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P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.

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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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Имаш право
да знаш
Једна од окосница демократског
друштва је право грађана на доступност информација од јавног
значаја. Како би се о овоме барем
једном годишње озбиљно говорило, установљен је Међународни
дан права јавности да зна, а обележава се сваког 28. септембра.
У Србији постоји повереник за
информације од јавног значаја и
заштиту података о личности. Донедавно је то био Родољуб Шабић,
а сада је Милан Мариновић. Првопоменути је најчешће био у медијима у случајевима када је изгледао као Дон Кихот, најчувенији борац с ветрењачама. Другопоменути је недавно рекао да право
на приступ информацијама од
јавног значаја није било ограничено ни у једном тренутку, чак ни
у ванредном стању, али и да је потребно усвојити нови или изменити стари закон који се тиче доступности информација, јер садржи неке системске кочнице ка
остваривању овог, једног од
основних људских права.
Наравно да не треба нико са
стране да нам црта основне постулате демократије. Ипак, Европљани, с времена на време, сами осете потребу да то чине. Тако, Сем
Фабрици, шеф Делегације ЕУ у
Србији, казао је да остваривање
права на приступ информацијама
од јавног значаја утиче на напредак Србије у евроинтеграцијама,
те да право које је гарантовано законом треба претворити у праксу
– институције морају да обезбеде
јасне и поуздане информације.
Онда је, у три речи, изрекао суштину: транспарентност, одговорност и поверење. То се добија решавањем овог питања.
И шеф Мисије ОЕБС-а у Србији
Андреа Орицио био је јасан: учествовање у демократским процесима захтева интеракцију између добро обавештених грађана и транспарентних државних институција.
А Американац Мајк де ла Роса,
директор Мисије USAID-а у Србији, попут својих европских колега,
имао је жељу да нам црта. Каже да
демократија захтева да грађани
имају глас у доношењу одлука и
да зато морају имати приступ
информацијама.
И ови из Европе и Амери иду на
живце колико су једноставни. Баш.
* * *
Јединице 49. гардијске дивизије
Црвене армије, којима је командовао генерал Василиј Филипович
Маргелов, 6. октобра 1944. године
ослободиле су Панчево од нациста.
Био је то крај хорора изазваног терором фашистичког окупатора.
Равно 56 година касније, осим
што је изгледало као почетак јефтиног љубића с бројним протагонистима – ништа озбиљно, попут лустрације, није се десило. Нажалост.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

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

НОВАЦ ЗА ОСНОВНО, ОКРУЖЕЊЕ ЗДРАВИЈЕ
Од прошлог издања нашег листа на овом месту представљамо чланице 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: Као неко ко се годинама бавио буџетом Панчева, сигурно
сте упознати са ситуацијом у вези с
финансијама у јавним и јавним комуналним предузећима. Ипак, пандемија је променила функционисање 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, нисмо могли да претпоставимо да ће се
пандемија коронавируса, нажалост,
десити. У складу с буџетским календаром, припремили смо сва неопходна документа и усвојили буџет
који је обезбедио, као и до сада, довољно средстава за несметано функционисање јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град
Панчево. Као и остале градове, и
град Панчево је затекла ситуација
која је свима позната и у великој мери се негативно одразила на функционисање јавних комуналних предузећа. 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 приходи ЈКП-а „Зеленило” и ЈКП-а „Младост” 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 наставила с минимумом функционисања.
Очекује нас још најмање један ребаланс 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 градског саобраћаја, а по слову уговора,
сва дуговања сада већ бившег ЈКП-а
АТП дужан је да измири као оснивач
и солидарни дужник, што представља један додатни притисак на градски буџет у години када ће остварење прихода сигурно бити мање од
очекиваног. Ситуација се полако
враћа у нормалу, међутим последице 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 средстава за инвестициона улагања. Нажалост, криза је учинила своје и
значајно допринела томе да је већ у
другом кварталу било јасно да ће се
сва средства усмерити на оно најосновније услед смањених сопствених прихода. Као код предузећа, и
Град Панчево је задесила иста судбина. Смањени приходи свих врста
учинили су да се размишља само о
привођењу године крају. Још је рано

ПАНЧЕВАЦ: Почео вам је други
мандат на месту већника у истом
ресору. Упоредите еколошку ситуацију у Панчеву пре четири године
и сада.
КАТАРИНА БАЊАИ: Када поменемо еколошку ситуацију у
Панчеву, увек помислимо на ваздух и у том домену ситуација је
неупоредиво боља него што је то
био случај ранијих година. Наш
град више нема епитет „црне еколошке тачке”. Проблем прекомерног загађења органским материјама је решен. Остале су повећане
концентрације суспендованих честица 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 мера које спроводимо од почетка
мог мандата јесте обезбеђење подстицајних мера за коришћење гаса као чистијег енергента. У оквиру ове мере, грађанима се рефундира део средстава која су утрошили за куповину гасног прикључка. Сигурна сам да је ова мера изузетно добра и задовољство
ми је што се велики број грађана
сваке године одазива на јавни позив. До сада је Град помогао двеста једном домаћинству, а ове године биће обезбеђена средства за
још сто седамнаест прикључака.
Поред ове мере, морам да поменем и област енергетске ефикасности, у коју је доста уложено, а
која је повезана са смањењем загађења. Град Панчево је реализовао два пројекта прекограничне
сарадње Румунија–Србија у овој
области: „Balcan Sun for All” и
„Енергетска ефикасност Хале
спортова”. Коришћењем соларне
енергије, која спада у обновљиве
изворе енергије, штеде се необновљиви ресурси и на тај начин смањује загађење животне средине.
Локална самоуправа је 2017. године именовала и енергетског
менаџера и од тада се у континуитету прати потрошња свих енергената у јавним објектима. Такође, 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 институције једнако обављале свој посао у
сфери заштите животне средине
током ванредног стања?
– Заштита животне средине је
динамична област, тако да су надлежне институције обављале посао и током ванредног стања.
Наравно, поштоване су све препоручене мере, али Секретаријат
за заштиту животне средине Градске управе није било тешко организовати, 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 територији града за 2019. Шта бисте
издвојили као најважније тачке?
– Извештај о стању животне средине је документ који се израђује
сваке године и који даје основни
приказ праћења и стања животне
средине. Град Панчево сваке године издваја средства за мониторинг ваздуха, површинских и
подземних вода, земљишта, буке и

Паркинг.
На Тесли, ових дана
Снимио: Милан Шупица

говорити о инвестиционим плановима за следећу годину.
l Да ли Град учествује на неким
конкурсима које расписују Република и Покрајина?
– До сада су предузећа заједно с
Градом учествовала на свим конкурсима које расписују различита министарства и покрајински секретаријати. Исти проблеми и муке задесили
су управо и њих. Ребалансима буџета
умањена су средства опредељена за
локалне самоуправе. Последњим ребалансом покрајинске администрације умањена су средства за неколико милијарди динара, што је директно погодило и наш град, тако што се
одустало од инвестиције реконструкције Улице Димитрија Туцовића. Неколико министарстава нас је обавестило, на почетку пандемије, да и
они одустају од својих планова. Надамо се да ће се ситуација променити и да ћемо већ наредне године не
само наставити добру комуникацију
с републичким и покрајинским органима већ да ћемо бити и активнији

Предраг Живковић је рођен
1984. године. Завршио је Економски факултет Универзитета у
Београду, а гимназију и основну
школу у Панчеву. Радио је у
„Сбербанк” банци, а од 2012. године био је председник Скупштине града Панчева. Обављао
је и дужност помоћника градоначелника, као и члана Градског
већа за финансије. Године
2016. именован је за заменика
градоначелника. Говори више
страних језика.
Имејл: predrag.zivkovic@pancevo.rs.

када су у питању пројекти прекограничне сарадње. Град Панчево је до
сада преко својих јавних комуналних
предузећа реализовао пројекат соларних панела – ради се о ЈКП-у
„Грејање” – и енергетске ефикасности Хале спортова – у овом случају то
је ЈКП „Младост”.
l Шта је све у опису посла већника чији је ресор и саобраћај?
– Више од две године обављам дужност председника Комитета за безбедност саобраћаја. Кроз то радно
тело и његове активности упознао
сам се с радом и овлашћењима локалне самоуправе када је у питању
област саобраћаја. До сада смо спровели 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 редукована услед пандемије, и ми смо се
одлучили на исто, док се не укину
све превентивне мере, јер здравље је
увек на првом месту. Поред активности Комитета, област саобраћаја обухвата и сарадњу с „Пантранспортом”, новим градским јавним превозником, и доношење одлука о уређењу јавних саобраћајница.

полена. Ова праћења су изузетно
важна, јер нам показују који су актуелни проблеми, да ли има одступања параметара у поређењу с
претходним годинама и да ли можемо нешто да урадимо како би се
стање побољшало. Најважнија
тачка у оквиру овог извештаја је
ваздух и проблем са суспендованим честицама, које сам поменула на почетку. У 2019. години није било прекорачења годишњих

Катарина Бањаи је рођена у
Панчеву 1990. године, где је завршила Основну школу „Стевица
Јовановић” и Техничку школу
„23. мај”, а након тога и Технолошко-металуршки
факултет
Универзитета у Београду, добивши звање мастер инжењер заштите животне средине (просечна оцена 9,57). Радила је у Техничкој школи „23. мај” као професор хемијско-технолошке групе предмета. На место градског
већника задуженог за заштиту
животне средине и одрживи
развој постављена је 19. маја
2016.
Имејл: katarina.banjai@pancevo.rs.

граничних вредности честица
ПМ10 ни на једном мерном месту, али је на свим прекорачен дозвољени број дана с прекорачењем дневних граничних вредности. Такође, високе концентрације
полена лети су проблем великом
броју људи који су осетљиви на
ову врсту природног загађивача.
Највећи проблем ствара амброзија, која има најјаче алергено дејство. Желимо да помогнемо нашим суграђанима, због чега смо
од ове године отпочели и хемијски третман амброзије на неуређеним површинама и површинама на којима кошење не даје задовољавајуће резултате. У плану је
да се ове активности наставе. Пратићемо стање и у наредним годинама и верујем да резултати неће
изостати.
l Чиме ћете се посебно позабавити у наредне четири године?
– Заштита животне средине је
комплексна и она задире и у друге области. Моје колеге и ја ћемо
се, као један тим, заједничким
снагама борити да наше окружење
буде здравије и зеленије. Трудићемо се да унапредимо стање животне средине у свим сегментима,
с посебним акцентом на ваздуху,
управљању отпадом, енергетској
ефикасности и озелењавању нашег града.
С. Трајковић

3

АКТУЕЛНО

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И „БАТУТ” ПОРУЧУЈУ

ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА СТИЖУ,
САД ЈЕ ВРЕМЕ ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ
Први контингент вакцина против грипа, укупно 343.920 доза, стигао у Србију, а имунизација грађана почиње, како је и
предвиђено, у четвртак, 1. октобра – објавило је почетком
недеље Министарство здравља.
Министарство је препоручило
грађанима да искористе стабилну епидемиолошку ситуацију и да се вакцинишу чим
вакцине пристигну у њихове
домове здравља.
– Тренутна епидемиолошка
ситуација у нашој земљи је
стабилна и одлазак у здравствене установе у овом тренутку не представља велики
епидемиолошки ризик по грађане који би да се вакцинишу. Управо из тог разлога, а с
циљем добијања најефикаснијег и најделотворнијег имуните та сте че ног вак ци ном,
препоручује се имунизација у
на ве де ном тер ми ну, од 1.
октобра – наводи се у саопштењу Министарства.

Пола милиона доза
У складу с глобалном пандемијом коронавируса, као и повећаним интересовањем грађана, Министарство здравља је
ове године обезбедило рекордан број доза вакцина против
грипа – преко пола милиона,
делом од Института „Торлак”,
а делом од страних добављача.
Вакцине ће за све грађане бити бесплатне, а тренутно се врши њихова дистрибуција здравственим установама, како би
оне биле доступне на време.
Од посебне је важности, истичу у Министарству, да се вакцинишу особе с хроничним болестима, као и особе које болују од удружених обољења.
Како је у среду, 30. септембра, саопштио Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, након дуго
година примене сезонске тровалентне вакцине против грипа, имајући у виду значајно
учешће типа Б вируса грипа у
оболевању популације на гло-

ДОДАТНА ЗАШТИТА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА?
У складу с договором Министарства здравља и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, ове
недеље отпочиње и дистрибуција вакцине против пнеумокока установама за смештај
одраслих и старих лица.
Наведена вакцина је, према свим досадашњим истра-

живањима, имала изузетно
позитиван утицај у погледу
борбе против коронавируса,
па се стога препоручује имунизација старијим лицима –
наводи се на сајту Министарства здравља. Вакцина ће
бити доспутна и свим другим
грађанима који желе да се и
на овај начин заштите.

балном нивоу (20–30%), у састав вакцине, поред два типа
А вируса грипа, уврштена су и
два типа Б вируса, те је стога и
за ову сезону обезбеђена четворовалентна вакцина.

