите изданија. О. С.

Петок, 2 октомври 2020

pancevac@pancevac-online.rs

VII

ГОЛЕМО ПРИЗНАНИЕ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПИШАН ЗБОР

СЕРТИФИКАТ „ФИРМА ОД ДОВЕРБА„

ТВ ЕМИСИИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

Нови формати, нова лица

НИУ „МИИЦ„
добитник на важна
награда

Сертификатот се
добива со помош на
посебен алгоритам

Новинско издавачката уста-
нова „Македонски информа-
тивен и издавачки центар„
Д.О.О Панчево со гордост
информираше дека таа ин-
ституција, за својата севкуп-
на работа, особено за весни-
ците кои ги издава во нов
концепт само по девет месеци
работа и труд, ја заработи на-
градата за трудот во ова ка-
лендарска 2020 година, награ-
дата под наслов Сертификат
„Фирма од доверба”.

„Имајќи предвид дека сме
куќа со долга и богата тради-
ција, која поради својата ре-
путација и влијание се смета
за една од националните ин-
ституции на Македонците во
Србија, сметаме дека горена-
ведената награда е секако оп-
равдана и претставува голем
поттик за понатамошна ра-
бота, а знакот кој го заслужу-
ваме сега ќе се најде на на-
словната страница - наслов-
ните страници на нашите
публикации Сертификат
„Фирма од доверба”” велат од
оваа установа

Сертификатот
воспоставен во 
2013 година

Сертификатот „Фирма од до-
верба” работи на европскиот
пазар од 2013 година. Проек-
тот беше инициран од Цента-
рот за истражување на мисле-
ња за клиенти ДОО (ЦЗИМК
ДОО). Успешно се реализира
благодарение на сеопфатните
прелиминарни анализи и на-
предните технологии, кои
трајно ги менуваат постојни-
те деловни модели, ставови и
реакции на корисниците.

Најновата техника им
овозможува на клиентите
пристап до широк спектар на
информации, кои се поврза-
ни со секој поединечен про-
извод, услуга, претпријатие
или институција. Информи-

раните корисници бараат
ажурирани информации за
компаниите чии услуги ги
користат. Тие често сакаат да
знаат дали можат да и веру-
ваат на одредена организа-
ција Корисниците на моби-
лен уред пребаруваат на ин-
тернет за информации за
компаниите што ги интере-
сираат. Имајќи го тоа пред-
вид, Центарот за истражува-
ње од Белград покрена ини-
цијатива за олеснување на
комуникацијата помеѓу ком-
паниите и нивните клиенти.

По спроведено одредено
истражување, креиран е ино-

вативен истражувачки про-
ект, методологија, што овоз-
можува основата на даден ал-
горитам да го одреди такана-
речениот коефициент на мис-
лење. „Центар за истражува-
ње на мислења за клиенти“
ДОО спроведува истражува-
ње на одредена компанија на
територијата на Република
Србија на свој трошок, ко-
ристејќи специјализиран
софтвер, развиен од полската
компанија СВОК ДОО, со по-
мош на горенаведениот алго-
ритам. Во моментов, ниту 

една институција не спрове-
дува истражување користејќи
го овој метод.

Сертификатот „Фирма на
доверба“ стана многу попула-
рен и почитуван меѓу пре-
тприемачите и нивните кли-
енти во земјите каде што про-
ектот заживеа. Тој е еден од
најпопуларните сертификати
издадени во неколку земји на
Европската унија.

Победниците ги избира
компјутер

Коефициентот на мислење е
создаден врз основа на посе-
бен алгоритам и претставува

збир на сите мислења на та-
мошните корисници во однос
на компаниите кои се пред-
мет на истражувањето. Се-
која компанија се проверува
со помош на програма, спе-
цијално изработена за таа
цел, која со пребарување на
т.н. чувствителните изрази
всушност ги запишуваат сите
коментари, кои се поврзани
со таа компанија и се одраз на
неточност и низа други нега-
тивни, или позитивни црти,
карактеристики, поради што
клиентите не можат да веру-

ваат на дадената компанија. 
Оваа можат да бидат из-

рази, кои влијаат на угледот,
како и на низа други каракте-
ристики, поради што таа ком-
панија заслужува доверба од
клиентите. Во зависност од
резултатите од тестот коефи-
циент на мислење, деловниот
субјект стекнува можност да
учествува во проектот „Фир-
ма на доверба“. Во случај ре-
зултатот од инспекцијата да
биде негативен, економскиот
субјект го губи правото да до-
бие потврда во текот на те-
ковната година. Ако провер-
ката, пак, дала позитивни ре-
зултати, еден од консултанти-
те на компанијата ЦЗИМК
ДОО го информира потен-
цијалниот учесник на проек-
тот. Сертификатот „Фирма на
доверба е документ што ја
потврдува добрата репута-
ција на одредени субјекти и
до одреден степен го одразува
степенот на задоволство на
нивните корисници.

Потврдата за довербата е
признание, кое има за цел да
создаде добар имиџ на компа-
нија или деловен субјект, што
е директно поврзано со гра-
дење на добар имиџ. Потен-
цијален корисник, влегувајќи
во одредена фирма или пре-
тпријатие за прв пат, повеќе
би сакал да верува во фирма
што е наградена од независен
истражувачки центар, откол-
ку фирма што нема такво
признание. Благодарение на
тоа, бизниси што имаат по-
фалби и се здобиле со серти-
фикатот „Фирма на доверба„
се сметаат за компании кои се
точни и обезбедуваат високо
ниво на услуги.

Овој проект има за цел да
им соопшти на што повеќе
корисници дека дадената
компанија се издвојува во од-
нос на конкуренцијата.
ЦИМК ДОО издвојува голе-
ми финансиски средства за
промоција на оние деловни
субјекти кои имаат сертифи-
кат „Фирма на доверба„. Ос-
нова за градење на имиџот на
секоја компанија со сертифи-
кат е електронска визит-кар-
тичка на веб-страницата
www.firmaodpoverenja.com.

Озрен Симјановски

„Во духот на
Македонија„ на
Александра
Милошевиќ на РТВ
Дунав

Покрај веќе познатите РТВ
емисии на Јавниот сервис на
РТВ Војводина „Македонско
сонце„ и „Македониум„ кои ги
уредуваат Златко Јанкуловски
и Јулијана Милутиновиќ, од
скоро во етарот се присатни и
две нови емисии  и тоа намес-
то емисијата „Банатско сонце”
која се емитираше на РТВ
Панчево од 2006 година сега
во ново руво оди емисијата
„Македонски убавини”.

„Македонски убавини” е
получасовна емисија на маке-
донски јазик, се емитира на
ТВ Панчево од 2018 година
како продолжение на еми-
сијата на РТВ Панчево „Ба-
натско сонце” која се емити-
раше од 2006 до 2018 година.
Во неа се обработуваат теми
од сите сегменти на животот
на Македонците во Панчево и
околијата. Посебно внимание
се обраќа на животот на Ма-
кедонците, нивните пробле-
ми, работа и успеси кои ги
постигнуваат на сите полиња.

Се следат и активностите во
четирите области во кои Ма-
кедонците организирано пре-
ку здруженијата и Национал-
ниот совет на МНМ во Репуб-
лика Србија можаат да делу-
ваат. Најмногу внимание се
посветува на негувањето на
македонскиот јазик, култура-
та, чувањето на традицијата и
историјата на Македонците
во Република Србија. Исто

така се следат и активностите
на Македонците во панчевач-
ката регија во различни кул-
турно-уметнички програми.

Емисијата на македонски
јазик „Македонски убавини”
на РТВ Панчево се емитира
премиерно секој петок во 12
часот, а се репризира во сабо-
та во 07 и 30 часот. Уредник
на емисијата е Александра
Милошевска.

Таа ја уредува и емисијата
„Во духот на Македонија”,
која се емитира на РТВ Дунав.
Тоа е получасовна емисија на
македонски јазик, се емитира
премиерно на регионалната
ТВ Дунав од 2018 година. Во
неа се обработуваат теми од
сите сегменти на животот на
Македонците во Војводина.
Посебно внимание се обраќа
на животот на Македонците,
нивните проблеми, работа и
успеси кои ги постигнуваат
на сите полиња. Се следат и
активностите во четирите
области во кои Македонците
организирано преку здруже-
нијата и Националниот совет
на МНМ во Република
Србија можаат да делуваат.
Најмногу внимание се посве-
тува на негувањето на маке-
донскиот јазик, културата,
чувањето на традицијата и
историјата на Македонците
во Република Србија. Исто
така се следат и активностите
на Македонците во Војводи-
на во различни културно-
уметнички програми.

Емисијата на македонски
јазик „Духот на Македонија”
на РТВ Панчево се емитира
премиерно секој четврток во
14 и 30 часот. А. М.

„МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА„ ГО ОСВОЈУВА СВЕТОТ

Изданијата на НИУ
МИИЦ и на play store

ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛЕН МЕСЕЧНИК

Според профилот, денес

„Македонска виделина”

припаѓа на месечно списа-

ние кое се придржува до

високо професионалните

новинарски стандарди, вес-

ник кој негува култура на

дијалог и слобода на израз-

ување. На списокот има не-

колку специјализирани

редовни додатоци, а меѓу

нив се истакнува и додато-

кот за деца. „Sуница”, спи-

сание за литература

Видело, списание за млади

„Македон” како и многу

други специјални изданија

или книги што издавачкиот

совет ги избира да ги објави

под оваа име како издавач.



ЗДРУЕНИЕ „ИЛИНДЕН” – ЈАБУКА

РЕЧИСИ СЕКОЈ ДРУГ ЈАБУЧАНИН Е
МАКЕДОНЕЦ

МАКЕДОНИЈА ФОРМИРА ВЛАДА

Нова влада 
стари проблеми
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Предизвици на
патот на
просперитет

Дали е ЕУ поблиску?

Во македонската држава
после Илинденските праз-
ници конечно политичари-
те со собраа и одлучија да ја
формират новата влада со
старите „борци”, ама ние се-
уште не знаеме со какви ка-
пацитети. Се влегува во
второто полувреме од вла-
деењето на социјалдемокра-
тот Зоран Заев на кого про-
блемите од ден во ден му се
таложат.

Првиот мандат на ново-
старата влада и не беше та-
ка сјаен. Аферите од при-
слушкуваните разговори не
се расчистија, Специјално-
то обвинителство прво се
криминализираше а потоа и
пропадна, додека еконо-
мијата и животниот стан-
дард на граѓаните останаа
таму каде што беа. Меѓутоа
со почетокот на панде-
мијата на вирусот ковид 19
и економските очекуваа
почнаа да стануваат се по-
неизвесни.

Прашање од каде ќе се
почне сега. Дали постојат
приоритети или сите суш-
тествени прашања за маке-
донското општество ќе се
решаваат паралелно. Но,
ајде да бидемо помалку ам-
бициозни, умерено песи-
мистични и повеќе реални.
Ситуацијата во македонска-
та држава, која је сега и офи-
цијално членка на НАТО е
далеко од перцепцијата за
подобро утре.

Новата влада сеуште се
загрева, бара „пробни” 100
дена да се видело што ќе на-
правиле, демек до сега дале-
ку биле од извршната власт.
А всушност се е исто, освен
ако го занемариме периодот
од техничката влада. Про-
блемите и понатаму се 

множат. Додека младите
трпеливо чекаат отварање
на границите и вакцина за
новиот вирус.

Опозицијата исто така,
ниту милимет напред. Иако
повторно ги изгубија избо-
рите, после локалните и
претседателските, работите
ни таму не се минуваат. Се-
то ова наликува на одна-
пред напишано сценарио од
телевизијска серија. Сите
остануваат на своите места
од почеток до крај. Одго-
ворноста за тоа што не ус-
пела да победат се наоѓа та-
му када што се наоѓала и се-
когаш – кај граѓаните. И ка-
ко ќе ја погледнеш сета ма-
кедонска приказна, можеш
да заклучиш дека е сета ви-
на кај граѓаните.

Тие ги бираат овие „пер-
спективни” политичари, тие
ги подржуваа овие „револу-
ционерни” лидери на опози-
цијата, тие најчесто не знаат
што е најдобро за нив и
државата, тие не умеат да ја
предвидат иднината на
своите деца... додека, од дру-
га страна, политичката ели-
та е перфектна, група на по-
единци кои секогаш знаат
што е најдобро и за себе, и
за државата и за секој граѓа-
ни во неа.

Тоа е можеби основиот
проблем на македонската
држава, односно не иденти-
фикувања на вината и ви-
новникот. Туку само пре-
фрлување на истата од ед-
ните кај другите, ама секо-
гаш завршува во рацете на
народот.

И тоа е реалност. Нема
причина да се очекува неш-
то ново, поразлично. За че-
тири, или можеби за две го-
дини истите лидери ќе ве-
лат дека немале доволно
време да ги затворат сите
проблеми. Истите љубите-
ли на фотелјата ќе велат де-
ка пандемијата ги спречила,
дека глобалната економска
криза ги блокирала нивни-
те идеи, дека се било плани-
рано другачије, ама дека не
можат да ги променат окол-
ностите кои не се во нивни
раце.

А всушност се е во нивни-
те „црни” раце. И судбината
на македонските граѓани, и
судбината на економија и
клучот за просперитет и ид-
нината на македонската
држава. Само толку се тие
раце поцрнети што ниту тие
самите не можат да согледат
што држат во нив.

Митко Арнаудов,
докторант на Факултетот

за политички науки,
Универзитет во Белград.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”, 

Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” 

• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:

Александар Живковић • Уредници додатка: Синиша Трајковић 

и Озрен Симјановски • Аутор текстова: Борче Величковски 

• Техничка припрема: Предраг Кнежевић • Фотографије: 

приватне колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

8-МИ СЕПТЕМВРИ-ДЕНОТ НЕ НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА

Оваа година без прославa

Најголемото здружение на
граѓани на македонската на-
ционална заедница се наоѓа во
селото Јабука со најголема
концентрација на Македонци
во цела Србија.

Здружението на граѓани
„Илинден-Јабука” од Јабука е
едно од најголемите здруже-
нија на припадници на маке-
донската национална заед-
ница во Република Србија,
во кое членуваат над 600 ак-
тивни членови. Ова здруже-
ние е формирано во 2003 го-
дина, како една од подруж-
ниците на здружението
„Вардар“ Панчево. Од 2011
година работи како независ-
но здружение кое работи на
зачувување, заштита и уна-
предување на македонската
култура, традиција и јазикот.
Познат е фактот дека маке-
донскиот јазик за првпат бе-
ше воведен во официјална
употреба најпрвин во Јабука
уште во 2009 година.

Бидејќи Јабука е место со
најголема концентрација на
припадници на македонската
национална заедница во Ре-
публика Србија, односно
практично секој друг жител
на Јабука е со македонско по-
текло, во споменатиот пери-
од, поточно од основањето
на организацијата до денес,
здружението своите актив-
ности ги насочува пред се
кон зачувување на јазикот. и
образованието, така што со
голем напор и посветеност и
со помош на Националниот
совет на македонското на-

ционално малцинство во
Србија, во учебната 2012/13
година за прв пат беше фор-
мирано одделение за предме-
тот „Македонски јазик со
елементи на национална кул-
тура” во Република Србија.
Во следните учебни години,
беа запишани втората, тре-
тата, четвртата генерација
ученици и оваа традиција
продолжи сè до денес, кога
веќе е на пат деветата генера-
ција ученици кои го изучува-
ат овој предмет.

Женскиот актив е најброен

Со години централната про-
слава на Илинден, најголеми-
от празник на Македонците
не само во Република Маке-
донија и Република Србија,
туку и во целиот свет се одр-
жува во Јабука. Тоа секогаш
представува можност за Ма-
кедонците од Суботица до
Врање да се сретнат, разменат
искуства и да испланираат за-
еднички активности.

Покрај Илинден, активис-
тите на здружението го одбе-
лежуваат денот на македон-
ската државност на 8 септем-
ври, 11 октомври, денот на
македонското востание, по-
тоа 23 октомври, денот на ре-
волуционерната борба, но и
традиционалните празници
како што се Василица-Пра-
вославна Нова Година, Велиг-
ден и други верски и нацио-
нални датуми и настани пос-

ветени на овие празници се
одржуваат во Јабука.

Меѓу членовите на здруже-
нието има многу жени кои се
организирани во Секцијата
за жени. Со своите вештини
во подготвување традицио-
нални јадења, тие имаат ос-
воено многу награди на етно
фестивалите во Република
Србија со години наназад.
Женскиот актив учествува на
повеќе фестивали во подго-
товка на етно храна, а меѓу
многуте награди можеме да
ги истакнеме и првото место
на Штрудлијада во Долово,
прво место на Зелкијада во
Глогоњ и Гран при во Белград
на Фестивалот на етно храна.

Здружението „Илинден-
Јабука” е особено познато по
Меѓународниот етно фести-
вал „Гравче на тавче” што се
одржува секоја година со
учество на бројни екипи од
земјава и странство, од кои
дваесетина секојпат учеству-
ваат во натпреварувачкиот
дел на фестивалот кој за-
вршува со традиционален це-
ловечерен концерт во цента-
рот на Јабука.

Здружението редовно
учествува на конкурсите кои
се објавувани од страна на
Република Србија, АП Војво-
дина, Градот Панчево и На-
ционалниот совет на маке-
донското национално мал-
цинство, бидејќи активнос-
тите на здружението се фи-

нансираат од донации и до-
тации по пат на конкурси.Со
своите активности, здруже-
нието е пример за другите
здруженија за тоа како да се
работи, а прашањето за де-
ловниот простор е решено во
соработка со Националниот
совет и градот Панчево со
адаптирање на старата кот-
ларница која се наоѓа во рам-
ките на Домот на културата
„Кочо Рацин”.

Сите одлуки од важност за
работата на Здружението се
донесуваат на Собранието
на Здружението, кое се сос-
тои од најактивните члено-
ви, а ги спроведува претсе-
дателот на Здружението, Уп-
равниот одбор и претседате-
лот на Управниот одбор, кои
доброволно ги извршуваат
сите задачи поврзани со
Здружението.

Наследници на познатиот
предок

Заедно со Здружението
„Илинден” во Јабука делува и
најстарото Културно-умет-
ничко друштво на македон-
ската национална заедница
во Србија, КУД „Васил Хаџи-
манов„ кое  го носи името на
славниот дедо од славниот
внук, Васил Хаџиманов, ис-
такнат етномузиколог и со-
бирач на македонски народ-
ни и изворни песни. Од 2017
година, ова друштво, со под-
дршка на Националниот со-
вет на македонското нацио-
нално малцинство и Здруже-
нието „Илинден“ од Јабука,
но и Домот на културата „Ко-
чо Рацин“, започна нов жи-
вот и денес друштвото има
близу стотина членови од
различни генерации. 

За жал, во текот на оваа го-
дина, многу од манифеста-
циите што беа во плановите и
програмите и на Здружение-
то „Илинден“ и на културно-
уметничкото друштво „Васил
Хаџиманов“ мораше да бидат
откажани или преместени.

Озрен Симјановски

И покрај огромната желба
на Македонците во Србија,
Денот на независноста на
Македонија оваа година без
прослава.

Поради актуелната состојба со
Коронавирусот кој ги откажа
манифестациите ширум све-
тот, по 29 години од осамо-
стојувањето на Македонија,
оваа година 8-ми септември
Денот на независноста остана
без прослава во Србија. На-
ционалниот совет на македон-
ското национално малцин-
ство и покрај големата желба
сепак беше приморан да исп-
рати апел до сите организации
да бидат одговорни и да не го
загрозуваат ни своето ни
здравјето на другите граѓани.

8-ми спетември е ден на не-
зависноста на Македонија и е
државен празник кој се праз-
нува во Македонија. Празни-
кот ја означува сувереноста,
независноста и самостојноста
на Македонија и македонскиот
народ. Референдумот во Маке-
донија се одржал во предве-
черјето на распадот на СФРЈ
на 8 септември 1991 година.

Согледувајќи ја состојбата
во Југославија, првиот пове-
ќепартиски македонски пар-
ламент ја усвоил Деклара-
цијата за независност на
25јануари 1991 година. По
што следуваше и одлуката за

распишување на референдум
на 8 септември 1991. На 8 сеп-
тември 1991 година убедливо
мнозинство од 95% од граѓа-
ните што излегоа на референ-
думот, позитивно одговорија
на референдумско прашање:

„Дали сте за самостојна Ма-
кедонија со право да стапи во
иден сојуз на суверени држа-
ви на Југославија”?

Во официјалниот извештај
на Комисијата за спроведува-
ње на Референдумот се вели
дека за начинот на кој беше
спроведен не беа поднесени
приговори или жалби поради
неправилности или повреди
на одредбите на Законот за ре-
публички Референдум. На ре-
ферендумот му претходела
Декларација за независност

што првиот повеќепартиски
Македонски парламент ја ус-
воилнна 25 јануари 1991 годи-
на. По затворањето на изби-
рачките места, граѓаните спон-
тано се собирале на плошта-
дот „Македонија” во центарот

на Скопје. каде Македонското
радио организирала свеченост
насловена „Глас за Македо-
нија” со настап на стотина ест-
радни ѕвезди.

Идниот прв претседател на
Република Македонија, Киро
Глигоров, се обратил кон ма-
кедонскиот народ со историс-
киот говор:

„Граѓани и граѓанки на Ма-
кедонија дозволете вечерва
на вас и на сите граѓани и гра-
ѓанки на Македонија, да ви ја
честитам слободна, суверена
и самостојна Македонија”.
Денот на независноста како
државен празник е неработен
ден во Македонија. Претседа-
телот и Владата на Македонија
организираат разни свеченос-
ти. Претседателот традицио-
нално го доделува Орденот „8
Септември”. Народот тради-
ционално оди на излети во
познатите излетнички места.
Македонските амбасади, кон-
зулати и представништва во
целиот свет приредуваат при-
годни коктели и свечености во
земјите во кои се наоѓаат. Ме-
ѓутоа, поради вондредните ус-
лови оваа година сите просла-
ви за денот на државноста беа
откажани. О. С.



Не вен ча ни парт не ри
из јед на че ни 
с брачним

Про це ду ра у 
не ко ли ко ко ра ка

Ван брач ни парт не ри од ско ра
мо гу да оства ре пра во на по ро -
дич ну пен зи ју. Из ме на ма За -
ко на о пен зиј ском и ин ва лид -
ском оси гу ра њу, ко је су сту пи -
ле на сна гу кра јем 2019. го ди -
не, ван брач ни парт нер је пр ви
пут из ри чи то по ме нут као члан
по ро ди це умр лог ли ца (оси гу -
ра ни ка, од но сно ко ри сни ка ста -
ро сне, пре вре ме не ста ро сне или
ин ва лид ске пен зи је), у че му се
огле да свр ха из ме не, јер са мо
чла но ви по ро ди це (уже – су -
пру жни ци / ван брач ни парт -
не ри и де ца, те ши ре – ро ди те -
љи, бра ћа и се стре) умр лог ли -
ца мо гу да оства ре пра во на
по ро дич ну пен зи ју.

Шта је ван брач но
партнерство?

Ван брач но парт нер ство или
ван брач на за јед ни ца (по пу лар -
ни ји на зив) је сте трај ни ја за -
јед ни ца жи во та же не и му шкар -
ца, из ме ђу ко јих не ма брач них
смет њи (на при мер да ли це ко -
је је у ван брач ној за јед ни ци
ни је исто вре ме но и у бра ку с
дру гим ли цем или да су ли ца у
ван брач ној за јед ни ци бли ски
крв ни срод ни ци).

Ван брач но парт нер ство исто -
пол них парт не ра у Ср би ји и
да ље ни је за кон ски пре по зна -
то и ре гу ли са но, чак ни као де

фак то (што је је дан од три мо -
де ла уре ђе ња исто пол них за -
јед ни ца у ве ли ком бро ју европ -
ских зе ма ља), те се, као и ка да
је де фи ни ци ја бра ка у пи та њу,
ин си сти ра на за јед ни ци му -
шкар ца и же не.

Усло ви на стра ни умр лог
оси гу ра ни ка

Усло ви ко ји се зах те ва ју за ван -
брач не парт не ре го то во су иден -
тич ни они ма ко ји се тра же за
су пру жни ке. Осим на рав но до -
ка зи ва ња тра ја ња за јед ни це.
Хај де он да да по гле да мо ко ји
усло ви мо ра ју да се ис пу не да
би сте то пра во оства ри ли.

Ово пра во мо же те да оства -
ри те ако је ваш ван брач ни парт -
нер имао нај ма ње пет го ди на
ста жа оси гу ра ња или је ис пу -
нио усло ве за ста ро сну (као и
пре вре ме ну ста ро сну или ин -
ва лид ску) пен зи ју или ако је
био ко ри сник ста ро сне (као и
пре вре ме не ста ро сне или ин -
ва лид ске) пен зи је. Ва жно је
зна ти да је по треб но ис пу ни ти
са мо је дан од на ве де них усло -
ва, а по сто ји слу чај ка да ни је
по треб но ни то. За што? За то
што по сто ји из у зе так ко ји ка -
же да ако је смрт на ста ла као

по сле ди ца по вре де на ра ду или
про фе си о нал не бо ле сти, сти -
че те пра во на по ро дич ну пен -
зи ју без об зи ра на ду жи ну пен -
зиј ског ста жа ва шег пре ми ну -
лог ван брач ног парт не ра.

Усло ви на стра ни
ванбрачног парт не ра

Ка ко то обич но би ва, ни је до -
вољ но да по сто је усло ви са мо
на стра ни ли ца ко је је пре ми -
ну ло. По треб но је да се стек ну
од ре ђе ни усло ви и на ва шој

стра ни. Да би сте оства ри ли пра -
во на по ро дич ну пен зи ју, по -
треб но је да се ис пу ни је дан од
два, на зо ви мо их, основ на
услова. Је дан услов је да је ван -
брач на за јед ни ца жи во та из ме -
ђу вас тра ја ла нај ма ње три го -
ди не (по сле ће мо о то ме ка ко
ово да до ка же те), а дру ги услов
је да има те за јед нич ко де те.

Ме ђу тим, на жа лост, ту ни је
крај усло ви ма; по ред ис пу ње -
ња јед ног (би ло ког) од ова два
основ на усло ва, ван брач ни
парт не ри пра во на по ро дич ну
пен зи ју сти чу тек ако ис пу не и
је дан од сле де ћих усло ва, ко ји
се раз ли ку ју по то ме да ли је
тра жи лац же на или му шка рац.

Ако сте же на, по треб но је да
сте до смр ти ван брач ног парт -
не ра на вр ши ли 53 го ди не жи -
во та; ако ни сте, има те пра во на
пен зи ју ако сте, до смр ти или у
ро ку од јед не го ди не од да на
смр ти ван брач ног парт не ра, по -
ста ли пот пу но не спо соб ни за
рад; а ако ни то ни је слу чај,
има те пра во на пен зи ју ако је
по сле смр ти ван брач ног парт -
не ра оста ло јед но де те или ви -
ше де це ко ја има ју пра во на по -
ро дич ну пен зи ју по том ванбрач -
ном парт не ру, а ви оба вља те

роди тељ ску ду жност пре ма тој
де ци. Ова два по ду сло ва, де ца
и оба вља ње ро ди тељ ске ду жно -
сти су ку му ла тив ни, што зна чи
да мо ра ју оба да се испуне.

Сад по ста је ма ло ком пли ко -
ва но, али по ла ко ће мо об ја сни -
ти све. На и ме, ако у то ку тра ја -
ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју
на вр ши те 53 го ди не жи во та,
трај но за др жа ва те пра во на по -
ро дич ну пен зи ју. Ван брач на
парт нер ка ко јој из не ког разло -
га (за по сли се, де ца навр ше

26 го ди на жи во та) пра во на по -
ро дич ну пен зи ју пре ста не пре
на вр ше не 53, али по сле на вр -
ше них 45 го ди на жи во та, може
по но во да оства ри пра во кад
на вр ши 53 го ди не жи во та. Ме -
ђу тим, уко ли ко пра во на сте -
че ну по ро дич ну пен зи ју пре -
ста не пре на вр ше них 45 го ди -
на жи во та, по овом осно ву ви -
ше не ће те има ти пра во на њу.

Слич но је и за му шкар це, да -
кле, ако сте му шка рац (по ред
јед ног од два основ на прет ход -
но на ве де на усло ва), по треб но
је да сте до смр ти ван брач ног
парт не ра на вр ши ли 58 го ди на
жи во та, а ако то ни је слу чај,
има те пра во на пен зи ју и у слу -
ча ју да сте, до смр ти или у ро -
ку од јед не го ди не од да на смр -
ти ван брач ног парт не ра, по ста -
ли пот пу но не спо соб ни за рад.
Ако не ис пу ња ва те тај услов,
мо гу ће је да до би је те по ро дич -
ну пен зи ју и под усло вом да је,
по сле смр ти ван брач ног парт -
не ра, оста ло јед но де те или ви -
ше де це ко ја има ју пра во на
по ро дич ну пен зи ју по том су -
пру жни ку, од но сно ван брач ном
парт не ру, а ви оба вља те ро ди -
тељ ску ду жност пре ма тој деци.
И ов де су ова два по ду сло ва,

де ца и оба вља ње ро ди тељ ске
ду жно сти, ку му ла тив ни, што
зна чи да мо ра ју оба да се ис пу -
не. Ван брач ни парт нер му шка -
рац ко ји у то ку тра ја ња пра ва
по том осно ву по ста не пот пу но
не спо со бан за рад за др жа ва пра -
во на по ро дич ну пен зи ју док
по сто ји та не спо соб ност.

Ван брач ни парт нер му шка -
рац ко ји у то ку тра ја ња пра ва
на по ро дич ну пен зи ју на вр ши
58 го ди на жи во та трај но за држа -
ва пра во на по ро дич ну пен зи ју.

По треб но је на по ме ну ти да
ван брач ни парт нер/ка про фе -
си о нал ног вој ног ли ца пре ма
про пи си ма о Вој сци Ср би је ко -
је је по ги ну ло за вре ме деј ста -
ва пра во на по ро дич ну пен зи ју
сти че без об зи ра на на вр ше не
го ди не жи во та, под усло вом да
ни су по но во скло пи ли брак.

И не са мо то, пра во на по ро -
дич ну пен зи ју оства ру је те и ако
сте би ли у ван брач ној за јед ни -
ци ко ја је пре ста ла, али је суд -
ском пре су дом утвр ђе но пра во
на из др жа ва ње.

По сту пак

По сто ја ње ван брач не за јед ни -
це и оба ве зе из др жа ва ња утвр -
ђу је се у суд ском ван пар нич -
ном по ступ ку.

На по ми ње мо да ни је до вољ -
но да се да из ја ва ове ре на код
јав ног бе ле жни ка, јер за кон
из ри чи то на во ди да се по сто -
ја ње и тра ја ње ван брач не за -
јед ни це и оба ве зе из др жа ва ња
до ка зу је у суд ском ван пар нич -
ном поступ ку.

По сту пак се по кре ће та ко што
се над ле жном су ду под но си
пред лог ра ди утвр ђи ва ња по сто -
ја ња ван брач не за јед ни це и у
су ду ће се пред мет во ди ти под
Р упи сни ком. Так са је 390,00
ди на ра за пред лог, а исто то ли -
ко ће те пла ти ти и так су на од -
лу ку су да. Да кле, до оства ре ња
пра ва на по ро дич ну пен зи ју мо -
ра те да про ђе те кроз ван пар -
нич ни по сту пак до ка зи ва ња да
сте би ли у за јед ни ци. Ипак, ни -
је стра шно ка ко се чи ни јер су
ова кви ван пар нич ни по ступ ци
углав ном кра ћи и јед но став нији
од оста лих суд ских по сту пака.