Четворострука одбрана
Четворовалентна (сезонска) вакцина, поред типа АХ1Н1 вируса грипа, садржи типове АХ3Н2
и два типа Б вируса, у складу с
препорукама Светске здравствене организације за северну хемисферу и одлуком Европске
уније за сезону 2020/2021. Такве препоруке, објашњавају у
„Батуту”, доносе се на основу
анализе доминантних типова
вируса грипа који су регистровани у циркулацији у претходној сезони на територији северне хемисфере и за које се очекује да могу да изазову како
спорадично, тако и епидемијско јављање у популацији у сезони која је пред нама.
Ако планирате да примите
вакцину, разлог да не одложите тај чин, поред тренутно повољне епидемиолошке ситуације, јесте и чињеница да је време неопходно за стицање имунитета од две до три недеље након давања вакцине. Трајање
поствакциналног имунитета варира и износи од шест до дванаест месеци. То значи да вас
вакцина коју сте примили прошле године више не штити.

Не штити 100%, али...
У „Батуту” додају и то да вас
вакцина не може у потпуности

сачувати од грипа, али да се
код вакцинисаних особа, у случају оболевања, развија блажа
клиничка слика, као и да се
редукују могуће теже компликације код особа које су и иначе под ризиком. Вакцину могу
примити деца већ с навршене
три године живота.
Најчешће контраиндикације
код ове вакцине. су преосетљивост на јаја (овалбумин, кокошје протеине), формалдехид, цетилтриметиламонијум бромид,
полисорбат 80 или гентамицин.
Имунолошки одговор може бити ослабљен у случају конгениталне или стечене имуносупресије (примена кортикостероида, цитотоксичних лекова или
радиотерапија).
Д. Кожан

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

Цена: 4.000 дин.

ГРАД ПОТПИСАО УГОВОРЕ СА СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА

Унапређивање конкурентности
Свечана додела уговора директорима средњих школа које су добиле средства од Града
Панчева по конкурсу у вези с
реализацијом мере активне политике запошљавања „Унапређење конкурентности средњих
школа путем побољшања услова за извођење наставе у 2020.
години” одржана је недавно у
градској кући.
Присутнима су се обратили Миленкo Чучковић, члан
Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике, и мр Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање. Већник за подручје рада

БИЦИКЛИСТИ

том приликом је рекао да је
реч о једној од многих мера
које локална самоуправа спроводи у оквиру панчевачког локалног акционог плана за запошљавање.
Циљ је да ђаци, када заврше
средњу школу, буду максимално обучени и зато се Град определио за овакву подршку школама, са идејом да кабинети у
ко ји ма ће де ца учи ти бу ду
опремљени онако како то доликује савременим школама.
У њима ће ученицима бити
омогућено да уче и да стекну
неопходна искуства која ће им
по окончању школовања бити
од велике користи.

Према речима мр Татјане
Божић, на овогодишњи конкурс се пријавило седам школа са осам предлога пројеката. Савет за запошљавање града Пан че ва је на сво јој
седници по чет ком ав гу ста
разматрао пријаве по расписаном јавном позиву и дао
позитивно мишљење за два
пројекта. Градоначелник Панчева је прихватио предлог Савета за запошљавање за финансирање подршке школама у укуп ном из но су од
500.000 динара. Новац је одобрен Економско-трговинској
школи „Паја Маргановић” за
опремање кабинета за куваре,

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

МОЈА ПРВА ПЛАТА

У суботу вожња
„Дај педалу раку!”

У току конкурс за
војнике и официре

Завод за јавно здравље Панчево ове године је подржао
удружење Женски центар
„Милица” и бициклистички
караван „Дaj педалу раку” у
оквиру обележавања октобра – месеца борбе против
рака дојке.
У оквиру ове акције, у суботу, 3. октобра, у 12 сати,
на панчевачком кеју биће
одр жа на би ци кли стич ка
вожња, као знак подршке
женама које тренутно бију
битку са овом опаком боле шћу. Во жња би ци ка ла,
тротинета и ролера почиње
тачно у подне на Градској
плажи.
Учесници ће возити стазом око кеја и завршава се
на истом месту.
Завод за јавно здравље позива све заинтересоване да
заједно „дамо педалу” раку
овом симболичном вожњом!
Окупљање учесника је у 11.45
на Градској плажи.
Д. К.

Центар Министарства одбране Панчево обавештава заинтересоване мушкарце и жене
да је и даље у току јавни конкурс за пријављивање кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и курс
резервних официра Војске Србије за упут на добровољно
служење војног рока у јуну и
на курс за резервне официре
у септембру.
Право пријављивања имају
држављани Србије старости од
19 до 30 година који испуњавају опште и посебне услове
конкурса истакнуте на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs. Додатне информације се могу добити у Центру Министарства одбране Панчево, у Улици Милоша Обреновића 1, где се врши и подношење пријава.
После потписивања уговора кандидат одлази у један од
три цен тра за обу ку Вој ске
Србије – Сомбор, Ваљево или
Лесковац.
Д. К.

Пријављивање
почиње 8. октобра
Због великог интересовања
послодаваца за програм „Моја прва плата”, који је покренула Влада Републике Србије, отварање пријава за
младе људе коју су заинтересовани да отпочну своју
радну каријеру померено је
за четвртак, 8. октобар. У
Влади Србије кажу да је из
читаве државе пристигло више од 10.000 пријава заинтересованих компанија, које су огласиле скоро 17.000
позиција за 28.000 радних
места.
У току је пажљива провера испуњености услова компанија за учешће у програму, а након утврђивања конач не ли сте ком па ни ја и
позиција на које се кандидати могу јавити, 8. октобра биће отворен позив за
пријављивање заинтересованих кандидата. Цео процес се одвија електронски,
путем портала mojaprvaplata.gov.rs.
Д. К.

конобаре и посластичаре савременом опремом (248.662
ди на ра), као и Ма шин ској
школи Панчево за куповину
шест деск топ ра чу на ра
(251.338 динара) неопходних
за оба вља ње на ста ве ме ха тронике, компјутерско управља ње
и
ком пју тер ско
конструисање.
Чланови Градског већа Татјана Божић и Миленко Чучковић уручили су уговоре дирек то ру Ма шин ске шко ле
Панчево Ненаду Дојчиновићу и помоћници директора
Економско-трговинске школе
„Паја Маргановић” Драгани
Вицков.

АКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ

„Пали” због
силовања и оружја
Припадници МУП у Панчеву
ухапсили су у уторак, 29. септембра, Н. М. (1999) из околине Панчева због постојања
основа сумње да је извршио
кривично дело силовање. Сумња се да је он те ноћи у Белој
Цркви силовао деветнаестогодишњег младића, а полиција интензивно трага за још једном осо бом ко ја је би ла с
њима.
Дан раније панчевачка полиција је у две одвојене акције
ухапсила С. В. (1972) из околине Ковина и Б. Б. (1986) из
околине Ковачице због постојања основа сумње да су извршили кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Полиција је у претресу стана и других
просторија С. В. пронашла полуаутоматску пушку са оптичким нишаном, два оквира и
више од 400 комада муниције,
док је у кући Б. Б. пронашла
пиштољ и 164 метка.
Д. К.

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

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- -центра „Зоки”, погледајте на рекламним страналилула.
Као што је већ нагла- ма нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Пред нашим очима, на глобалном нивоу, руши се велика империја двадесетог века, а диже се једна нова, оријашка империја, која неће чак ни пропагирати људска
права, како је то чинила стара. Реч је о САД и Кини. На
Балкану гледамо како национализам, и даље тињајући,
служи да се ови простори рашчисте од сопствене социјалистичке демократске памети и да се претворе у периферију глобалног капитала с јефтином радном снагом и
клијентелистичком интелигенцијом. Још је Роза Луксембург рекла: социјализам или варварство! То су добро
знали нашијенци и пре и после ње, и Светозар Марковић и Драгиша Лапчевић и Димитрије Туцовић и Драгољуб Јовановић и Загорка Голубовић и многи други. Дакле, варварство или социјализам?
(Ре ди тељ и пи сац Злат ко Па ко вић, „Да нас”, 27.
септембар)
* * *
Не патим због своје боје коже. А као мали стидео сам се
свог имена и презимена, што сам ишао поцепан. Боја
коже је пука форма. Ја немам веру, није ми проблем ни
да се крстим ни да се клањам. Нервира ме када потенцирају да сам Ром, ја сам само дечко од 19 година. Пролазио сам свашта, ишао у школу с бушним ђоновима. А
опет, волео сам улицу без обзира на то што сам трчкарао
бос по ужареном бетону. Било ми је океј да неком тражим паре, да ми купи да једем... Улица је чудо, ако
имаш материјала у себи, улица ће направити од тебе човека који може да промени нешто у друштву. Ако немаш снаге, онда те поједе мрак. Када сам почео да пишем, осећао сам се јако несигурно јер, када си сам и нема ко да те гура, онда имам утисак да се мења свет око
мене, а заправо се ја мењам, а не свет. Чудно је. Писање
је самачки живот, док сам писао, осећао сам се као самоубица… Најтеже је било да нађем прави начин да
избацим тугу из себе. Важно је бити искрен, а ја поуздано знам ко сам, као што знам да сам гладан.
(Писац књиге „Град бола” Мети Камбери, сајт „Преокрет.инфо”, 23. септембар)
* * *
Довољно је опасно када у програму с националном
фреквенцијом може да изађе бивши осуђеник и да прети да ће убити неку жену. Те емисије служе затупљивању људи. То је дно дна. То је систематско уништавање
које иде од турбо-фолк културе деведесетих, а сада је
узело највише маха. Никада у животу нисам имао везе
с тим. Смиљан и ја имамо неки интегритет, нисмо ни у
једном тренутку желели да погазимо наше идеале. Нисмо чланови политичке опције. Наша емисија је била
најнормалнија могућа. Радио „Лагуна” није била политички радио, а проблем у овој држави је што кад год
причате о проблемима у друштву, бивате етикетирани
као опозиционари.
(Радио и ТВ водитељ Игор Бракус, портал „Нова.рс”,
25. септембар)
* * *

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

О МОДЕРНОЈ РАСВЕТИ И ЗАКУПУ ЗЕМЉЕ
Одборник Јојић (СРС)
и градоначелник
Стевановић учинили
скуп занимљивим
У смислу парламентарне расправе динамичнија него што
се очекивало била је седница
Скупштине града Панчева у петак, 25. септембра. За то су заслужни Петар Јојић (СРС), који се после осам година седења у клупама Народне скупштине вратио у локални парламент, и градоначелник Александар Стевановић, јер је редовно излазио за говорницу како би оповргао Јојићеве тврдње.
Управо давањем свечане одборничке изјаве највиђенијег
панчевачког радикала почело
је заседање на коме се нашло
14 тачака дневног реда. Занимљиво је било и то да су предлагачи из извршне власти за говорницом образлагали предлоге пре гласања, што је стари добри помало заборављени обичај.

мера уштеде енергије са LED
технологијом на територији
Панчева. Овим се продужавају
рокови за реализацију уговора, јер је све застало због ванредног стања. Градска менаџерка је рекла да ће приватни
партнер у првој години реализације уговора уложити 5,5 милиона евра у постављање 16.000
LED сијалица, те да ће у првих
шест месеци град уштедети 70
милиона динара пошто ће нове
сијалице трошити 82 одсто мање струје од садашњих.

Бањаи можете прочитати на
другој страни овог издања нашег листа).

Када је на дневном реду била Одлука о скидању усева с
пољопривредног земљишта у
државној својини које се налази на територији нашег града,
коју је појаснила чланица Градског већа задужена за пољопривреду, село и рурални развој
Владислава Максимовић, Петар Јојић је први пут тражио
реч. Он је казао да „земљу у закуп узимају тајкуни и криминалци који не знају како изгледа мотика”, а градоначелник
му је реплицирао да је на пољу
издавања државног земљишта
последњих година учињен велики корак унапред и да је за
само јако мали комад земље
нејасно ко је обрађује, те да ће
и то убрзо бити решено.
Извештај о стању животне
средине за 2019. годину поднела је ресорна чланица Већа
Катарина Бањаи. Према том
документу, основни еколошки
проблем још увек су чађ и друге прашкасте материје настале
ложењем у кућним ложиштима (ин тер вју с Ка та ри ном

Мирко Рупић, директор Историјског архива, Јасмина Вујовић и Гроздана Миленков, некадашња и садашња директорка Завода за заштиту споменика културе, вајар Мирослав Првуљ и одборници Бранка Петровић и Милорад Ђурица.
По том је име но ван но ви
Жири за доделу признања града Панчева, односно Новембарске награде. Водиће га Марија Јевић, чланица Градског
већа задужена за културу. Њена заменица биће Татјана Божић, чланица Већа чији је ресор образовање, а чланови Немања Ротар, Јасна Вуловић,
Вук Вучковић, Јасна Јованов,
Бојан Бољанац, Снежана Мана сић, Ми ро слав Пр вуљ,
Ненад Хераковић, Виолета Пештанац, Предраг Стојадинов
и Алек сан дра Трај ков ски
Гаврилов.
Јојић је искористио прилику да се поново обрати одборницима када је тема била престанак мандата Комисије за
спровођење конкурса за избор

Нови састави комисија
Одборници су донели решења
на основу којих је престао мандат председника, заменика председника и чланова Комисије за
подизање споменика и одређивање назива улица и тргова, односно започет мандат новог састава. Нови-стари председник
је књижевник Немања Ротар, а
у Ко мисији су и исто ричар

Ликвидација АТП-а
Пошто је измењен план детаљне регулације нове депоније,
градоначелник Стевановић је
по звао од бор ни ке да усво је
предлог одлуке о покретању
поступка ликвидације Аутотранспортног предузећа Панчево, јер ће се тиме завршити
један дуг период током ког јавни превоз у граду није функционисао најбоље. Према његовом мишљењу, нови јавни
партнер града донео је већ велике помаке када се ради о
квалитету аутобуса и транспорта путника генерално, а очекује се да ће све то и даље ићи
узлазном линијом. Да подсетимо, ЈКП АТП престао је практично да постоји средином јуна, када је рад започела нова
фирма „Пантранспорт” и пошто су исплаћене отпремнине
радницима који су хтели да
узму своје радне књижице.
Градска менаџерка Маја Витман представила је Предлог одлуке о давању сагласности на
Нацрт анекса бр. 2 Уговора о
јавно-приватном партнерству
за вршење услуга реконструкције и модернизације система
јавног осветљења применом

директора јавних и јавних комуналних предузећа. Уз опаску председника Скупштине
града Тиграна Киша да је свима недостајао у великој сали
зграде Градске управе, Јојић се
попео за говорницу, с које је
изнео свој став да директори
градских предузећа морају бити стручна лица, с резултатима иза себе, без обзира на страначку припадност. Рекао је и
да је одборницима посао да
контролишу њихов рад.
Одговорио му је градоначелник Стевановић, најпре речима да је мало изашао из теме,
а потом је подвукао да сви директори јавних и јавних комуналних предузећа имају обавезу да подносе кварталне извештаје о раду фирми које воде представницима грађана у
локалном парламенту, те да је
то увек одличан моменат да
одборници изнесу своје мишљење. Јојић, наравно, није ту
стао, па се у реплици дотакао
и тога да, према његовом мишље њу, не ма јав но сти ра да
Скупштине, пошто нема директних преноса њених седница, којих је било раније.
Стевановић је, настављајући
дијалог, казао да постоји могућност да живих преноса поново буде, а да је услов за то да
приватна Телевизија Панчево,
ако њен менаџмент процени
да ће преноси бити занимљиви гледаоцима, затражи пројектно суфинансирање медијских садржаја на конкурсу који Град расписује сваке године. Градоначелник је додао да
је јавност укључена у рад Скупштине града преко новинара
који прате седнице, па је, бацивши поглед по сали, набројао неколико панчевачких редакција чији су представници
били ту. На крају, Јојића је упутио на те новинаре.
Што се самог гласања тиче,
ништа ново није се десило: за
усвајање одлука, поред напредњака, гласали су социјалисти
и представници Савеза војвођанских Мађара, радикали су
код неких тачака били уздржани, док су за себе управо то
право у вези са свим темама
задржали одборници с листе
„За свој град”.

У СУСРЕТ ДАНУ ГРАДА (2): КО СУ ПОЧАСНИ ПАНЧЕВЦИ

Филантропи, привредници и хуманитарци
* * *
Судска власт је контролисана на више нивоа, свака
судска одлука пролази низ контрола. Међутим, у начину суђења, суд је занатлија. Тражити да се на то утиче било би исто као када би се дало овлашћење некоме
да контролише и каже како је хирург вршио операцију. То није могуће и зато постоји уставно одређење о
три гране власти, које јесу једна од друге зависне. Али
имамо обавезу, на то нас тера етички кодекс, на то нас
упућују стандарди, да се изјаснимо да ли је неки закон
добар или не, да бисмо заштитили људска права, између осталог. Не можемо да учествујемо у ограничава њу не ких сло бо да ко је ни ка да не сме ју да се
угрожавају. Одређени проценат и тужилаца и судија
тако функционише, али нажалост већина ради сасвим
обрнуто.
(Судија Вида Петровић Шкеро, „Данас”, 29. септембар)
* * *
Мој друг са студија и дугогодишњи колега имао је особине које нико од нас није поседовао: сталоженост и
упорност. Те особине су му омогућавале да оствари много значајних пројеката који су сви заједно личили на
њега: били су ненаметљиви и снажни у исто време. Оно
што је заједничко Паскаљевићевим филмовима јесте да
су они по правилу држали страну слабим, обесправљеним људима с периферије живота и величали снагу малог човека. Стари, деца, болесни и сиромашни били су
његови јунаци. Имао је велику љубав за њих и то је била
основа његове поетике.
(Редитељ Горан Марковић, „Нова.рс”, 25. септембар;
In memoriam Горан Паскаљевић, 22. април 1947 – 25.
септембар 2020)

Прошле недеље смо писали о
Новембарској награди и њеним лауреатима. Преостало је
да потцртамо још два постојећа градска признања: Панчевцима који доприносе бољем
животу суграђана додељује се
звање „заслужни грађанин”, а
ти ту ла по ча сног гра ђа ни на
личностима које су дале знатан допринос Панчеву, а не
живе у нашем граду. Идемо
хронолошки…

Наредне године ово звање
додељено је Кирилу Кравченку, тада генералном директору НИС-а. У образложењу је
стајало да је од његовог доласка на чело НИС-а „сарадња
града и компаније квалитетнија, што се огледа у свим сферама живота у Панчеву”. Наведено је и да је НИС „за две и по
године учинио у погледу мо-

Милан Поповић

Први почасни грађанин Панчева проглашен је 2010: био је
то Франческо Ђангранди, председник италијанске провинције Равена, који је нашем граду

Кирил Кравченко

Франческо Ђангранди
почео да шаље хуманитарну помоћ у време НАТО бомбардовања, а доцније и помоћ у санирању загађења животне средине. Највише захваљујући Ђанграндију, Панчево је добило систем за мерење аерозагађења.

дернизације РНП-а више него
што је урађено последњих деценија, што Панчевци осећају
јер удишу чистији ваздух”.
Привредник Милан Поповић постао је почасни грађанин Панчева 2013. „Захваљујући донацијама Милана Поповића, које превазилазе 10
милиона динара, потпуно је
опремљено породилиште Опште болнице. Овом донацијом
једног човека, доброчинитеља
и филантропа, која својом вели чи ном над ма шу је и оне

највећих компанија, функционисање одељења педијатрије и
гинекологије подигнуто је на
виши ниво. Дар господина Поповића је велики и директан и
дат је тамо где је најпотребније”, изјавио је тадашњи градоначелник Павле Раданов.
Мајкл Давенпорт је 1. септембра 2013. године ступио на
место шефа Мисије Европске
уније у нашој земљи. На Митровдан 2014. проглашен је за

почасног Панчевца због „личног доприноса који је дао на реализацији програма ЕУ за стамбено збрињавање избеглица у
Панчеву и побољшање стандарда живота ромске популације”.
Коначно, прошле године је
високо признање понео Милан
Грујић, од 2018. године директор „ZF E-mobility Srbija” d. o.
o. Он је завршио Машински
факултет у Београду и има више
од седамнаест година искуства
у аутомобилској индустрији у
региону југоисточне Европе.

Милан Грујић
До ла зак ZF-а у наш град
означен је као једна од највећих инвестиција у историји
Панчева.

Страну припремио

Мајкл Давенпорт

Синиша
Трајковић

5

ДРУШТВО

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА

ХИБРИД – ДА, ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА – ЈОК
Држава издвојила милион
евра за субвенције
Еколошка возила само
за оне с дубоким џепом
Прошле недеље широм света је обележен Светски дан без аутомобила с
циљем подизања свести о опасности
од превеликог загађења животне средине, као и промовисања еколошких
и здравих стилова живота. Као сваке
године, тако је и сада акценат стављен на то да свако од нас мора да
смањи употребу аутомобила који издувним гасовима утичу на здравље
човека, опстанак биљног и животињског света, климатске промене, озонски омотач.
Да Србија разуме глобалну проблематику и да се прикључујемо свету „у
трци с временом”, показује мера Владе Републике Србије о субвенцији за
куповину хибридних и електричних
аутомобила. До сада је на адресу Министарства заштите животне средине
пристигло 170 захтева. Да подсетимо, према Уредби о условима и начину спровођења субвенционисане куповине електричних и хибридних возила, држава помаже куповину мопеда и лаких трицикала на овај погон
са 250 евра, хибридних аутомобила
са 2.500 евра, плаг-ин хибриде с 3.500
евра, а електрична возила с 5.000 евра.

Но ни ту није крај – Министарство
је спрем но да у на ред ној го ди ни
обезбеди и подстицај за уградњу ТНГ
или КПГ уређаја у половне аутомобиле, као и субвенције за куповину бицикала. Али о том – потом…

Није за „дивљање”
Од свих типова еколошких возила
најпопуларнији су хибриди, који постају све присутнији на нашим улицама, а може се очекивати да ће се
тај тренд убрзати, нарочито након
овогодишњег укидања пореза на употребу возила за хибриде. Реч је о порезу који се плаћа сваке године приликом регистрације, у народу познатијем као „порез на луксуз” за аутомобиле с кубикажом већом од 2.0 литра. Они који имају пара и размишљају о новом четвороточкашу, у прилици су да дају свој допринос очувању планете, јер се нова хибридна и
електрична возила могу купити и за
мање од 20.000 евра.
Примера ради, с државном субвенцијом од 2.500 евра хибридно возили
реномираног јапанског произвођача
кошта 17.750 евра. Такође, цена нових електричних доставних возила сада је готово за четвртину нижа, пошто, рецимо, најповољнији француски карго с ПДВ-ом кошта 25.500 евра,
али када му се одузме тај порез од 20
одсто и урачуна субвенција од 5.000
евра, може се купити за 15.100 евра.

ШТА СУ ТО ХИ БРИД НИ АУ ТО МО БИ ЛИ?
У питању су аутомобили који поред
класичног мотора имају електромотор који такође може да их покреће, и то самостално или истовремено с класичним мотором. Хибрид може да се креће само на
бензин, само на струју или истовремено на бензин и на струју.
Има модела који немају могућност
да се крећу само на струју, већ њихов електромотор помаже класичном мотору при кретању.
Постоје и тзв. плаг-ин хибриди,
који користе веће батерије и могу
да се пуне прикључивањем на
кућну утичницу или пуњач, као

код чисто електричних аутомобила. Захваљујући батерији већег капацитета могу дуже да се возе само на струју. Одређени модели могу да пређу и 50–60 км с једним
пуњењем, што значи да неки власници практично могу да их користе као прави електрични аутомобил, без потребе да се бензински
мотор уопште пали. Могу свакодневно да их користе као електрични аутомобил, и то без страха
да ће се испразнити батерија, а
могу слободно да се њиме упуте на
дужа путовања не размишљајући
о томе где ће пунити батерију.

НИС ће у оквиру програма „Заједници заједно 2020” финансијски помоћи 72 пројекта којима ће бити
унапређена дигитализација наставног процеса и повећана безбедност
де це и на став ни ка у шко ла ма
широм Србије. Резултати конкурса
об ја вље ни су на веб-стра ни ци
http://www.nis.eu/rezultati-zajednicizajedno-2020, као и на сајтовима градова и општина учесница програма.
Овогодишњи циклус ове друштвено одговорне кампање нафтног гиганта усмерен је на пружање помоћи
основним и средњим школама из 12
партнерских градова и општина у нашој земљи у којима НИС остварује
највећи део својих пословних активности, а то су: Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ниш, Чачак, Зрењанин, Панчево, Кикинда, Кањижа, Нови Бечеј,
Србобран и Житиште. У НИС-у истичу да су се на овај корак одлучили
управо зато што су савремени начин
образовања и безбедност деце у школама уочени као приоритет за улагање и стога ће компанија донирати
114,5 милиона динара.

Петнаест милиона за Панчево
Када је о нашем граду реч, 11 образовно-васпитних установа добило је
средства за реализацију пројеката који

ће унапредити процес образовања и
осигурати безбеднији боравак ђака у
школама, а НИС је издвојио 15 милиона динара у ту сврху.
За хва љу ју ћи
до на ци ји
од
1.781.907,18 динара Балетска школа „Димитрије Парлић” купиће лаптоп рачунаре за ученике у матичној
школи и два издвојена одељења и
формираће мултимедијалну сцену
набавком звучних система, микрофона, LED рефлектора, ласерског
пројектора и мобилног платна. Ђаци глогоњске школе „4. октобар” моћи ће да уче на савременој дигиталној опреми (лаптоп рачунари и пројектори) у пригодном амбијенту –
четири учионице биће уређене новим намештајем, а у пет ће бити

Истекао је други мораторијум у
отплати кредита, који је прихватило 82 одсто задужених грађана
и 69 одсто фирми. Банке ће у наредним данима клијентима који
су прихватили одлагање плаћања
доставити нови план отплате, поштом или имејлом, а клијенти ће
имати седам дана да се о понуђеном плану изјасне.
Постоје три могућности. Прва је
да се камата која је редовна распореди линеарно на остатак дуга и
период отплате се продужава за
два месеца. Друга опција је да клијент одмах уплати две заостале рате, а трећа је да плати камату – и у
том случају се период отплате продужава за два месеца.
Уколико се грађани одлуче за
први начин отплате, не морају да
се јаве банци, већ ће план бити
примењен по аутоматизму.