Ако по сле све га про чи та ног
сма тра те да ис пу ња ва те све
усло ве да оства ри те пра во на
по ро дич ну пен зи ју, тре ба да
зна те да се зах тев под но си фи -
ли ја ли по след њег оси гу ра ња,
од но сно пре ма ме сту пре би ва -
ли шта умр лог ко ри сни ка пен -
зи је. У обра сцу зах те ва су на -
ве де ни до ка зи ко је је по треб но
при ло жи ти.

Ис пла та по ро дич не пен зи је
се вр ши на те ку ћи ра чун, на
ра чун уста но ве у ко јој је ко ри -
сник сме штен, на де ви зни ра -
чун (ако ко ри сник има пре би -
ва ли ште ван те ри то ри је Ре пу -
бли ке Ср би је) и пре ко овла -
шће ног ли ца.

Сма тра мо да је ва жно да зна -
те да ако је умр ли оси гу ра ник
од но сно ко ри сник пра ва ра дио
и у ино стран ству (укљу чу ју ћи
и бив ше ју го сло вен ске ре пу -
бли ке), о пра ву на по ро дич ну
пен зи ју по осно ву ино стра ног
ста жа од лу чу је се по про пи си -
ма те др жа ве.

Ка да гу би те пра во на
породич ну пен зи ју?

Јед ном сте че но пра во на по ро -
дич ну пен зи ју, за ви сно од усло -
ва ко је смо прет ход но на ве ли,
мо же да се из гу би. Ипак, до -
бра вест је да се оно нај че шће
гу би при вре ме но ка да се испла -
та по ро дич не пен зи је об у ста -
вља. До то га до ла зи ако ко ри -
сник пен зи је за сну је рад ни

однос или от поч не да се ба ви
са мо стал ном, од но сном по љо -
при вред ном де лат но шћу.

Сре ћом, и од овог пра ви ла
по сто ји из у зе так ко ји ка же да
се ис пла та не ће об у ста ви ти он -
да ка да је ме сеч на уго во ре на
на кна да ни жа од нај ни же осно -
ви це у оси гу ра њу за по сле них
ко ја ва жи у мо мен ту упла те до -
при но са.

Уко ли ко ипак же ли те да ра -
ди те и да за ра ђу је те упр кос то -
ме што сте при ма лац по ро дич -
не пен зи је, бит но је да зна те да
се ко ри сни ку по ро дич не пен -
зи је да је мо гућ ност да бу де ан -
га жо ван по осно ву оба вља ња

при вре ме них и по вре ме них по -
сло ва или по сло ва по осно ву
уго во ра о де лу од но сно по сло -
ва по осно ву ау тор ског уго во -
ра, као и по сло ва по осно ву дру -
гих уго во ра, код ко јих за из вр -
шен по сао оства ру ју на кна ду.

Ва жно је зна ти и да се ис пла -
та по ро дич не пен зи је об у ста -
вља и због ко ри шће ња ста ро -
сне, пре вре ме не ста ро сне пен -
зи је или ин ва лид ске пен зи је.

Ако пре ста не те да ра ди те,
до бро је да зна те да је по пре -
стан ку оси гу ра ња до вољ но са -
мо да под не се те зах тев Фон ду
да вам се ус по ста ви ис пла та
пен зи је. Уко ли ко и да ље испу -
ња ва те усло ве за по ро дич ну
пен зи ју, Фонд ће ре ше њем
поно во ус по ста ви ти ис пла ту
пен зи је.

Да кле, гу би так и об у ста ва
пра ва на по ро дич ну пен зи ју
ни су исти пој мо ви. По сле об у -
ста ве ко ри сник мо же да на ста -
ви да оства ру је јед ном прет -
ход но сте че но пра во ка да се
стек ну по треб ни усло ви за на -
ста вак, док је гу би так пра ва на
по ро дич ну пен зи ју ко на чан и
не мо же да се на ста ви или по -
но во оства ри по истом осно ву,
већ са мо по но вом.

Ва жно је на по ме ну ти да се
пра во на по ро дич ну пен зи ју не
гу би уко ли ко ван брач ни парт -
нер/ка сту пи у брак или за сну -
је но ву ван брач ну за јед ни цу.

За крај тре ба да се зна да ли -
це ко је је про у зро ко ва ло смрт
оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни -
ка пра ва, на мер но или крај -
њом не па жњом, не мо же по
том осно ву оства ри ти пра во на
по ро дич ну пен зи ју.

За кљу чак

Да ва ње пра ва ван брач ним
парт не ри ма на по ро дич ну пен -
зи ју још је дан је кру пан ко рак

у из јед на ча ва њу пра ва брач -
них и ван брач них парт не ра.
Иа ко су обе за јед ни це из јед -
на че не по ак ту ел ном Уста ву
РС, у ствар но сти не јед на ко сти
још увек по сто је (на при мер
брач ни и ван брач ни парт не ри
ни су из јед на че ни у пра ву на
на сле ђи ва ње). Сто га је из јед -
на ча ва ње оба ју парт нер ста ва
у по ме ну том пра ву на по ро -
дич ну пен зи ју зна ча јан по мак
на пу ту ка пот пу ној рав но прав -
но сти брач них и ван брач них
парт не ра.

Дра ги ша Ћа лић
(Текст је пре у зет са сај та

„Отво ре на вра та пра во су ђа”)

ТЕМА БРОЈА
Петак, 2. октобар 2020.
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Важно је напоменути
да се право на
породичну пензију не
губи уколико
ванбрачни партнер/ка
ступи у брак или
заснује нову
ванбрачну заједницу.

Ако је смрт настала
као последица
повреде на раду или
професионалне
болести, стичете
право на породичну
пензију без обзира на
дужину пензијског
стажа вашег
преминулог
ванбрачног партнера.

ЖИ ВОТ И ЗА КОН

ПРА ВО НА ПО РО ДИЧ НУ ПЕН ЗИ ЈУ ВАН БРАЧ НОГ ПАРТ НЕ РА
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Ме се ци у го ди ни ка да су дим ни ча ри
нај ви ше упо сле ни је су сеп тем бар и
ок то бар. Та да обич но сви раз ми шља -
ју о то ме ка ко да се угре ју то ком пред -
сто је ће зи ме. А ако за гре ја ње ко ри -
сти те шпо рет или пећ, ни шта ни је ва -
жни је не го про ве ри ти у ка квом је ста -
њу остао дим њак од про шле го ди не.

Греј на се зо на тра је око 150 да на, па су
на то ло же на чађ и смо ла та да пре пре -
ка да се дом уто пли. Не ки дим ни ча ри
обич но твр де да је пре по руч љи во чи -
сти ти ди мо вод два пу та то ком го ди не.

Оба ве зно те мељ но чи шће ње дим -
них ка на ла вр ши се нај пре на кра ју
греј не се зо не, од но сно то ком ле та. Та -
да се из вла чи сва га реж с нај ни же тач -
ке оџа ка (вра тан ца дим ња ка) и ти ме
се греј но те ло при пре ма за сле де ћу
зи му. То ком са ме сре ди не се зо не гре -
ја ња оџа ча ри се по но во ла те по сла ра -
ди спре ча ва ња за га ђе но сти ат мос фере.

Ода бе ри те пра во вре ме

С дру ге стра не, дим ни чар Не бој ша
Ни сић из на се ља Ста ри Та миш, по
стру ци хе миј ски тех ни чар, об ја шња -
ва да је оџак до вољ но чи сти ти јед ном
го ди шње. Он се дим ни чар ским за на -
том ба ви де сет го ди на и по знат је ме -
ђу на шим гра ђа ни ма, као и код ме -
шта на у Ја бу ци, Ка ча ре ву, До ло ву.

– Дим њак тре ба чи сти ти сва ке го -
ди не пред по че так греј не се зо не, јер
у су прот ном мо же до ћи до за че пље -
ња. Та да на ста ју пра ви про бле ми, а
не рет ко и по жа ри. Дим у ку ћи се ства -
ра ка да оџак ни је очи шћен и ка да са -
го ре ва ње ни је до бро. У слу ча ју про -
ход но сти дим ња ка, кад се од стра ни
га реж, чак би и ва здух био чи сти ји,
јер та да гар не би од ла зи ла у спо ља -
шњу сре ди ну. Ина че се сва ке го ди не
де се си гур но по два-три по жа ра ка да
се дим њак за пу ши – ре као је Не бојша.

Не че кај те по след њи час

Мно ги гра ђа ни че ка ју по след њи час
и оџа ча ра зо ву тек кад им се дим њак
за че пи. То мо же би ти не згод но и за

њих са ме, јер та да не ко ли ко да на мо -
ра ју би ти без гре ја ња док се оџак охла -
ди, а по том и очи сти. То је још је дан
раз лог за што је по треб но ин тер вен -
ци ју дим ни ча ра зах те ва ти на вре ме,
то јест пре вен тив но.

– Од укуп ног бро ја мо јих стал них
ко ри сни ка са мо њих де сет од сто је
ре дов но. Не ки ола ко схва та ју при пре -
ме за гре ја ње или ми сле да мо гу и са -
ми да очи сте дим ња ке. Све за ви си од
осо бе до осо бе. Има на рав но и оних
ко ји су од го вор ни – до дао је Ни сић.

То не мо же сва ко

Це не услу га чи шће ња ди мо вод них си -
сте ма ма хом су сим бо лич не. Пре ма
град ским про пи си ма ко ји де фи ни шу
усло ве под ко ји ма оџа чар мо же да ра -
ди, на кро во ви ма згра да мо ра да по -
сто ји плат фор ма за чи шће ње дим ња ка
са огра дом. Ка да ње не ма, дим ни чар
се пе ње на сам кров. Тре ба би ти вр ло
вешт и уло жи ти озби љан фи зич ки на -
пор ка ко би сте об мо та ли и из ву кли
сај лу с ку глом (ђу ле) да би се с нај ни -
же тач ке по ку пи ла сва об ру ше на гареж.
За то по сао дим ни ча ни је ни ма ло лак.

– Рад на ви си ни је те жак, па мо ра -
те би ти опре зни. Ја ни сам ни ка да
имао по вре ду на ра ду, али то је за то
што се ду го ба вим овим по слом, ко ји
схва там вр ло озбиљ но. Мно ги, за раз -
ли ку од ме не, ра де на цр но. И то мо -
же да бу де опа сно. За по сао дим ни -
ча ра ипак тре ба по ла га ти ис пит и
има ти до бро ис ку ство – об ја снио нам
је Не бој ша.

Чи ње ни ца да је по сао дим ни ча ра
пр љав и ри зи чан нај че шћи је раз лог
због ко јих се овај за нат за о би ла зи. Али
у при чи о оџа ча ри ма ни је мо гу ће из -
бе ћи на род на ве ро ва ња ко ја по сто је
ко ли ко и овај за нат. Сви при ча ју о сре -
ћи ко ју они до но се. Ве ру је се да, ако
же ли те да „ма ги ја” де лу је, из чет ке
тре ба да чуп не те ко ју дла ку. Чет ке су
са да, ме ђу тим, че лич не... У про шло -
сти су љу ди во ле ли да срет ну оџа ча ра,
јер је и то био до бар знак, под усло вом
да у том тре нут ку про тр ља те дуг ме. И
да нас би то мо жда био слу чај да се
они и да ље во зе би ци клом или иду пе -
шке, уме сто што ко ри сте ау то мо би ле,
у ко ји ма их је те шко пре по зна ти.

Ј. Ка та на

По зна то је да је јеф ти ни је га ји ти сто -
ку или ку пи ти ме со од се ља ка не го
исту ко ли чи ну па за ри ти у ме са ри или
мар ке ту. У пр вом слу ча ју, те ле ти на,
сви ње ти на или јаг ње ти на су си гур но
ква ли тет ни је и си гур ни је за упо тре -
бу, али ма ло ко за та кав на чин обез -
бе ђи ва ња ме са има вре ме на или усло -
ва. Про из во ди из ме са ра не рет ко су
пу ни ади ти ва, али не ка да су они је -
ди на оп ци ја.

То су нам ре кли и на ши гра ђа ни,
ме ђу ко ји ма мно ги и ни су љу би те љи
ме са, док су дру ги са свим за до вољ ни
ро бом ко ја им се ну ди на тр жи шту.
Ни ко од су гра ђа на с ко ји ма смо раз -
го ва ра ли не пра ви за ли хе ме са, а раз -
ло зи су раз ли чи ти.

СА НЕ ЛА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, 
про фе сор ка ви о ли не:

– Ку пу јем ис кљу чи во 150–250 гра -
ма. Ви ше од то га ми за и ста ни је по -
треб но. И не во лим да је дем ме со не -
што по себ но. Ми слим да је ви ше не го
до вољ но по је сти три пу та не дељ но не -
што ма ло ме са. Ве ће ко ли чи не ку пу -
јем кад сла вим ро ђен дан или за славу.

ЉИ ЉА НА СР ДИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Про ла зим Ули цом Жар ка Зре ња -
ни на сва ког да на и уз пут имам три

ме са ре. Би ло би су лу до да пра вим не -
ке за ли хе. Ми слим да је снаб де ва ње
на днев ном ни воу са свим до вољ но и
да не ма по тре бе за го ми ла њем про -
из во да. Про шло је то вре ме. Ра ни је је
би ло нор мал но да има те за мр зи вач
од 500 ли та ра, где су же не ста вља ле
све и сва шта. Ве ро ват но да је у не ким
ве ћим по ро ди ца ма та ко и да ље јер
има не ке ло ги ке у том слу ча ју, али за
нас „нор мал не” по тро ша че то ни је по -
треб но. Сви углав ном има мо ком би -
но ва не фри жи де ре с три фи о ке. У те
три фи о чи це све ста вим.

АН КА ШКЕ БА РЕ ВИЋ, за на тли ја:
– Не пра вим за ли хе. Кон крет но,

раз лог је то што, ако ме со не по тро -
ши те тог да на кад сте га ку пи ли, оно
по чи ње бу квал но да смр ди. То је оно
што сам ја при ме ти ла и што ми, на -
рав но, сме та. Ква ли тет ме са из про -
дав ни ца је ну ла. Они ко ји про из во де
сво је ме со или га ку пу ју у се лу си гур -
но се ква ли тет ни је хра не не го ми ко ји
ов де у гра ду ку пу је мо. Ја па за рим у
су пер мар ке ти ма. Вр ло су ма ле разлике
из ме ђу Зе ле не пи ја це и са мо по слу га.

ЈО ВАН ВУ КО ВИЋ, вој но ли це:
– Не ку пу јем мно го. Не мам по тре -

бе за тим. Узи мам ко ли ко ми тре ба.
И то ми у хлад ња ку сто ји мо жда са мо

тог да на. Не пра вим ре зер ве. Ина че
жи вим на се лу и га јио сам сто ку. И
та да смо пу ни ли фри жи де ре, нор мал -
но. Ове го ди не ипак не мам сво је сви -
ње. Си гур но да је би ло бо ље ка да смо
са ми спре ма ли ме со, би ло је мла ђе и
зна ли смо шта је де мо, али не ма мо
про бле ма ни са да. За што би смо?

МИ КАЈ ЛО ТА ДИЋ, пен зи о нер:
– У за мр зи ва чу су не кад би ле по

две сви ње, сад не ма ни чег. Има мо са -
мо пе че не па при ке и то је све. Не пу -
ни мо ни фри жи дер ни за мр зи вач пре -
ко мер ним про из во ди ма. Ми смо пен -
зи о не ри. Ио на ко сва ког да на ше та -
мо, свра ти мо и ку пи мо шта нам је
по треб но. Што бих за мр за вао ро бу
кад мо гу све же да узмем? Исто је да
ли ће те је сти до ма ће или ку пов но ме -
со, за то што се и је дан и дру ги тов
хра ни кон цен тра том. Не ма раз ли ке.

МИ ЛО РАД ВА СИЋ, пен зи о нер:
– Не ку пу јем ме со у ве ћим ко ли чи -

на ма, по го то во за то што је дем са мо
ри бу. Ко ри стим је до ста у ис хра ни.
Од мах је ис пе чем или ку пим већ го -
то ву, на пи ја ци. Па за рим и кон зер ви -
са ну ри бу. Ри бље ме со тре ба је сти бар
јед ном не дељ но, али код нас љу ди и
не ма ју баш тај оби чај.

Је ле на Ка та на

Ј. ВУКОВИЋА. ШКЕ БА РЕ ВИЋ М. ТАДИЋ М. ВАСИЋЉ. СРДИЋС. БЛАГОЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ЧИСТ ДИМ ЊАК, ТО ПЛИ ЈА ЗИ МА

ОЏА ЧА РИ БРИ НУ О ГРЕ ЈА ЊУ 
И ДЕ ЛЕ СРЕ ЋУ

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так,
1. ок то бра, ују тру, он да ће вам мо -
жда би ти од ко ри сти ин фор ма ци ја
да је „Елек тро вој во ди на” за тај дан
на ја ви ла ис кљу че ња стру је због ра -
до ва на елек тро ди стри бу тив ној мре -
жи, и то у три на вра та у три де ла
гра да.

Нај пре од 8 до 8.30 стру је не ће
има ти Ули ца Ми хај ла Пу пи на од
Ули це Све тог Са ве до Ули це Јо ви це
Бе зу ље ви ћа, као и део Ули це Јо ве
Мак си на од Све тог Са ве до Син ђе -
ли ће ве и део Син ђе ли ће ве ули це од
Јо ве Мак си на до Ми хај ла Пу пи на.

Истог да на, од 9.30 до 11 са ти, без
на па ја ња стру јом оста ће део Ули це
Иве Кур јач ког од Све тог Са ве до
Син ђе ли ће ве, а од 11.30 до 14 са ти
део Ули це Ми хај ла Пу пи на од Све -
тог Са ве до Син ђе ли ће ве.

У пе так, 2. ок то бра, стру је од 10
до 12 са ти не ће има ти пар на стра на
Ње го ше ве ули це.

У по не де љак, 5. ок то бра, од 8 до
10 са ти, стру је не ће има ти Ули ца
Ма ри на Др жи ћа 7, 7-а, 7-б, 7-ц, 7-д,
7-е и 10, Kосте Триф ко ви ћа 16, 16-а
и 16-б, Јо а ки ма Ву ји ћа од бро ја 11
до бро ја 33-а, Kоче Ра ци на 11–19 и
12–18, це ла ули ца З. Пе тро вић и И.
Ан дри ћа 23-а и 24-а.

Од 10.30 до 12 са ти ис кљу че ње је
пла ни ра но за Ули цу М. Др жи ћа 5,
5-а, 5-б, 5-ц, 5-д и 8; Д. П. Ша не та
26, 30-ц, 30-б и 30-е, за са мо по слу гу
„Сим по те пи си” и Ули цу Вељ ка Вла -
хо ви ћа 46, 46-а, 48 и 50.

Од 12.30 до 14 са ти стру је не ће има -
ти ста нов ни ци Ули це Ма ри на Др жића
1 и 3, Са ве Шу ма но ви ћа 1–7 и 2 и 4, Д.
П. Ша не та 9 и пар не стра не од Пре -
шер но ве до В. Вла хо ви ћа, као и Основ -
на шко ла „Ми ро слав Ми ка Антић”.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. Ин фор -
ма ци је о ис кљу че њи ма ре дов но се
ажу ри ра ју на сај ту „Елек тро вој во -
ди не”. Квар на елек тро ди стри бу тив -
ној мре жи мо же те при ја ви ти на те -
ле фон 319-220.

Без стру је ви ше 
де ло ва Пан че ва

Ка да ће „Хи ги је на” 
од но си ти ка ба сти от пад?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ПРА ВИ ТЕ ЗА ЛИ ХЕ МЕ СА?

Ни за мр зи вач ни је што је не кад био

У окви ру ак ци је „Ок то бар – ме сец
чи сто ће”, ко ју тра ди ци о нал но ор га -
ни зу је ЈКП „Хи ги је на”, рад не је ди ни -
це „Чи ста чи” и „Од но ше ње от па да”
од но си ће ка ба сти от пад у пе ри о ду од
1. до 30. ок то бра, од 7 до 15 са ти. У
истом том пе ри о ду гра ђа ни мо гу доби -
ти до дат на об ја шње ња о овој ак ци ји
пу тем те ле фо на 327-000 и 310-203.

Ево ин фор ма ци ја за све на ше су -
гра ђа не ко ји су се рас пи ти ва ли ка да
ће рад ни ци „Хи ги је не” од но си ти ка -
ба сти от пад из њи хо вих на се ља и ка -
да да при пре ме ста ри на ме штај, бе -
лу тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли ма ри -
ју, гу ме, ба штен ско сме ће и сав дру -
ги от пад из у зев гра ђе вин ског шута.

У че твр так, 1. ок то бра, на рас по ре -
ду су сле де ће ули це: Му че нич ка, Те -
сли на, Ву ка Kараџића, И. Ба ра јев ца,
Ко сов ска, Штро сма је ро ва, Ђу ре Јак -
ши ћа, Н. Ђур ко ви ћа, Кеј Ра до ја Да -
ки ћа, До си те је ва, Ба те Ми ха и ло ви ћа,
на се ље Со да ра, Со ла ра, Трг сло бо де,
Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка, Вој во де
Пе тра Бо јо ви ћа, Ми те То па ло ви ћа,
Пе тра Ара чи ћа, Трг кра ља Пе тра I,
Вој во де Ми ши ћа, Ње го ше ва, Не ма -
њи на, Ка ра ђор ђе ва до Мо ше Пи ја де,
Бра ће Јо ва но вић, Све то за ра Ми ле ти -
ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа, Бра ће Јо вано -
вић 33-а, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа, као и
ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”, Тех нич ка
шко ла „23. мај”, ОШ „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” и Гим на зи ја „Урош Предић”.

У пе так, 2. ок то бра, ка ба сти от пад
тре ба да при пре ме ста нов ни ци сле -
де ћих ули ца: Ми ло ша Тре бињ ца, Ца -
ра Ду ша на, Пр во мај ске, Ца ра Ла за -
ра, Мак си ма Гор ког, Жар ка Зре ња -
ни на, на се ља Зе лен го ра, Ну ши ће ве,
Кра ље ви ћа Мар ка, на се ља Тип Стан -
ко, Пе пе ља ре, Вла ди ми ра Же сти ћа,
Пе тра Пре ра до ви ћа, Фи ли па Ви -
шњи ћа, Др Све ти сла ва Ка са пи но ви -
ћа, 6. ок то бра, Др Жар ка Фо га ра ша,
Бран ка Ано ви ћа, Та ков ске, као и
ОШ „Бран ко Ра ди че вић”, ОШ „Ма -
ра Ман дић” и СШ „Ни ко ла Те сла”.

У по не де љак, 5. ок то бра, на ре ду
су Ба ва ни штан ски пут и ста ра Миса.

У уто рак, 6, ок то бра, ак ци ја се на -
ста вља на сле де ћим ло ка ци ја ма: на -
се ље Те сла, Осло бо ђе ња, Ла ва Тол -
сто ја, Мил ке Мар ко вић, Кне за Ми -
ха и ла Обре но ви ћа, Чу ми ће ва, Јо си -
фа Ма рин ко ви ћа, Ак сен ти ја Мак си -
мо ви ћа, Др Ма ри је При те, Пе тра
Ко чи ћа, Ра до ја До ма но ви ћа, Гра ни -
чар ска, Пе ре Се ге дин ца, Сте ри ји на,
Ми ло ша Обре но ви ћа, Сте ва на Шу -
пљик ца, Же ле знич ка ста ни ца „Пред -
гра ђе”, ОШ „Иси до ра Се ку лић” и
ОШ „Ђу ра Јак шић”.

У сре ду, 7. ок то бра, на рас по ре ду
су ули це: Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Мар -
ка Ку ли ћа, Хај дук Вељ ко ва, Па три -
јар ха Чар но је ви ћа, Ма ти је Гуп ца,
Иве Кур јач ког, Ми хај ла Пу пи на, Јо -
ве Мак си на, Уро ша Пре ди ћа, као и
ОШ „Ва са Жив ко вић”.

У че твр так, 8. ок то бра, рад ни ци
„Хи ги је не” по се ти ће сле де ће ло ка -
ци је: на се ље Мла дост, Кај мак ча лан -
ску, Пе ли стер ску, Но во се љан ски пут
до На де ла, на се ље Ку де љар ски на -
сип, СШ „Јо сиф Пан чић” и ОШ „Све -
ти Са ва”.

У пе так, 9. ок то бра, чи ста чи ће
ра ди ти по по зи ву гра ђа на и оби ла -
зи ти те рен ко ји су по се ти ли од 5. до
8. ок то бра. Рас по ред за дру ги део
ак ци је об ја ви ће мо у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”.

Припремите стари
намештај, белу технику,
амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута.



У свим ме сти ма би ће
ура ђе на по не ка ули ца

Ра до ви већ
стартовали

Ко нач но је по че ла ре а ли за ци -
ја ду го на ја вљи ва ног јав но-при -
ват ног парт нер ства, ко је би тре -
ба ло да се убр зо од ра зи и на
раз вој се о ске ин фра струк ту ре.

На и ме, као ре зул тат по ме -
ну тог спо ра зу ма Гра да Пан че -
ва и за ин те ре со ва них ин ве сти -
то ра и из во ђа ча ра до ва у свим
на се ље ним ме сти ма би ће по -
не што ура ђе но, а ве ћи на ула -
га ња од но си се на ас фал ти ра -
ње ули ца.

Ма ши не бру је у Гло го њу,
Но вом Се лу и До ло ву

Та ко се не дав но у не ко ли ко
де ло ва Гло го ња већ за цр не ла
ма са на ба зи ме ша ви не би ту -
ме на и дро бље ног ка ме на. Пре -
ма ре чи ма пред сед ни ка та мо -
шњег Са ве та МЗ Слав ка Јо ва -
нов ског, рад ни ци на ваљ ко ви -
ма и дру гим ма ши на ма већ
су на не ли под ло гу на тра си од
два ки ло ме тра у Млин ској
улици.

– По ред то га, у то ку је изград -
ња ко ло во за исте ду жи не у Пр -
во мај ској, док ће у Ули ци ЈНА
би ти ас фал ти ра но 240 ме та ра,
од Ули це осло бо ђе ња па све до
на си па. Ако нас вре ме по слу -
жи, све то ће би ти го то во крајем
сле де ће не де ље – на ја вљу је
Јова нов ски.

Он ис ти че и да од око 20 ки -
ло ме та ра пу те ва кроз се ло још
око пет и по ки ло ме та ра ни је
ас фал ти ра но, од че га је по ло -
ви на на су та стру га ним ас фал -
том и ри злом.

Ра до ви у окви ру јав но-при -
ват ног парт нер ства по че ли су
и у Но вом Се лу, а реч је о пре -
свла че њу „у цр ну бо ју” Улице
братства-јединства. На ме ра чел -
ни ка те ме сне за јед ни це је да,
у са рад њи с град ским ин стан -
ца ма, ура де но ве пу те ве и у
ули ца ма ЈНА, Жар ка Зре ња ни -
на, Ми хај ла Пу пи на, у Же ле -
знич ком на се љу и на Цре пај -
ском пу ту.

И у До ло ву је стар то вао по -
ме ну ти ин ве сти ци о ни ци клус,
и то од Ули це Са ве Kовачевића.
Пре ма ре чи ма над ле жних из
тог се ла, уко ли ко све про тек не

у пла ни ра ном рит му, за вр ше -
так овог по сла се мо же се оче -
ки ва ти за се дам до осам да на.
Њи хо ва на ме ра је да у бли ској
бу дућ но сти ас фалт про ђе и кроз
ули це Иве Ло ле Ри ба ра, Брат -
ства –је дин ства, Зим ску и Со -
ње Ма рин ко вић.

Уско ро и у Ја бу ци и
Качаре ву...

Што се се вер них се ла ти че, за -
сад ма ши не не бру је у два ме -
ста. У Ја бу ци је, ка ко ка же њен
пр ви чо век Сло бо дан Илић,
циљ да се укуп но ура де три
ули це у укуп ној ду жи ни од око
350 ме та ра, уз на по ме ну да ће
та мо у скло пу тих ин ве сти ци ја
би ти из гра ђе не и пе шач ке стазе.

– Ура ди ће мо део Вар дар ске
ули це у ду жи ни од 100 ме та ра,
у ком пле ту с тро та ри ма, а би ће
ре а ли зо ва ни и на ши про јек ти
за из град њу ко ло во за у Змај Јо -
ви ној ули ци и у Ули ци Го це
Дел че ва. У пи та њу је ре кон -
струк ци ја и на дам се да ће то
би ти окон ча но у овој го ди ни.
Ина че, од укуп но 36 ки ло ме та -
ра пу те ва у на шем се лу, има мо
још две ули це на пе ри фе ри ји,
пре ма пла жи Ске ла, од по пе -
де сет ме та ра, што би та ко ђе у
пер спек ти ви тре ба ло да бу де
ас фал ти ра но – на ја вљу је Илић.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
ка ча ре вач ког ме сног са ве та
Бран ка Бо ку на, пред ви ђе ни су
ра до ви на пре свла че њу чвр -
стом под ло гом де ло ва Ви но -
град ске ули це. Он до да је и да
су све дру ге ас фал ти ра не, изузев

јед не по преч не из ме ђу Ко сов -
ске и Ма ке дон ске.

Ју жна се ла стар ту ју не што
ка сни је

А ка да је реч о ју жним се ли ма,
план је да ре а ли за ци ја јав но-
при ват ног парт нер ства кре не не -
што ка сни је. У на ред ном пе ри -
о ду ће и у Бре стов цу, на осно ву
из ја ве пр вог чо ве ка тог се ла Дра -
га на Ми ри чи ћа, би ти ас фал ти -
ра не че ти ри ули це: Иве Ло ле
Ри ба ра, у ду жи ни од 300 ме та -
ра, Ву ка Kараџића (550), Kутина
2 (1.100) и По ња вич ка (300).

– Ро ко ве још увек не знам,
али ве ру јем да ће ра до ви би ти
оба вље ни сле де ће го ди не. Што
се нас из Ме сне за јед ни це ти -
че, нај бит ни је је да смо про -
јек те обез бе ди ли и пре да ли их
град ским слу жба ма, ко је су их
ускла ди ле с но вим про пи си ма
– на во ди Ми ри чић.

Ње гов ко ле га из Омо љи це Ду -
шан Лу кић слич но раз ми шља,
јер оче ку је да ће тај по сао кре -
ну ти по чет ком на ред не го ди не,
а у пла ну је пре свла че ње кал -
др ми са них ули ца: За дру жне,
Авал ске, Жи ки це Јо ва но вића
Шпан ца, Јо си фа Пан чи ћа...

– Још увек има мо два де сет
јед ну не ас фал ти ра ну ули цу, али
су ве ћи ном то крат ке и спо ред -
не ули це, што је око три де сет
пет од сто од укуп не пут не мре -
же. С дру ге стра не, и не ки ас -
фалт ни ко ло во зи че ка ју озбиљ -
ну по прав ку, јер су већ ду го у
упо тре би, а одр жа ва ња ни је би -
ло го ди на ма – ка же Лукић.

На су прот то ме, Стар че во је
ме сто у ко јем су све ули це до
по след ње пре кри ве не по ме ну -
том под ло гом, а пре ма ре чи ма
пред сед ни ка та мо шњег са ве та
Пе тра Ан дре ји ћа, у пла ну је ре -
кон струк ци ја оних до тра ја лих.

– Тру ди ли смо се да рав но -
мер но рас по ре ди мо по сло ве по
на се љи ма. Та ко ће мо уско ро
да са ни ра мо пу те ве у Ули ци
ке сте но ва, у Вељ ка Вла хо ви ћа,
Про лет њој, Вој во ђан ској, Ви -
но град ској, као и у де лу Ба -
штен ске. Тре ба ло би да ра до ви
поч ну 9. но вем бра – ре као је
Ан дре јић.

И, на по слет ку, у Ива но ву, ка -
ко ка же та мо шњи „се ло на чел -
ник” Јо шка Ду дуј, до мар та на -
ред не го ди не би ће пре сву че не
там ном под ло гом све пре о ста -
ле не ас фал ти ра не ули це. У пи -
та њу су Про ле тер ска, у ду жи ни
од 350 ме та ра, де ло ви Ма ти је
Гуп ца – од 29. но вем бра до До -
же Ђер ђа (200 ме та ра) и од До -
же Ђер ђа до На сип ске (180 ме -
та ра), за тим Вој во ђан ска – од
7. ју ла до Пе те фи Шан до ра, као
и део Ули це Иве Ло ле Ри ба ра, у
ду жи ни од 700 ме та ра, и део
На сип ске (150) ко ји је по ве зу је
са Ули цом Ма ти је Гуп ца.

– То зна чи да ће нам оста ти
са мо још На сип ска ули ца, ко ју
не мо же мо да ра ди мо пре не го
што та мо про ђе ка на ла за ци ја.
У пла ну је и ре ха би ли та ци ја
тро то а ра у Ули ци 29. но вем -
бра, по ред шко ле и цр кве, у
ду жи ни од 450 ме та ра – на во -
ди Ду дуј.
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НАЈ ЗАД КРЕ НУ ЛА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОГ ПАРТ НЕР СТВА

ВРЕ МЕ АС ФАЛ ТИ РА ЊА

До ло вач ко удру же ње пен зи о -
не ра на ста вља да ор га ни зу је
ра зно вр сне са др жа је, чи ме
знат но олак ша ва и улеп ша ва
тре ће до ба сво јим чла но вима.

Овог пу та су ста ри ји али не -
у мор ни жи те љи по ме ну тог ме -
ста у не де љу, 27. сеп тем бра,
обе ле жи ли Европ ску не де љу
ак тив но сти, под сло га ном „Бу -
ди ак ти ван”, и то та ко што су
се оку пи ли у, за са да шња вре -
ме на, за вид ном бро ју од пре -
ко че тр де се то ро љу ди, у по пу -
лар ној „до ли ни”, на но вом ми -
ни спорт ском цен тру. На рав -
но, уз не из о став ну мак си мал -
ну при ме ну свих пред ви ђе них
ме ра у ве зи с бор бом про тив
ко ро на ви ру са.

На кон крат ког ка зи ва ња
пред сед ни ка удру же ња Вла -

де Ди ми три је ва о ци ље ви ма
овог дру же ња, сви они про -
ше та ли су се атрак тив ном кру -
жном ста зом.

Овом при ли ком до ло вач ки
пен зи о не ри су по ка за ли и вели -
ку бри гу о осо ба ма са ин ва ли -
ди те том, ко ји ма су пре ра станка
упу ти ли ре чи по др шке и поже -
ле ли при ја тан не дељ ни ру чак.

Већ не ко ли ко да на ка сни је,
у сре ду, 30. сеп тем бра, њих
три де се так по се ти ло је Вр шач -
ки брег, по ред оста лог и мана -
стир Ме сић и Вр шач ку ку лу.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна
за јед ни ца се ових да на ба ви
ин си сти ра њем код над ле жних
да се пре ду зме не што у ве зи с
ло шом си ту а ци јом у Пар ку
при ро де По ња ви ца. Дом кул -
ту ре ор га ни зу је про мо ци ју ро -
ма на „Via Dolorosa”, ау то ра
Дар ка Је ши ћа у че твр так, 1.
ок то бра, од 18 са ти, а 10. и 17.
ок то бра ра ди о ни це ве за (при -
ја ве на те ле фон 066/362-352).

Ба нат ско Но во Се ло: Удру -
же ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” ор га ни зо ва ло је ма -
ни фе ста ци ју „Ба нат ски хлеб”
у су бо ту, 26. сеп тем бра, у ма -
лој са ли До ма кул ту ре. Ро ман
„Via Dolorosa” ау то ра Дар ка
Је ши ћа би ће про мо ви сан у су -
бо ту, 3. ок то бра, од 19 са ти, у
би бли о те ци До ма кул ту ре. Пр -
ви ан самбл те уста но ве и На -
род ни ор ке стар има ли су фо -
то гра фи са ње за ка лен дар До -
ма кул ту ре, чи ја се из ра да
пла ни ра кра јем го ди не, док
се из ло жба тих фо то гра фи ја
оче ку је сре ди ном ок то бра.

До ло во: Тра ју ра до ви на са -
на ци ји ру мун ске пра во слав -
не цр кве. У то ку су и ис ко па -
ва ња, ко ја оба вља ју ар хе о ло -
зи На род ног му зе ја у Пан че -
ву, на ар хе о ло шком на ла зи -
шту Ци гла на на из ла зу из До -
ло ва пре ма Мра мор ку. До ло -
вач ко удру же ње пен зи о не ра
обе ле жи ло је у не де љу, 27.
сеп тем бра, Европ ску не де љу
ак тив но сти, а у сре ду, 30. сеп -
тем бра, њих три де се так по -
се ти ло је Вр шач ки брег.

Гло гоњ: У окви ру јав но-при -
ват ног парт нер ства, у то ку је
ас фал ти ра ње ком плет не Ули -
це 1. ма ја, као и де ла Ули це
ЈНА од Осло бо ђе ња до на си -
па, а већ су за вр ше ни ра до ви
у Млин ској.

Ива но во: По на ло гу Ме сне
за јед ни це у то ку је ре кон -
струк ци ја огра де од згра де те
ин сти ту ци је до шко ле. По ме -
ну та обра зов на уста но ва обе -
ле жи ће Деч ју не де љу у то ку
сле де ће не де ље, уз по што ва -
ње свих про пи са них ме ра.

Ја бу ка: Због ло ших вре мен -
ских усло ва пр ска ње ко ма ра -
ца, ко је је тре ба ло да бу де
спроведено 25. сеп тем бра, одло -

же но је за сле де ћу не де љу. Рад -
ни ци ЈKП-а „Вод-ком” не дав -
но су у пар ку на ста ди о ну за те -
кли по ло мље ну огра ду и да ске
на три би на ма, па је слу чај при -
ја вљен по ли ци ји. На неса ве сне
по је дин це се апе лу је да не уни -
шта ва ју јав ну имо ви ну.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре ор га -
ни зо вао је у че твр так, 24. сеп -
тем бра, у про сто ру До ма омла -
ди не, из во ђе ње мо но дра ме
„Про бу ди се, љу ба ви” у из во -
ђе њу Бал кан ске тру пе АРА.
Де ца из сек ци је удру же ња
„Вар дар” под на зи вом „Ви до -
је Дој чи нов ски Да ска лот” ре -
ци то ва ла су на ма ке дон ском
је зи ку у по не де љак, 28. сеп -
тем бра, у про сто ри ја ма по -
ме ну те ор га ни за ци је ка ча ре -
вач ких Ма ке до на ца, у ко јој
је ор га ни зо ва но и спре ма ње

тра ди ци о нал них спе ци ја ли -
те та, по пут ба ни це.

Омо љи ца: У скло пу јав но-
-при ват ног парт нер ства за по -
че так на ред не го ди не пла ни -
ра но је и пре свла че ње кал др -
ми са них ули ца – За дру жне,
Авал ске, Жи ки це Јо ва но ви ћа
Шпан ца и Јо си фа Пан чи ћа.

Стар че во: Рад но вре ме му зе -
ја у ок то бру је утор ком, че -
тврт ком и су бо том од 17 до
19 са ти, сре дом од 13 до 15
са ти, a не де љом сат ду же, док
је за по се те у рад но вре ме (9–
15) по треб но по зва ти на бро -
је ве те ле фо на 631-144 или
063/565-752. Из ло жба гра фи -
ке из умет нич ке збир ке по -
ро ди це Чо ла ко вић отво ре на
је у че твр так, 24. сеп тем бра,
у га ле ри ји „Бо ем”. Че ти ри
изви ђа ча из Стар че ва то ком
ви кен да су успе шно по ло жи -
ла ре пу блич ки ком би но ва ни
вод ни те чај у при род њач ком
пар ку Ар бо ре тум у Обре нов -
цу, а је дан од пре да ва ча био
им је и Мар ко Иво ше вић, на -
чел ник стар че вач ких ска у та
и Са ве за из ви ђа ча Ср би је.

Месне актуелности

СКУП НАЈСТАРИЈИХ ДО ЛОВАЦА

Ак тив ни пен зи о не ри

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Још се пуши црна „простирка” у Млинској улици у Глогоњу

НО ВО СЕ ЛО ПО НО ВО У ЗНА КУ НА СУ ШНЕ НА МИР НИ ЦЕ

Нај бо љи је до ма ћи, и то – ба нат ски
Без љу ба ви не ма 
ни до брог хле ба

Ше ста ма ни фе ста ци ја под на -
зи вом „Ба нат ски хлеб” одр жа -
на је у су бо ту, 26. сеп тем бра, у
но во се љан ском До му кул ту ре,
по но во у ре жи ји Удру же ња же -
на „Но во се љан ке/Boboacele”.
Пред сед ни ца те ор га ни за ци је
Сне жа на Ба ба ре кла је на са -
мом отва ра њу да она и дру ге
чла ни це ни су же ле ле да пре -
ки ну нит тра ди ци је ни упр кос
пан де ми ји, што је усло ви ло да
ма ни фе ста ци ја про тек не, уз по -
што ва ње ак ту ел них ме ра,
скром ни је не го уо би ча је но, то
јест без го шћи са стра не и на -
сту па фол кло ра ша. Она је по -
здра ви ла зва ни це, ме ђу ко ји ма
је био и гра до на чел ник Алек -
сан дар Сте ва но вић, а у име Гра -
да Пан че ва ску пу се обра ти ла
Ива на Ро сић, пред сед ни ца Са -
ве та за род ну рав но прав ност.

Ни је из о ста ло ни так ми че ње,
ко је је овог пу та би ло по де ље но
у две ка те го ри је. У кон ку рен ци -
ји чла ни ца удру же ња по бе ди ла
је Љу би ца Пе тро вић, ко јој је то
пр ви та кав тро феј. У њен хлеб
иду три-че ти ри вр сте бра шна
„тип 400”, за тим во да, ква сац и
со; по том се то ме си два-три пу -
та и пе че око сат вре ме на, а ако

се чу ва у фри жи де ру, мо же да
по тра је чи та ву не де љу.

У кон ку рен ци ји оста лих ме -
штан ки нај бо ља је би ла Је ле на
То пић, по за ни ма њу ви ша ме -
ди цин ска се стра на Кли ни ци
за хе ма то ло ги ју. По бед нич ки
хлеб је спре ми ла на сли чан на -
чин и за тим га пе кла 30 ми ну -
та у рер ни за гре ја ној на 250
сте пе ни и још 20 ми ну та на
200 сте пе ни. Ка ко ка же, нај бо -
ље га је је сти с кај ма ком.

Пред сед ни ца Сне жа на Ба ба
на во ди да су се ове го ди не од -
лу чи ле на ова кав на чин над -
ме та ња због епи де ми о ло шке
си ту а ци је.

– По ред то га, те же не, иа ко
ни су на ше чла ни це, као су гра -

ђан ке, ком ши ни це, ро ђа ке и
при ја те љи це по ма га ле су нам
и ра ни је, па смо од лу чи ле да

се на овај на чин оду жи мо –
исти че пред сед ни ца.

Све оне ра до пра ве хлеб код
ку ће, а овог пу та су по ка за ле
до зу кре а тив но сти. Та ко је Сла -
ђа на Те шић свој екс по нат уоб -
ли чи ла као слав ски ко лач,
према за ла га ја је том и по су ла
су са мом; Сла ви ца Но ва ко вић
је ис пе кла ин те грал ни хлеб, па
је, уз обич но, ста ви ла и хељ ди -
но бра шно, док се Ми ле на Јак -
шић опре де ли ла за кла си чан
из глед. Пре ма ре чи ма Зор ке
Опар ни це, да би не што ис па ло
ле по и уку сно, по треб но је и
мно го во ље, са чим се сла же и
Је ле на Па вло вић, ко ја ис ти че
да без љу ба ви не ма ни че га, па
ни до брог хле ба.

Награђене за умешно умешен банатски хлеб

ПО БЕ ДИ ЛЕ ЉУ БИ ЦА И ЈЕ ЛЕ НА

У уло зи јед ног од чла но ва

жи ри ја ове го ди не на шао се

и ло кал ни пе кар Африм

Кљу ши, ко ји ка же да је кон -

ку рен ци ја би ла из у зет на.

– Вред но ва ли смо ква ли -

тет во де ћи се с ви ше кри те -

ри ју ма, пре све га уку сом,

ко ји је за ви сио и од из бо ра

са сто ја ка, а за тим и ти ме

ка ко је хлеб ис пе чен – на во -

ди пе кар.

На кон ду жег ве ћа ња жи -

ри је на по слет ку иза брао

нај бо ље, па је у кон ку рен ци -

ји чла ни ца удру же ња по бе -

ди ла Љу би ца Пе тро вић, ис -

пред Ро ди ке Ве се ли нов и

До ри не Ђу рић, док је ме ђу

оста лим ме штан ка ма нај бо -

ља би ла Је ле на То пић, а

дру го и тре ће ме сто за у зе ле

су Сла ви ца Но ва ко вић и

Ми но до ра Ар де љан.
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Са ња Мом чи ло вић, 

ви зу ел на умет ни ца

ФИЛМ: „Бит но ми је ка ко жи -
вим, а не где жи вим”, ре че ни -
ца је не мач ке пен зи о нер ке Пе -
тре из Хам бур га, ко ја је јед на
од мно гих пен зи о не ра ко ји због
из у зет но ма ле пен зи је, на кон
што пла ти ста на ри ну, оста је
са ис под 100 евра на ме сеч -
ном ни воу у Хам бур гу. Ре ди -
тељ Ср ђан Ша ре нац је у свом
ду го ме тра жном до ку мен тар -
ном фил му „Бу гар ски сан” по -
ку шао да при ка же дру гу стра -
ну обе ћа не зе мље и еко ном -
ског ра ја ка ко ме гра ви ти ра
ве ћи на гра ђа на Ис точ не Евро -
пе. Ис по ста вља се да осам на -
ест од сто пре вре ме но пен зи о -
ни са них не мач ких др жа вља -
на не мо же да „са ста ви крај с
кра јем” и они се ма хом у та -
квој си ту а ци ји од лу чу ју да сво -
ју пен зи ју про ве ду у зе мља ма
ис точ не Евро пе ко је при па да -
ју Европ ској уни ји ка ко би и
да ље мо гли да ко ри сте здрав -
стве но оси гу ра ње. Они не го -
во ре је зик, углав ном ни ко га не
по зна ју, али по пут Пе тре од -
ла зе у пост ко му ни стич ки „пен -
зи о нер ски рај” из ко га ми бе -
жи мо. Пе тра је са 700 евра не -
мач ке пен зи је у Бу гар ској има -
ла при сто јан стан, ста бил ну
ег зи стен ци ју, чак је ус пе ла и
да отво ри сво ју га ле ри ју. Пи -
там се ку да на ши пен зи о не ри
мо гу да оду и про на ђу свој
„пен зи о нер ски рај” ако узме -
мо у об зир по да так да је про -
сеч на пен зи ја у Ср би ји у ју ну
из но си ла 27.775 ди на ра.

„Чи ја је ово пе сма?” Ка да су
се по чет ком две хи ља ди тих у
Ис тан бу лу то ком јед не ве че ре
у ре сто ра ну за истим сто лом
на шли Бу гар ка, Ср бин, Тур -
чин, Бо шњак, Грк, Ал ба нац и
Ма ке до нац, из не на да је јед на
пе сма ко ју су у том мо мен ту
му зи ча ри по че ли да сви ра ју
до ве ла до вр ло жуч не рас пра -
ве. На и ме, ка ко то на Бал ка ну
вр ло че сто би ва, те ма њи хо ве
рас пра ве би ла је чи ја је то пе -
сма за пра во и, на рав но, сва ко
од њих је по ста ром бал кан -
ском оби ча ју твр дио да пе сма
ни ка ко не мо же би ти пе сма
оног дру гог и да је си гур но ис -
пр ва на ста ла на ње го вом тлу.
На кон те ве че ре бу гар ска ре -
ди тељ ка Аде ла Пе е ва од у чу је
да кре не на пу то ва ње у по тра -
зи за по ре клом пе сме. Пе е ва
је на свом пу то ва њу на и шла
на ви ше од се дам раз ли чи тих
вер зи ја исте пе сме, а је ди но
што се у тој пе сми ни је ме ња -
ло је сте му зи ка. Ње на су шти -
на оста ла је иста, док су нас
на ше слич но сти још јед ном по -
де ли ле. Чи тав Бал кан па ти од
нар ци си зма ма лих раз ли ка, на -
ше слич но сти увек су би ле нај -
ду бљи раз ло зи за на ше по деле.

Фе но ме но ло ги ја
европ ских при ли ка

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПАН ЧЕ ВАЧ КО СРП СКО ЦР КВЕ НО ПЕ ВАЧ КО ДРУ ШТВО ДИ МИ ТРИ ЈУ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

Му зи ка и ре чи се ћа ња
У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја у уто рак, 6. ок то бра, од
19 са ти, би ће одр жа на све ча -
ност „Пан че вач ко срп ско цр -
кве но пе вач ко дру штво Ди ми -
три ју Сте фа но ви ћу” у част ди -
ри ген та ПСЦПД-а Ди ми три ја
Сте фа но ви ћа, ко ја је ор га ни -
зо ва на с бла го сло вом Ње го вог
пре о све штен ства епи ско па ба -
нат ског го спо ди на Ни ка но ра.

До ма ћин је пред сед ник
Панчевач ког срп ског цр кве -
ног пе вач ког дру штва Ср ђан
Ми ко вић.

О јед ном од нај зна чај ни јих
срп ских му зи ко ло га и фи ло ло -
га, ко ји је дао по се бан до при -
нос из у ча ва њу ви зан тиј ске и
ста ре срп ске ду хов не му зи ке,
ове ве че ри го во ри ће епи скоп
ау стриј ско-швај цар ски, Ита лије

и Мал те го спо дин Ан дреј
(Ћиле р џић) и проф. др Да ни -
ца Пе тро вић.

У му зич ком про гра му уче -
ство ва ће Пан че вач ко срп ско
цр кве но пе вач ко дру штво, ко -
јим ди ри гу је мр Ве ра Ца ри на,
Пев ни ца Све то тро јич ког хра -
ма По двор ја Ру ске пра во слав -
не цр кве у Бе о гра ду и со ли сти
Не над Ри сто вић (те нор), Игор

Куртз (те нор) и Ми лан Об ра -
до вић (ба ри тон).

Ор га ни за тор све ча но сти је
Пан че вач ко срп ско цр кве но пе -
вач ко дру штво, у са рад њи с На -
род ним му зе јом. По кро ви те љи
су Срп ска пра во слав на цр кве -
на оп шти на Пан че во Цен тар и
На род ни му зеј, а тех нич ку по -
др шку је обез бе дио Кул тур ни
цен тар Пан че во.

ПРЕД СТА ВА ЗА ДЕ ЦУ

Али са у Зе мљи чу да
У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у су бо ту, 3. ок то бра,
од 12 са ти, би ће од и гра на
пред ста ва за де цу под на зи -
вом „Али са у Зе мљи чу да”, по
мо ти ви ма бај ке Лу и са Ке ро -
ла, ко ју из во ди „Allegretto
Teatаr” из Вр шца. У пред ста -
ви игра ју Ма ри ја Же ра ви ца,

Пе тар Ко ки но вић, Ка та ри на
Оре шан, Не ма ња Ми лу но вић
и Бо јан Си мић.

Али са је вра го ла ста де вој -
чи ца у чи ју је со бу за лу тао
чу дан зец. Она од лу чу је да га
пра ти до Зе мље чу да, где ће
упо зна ти ра зна ство ре ња,
шаша ве бли зан це, цве ће ко је

пе ва и го во ри, огром ну гу се -
ницу ко ја се пре тва ра у леп -
ти ра, мач ку ко ја из во ди раз -
не вра то ло ми је и Лу дог Ше -
шир џи ју. Али са убр зо са зна је
да је Зе мља чу да у ве ли кој
опа сно сти ко ја пре ти од
Црвене Краљи це. Од лу чу је да
се упу сти у ве о ма опа сну

авантуру не би ли по мо гла
чуд ним створе њи ма из Зе мље
чу да. У овој пред ста ви на пра -
вље на је па ра ле ла из ме ђу Зе -
мље чу да и пла не те и Цр ве не
Кра љи це и за га ђи ва ња, ка ко
би де ци на за ба ван на чин би -
ла предста вље на те ма очу ва -
ња при ро де.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ СВЕ ТЛА НЕ ЖИ ВА НОВ ЈА ГО ДИЋ

Љу бав и…

По не кад се чи ни да љу бав под -
ра зу ме ва мо. Не чи је при су ство
у на шим жи во ти ма је не што

што би та ко тре ба ло да бу де и
углав ном о то ме не ми сли мо,
али оним љу ди ма та на не ду ше

и ве ли ког ср ца сва ки ко рак је
реч, а све ре чи див на по е зи ја
ко јом опи су ју свет око се бе.

Јед на од њих је Све тла на Жи -
ва нов Ја го дић, пе сни ки ња из
Пан че ва, ко ја је не дав но об ја -
ви ла дру гу збир ку по е зи је, под
на зи вом „Љу бав и…”.

Књи га је пред ста вље на у На -
род ном му зе ју Пан че во у сре ду
23. сеп тем бра, а у про гра му су
уче ство ва ле Јо ван ка Је лић,
Јасми на Ми ла но вић и Сто јан ка
Ци ца Руп так, ко је су на из ме -
нич но чи та ле Све тла ни не песме.
У па у за ма из ме ђу чи та ња Дра -
ган Ста но јев ски До ца сви рао је
до ма ћу поп-рок му зи ку и ти ме
це лом до га ђа ју дао по себ ну драж.

Ко се су срео са Све тла ни ном
пр вом збир ком „Не ви дљи ва”,
зна с ко ли ко ма ло ре чи на ста -
је нај див ни ја, ствар на и жи вот -
на по е зи ја, а у но вој књи зи са -
зна ће и ка ко сти хо ви ма мо же
да се ис пи ше љу бав.

Културни телекс
Те мат ски про грам
Пе так, 2. ок то бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја
књи ге „Сто го ди на ша ха у Пан че ву 1920–2020”. О књи зи ће
го во ри ти ау тор Кон стан тин Ор лов, а ко мен та ри са ће Ми ро -
слав Жу жић Жу ле, драм ски умет ник.

Уто рак, 6. ок то бар, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја:
све ча ност „Пан че вач ко срп ско цр кве но пе вач ко дру штво Ди -
ми три ју Сте фа но ви ћу”.

Де вет на е сти Би је на ле умет но -
сти, под на зи вом „Смрт умет -
но сти, жи ве ла умет ност!”, би -
ће одр жан од 31. ок то бра до
27. но вем бра у ви ше из ла гач -
ких про сто ра у Пан че ву. Ово -
го ди шњи кон цепт је осми слио
че тво ро чла ни ау тор ски тим ко -
ји чи не: др Ива на Ба ши че вић
Ан тић, Са ња Ла ти но вић, др
Сел ман Тр то вац и Сте ван Ву -
ко вић, а ре а ли зу је га Кул тур ни
цен тар Пан че ва, уз по кро ви -
тељ ство Гра да Пан че ва и Ми -
ни стар ства кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

У окви ру ово го ди шњег про -
гра ма ра до ве ће из ло жи ти два -
де сет умет ни ка из Ср би је и
Хр ват ске, ме ђу ко ји ма су Ра -
ша То до си је вић, Ми ли ца Би -
ла но вић, Слав ко Бог да но вић,
Ни ко ла Џа фо, Си ни ша Илић,
Ка та ри на Јо ва но вић, Ал фа,
„Ку да.ор г”, умет нич ка гру па,
Ера Ми ли во је вић, Ти ја на Пе -
тро вић, Зо ран По по вић, Ми -
ли ца Ра кић, Сло бо дан ка Сту -
пар, Зо ран То до ро вић, Ве сна
То кин, Тре ћи Бе о град – умет -
нич ки ко лек тив и Вељ ко Па -
вло вић, Дра ган Вој во дић, Са -
ња Иве ко вић, Ива на Ар ма ни -
ни и Мар ко Го луб, Вла ди мир
Фре лих и Да мир Стој нић (Хр -
ват ска). Уче шће у ово го ди -
шњем про гра му узе ће и те о -
ре ти ча ри Је ша Де не гри, Ре -
инз Се ра и на, др Ива на Ба ши -
че вић Ан тић, др Сел ман
Тртовац, Сте ван Ву ко вић,
Саби не Хен сген и Ан дреј
Мона стир ски.

О ово го ди шњем кон цеп ту ау -
тор ски тим је за пи сао:

„По сто је по ја ве у умет но сти
ко је су ни ца ле ми мо уо би ча -
је них пра ви ла и нор ми свог
вре ме на и сва ка ко ми мо свих
оче ки ва ња. Те су по ја ве 
чиниле оно што се на кра ју,
мно го по сле њи хо вог на стан -
ка, ис по ста ви ло као про грес у
умет но сти.

„Иа ко су исто ри ја и те о ри ја
умет но сти тра ди ци о нал но по -
ма ке до не дав но де тек то ва ле
са мо у ве ли ким цен три ма

умет нич ког све та (Њу јорк,
Рим, Па риз) ис по ста ви ло се
да су се у на шем ре ги о ну (оном
ко ји је чи нио под руч је бив -
ших Ју го сла ви ја) та кве по ја ве
та ко ђе де ша ва ле, би ле под јед -
на ко са мо ни кле. Би ле су у ду -
ху слич них на пред них до га -
ђа ја у тим ве ли ким цен три ма
и јед на ко до при но си ле на прет -
ку у схва та њу и ства ра њу умет -
но сти. Исто та ко, на жа лост,
би ле су углав ном иг но ри са не
или осу ђи ва не у свом не по -
сред ном окру же њу.

„Исто ри зо ва не у тек сто ви -
ма Је ше Де не гри ја под пој мом
’дру ге ли ни је’, оне су нас овом
при ли ком за ни ма ле због на -
чи на на ко ји су на ста ле и ути -
ца ја ко је су оства ри ле. С об зи -
ром на то да се при ли ке за
пот пу но не за ви сно пре и спи -
ти ва ње та квих про це са рет ко
ја вља ју, ми смо же ле ли да овај
Би је на ле бу де упра во ме сто за
то – ана ли зу то ко ва на тој ’дру -
гој ли ни ји’ у умет но сти, ли -
ни ји у ко ју ми као тим ду бо ко
ве ру је мо.”

КРА ЈЕМ ОК ТО БРА БИ ЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НО СТИ 

СМРТ УМЕТ НО СТИ, 
ЖИ ВЕ ЛА УМЕТ НОСТ!

ДО НА ЦИ ЈА РО ТА РИ-КЛУ БА „GEORG WEIFERT”

Кон тра бас за 
Му зич ку шко лу

Ро та ри-клуб Пан че во „Georg
Weifert” до ни рао је кон тра -
бас мар ке „Schneider” Му зич -
кој шко ли „Јо ван Бан дур” у
уто рак 22. сеп тем бра.

Ди рек тор шко ле Ми хај ло
Јо вић при мио је пред став ни -
ке овог клу ба, из ра зио ве ли ку
за хвал ност на до на ци ји и ис -
та као да му је дра го да клуб
по ка зу је бри гу о му зич ком
обра зо ва њу де це у на шем граду.

Ово је јед на у ни зу ак ци ја
ко је овај клуб спро во ди, а у
то ку при пре ме за но ве про -
јек те ко ји ће би ти у ин те ре су
ло кал не за јед ни це.

Клуб је ове го ди не до ни -
рао за штит не ви зи ре и бес -
кон такт не то пло ме ре Оп штој
бол ни ци у Пан че ву и уче -
ство вао у ак ци ји до ни ра ња
сред ста ва Ин сти ту ту за јав -
но здра вље „Др Ми лан Јо ва -
но вић Ба тут” ко ја је ор га ни -
зо ва на на ни воу свих ро та -
ри-клу бо ва у Ср би ји и Цр -
ној Го ри. 

Клуб је овим при ме ром же -
лео да под стак не и оста ле по -
је дин це и ор га ни за ци је да се
ак тив но укљу че у по ди за ње
му зич ке кул ту ре и обра зо ва -
ња на ло кал ном ни воу.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

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

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

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ УПАЛЕ У ОРГАНИЗМУ: СЕДИМЕНТАЦИЈА
+ CRP Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4
Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПРОЦЕНА ФУНКЦИЈЕ ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН 
+ ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + ALP + GGT

Цена: 750 динара

АКЦИЈE ДО 8. ОКТОБРА

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 
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.000
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000
Дрво на палети13.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ЗА ГОЛФ 4, челичне фел-

не и гуме, моће посебно,

205/55/16. 063/231-442.

(296414)

АЛФА РОМЕО 147, 16

VM jet, 2005. годиште,

1910 цм, дизел, 11 кв, 150

кс. 065/312-19-52.

(296393)

ПОЛО 1.4, 2000. годиште,

бензин, 144.000 км, 1.400

евра. 062/832-36-38.

(296391)

ПУНТО 3, 2011, 5 В, ала-

рм, серво, клима, власник.

064/913-72-24. (296539)

ПЕЖО 307, кабрио, 2004,

спортски модел, 150 кс,

2.0 Л, изузетно атракти-

ван. 060/420-73-83.

(296443)

ПЕЖО 207 1.4, 2008. пе-

тора врата, атестиран

плин. 064/130-36-02.

(296559)

ЛАНЧИЈА либра 1.6, 2002,

фул атестиран плин, пет

година. 064/130-36-02.

(296559)

ПУНТО 3, 12, 2011/12, пе-

тора врата, атестиран

плин, власник. 064/130-

36-02. (296559)

ГОЛФ 4, 1.3, 2002, петора

врата, фул опрема, реги-

строван годину. 064/130-

36-02. (296559)

ПУНТО 1, 1.1, 1997/98,

пеора врата, регистрован

годину дана. 064/587-50-

24. (296559)

ПРОДАЈЕМ ксару пикасо,

2002. 1.8 бензин, фабрич-

ки плин, прешла 247.000.

060/750-40-31. (296631)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 Л,

2013. годиште. 065/853-

93-29.  (296593)

ПАСАТ Б 7, ТДИ караван,

на име купца. 061/267-

72-30. (296618)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксара

пикасо, 2003, 2.0, ХДИ,

без пливајућег замајца.

Цена договор. 064/698-

02-25, 065/347-92-00.

(296589)

КЛИО 1.2, 2002, петора

врата, клима, повољно.

064/587-50-24. (296559)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, ката-

лизатора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (296507)

КУПУЈЕМ гаржу на Коте-

жу 1, 065/998-75-04

(СМС)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-

же у Ул. Патријарха Чар-

нојевића 8. 063/315-872.

(296191)

ИЗДАЈЕМ паркинг место у

строгом центру Панчева.

066/562-09-35. (296444)

ИЗДАЈЕМ гаражу у зајед-

ничком објекту, Котеж 2.

064/238-08-61. (296461)

ПРОДАЈЕМ гаражу у дво-

ришту, у Ул. Жарка узре-

љанина 18. 060/080-37-

57. (296512)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

ражни простор, 130 квм,

у Тамиш капији. 063/175-

62-95. (296576)

ВЕШ-МАШИНА и полов-

ни делови од веш-маши-

на. 013/252-05-10,

063/703-76-07. 