Интернет у свакој школи
Један просечан хибрид троши око
пет литара бензина на 100 пређених
километара. Наравно да у зависности
од модела, услова и начина вожње
потрошња може да падне и на три
литра, а може да скочи и на седам-осам литара. Треба нагласити и да
хибриди предност свог комбинованог
погона најбоље показују у градским
условима, зато што на отвореном путу практично функционишу као класични аутомобили, односно електрични погон се (углавном) не укључује.
Зато, ако возите оштро и много возите на отвореном путу, хибрид није
најбоље решење.

„Лак” за одржавање
Једно од кључних питања је и колико хибрид може да се вози само на
струју. Струка каже да то зависи од
модела до модела, али и од услова
вожње, темпа/стила и брзине вожње,
укључених потрошача (клима, грејање). Није у питању само капацитет
батерије – треба имати у виду да батерија није увек напуњена до краја.
Хибриди имају регенеративно кочење, односно систем за рекуперацију
енергије, који пуни батерије када кочите – уместо да користи стандардне

кочнице, овај систем успорава аутомобил помоћу генератора електричне енер ги је и исто вре ме но пу ни
батерије.
Па ипак, највећи проблем је сервисирање. Аутомобил ће се кварити,
стога ће купци половних хибрида бити „осуђени” на овлашћене сервисе,
где им се цене вероватно неће свидети. Редовно одржавање генерално није скупље или компликованије, а што
се тиче електричног дела погона, ту
практично нема никаквог редовног
одржавања.
С друге стране, за светске стандарде, употреба електричног аутомобила у Србији је за потребе очувања животне средине потпуни промашај. Наизглед, после два сата пуњења, и лагане вожње без испуштања опасних
материја, стиче се утисак да власник
оваквог возила даје огроман еколошки допринос. У Србији – не. Ниво
честичног загађивања атмосфере из
термоенергетских система ЕПС-а превазилази еколошке стандарде и тако
ће бити до 2028. године. Тек тада ће
бити задовољене граничне вредности
емисија које је прописала ЕУ. Стога
је употреба овог типа возила потпуни
промашај.

За образовање и безбедност деце
у школама 114,5 милиона динара
Кроз програм подршке
локалним заједницама
уложене 1,2 милијарде
динара

Три варијанте

ЕУ ПОДРШКА ШКОЛАМА

НИС ОБЈАВИО РЕЗУЛТАТЕ КОНКУРСА „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Лидер у друштвеној
одговорности у Србији

ИСТЕК МОРАТОРИЈУМA
НА ПЛАЋАЊЕ КРЕДИТА

обављени молерски
и елек тричарски
ра до ви.
Нов цем
НИС-а (2.394.480 динара) биће комплетно реновиран и опремљен стари део школе. У Ма шин ској
шко ли Пан че во у
формирање дигиталног кабинета набавком десктоп рачунара и монитора биће
уложено 850.000 динара, док ће у ОШ
„Ак сен ти је Мак си мовић” у Долову информатички кабинет
бити опремљен десктоп рачунарима, мони то ри ма, лап топ
рачунаром и интерак тив ном та блом.
Поред тога, биће набављени таблети за ученике првог
разреда за извођење наставе у оквиру новог предмета Дигитални свет.
За реализацију ових активност НИС
је издвојио 1.118.496 динара.

Рачунари и нове клупе
У ОШ „Бранко Радичевић” биће формиран нов информатички кабинет
набавком десктоп рачунара и њиховим умрежавањем, као и набавком
ученичког намештаја у виду рачунарских столова и столица. Вредност посла је 1.510.367,48 динара. У ОШ „Гоце Дел чев” би ће ин ве сти ра но
1.900.109,35 динара за замену постојеће застареле опреме у информатичком кабинету, опремање медијатеке
(ми ни-ка би не та за ин фор ма ти ку)

десктоп рачунарима за потребе извођења наставе у оквиру предмета Дигитални свет и информатичких секција, као и за набавку таблета за потребе интерактивне наставе.
ОШ „Исидора Секулић”, захваљујући НИС-у, добиће нову информатичку опрему (1.072.845 динара). Исто
ће бити урађено и у ОШ „Жарко Зрењанин” (998.202,76 динара). Ђаци
„Змајеве школе” добиће уређен дигитални кабинет. Од укупно додељених
1.677.445 динара део ће отићи за куповину десктоп и лаптоп рачунара и
учионичког намештаја, а део ће бити
утрошен за извођење молерских и
паркетарских радова.
У панчевачкој Пољопривредној школи „Јосиф Панчић” биће опремљен
кабинет за сточарство (десктоп и лаптоп рачунари, пројектор, интерактивне табле за потребе извођења наставе
у школи и на терену) и биће замењен
постојећи ученички намештај. За овај
посао НИС је издвојио 910.867,23 динара. Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић” биће богатија
за асистивне дигиталне уређаје – рачунаре и таблете са специјализованим софтверима за извођење наставе
за ученике с развојним потешкоћама, а у ту сврху нафтни гигант је
издвојио 785.280 динара.
„За јед ни ци за јед но” је про грам
НИС-овог друштвено одговорног пословања који компанија спроводи пуних 12 година у партнерству с градовима и општинама у Србији. До сада
су кроз програм подршке локалним
заједницама уложене 1,2 милијарде
динара и подржано је 950 пројеката
од значаја за развој шире друштвене
заједнице.

Ђаци и наставници у наредних неколико месеци могу да очекују боље услове рада у школама. Према
речима Дубравке Негре, шефице
Регионалног представништва за државе Западног Балкана Европске
инвестиционе банке, ова институција ће обезбедити 65 милиона евра
за дигитализацију и увођење брзог
интернета у основне и средње школе у Србији. Биће купљени таблети,
компјутери, софтверска опрема, паметне табле итд., а све с циљем да
деца ефикасније користе модерну
технологију у образовању.

Европска инвестициона банка
ће, поред неопходне опреме, обезбедити и новац за обуку наставника како би они што сврсисходније
искористили предности IT уређаја
у наставном процесу. Шефица Регионалног представништва за Балкан истакла је недавно да се значај образовања уз укључење модерне технологије посебно показао током пандемије коронавируса.

ЕКО-ПРОГРАМ
„ЗЕЛЕНИ ИНКУБАТОР”

Предложите и реализујте
Београдска отворена школа у сарадњи с „Младим истраживачима
Србије” и „Инжењерима заштите
животне средине”, уз финансијску
подршку Европске уније, као и Канцеларије за сарадњу с цивилним
друштвом Владе Републике Србије
и Фондације „Фридрих Еберт”, спроводи трогодишњи пројекат „Зелени инкубатор”, који ће допринети
оснаживању капацитета организација цивилног друштва које се баве питањима заштите животне средине, нарочито за праћење процеса европских интеграција Републике Србије, и подржати иницијативе локалних неформалних група.
У оквиру програма у првом кругу селекције одобрено је 15 предлога пројеката организација цивилног друштва и 16 пројектних идеја
неформалних група из области заштите природе, управљања отпадом, заштите квалитета ваздуха, заштите и управљања водама.
Пријаве у оквиру програма „Снажно зелено” константно су отворене за неформалне групе, док ће
наредни позив за организације цивилног друштва бити отворен 2021.
године. Више информација о актуелним конкурсима и активностима на пројекту можете наћи на
сајту www.koalicija27.org.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

6

ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Вирус звани
„социјална дистанца”

Пише:
др Мирослав Тепшић
Задаци Службе хитне медицинске помоћи су препознатљиви за већину наших суграђана и рекло би се да они
немају дилему када и у којим ситуацијама позвати број
194. Стварност, међутим, у
великој мери диктира чињеница све мање доступности
неких сегмената здравствене заштите. Ако су и разумљиве промене здравствених
прилика у светлу вишемесечне епидемије, тешко су
разумљиви и прихватљиви
захтеви који проистичу из
од ре ђе них по ро дич них и
социјалних прилика наших
пацијената.
Када „ћерка и син раде”,
„нема ко да причува децу”,
„ауто је у квару”, а „комшије
се не јављају”, Хитна помоћ
престаје да буде хитна, већ
за неке више него битна. Изгледа да актуелна епидемија
ни је про из ве ла „со ци јал ну
дистанцу” одскора, већ се тај
вирус увелико проширио нашом средином у протеклим
деценијама. Економске прилике никако не могу бити изговор за мањак пажње и емпатије према ближњима. Још
мање је оправдање у очекивању да здравство треба да
бу де етич ка вер ти ка ла у

околностима када су етика и
морал на најнижим вредносним лествицама друштва.
Али није наше да исправљамо „криве Дрине” или да држимо моралне лекције. Поновићемо оно што треба с
времена на време да понављамо о дефиницији ургентних стања и поступку позивања Хитне помоћи.
Службу хитне медицинске
помоћи треба позвати у ситуацијама губитка свести или
поремећаја свести, гушења,
отежаног дисања или престанка дисања, јаког бола у грудима или стомаку, можданог
удара, вртоглавице, новонастале епилепсије и епилептичног напада који не престаје, повраћања крви, крви у
столици или урину, тровања,
опекотина и обилног крварења, алергије, уједа инсеката
и животиња, потенцијалне
смрти и самоубиства, прелома костију и тежих телесних
повреда, дављења, аутомобилских незгода, повреда задобијених хладним или ватреним оруж јем. Овим се не
исцрпљује списак ургентних
стања, али се објашњава тежина и суштина тих стања.
Како би реакција ургентне
службе била правовремена,
битна је брзина позива и прибраност позиваоца. Сачекајте да вам диспечер постави
питања, одговарајте разговетно и не прекидајте везу. Веома је важно да кажете с које
адресе зовете, ваше име и
број телефона с којег зовете.
Потребно је да објасните о
каквом се ургентном стању
ради, колико је лица здравствено угрожено и да ли постоји опасност по вас и околину. Ма колико нека питања изгледала непримерена
или сувишна, њихова функција је у започињању прве
помоћи на терену, прослеђивању информаци ја ур гент ној
екипи која полази
на задатак и избегавању накнадног
повређивања лица
која указују прву
помоћ, као и чланова ургентне медицинске екипе.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Природни лекови
за курје око
Ако патите од курјег ока, ево
неколико природних препарата, за које травари тврде да
њиховом редовном употребом
можете решити овај проблем.
Помешајте једну кашику
праха слатког корена с рицинусовим уљем да би се добила густа паста. Kористите је
два пута дневно, ујутру и увече, неколико дана, на следећи начин. Пре одласка у кревет нанесите је на курје око у дебљем слоју и причврстите фластером. Оставите преко ноћи, а ујутру скините фластер и захваћено подручје оперите млаком водом. Након
тога поново ставите пасту и фластер.
Исцедите сок из листа чуваркуће и нанесите у пределу курјег
ока. Преко тога ставите ханзапласт. Мењајте сваког дана док се
тврда покорица не одвоји с површине. Лагано је одвојте и покушајте да извучете и танак корен који досеже дубоко у кожу.
Иситните четири листа свежег бршљана, па их увече, пре спавања, нанесите на комад газе и привијте на предео где се налази
курје око. Добро исперите руке, а прибор за припрему мелема користите само у те сврхе. Завијте завојем и оставите да одстоји и
делује преко ноћи. Терапију спроводите континуирано десет дана.
Припремите мелем од једне кашике праха од слатког корена
и кашике рицинусовог уља. Измешајте дрвеним прибором да бисте добили пасту. Пре спавања премажите предео курјег ока у дебљем слоју и ставите ханзапласт. Ујутру скините мелем и исперите млаком водом. Након тога поново ставите пасту и фластер.
Стављајте мелем два пута дневно, ујутру и увече, све док не добијете жељене резултате.

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА ЈЕ ОСТЕОПОРОЗА И КАКО СЕ ЛЕЧИ

ЧУВАЈТЕ СЕ БОЛЕСТИ
KОЈА ЛОМИ KОСТИ
Више од тридесет одсто жена у
менопаузи и сваки пети мушкарац после педесете године
данас болују од остеопорозе –
болести кртих костију. Ово подмукло обољење нема јасних
симптома, све док „из чиста
мира” не дође до прелома.
Адекватна исхрана, редовна
физичка активност и природни препарати помоћи ће вам
да ојачате своје кости и спречите настанак или напредовање болести.
Остеопороза је једна од пет најчешћих хроничних болести на
свету. Од ње данас болује око
10% становништва и Светска
здравствена организација је
сматра епидемијом.
Реч је о прогресивној метаболичкој болести која се одликује смањеном коштаном масом и поремећеном микроархитектуром коштаног ткива,
услед чега кости постају крте,
осетљиве и лако се ломе при
ударцима и падовима. Због слабости скелета понекад до фрактуре може доћи чак и уз минималну силу која код здравог
човека не би изазвала никакве
последице.

Реч је о врло подмуклом обољењу које у почетку не даје
никакве симптоме. Чак и када се јаве погрбљеност и болови у леђима или се смањи телесна висина, овакве промене
углавном објашњавамо старењем, па већина пацијената ни
тада не схватa од чега заправо
болује. Дијагноза се неретко
постави прекасно – тек када
до ђе до ве ли ких оште ће ња

у виду фрактура пршљенова
или костију руку, ногу или карлице. Најчешћа места прелома су: горњи део надлактице,
ручни зглоб, пршљен у грудном или крсном делу кичме
и кук.

Жене чешће оболевају
Свака друга жена у менопаузи
болује од остеопорозе. Болест
се у том добу убрзано развија,
због тога што се тада смањује
лучење хормона естрогена, који помаже костима да апсорбују калцијум из хране. Kод
мушкараца је губитак коштане
масе спорији и мањи, а кости
су чвршће, па они ређе имају
остеопорозу и преломе.
Лекари упозоравају да свака
жена која задобије фрактуру
пршљена има пет пута веће
шансе да у наредној години добије нови прелом. Најопаснија
је фрактура кука. Само једна
трећина пацијената с таквим
проблемом се потпуно опорави, а чак једна петина уопште
не преживи годину дана након
ове повреде. Због тога је изузетно важно препознати, дијагностиковати и лечити остеопорозу на време.
Оптимално време за прву
контролу стања костију код жена је годину дана по уласку у
менопаузу. Након 70. године
код особа обају полова долази

ЈЕД НО МИ НУТ НИ ТЕСТ:
Да ли сте под ри зи ком од осте о по ро зе?
Светска здравствена органи за ци ја је пред ло жи ла
једноминутни тест за откривање особа под ризиком од остеопорозе. Попуните га.
1. Да ли је неко од ваших
родитеља имао остеопорозу
или прелом кука после мањег ударца или пада?
ДА НЕ
2. Да ли сте ви имали
прелом кости после мањег
ударца или пада?
ДА НЕ
3. Да ли узимате гликокортикоиде (на пример:
преднизон, дексаметазон,
метилпреднизолон) дуже од
ДА НЕ
три месеца?
4. Да ли сте се смањили у
висини више од три центиметра?
ДА НЕ

5. Да ли пијете стално веће количине алкохола?
ДА НЕ
6. Да ли пушите више од
20 цигарета дневно? ДА НЕ
7. Да ли имате проливе
(због Kронове болести, улцерозног колитиса или цеДА НЕ
лијачне болести)?
8. За жене: да ли сте изгубили менструалне циклусе
пре 45. године?
ДА НЕ
9. Да ли су вам менструације престале пре 12 или
више месеци, али не због
менопаузе или трудноће?
ДА НЕ
10. За мушкарце: да ли
сте икад имали импотенцију,
смањен либидо или друге
симптоме везане за низак
ниво тестостерона? ДА НЕ

Решење:
Ако је ваш одговор ДА на било које од ових питања, то не
значи да имате остеопорозу. То значи да сте под ризиком
да је добијете.
Зато треба да се јавите свом лекару и да му покажете тест.
Лекар ће тада одлучити да ли треба да се ураде додатна испитивања. Чак и ако сте одговорили негативно на сва питања, а посебно ако имате више од 50 година, препоручује се
да спроводите све мере с циљем очувања здравља костију,
јер се са старењем неминовно смањује квалитет костију.

до губитка коштане масе због
процеса старења, слабијег рада бубрега и смањеног стварања витамина Д и мање апсорпције калцијума из пробавног
система.
Према препоруци Светске
здравствене организације, дијагноза остеопорозе поставља
се мерењем коштане густине,
методом ДЕXА дензиометрија. Метода је безболна, траје
свега неколико минута, а доза
зрачења је минимална.

Вежбајте
Вежбе треба радити свакодневно или нај ма ње три пу та
недељно од пола сата до сат
времена. Циљ вежби јесте да
се спречи пропадање костију,
као и да се ојачају мишићи
пре свега леђа и ногу, како 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 падова и ризик од
прелома.
Имајте у виду да само вежбе
са отпором доприносе повећању коштане масе. Зато, на пример, од лаганих шетњи нећете
имати никакве користи, а помоћи ће вам брзо ходање, трчање, вожња бицикла и пливање. Избегавајте спортове који захтевају скакање и нагле
покрете.

Пазите на исхрану
Kолико ће кости бити здраве и
јаке, зависи првенствено од тога како ће се изградити у детињству и младости. Стога је
неопходно да наша исхрана од
најранијих дана буде правилна и разноврсна, с намирницама богатим калцијумом и витамином Д, да упражњавамо
физичку активност и да се довољно излажемо сунцу.

Помаже и биље
У ублажавању симптома остеопорозе добро се показало и
биље, чија је велика предност
у томе што, за разлику од лекова, нема нуспојава.

Ипак, ниједан препарат, па
ни биљни, немојте користити
на своју руку, без претходне
консултације са својим лекаром, како не бисте изазвали
нежељене ефекте.

обезбеђује и значајне количине калцијума, магнезијума и
калијума и тако помаже у повећању густине костију.
Ставите 2,5 дл воде да прокључа, а потом додајте кашику цветова црвене детелине.
Оста ви те да од сто ји 15–20
минута, па процедите. Пијте
свакодневно.

Першун
Антиоксидативно и антиинфламаторно дејство першуна
кори сно је у пре вен тив ном
третману проблема зглобова и
коштаног система. Першун садржи бор и флуорид, два есенцијална једињења која спреча ва ју сла бље ње ко сти ју и
фрактуре.
Додајте две кашике першуна у шољу кипуће воде и оставите да одстоји 10 минута. Након тога процедите и попијте.
Пијте до два пута дневно.

Преслица
Преслица (раставић) јесте биљка посебно богата силицијумом,
што је чини одличним реминерализатором и ефикасним природним леком у случају осетљивости костију и остеопорозе. Силицијум учествује у процесу калцификације костију и игра важну улогу у синтези колагенских влакана присутних у хрскавици, што га сврстава међу
најважније елементе заслужне
за добробит и здравље костију.
Ова биљка садржи и органске киселине, танине, стероле
и флавоноиде, који делују у синергији са силицијумом, поспешујући активност ћелија одговорних за формирање коштаног ткива и инхибирајући активност оних које су одговорне за његово уништавање.
Препоручује се да преслицу
узимате у облику праха, који
се добија финим млевењем суве биљке. Требало би да растворите прах у биљном чају, води
или некој другој течности, а
можете га узети и с кашичицом меда или с храном. Доза
коју треба да узмете током дана
је два грама.
На тржишту су доступни и
суплементи преслице у праху.
Ову биљку можете узимати дуго у циклусима од по два-три
месеца, јер није токсична и нема контраиндикације, осим у
случају преосетљивости или
алергије. Поред праха, можете
користити и чај или тинктуру
од преслице, али имајте у виду
да биљка у том облику има слабије дејство на реминерализацију, али је, с друге стране, тада одличан диуретик.

Црвена детелина
Црвена детелина је биљка богата изофлавоноидима, који
играју веома важну улогу у балансирању нивоа естрогена током ме но па у зе. Ова биљ ка

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 2 ОКТОМВРИ 2020 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. ОКТОБРА 2020.
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ЧЕТРНАЕСТАТА СРЕДБА НА ГАЈДАЏИИ ВО КАЧАРЕВО

ИСТРАЈНОСТА СЕ НАГРАДУВА
И покрај пандемијата
фестивалот успешно се
одржа
Учесници и од другите
земји
Гајдата како еден од најзастапените
музички инструменти во фолклорната музичка традиција на Македонија, има значајна улога во зачувување на нашата автентична изворна
музика. Распростаненоста на гајдата
во селските средини на целата територија на Македонија и присуството
на гајдаџијата на домашните и верските прослави имало големо
влијание во одржувањето на автентичната вокална, инструменттална
и играчка традиција.
Со миграцијата село-град и пренесувањето на дел од обичајите од руралните средини, традиционалните
музички инструменти, меѓу кои и
гајдата се пренесуваат и во градските
средини каде постепено го завземаат
своето место во градењето на севкупниот музичко-културен живот.
Гајдите донесени со
колонизацијата

Од планинските венци на Македонија, со колонизацијата во Панонската низина, Македонците со себе

го донесоа онаа највредното што го
имаа. Јазикот, културата, традицијата, 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 возовите доаѓаа од сите краишта.
Средбата на гајдаџиите која веќе 14
години во континуитет се одржува
во Качарево во организација на
здружението на граѓаните на македонското национално малцинство
„Вардар„ од Качарево а под покровителство на Националниот совет
на македонското национално млацинство во Србија преку проектот
„Себеси во походи”, Министерството за култура на Р.Србија и Домот на
културата „Братство и единство” од
Качарево, а со помош на Центарот
за заштита на традицијата и посебноста 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

КУЛТУРАТА Е НЕПРОЦЕНЛИВО БОГАТСТВО
Сите ние синови и ќерки сме на нашата татковина, на Илинденци сме
наследници, кроиме иднина. Пораката која што ни ja упати М-р
Благица Илиќ-Етнолог -Етнокореолог е многу важна за сите нас, да
сме ние едно и да имаме разбирање на ови тешки времиња.
Пријатно е чувството што голем
број од Македонија покажува се

поголем интерес за помош и на
заштита на традиционалната култура на македонците овде во Војводина. Традиционална култура е
бесценето богатство. Наша прекрасна традиција која не смее да
биде заборавена и да треба да се
цени, а воедно да да ги потсети
граѓаните на традиционалните
вредности.

од организациониот одбор на Средбите на гајдашите.
Разликата во гајдите постои и тоа
ни го покажаа изведувачите. Гајдите
свиреа различни мелодии и се свиреше 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 манифестацијата која ја отвори председателот на Националниот совет на
македонското национално малцинство 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, Радисављевиќ Владан-Аранѓеловац, Ристовски Александар-Белград, Младен-Овча, Еди Тајм-Сремска Митровица,
Филип Богдановиќ-Лебане, Андреј
Јанка-Нови Сад, Горан ВасилевскиПрилеп,
Македонија,
Андреј
Трајковски-Скопје, Македонија, Петар Ангеловски-Деми Хисар, Македонија, Благица Илиќ-Скопље, Македонија, Растко Јаковљевиќ-Њујорк,
САД, Вељко Љуштина-Нови Сад.
-Благодариме на сите кои ја подржаа манифестацијата од Министерството за култура на Република
Србија, Националниот совет на македонското национално малцинство
во Србија и изведувачите на гајдите
кои со своето свирење на тој ден
прошетаа низ цела Србија и Македонија покажаа со какво богатство
располагаат и каква имаат желба да
го сочуваат и презентираат овој инструмент на публиката-рече Илија
Најдовски еден од организаторите
на Манифестацијата
– Манифестациите по овој тип
покажуваат добри резултати-вели
Симо Најдоваски, председателот на

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.