(296517)

ТВ ЛЕД LG 32 инча,

12.000 динара, 42 инча

18.000 динара. 063/715-

45-52. (296547) 

ФИЈАТ темпра 1998, бен-

зин + гас, у одличном

стаљњу, јефтино. Тел.

060/373-35-11. (296566)
ПРОДАЈЕМ нов симпов

тросед и фотељу, повољ-

но. Тел. 353-067.

(295855)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава , монта-

жа, гаранција, вршимо

поправке. 063/714-38-98.

(296359)

КОРИШЋЕНИ дрвени

прозори већих димензија,

једнокрилна балконска

врата – шалони. 062/121-

01-48. (2961757р)

ПРОДАЈЕМ машину за

производњу папирних џа-

кова. Тел. 064/424-95-10.

(295845/р)

ОГРЕВНО дрво, повољно,

багрем, буква, храст.

064/356-03-93, бесплатан

превоз, 4.500. (295088)

МЕСНАТИ, прасићи, ја-

гањци и свиње, могућнсот

клања и печења. 060/037-

11-96. (296153)

ПРОДАЈЕМ зимски сет

точкова на алу фелнама,

за опелова возила. Ди-

мензије 195/65, Р-15.

064/952-17-96. (296431)

ПЕНТЕ, хонда 9.9, јонсон

5, mer cury 6, четворотакт-

не. 064/482-65-53.

(296435).

ДРВЕНИ кревет, очуван,

за једну особу, са санду-

ком за постељину.

013/345-204. (296460)

ПРОДАЈЕМ посао у раду

са комплет опремом и ло-

калом. 063/865-80-38.

(296469)

ПРОДАЈЕМ нераста за

приплод мангулицу су-

прасну и прасиће од ман-

гулице, козе, прекрупач

оџаци, гуске и патке.

064/121-43-65. (296483)

ПРОДАЈЕМ судоперу,

остале кухињске елемен-

те, судоепра 3.000, нова.

371-568, 063/773-45-97.

(296498)

ЛЕЖАЈ брачни с две фо-

теље мојца фотеља, гар-

деробни орман, двосед.

063/861-82-66. (296523)

ИНВАЛИДСКА колица,

комбиновани фрижидер,

двомоторац, телевизори,

сто, столице, полице.

063/861-82-66. (296523)

ДВА КАУЧА, клик-клак

190 х 120, две фотеље,

кауч 190 х 90, ормани

160 х 120 х 60, регал 360

х 240. 064/866-21-18.

(296590)

ПРОДАЈЕМ џем од чистог

шипурка и суви шипурак

за чај. 060/161-64-78.

(296518)

ПРОДАЈЕМ половне ТА

пећи од 3, 4 и 6 киловата.

Тел. 063/217-560.

(296422)

ТЕРМОАКМУЛАЦИОНА

пећ 4,5 кв, цер, постоље и

термостат, 60 евра.

063/867-40-34. (296530)

БЕРАЧ кукуруза шемпе-

тер, житна сејалица, ма-

шине, металне цеви за

ограду. 064/243-81-02.

(296531)

МЕТАЛНА врата и прозо-

ри дводелна судопера и

собна врата. 066/572-91-

19. (296548)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, свих киловата,

достава, монтажа, гаран-

ција. 061/218-72-95.

(296569)

ПРОДАЈЕМ машину за се-

чење метал-црногорку.

063/807-50-65. (296607)

ПРОДАЈЕМ шелн стеге за

зидарске скеле. 063/807-

50-65. (296607)

ФРИЖИДЕР LG 80 л, две

полице, расхладна комо-

ра, 60 евра. 064/18940-

25. (296622)

ПРОДАЈЕМ мању угаону

гарнитуру. 064/320-85-47.

(296635)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

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

11-47. (296421)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, дого-

вор. 060/138-52-38.

(296569) 

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-

листерској. 064/364-83-

18. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи

град, три стана, 8 ари

плаца. 063/829-89-48.

(295424)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси, 65.000 евра, дого-

вор. 063/163-80-77.

(296139)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,

Кудељарски насип, град-

ско грађевинско земљи-

ште, излаз на две улице.

068/408-97-21.

(296158)

КУЋА на продају, Старче-

во, главна улица, 8 ари

плаца, 80 квм, Информа-

ције на тел. 063/829-83-

18. (295323)

ПРОДАЈЕМ три њиве, на

преком другу, Новосе-

љански пут. Тел. 064/915-

34-43. (295794)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170),

Кудељарац уз Техномар-

кет, инфраструктура.

063/729-72-86. (296415)

КАЧАРЕВО, кућа на про-

дају 1200 квм, тераса 30

квм, ЦГ, гас, две гараже,

центар, без посредника,

договор. Намештена, брзо

усељива, плац 8 ари.

065/207-64-46.

(296493)

НОВА МИСА, продајем

нову кућу у завршним ра-

довима, власништво.

064/221-36-12. ()296501)

КОТЕЖ 1, кућа 185 + ло-

кал, 95.000; Старчево, 15,

кућа са локалом, 44.000.

„Јанковић”, 348-025.

(296506)

ПРОДАЈА плацева, град-

ско грађевинско, дозво-

љена градња. 064/212-52-

52. (296527)

КУЋА, Маргита, 180 квм

+ 3.5 ара, три етаже.

013/664-228, 063/740-22-

41. (296526)

КУДЕЉАРАЦ, нова спрат-

на кућа, 280 квм, са ли-

марско-лакирерском ра-

дионицом 3,4 ара, 75.-

000. (398), „Кров”,

060/551-64-50. (296513)

ПЛАЦЕВИ за инвеститоре,

од 130.000 до 170.000.

(398), „Кров”, 060/551-

64-50. (296513)

ПЛАЦ у почетку Кудељар-

ца, 4.3 ара, 15.000. (398),

„Кров”, 060/551-64-50.

(296513)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7

ари плаца, колски улаз,

32.000. „Олимп”,

063/274-951. (296570)

ВОЈЛОВИЦА, плац 14

ари, погодан за све делат-

ности, 11.000. „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(296570)

ГОРЊИ ГРАД, две стам-

бене јединице, 150 + 60

квм, гаража, помоћни

објекти, плац 15 ари,

117.000. „Олимп”,

063/274-951. (296570)

КУЋА, Горњи град, 150

квм, укњижено, 3.9 ари

плаца, 72.000. 066/355-

208. (296582)

КУЋА на продају са две

стамбене јединице, Ново-

сељански пут 15. 064/131-

67-32. (296608)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

HIT PONUDA:
Uroša Predića 21 – 100,37 m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

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

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88D
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

КУЋА у Бањи Врујци, ле-

гализовану, 65 квм,. Са 6

ари плаца, продајем или

мењам за мању стамбену

јединицу у Панчеву.

061/212-65-51. (296578)

ПАНЧЕВО, Војловица, ку-

ћа на продају 206 квм,

14,5 ари плац, Ул. Јано-

шикова бр. 112, цена

38.000 евра. Тел.

064/683-84-27. (296591)

ВОЈЛОВИЦА, 17 ари, 100

квм, 41.000.  (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(296595)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани-

штански пут, 90 квм + 8

ари плац, легализовано.

063/785-60-10. (296612)

ОМОЉИЦА, објекат од

220 квм, гаража, плац

11.5 ари, струја, вода.

064/260-05-34. (296621)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, но-

ва Миса. 060/155-59-30.

(296618)

КУДЕЉАРСКИ, трособна,

90 квм, 3.5 ара. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (296633)

НОВА МИСА, кућа у од-

личном стању, 80.000

евра; шири центар,, кућа,

65.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. 

(296642)

ПЛАЦЕВИ, Миса, 8.-99,

9.03 ара, 2.500 евра/ар.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296640)

ПЛАЦ под лешницима,

136 ари и 67 квм, 600

садница, бунар, кап по

кап, 45.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(296640)

ИВАНОВО, 74 квм, 6.89

ари, усељива, 13.500;

Црепаја 135 квм, + 40 +

18, 11.68 ари, 36.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. 

(296640)

НОВОСЕЉАНСКИ, плаце-

ви, 9,86 ари и 13 ари,

1.500 евра/ар. Ограђен.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296640)

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,

27.900; 75 к вм, 69.800,

ВПР, нови станови.

069/655-214. (296370)

СТРОГИ центар, Трг сло-

боде, 30 квм, сређен

опремљен, одмах усељив,

43.000 евра. Власник.

064/848-88-84. (296192)

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи, у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. 063/315-

872. (295514)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,

строги центар, две терасе,

лифт, ТА. Могућност ЦГ,

70.000, договор. Узвати

после 17 сати. Тел.

064/119-60-06. (296468)

ФУНКЦИОНАЛАН стан,

52 квм, мењам за кућу,

Стрелиште, ближе пруге,

власник. 066/903-87-81.

(296381)

МЕЊАМ уз доплату стан

двособан, Котеж 1, 61

квм, високо приземље, за

кућу, преко 100 квм.

064/867-48-26. (296475)

МИСА, једнособан, 42 +

тераса, реновиран,

26.500. „Јанковић”, 348-

025. (296506)

НАЈСТРОЖИ центар, тро-

ипособан, 106 квм, II,

106.000. „Кров”, 060/551-

64-50. (296513)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

сређен, VI, 58 квм, две те-

расе, 42.000. „Кров”,

060/551-64-50. (296513)

ЦЕНТАР Качарева, дво-

ришни стан, ренвоиран,

30 квм + помоћни обје-

кат. Тел. 063/611-393,

069/194-81-28. (296557)

ПРОДАЈЕМ улични дво-

ришни стан, власник, за-

себно двориште. Жарка

Зрењанина. 061/382-88-

88. (296546)

ПРОДАЈЕМ хитно, 7. јула,

двособан стан, ВП, ПВЦ,

урађена изолација.

060/745-05-75. (296543)

ТЕСЛА, 2,61 ар, 45 + 11,

струја, вода, 30.000; Вој-

ловица 5,35 ари, 68 квм,

32.000.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296640)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 3,

VI, 57 kvm, 39.000.  (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (296640)

ТЕСЛА, рособан, IV, 88

квм, две терасе, 60.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296640)

СТАН, Баваништански, 83

квм, празан, усељив,

15.500.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296640)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, 98 к вм, Тесла, Цг.

064/320-84-32. (296567)

СТРЕЛИШТЕ, четворосо-

бан, 80 квм, VII, ЦГ,

65.000. „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (296570)

ЗМАЈ ЈОВИНА, дворишни,

26 квм, једнособан,

12.000, договор. „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(296570)

УЛИЧНИ деоп куће, Вој-

ловица, 56 квм, двособан,

усељив, 12.000. „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(296570)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,

договор. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (296595)

КОТЕЖ 1, 37 квм, 30.000

евра. 063/449-090.

(2965979

СТРЕЛИШТЕ, 46 квм, пот-

кровље, ЦГ, лифт, 31.500;

већи двособан, 42.500.

(396), „Лајф”, 061/662-

91-48. (296642)

БЛИЗУ центра, новији, 68

квм, I, наткривено пар-

кинг место, 61.000. (396),

„Лајф”, 061/662-91-48.

(296642)

СТРОГИ центар, 51 квм,

ЦГ, двособан, ВП, усељив.

(470), „Дива”, 064/246-

05-71. (296603)

ДВОРИШНИ стан, 43

квм, ТА, 22.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(296595)

КОТЕЖ 2, трособан, ду-

плекс, 70 квм, V, 42.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (296633)

КУПУЈЕМО станове и куће

у Панчеву. Брза исплата.

(097), „Перфект”,

064/348-05-68. (294800)

ХИТНО потребни станови

на свим локацијама, ис-

плата одмах. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83. (296595)

КУПУЈЕМО станове, куће на

свим локацијама. Брза исплата.

(353), „Премиер”, 063/800-44-

30. (296633)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требне некретнине, све

локације, брза реализаци-

ја.  (67),  063/744-28-66.

(296640)

ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен,

реновиран стан на Сода-

ри. ЦГ, III спрат, лифт,

кабловска. Стан је пого-

дан за 2-3 особе. Цена

220 евра. 065/255-28-92

(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан

стан на старој Миси. По-

звати на бр. 063/775-29-

94 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-

нособан стан на Котежу

2, 120 евра. 062/450-008.

(СМС)

ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен,

реновиран стан на Сода-

ри. ЦГ, III спрат, лифт,

кабловска. Стан је пого-

дан за 2-3 особе. Цена

220 евра. 065/255-28-92

(СМС)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

(295867)

ИЗДАЈЕМ трособан стан.

060/333-27-42. 

ИЗДАЈЕМ једнособан пот-

пуно опремљен стан у

Панчеву., 060/142-22-11.

(296372)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан, посебан

улаз, струја, вода, гас.

064/579-86-55. (296424)

ИЗДАЈЕМ једнособан, на-

мештен стан од 36 км, на

Тесли, парно грејање. До-

говор. 063/217-560.

8296422)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 57

квм, на Стрелишту.

060/634-14-60. (296410)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, Котеж 2. Контакт

телефон 061/390-99-33.

(296406)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,

Маргита, Светозара Ше-

мића 70-а, Панчево. Тел.

013/354-703. (296408)

ИЗДАЈЕМ намештену со-

бу са употребом кухиње и

купатила. 065/672-33-00.

(296403)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан, 54 квм, рено-

виран, ТА грејање, Сода-

ра, 230 евра. Тел.

064/245-88-57. (296437)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

двособан стан на Тесли.

Тел. 063/805-59-36.

(296482)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан

намештен стан на Стрели-

шту. 063/720-72-10.

(296490)

ЈЕДНОСОБАН стан, стро-

ги центар, полунамештен,

високо приземље, 33 квм,

реновиран, 200 евра/ква-

драт. 060/428-73-83.

(296443)

ИЗДАЈЕ се једносоан стан

у кући, усељив, од 10. ок-

тобра 2020. године, нена-

мештен или намештен,

више информација на

тел. 013/362-098,

063/707-18-75. (296560)

ИЗДАЈЕМ полулнамештен

једнособан стан, 43 квм,

Котеж 2, Војвођански бу-

левар. 060/707-32-34.

8296477)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру у центру града,

за самце. 063/733-02-53,

(296514)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке
на ших услу га 
да на це не 

огла са 
и чи ту ља 

одо бра ва мо 
по пуст свим 

рад ним да ни ма
осим сре дом.

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Кача-

рева, потребни: металоглодачи, металоструга-

ри и борверкисти, са или без искуства.

Контакт телефон: 013/601-650                          (ф)

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo
ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)

013/341-292

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije

2. Bagerista – rukovaoc građ. mašinama

3. Fizički – pomoćni radnik

4. Zidar

Prijave od 8 do 14 sati, radnim danima, doći lično.

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO
расписује

КОНКУРС
за следећа радна места:

1) POSLOVNA SEKRETARICA

OBAVEZNI USLOVI
• znanje engleskog jezika
• vozačka dozvola B kategorije
• dobra komunikativnost

PREDNOST:
• poznavanje office programskog paketa

Ukoliko ste zainteresovani posaljite svoj CV
sa fotografijom na e-mail ljilja@tehnomarket.com

ili se javite lično na adresu
Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon 069 /847-90-03, 013/307-700
o nama saznajte više na www.tehnomarket.com

Trijera doo

upražnjeno radno mesto 

administrativnog radnika

Opis poslova: Rad na svim administrativnim poslovima

Administrativno - kancelarijski poslovi,

Arhiviranje i ažuriranje poslovne dokumentacije

Vođenje poslovne komunikacije (usmene, pismene i
elektronske)

Posredovanje sa knjigovodjom i administrativnim
radnikom u Novom Sadu

Administriranje i ažuriranje poslovne dokumentacije
za PJ u Pančevu

Učestvuje u procesu kontrole i unosu u knjigovod-
stveni program radnih naloga i ostale potrebne
dokumentacije

OD KANDIDATA SE OČEKUJE

• Minimum srednja stručna sprema

• Odlično znanje rada na računaru (MS Office)

• Radno iskustvo minimum 1 godina

• Fleksibilnost u saradnji, timski rad

CV POSLATI NA dejan.nikolic@tijera.rs

ПОТРЕБНА особа за рад у производњи фирми која
се бави услужним сечењем и кантовањем плочастог
материјала. Пријаве mailom: stefanymil@gmail.com и
телефоном на 065/381-65-02, радним данима од 9 до
16 сати. (4/296482)

VETRO SISTEM DOO
Utve Zlatokrile 9, Pančevo

K O N K U R S

Potrebno je 5 izvršilaca 
za rad u pogonima

preduzeća za obradu 
i oblikovanje stakla.

Kontakt telefon 064/659-65-20

Prijave slati na mail adresu
zeljkocernjev@gmail.com

ИЗДАЈЕМ леп стан у цен-

тру, Максима Горког.

Приземље. Све ново и ис-

правно. Трофазна струја

и могућност грејања на

чврсто гориво. Шупа 8

квм, подрум, паркет.

Предност имају кандида-

ти који плате унапред ки-

рију 130 евра и све кому-

налне трошкове.  Уговор.

Пријава на адресу. Цена

130 евра. Драгослав,

063/253-593, инвертер

клима греје и хлади. Ин-

тернет. Празан, одмах

усељив. (296643)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, студенте, самце,

Раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211.

8296422)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-

бан стан, Стрелиште, цен-

трално грејање, климати-

зован. 064/142-68-65.

(296449)

ИЗДАЈЕМ полулнамештен

стан, Котеж 1, ЦГ, 150

евра +  150 евра депозит.

064/651-16-73. (296525)

ИЗДАЈЕМ намештен собу

самцу, употреба кухиње.,

321-408. (296522)

ИЗДАЈЕМ празан стан,

може и за канцеларију,

Радичевића, 33 квм.

064/564-82-72. 

(296541)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, на-

мештену, центар, грејање,

ТА. Тел. 065/335-12-73.

(296532)

НАМЕШТЕН, једнособан,

дворишни, ТА, код Хотела

„Тамиш”, 90 евра.

064/122-48-07. (296534)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на-

мештену, Цара Лазара

110, самица. 061/615-80-

80. (296534)

НАМЕШТЕН једнособан,

зграда + једнособан дво-

ришни, издајем.  Стрели-

ште, 362-406, 064/218-83-

45. (296571)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен једнособан стан

на Миси, СА ЦГ. 066/568-

21-89. (296611)

ИЗДАЈЕ се намештен јед-

нособан стан на Стрели-

шту. 065/812-48-52.

(296613)

ИЗДАЈЕМ стљан на новој

Миси, ненамештен. Тел.

064/332-87-43. (296588)

ИЗДАЈЕМ стан од 34, све

информације на 064/357-

85-13. Звати од 11 до 16

сати. (296615)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

200 евра. 063/892-08-35.

(296565)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

погодан за студенте, запо-

слене, 130 квм. 064/320-

84-32. (296657)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву

за групни смештај фирме.

Радници. 060/722-14-14.

(296600)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен на Тесли, звати

после 15 сати. 063/755-

51-77. (296637)

ИЗДАЈЕМ новији једнои-

пособан стан, центар, 48

квм, први спрат, опре-

мљен, опремљен, ТА пећ,

200 евра. 063/186-88-05.

(296568)

ДВОСОБАН и једнособан

дворишни стан за издава-

ње у Горњем граду, по-

годно за раднике.

060/626-22-48. (296626)

МАГАЦИН на Бавани-

штанском путу, око 60

квм, сув, струја, безбедан.

060/428-73-83. (2906443)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у

центру, 100 евра месечно.

066/866-49-00. (296310)

ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ

„Јабука” у Јабуци, на пи-

јаци, површине од 20 до

120 квм. 063/315-872.

(296191)ж

ИЗДАЈЕМ локал површи-

не 250 квм, на спрату у

ТЦ „Флоријан”, Милоше

Требињца бр. 4. 063315-

872. (296191)

ИЗДАЈЕМ два сређена ло-

кала од 170 квм ио 75

квм, на главном јабучком

путу. Тел/vi ber

004176/425-03-02.

(295844)

ЛОКАЛ, пијаца, ПР + ПК,

40 квм, празан, хитно.

Пијаца 11 квм, само

7.500.  (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (296640)

МАГАЦИН, локал, радио-

ница, 150 квм + сала, из-

дајем. Новосељански пут,

„Давид”. 064/482-65-53.

(296435)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске стани-

це. 063/278-421. (296472)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,

30 квм, 20 ари, до асфал-

та, Баванитшански пут.

064/948-71-22. 

(296536).

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм,

ЦГ, клима, интернет, цен-

тар. 066/346-690.

(296598)

ПОТРЕБАН механичар

С.З.В.Р „СРКИ”,  Ул.Моше

Пијаде 92 Тел.062/388-

109 (СМС)

ПОТРЕБАН кувар/ица за

рад у ресторану. Кафана

са разлогом. 064/060-50-

50 (СМС)

ПОТРЕБАН младић за рад

у паркинг гаражи. 066/67-

64-677 (СМС)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-

требна помоћна радница

у кухињи. 062/806-02-58.

(296193)

ПОТРЕБНЕ жене за по-

слове чишћења. Пред-

ност, Тесла, Стрелиште.

064/000-57-67. (296581)џ

ПОТРЕБНИ мајстори за

израду и уградњу ПВЦ и

АЛУ столарије 063/249-

432. (295677)

ПОТРЕБНЕ искусне жене

за рад на индустријским

шиваћим машинама.

064/191-64-95. (295579)

ПОТРЕБНА радница за

клање пилића са иску-

ством. 064/365-65-56,

064/172-79-38. (295870)

РЕСТОРАНУ „Royal” у

Авив паркук потребан ку-

вар, конобар-ица, помоћ-

ни радник у кухињи.

063/216-788. (296439)

ПОТРЕБАН помоћни рад-

ник у пекари. 065/555-94-

44. (296448)

ПОТРЕБНИ возачи Б и Ц

категорије за рад у Пан-

чеву. Тел. 063/376-820,

звати од 16 сати. 

(296609)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

064/664-85-31,  013/342-

338  (СМС)

ОДГУШЕЊЕ одовода.

Младен. 0641/110-93-62

(СМС)

ПРАЊЕ намештаја. Мла-

ден. 0641/110-93-62

(СМС)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалет-

ни. 065/842-84-29.

(296434)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (295826)

ПОТРЕБНИ вредни и од-
говорни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(296624)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. Плата већа за
20%. 064/217-48-56. (296627)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за доставу хране,
до 55 година старости.
064/255-84-58. (296628)

ПОТРЕБАН мајстор за
производњу пецива на бу-
вљаку. 065/533-44-13.
(296632) 

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми

Pan Bau Max, потребан

радник за обављање по-

слова магационера, на-

бавке материјала, контро-

ле, опреме и порошње

материјала. 013/403-639.

(296620)

ПОТРЕБНЕ конобарице за

ресторан. 066/345-063.

(296453)

ПОТРЕБНА спремачица,

хигијеничарке. 064/929-

38-87, 060/033-56-69.

(296480)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у Маркету „Цеца

013”. 060/555-11-73.

(296488)

ТРАЖИ се конобарица за

рад у кафани на Зеленој

пијаци. 063/133-56-51.

(296496>)

ПОТРЕБНА радница са

искуством за рад у објек-

ту брзе хране „Грил Бум”

(роштиљ). 064/323-92-77.

(296542)

PO CO LO CO ресторану

потребне девојке за рад у

продаји. 064/874-03-01.

(296542)

ХЕМИЈА, биологија часо-

ви основцима, средњо-

школцима, студентима.

Припрема пријемног ис-

пита. 064/158-34-34

(СМС)

КАМИОНСКИ превоз до 2

кубика, песак, шљунак,

сејанац, шут, 1.500 дина-

ра. 062/355-154. (296342)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
рпор, бавалит, фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (296142)

ВРШИМ сервисирање,
оправку бицикала, плете-
ње жица, центрирање точ-
кова, поправке. 064/174-
19-01. (296280)

РАДИМО све физичке по-
слове: одношења ствари,
рушења кућа, шупа, оба-
рање стабала, ископи, бе-
тонирања, повољно.
064/122-69-78.
(296438)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-62-
44. (295646)

НЕМАЧКИ: часови свим
узратима, преводи. При-
према за полагање свимх
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (296411)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица, по-
вољно. Тел. 063/744-08-
24 (296400)

МОЛЕРАСКИ радови,
фарбање столарије и ра-
дијатора, мајстор Павел.
063/809-66-61. (296399)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(296398)

ОБАРАЊЕ стабала, сеча,

кошење, рушење, одноше-

ње ствари, чишћења по-

друма, итд. 060/035-47-

40. (296438)

ПРЕВОЗ, селидбе, макси

возило, тражим посао,

могућност са радницима.

064/482-65-53. (296435)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље, цена

даље. 013/366-843,

063/193-22-29. (295979)

РУШЕЊА, кућа, зидова,

ископи, бетонирања, чи-

шћења, обарање стабала,

одношење непотребних

ствари. 064/122-69-78.

(296438)

ЧИСТИМ станове, куће,

зграде. Ивана, 062/116-

029, 061/224-50-39.

(296451)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купати-

ла, поправке, замене од-

мах. Повољно. 0137331-

657, 064/495-77-59.

(296455)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако

дрво које смета. 063/369-

846. (296284)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

могућност месечног пла-

ћања, професор. Центар,

066/405-336, 061/603-94-

94.  (296465)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, столарија, повољ-

но. 064/280-26-15.

(295901)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-

новирање купатила, сла-

вине, вентили, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (296497)



РАЗНО

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 2. октобар 2020.18

301-150, 300-830

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној

пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на роб-

ној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Ше-

мића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле бр.2771/3 К.О.Панчево, за планирану из-

градњу уличног вишепородичног стамбено-послов-

ног објекта спратности По+П+3+Ман., помоћног

објекта-дворишна подземна гаража По+0 и дво-

ришног вишепородичног стамбеног објекта спрат-

ности По+П+1+Ман, на углу ул. Лава Толстоја и Чу-

мићеве, израђен од стране „Мега Модулор”, ДОО,

Панчево, за инвеститорa ДОО „Кутко” Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 часова у периоду

трајања јавне презентације од 7 дана, почев од

09. 10. 2020. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(295901)

МЕЊАМ пелене, нега по-

кретних, непокретних.

Тел. 061/282-48-28.

(296476)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ:

ограде, капије,  поправке

брусилица, хилти бушили-

ца. Злајо. 065/558-45-17.

(296502)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

064/157-20-03. Алексан-

дар. (296502)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-

70. (296577)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-

хиња и канализационих

цеви машинским путем.,

062/640-741. 

(296629)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством

тражи посао. 064/120-77-

64. (296634)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (2906412)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (293296)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа. Ви-

сински радови на крову.

065/535-24-56. 

(296599)

НЕГА старих и болесних

инвалидних лица.

063/868-04-51. (296492)

ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с

вишегодишњим искуством

подржава децу са смет-

њама у развоју. Укључива-

ње у редован систем

образовања. 061/618-84-

40. (296491)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: шљунак, песак, се-

јанац, одвозим шут.

064/354-69-94. 

(296558)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречењње,

гипс, демит фасаде, по-

вољно. Пензионерима по-

пуст. 061/626-54-06.

(296587)

ПОВОЉНО уносим угаљ,

дрва и обављам све врсте

физичких послова.

061/311-97-69. (296551)

КАМИОН кипер: шљунак,

песак, сејанац, ризла, уто-

вар, одвоз шута. 060/474-

74-57. 8296614)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-

СКИ радови, гипс керами-

ка. Повољно, проверите.

061/141-38-02. (296604

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, пензионерима

попуст. 061/345-51-00.

(296604)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ ку-
паћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.bal to kad.co.rs
011/288-30-18, 
065/347-55-02. 
(291895)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(294365)

ПРЕВОЗ малим камио-
ном: шљунка, песка, се-
јанца, рушење објеката,
рашчишчавање терена са
утоваром и одвозом. Нај-
повољније у граду.
060/425-54-43. 
(294365)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвозимо непо-

требан намештај.

064/280-30-16, 063/731-

77-67, Владимир.

(296436)

КОМПЈУТЕРИ, сервис, по-

правка, инсталација но-

вих компоненти, брзо, по-

вољно. Л060/351-03-54.

(296340)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98, 

013/351-498. 

(296630)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, шпорете, попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 064/122-

68-05. (296537)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-57.

(294365)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-

тона, зидова са одвозом

шута, набијање терена ви-

бро плочом. 064/648-24-

47. (294365)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (293296)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

ризла, превоз већим ка-

мионима, ископ мањим и

већим багерима, рушење

кућа. 063/218-894.

(294365)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(294365)

ТЕПИХ сервис „Путник”,

дубинско прање тепиха,

намештаја. 302-820,

064/129-63-79.

(2959267р)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (296447)

МУШКАРАЦ, 35 година,

спортске грађје,културан,

тражи даму ради друже-

ња. 062/895-75-09 

(СМС)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбезђен,

жели да упозна жену или

девојку до 40 година, ра-

ди дружења, излазака.

Звати око 21 сат.

013/352-203. 

(296416)

МОЛИМ очевидце удеса,

4. маја 2019, у Улици Но-

восељански пут, наспрам

продавнице „Макси”, из-

међу заставе и мотоцикла

да ми се јаве. 0647329-

49-19. (296427)

ПОЗИВАМО мештане

Омољице који су очевици

догађаја који се десио 23.

јула 2020. године, око

13.15, у Улици војводе

Живојина Мишића бр. 2,

када је покушано разбој-

ништво на штету Банка

Поштанска штедионица,

да се јаве на број телефо-

на 063/378-007.  

(296380)
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав ћерки и мајци

ВЕСНИ ПРЧИЋ
1962–2020.

од мајке ВЕРИЦЕ и синова ДУШАНА и НЕНАДА

(4/296392)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

МИЛЕНИ

од породице КОРУНОВСКИ

(20/296428)

Последњи поздрав дра-
гој мајци

МИЛАНКИ

БЛАЖЕВИЋ

која је преминула у 67.
години.
Од синова ЗОРАНА и
ДРАГАНА, снаје МАРИ-
ЈАНЕ и унука ДАРКА

(5/296396)

22. сеп тем бра пре ми ну ла је

АУ РЕ ЛИА ТРАЈ КО ВИЋ

Ожа ло шће ни: син ВЛА ДИ МИР, ћер ка ВИ О ЛЕ ТА 

и уну ци са по ро ди ца ма
(62/296500)

Оста ла су нам дра га се ћа ња. По след њи по здрав.

МИ ЛЕ НИ ЈА КО РУ НОВ СКИ

ВЕ СНА и ЖА РЕ

(79/296535)

28. сеп тем бра по сле кра ће и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш во ље -

ни де да, таст и пра де да

СЛО БО ДАН ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ
1932–2020.

Има мо мно го ле пих успо ме на да са по но сом при ча мо о те би и да

те се се ћа мо.

Ожа ло шће ни: уну ка ЈЕ ЛЕ НА, унук ВЛА ДИ МИР, зе то ви ВЕ ЛИ МИР

и БО ЈАН и пра у нук НИ КО ЛА

(85/296550)

Последњи поздрав

ЗОРАНИ
МАРИЋ

од породице НИКОЛИЋ
(1/296374)

29. сеп тем бра 2020. пре ми ну ла је на ша

БОР ЈАН КА СА НА ДЕР
1950–2020.

Хва ла за све.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ РО СЛАВ, син ПРЕ ДРАГ, 

сна ја НА ТА ЛИ ЈА, уну ци АЛЕК СА, ФИ ЛИП и ЈО ВАН

(111/296596)

По след њи по здрав

на шој дра гој ку ми

БОР КИ 

СА НА ДЕР

Жи ве ће те увек у на -

шим ср ци ма.