здружението „Вардар” од Качарево
и додава:
– Сметаме дека овие млади луѓе ќе
успеат од заборав да ја отргнат гајдата и да ја вратат во народниот фолклор. Ние се трудиме со помош на
Националниот совет на македонското национално млацинство во
Србија и со конкурирање кон други
институции, пред се Министерството за култура на Република Србија,
но и Покраинскиот секретаријат за
образование, прописи, управа и национални малцинства на АП Војводина, како и Покраинскиот секретаријат за култура и верски заедници
на АП Војводина да обезбедиме доволно средства за да ја одржиме манифестацијата 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 организаторите се надеваат дека ќе трае
уште долго, долго време.
Љиљана Најдовска

Сертификат „Фирма
од доверба„
» страница VII

Речиси секој друг
Јабучанин е
Македонец
» страница VIII
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ТРАДИЦИЈА ВО ВЕНИТЕ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

„Исток десет„
мелем за душата

ВО ЈАБУКА ЗАПОЧНА...
Без јазикот нема
народ, без народот
нема идентитет

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 незаслужено, беше скршната и не
толку достапна на народот.
Со доста труд, работа и ентузијазам, како на членовитепеачите, така и на оркестарот,
групата израсна во една од водечките во овој дел од Банат,
што по настапите, што по богатиот репертоар. Таа стана учесник на готово сите поголеми
манифестации во Јужен Банат
но и пошироко. Манифестациите како што се „Вршачкиот
гроздобер”, „Винофест„ или
прославата на градската слава
на Вршац, не можат да поминат без песните кои ги изведува групата „Исток Десет”.
Во 2019 година групата со
помош на градот Вршац, издаде девет песни, меѓу кои
имаше српски, македонски и
руски нумери, а по тој повод
во мај месец истата година
беше организирана промоција со концерт на кој присаствуваа челниците на градот, нашите пријатели али и
гости од Крива Паланка, кои
беа во посета на Вршац.
Концертите се редеа еден
по друг а очекувањата и целите беа оправдани...се повеќе
луѓе и вљубеници во нотите
доаѓаат на настапот на оваа
група, за да слушнат квалитетна традиционална музика,
а освен песните од сите краеви на Србија, од војводинскиот па до јужњачкиот мелос, во репертоарот се најдоа
и босански севдалинки, руски
романси, понекоја романска,
ромска...а секако и незаобиколната македонска музика.
Има многу концерти на кои
групата ги развеселуваше Македонците ширум Србија.
Прослава на Илинден во Ка-

чарево, Вршац, Пландиште и
Белград кои се уште се помтат, а пријателството и познанствата трајат. На деновите
на македонската култура во
Нови Сад настапувавме повеќе пати, а овој септември и на
свечената академија посветена на Светите Кирил и Методиј, во студиото „М” во просториите на Радио Нови Сад.
Затоа и не чуди фактот по
кој групата „Исток Десет” е
добитник на Златната плакета
на Националниот совет на македонското национално малцинство за заслуги во зачувувањето и негувањето на македонската музика и фолклорот.
Овациите и аплаузите се
најголемата награда за членовите на оваа мала група, која
со своето големо срце ја популаризира, негува и чува традиционалната музика на овие
простори.
Уметничкиот раководител
на групата од нејзиното само
оснивање е Биљана Петричевиќ, а моменталната поставка
на групата ја чинат: Весна
Марјанов, Теодора Марјанов,
Јелена Личина, Михаило Прошевски кои се пеачи-солисти,
Дарко Ристевски е задолжен
за кавал а воедно е и солиста,
Илија Пауновиќ кој е задолжен за виолина а воедно е и
солиста, Анѓелија Стојановиќ
задолжена за флаута а воедно
е и солиста и професорот Драган Ѓокиќ кој настапува на армоника и гитара.
И во иднината пеачката група „Исток Десет„ ќе настапува
за сите вас, ќе ви ги разгалува
срцата, понекогаш ќе измами
понекоја солза, но едно е сигурно, нема да ве остави рамнодушни. И за крај ќе ви откриеме една голема желба на
пеачката група „Исток Десет”
а тоа е да ја посети Македонија
со цел да ги слушне и најмузикалната нација во Европа.

Јазикот, културата и традицијата се основни елементи
кои го чинат идентитетот на
народот. Националниот совет
на македонското национално
малцинство во Република
Србија непрестано своите напори ги вложува да го зачува
идентитетот на Македонците
во Република Србија, а пред се
преку соработка со Министерството за просвета, наука и
технолошки развој на Република Србија, Координацијата на националните
совети и преку одборите на Советот.
Предметот Македонски јазик со елементи
на национална култура,
како изборен предмет,
првите наставни планови и програми од
прво до четврто одделение ги доби 2011 година („Службени гласник – Просветни гласник” број 7 од 27 ноември 2011 година).
Тогаш и започна изучувањето на предметот
„Македонски јазик со
елементи на националната култура„ во Основното училиште „Гоце Делчев„
во Јабука каде се изучува и ден
денес. Голем придонес во оваа
круцијална активност даде
пред се здружението на припадниците на македонското
национално
млацинство
„Илинден„ од Јабука. И така во
Јабука започна а денес предме-

тот „Македонски јазик со елементи на националната култура се изучува„ во основните
училишта во Лесковац, Богоевце, Пландиште, Хајдучица,
Гудурица, Нови Сад, Качарево,
во десетина училишта и во над
дваесетина одделениа, односно групи, а од оваа година и во
Вршац додека се чинат напори
јазикот да се воведе и во Краљево 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 Македонски јазик со елементи на
национална кутура изработени се и објавени Планови и
програми на наставе и учење
насочени кон ученикот и учењето за основно образование

СЕ ОДОБРУВА МИНИСТЕРСТВОТО
Плановите и програмите на
наставата и учењето за
предметот
Македонски
јазик со елементи на национална култура одобрени се од Министерството
за просвета, наука и техно-

лошки развој на Република
Србија и како изборен
предмет во состав се на образовниот систем за цело
основно образование – за
наставата од прво до осмо
одделение.

Дарко Ристевски

Македонците во Војводина,
во продукција и под покровителство на Националниот совет на македонското национално малцинство. Во моментов, во тек е реализација на
преводот на филмот и подготовка за неговото премиерно
прикажување, најпрвин во
Панчево и другите место во
кои што е сниман, а во план е
и да биде воврстен и прикажан на разни филмски фестивали во Србија и регионот.
На фестивалот во Требиње
прикажани се 20 долгометражни, краткометражни и документарни филмски остварувања. Признанија за исклучителен
придонес на евро-медитернаскиот филм доделени се и врачени на глумците Ана Софреновиќ и Војислав Брајовиќ, а
во нивна чест фестивалот го
затвори култниот филм ,,Буре
на барут’’ за кој сценариото го
напиша Дејан Дуковски.
Зорица Митровиќ

Главна цел-зачувување на
културата и традицијата

Плановите и програмите треба да ги оснажат наставниците кои со насочувањето
на наставата кон ученикот и учењето ќе ги
осмелат учениците и ќе
добиваат подобри резултати. Секако основна цел е да се поттикнат
родителите и учениците да си ги зачуваат
јазикот, културата и
традицијата во училиштата, во официјалниот образовен систем
на државата која им
овозможува правото на
учење на предметот.
Секако дека Националниот совет на Македонците е спремен кадровски и има усвоени
планови од страна на
Министерството за просвета,
наука и технолошки развој и
Заводот за унапредување на
образованието и воспитувањети за изработка на учебници во согласност со новите
Планови и програми на настава 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

Македонскиот јазик оваа година
и во градот Вршац

„Вагон” го започна
фестивалскиот пат
тернационален фестивал на
медитерански и европски
филм во Требиње, прикажан
е и документарниот филм
,,Плодовите на еден даб’’ прилагоден на условите на фестивалот, во скратена форма и
наречен ,,Вагон.’’
Публиката, која до последно
место ја исполни летната сцена
на Домот на младите во Требиње, со почитување на сите
епидемиолошки мерки, со силен
аплауз ја поздрави проекцијата,
а некои не успееа да ги сопрат
солзите предизвикани од последните сцени во филмот. Во
име на Националниот совет на
македонското национално малцинство во Србија, Зорица
Митровиќ се заблагодари на
публиката и организаторите на
фестивалот.
Овој документарен филм
сниман е по повод на одбележувањето на јубилејот 70
години од доселувањето на

виќ и Марјан Михајловиќ. Во
тек е изработката на Плановите и програмите за средно
образование.
Новите планови имаат за
цел да им бидат водител и
подршка на наставниците да
ја планираат наставата. Покрај целта на наставата, дефинирани се исходите, односно
за што ќе биде способен ученикот по завршеното одделение, што значи планирањето
на содржините треба да им
одговара на исходите. За секое одделение воспоставена
е корелација со соодветни
обврзителни предмети. Опфатени се областите: книжевност, елементи на нацио-

нална култура, јазик (граматика, правопис, ортоепија), и
јазична култура. Од посебна
важност за наставниците се
и упатствата за дидактичкометодичко реализирање на
програмата: планирањето на
наставата и учењето, реализацијата на наставата и учењето со осврт на сите области, како и следењето и вреднувањето на наставата и
учењето.

ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЈЧИН ЈАЗИК

ЗАПОЧНАА ТУРНЕИТЕ

Во рамките на култниот ин-

во целост – од прво до осмо
одделение. Плановите и програмите за прво и петто одделение се објавени во „Службени гласник„ – „Просветни
глсник” број 15/2018 од
30.08.2018 година; за второ и
шесто одделение во „Службени гласник„ – „Просветни
глсник” број 3/2019 од
09.04,2019 година; за трето,
четврто, седмо и осмо одделение во „Службени гласник„ –
„Просветни глсник” број
6/2020 од 23.06,2020 година.
Автори на плановите и програмите се Маре Каранфиловиќ, Мирослав Каранфило-

Уште едно училиште
во кое ќе се изучува
македонскиот јазик.
Здружението на припадници
на македонското национално
малцинство во Србија „Вардар„ од Вршац во координација со Националнот совет на
македонското национално
малцинство успеа да ја оствари поставената цел, од септември месец оваа година
предметот „Македонски јазик
со елементи на националната
култура” да се изучува и во
градот Вршац. Поточно, засега потребна бројка за две, а
можеби и три групи на ученици 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 изучува, но прво училиште кое
се наоѓа на територијата на
градското езгро на општината Вршац. Ќе подсетиме дека
од училишната 2017/18 година предеметот „Македонски
јазик со елементи на националната култура” се изучува
во Основното училиште „Моша Пијаде” во Гудурица.
Се повикуваат сите
ученици

Како јавуваат локалните покраински медиуми, здружението на припадници на македонското национално малцинство
„Вардар” од Вршац ги поканува сите заинтересирани родители да ги запишат своите

деца да го изучуваат својот
мајчин јазик со пополнување
на анкетното ливче кое можат
да го превземат во училиштето, а за секоја помош или информација да се јават во просториите на здружението. Како
наведуваат во здружението
кампањата за запишување на
припадниците на македонското национално малцинство да
го изучуваат „Македонскиот
јазик со елементи на националната култура” ја спроведуваат под слоганот „Колку јазика знаеш, толку луѓе вредиш”.
Воведувањето на предметот „Македонски јазик со елементи на националната култура” во Основното училиште „Моша Пијаде во Гудурица,
а сега и во училиштето „Јован
Стерија Поповиќ” е резултат
на долгогодишната успешна
соработка на здружението
„Вардар” Вршац и Националниот совет на македонското
национално малцинство во
Србија. Во Гудурица интересот кај учениците за изучување на овој предмет е се поголемо, што не чуди доколку се
знае дека во оваа место Македонците 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 Гудурица и Вршац и во Панчево,
Јабука, Качарево, Пландиште, Хајдучица. Националниот совет на македонското национално мацинство во
Србија на сите ученици
обезбедува бесплатни учебници за предметот, а со цел
популаризација на овој
предмет, на крајот од секоја
училишна година, сите новозапишани ученици ги стимулира со ваучер за купување
на училишен прибор во
висина од три иљади динари
а најдобрите ученици учествуваат на бесплатниот седмодневен камп во организација на македонската влада
„Ја сакам Македонија” во
Охрид.
Покрај оваа Националниот совет на македонското
мнационално малцинство
во Србија и здружениата на
учениците им обезбедуваат
и едукативни новогодишни
или велигденски пакетчиња а им организираат и
собири и дружења по повод
светскиот ден на мајчиниот
јазик, како и едукативни
екскурзии.
Озрен Симјановски

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 2. ОКТОБРА 2020. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 2 ОКТОМВРИ 2020

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

ЧЕТРНАЕСТИ „СУСРЕТ ГАЈДАША” У КАЧАРЕВУ

ИЗДРЖЉИВОСТ СЕ НАГРАЂУЈЕ
И поред пандемије
фестивал је успешно
одржан
Учесници и из других
земаља
Гајде као један од најчешћих музичких инструмената у народној музичкој традицији Македоније имају значајну улогу у очувању наше
аутентичне изворне музике. Распрострањеност гајди у руралним областима широм Македоније и присуство
гајдаша на домаћим и верским прославама имало је велики утицај на
одржавање аутентичне вокалне, инструменталне и играчке традиције.
С рурално-урбаном миграцијом и
преношењем неких обичаја из руралних подручја традиционални музички инструменти, укључујући гајде,
преносе се у урбана подручја, где постепено заузимају своје место у
изградњи укупног музичко-културног
живота.
Гајде донете колонизацијом
С колонизацијом у Панонској низији
Македонци су с планинских венаца
Македоније са собом донели највреднију имовину коју су имали – језик,
културу, традицију, обичаје, отвореност и срдачност коју су наследили
од предака. Они се лако уклапају у
модел суживота, поштовања и при-

хватања разлика у мултиетничкој и
вишејезичној Војводини. Нешто од тога што је још увек живо јесу и гајде
које су донели.
Старији становници Качарева, који су стигли заједно, казују како су први пут видели и чули тај инструмент
кад су из свих крајева дошли возовима. „Сусрети гајдаша”, који се већ четрнаест година континуирано одржавају у Качареву, у организацији
Удружења грађана македонске националне мањине „Вардар” из Качарева
и под покровитељством Националног
савета македонске националне мањине у Србији кроз пројекат „Себи у походе”, Министарства културе Републике Србије и Дома културе
„Братство и јединство” из Качарева, а
уз помоћ Центра за заштиту традиције и посебности Македонске националне заједнице у Србији „Тоше Проески”, идеја је старијих гајдаша који
нажалост више нису с нама. „Рођена
је идеја, започели смо и ту смо”, кажу
у организационом одбору „Сусрета
гајдаша”.
Постоје разлике у гајдама и извођачи су нам то показали. Свирале су
се различите мелодије и разне врсте
гајди, али сигурно је да су се сви разумели. То је, заправо, сврха манифестације – сличности и разлике гајди.
Учешће и преко видео-линка
Ове године су лично или путем интернета на догађају који је отворио

КУЛ ТУ РА ЈЕ НЕ ПРО ЦЕ ЊИ ВО БЛА ГО
Сви смо синови и кћери своје
отаџбине, наследници смо Илиндена, обликујемо будућност. Порука коју нам је послала Благица
Илић, етнолог-етнокореолог, веома је важна за све нас, да будемо
једно и да имамо разумевања за
ова тешка времена. Пријатан је
осећај што многи из Македоније

председник Националног савета македонске националне мањине у Србији Борче Величковски, нагласивши да Национални савет чврсто стоји
иза таквих пројеката, учествовали:
Зоран Митровић, глумац из Београда, који је одржао уводну реч, Станислав Ђорђевић (Оџа ци), Вла дан
Радисављевић (Аранђеловац), Александар Ристовски (Београд), Младен
(Овча), Еди Тиме (Сремска Митровица), Филип Богдановић (Лебане),

показују све веће интересовање за
помоћ и заштиту традиционалне
културе Македонаца овде у Војводини. Традиционална култура је
непроцењиво благо. Наша дивна
традиција се не сме заборавити и
треба је ценити, а истовремено
подсећати грађане на традиционалне вредности.