Ку мо ви БА БИЋ
(110/296594)

27. сеп тем бра 2020. го ди не на пу стио нас је дра ги су пруг, отац и де да

КА ЛА ФЕ РЕНЦ
1945–2020.

По след њи по здрав од су пру ге МИЛ КЕ и де це: ТЕ РЕ ЗЕ, МИ КИ ЈА и

АН ДРА ША са по ро ди ца ма

Би ћеш увек део нас
(96/296572)

Био ми је и зет и брат, дра ги

ФЕ РЕНЦ

По след њи по здрав од ЗО РЕ

(97/296573)

Оста ћеш за у век у ми ри си ма, бо ја ма и зву ци ма на шег

де тињ ства

де да ФЕ РЕНЦ
Хва ла ти!

ДАР КО и МИ ЛАН са по ро ди ца ма
(98/296574)

Био је и оста ће ле ген да

ФЕ РЕНЦ

Не до ста ја ћеш... баш
ГО ЦА и МИ ША

(99/296574)

По след њи по здрав

дра гом ком ши ји

ФЕ РЕН ЦУ

од ком ши ја МИ ЛЕ ТА

и МИ ЦЕ 

са по ро ди цом

(109/296592)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

КА ЛА ФЕ РЕН ЦУ

од МА РИ ШКЕ МИ ШИЋ

са по ро ди цом (121/296639)

БЛАГАЈНА

300-830

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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СА ЊА РИ ТЕР 
1983–2020. 

Зна мо да не где из при крај ка буд но мо триш на нас... Зна мо да нас чу ваш са не ба
и сна гу нам пру жаш... Још си по ред нас ту не где...
Осе ти мо ми рис твој, да јеш нам по др шку да на ста ви мо да ље...
Ту си не где ду бо ко у ср ци ма де це сво је, јер сва ка од њих но си део ду ше тво је.
Не до ста јеш нам. Али зна мо да си ту не где...

Су пруг СЛО БО ДАН и ћер ке ЕНА, ТЕА и АНА
(33/296458)

СА ЊА РИ ТЕР
1983–2020.

Не ма те. А има те. У сно ви ма. У ср цу. Ту си. Не -

да мо ти да одеш.

А во ле ли би да си ов де... Али ти си та мо „не где”

а то „не где” и не слу ти ко ли ко је дра го це но оно

што има.
ЂУ РА, МА РИ НА и ЕМИ ЛИ ЈА

(29/296456)

СА ЊА 

РИ ТЕР
1983–2020.

По след њи по здрав

од ДИ ЈА НЕ, РУ ЖИ ЦЕ

и КО СТЕ са по ро ди -

цом
(27/296456)

СА ЊА 

РИ ТЕР
1983–2020.

По след њи по здрав

од де ве ра ВЛА ДЕ и

је тр ве ЕЛЕ НЕ са де -

цом
(28/296456)

СА ЊА 

РИ ТЕР
1983–2020.

По след њи по здрав

од све кра и све кр ве.

(30/296456)

СА ЊА 

РИ ТЕР 
1983–2020. 

По след њи по здрав

од ку ме ЗО РИ ЦЕ и

ку ма БА ТЕ
(34/296459)

СА ЊА РИ ТЕР
25. X 1983 – 26. IX 2020.

По след њи по здрав од стри ца БЕ КЕ, СТРИ НЕ

ЈЕ КЕ, бра ће РУ ДИ ЈА и РО БИ ЈА, се стре ТИ ЈА НЕ

и ИВА НЕ, зе та МИ ШЕ и се стри ћа ВА СЕ и СТЕ ВЕ

(43/296473)

Дра ги ан ђе ле по чи -

вај у ми ру

СА ЊА 

РИ ТЕР

По след њи по здрав

од ба ба ЉИ ЉЕ, тет ке

ДА НИ ЈЕ ЛЕ и МА ЈЕ са

по ро ди ца ма
(57/296489)

По след њи по здрав

СА ЊИ 

РИ ТЕР

од тет ке МА РИ НЕ 

и се ста ра ИВА НЕ и

ДРА ГА НЕ 

са по ро ди цом

(58/296489)

По след њи по здрав

Те о до ри ној ма ми

СА ЊИ

Оде ље ње VI-1 ОШ

„Ми ро слав Ан тић”

са раз ред ним 

ста ре ши ном

(91/296556)

По след њи по здрав

од ку мо ва ДРА ГА НЕ

и БА НЕ ТА

(103/296583)

СА ЊА РИ ТЕР
1983–2020.

Же ле ли би да на не бу по сто ји вре ме по -

се те, да те за гр ли мо бар на трен, али

знаш ти ан ђе ле наш ко ли ко нам не до ста -

јеш.

Тво ја ма ма ВЕ РИ ЦА и та та АЦА

(31/296457)

СА ЊА РИ ТЕР
1983–2020.

Зар ти да ми бу деш су за, да те пу стим из

ока. До ју че сре ћа мо ја, да нас ра на ду бо ка.

Тво ја, ка ко си ме зва ла, 

си стер ДА НИ, МА ТЕО и АН ДРЕ АС

(32/296457)

По след њи по здрав

СА ЊИ РИ ТЕР
Не ће мо те за бо ра ви ти.

Ку мо ви СНЕ ЖА и ДРА ГАН
(100/296575)

25. сеп тем бра 2020. за у век нас је на пу сти ла на -

ша дра га

СМИ ЉА МИТ КО ВИЋ
1932–2020.

Оста ви ла си нас да веч но ту гу је мо и се ћа мо се

твог дра гог ли ца и звон ког гла са.

По чи вај у ми ру.

Син ЈО ВАН, ћер ка НА ДА, сна ја ДРА ГИ ЦА, зет

СЛО БО ДАН, уну ци СЛА ЂАН, АЛЕК САН ДАР,

ДЕ ЈАН и БО ЈАН

(64/296504)

МИ ЛАН ВА СИ ЉЕВ СКИ
1949–2020.

пи лот-пу ков ник у пен зи ји

Ти ме Ми лан че ни ка да ни си из не ве рио.

Во ли те тво ја се стра НА ДА

(119/296638)

МИ ЛАН ВА СИ ЉЕВ СКИ
1949–2020.

Наш дра ги Ми ла не, 
сви смо ве ро ва ли у те бе и тво ју по бе ду, али на жа лост оста вио си нас да
веч но ту гу је мо за то бом.
Во ле те: тво ја су пру га СНЕ ЖА НА, ћер ка ТИ ЈА НА са по ро дицом, не у те шна
се стра НА ДА и брат ЈО ВАН са по ро ди цом

(120/296638)

По след њи по здрав

ку му

МИ ЛА НУ 

ВА СИ ЉЕВ СКОМ

од БРА ЦЕ и БО БЕ 

са си но ви ма

(122/296641)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав ку ми

БРАН КИ РУ ЖИЋ

По ро ди ца КЛИ СУ РА

(42/296474)

На шој ма ми

Мо ли тва од сви ле

по кри је љу де ми ле

И они чу ју у ду ши

да им се љу бав пе ву ши.

Да ни су са ми у но ћи...

И сан им по љу би очи.

Во ле те пу но: БА ТА, УКИ, МИ ЛОШ, ДИ ЈА НА и МА КИ

(52/296484)

БРАН КА РУ ЖИЋ

Бран ка, оста ви ла си не из бри сив траг у на шим

ср ци ма. Пам ти ће мо те са пу но љу ба ви и по што -

ва ња.

Тво ји: ДРА ГИ ЊА, ЗО РАН и ИВАН са по ро ди цом

(54/296484)

По след њи по здрав

при ја

БРАН КИ

Нек те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца 

СТАН КОВ СКИ

(53/296484)

По след њи по здрав дра гој
ко ле ги ни ци

БРАН КИ
По чи вај у ми ру.

РАД МИ ЛА
(59/296494)

По след њи по здрав 

БРАН КИ РУ ЖИЋ

Част је би ло по зна ва ти те, а при ви ле ги ја има ти

те за при ја те ља. 

Би ла си ди ван при ја тељ и ве ли ки чо век.

Чу ва ће мо успо ме ну на те бе...

ДЕ САН КА ЛУ КО ВИЋ са по ро ди цом

(38/296464)

По след њи по здрав дра гој

БРАН КИ РУ ЖИЋ
Хва ла за искре но при ја тељ ство.

По ро ди ца ЂОР ЂЕ ВИЋ
(69/296516)

БРАН КА РУ ЖИЋ

По здра вља мо те.

АЦА, ЧКО ЊА, ЗЛА ЈА и ДУЈ НА
(87/296553)

По след њи по здрав дра -

гој и во ље ној ку ми

За у век ћеш жи ве ти у
на шем се ћа њу и ср ци -
ма.

Ку мо ви: ЧЕ ДА, ТА ЊА,
ТО МА, ЈЕ ЛЕ НА, АЊА 

и УРОШ ТО ПИЋ

(88/296554)

БРАН КА 

РУ ЖИЋ

Дра га на ша, веч но

ћеш оста ти у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца 

ТРАЈ КО ВИЋ

(92/296561)

БРАН КА 

РУ ЖИЋ

Не ка тво ја до бра и

пле ме ни та ду ша по -

чи ва у ми ру.

Не до ста јеш мно го.

ЛИ ДИ ЈА
(94/296563)

Пре ра но нас је на пу сти ла на ша дра га ко ле ги ни ца

БРАН КА РУ ЖИЋ

Хва ла ти за све го ди не са рад ње и дру же ња. Оста -

ћеш у на шим ср ци ма, се ћа њи ма и успо ме на ма.

С љу ба вљу и по што ва њем тво је ко ле ги ни це 

и ко ле ге из Ла бо ра то ри је „ХИП-Азо та ре”

(93/296562)

БЕ СИ

Жи вот је шах. Те шко је то ка да као ма ли пи ун

мо раш стал но на пред а до ђе ти да се вра тиш, па

ма кар истим пу тем.... 

Ку мо на ша, крај је пу та, али успо ме не и пра зни -

на оста ју.

За у век тво ји: ЗВОН КО и ЖА НА
(112/296601)

По след њи по здрав тет ка 

БРАН КИ

од Уки је вих дру га ра:
ДА ЦЕ, КИ ЋЕ, ДА БЕ,
ЦВЕ ЈЕ, ЋЕ ЛЕ, ПА ПИ ЈА,
ИСА КА, МА КИ ЈА, МИ -
ЛЕ ТА, ГО РА НА, БО ЦЕ,
КЛИ СКА, ПА НИ ЋА и
ВЕЉ КА

(106/и)

26. септембра 2020. године преминула је

наша

НЕДЕЉКА ЈАНКОВИЋ
1930–2020.

Никада те прежалити нећемо и заувек

ћеш остати вољена и у нашим срцима и

мислима.

Заувек твоји: ћерка МИРЈАНА, 

зет ЈОВИЦА, унук СРЂАН и МАЈА

(8/296404)

Последњи поздрав и са великим болом у

души опраштамо се од тебе драга наша

мајко

НЕДЕЉКА ЈАНКОВИЋ
1930–2020.

Твоја деца: МИРЈАНА и БРАНИСЛАВ

са породицама

(9/296404)

Последњи поздрав мами, свекрви, баби и пра-

баби

НЕДЕЉКИ ЈАНКОВИЋ

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Твој син БАТА са породицом

(18/296425)

По след њи по здрав на шој нај дра жој

ЉИ ЉА НИ ЗУ БО ВИЋ

Ћер ка ДРА ГА НА, уну ке МИР ЈА НА и НА ТА ША и

сна ја ЗО РИ ЦА
(107/и)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 24.

септембра 2020, у 92. години, преминуо

ТОМА САВА
из Сефкерина

Ожалошћени: син МИРОЉУБ, ћерка СЛАВИЦА,

унука ДРАГАНА са породицом, унуци ДРАГАН,

БОРИС и БРАНИСЛАВ и снаја СЛАЂА

(101/296579)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га 

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Ми ли наш, жал је не из мер на

РА ДО ЈЕ ЖАР КО ВИЋ РА ШКО

1969–2020.

Не у те шни: мај ка ВЛА ДИ МИ РА, син МА ТИ ЈА, се стра НА ТА ША, 

се стри чи на ТА ТЈА НА, МА ША и ЗО РАН

(26/296451)

По след њи по здрав 

РА ШКУ

од дру га ра из „Ра ги не гла ве”: ЈАН КЕ ЉА, ПАН ТА, ВО ЈА и ЗО КА,

ДОК СИ, ДУ ЛЕ, ГА РИ, РА ДЕ, МОЦ, МИ МИ, СИ БИН, МИ ЦИ, ЂО ЛЕ

и РАЈ КА, ИГ ЊА, МИ КИ ЦА, БО ЛЕ, ДАР КО, РА ЂА, МАР ЦИ, МА ЛИ,

НЕ ША ЦР НИ, МАЈ КА, ПЕ РИН, ДЕ КИ, БЛА ГО ЈЕ, ЈО ЦА ПАЛ МА,

ЈО ЦА МЕ ХА НИ ЧАР, СА ВИ ЦА, ЕСКО, ФИ ШЋАН, ШО ЛЕ, ПЕТ КО,

ФИФ ТИ, БЕ РИ, БО КА, ЖИ КИ ЦА, КО КА и ПИ ЛЕ
(37/296463)

Последњи поздрав

РАШКУ ЖАРКОВИЋУ
1969–2020.

Мото клуб „Сириус”

(19/296426)

По след њи по здрав на шем бра ту

РА ШКУ

Пу туј са ан ђе ли ма...

ЗО РА НА и ГА ША, ЈА ЦА и БА НЕ

(63/296503)

РА ШКУ

По след њи по здрав при ја те љу од по ро ди це 

ПЕ ТРО ВАЧ КИ

(56/296487)

РА ШКО ЖАР КО ВИЋ

По след њи по здрав при ја те љу.

ИВА НА, ВЕ СНА, ПЕР ЦЕ
(65/296509)

РА ДЕ 

ЖАР КО ВИЋ

РА ШКО

Во зи Ра ле че ка ју те

ан ђе ли.

ЕДИ, МИ ЛЕ НА, 

БАР БА РА и ЈО ЦА

(61/296499)

По след њи по здрав дру гу

РА ШКУ ЖАР КО ВИ ЋУ

ВЛА ДАН, ВЛА ДА, ЕДИ, ФИ ФИ, БО ЛЕ,

КИ КИ, АЦА, НЕ ЂА, ЗО КИ, КО ЖАР и

ПЕР ЦЕ

(66/296510)

По след њи по здрав 

РА ЛЕ ТУ

од ко лек ти ва Ау то шко ле „Фа во рит”

(72/296521)

По след њи по здрав

РА ШКУ 

ЖАР КО ВИ ЋУ

ШКР БА

(89/296555)

По след њи по здрав

РА ШКУ 

ЖАР КО ВИ ЋУ

По ро ди ца ЛЕ МА ЈИЋ

(90/296555)

По след њи по здрав

РА ШКУ

од МИ КЕ ТЕ, ЦИ ЦЕ, МИ ЊЕ, 

ДУ ЊЕ и БОР КА

(80/296538)

По след њи по здрав

РА ШКУ

од дру га ра са учи те љи цом КА ТОМ и раз ред ном СВЕ -

ТЛА НОМ
Зма јев ци VIII-2

(115/296616)

ВЕ ЛИ БОР 

ЈО ВА НО ВИЋ

ШУ МА ДИ НАЦ

Шу ма ди нац, 

по след њи по здрав од

ЂИ КИ ЈА, МИ ЋЕ,

МИ ЛА ДИ НА, 

ДРА ГА НЕ, БИ ЉЕ,

МИ ЉА НА, 

ВЕ ЛИ БО РА 

и ДЕ КИ ЈА

(114/296610)

БЛАГАЈНА

300-830
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ЈЕ ЛЕ НА МИ ХА И ЛО ВИЋ

Мом је ди ном че ду, мо јој во ље ној кћер ки, ше сто ме сеч ни

по мен да ва ће се у су бо ту, 3. ок то бра, на Но вом гро бљу, у

11.30.

Не у те шна мај ка

(51/296481)

Про шло је по ла го ди не от ка да ни је са на ма наш во ље ни

СЛО БО ДАН РА ДИЋ БО БА
1951–2020.

Вре ме про ла зи, ту га оста је. За у век си у на шим ср ци ма. 

Во ле те и ту гу ју за то бом.

Тво ји: су пру га АНА, си но ви ДРА ГАН и СР ЂА, сна ха ЈЕ ЛЕ НА, 

уну ка АЛЕК СИ ЈА и унук БОГ ДАН

(75/296528)

Ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

СЛО БО ДА НУ РА ДИ ЋУ 

БО БИ
1951–2020.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ми ће мо те чу ва ти од за бо ра ва.

Брат ЗО РАН, сна ха ВЕ СНА ПАН КЕ РИ ЧАН

са по ро ди цом из Ка на де

(76/296528)

Ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

СЛО БО ДА НУ РА ДИ ЋУ 

БО БИ
1951–2020.

Оста ћеш у на шим се ћа њи ма и ср ци ма. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Брат ДРА ГАН, сна ха СЛА ВЕН КА 

са по ро ди цом из Ка на де

(77/296528)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН

РА ДИЋ
По ро ди це ПА НИЋ 

и ЈЕ РЕ МИЋ
(86/296552)

6. ок то бра на вр ша ва се шест го ди на от ка ко ни је са на ма

ДРА ГО СЛАВ ЂОР ЂЕ ВИЋ БРА ЦА

С љу ба вљу по ро ди це ЂОР ЂЕ ВИЋ и ЖИ ВА НО ВИЋ

(71/296520)

Ту жно се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

ТА НА СКО НЕ ВЕ НА

НА У МО СКИ НА У МО СКИ
9. X 2002 – 2020. 26. IX 2002 – 2020.

СР ЂАН, МЛА ЂАН, ЈЕ ЛЕ НА и сна ја ИВА НА

(108/296586)

Де сет го ди на је от ка ко не ма на ше

ма ме

РУ ЖИ ЦА КО ЛА РОВ
1926–2010. 

Про шло је шест ме се ци от ка ко ни је

са на ма наш та та

БОГ ДАН КО ЛА РОВ
1923–2020.

Ми ли во ље ни на ши, за у век ће мо чу ва ти успо ме ну на вас.

Кћер ка БРАН КА, син МИ О ДРАГ, сна ја МИР ЈА НА, 

уну ке МИ ЉА и МИ ЛИ ЦА и пра у ну ка ЛА РИ СА
(35/296460)

24. сеп тем бра 2020. го ди не пре ми нуо је наш дра ги

БО РА СПА СИЋ
1957–2020.

Бо ко, зла то мо је, не мо гу да схва тим да си ме на -

пу стио. Че кај ме, ја ћу ти до ћи.

Тво ја не у те шна су пру га СЛА ВИ ЦА, 

тво ја СЛАВ ЧЕК
(44/296478)

Та та,

по сто је љу ба ви ко је смрт не пре ки да, се ћа ње ко -

је за у век оста је. Та ко ћеш ти, твој лик, пле ме ни -

тост и до бро та веч но би ти у на шим ср ци ма. Хва -

ла ти за све.

Ћер ка ЉИ ЉА НА са по ро ди цом
(46/296478)

Та та,

мно го је ле пих тре ну та ка да те веч но пам ти мо, да о те -
би са по но сом и по што ва њем при ча мо и да те ни ка да
не за бо ра ви мо.

Ћер ка БИ ЉА НА са по ро ди цом
(45/296478)

По след њи по здрав дра -
гом зе ту

БО РИ СПА СИ ЋУ
од та ште БОГ ДА НЕ 

и та ста БО ШКА
(47/296478)

БО РА 

СПА СИЋ

Си не ми ли, оста ста -

ра мај ка да ту гу је.

Не ка те ан ђе ли чу ва -

ју.

Мај ка 

СТА НИ СЛАВ КА
(49/296478)

По след њи по здрав дра -
гом ба џи и те чи

БО РИ СПА СИ ЋУ
од по ро ди це 

НА У МОВ СКИ
(48/296478)

По след њи по здрав дра -
гом при ја те љу

БО РИ СПА СИ ЋУ

од по ро ди це СТО ЛЕ СКИ
(73/296524)

По след њи по здрав дру га ру

БО РИ

од ЗУ КЕ и по ро ди це ЖИ ЛЕВ СКИ

(102/296580)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
ТОДОРОВ
ШИШКОВ

1992–2020.

Двадесет осам година
без тебе, али увек при-
сутан у мислима твојих
најмилијих.

Супруга са децом
(13/296413)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је пет тужних го-
дина од смрти мог драгог
супруга, мог шерија

ПЕТАР

МАРТИНОСКИ
2015–2020.

Време пролази а туга остаје.

Твоја супруга

МИЛИЦА ШЕРИ

(14/296417)

БА ЈО

Већ је про шло шест ме се ци...

Чу ва ће мо те од за о бра ва.

Чи ка ВА ЊА , тет ка НА ДА, ТЕА и ЈЕ ЦА
(117/296623)
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4. октобра навршава се пет година од смрти нашег
драгог

ДУШАНА МИШКОВИЋА
2015–2020.

Тешко је, много нам недостајеш. Твоја породица
(16/296420)

У суботу, 3. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо

годишњи помен нашем драгом

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ
1960–2019.

Премало је речи а превише туге да ти кажемо колико нe до-

стајеш.

Заувек у нашим срцима.

Супруга БИЉАНА, син ВЛАДИМИР и кћерка МИЛИЦА

(17/296423)

СЕЋАЊЕ

СОЊА

ПЕТКОВСКИ
Рођ. Глигоровски

1972–2003.

Заувек у нашим срцима
ћеш бити.
Мама ЉУБИНКА, отац
ИЛИЈА, брат МИРО-
СЛАВ и син СРЂАН

(12/296409)

Се ћа ње на на шег дра гог

ЂУ РА ЂА ГО ЛУ БО ВИ ЋА

Про шло је ту жних го ди ну да на от ка ко ни си са

на ма.

Не до ста јеш нам.

Тво ји: отац ЗДРАВ КО, брат МИ ЛАН 

и сна ја БРАН КА

(60/296495)

ПО МЕН

МЕ ЛА НИ ЈА

ЈО СИ ФО ВИЋ
из Чен те

Дра га те ти це, ве ли ко

хва ла за све што си

учи ни ла за нас. И да -

ље си нам у ле пим

успо ме на ма. 

Но се те у ср цу: 

СТЕ ВА, ЉИ ЉА, 

НИ НА и САН ДРА

(50/296479)

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

ПИ ВА ШЕ ВИЋ

ЉУ БО БО СИЉ КА
1992–2020. 2014–2020.

Увек у ми сли ма и ср ци ма.

Чу ва мо вас од за бо ра ва.

Си но ви НО ВАК и ЂУ РО са по ро ди ца ма

(67/296511)

СЕ ЋА ЊЕ

БЕ ЉИН

МИ ЛО РАД СУ ЗА НА
1919–2001. 1930–2009.

(68/296315)                                                           Син ЗО РАН и ДУ ШИ ЦА

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни је са

на ма наш дра ги

prim. dr ЈАН КО

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
ин тер ни ста – кар ди о лог

Оста јеш ве чи то у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Во ле те: МИ ЛОШ, АЛЕН КА, КА ТА РИ НА,

НИ КО ЛА, ИВА НА и МИ ХАЈ ЛО

(74/и)

5. ок то бра је че ти ри

го ди не од смр ти

ПАН ТЕ 

МИ ЛИ КИ ЋА

Хва ла ти што си био

део на ших жи во та.

Не до ста јеш нам.

По ро ди ца
(70/296517)

Про шло је по ла го ди на от ка ко ни је са на ма

ЈЕ ЛИ ЦА ЈО ВА НОВ

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји

(81/296540)

Оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да

ће мо 3. ок то бра, у 11

са ти, на гро бљу Ко -

теж, да ва ти ше сто ме -

сеч ни по мен на шем

дра гом

МИ ХАЈ ЛУ 

ТО ШКО ВИ ЋУ

По ро ди ца

(83/296545)

Дра ги наш

др АН ТЕ МЕ ЈИЋ
2012–2020.

С љу ба вљу и ту гом ко ју вре ме не ле чи

тво ја по ро ди ца

(84/296549)

5. ок то бра на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на ше

МИ РЕ НАЂ
рођ. Че чо вић

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 3. ок то бра,

у 11 са ти, на вој ло вач ком гро бљу.

Не до ста ја ћеш док по сто ји мо.

По но сни што смо те има ли: ИКА, НЕ ША,

МИ МИ И МА РЕ, СИ ЈА, ПРЕ ДА и МИ ЛОШ

(95/296564)

Веч но у на шим ми сли ма и ср цу

ЂУ РИ ШИЋ

РА ДИН КА БО ЖА НА ЈО ВАН

ЋО СИЋ
2003–2020. 2016–2020. 4. X 2019 – 4. X 2020.

Ћер ка и се стра МИР ЈА НА 

са по ро ди цом и се стри ћи ма
(104/296584)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 6. ок -
то бра 2020. го ди не, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу, да ва ти че тр де се то днев ни по мен на шој
дра гој мај ци, та шти и ба ки

ЈЕ ЛЕ НИ ИВ КО ВИЋ БЕ БИ
рођ. Ма рин ко вић

Огром на је пра зни на у на шим жи во ти ма. Све што
је смо и ве ру је мо да мо же мо би ти ду гу је мо те би.
Оста ћеш у на шим ср ци ма и се ћа њу због сво је из у -
зет но сти, људ ских вр ли на и ода но сти.
По ро ди ци не до ста јеш...

За у век ожа ло шће ни: ћер ке БО КА, МИ ЛИ ЦА 
и ГО ГА, зет МИ ЛАН и унук ТЕ ЈА

(105/296585)

2. октобра навршава

се година од смрти

МИЛЕ

ВАБРИК

Мајко, никада те не-

ћемо заборавити.

Твоја ћерка СУЗАНА

и унук ЖЕЉКО
(6/296397)

3. ок то бра 2020. на вр ша ва се шест ме се ци од из не над не смр ти на шег дра гог су пру га,
оца, та ста и де де

МИ ЛАН КНЕ ЖЕ ВИЋ
16. XII 1952 – 7. IV 2020.

Да ни про ла зе а ми жи ви мо у не вери ци да си нас за у век на пу стио. Тво јим од ла ском

из гу би ли смо ве ли ки осло нац, си гур ност и не из мер ну до бро ту и то пли ну. 
С по но сом те по ми ње мо и чу ва мо од за бо ра ва.

Су пру га ПЕ ТРА, син МИ ЛОШ, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, зет АЛЕК САН ДАР и унук ПЕ ТАР
(113/296602)

6. ок то бра на вр ша ва

се де сет ту жних го -

ди на от ка да ни је са

на ма наш во ље ни

СТАН КО 

МИ ШКО ВИЋ
2010–2020.

Не из мер но нам не -

до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(118/296636)
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У суботу, 3. октобра 2020. навршава се година од смрти Милана

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
1999–2020.

Парастос ће се одржати на Новом гробљу, у 10 сати.

Ожалошћена мајка САНДРА, брат АЛЕКСАНДАР, тетка САЊА и

бака ГОРДАНА

(3/296389)

2. X 2003 – 2. X 2020.

САВО КУЗМАНОВИЋ
Седамнаест година откада си отишао. И даље нам не-
достајеш.

Твоја породица
(7/296402)

4. октобра 2020. на-

вршавају се четири

године

БОГОЉУБ

СТАНОЈЕВИЋ

ЉУБА

Никада неће преста-

ти да жали за тобом

супруга ВЕРА и ћер-

ке СЛАВИЦА и МИР-

ЈАНА са породицама

(10/296405)

5. октобра навршава

се пет година откада

није са нама наш во-

љени и непрежаљени

ВЛАДИМИР

НОВАКОВ

У срцима га чувамо

од заборава.

Његови најмилији

(11/296407)

IN ME MO RI AM

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ
рођ. Вујашковић

23. II 1927 – 1. X 2019.

С љубављу унука НАЂА и ћерка ВАЊА

(22/296411)

Шестомесечни по-

мен вољеној ћерки и

сестри

ВЕРИ

ЂУРИЋ
рођ. Радовановић

Мајка ПЕТРИЈА

и брат ПЕРИЦА

са породицом

(21/296429)

4. октобра навршава се девет година откада нас

је напустио наш вољени супруг, отац и деда

ДРАГАН МАРТИНОВ
1935–2011–2020.

Са нама си у мислима и сваком нашем дану – за-

служио си да те памтимо по врлинама које си

имао.

МИЛА, СНЕЖА и МИЋА
(23/296445)

СЕЋАЊЕ

6. октобра наршава се шеснаест година откако

није са нама

БОСИЉКА ДОБРОТА
2004–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(24/296466)

28. септембра навршава
се шест година откако
ниси са нама

ВЛАДИМИР

КОВАЧЕВИЋ

ПИЖОН
Године пролазе, туга
остаје заувек.

Неутешни твоји
најмилији

(2/1206395)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ТА КО СА РА
2010–2020.

Бол и ту га за то бом ни ка да не ће пре ста ти.

Су пру га МАР ГИ ТА, син ТИ БОР, сна ја АНИ ЦА,

уну ке НА ТА ЛИ ЈА и КА ТА РИ НА

(25/296452)

4. ок то бра на вр ша ва ју
се че ти ри го ди не од
смр ти

ЈА ДРАН 

ЛА ЗАР

Су пру га ВЕ РИ ЦА и де ца
СА ЊА, СА ША, 

СНЕ ЖА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА
са по ро ди ца ма

(36/296462)

ЖУ ТИЋ

ек. БРАН КО СО ФИ ЈА
фи нан сиј ски ин спек тор СДК

2001–2020. 1997–2020.

ДЕ ЈАН и МА ЈА

(39/296466)

ОЛ ГА 

ШЕ СТО

Нај дра жа, вре ме про -

ла зи али бол и ту га за

то бом  не пре ста ју.

Би ћеш веч но у на -

шим ср ци ма.

Су пруг ЂУ РА, 

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА 

и син НЕ НАД

са по ро ди ца ма

(40/296467)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРЕ 

НИ КО ЛОВ
4. X 1991 – 4. X 2020.

Вре ме бр зо про ла зи,

не до ста јеш... са мо

ми зна мо ка ко је те -

шко жи ве ти без те бе.

По ро ди ца

(41/296470)

Про шла је ту жна го ди на

МИ ЛАН ЖИВ КО ВИЋ
из Цре па је

2019–2020.

Бол ни је у ре чи ма већ у на шим ср ци ма у

ко ји ма ћеш веч но жи ве ти.

Уј ка ЗО РАН, уј на ЦИ ЦА и се стре ДЕ ЈА НА

и БЛА ГИ ЦА са по ро ди ца ма

(55/1296485)

3. ок то бра, у 11.30, да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шем

ЗО РА НУ ТО ДО РОВ СКОМ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Мај ка КРИ СТИ НА, бра ћа ГО РАН и ЈО ВАН, 

син НИ КО ЛА и ба ба МА РА

(78/2196529)

Про шло је нај ту жни јих че тр де сет да на\

БРА НИ СЛАВ КР СТИЋ 

БРАН ЧЕ

Не до ста јеш... Во ли мо те

(82/296554)

На вр ша ва се че тр де сет
ту жних да на от ка да нас
је на пу сти ла на ша дра га
уј на

ОЛ ГА ШЕ СТО

ЦИ ЦА
За у век ће мо је пам ти ти
и чу ва ти у ср цу.

По ро ди це КО ЧИ ЦА
и ЧУ МИЋ
(116/296619)
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ СТРЕ ЉА ШТВОМ

ПРА ВО У ЦЕН ТАР!
Ве ћи на ства ри ко је оба вља мо у жи во -
ту зах те ва пре ци зност, ма да ни је ла -
ко увек да ва ти све од се бе, ни би ти на
ви си ни за дат ка. Али ако се од лу чи те
за спорт ка кав је стре ља штво, јед но -
став но мо ра те да га ђа те у цен тар ме -
те. И то ви ше де се ти на пу та!

Упор ност и ис трај ност

Де јан Пе шић (31) ба ви се стре ља -
штвом од сво је де ве те го ди не. Ње го -
ве глав не играч ке у де тињ ству би ле
су пу шке и пи што љи на ку гли це.

– Стал но сам пра вио не ке ме те и
ци ље ве у ко је сам га ђао, док ме јед -
ног да на ма ма ни је од ве ла у стре ља -
ну да про бам тај спорт. Та да шњи тре -
нер Сто јан Гар чев по гле дао ме је и
ре као да сам још ма ли за пра ву пу -
шку и да до ђем за го ди ну-дв е, али
ма ма је ин си сти ра ла да, по што смо
већ до шли, опа лим ко ју ди ја бо лу. Сва -
ки по го дак био је у ме ти. Тре нер се
из не на дио и про ме нио ми шље ње. Та -
ко је све по че ло – при ча нам Де јан.

Стре ља штво је спе ци фич но јер изи -
ску је из у зет ну ста ло же ност.

– Наш спорт је, иа ко та ко не из гле -
да, адре на лин ски. На сва ком так ми -
че њу, у сва ком фи на лу, ви осе ћа те

огро ман на лет адре на ли на, ко ји на -
ма и те ка ко од ма же, а у дру гим спор -
то ви ма мо же би ти од по мо ћи и по гу -
ра ти вас ма ло ви ше – об ја шња ва.

Де јан се так ми чи у А-про гра му
Стре љач ког са ве за Ср би је у ка те го ри -
ји се ни о ра у га ђа њу из ва зду шне пу -
шке на де сет ме та ра и ма ло ка ли бар -
ске пу шке на пе де сет ме та ра.

– Мој нај ве ћи успех је то што сам
ис тра јао ово ли ко ду го у овом спор ту.
И по ред по те шко ћа с мањ ком вре ме -
на, успе вам и да ље да по сти жем ви -
со ке ре зул та те и оп ста јем у вр ху с
нај бо љи ма. У ко лек ци ји имам пре ко
две ста ме да ља, пе ха ра и при зна ња.
Не бих из два јао по себ но не ку на гра -
ду, све су оне до шле ра дом и од ри ца -
њи ма, да вао сам све од се бе. Сва ка
ми је под јед на ко ва жна – ка же он.

За успех у стре ља штву ва жни су
тре нер и тре нин зи. До бар тре нер гу -
ра спор ти сту да да мак си мум од се бе,
а тре нин зи омо гу ћа ва ју да се одр же
фи ни по кре ти и осе ћа ји ко је је те -
ло на у чи ло.

– Овај спорт омо гу ћа ва да се до ста
пу ту је. Так ми че ња тра ју по цео дан,
па има те вре ме на да оби ђе те сва ко

ме сто и упо зна те гра до ве
ко је мо жда не би сте

има ли при ли ку да
ви ди те. До па да ми
се и то што вас стре -
ља штво на у чи да
бу де те ста ло же ни у

жи во ту – за кљу чу је
Де јан.

У иш че ки ва њу ре зул та та

Сте фан Ке шиш јан (16) по -
чео је да се ба ви стре ља штвом
пре го ди ну да на, али већ по -
сти же сјај не ре зул та те.

– Ни сам знао мно го о овом
спор ту док ни сам до шао на
пр ви тре нинг. Ми слио сам
да је стре ља штво до сад но јер
не ма адре на ли на, али ни сам
био у пра ву. Ве о ма је за ни -
мљи во „би ти на ме ти”, ста -
ја ти у ме сту и пу ца ти. Бо -
риш се за сва ку ди ја бо лу и
сва ки пут је дру га чи је – при -
ча Сте фан.

Нај леп ши му је сам осе -
ћај док пу ца и ка да ви ди ка -
кав је ре зул тат по сти гао. Он
се так ми чи у ка те го ри ји ка -
де та и мла ђих ју ни о ра у га -
ђа њу из ва зду шног пи што ља
на де сет ме та ра.

– Имам че тр на ест ме да ља. По след -
њи ве ли ки успех по сти гао сам у фи -
на лу Ку па Ср би је. Био сам дру ги мла -
ђи ју ни ор и пр ви ка дет. На Ку пу Вој -
во ди не оства рио сам исти ре зул тат –
ка же он.

За до бре ре зул та те, сма тра, тре ба
до ста да се тре ни ра. Због вр сте оруж -
ја ко јим се так ми чи он мо же да тре -
ни ра и код ку ће, а у стре ља ни је два
пу та не дељ но.

Сте фан је про шле не де ље по стао
ка дет ски пр вак др жа ве, а еки па ка де -
та у га ђа њу из пи што ља пр ва је на
Пр вен ству Ср би је.

Је дин стве но и дру га чи је

Те о до ра Кон дић (15) тре ни ра стре -
ља штво че ти ри го ди не. Про ба ла је
раз не спор то ве, али је ипак иза бра ла
овај ин ди ви ду ал ни и, ка ко ка же, је -

дин стве ни спорт.
– Во лим ка да ста нем
на ли ни ју и онај осе ћај
пре са мог так ми че ња,
а по себ но је ужи ва ње
ка да оства риш же ље -
ни успех. Он за ви си
од сми ре но сти и кон -
цен тра ци је, ко ја се по -
сти же ре дов ним тре -
нин зи ма – при ча Те -
о до ра.

На тре нин зи ма се
ве жба тех ни ка, по спе -
шу је оки да ње, по ме -
ра ни шан. То су од -
лу чу ју ће ни јан се ко је
ути чу на ре зул тат и
по гот ке.

Те о до ра се так ми -
чи стан дард ном ва -
зду шном и се риј ском
ма ло ка ли бар ском пу -
шком.

– Се риј ска ма ло ка -
ли бар ска пу шка има
ве ли ки тр зај, те же је
оки да ње и пу ца се на
50 ме та ра. Код стан -
дард не ва зду шне

пушке је спе ци фич но то што је те шка
ско ро че ти ри ки ло гра ма, а тре ба 
из др жа ти сат вре ме на у ста ву – 
об јашња ва.

Ка же да је нај ве ћи иза зов оста ти
сми рен на бит ним так ми че њи ма, а
да је увек нај те же ис па ли ти пр ву и
по след њу ди ја бо лу.

Те о до ра је не дав но осво ји ла пр во
ме сто у фи на лу Ку па Ср би је и по -
сти гла лич ни ре корд у га ђа њу из се -
риј ске ма ло ка ли бар ске пу шке, док
је на Пр вен ству Вој во ди не за у зе ла
тре ће ме сто у га ђа њу из
стан дард не ва зду шне пу шке
у тро ста ву.

Оба ра ње ре кор да

Алек са Ра ко њац (16) пр во
се ба вио ко шар ком, али се
у том спор ту ипак ни је про -
на шао. У ше стом раз ре ду
основ не за па ло му је за око
стре ли чар ство, али се ипак
опре де лио за стре ља штво,
ко јим се ра ни је ба вио ње -
гов отац.

– По чео сам да тре ни рам,
а вр ло бр зо су кре ну ла так -
ми че ња и ус пе си. Пу цам из
стан дард не ва зду шне пу шке
на де сет ме та ра. Ле ти пу -
цам из ма ло ка ли бар ске на
пе де сет ме та ра. Из ва зду -
шне се пу ца са мо у сто је -
ћем ста ву, а ма ло ка ли бар -
ском у тро ста ву (кле че ћи,
ле же ћи и сто је ћи). Из сва -
ког се ис па ли по че тр де сет
ме та ка – при ча он.

Ове се зо не на Пр вен ству
Ср би је у ју ни ор ској ка те го -
ри ји до два де сет го ди на осво јио је пр -
во ме сто и по сти гао лич ни ре корд. У
то ме му је, ка ко ка же, по мо гло то што
је имао но ву стре љач ку опре му, али и
не ка мен тал на зре лост и ста бил ност
до ко је је сти гао.

– Кон цен тра ци ја се мо же по сти ћи
од ре ђе ним ве жба ма, али углав ном
до ла зи са ма по се би са од ра ста њем.
Тех ни ка се учи ла ко, нај те же је пре -
ва зи ћи тре му. Она се ја вља јер од
ше зде сет ди ја бо ла сва ка мо ра да бу -
де у цен тру. Ла ко се по гре ши, а јед -
на гре шка је до вољ на да се из гу би
ме да ља или ула зак у сле де ћи круг
так ми че ња. То ства ра при ти сак на
стрел ца кад иза ђе на ва тре ну ли ни -
ју. Са да је по себ но зах тев но ка да је

све елек трон ски и ме ри се сва ка де -
ци ма ла. Цен тар ни је те шко по го ди -
ти, али га је те шко по го ди ти ше зде -
сет пу та – об ја шња ва.

За до во љан је што по сти же успе хе
и што је је дан од мо гу ћих кан ди да та
за ју ни ор ску ре пре зен та ци ју. То му
је до дат ни мо тив да се бо ри, јер ће
та да уче ство ва ти на ин тер на ци о -
налним так ми че њи ма и има ти при -
ли ку пу ту је, упо зна је љу де и сти че
при ја тељ ства.

Че ти ри и по де це ни је по све ће но сти

Синиша Вељковић (63) по чео је да се
так ми чи 1975. го ди не док је био сред -
њо шко лац. Во лео је и у ку ћи да га ђа
из ва зду шне пу шке и пи што ља. За во -
лео их је као де те и та ко је оста ло и
дан-да нас. Он је је ди ни ли цен ци ра ни
тре нер стре ља штва у Пан че ву.

– Мо ја еки па из Ма шин ске шко ле,
ко ју сам по ха ђао,  опро ба ла се на
школ ским так ми че њи ма у стре ља -
штву и по же ле ла да се учла ни у Стре -
љач ку дру жи ну. Та да је не до ста ја ло
стре ла ца и од мах смо упа ли у еки пу
ју ни о ра. Ме ни се до па ло стре ља штво
јер је то био ин ди ви ду ал ни спорт у
ком сам мо гао да ис ка жем сво је зна -
ње и ве шти не. Та кав је слу чај код ве -
ћи не де це ко ја до ђу код нас у клуб са
оста лих спор то ва – при ча Си ни ша.

Увек је ра дост кад се осво ји пе хар
и још као млад так ми чар во лео је да

се вра ти с при зна њем и да про сла ви
са чла но ви ма клу ба, а тру ди се да та -
кву ат мос фе ру обез бе ди и де ци и мла -
ди ма ко ји да нас тре ни ра ју.

– Та ле нат мо же да за ви си од мо то -
рич ких спо соб но сти, али по треб ни су

рад, ве жба и тре нинг да
би се по сти гао успех. Сва -
ко мо же да на у чи тех ни -
ку, ме ђу тим бит на је и
кон цен тра ци ја да то што
је не ко на у чио, и при ме -
ни. Ако то не при ме њу је,
џа ба му зна ње. Кон цен -
тра ци ја је кључ на, јер се
ше зде сет пу та по на вља
исти по тез, исто га ђа ње
и сва ки пут то мо ра би ти
цен тар – об ја шња ва.

У Стре љач кој дру жи -
ни тре нут но има око три -
де сет ква ли тет них так -
ми ча ра. Си ни ша је по -
себ но по но сан на то што
са успе хом во ди клуб већ
че тр де сет пет го ди на.

– Стре ља штво је леп
спорт, кроз ко ји мо гу да
се оства ре дру же ња на
раз не на чи не. Так ми чи -
мо се у мно го ка те го ри -
ја: ва зду шна пу шка, ма -
ло ка ли бар ска, вој нич ка

пу шка, пи штољ… – ка же Си ни ша.
Стре љач ка дру жи на је обез бе ди ла

од ре ђе ну ко ли чи ну опре ме за так ми -
че ња. Де ца до ју ни ор ског уз ра ста мо -
гу да ко ри сте ци пе ле, пу шке, јак не,
ру ка ви це… Они ко ји же ле бо љу опре -
му, обез бе ђу ју је са ми. Иа ко у су шти -
ни ни је мно го ва жно, опре ма на не ки
на чин да је са мо по у зда ње так ми ча ру,
па се че сто де ша ва да уз но ву опре му
по сти жу бо ље ре зул та те.

Мир ја на Ма рић

Синиша Вељковић

Дејан Пешић

Сте фан Ке шиш јан

Алек са Ра ко њац (лево)

Те о до ра Кон дић

Твр де ћи да
је сва ко ро -
ђен с мо -
гућ но шћу
да се обо га -
ти, баш као
што су сви
љу ди ква -
ли фи ко ва -
ни да бу ду
во ље ни, Су
Јун нас на -
во ди да
прак ти ку је -
мо по се до ва ње, да про ме ни мо пер -
спек ти ву и за гле да мо се у оно што
је ту, уме сто у оно што нам не до -
ста је. Ка да жи ви мо у са да шњем
тре нут ку, ко ри сти мо емо ци је ка ко
би смо при ву кли но вац и це ни мо
оно што има мо, при род но нам се
отва ра на чин да стиг не мо до ве ћег
бо гат ства, као што по ток, на кра ју
свог пу та, сти же до бес крај ног оке -
а на. За бри ну тост и на пе тост од би -
ја ју но вац, док га сре ћа и угод ност
при вла че.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта сте ви ура ди ли из ра чу на. Књи -
ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле -
де ћих по ру ка:

„По сла ла вам ову по ру ку.”
060/4835...

„Уда ла се, па се по ка ја ла.”
064/2873...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта би сте во ле ли
да на сле ди те:

„Па, кад већ пи та те, јед но ми -
ли он евра би би ло са свим океј!
Мо же ли?” 066/3555...

„Во ле ла бих да сам на сле ди ла де -
дин осе ћај за за ра ђи ва ње па ра, али
кад већ ни сам, ба рем ћу на сле ди ти
де ду!” 069/0034... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 7. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта нај че шће при жељ ку је -
те?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Сав бе сми -
сао ирач ко-
- и р а н  с к о г
ра та, од ма -
зде за пад не
ко а ли ци је,
а м е  р и ч  к е
оку па ци је и
гра ђан ског
ра та ко ји је
усле дио пре -
ла ма се у по -
тре сној при -
чи Си на на
Ан ту на „Баг дад ско при че шће”. Кроз
сва ко днев ни жи вот јед не ирач ке
хри шћан ске по ро ди це, до га ђа ји у
ро ма ну од и гра ва ју се у јед ном да -
ну – у Баг да ду, 31. ок то бра 2010,
ка да је у бом ба шком на па ду стра -
да ла Ка те дра ла Го спе од Спа са и
од не ла жи во те мно гих вер ни ка ко -
ји су се у њој за те кли.

Баг дад ско
приче шће

Оби ље: тај на
умет ност
богатства

Два чи та о ца ко ји до 7. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта за вас подразумева
обиље?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Алек сан дар Са ша Алим пић (54)
ро ђен је у Пан че ву. За вр шио је
Ака де ми ју за жи во пис и кон -
сер ва ци ју СПЦ, смер зид но сли -
кар ство и жи во пис. Сли кар -
ством се про фе си о нал но ба ви
ви ше од пет на ест го ди на. Члан
је умет нич ких удру же ња УЛУП
и УЛУС. До са да је имао пет
са мо стал них и ви ше груп них
из ло жби. Уче ство вао је у ви ше
ли ков них ко ло ни ја.

У На род ном му зе ју Пан че во
од 13. ок то бра би ће из ло же ни
ње го ви нај но ви ји ра до ви.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко је и ка да
при ме тио да сте та лен то ва ни
за сли ка ње?

АЛЕК САН ДАР АЛИМ ПИЋ:
За сли кар ски дар, као што
обич но би ва, сам сли кар ве о -
ма ра но са зна. Још као де те
сам био све стан да знам не -
што што не зна ју баш сва де -
ца. Љу бав пре ма цр та њу и сли -
ка њу би ла ми је очи глед на,
али на рав но, као и сва ка мла -
да и лу да гла ва, про бао сам и
сва шта дру го. Сли кар ством сам
се ба вио пе ри о дич но, с ма ње
или ви ше жа ра, у кра ћем или
ду жем пе ри о ду сво је мла до -
сти. Ка ко вре ме од ми че, чо -
век са зре ва, па и сли кар у ње -
му. Схва тио сам тек у сво јим
ка сним два де се тим да је је зик
ли ни је, фор ме и бо је је зик ко -
јим же лим да ко му ни ци рам
са све том око се бе... Да је то
је зик ко јим мо гу ре ћи они што
осе ћам, што же лим...

l Да ли се не ко у ва шој
породи ци ба вио умет но шћу?

– У мо јој по ро ди ци ни је би -
ло сли ка ра, та ко да сам у том
сми слу био пре пу штен до брим
и та лен то ва ним, ис ку сни јим
љу ди ма из сво је око ли не да
ме уче за на ту. Био је то сва -
ка ко пре свих про фе сор Че -
до мир Ке сић, ко ји ме ја за и -
ста свој ски мо ти ви сао да се с
пу но жа ра пре пу стим тој сво -
јој љу ба ви ко ја се зо ве сли -
кар ство. И та ко, не зна ју ћи
ка ко ћу и шта ћу с ве ли ком
енер ги јом ко ју сам чу вао не -
где у гру ди ма, а ко ја је тра -
жи ла да из ме не из би је, хва -
там се чет ке. На мо јим плат -
ни ма се ука зу је жи вот ка ко га
ви дим и, оно што је још ва -
жни је за ме не, мој уну тар њи,
скри ве ни свет, ко ји са да ла ко
мо гу да из не сем пред ту ђе очи
бо јом и ли ни јом.

l Да ли се се ћа те свог пр вог
ра да ко ји је при ме ћен као
уметнич ки?

– Ап со лут но не. Ве ро ват но
да сам их на пра вио у ра ни јем
пе ри о ду и сад се про те жу на
не ком зи ду а да ја то га ни сам
ни све стан! Са ма гра да ци ја не -
у мет нич ко, ма ње умет нич ко и
умет нич ко тра жи од ре ђе ну, че -
сто ве ли ку вре мен ску дис тан -
цу. Не мо гу да се се тим ка да је
не што што сам на сли као по -
ста ло бит ни је од мо јих оста -
лих ра до ва. Ве ро ват но та кво
де ло не где по сто ји и мо жда
гре је не чи је ср це, и то са мо
ње го во, или ње но, а да ја за то
и не знам. Мо жда је то не ки
мој обо је ни цр теж и до ба ка да
сам био де чак и ка да сам био
за љу бљен у не ку Та њу и Ану и
Сне жа ну и на цр тао им не ки
цве так. Јед ном сам об и шао из -
ло жбу ра до ва де це уз ра ста от -
при ли ке шест до де сет го ди на.
Био сам фа сци ни ран. Ула зим
у про стор где се из ло жба де -
ша ва и с вра та ме пук не екс -
пло зи ја бо ја и јед не пре див не
енер ги је! Че га ту све ни је би -
ло! Огром них ша ре них пти ца
и пеј за жа, кро ко ди ла и не ка -
квих ле те ћих жи во ти ња ко је
људ ско те ле сно око ни ка да ви -
де ло ни је, су на ца, ме се ца и зве -
зда, ма ма, ба ка, по то ка и ажда -
ја! Био сам оп чи њен тим ча -
роб ним све том деч је ма ште.
Чи ни ми се да сам та да до био
ја сну по твр ду да ни ка да и ни -
сам пре стао да бу дем де те! Да
се у том све ту нај леп ше осећам

и да је то цве ће ко је же лим да
бе рем це ло га жи во та, да су то
пра ве ажда је и да је не бо баш
она кво ка квим су га на чи ни ли
те деч је ру ки це. Ето... Мо жда
и мој на сли ка ни цвет чу чи у
не кој фи о ци мо је да ле ке ро ђа -
ке или не ко мо је на цр та но ку -
че ла је при ти сну то у не кој ста -
рој књи зи... Мо жда је то баш
мо је пр во умет нич ко дело.

l Ка ко је те као ваш ака дем -
ски пут? И ко ли ко је ака де ми -
ја ути ца ла на ва шу умет ност?

– Као ре ла тив но „вре ме шан”
сли кар упи су јем Ака де ми ју

СПЦ и та мо на ла зим још је дан
по се бан свет, на ла зим но ве ре -
чи за мој но ви сли кар ски је зик
и ко нач но схва там да је  сли -
кар ство мој жи вот. На Ака де -
ми ји, ко ју сам за и ста озбиљ но
схва тио, али ла га но из нео, упо -
знао сам мно го до брих и та -
лен то ва них љу ди. Из ме ђу оста -
лих, ту су про фе со ри Ср ђан Ра -
дој ко вић, Дра ган Бо снић, Го -
ран Ја ни ћи је вић, То дор Ми -
тро вић... То су би ле ле пе го ди -
не мог сли кар ског са зре ва ња и
див ног дру же ња с ко ле га ма,
ма хом мла ђим од ме не. На и -
ме, сту ди је сам упи сао с три -
де сет шест го ди на.

l За ва ше сли ке су ка рак те -
ри стич не ја ке бо је, ап страк ци -
ја... Ка ко би сте ви опи са ли свој
стил?

– Да... За мо је сли ке је сте
ка рак те ри стич на ја ка „бру тал -
на” ли ни ја и чи ста, јар ка и жи -
ва бо ја. Не бих то мно го об ја -
шња вао. Ре ци мо да су чу ла да -
на шњег све та, љу ди, у ве ли кој
ме ри оту пе ла. Окру же ни смо
ре кла ма ма и пре ди мен зи о ни -
ра ним гра ђе ви на ма, гла сним,
ври ште ћим зву ци ма. Не чу је -
мо и не ви ди мо та на не зву ке и
не жне бо је. Не же лим да сво -
јим сли ка ма „куц кам по ра ме -
ну”, же лим да од ва лим ша ком,
да пре о рем ас фалт и за ври -
штим да је ло ше. Да мо ра мо
не што ме ња ти и у се би и око
се бе. Ша пу та ње ви ше ни ко не
чу је...

l Ко ли ко су се ва ши мо ти ви
ме ња ли с вре ме ном?

– Сли кар са зре ва и као сли -
кар и као чо век, па је пре ма

то ме и ло гич но да у сво јој ка -
ри је ри ме ња те ма ти ку и при -
ступ ово ме све ту, љу ди ма, па
и сли кар ству. Да кле, је дан
умет ник ду бо ко до жи вља ва љу -
де, при ро ду, чи тав ви дљи ви и
не ви дљи ви свет око се бе и то -
ком го ди на по све ће ног ра да
по чи ње да гре бе слој по слој
та на ног омо та ча ко јим је све
на овом све ту пре кри ве но!
Уоча ва раз ли ку у ма те ри ја лу
тог омо та ча у сва ком сло ју и
при ча о њи ма. На плат ну, на
кла ви ру или пи шу ћи сти хо ве...
Ја сам се ме њао у жи во ту...

Што оно на род ка же, ни сам
жа лио жи во та и ова квог и она -
квог. Био сам ро ман ти чар и
пе сник, кав га џи ја и ми ро тво -
рац, ве сео и ту жан... И био сам
пут ник! Имао сам ути сак да
ја шем на не ви дљи вом ко њу
кроз ду хов ни свет и не пре ста -
но не што тра жим! Са да, као
зрео чо век, још увек пу ту јем...
Иза се бе имам ми ли о не ки ло -
ме та ра ра зно ра зних дру мо ва
на ко ји ма сам до жи вео мно го
то га. Са да се то га при се ћам и
о то ме го во рим сво јим је зи -
ком. Ву чем ли ни је, раз ма зу -
јем то но ве по плат ну. И те ме
се ре ђа ју. Ли ца и до га ђа ји се
сме њу ју. На чео сам хи ља ду те -
ма и још ћу их мно го на че ти,
ако Бог да! Жи вот око нас је
то ли ко ра зно вр стан и жи во пи -
сан да је не ме ња ње те ма ти ке
ко јој се по све ћу јеш го то во не -
мо гу ће. Има на рав но пе ри о да
ко ји од ре ђе ну те му фа во ри зу -
ју! Као да се чо век за љу би па
не ски да ока с во ље не!

Оно што је по жељ но код
умет ни ка кад је те ма ти ка у
пи та њу је сте да ње го ве сли ке,
ре ци мо, до ти чу уни вер зал не
ства ри чак и кад сли ка не што
вр ло кон крет но. Оно што је
ме ни олак ша ло мо је ба вље ње
ра зним те ма ма је сте чи ње ни -
ца да сли кам оно што сам ви -
део, до та као и про жи вео. Кад
се та ко по ста ве ства ри, вр ло
је ла ко на ћи те му и об ра ди ти
је до де та ља! На ћи жи жу, об -
ја сни ти и на кра ју за и ста ужи -
ва ти у свом ра ду! Јед но став -
но има ти осе ћај да го во риш
исти ну! Са ма тех ни ка је мање

бит на иа ко не ке сли кар ске тех -
ни ке про сто на ме ћу те му и
под се ћа ју ме на не ке до га ђе
ко је сам го то во за бо ра вио, а
ути ца ли су сна жно на мо ју
лич ност.

l Ка кав је по ло жај умет ни -
ка у да на шњем дру штву?

– Као и увек, кроз ве ко ве,
ни ка кав! Др жа ви и вла да рима
смо увек би ли ма ње ва жни.
Осим кад им тре ба мо за не ку
сли ка ри ју или пи са ни је! Ми
ни смо од ово га све та... О на -
ма се не ко дру ги бри не. Онај
ко ји нам је дат и да де, наш

Бог пре до бри, и за то... Не бо -
јим се и по ру чу јем свим сво -
јим ко ле га ма да се не бо је не -
ма шти не. Ми на ово ме све ту
ни смо да се ба ха ти мо, не го да
све до чи мо о ле по ти или о оно -
ме што је на ру ша ва. Ре као бих:
у плат но пи шем и у не бо
гледам!

l Сре ди ном ок то бра би ће
отво ре на ва ша из ло жба у
Народ ном му зе ју. Шта ће по -
се ти о ци има ти при ли ку да ви -
де на њој?

– Ако Бог да, 13. ок то бра би
тре ба ло да се де си отва ра ње
из ло жбе мо јих нај но ви јих ра -
до ва у му зе ју гра да Пан че ва.
При ка за ћу три де се так ра до -
ва, углав ном сред њих и ве ћих
фор ма та. Из ло жба но си на зив
„Образ и по ја ве” и су бли ми ра
мо ја осе ћа ња и ми шље ња о
све ту у ко јем жи вим, о све ту
ко ји се не ви ди те ле сним очи -
ма. Мо ја из ло жба при ча по -
сма тра чу о Све том Ђор ђу, ви -
те зу пла вих очи ју, при ча о
ажда ји и ка ра кон џу ли. Образ
и по ја ве, као све тло и сен ка,
као до бро и оно по га но у чо -
ве ку и као на ша бор ба с те две
си ле, веч на и кр ва ва. На кра -
ју кра је ва, ду бо ко ве ру јем да
ће мо сви обра зом по сто ја ти,
а са мо про сту по јав ност оста -
ви ти не ком дру гом, ма ње све -
том на ро ду.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– По но сан сам на сво је две
ћер ке и на то што же лим да
бу дем образ, а ни ка ко не ка сен -
чи ца и по ја ва.

Мир ја на Ма рић

Ули ца Пе тра Ко чи ћа при па -
да те ри то ри ји Ме сне за јед ни -
це Те сла. Под овим на зи вом
по сто ји од 1956. го ди не, а
про сти ре се од Ули це кне за
Ми ха и ла Обре но ви ћа до Ули -
це Сте ва на Шу пљик ца.

Пе тар Ко чић (1877–1916)
био је срп ски књи жев ник и
по ли ти чар. Сма тра се јед ним
од нај и стак ну ти јих срп ских
књи жев ни ка с по чет ка 20. ве -
ка, али и лич но шћу ко ја је
сво јим жи во том и по ли тич -
ком де лат но шћу по ста ла узор
по то њим ге не ра ци ја ма.

Уо чи Пр вог свет ског ра та
Пе тар Ко чић, пи сац и ва тре -
ни на ци о нал ни рад ник, по -
сле го ди на си ро ма штва и про -
га ња ња, по чео је да ис по ља ва
зна ке мен тал не сла бо сти, па
су га при ја те љи сме сти ли у
бе о град ску Ду шев ну бол ни -
цу. Слу чај је хтео да да ро ви -
ти хро ни чар и фељ то ни ста
Ми лан Јо ва но вић Сто ји ми ро -
вић 1915. го ди не у тој бол ни -
ци, код уја ка ле ка ра и упра -
ви те ља ко ји га ја за по слио као
се кре та ра, по тра жи спас од
ау строу гар ске оку па ци је, па
нам је остао опис Ко чи ће вих
по след њих да на и смр ти.

„Она ко бле да, оса мље на,
пре пла ше на, до ве до ше ми га
јед но га да на. То је био наш
пр ви су срет у жи во ту. Ми се -
до смо на јед ну клу пу, и ја од -
мах ви дех да он ни је ни ма ло
опа сан. Раз го ва ра смо о нај о -
бич ни јим ства ри ма. Он је имао
још до ста све же пам ће ње, не -
што за ма гљен уну тра шњи ви -
дик и до не кле оте жа но схва -
та ње оно га што се око ње га
зби ва. То га је чи ни ло ма ло
нер во зним, али не на опа сан
или не при ја тан на чин. Ма ло
би се на мр штио, али би се
при брао и на ста вљао да разго -
ва ра са исто оно ли ко так та и
уз др жљи во сти са ко ли ко то
чи не и нај па мет ни ји љу ди.”

У ле то 1916. Ко чи ће во ста -
ње се по гор ша ло. Сто ји ми ро -
вић то об ја шња ва ова ко: писац
се бе ни је сма трао бо ле сним,
још ма ње лу дим; ве ро вао је
да је у бол ни ци због не бри ге
при ја те ља ко ји га оста вља ју
да „па ме тан ча ми ме ђу лу да -
ма”. Али дру ги је дан па ци -
јент Ду шев не бол ни це, ле кар
по за ни ма њу, пра тио је ме -
ди цин ску ли те ра ту ру, па је и
Ко чи ћу до ту рио не ке књи ге,
из ко јих је овај са знао сву те -
жи ну свог по ло жа ја – да бо -
лу је од про гре сив не па ра ли -
зе и да му ле ка не ма. Кло нуо
је, пре дао се.

Пао је у по сте љу 21. ав гу -
ста, а већ 27. у че ти ри ују тру
био је мр тав.

Сан дук му је на пра вио па -
ци јент ко ји је уми слио да је
Бог, а Сто ји ми ро вић бе ле жи
да је био ве сео јер му је за пао
ка пут умр лог. Ко чи ће во те ло
на чар ша ву по ло жи ли су у
сан дук. Око ли ца му је не ко
по ре ђао цве ће „као што се то
чи ни се љач ким мр тва ци ма”,
а уз обра зе „фи не, про зир не
и че ло жу то, хлад но” ста вио
је не ко ли ко круп них и сит -
них ја бу ка.

Пре ста вља ња по клоп ца ни -
ко се ни је са гао да по љу би
мр тва ца. Са мо је јед на лу да -
ки ња уз вик ну ла: „Где ће те та -
квог чо ве ка го ло гла ва и бо со -
но га?” Пе тар Ко чић у сан ду -
ку је ле жао го ло глав и са мо у
ча ра па ма.