Андреј Јанка (Нови Сад), Горан Василејковски (Прилеп, Македонија),
Петар Ангеловски (Демир Хисар,
Македонија), Благица Илић (Скопље,
Ма кедонија), Растко Ја ковљевић
(Њујорк, САД) и Вељ ко Љуштина
(Нови Сад).
– Захваљујемо свима који су подржали догађај, Министарству културе
Републике Србије, Националном савету македонске националне мањине
у Србији и гајдашима који су својим
свирањем тог дана свирали и широм

МА КЕ ДО НИ ЈА
ПРЕСТОНИЦА ГАЈ ДИ
У оквиру 14. „Сусрета гајдаша”
„Сличности и разлике”, због пандемије, један део мора бити онлајн и надамо се да на овај начин
гајде долазе до свих љубитеља.
Пратимо и подржавамо свирање
гајди мр Горана Василеског из
Прилепа, из села Долнени, престонице гајди у Македонији.
Србије и Македоније и показали какво богатство имају и да желе да овај
инструмент сачувамо и представимо
публици – рекао је Илија Најдовски,
један од организатора манифестације.
Манифестације ове врсте показују
добре резултате, каже Симо Најдовски, председник удружења „Вардар”
из Качарева, и додаје:
– Верујемо да ће ови млади људи
успети да отргну гајде од заборава и
врате их у народни фолклор. Покушавамо уз помоћ Националног савета македонске националне мањине у
Србији и конкурисањем код других
институција, пре свега Министарства
културе Републике Србије, али и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине АП Војводине, као и
Покрајинског секретаријата за културу и верске заједнице АП Војводине,
да обезбедимо довољно средстава за
одржавање манифестације, јер без
својих корена, без своје историје, традиције и културе практично не постојимо, односно не може постојати један народ – рекао је.
Публика је заиста уживала и није
штедела речи хвале за све гајдаше који су наступили на четрнаестом издању ове манифестације, за коју се организатори надају да ће још дуго, дуго
трајати.
Љиљана Најдовска

Сертификат „Фирма
од поверења”
» страна V

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

IV

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАДИЦИЈА У ВЕНАМА

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

„Исток десет”
мелем за душу

ПОЧЕЛО ЈЕ У JАБУЦИ...
Без језика нема
народа, без народа
нема идентитета

Певачку групу „Источна десетка” основало је 2015. године у Вршцу десетак љубитеља
музике, како би се сачувала
традиционална музика са овог
подручја која је годинама,
потпуно незаслужено, била
скрајнута и народу недовољно
доступна.
Уз много труда, рада и ентузијазма, како чланова певача,
тако и оркестра, група је израсла у једног од лидера у овом
делу Баната и по наступима и
по богатом репертоару. Постала је учесник скоро свих главних догађаја у јужном Банату и
шире. Манифестације попут
„Вршачке бербе”, „Винофеста”
или прославе градске славе Вршца не могу да прођу без песама
које изводи група „Исток десет”.
У 2019. години група је, уз
помоћ Града Вршца, објавила
девет песама, међу којима су
српске, македонске и руске песме, а тим поводом у мају исте
године организована је промоција с концертом коме су присуствовали градски челници,
наши пријатељи и гости из
Криве Паланке који су били у
посети Вршцу.
Концерти су се низали један
за другим и очекивања и циљеви су били оправдани. Све више људи и љубитеља музике
долази на наступ ове групе, да
слуша квалитетну традиционалну музику, а поред песама
из целе Србије, од војвођанског
мелоса до мелоса југа, на репертоару су биле и босанске
севдалинке, руске романсе, понека румунска, ромска, и наравно неизбежна македонска
музика.
Много је концерата на којима је група развеселила Македонце широм Србије. Прослава Илиндена у Качареву,

Вршцу, Пландишту и Београду
памти се и данас, а пријатељства и познанства трају. Наступили су неколико пута током
„Дана македонске културе” у
Новом Саду, а овог септембра
на свечаној академији посвећеној Светима Ћирилу и Методију, у студију М у просторијама Радио Новог Сада.
Стога није изненађујуће што
је група „Исток десет” освојила Златну плакету Националног савета македонске националне мањине за заслуге у
очувању и неговању македонске музике и фолклора.
Овације и аплауз највећа су
награда за чланове ове мале
групе која својим великим срцем популарише, негује и чува
традиционалну музику на овим
просторима.
Уметнички директор групе
од њеног настанка је Биљана
Петричевић, а њен тренутни
састав чине: Весна Марјанов,
Теодора Марјанов, Јелена Лицина, Михаило Прошевски, који су певачи солисти, Дарко Ристевски, задужен за флауту и
такође солиста, Илија Пауновић, задужена за виолину, а
уједно и солиста, Анђелија Стојановић, задужена за флауту и
такође солиста, и професор
Драган Ђокић, који свира хармонику и гитару.
У будућности ће за све вас
наступати певачка група
„Исток десет”, они ће вам размазити срца, понекад ће измамити и понеку сузу, али једно
је сигурно: неће вас оставити
равнодушним. На крају ћемо
вам открити велику жељу певачке групе „Исток десет”, а то
је да посете Македонију како
би наступили испред најмузикалнијег народа у Европи.
Дарко Ристевски

КРЕНУЛЕ ТУРНЕЈЕ

„Вагон” започео
фестивалско путовање
У оквиру култног међународног фестивала медитеранског
и европског филма у Требињу
приказан је документарни
филм „Плодови једног храста”,
прилагођен условима фестивала, у скраћеном облику назван
„Вагон”.
Публика, која је до последњег места ис пунила лет њу
позорницу
Дома омладине у Требињу,
поштујући све
епидемиолошке мере,
про јек ци ју
је дочекала
громким аплаузом, а неки нису ус пе ли да за у ста ве су зе
изазване последњим сценама
у филму. У име Националног
са ве та ма ке дон ске на ци о налне мањине у Србији публици и организаторима фестива ла за хва ли ла је Зо ри ца
Митровић.
Овај документар ни филм
снимљен је поводом 70. годи-

шњице миграције Македонаца у Војводину, а произведен
је под покровитељством Националног савета македонске националне мањине. Тренутно је
пре вод фил ма у то ку, као и
припрема за премијеру, прво
у Панчеву и другим местима
на којима је сниман, а планирано је да се уврсти у програме ра зних
филмских
фестивала у
Србији и региону.
На фестивалу у Требињу приказано је 20
играних, кратких и документарних филмова. Признања за изузетан допринос евромедитеранском филму додељена су
глумцима Ани Софреновић и
Војиславу Брајовићу, а у њихову част фестивал је затворио
култни филм „Буре барута”, за
који је сценарио написао Дејан
Дуковски.
Зорица Митровић

Језик, култура и традиција су
основни елементи који чине
идентитет људи. Национални
савет македонске националне
мањине у Републици Србији непрекидно улаже напоре на очувању идентитета Македонаца у
Републици Србији, пре свега
кроз сарадњу с Министарством
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, Координацијом националних савета и одборима Савета.
Предмет Македонски језик
са елементима националне
културе, као изборни предмет,
добио је прве наставне планове и програме од првог до четвртог разреда 2011. године
(„Службени гласник – Образовни гласник” бр. 7 од 27. новембра 2011. године).
Тада је почело изучавање
предмета Македонски језик са
елементима националне културе у Основној школи „Гоце
Делчев” у Јабуци, где се и данас учи. Удружење припадника македонске националне мањине „Илинден” из Јабуке дало
је велики допринос овој кључној активности. И тако је у Јабуци почело, а данас се предмет Македонски језик са
елементима националне културе изучава у основним школама у Лесковцу, Богојевцу,
Пландишту, Хајдучици, Гудурици, Новом Саду, Качареву, у
десетак школа и у преко двадесет одељења односно група,
а од ове године и у Вршцу, док
се чине напори да се предмет
уведе и у Краљеву и Суботици.
Планови и програми и
званично објављени
Језик и образовање су жива материја коју прате научни и цивилизацијски напредак. У
складу с реформом образовног

система, за предмет Македонски језик са елементима националне културе припремљени
су и објављени планови и програми наставе и учења намењени ученику и учењу за основно образовање уопште – од
првог до осмог разреда. Планови и програми за први и пети разред објављени су у

трећи, четврти, седми и осми
разред у „Службеном гласнику” – „Просветни гласник” број
6/2020 од 23. 6. 2020. Аутори
планова и програма су Маре
Каранфиловић, Мирослав Каранфиловић и Марјан Михајловић. У току је и припрема
планова и програма за средње
образовање.

„Службеном гласнику” – „Просветни гласник” број 15/2018
од 30. 8. 2018; за други и шести разред у „Службеном гласнику” – „Просветни гласник”
број 3/2019 од 9. 4. 2019; за

Циљ нових планова је усмеравање и подршка наставницима у планирању наставе. Поред
сврхе наставе, дефинишу се и
исходи, односно шта ће ученик
бити способан након оцене,
што значи да планирање садржаја треба да одговара исходима. Успостављена је корелација за свако одељење са
одговарајућим
обавезним
предметима. Области: књижевност, елементи националне
културе, језик (граматика, правопис, ортоепија) и језичка
култура. За наставнике су од

СВЕ ОДО БРА ВА МИ НИ СТАР СТВО
Планове и програме наставе
и учења за предмет Македонски језик са елементима
националне културе одобрава Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Републике Србије и као
изборни предмет део су система образовања за целокупно основно образовање –
за наставу од првог до осмог
разреда.

посебног значаја упутства за
дидактичко-методичку реализацију програма: планирање
наставе и учења, спровођење
наставе и учења са освртом на
све области, као и праћење и
вредновање наставе и учења.
Главни циљ – очување
језика и традиције
Планови и програми треба да
оснаже наставнике, који ће
усредсређивањем на наставу и
учење подстицати ученике на
постизање бољих резултата.
Наравно, главни циљ је подстаћи родитеље и ученике да чувају свој језик, културу и традицију у школама, у званичном
образовном систему у земљи
која им омогућава право на
учење предмета.
Наравно, Национални савет
Македонаца је кадровски спреман и усвојио је планове Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Завода
за унапређење образовања и
васпитања за израду уџбеника
у складу с новим плановима и
програмима наставе и учења.
Оно што смо добили од предака, дужни смо не само да сачувамо већ и да пренесемо својим потомцима. Република
Србија је демократска земља
која нам омогућава да као националне мањине сачувамо
свој идентитет и да поштујемо
и негујемо мултикултурализам
и интеркултуралност.
Маре Каранфиловић

ОБРАЗОВАЊЕ НА МАТЕРЊЕМ ЈЕЗИКУ

Македонски језик ове године и у граду Вршцу
Још једна школа у
којој ће се изучавати
македонски језик
Удружење припадника македонске националне мањине у
Србији „Вардар” из Вршца у
координацији с Националним
саветом македонске националне мањине успело је да постигне зацртани циљ, а то је да од
септембра ове године предмет
Македонски језик са елементима националне културе почне да се изучава и у граду Вршцу. Конкретно, засад су се две
групе ученика изјасниле да желе да уче предмет Македонски
језик са елементима националне културе у ОШ „Јован Стерија Поповић”.
Ово је друга школа у општини Вршац у којој се изучава
овај предмет, али прва школа
која се налази на територији
градског језгра у општини Вршац. Подсетићемо вас да се од
школске 2017/18. године у
Основној школи „Моша Пијаде” у Гудурици изучава предмет Македонски језик са елементима националне културе.
Позивају се сви ученици
Како преносе локални и покрајински медији, Удружење

припадника македонске национал не ма њине „Вардар” из
Вршца позива све заинтересоване родитеље да упишу децу
да уче матерњи језик попуњава њем упитника ко ји мо гу
преузети у школи, а за сваку
помоћ или информацију могу
се ја вити у про сто ријама