Сто ји ми ро вић пи ше: „Не -
ко отр ча и до не се јед не но ве
соб не ци пе ле од цр ве ног плат -
на, ко је жур но на вла че... Од -
јед ном – је ли то игра слу ча -
ја, ћуд суд би не, ње на ло ги ка,
или лу дач ки прох те ви? – Пе -
тру Ко чи ћу, ве ли ко ме Ср би -
ну, ме ћу на гла ву про сту срп -
ску шај ка чу... Нас не ко ли ци -
на, ко ји раз у ме до смо тај ле -
пи сим бол, згле да смо се ко -
стре ше ни од је зе.”

Ау стри јан ци су би ли у Бе -
о гра ду, би ла је оку па ци ја. Сви
јав ни ску по ви су би ли за бра -
ње ни, па и по греб не по вор ке.
Сан дук је на Но во гро бље пре -
ве зен та љи га ма. Ис пра тио га
је са мо ко чи јаш...

Де сет го ди на ка сни је др -
жа ва је на Но вом гро бљу уста -
но ви ла Але ју ве ли ка на. У њу
су с дру гих пар це ла пре не ти
оста ци ге не ра ла Ми ло ша Ва -
си ћа, Јо ва на Цви ји ћа, за тим
Ве ли ми ра Те о до ро ви ћа, ван -
брач ног си на кне за Ми ха и ла,
и не срећ ног Пе тра Ко чи ћа.

Та да по диг нут спо ме ник пи -
сцу, с би стом ко ју је из ва јао
Сре тен Сто ја но вић, да нас је
ме ђу нај до сто јан стве ни јим и
нај леп шим на овом гро бљу. Да
му је бар не што од то га, досто -
јан ства и ле по те, би ло у смрти!

У На род ном му зе ју Пан че -
во 2016. сни ман је филм о
по след њим да ни ма Ко чи ће -
вог жи во та. Сце на рио је на -
пи сао Ву ле Жу рић, а ре жи -
рао га Го ран Мар ко вић. Уло -
гу пи сца „Ја зав ца пред су дом”
у по след њим да ни ма бур ног
и крат ког жи во та ту ма чио је
Игор Ђор ђе вић, а док то ра Сто -
ји ми ро ви ћа, управ ни ка бол -
ни це, Ти хо мир Ста нић.M. П.

Улица Петра Кочића

НАШ ГОСТ: АЛЕК САН ДАР АЛИМ ПИЋ, СЛИ КАР

ША ПУ ТА ЊЕ ВИ ШЕ НИ КО НЕ ЧУ ЈЕ
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ПЕ ТРА КО ЧИ ЋА

Смрт у луд ни ци
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ва ма је ве о ма иза зо ван пе -
ри од, пра ва пре крет ни ца. Би ће те
при ну ђе ни да уво ди те раз не но -
ви не и да се ви ше осла ња те на
са рад ни ке. Кре ће на бо ље и ка да
су фи нан си је у пи та њу. Ско ра -
шње по знан ство мо же пре ра сти у
ста бил ну ве зу.

Окол но сти вам иду на ру ку, а
сплет срећ них окол но сти ће вам
до не ти и ма те ри јал ни до би так.
Ако је по треб но, по тра жи те по -
моћ. У ве зи бу ди те ори ги нал ни и
ино ва тив ни, јер ће од нос умно го -
ме за ви си ти од вас. Мо гу ће је
кра ће пу то ва ње с парт не ром.

Про бле ми с па пи ро ло ги јом ће
вас оку пи ра ти ове сед ми це. Из -
бе га вај те рас пра ве. Пе ри од је
по во љан за фи нан сиј ске тран -
сак ци је и из не над не нов ча не до -
бит ке. Не ко пај те по про шло сти,
ни сво јој ни ту ђој. При хва ти те
по зив за пут.

Де ста би ли за ци ја и не при јат на
из не на ђе ња су иза вас. Осло ни -
те се на мла ђе са рад ни ке и отво -
ри те се за но ве иде је. Емо тив ни
жи вот ће вам би ти у ха о су. За у -
зе ти ће же ле ти да не што ме ња ју
у сво јој ве зи, а мо гу ћа је и по ја -
ва ста ре љу ба ви.

Све што вам је не ја сно, раз ја сни -
ће вам се. Не при чај те пре ви ше,
јер и зи до ви има ју уши. Др жи те се
про ве ре них при ја те ља. Пре не го
што ре а гу је те, про ве ри те све ин -
фор ма ци је. По ма ло сте џан гри за -
ви, али има те пу ну по др шку парт -
не ра, ма те ри јал ну и емо тив ну.

По ста вља те се би кон крет не ци -
ље ве и раз ви ја те до бру ко му ни -
ка ци ју са са рад ни ци ма. Ре кло би
се да се коц ки це за до бар по сао
сла жу. Емо тив но сте не ста бил ни,
до ста им пул сив ни. Ни са ми не
зна те шта же ли те – сло бо ду или
ста бил ну ве зу.

Пе ри од рас пле та, ве ли ких по зи -
тив них про ме на и на гла ше них
до би та ка. Осо бе ко је по зна је те
од ско ра, мо гу вам до не ти ле пе
по слов не кон так те. Мо гућ је из -
не над ни пут у ино стран ство. Не
сум њај те у парт не ра, ње го ве
емо ци је су сна жне и ис кре не.

Нај бит ни је је да бу де те прак тич -
ни и да од ре ди те при о ри те те, али
и да се стро го др жи те то га. Но -
вац ће сти за ти. Нер во за ће вас
те ра ти у сит не чар ке. Емо тив ни
жи вот вам ни је при о ри тет, али
мо же се до го ди ти да не кој осо би
из про шло сти да те но ву шан су.

Мен тал но сте пре оп те ре ће ни
раз ми шља њем о нов цу. По ста је -
те по ма ло и па ра но ич ни. До бро
ис пла ни рај те про ме не ко је же ли -
те да пра ви те и по тра жи те по моћ
струч них љу ди. Оба ви те раз го -
вор с парт не ром и не ка вра та де -
фи ни тив но за тво ри те за со бом.

У овом пе ри о ду хо но рар ни по сао
или хо би ће вам до но си ти ви ше
при хо да. По во љан је тре ну так да
ре а ли зу је те не ке сво је иде је уз
по моћ при ја те ља. Мно го ће те
раз ми шља ти о не кој осо би из
сво је про шло сти, а мо же до ћи и
до вар ни ца на по слу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Не стр пљи ви сте и у не ким тре ну -
ци ма ће вам не до ста ја ти ма ло
так та у ко му ни ка ци ји. Не упа дај -
те у не по треб не су ко бе и не ак ти -
ви рај те ста ре про бле ме. На емо -
тив ном пла ну сте скло ни пре те -
ри ва њу – од еу фо ри је до то тал не
кон фу зи је.

По ла ко се бу ди те и на по кон по чи -
ње те да ста вља те се бе на пр во ме -
сто. Про ве ра вај те све ин фор ма ци -
је. На по мо лу је по ну да по сла ко ји
ће вас пре по ро ди ти и на те ра ти да
се мак си мал но ан га жу је те. Ва га -
те, бо ји те се, же ли те при су ство
парт не ра у сва ком тре нут ку.
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У да на шње вре ме го то во је на -
за ми сли во не ма ти во зач ку до -
зво лу. Ме ђу тим, чи ном до би -
ја ња тог до ку мен та не по ста је
се во зач, већ је по треб но мно -
го ки ло ме та ра за во ла ном да
би се то за не ког мо гло ре ћи.

А да би не ко за то имао до -
бру по ла зну осно ву, ва жну уло -
гу у том про це су има ин струк -
тор во жње, ко ји сво јим ис ку -
ством и пе да го шким спо соб -
но сти ма мо же мно го да по мог -
не кан ди да ту.

Ме ђу тим, као што ни је сва -
ко ро ђен да ван се риј ски упра -
вља ау то мо би лом, та ко и ни је
сва ко ство рен да под у ча ва оне
ко ји има ју на ме ру да сед ну за
во лан.

Је дан од оних за ко је се не у -
пит но мо же ре ћи да су се су -
штин ски про на шли у свом по -
слу сва ка ко је и ду го го ди шњи
ин струк тор во жње Дра ган Ла -
за ре вић. Овај пре ка ље ни учи -
тељ кан ди да та за до би ја ње до -
зво ле за упра вља ње ау то мо би -
лом успе шно је из вео на пут,
ас фалт ни, њих пре ко хи ља ду
три ста.

А за та ко не што је, по ред ду -
бо ке кон цен тра ци је и из о штре -
них ре флек са, мо жда од нај ве -
ћег зна ча ја пра ви лан од нос пре -
ма они ма ко ји тек тре ба да сти -
чу си гур ност при ли ком во жње.

У при лог то ме го во ри и чи -
ње ни ца да у про те клих пет на -
е стак го ди на, ра де ћи за че ти -
ри ау то-шко ле (за кључ но са
Ауто-цен тром „Зо ки”), Дра ган
ни је имао ни ка квих не же ље -
них по сле ди ца, као и да је с
ве ли ким бро јем сво јих уче ни -
ка остао у од лич ним, па чак и
у при ја тељ ским од но си ма.

А о то ме ка квих се све сли ка
на гле дао за до са да шњег рад -
ног ве ка би ће ре чи у при чи ко -
ја сле ди...

Ни хен ди кеп не мо ра да
буде смет ња

По ред то га што је не сум њи во
та лен то ван за овај по сао, Дра -
ган је пот ко ван и свим нео п -
ход ним фор мал ним обра зо ва -
њем – за вр шио је сред њу са о -
бра ћај ну шко лу, а по том и пе -
ти сте пен упра во сме ра за во -
за ча-ин струк то ра, ка да је до -
био и ди пло му за об у ча ва ње
кан ди да та Б, Ц и Е ка те го ри је.

– Љу бав пре ма во жњи да ти -
ра још од ма ле на и дру же ња са
уја ком, про фе си о нал ним во за -
чем, с ко јим сам че сто про во -
дио вре ме у ка ми о ну и та ко
про пу то вао це лу зе мљу, као и
мно ге окол не. Зву чи не ве ро -
ват но, али пр во сам на у чио да
во зим ка ми он, а тек он да ау то -
мо бил. Ка сни је сам по ло жио
за све ка те го ри је, па сам, поред

ра зних ау то мо би ла, во зио и ка -
ми он и ау то бус. И на кон што
сам две го ди не ра дио као во -
зач ка ми о на, при ја тељ ко ји др -
жи ау то-шко лу дао ми је иде ју
да и ја по ста нем ин струк тор.
Де ло ва ло ми је при влач но, бу -
ду ћи да је у ме ни увек ти ња ла
иде ја да пре но сим зна ња, то
јест да, уз мо ју скром ну по моћ,
чо век ко ји не зна да стар ту је
ко ла на кон че тр де се так ча со ва
на у чи да њи ма са мо стал но и
без бед но упра вља – по чи ње
при чу Дра ган.

Ка ко ни сам не во ли ау то ри -
те те, на сто ји да с кан ди да ти ма
ус по ста ви не ку вр сту дру гар -
ског од но са, али уз аде ква тан
ни во озбиљ но сти и од го вор но -
сти. Под усло вом да ни ко ме
ни кад не по вре ди људ ско до -
сто јан ство. Ре зул тат то га је да
му је кроз ко ла про шла пра ва
ма ла ар ми ја љу ди – од мла ђих
до ста ри јих, чак и оних „де бе -
ло” пре ко ше зде сет го ди на.

– Об у ча вао сам мно ге и ра -
зли чи те љу де – од оних осетљи -
ви јих на ко ман до ва ње до оних
с ко ји ма мо ра ма ло стро же. Ре -
ци мо, не ка да шњи спор ти сти
уме ју да слу ша ју или, још бит -
ни је, зна ју ка да шта тре ба да
пи та ју, док ве ћи на мла дих

данас, у ери мо дер них тех но -
ло ги ја и дру штве них мре жа,
на жа лост, ни је на ви кла ни на
основ но уме ће ко му ни ка ци је.
Сто га је ве о ма бит но по ста ви -
ти се пре ма сва ком кан ди да ту
по на о соб, а све с ци љем да на -
у чи да без бед но упра вља во -
зи лом. Би ло је ту и љу ди са
озбиљ ним фи зич ким не до ста -
ци ма, по пут јед ног ко ји је остао
ин ва лид с пет го ди на јер је
пао с не ке ку ће, па ни је мо гао
да се слу жи но га ма и за ње га
је ау то мо бил био спе ци јал но

опре мљен. С дру ге стра не, имао
сам и јед ног ко ји је био глу во -
нем од ро ђе ња, с по себ ним
уве ре њем за по ла га ње од Кли -
нич ког цен тра. Он је све чи -
тао с мо јих уса на и увек па -
жљи во гле дао ка ко ге сти ку ли -
рам. На кра ју су обо ји ца успе -
шно про шла обу ку – ка же овај
ис ку сни ин струк тор.

Мо тив је пре су дан

За раз ли ку од ве ћи не ве о ма
мла дих, Дра га ну по вре ме но до -
ла зе и љу ди ко ји су на кон од -
ла ска у пен зи ју од лу чи ли да
на у че да во зе. Код њих је про -
блем то што за хва љу ју ћи огром -
ном ис ку ству о све му пре ви ше
раз ми шља ју, што до во ди и до

мно го ве ће тре ме, а при том су
њи хо ве мо то рич ке рад ње знат -
но огра ни че ни је.

– Ипак, нај бит ни ји је мо тив.
Има чак и мла дих, здра вих и
ин те ли гент них љу ди ко ји се
упи шу на во жњу са мо за то што
су их ро ди те љи на то на те ра ли
или да не би оста ли из ван со -
ци јал них нор ма ти ва и би ли
про ка за ни у дру штву. А ка ко
њих, у од ре ђе ном мо мен ту, то
ап со лут но не за ни ма, бо ље је
да до ђу мен тал но спрем ни, то
јест ка да им са зри по тре ба за
во жњом. Ме ђу тим, има и са -
свим дру га чи јих слу ча је ва, као
ка да сам об у ча вао јед ног ста -
ри јег чо ве ка ко ји је, упр кос
томе што је по цео дан ра дио
те жак фи зич ки по сао, уве че до -
ла зио на во жњу и по ка зи вао
из у зе тан вољ ни мо ме нат, а ти -
ме и ве ли ку фо ку си ра ност. Без
об зи ра на то што је био то ли ко
умо ран да је је дан пут, ка да сам
мо рао да на пра вим крат ку па -
у зу, истог ча са за спао на во ла -
ну. Све у све му, ја ка же ља је
нај ва жни ји по кре тач – ис ти че
Дра ган.

Чи ње ни ца је да не мо гу сви
да бу ду вр хун ски ре ли-так ми -
ча ри, али сви мо гу да са вла да -
ју основ не еле мен те ка ко би
би ли без бед ни во за чи.

– Ка да је реч о на кла па њи ма
да су во за чи из не ког ме ста до -
бри или ло ши, с тим ни ка ко не
мо гу да се сло жим, јер ка ко
сву где по сто је и до бри и ло ши
љу ди, та ко сву да по сто је и до -
бри и ло ши во за чи. Ме ђу тим,
код нас че сто вла да ју уоп шта -
ва ња, па та ко ва жи и сте ре о тип
да су Пан чев ци ло ши во за чи,
за шта не по сто ји ни је дан озби -
љан ар гу мент. Има ко мен та ра
и да су нат про сеч но ин те ли -
гент ни љу ди ис пот про сеч ни
воза чи, што је још јед на ге не -
ра ли за ци ја, иа ко мо жда има
не чег у то ме. Ре ци мо, с јед ним
про фе со ром елек тро тех нич ког
фа кул те та ко ји је осми слио мо -
бил ну те ле фо ни ју и, с тим у ве -
зи, био на ра зним спе ци ја ли за -
ци ја ма по Аме ри ци и Евро пи,
имао сам ве ли ких про бле ма
при ли ком са вла ђи ва ња основ -
не мо то ри ке упра вља ња во зи -
лом. Уз гред, по ла гао је у че тр -
де се тим го ди на ма, па је мо рао
мно го то га да пре мо сти у гла -
ви, пре све га да слу ша не чи је
ин струк ци је, што ге не рал но
важи за про свет не рад ни ке –
ка же овај Пан че вац.

Же не ин ту и тив ни је

Као по ма ло из не на ђу ју ће он
ис ти че и то да је код му шка ра -
ца имао ви ше слу ча је ва ан ти -
та ле на та не го код же на.

– Оне из гле да мно го ин ту и -
тив ни је раз ми шља ју и не ра до

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ср на
Пре див на ма ле на жен ка
хит но тра жи дом пун љу -
ба ви. Па мет на је и уми ља -
та; во ли дру ге псе и љу де и
ла ко се при ви ка ва на њих.

Ср на је сте ри ли са на и чи -
по ва на, а мо гла би да жи ви
и у ста ну, са мо је ва жно да
јој се на ђе не ки од го во ран вла сник.

Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 065/280-26-20.

Вуч ко
Овај ле по тан има три го ди не
и во лео би да, као већ фор ми -
ран пас с до брим осо би на ма,
на ђе исто та ко до бре љу де.

Вуч ко је ка стри ран и обе ле -
жен ми кро чи пом, а ве о ма во -
ли љу де и био би сре ћан уко -
ли ко би се ску ћио у не ком дво -
ри шту, ко је би бес пре кор но
чу вао.

За ин те ре со ва ни удо ми те љи
све дру го мо гу са зна ти по зи вом на те ле фон 065/280-26-20.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на те ле фо не 
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адре си 

ljubimci@gmail.com.

ула зе у ри зич не си ту а ци је у по -
ре ђе њу с при пад ни ци ма на вод -
но „ја чег по ла”. При том и боље
слу ша ју, а има ју и ма њу су је ту.
Ка да је реч о мом од но су према

су прот ном по лу, увек сам се
по ста вљао про фе си о нал но и
бла го вре ме но им скре тао па -
жњу ако, ре ци мо, до ла зе не -
до лич но оде ве не, а то ва жи и
за му шкар це. По ред ин ту и ци -
је, у во жњи су ве о ма зна чај не
кон цен тра ци ја и ан ти ци па ци -
ја, јер мо раш да пред ви диш
шта ће од ре ђе ни кан ди дат да
ура ди у не ким кри тич ним мо -
мен ти ма. Мно ги та да па нич -
но ре а гу ју, као ка да им се уга -
си ау то мо бил на рас кр сни ци,
што мо же до ве сти и до лан ча -
них гре ша ка. Сто га им увек
го во рим да је ира ци о на лан
страх нај ве ћи не при ја тељ и
ако се бу ду вра ћа ли на то, по -
гре ши ће још три пу та. За то
ин струк тор мо ра да има ин -
тер ак ти ван од нос с кан ди да -
ти ма и да ин си сти ра на по на -
вља њу истих ва жних рад њи,
јер на кон што до би ју до зво лу,
они још увек ни су во за чи, што
ће по ста ти тек за че ти ри-пе т
го ди на, с не ких три де сет-
-че тр де сет хи ља да пре ђе них
ки ло ме та ра у ра зним вре мен -
ским усло ви ма, по сун цу, 
ки ши, сне гу... – за кљу чу је
инструк тор.

И та ко, на кра ју ове при че,
Дра ган ис ти че да му је нај ми -
ли је ка да по гра ду сре ће љу де
ко ји су то и по ста ли. Уз ње го ву
скром ну по моћ, на рав но...

ПРИ ЧА ЈЕД НОГ ПРЕ КА ЉЕ НОГ ИН СТРУК ТО РА ВО ЖЊЕ

КА КО СТЕ ЋИ СИ ГУР НОСТ ЗА ВО ЛА НОМ

СА МО ДВА ЛАК ША „ЧУ КА ЊА”

У Дра га но вој ка ри је ри, ме ђу

хи ља да ма и хи ља да ма во -

жњи, би ло је тек не ко ли ко

без о па сних до да ва ња га са,

као и са мо два бла жа су да -

ра, али ни у јед ном од њих

ни он ни ње го ви кан ди да ти

ни су иза зва ли ин ци дент.

– У јед ном тре нут ку смо

ста ја ли на се ма фо ру, а

„мер це дес” је за ка снио с ко -

че њем, па нас је ма ло чук -

нуо. Дру ги пут се не што

слич но до го ди ло у Вој ло ви -

ци, у су мрак, јер је не ки чо -

век ју рио на по сао из спо -

ред не ули це, па нас је оче -

шао уз не знат ну ма те ри јал -

ну ште ту – ка же овај ис ку -

сни ин струк тор.

НИ ИС КУ СНИ НЕ ЗНА ЈУ СВЕ

Мно ги ис ку сни во за чи не

ха ју пре ви ше за по чет ни ке и

као да су за бо ра ви ли ка ко је

би ло ка да су они по чи ња ли.

А по не кад се до го ди да ни

они не зна ју, о че му го во ри

и сле де ћа си ту а ци ја.

– Имао сам јед ну си ту а -

ци ју у Ули ци вој во де Пе тра

Бо јо ви ћа, не ка да шњој Ле -

њи но вој, да с кан ди да том

про ла зим на основ но зе ле -

но све тло, а да с дру ге стра -

не из сме ра Ули це ЈНА во -

зи ло про ла зи на услов но зе -

ле но, иа ко је би ло у оба ве зи

да нас про пу сти. Ме ђу тим,

чо век је про шао, а ја сам у

по след њем тре нут ку ус пео

да уко чим. Ка ко су и ње му и

ме ни би ли отво ре ни про зо -

ри, он је чак и бур но од ре а -

го вао. Схва тио сам да не

зна пра ви ла, у овом слу ча ју

зна че ње услов не стре ли це,

од но сно то да он мо же да

оба ви скре та ње са мо под

усло вом да ста не, осмо три и

ка да ви ди да је без бед но.

Да не бих ба цао ши би цу на

ва тру, из ви нио сам му се и

ре као кан ди да ту да на ста ви

– при се ћа се Дра ган Ла за -

ре вић.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Драган Лазаревић иза себе има на хиљаде часова вожње и успешно обучених кандидата

Инструктор који зна како да младим људима пренесе знање и улије самопоуздање



Сло га „сло мље на” у
дру гом по лу вре ме ну

Сле ди пут у Вр шац

Ако се по ју тру дан по зна је, он -
да је пред ко шар ка ши ма Та -
ми ша још јед на успе шна се зо -
на. Про шлог ви кен да је стар -
то ва ла пр вен стве на тр ка за бо -
до ве у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је, а мом ци ко је пред во ди
тре нер Бо јан Јо ви чић оства ри -
ли су ва жну по бе ду: Та миш –
Сло га 80:72, по че твр ти на ма
16:20, 19:16, 27:25 и 18:11.

Увод ни ми ну ти утак ми це
про шли су без по го да ка, а он -
да је Иван Сми ља нић по го дио
за три по е на, па се учи ни ло да
ће Та миш ла ко сло ми ти от пор
Кра љев ча на. Ипак, ни је би ло
та ко. Го сти су за и гра ли агре -
сив ни је и ис ко ри сти ли гре шке
до ма ћег ти ма, па су по сле пр -
вих де сет ми ну та има ли пред -
ност од че ти ри по е на (16:20).

Већ на стар ту дру ге че твр ти -
не Сло га ја уве ћа ла сво ју пред -
ност, па је тре нер Јо ви чић био
при ну ђен да за тра жи тајм-аут.
Та па у за је уро ди ла пло дом,
јер је нај пре Ву јо вић по ен ти -
рао, и то уз фа ул, по том су би -
ли пре ци зни Кр ста но вић, Пе -
тро вић и Сми ља нић, па је Та -
миш бр зо сти гао до 27:28. Во -
ди ла се ве ли ка бит ка у тим тре -
ну ци ма, го сти су по но во ус пе -
ли да се „од ле пе” на шест по е -
на, али све до кра ја дру ге че -
твр ти не Пан чев ци се ни су пре -
да ва ли, а Ан ђу шић је по ен ти -

рао уз звук си ре не, па се на од -
мор оти шло с ре зул та том 35:36.

У дру гом по лу вре ме ну Та -
миш је по чео да игра агре сив -
ни је у од бра ни. Иван Сми ља -
нић је са две „трој ке” пот пу но
пре о кре нуо ре зул тат, а он да му
се при дру жио и Бре вин Прицл...
Сјај ну ро лу имао је и Фи лип
Ан ђу шић, па је на не што ви ше
од три ми ну та пре кра ја тре ће
че твр ти не на се ма фо ру пи са -
ло 62:50. Из гле да ло је та да да
је Сло га сло мље на, али ни је
би ло та ко. Го сти су се по но во
уз ди гли и на пра ви ли се ри ју од
0:11, па се у по след њи пе ри од

утак ми це ушло с ми ни мал ном
пред но шћу до ма ћег ти ма
(62:61).

Још ја че су ко шар ка ши Та -
ми ша за и гра ли у од бра ни, а
од го вор ност за по сти за ње по е -
на пре у зео је Зо ран Кр ста но -
вић, ко ји је ца ре вао под ко шем
Сло ге и био не ре ши ва ениг ма
за ри ва ла.

– Че сти там мом ци ма на бор -
бе но сти и по бе ди. Има мо де -
сет но вих игра ча, а при том ни -
смо би ли ком плет ни. Тре ба ло
је до бро при пре ми ти ову утак -
ми цу, али ус пе ли смо. Сла бо
смо де ло ва ли у пр вом по лу -

вре ме ну, али у дру гом смо,
пре све га до бром од бра ном,
ус пе ли да са вла да мо ри ва ла.
Ми слим да има мо од лич ну
гру пу мо ма ка, овај тим си гур -
но мо же да ра сте из утак ми це
у утак ми цу, али мо ра мно го
да се ра ди – ре као је по сле
утак ми це тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

Еки пу из на шег гра да чи ни -
ли су: Ан ђу шић (18 по е на), Ре -
бић, Сми ља нић (15), Ко ва че -
вић, Прицл (10), Кр ста но вић
(17), Ву јо вић (де вет), Ма ној -
ло вић (два), Ра до вић и Пе тро -
вић (де вет по е на).

СПОРТ
Петак, 2. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ СТАР ТО ВАО ПО БЕ ДОМ

У де ве том ко лу Срп ске ли ге
гру па „Вој во ди на” Ди на мо 1945
оства рио је и пе ту пр вен стве ну
по бе ду. Про шлог ви кен да је на
Град ском ста ди о ну го сто ва ла
Бач ка 1901 из Су бо ти це, ко ја
ни је има ла ни сна ге ни во ље
да се су прот ста ви „бр зом во -
зу”: Ди на мо 1945 – Бач ка1901
4:2 (2:0).

Тре нер пан че вач ког ти ма
Жар ко То до ро вић за овај су -
срет из вео је еки пу у са ста ву:
Ан џић, Џу гур дић, Ани чић, Ка -
ран фи лов ски, Ах чин, Ма ти је -
вић, Цр но мар ко вић, Кр стић,
Осман, Злат ко вић и Ја ко ва шић,
а при ли ку су до би ли и Ан дрић,
Ра ди са вље вић, Бра јо вић, Кр -
мар и Бо дло вић.

„Бр зи воз” је од са мог по -
чет ка утак ми це био до ми нант -
ни ји ри вал, не оста вља ју ћи го -

сти ма про сто ра да се раз и гра ју
и на мет ну свој тем по.

Го ло ве за Ди на мо 1945 по -
сти гли су Игор Ани чић (два),
Не ма ња Злат ко вић и Не ма ња

Ах чин. По сле ви со ког вођ ства
до ма ћег ти ма го сти су у фи ни -
шу су сре та два пу та ус пе ли да

са вла да ју мла дог гол ма на Ми -
ља на Ан џи ћа, па су та ко убла -
жи ли по раз.

– За до во љан сам ка ко смо
игра ли и де ло ва ли као тим,

иако смо би ли осла бље ни.
Оства рили смо вред ну по бе ду
про тив не у год ног ри ва ла ко ји

има ква ли те тан са став и ко ји
се пред ста вио у до бром све тлу.
Ли га је вр ло ква ли тет на, ти мо -
ви су го то во под јед на ки, та ко
да мо ра мо да бу де мо још
спрем ни ји уко ли ко же ли мо да
на ста ви мо да по сти же мо до -
бре ре зул та те. Пред сто ји нам
го сто ва ње у Ку ли, где не ће би -
ти ни ма ло ла ко. По шту је мо
еки пу Хај ду ка 1912, али по ку -
ша ће мо да се пред ста ви мо у
што бо љем све тлу и да оства -
ри мо по зи ти ван ре зул тат – ре -
као је шеф струч ног шта ба Ди -
на ма 1945 Жар ко То до ро вић.

По сле де вет ко ла „бр зи воз”
за у зи ма тре ће ме сто, са 16 бодо -
ва, ко ли ко има и че твр то пла си -
ра ни Бо рац из Са ку ла. На лидер -
ској по зи ци ји тре нут но је Мла -
дост из Но вог Са да, са 22 бо да,
а дру ги је Вр шац, са 17 по е на.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„БР ЗИ ВОЗ” НАД ВИ СИО СУ БО ТИ ЧА НЕ

НО ВА СЕ ЗО НА У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

„БА НАТ СКИ БИ КО ВИ” КРЕ ЋУ У БОР БУ

По ла ко се за хук та ва тр ка за бо -
до ве у Су пер ли ги за од бој ка -
ше. Про шлог ви кен да је од и -
гра но и тре ће ко ло елит ног ран -
га у на шој зе мљи, а стар че вач -
ки Бо рац је био на но вом, ве -
ли ком ис ку ше њу.

Мом ци тре не ра Ду ша на Јо -
ви ћа пу то ва ли су у Ниш, где су
од ме ри ли сна ге с до ма ћим
исто и ме ним ти мом, јед ним од
глав них фа во ри та за нај ви ши
пла сман. Из не на ђе ње се ни је
до го ди ло, па су бо до ви, пре ма
оче ки ва њи ма, оста ли под сво -
до ви ма дво ра не „Ча ир”: Ниш –
Бо рац 3:0, по се то ви ма 25:16,
25:14 и 25:20.

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри о од но су сна га на те ре ну.
Јед но став но, до ма ћи тим, по -
ја чан и дво ји цом ин тер на ци о -
на ла ца, пре јак је у овом тре -
нут ку за еки пу из Стар че ва.

Бо рац је не што озбиљ ни ји
от пор пру жио у тре ћем де лу
ме ча, ка да је ус пео да па ри ра
Ни шли ја ма до сре ди не се та,
али то је би ло све што је мо гао
да ура ди у овом су сре ту.

При ли ку за осва ја ње бо до ва
Стар чев ци мо ра ју да тра же у
ду е ли ма са еки па ма ко је су рав -
но прав не с њи ма. Ипак, из сва -
ког по ра за тре ба из ву ћи по у ке,
на ста ви ти пре дан рад на тренин -
зи ма, а он да ће до ћи и ре зултати.

Већ у су бо ту, 3. ок то бра, Бо -
рац ће би ти на но вом ис ку ше -
њу. У Ха лу спор то ва до ла зи Цр -
ве на зве зда, а та утак ми ца по -
чи ње у 16 са ти.

Ви кенд пред на ма до но си и
по че так тр ке за бо до ве у Дру -
гој ли ги „Се вер” за де вој ке. Од -
бој ка 013 у пр вом ко лу го сту је
у Но вом Са ду, где ће се са ста -
ти с до ма ћим Ла ви ца ма.

– За по чи ње мо пр вен ство без
тре нин га у са ли. Због по зна те
епи де ми о ло шке си ту а ци је, ни -
смо има ли тер ми не за рад. Шта
је – ту је. Иде мо да игра мо и
на да мо се да се ни јед на од де -
во ја ка не ће по вре ди ти – ре као
је пр ви тре нер Од бој ке 013 Вла -
ди мир Јо ван чић.

Тим из на шег гра да у но вој
се зо ни игра ће у са ста ву: Ан ђе -
ла Ву ја нић, Алек сан дра Крстић,

Је ле на Пе тров, Дра га на Мар -
ко вић, Ни на Јо ва но вић, Алек -
сан дра Га ће ша, Ма ша Ри ка но -
вић, Све тла на Ћи ри лов, Ни ко -
ли на Ве ско вић, Те о до ра Ми -
нић, Јо ва на Кља јић, Да ни ца

До бро са вље вић, Со фи ја Аша -
нин, Ми ли ца Ку жић, Оли ве ра
Ми ха и ло вић, Ми ли ца Сто јић,
На та ли ја Пу ва лић, Ма ри ја Ма -
рић, Са ра Ста ни ми ро вић и Ан -
ђе ли ја Кне же вић.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ ДО ЧЕ КУ ЈЕ ЗВЕ ЗДУ, КРЕЋУ И ДЕ ВОЈ КЕ

ЈОШ ЈЕ ДАН ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ СД-а
„ПАН ЧЕ ВО 1813”

СТРЕЛ ЦИ „ПО КУ ПИ ЛИ” СВЕ ТРО ФЕ ЈЕ...

„Пи што ља ши” не
пре пу шта ју трон

Од лич ни мла ди
такми ча ри

Про шлог ви кен да у Вр ба су је
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
га ђа њу из пи што ља ве ли ког
ка ли бра по Ц-про гра му, на
ко ме је уче ство ва ло и се дам
так ми ча ра Стре љач ке дру жи -
не „Пан че во 1813”.

Би ло је то вр ло ква ли тет но
и не из ве сно над ме та ње, а по
је да на е сти пут убе дљи во је
три јум фо ва ла еки па из на шег
гра да, и то с 908 кру го ва. У
по је ди нач ном над ме та њу Са -
ша Пе тро вић је по но во осво -
јио злат ну ме да љу, с ре зул та -
том од 318 кру го ва. Јо ван Па -
вли ца је за ра дио брон за но од -
лич је, с 306 кру го ва, а тре ћи
члан еки пе био је Сте во Ра -
до ше вић, са 284 кру га.

Док су се „пи што ља ши” так -
ми чи ли у Вр ба су, у Сме де ре -
ву је одр жан др жав ни шам -
пи о нат у га ђа њу из ва зду шног
оруж ја, по Б-про гра му, у кон -
ку рен ци ји ка де та и мла ђих
ју ни о ра. На том так ми че њу
је уче ство ва ло три на ест чла -
но ва СД-а „Пан че во 1813”.

Еки па мла ђих ју ни о ра из
на шег гра да, ко ја се над ме та -
ла у га ђа њу из пи што ља, ни је
има ла прем ца, а злат ну медаљу
је осво јио и Сте фан Ке шиш -
јан у кон ку рен ци ји ка де та. У
над ме та њу мла ђих ју ни о ра био
је пр ви, с 551 кру гом пре фи -
на ла, али је так ми че ње за вр -
шио на че твр том ме сту.

Тим ка де та СД-а „Пан че во
1813”, та ко ђе у га ђа њу из
пишто ља, за у зео је тре ће ме -
сто, а по ред Сте фа на, над ме -
та ли су се и Мар ко Нин ко -
вић и Ог њен Бун чић. Бо је еки -
пе из на шег гра да бра ни ли су
и: Ве ли мир Нин ко вић, Ма -
ри на Ми ја то вић, Ма ри ја Пе -
тро вић и Асја Бог да но вић.

Алек са Ра ко њац је осво јио
сре бр ну ме да љу у кон ку рен -
ци ји ка де та, са 614,4 кру га,
а у фи на лу мла ђих ју ни о ра у
га ђа њу из пу шке оки тио се
брон за ним од лич јем. Тим у
са ста ву: Алек са Ра ко њац, Не -

ма ња Ђор ђе вић и
Ог њен Лу кић за -
у зео је ше сто ме -
сто и ме ђу ка де -
ти ма и ме ђу
млађим ју ни о ри -
ма. Жен ску еки -
пу ко ја се пла си -
ра ла на осмо
место чи ни ле су
Те о до ра Кон дић,
Ива Ра ко њац и

Ана Токић.
Стрел ци ће и на ред ног ви -

кен да би ти на ве ли ким ис ку -
ше њи ма. У Вр ба су ће би ти
одр жан Куп Вој во ди не у га -
ђа њу из се риј ске ва зду шне пу -
шке, а у Пан че ву пр во ко ло
Ли ге пи о ни ра, ка де та и мла -
ђих ју ни о ра Вој во ди не.

Због по зна те епи де ми о ло шке
си ту а ци је у зе мљи, по сле до -
би ја ња смер ни ца и упут ста -
ва од Кри зног шта ба, од лу -
че но је да се ове се зо не игра
ма ло дру га чи ји аме рич ки
фуд бал у Ср би ји. У до го во ру
из ме ђу клу бо ва и Срп ске асо -
ци ја ци је аме рич ког фуд ба ла
(СА АФ) до шло се до за јед -
нич ке од лу ке да се ове се зо -
не игра 7 на 7 тач аме рич ки
фуд бал.

По че так так ми че ња је за -
ка зан за на ред ни ви кенд, а
пр ви ре ги о нал ни клуб Ба -
нат ски би ко ви по ку ша ће да
отво ри се зо ну по бе дом. Мом -
ци ће у пр вом ко лу игра ти
про тив нај тро феј ни јег клу -
ба у Ср би ји, ак ту ел ног шам -
пи о на Ди вљих ве про ва из
Кра гу јев ца.

Као шам пи о ни Дру ге ли ге
Ср би је и но вај ли је у ели ти,
„би ко ви” у пр вен ство ула зе са
скром ним ам би ци ја ма.

– Про шле се зо не сам се
при јат но из не на дио на чи ном
на ко ји су тре нин зи функ ци -
о ни са ли и ка ко су мом ци ко -
ји су игра ли за два клу ба по -
сле не ко ли ко тре нин га по ста -
ли је дан тим. Тим је од ли чан
спој ис ку ства и мла до сти, а
пред во де га мом ци ко ји су
уче ство ва ли у по след њим ре -
пре зен та тив ним ак ци ја ма и
ко ји да ју од ли чан при мер мла -
ђим игра чи ма ка ко тре ба да
се по на ша ју на те ре ну и ван
ње га. Ве ру јем да ће се до бар
рад то ком при пре ма за се зо -
ну ви де ти од са мог стар та –
ре као је тре нер Бо јан Ми лић.

Оно по че му су Ба нат ски би -
ко ви је дин стве ни је сте чи ње -
ни ца да је то пр ви ре ги о нал ни
клуб у Ср би ји, на стао спа ја -
њем пан че вач ких Пан те ра и
вр шач ких Ла во ва, а зна ча јан
део еки пе чи не и по врат ни ци
из дру гих пр во ли га шких клу -
бо ва, као и ју ни о ри из оба тима.



Не дав но је у Сме де ре ву одр -
жан ве о ма јак и ква ли те тан
тур нир у бок су, на ко ме су се
над ме та ла 104 уче сни ка у свим
уз ра сним ка те го ри ја ма (ка де -
ти, ју ни о ри, мла ди и се ни о ри).
Ово так ми че ње је ујед но би ло
и из бор но за ре пре зен та ци ју
Ср би је ко ја ће у но вем бру уче -
ство ва ти на Пр вен ству Евро пе.

У та ко ја кој кон ку рен ци ји
чла но ви БК-а Про фе си о на лац
из на шег гра да, пред во ђе ни
сво јим тре не ром Звон ком Ди -
ми три је ви ћем, оства ри ли су
из у зе тан успех. Клуб из Пан -
че ва је имао так ми ча ре у се -
дам ка те го ри ја, а сво ју ина че
бо га ту ри зни цу тро фе ја обо га -
тио је за се дам но вих злат них
ме да ља.

У гру пи ка де та су три јум фо -
ва ли Сте фан Па пић, Ми лош

Ђор ђе вић и Ле нокс Ан тић.
Најсјај ни јим од лич ји ма оки -
ти ли су се и ју ни о ри Мар ко
Ка лу ђе ров и Ра до мир Јо ва но -
вић, док су у кон ку рен ци ји мла -
дих бок се ра нај бо љи би ли
Момчи ло Ја њић и Алек сан дар
Шери фо вић.

По ред се дам злат них ме да -
ља, у Пан че во су сти гла и два
по себ на при зна ња. Пе хар на -
ме њен нај бо љем тех ни ча ру на
тур ни ру за слу жио је Мом чи ло
Ја њић, док је тро феј на ме њен
нај бор бе ни јем бок се ру по ди -
гао Алек сан дар Ше ри фо вић.

– То ком па у зе нај ви ше смо
тре ни ра ли у На род ној ба шти, а
са да опет ра ди мо и у на шој ста -
рој ба зи, у са ли Ма шин ске шко -
ле. Ус пе ли смо да спро ве де мо и
при пре ме у Го луп цу, па су на -
ши бок се ри би ли нај спрем ни ји
на овом ква ли тет ном так ми че -
њу. На ста вља мо да ни же мо успе -
хе, че сти там мо јим бор ци ма на
тру ду и за ла га њу, још јед ном су
по твр ди ли да је БК Про фе си о -
на лац ме ђу нај бо љим бок сер -
ским клу бо ви ма у Ср би ји – ре -
као је тре нер та лен то ва них бо -
ра ца Звон ко Ди ми три је вић.

Чла но ви БК-а Про фе си о на -
лац на ста вља ју да тре ни ра ју и
да се так ми че. Они се над ме ћу
и у Пр вој ли ги ре ги о на „Бе о -
град”, где су већ ско ро чи та ву
де це ни ју не при ко сно ве ни.

Сва ка част!

СПОРТ
Петак, 2. октобар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Нови Сад: ЛАВИЦЕ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ПРОЛЕТЕР
субота, 19 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Јагодина: ЈАГОДИНА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Кула: ХАЈДУК 1912 – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ
В. Средиште: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – С. ТАМИШ
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ 1927
Уздин: УНИРЕА–МУНДИЈАЛ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–БУДУЋНОСТ
Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА 80:72

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БУДУЋНОСТ 2:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901 4:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ – РАДНИЧКИ (С) 5:0
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ЈУГОСЛАВИЈА 2:1
С. Тамиш: СТАРИ ТАМИШ – ПАРТИЗАН (У) 2:1
Б. Н. Село: СЛОГА–БАНАТ 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–ТЕМПО 2:1
Панчево: МУНДИЈАЛ–ГЛОГОЊ 0:1
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – ПОБЕДА 6:1

За вр ше но и фи на ле
Ку па Ср би је

У су бо ту старт у
елити

По сле ду ге па у зе по кло ни ци
игре с ле пљи вом лоп том по но -
во мо гу да пра те де ша ва ња из
њи ма оми ље ног спор та. На жа -
лост, због по зна те епи де ми о -
ло шке си ту а ци је у зе мљи, не
мо гу ужи во да при су ству ју ме -
че ви ма, али нај ва жни је је да
се и ру ко мет на лоп та опет за -
ко тр ља ла...

У „Кри стал ној дво ра ни” у
Зре ња ни ну про шлог ви кен да је
одр жан фи нал ни тур нир Ку па
Ср би је, на ко ме су се за тро феј
бо ри ли Ди на мо, Пар ти зан, Ме -
та ло пла сти ка и Вој во ди на.

У пр вом по лу фи на лу мом ци
из Пан че ва би ли су бо љи од
ру ко ме та ша Пар ти за на и по -
бе ди ли са 26:22 (13:9). Иза бра -
ни ци тре не ра Аки ма Ком не -
ни ћа од по чет ка су кон тро ли -
са ли меч и до бро игра ли у од -
бра ни, па су на кра ју за слу же -
но из бо ри ли пла сман у фи на -
ле Ку па „Бра ни слав По кра јац”.

Ди на мо је про тив Пар ти за -
на играо у са ста ву: Иван че вић,
У. Па вло вић, Бу њев че вић, Шо -
тић, Ко ва че вић, Јо ва но вић, М.
Па вло вић, Л. Па вло вић, То нић,

Дис тол, Го лу бо вић, Ко ста ди -
но вић, Ми лу но вић, Вуч ко вић,
Ра до ва но вић и Ми тро вић.

Ве ли ко фи на ле до не ло је ду -
ел истих ри ва ла, ко ји су се за
тро феј у нај ма сов ни јем так -
ми че њу бо ри ли и про шле се -
зо не у Сме де ре ву, ду ел две ју
еки па ко је су већ не ко ли ко се -
зо на у са мом вр ху срп ског ру -
ко ме та и ко је увек има ју нај -
ви ше ам би ци је...

На жа лост љу би те ља спор та
у Пан че ву, но во сад ска Вој во -
ди на је и овог пу та би ла пре -

ви со ка пре пре ка за ру ко ме та -
ше из на шег гра да. Тим тре не -
ра Бо ри са Ро је ви ћа још јед ном
је по ка зао због че га је ду го го -
ди шњи вла дар срп ског ру ко -
ме та: Вој во ди на –Ди на мо 32:20
(16:11).

Ни је ма ла ствар игра ти у фи -
на лу Ку па Ср би је и за то ру ко -
ме та ши ма у жу то-цр ној опре -
ми тре ба че сти та ти на по стиг -
ну том успе ху. И иде мо да ље.
Ис ку ше ња се сме њу ју као на
тра ци, па не ма мно го вре ме на
ни за ра до ва ње, ни за ту го ва ње.

Већ у су бо ту, 3. ок то бра, стар -
ту је но ва се зо на у шам пи о на -
ту Су пер ли ге. Ди на мо у Ха ли
спор то ва до че ку је Про ле тер из
Зре ња ни на, па не тре ба сум -
ња ти да ће ру ко ме та ши ко је
пред во ди тре нер Аким Ком не -
нић да ти све од се бе ка ко би
но ви шам пи о нат у срп ској ели -
ти за по че ли на нај бо љи на чин
– по бе дом.

Утак ми ца по чи ње у 19 са ти,
а би ће од и гра на без при су ства
пу бли ке.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ БОК СЕ РА

ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

Про те клог ви кен да у бу гар ском
гра ду Па зар џи ку одр жан је тур -
нир у џу ду за мла ђе ка те го ри -
је, на ко ме је Ср би ју пред ста -
вљао ЏК „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва.

На та ли ја Стри гић је за си ја ла
пу ним сја јем, све про тив ни це
је по бе ди ла ефект но ипо ни ма,
па је до злат ног од лич ја сти гла
на вр ло убе дљив на чин. Њен
брат Го луб се оки тио брон зом,
баш као и Ми ли ца Се ку ло вић.
Алек си Лех ни ју и Фи ли пу Спа -
си ћу ни су би ле до вољ не по две
по бе де да се до мог ну од лич ја,
па су мо ра ли да се за до во ље
пла сма ном на пе то ме сто. Од -
лич ни су би ли и Пе тар Но ва ко -
вић и Ми ле на Се ку ло вић.

– Пред ста вља ли смо срп ски
џу до на нај бо љи на чин, али
оста је жал што у овој де ле га -
ци ја у ор га ни за ци ји на шег клу -
ба ни је би ло мла дих џу ди ста
из пан че вач ких клу бо ва. Ми
већ го ди на ма ну ди мо по моћ и
са рад њу у свим ре сур си ма,
струч но-тех нич ким, ор га ни за -
ци о ним, ин фра струк тур ним,
све с ци љем ја ча ња џу да у Пан -
че ву, али на жа лост без оче ки -
ва них ре зул та та. До кле и због
че га, оста је да се ви ди – ре као
је пр ви чо век клу ба Ми ро слав
Јо чић.

Све у све му, „ака дем ци” су
оду ше ви ли сво јим на сту пи ма
и по ка за ли ка ко тре ба да се ра -
ди, бо ри и по на ша.

ЏУ ДО-ТУР НИР У БУ ГАР СКОЈ

„АКА ДЕМ ЦИ” НА ВИ СО КОМ НИ ВОУ

Стране припремио
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ц4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У Ин ђи ји је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Вој во ди не
у ка ра теу за ка де те и ју ни о ре,
на ко ме су за па жен успех оства -
ри ли и на ши мла ди су гра ђа ни.

Ка ра те клуб Мла дост је на -
сту пио у две екип не и осам по -
је ди нач них ка те го ри ја. Злат ну
ме да љу је осво ји ла Са ра Жу нић,
сре бром се оки ти ла Ана ста си ја
Ја ре дић, а брон зу је за слу жи ла
Ан ђе ли на Ја ре дић. Сре бр не ме -
да ље су осво ји ли ти мо ви ју ни -
ор ки и ка дет ки ња. Тим ју ни ор -
ки је на сту пио у са ста ву: Анаста -
си ја и Ан ђе ли на Ја ре дић, Сашка
Те сла и Ми ља на Ро ма нов, а еки -
пу ка дет ки ња чи ни ле су: Са ра
Жу нић, Ка та ри на Пе тро вић, Је -
ле на Ки џин и Ла ра Пе че ни ца.

Так ми ча ре су пред во ди ли
тре не ри Ти хо мир и Ми лош Ма -
ки тан.

Сјај ни су би ли и чла но ви Ка -
ра те клу ба Ди на мо. Злат не ме -
да ље су осво ји ли ју ни о ри Алек -
сан дар Зде шић и Ма ја Жу нић,
а брон за не ка де ти На та ша Пап
Мар ко вић и Ан то ни је Ћу ли -
брк. Од лич но су се бо ри ли и:
Та ра Ђур ђе вић, Лу ка Сте па нов,
Ог њен и Ва ња Че ке ре вац и
Алек сан дра Сто ил ков ски. Ка -
ра те клуб Ди на мо, по ред свих
ак тив но сти, вр ши и упис нових
чла но ва у сво ју ка ра те школу.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ КА РА ТИ СТА

ЈОШ ЈЕ ДАН ЗА ПА ЖЕН НА СТУП...

ЂОР ЂЕ
ШАМПИОН

У ор га ни за ци ји Спорт ског ау -
то и кар тинг са ве за Ср би је
(САКСС), Спорт ског ау то-мо -
то са ве за Бе о гра да (САМСБ) и
Се кре та ри ја та за спорт и омла -
ди ну гра да Бе о гра да, а уз по -
др шку Ау то-мо то са ве за Ср -
би је (АМСС), одр жан је ово -
го ди шњи шам пи о нат Ср би је у
кар тин гу.

Шам пи он ску ти ту лу у кла си
7 ТАГ осво јио је Ђор ђе Шту -
лић, члан Кар бо реј синг ти ма
из Пан че ва.

Шам пи о нат је ове го ди не одр -
жан од ма ја до сеп тем бра, у пет
ви кен да, са укуп но 10 тр ка.

МИ ЛИ ЦА МЕ ЂУ
ОДА БРА НИ МА

На Европ ском он лајн пр вен -
ству у ша ху, у гру пи де вој чи ца
до 12 го ди на, Ср би ју су пред -
ста вља ле три ка дет ки ње, ме ђу
ко ји ма је би ла и на ша су гра -
ђан ка Ми ли ца Ами џић.

Она је осво ји ла три по е на,
па је та ко на леп на чин пред -
ста ви ла свој клуб, град и др -
жа ву. Ми ли ца је од ли чан уче -
ник ОШ „Ђу ра Јак шић” и члан
ШК-а „Аље хин”. По ред ша ха,
успе шна је и у дру гим спор то -
ви ма, у ко ји ма та ко ђе осва ја
ме да ље.

КСЕ НИ ЈИ 
ДВА ТРО ФЕ ЈА

Тра ди ци о нал ни „Го спо јин ски
ми тинг” одр жан је про шлог ви -
кен да у Шап цу, а на ње му је
на сту пио и Атлет ски клуб Ди -
на мо, са два де се так нај мла ђих
чла но ва.

Ксе ни ја Мр ке ла је осво ји ла
злат ну ме да љу у тр ци на 200
м, док је у над ме та њу на 60 м
дру га сти гла на циљ. Та ко ђе у
тр ци на 60 м брон зу је за ра ди -
ла Са ва на Ку рак.

МА КЕ ТА РИ МА
ТРИНА ЕСТ ОД ЛИЧ ЈА
На не дав ном так ми че њу „Ча -
чак куп 2020” чла но ви МК-а „Др
Вла ди мир Алек сић” из Панче ва
осво ји ли су три на ест од лич ја.

Ду шан Ве ли ми ров се оки тио
са два зла та и два сре бра. Ни -
ко ла Ци га но вић је за слу жио сре -
бро, а Ву ка шин Ци га но вић брон -
зу. Пе тар Цвет ко вић је осво јио
јед но сре бр но и јед но брон за но
од лич је, а Де јан Цвет ко вић је
за ра дио сре бро. Алек сан дар Сто -
ја но вић је до био јед ну злат ну и
три брон за не ме да ље.

Ма ке тар ски са вез Ср би је овом
при ли ком је до де лио го ди шње
на гра де за ге не рал ни пла сман
так ми ча ра у 2019. го ди ни. Петар
Цвет ко вић је по ди гао по бед нич -
ки пе хар на ме њен шам пи о ну у
ју ни ор ској кон ку рен ци ји, док је
Алек сан дар Сто ја но вић био
трећи у ка те го ри ји „се ни о ри –
исто риј ске ми ни ја ту ре”.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” У ПУ НОМ ПО ГО НУ
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Зорана Глигорић,
ученица:

     – Мало ћу
прошетати. Често сам 
с другарицом у парку 
у слободно време.
Осим тога, шетамо 
по граду или смо у
шопинг-центру. У
кафиће не идемо.

Илија Стражмештеров,
ученик:
    – Најважнија ми је
школа, као и будуће
студије, па викенде
проводим радно, тим
пре што идем и у
Електротехничку 
и у Музичку школу. 
Али постижем и да се
одморим и прошетам 
с пријатељима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Природне енергије
Колико извора снаге постоји...

    Струја покреће, ипак, најчешће је вештачка.

    Уме то и ватра.

    Хм, први велики изум, настао из природе.

    Звучи контрадикторно, али зна да размрда и вода.

    Једнако природна сила као и сунце, такође покретачко.

    Е, када све то споји и помири у себи...

    Човек пуца од енергије!

Проматрач
Постоји име за оног што, кад посматра, то ради критички.

    Проматрач.

    Оде, гледајући, даље.

    Дубље.

    Шире.

    Јасно је да се, ако је такав, не обазире на њу...

    ... али ако је себи створио и заштиту.

    Свеједно, проматрање ни у ком случају не познаје границе.

У топлој обући
Бедак је када се меланхолично шеташ по кући.

    У папучама.

    Депресивно, брате.

    Шта ти је чинити?

    Узмеш обућу за шетање.

    И на друм!

    Да ти се организам прокрви.

    Топла обућа није од крзна, него од меса и крви.

Соња Моралез,
службеник
обезбеђења:

     – Сада ми је запао
радни викенд, па ћу
бити на послу. Након
тога ћу изаћи с
пријатељима у шетњу.
Кафиће иначе не
посећујем, невезано 
за епидемију.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пан че вач ка „ди зел ка”
сруши ла још јед ног
фаворита

Сле де два уза стоп на
гостова ња

Фуд ба ле ри тре не ра Мар ка Ан дре ји ћа
још јед ном су по ка за ли ве ли ку во љу, ка -
рак тер по бед ни ка... Ни су се пре да ва ли
ни ка да је про тив ник имао пред ност.
Ве ро ва ли су у се бе и – ус пе ли. У осмом
ко лу Пр ве ли ге Ср би је Да ни ло Ко ва че -
вић и ње го ви дру го ви још јед ном су фуд -
бал ској јав но сти на ше зе мље по ка за ли
да за слу жу ју ме сто ме ђу нај бо љим клу -
бо ви ма... Иа ко су за ри ва ла има ли ис ку -
сан тим из До ба но ва ца, ду го го ди шњег
чла на Пр ве ли ге, они су зна ли свој циљ:
Же ле зни чар –Бу дућ ност 2:1 (0:1).

Би ла је то утак ми ца о ко јој ће се ду го
при ча ти. Иа ко ни су би ли бо љи ри вал,
на про тив, го сти су слу чај но, због гре -
шке у од брам бе ној ли ни ји до ма ћег ти -
ма, по лу вре ме ре ши ли у сво ју ко рист.
Исти на, Бу дућ ност је има ла не ко ли ко
шан си, ка да је гол ман Бо јан Кне же вић
фе но ме нал но ин тер ве ни сао, али имао
је и „Же ља” сво је при ли ке. У 30. ми ну -
ту му чак ни је до су ђен очи гле дан је да -
на е сте рац, али и по ред то га ње го ва енер -
ги ја ни је не ста ја ла. Мом ци у бе ло-пла -

вим дре со ви ма хра бро су се бо ри ли,
игра ли сво ју игру и че ка ли шан су...

До че ка ли су је у дру гом по лу вре ме -
ну, ка да су на чи ни ли ве ли чан стве ни
пре о крет. Пре о крет вре дан ве ли ке по -
бе де и но ва три ве ли ка бо да. Же ле зни -
чар је из јед на чио за хва љу ју ћи го лу Пе -
тра Ста ни ћа у 65. ми ну ту, а ве ли ко сла -
вље на те ре ну усле ди ло је у са мом фи -
ни шу утак ми це, ка да је опет Пе тар Ста -
нић био пре ци зан и још јед ним ле пим
го лом по дру ги пут са вла дао од лич ног
гол ма на Бу дућ но сти.

– Они су ис ку сан тим, али ми се ни -
ко га не пла ши мо. При ми ли смо на и ван
гол, али у дру гом по лу вре ме ну „на ме -
сти ли” смо гла ве и ус пе ли да пре о кре -
не мо. Дра го ми је због го ло ва, али ни је -
дан по је ди нац не мо же ни шта сам ако
не ма тим по ред се бе. За то че сти там
свим на шим мом ци ма на ве ли кој по бе -
ди – ре као је по сле утак ми це ју нак „Же -
љи не” по бе де Пе тар Ста нић.

И за и ста, сви игра чи Же ле зни ча ра
за слу жу ју по хва ле за све при ка за но. Гол -
ман Бо јан Кне же вић је с не ко ли ко фе -
но ме нал них ин тер вен ци ја ули вао до -
дат ну си гур ност свом ти му. Стан дард -
но до бри би ли су Ду шан Плав шић и
Фи лип Јо вић, а још јед ном је си гу ран
ко ман дант од бра не био Бо јан Трип ко -
вић. Не у мор ни су би ли Ми лан Зо ри ца
и Ни ко ла Ми тро вић, а из ван ред ну пар -

ти ју су пру жи ли и сја јан „плеј меј кер”
Јор дан Јо ва но вић и мла ди мај стор ове
игре Пе тар Ста нић, баш као и нај и сту -
ре ни ји и увек опа сан Ми лош Са ва но -
вић и ка пи тен Да ни ло Ко ва че вић. Свој
удео у ве ли кој по бе ди да ли су и бр зо но -
ги Лу ка Сто ја но вић и За ка ри ја Су ра ка,
као и мла ди Сте фан Ле ви ћа нин, а део
ве ли ког три јум фа, део „Же љи ног” успе -
ха сва ка ко су би ли и: Иван Лу чић, Ге -
ор ги је Јан ку лов, Дра ган Да шић, Лу ка
Пе тро вић, Мар ко Сто ја нов, Ву ка шин
Јов ко вић, Ла зар Мар ко вић и Љу бо мир
Сте ва но вић.

– Че сти там мом ци ма. Ово је ве ли ка
по бе да, ме ни јед на од нај дра жих. Ра -
сте мо као тим, по ка за ли смо ка рак тер
да се уз диг не мо и по сле гре шке и пре о -
кре не мо ре зул тат. Иде мо да ље. Овај меч
је већ иза нас. Мом ци ће до би ти два да -
на сло бод но, па за по чи ње мо при пре ме
за два уза стоп на го сто ва ња – ре као је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре по сле утак -
ми це пр ви тре нер Же ле зни ча ра Мар ко
Ан дре јић.

„Ди зел ка” пан че вач ка иде пр во ли га -
шком пру гом, на свој на чин, ве ру ју ћи у
се бе, у свој ис пра ван пут, и све там ни -
јим сло ви ма ути ску ју ћи име Пан че ва у
ве ли ку фуд бал ску ма пу на ше зе мље.

На ред ног ви кен да на про гра му ће бити
го сто ва ње у Ја го ди ни, а по том сле ди и
пут у Вра ње. А. Живковић

ЛЕ ПА И ВЕ ЛИ КА СПОРТ СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

„ДАН ТРИ А ТЛО НА” – ПУН ПО ГО ДАК
Тра ди ци о нал на спорт ска ма ни фе ста ци -
ја „Дан три а тло на”, ко ја се са сто ја ла од
че ти ри раз ли чи те тр ке, одр жа на је на
Ади Ци ган ли ји. Овај до га ђај, ко ји су ор -
га ни зо ва ли Срп ска три а тлон ска уни ја и
Три а тлон са вез Бе о гра да, био је пра ви
фе сти вал три а тло на, а на ње му је уче -
ство ва ло 350 спор ти ста свих уз ра ста.
Тр ке су има ле ме ђу на род ни ка рак тер
јер су се так ми чи ли и три а тлон ци из:
Шпа ни је, Изра е ла, Се вер не Ма ке до ни -
је, Пољ ске, Тур ске, Ру му ни је, БиХ, Сло -
ве ни је, Бу гар ске, Ту ни са, Бе ло ру си је,
Ита ли је, Ве ли ке Бри та ни је и Ау стра ли -
је. ТК Та миш се пред ста вио с 34 чла на.

У тр ци нај мла ђих так ми ча ра, Ку пу
Бе о гра да у аква тло ну, на сту пи ло је сед -
мо ро ма ли ша на, ко ји су сте кли вред но
ис ку ство так ми че ња, без осво је них ме -
да ља. У над ме та њу де це ста ри је од 15
го ди на, Ку пу Бе о гра да у спринт-три а -
тло ну, уче ство ва ло је ше сто ро на ших
су гра ђа на. Не ве на Ви да ко вић је осво ји -
ла зла то у кон ку рен ци ји ју ни ор ки, док

се Ми лу тин Јо кић оки тио сре бром. Иван
Те шић је био дру ги у гру пи так ми ча ра
од 31 до 40 го ди на, а Ду шан Лу кић

трећи у над ме та њу три а тло на ца од 41
до 50 го ди на.

Нај ва жни ја тр ка тог да на био је Европ -
ски куп за ју ни о ре. Наш клуб су пред -
ста вља ли Лу ка Гли го рић и Бог дан Је ла -
ча. Иа ко знат но мла ђи од сво јих ри ва -
ла, пла си ра ли су се ме ђу два де сет нај -
бо љих, што се мо же сма тра ти ве ли ким
успе хом.

У нај ма сов ни јој тр ци, Пр вен ству Ср -
би је у ду гом три а тло ну, Та миш је имао
чак 19 так ми ча ра. Нај ве ћи успех је
оства ри ла Ан дри ја на То мић, ко ја је осво -
ји ла тре ће ме сто у ап со лут ној ка те го -
ри ји. Она је исто вре ме но за ра ди ла и
сре бро у гру пи так ми чар ки од 45 до 49
го ди на. Сре бр на од лич ја су осво ји ли и
Ва ња Кур то вић и Пе тар Ивач ко вић, а
брон за ма су се оки ти ли Са нел Јо ва но -
вић и Мар јан Лу кић.

Се зо на ни је за вр ше на, јер се до кра ја
ок то бра оче ку ју тр ке Пр вен ства Ср би је
у ди сци пли на ма су пер спринт, спринт-
три а тлон и ду а тлон. А. Ж.

ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

„ЖЕ ЉИН” ПРЕ О КРЕТ ЗА НО ВИ ТРИ ЈУМФ