„Што више језика знате, више
људи вредите”.
Увођење предмета Македонски језик са елементима националне културе у Основној
школи „Моша Пијаде” у Гудурици, а сада и у школи „Јован
Стерија Поповић”, резултат је
дугогодишње успешне сарадње

удружења. Пре ма наво дима
удру жења, кампања за упис
припадника македонске националне мањине за изучавање
Ма кедонског језика са елементима националне културе
спроводи се под сло ганом

удружења „Вардар” Вршац и
Националног савета македонске националне мањине у Србији. Иначе, у Гудурици расте
интересовање ученика за изучавање овог предмета, што не
чуди ако знамо да су у том

месту Македонци најбројнији
после већинског народа Срба.
Језик уведен у
наставу 2011.
Предмет Македонски језик са
елементима националне културе предаје се у Србији од школске 2011/2012. године и уведен
је у десетинама школа у Србији, на територији АП Војводине
у близини Гудурице и Вршца,
као и у Панчеву, Јабуци, Качареву, Пландишту, Хајдучици.
Национални савет македонске
националне мањине у Србији
обезбеђује бесплатне уџбенике
за све ученике, а с циљем популаризације овог предмета на
крају сваке школске године сви
новоуписани студенти се подстичу ваучером за куповину
школског прибора у износу од
три хиљаде динара, док најбољи ученици учествују у бесплатном седмодневном кампу „Волим Македонију” у Охриду, који
организује македонска влада.
Поред тога, Национални савет
македонске националне мањине у Србији и удружења поклањају ученицима едукативне новогодишње или ускршње пакетиће и организују дружења поводом
Светског дана матерњег језика,
као и едукативне екскурзије.
Озрен Симјановски
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ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЗА МАКЕДОНСКУ ПИСАНУ РЕЧ

„МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА” ОСВАЈА СВЕТ

СЕРТИФИКАТ „ФИРМА ОД ПОВЕРЕЊА”

Издања НИУ МИИЦ-а
на „Плеј стору”

НИУ „Македонски
информативни и
издавачки центар”
добитник важне
награде
Сертификат се добија
помоћу специјалног
алгоритма

д. о. о. (ЦЗИМК д. о. о.). Успешно се реализује захваљујући
свеобухватним прелиминарним
анализама и напредним технологијама, које трајно мењају постојеће пословне моделе, ставове и реакције корисника.
Најновија технологија омогућава купцима приступ широком спектру информација које
се односе на сваки појединачни производ, услугу, компани-

мишљења. Центар за истраживање мишљења купаца д. о. о.
врши о свом трошку истраживање одређене компаније на
територији Републике Србије,
користећи специјализовани
софтвер, развијен од пољске
компаније СВОК д. о. о., користећи горњи алгоритам. Тренутно ниједна институција не
спроводи истраживање помоћу ове методе.

ју или институцију. Упућени
корисници захтевају ажуриране информације о компанијама чије услуге користе. Често
желе да знају могу ли веровати одређеној организацији. Корисници мобилних уређаја
претражују на интернету информације о компанијама које их занимају. Имајући то на
уму, Београдски истраживачки
центар покренуо је иницијативу за олакшавање комуникације између компанија и њихових клијената.
Након спровођења одређеног
истраживања створен је иновативни истраживачки пројекат,
методологија која омогућава да
се на основу датог алгоритма
утврди такозвани коефицијент

Сертификат „Фирма од поверења” постао је веома популаран и поштован међу предузетницима
и
њиховим
клијентима у земљама у којима је пројекат заживео. То је
један од најпопуларнијих сертификата, издат у неколико земаља Европске уније.

Новинска издавачка кућа „Македонски информативни и издавачки центар” д. о. о. Панчево с поносом је саопштила да
је та институција за свој целокупан рад, посебно за новине
које издаје у новом концепту,
након само девет месеци рада
зарадила награду за рад у овој
календарској години – сертификат „Фирма од поверења”.
„С обзиром на то да смо кућа
с дугом и богатом традицијом,
која се због свог угледа и утицаја сматра једном од националних институција Македонаца у
Србији, сматрамо да је наведена награда сигурно оправдана и
представља велики подстицај за
даљи рад и знак који заслужујемо сада ће бити на насловној
страници – насловним странама наших публикација – сертификат ’Фирма од поверења’”, кажу из ове институције.
Сертификат основан 2013.
године
Сертификат „Фирма од поверења” послује на европском тржишту од 2013. године. Пројекат је покренуо Центар за
истраживање мишљења купаца

Победнике бира компјутер
Коефицијент мишљења креира се на основу посебног алгоритма и представља збир свих
мишљења тамошњих корисника у односу на компаније
које су предмет истраживања.
Свака фирма се проверава помоћу програма посебно направљеног за ту сврху, који је
тражењем тзв. осетљивих из-

раза заправо записују све коментаре који се односе на ту
компанију и одраз су нетачности и низа других негативних
односно позитивних особина,
карактеристика, због којих
купци не могу да верују датој
компанији.
То могу бити изрази који утичу на репутацију, као и на низ
других карактеристика, због чега компанија заслужује поверење купаца. У зависности од резултата теста коефицијента
мишљења, пословни субјект
стиче прилику да учествује у
пројекту „Фирма од поверења”.
У случају да је резултат инспекције негативан, привредни субјект губи право на добијање
потврде током текуће године.
Ако је пак инспекција дала позитивне резултате, један од
консултаната
компаније
ЦЗИМК д. о. о. обавештава потенцијалног учесника у пројекту. Сертификат „Фирма од поверења” је документ који
потврђује добру репутацију одређених субјеката и донекле одражава степен задовољства њихових корисника.
Потврда о поверењу је признање чији је циљ стварање добре слике о предузећу или пословном субјекту, која је
директно повезана са изградњом доброг имиџа. Потенцијални корисник који први пут улази у одређену компанију или
предузеће радије би веровао
компанији коју је доделио независни истраживачки центар
него компанији која нема такво
признање. Захваљујући томе
предузећа која су похваљена и
којима је додељен сертификат
„Фирма од поверења” сматрају
се компанијама које су тачне и
пружају висок ниво услуге.
Циљ овог пројекта је да обавести што већи број купаца да
се нека компанија издваја од
конкуренције. ЦЗИМК д. о. о.
издваја велика средства за промоцију оних привредних субјеката који поседују сертификат
„Фирма од поверења”. Основа
за изградњу имиџа било које
компаније са сертификатом је
електронска визиткарта на веблокацији www.firmaodpoverenja.com.
Озрен Симјановски

ТВ ЕМИСИЈЕ НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ

Нови формати, нова лица
„У духу Македоније”
Александре
Милошевске на
РТВ Дунаву
Поред већ познатих РТВ емисија на Јавном сервису РТВ
Војводине „Македонско сунце”
и „Македонијум”, које уређују
Златко Јанкуловски и Јулијана
Милутиновић, однедавно постоје и две нове емисије на македонском језику. Уместо емисије „Банатско сонце”, која је
емитована на РТВ Панчеву од
2006. године, сада у новом руху иде емисија „Македонске
лепоте”.
„Македонске лепоте” су получасовна емисија на македонском језику која се приказује
на ТВ Панчеву од 2018. године
као наставак емисије на РТВ
Панчеву „Банатско сонце”, која се емитовала од 2006. до
2018. године. Бави се темама
из свих сегмената живота Македонаца у Панчеву и околини. Посебна пажња је посвећена
животу
Македонаца,
њиховим проблемима, раду и
успесима које постижу на свим
пољима. Такође се прате активности у четири области у којима Македонци могу да делују
преко удружења и Националног савета МНМ у Републици

То је получасовна емисија на
ма кедонском је зику, ко ја се
премијерно приказује на Регионалној телевизији Дунав од
2018. године. Бави се темама
из свих сегмената живота Македонаца у Војводини. Посебна пажња је посвећена животу
Македонаца, њиховим проблемима, ра ду и успесима ко је
постижу на свим пољима. Такође, прате се активности у четири области у којима Македонци могу да делују преко
удружења и Националног савета МНМ у Републици Србији. Највише пажње посвећено
је неговању македонског језика и културе, као и очувању
традиције и историје Македонаца у Републици Србији. Такође се прате активности Македона ца у Војво дини у
разним културно-уметничким
програмима.

Србији. Највише пажње је посвећено неговању македонског
језика и културе, као и очувању традиције и историје Македонаца у Републици Србији.
Такође се прате активности
Македонаца у региону Панчева у разним културно-уметничким програмима.

Емисија на македонском језику „Македонске лепоте” на
РТВ Панчеву се премијерно
приказује сваког петка у 12 сати, а понавља у суботу у 7.30.
Уредница емисије је Александра Милошевска.
Она уређује и емисију „У духу Македоније” на РТВ Дунаву.

Емисија на македонском језику „Дух Македоније” на РТВ
Панчеву се премијерно приказује сваког четвртка у 14.30.
А. М.

Од августа сви
наслови ће моћи да
се читају путем
интернет платформи
„Македонска виделина”, најста ри ји је и нај у ти цај ни ји
македонски лист у Србији.
Први пут се појавио 2006. годи не као не за ви сни лист.
Због своје репутације и утицаја, наша кућа с дугом и бога том тра ди ци јом ва жи за
једну од националних институција Македонаца у Србији. Читалачку публику углавном 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 кућа је сарађивала с многим важним културним и научним ствараоцима.

преносни, електронски месечни часописи могу се дистрибуирати готово широм
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
месечника може се обавити
не у по ре ди во
бр же
од
штампаних, односно за само
не ко ли ко не де ља. На ша
управа је симболично одлучи ла да на наш нај ве ћи
празник Илинден, одемо на
гло бал но тр жи ште или у
про дав ни цу
апли ка ци ја
„Google Play”, као и нa „Apple” и „iTunes”, где ће сви наши чи та о ци широм све та
моћи да преузму наш садржај на пот пу но бес плат ну
употребу – кажу из менаџмента НИУ МИИЦ-а.

ВИ СО КО ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ МЕ СЕЧ НИК
Према профилу, данас
„Македонска виделина”
припада месечном часопису који се придржава високопрофесионалних новинарских стандарда, новинама које негују културу
дијалога и слободу изражавања. На списку је неколико специјализованих
У данашње време штампање месечних часописа постало је изузетно скупо и
ни ма ло
про фи та бил но.
Електронски месечни часописи и књиге носе будућност јер се дигитално објављују. Такође могу садржати текст и слике; е-књиге се
мо гу чи та ти на ра зним
елек трон ским уре ђа ји ма,
као што су посебни читачи
е-књига (разни е-читачи),
таблети и паметни телефони. Иако многи људи мисле
да је е-књига само обична
„Word” или PDF датотека,
чине велику грешку. Међутим, таква датотека се може
копирати. Међутим, све ово
је по сле ди ца не до вољ не
информисаности.
– Објављивање електронског месечника је савршена
од лу ка јер је по ста вље но
пред неупоредиво већу публи ку. По ред то га што су

редовних додатака, а међу
њима су и дечји додатак
„Дуга”, књижевни часопис
„Видело”, омладински часопис „Македон”, као и
многа друга посебна издања или књиге које издавачко веће одлучи да изда
као издавач под овим
именом.
Додају:
– У светским дигиталним
књижарама постоје стотине
хиљада часописа за књиге и
сва ком је по тре бан мар ке тинг да би био при ме ћен.
Попут класичних књижара,
и интернет продавнице нуде
ве ли ки из бор ча со пи са и
књига, па је неопходно направити разлику да бисте заинтересовали потенцијалног
читаоца. Поред тога, конкуренција на интернету је интензивнија јер је број понуђе них на сло ва ве ћи не го у
традиционалним продајним
ме сти ма. Из да вач ка ку ћа
„Македонски информативни
и издавачки центар” д. о. о.
по све ћу је по себ ну па жњу
овом про бле му и раз ви ја
маркетиншке пакете посебно ди зај ни ра не за он лајн
про мо ци ју. Же ли мо да
развијемо јединствену понуду за сва издања.

VI

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УДРУЖЕЊЕ „ИЛИНДЕН – ЈАБУКА”

СКОРО СВАКИ ДРУГИ ЈАБУЧАНИН
ЈЕ МАКЕДОНАЦ
Најбројније удружење грађана
македонске националне заједнице налази се у Јабуци, селу с
највећом концентрацијом Македонаца у читавој Србији
Удружење грађана „Илинден –
Јабука” једно је од највећих
удружења припадника македонске заједнице у Србији, а
броји преко 600 активних чланова. Ово удружење је формирано 2003. године, као једна од
подружница удружења „Вардар” у Панчеву. Од 2011. године делује као самостално удружење које ради на очувању,
заштити и унапређењу македонске културе, традиције и језика. Позната је чињеница да
је македонски језик у службену употребу уведен најпре у Јабуци још давне 2009. године.
Будући да је Јабука место с
највећом концентрацијом припадника македонске националне заједнице у Србији, односно
да је практично сваки други
мештанин Јабуке македонског
порекла, у наведеном периоду,
тачније од оснивања организације па до данас, Удружење је
своје активности усмеравало
првенствено на очување језика
и образовања, тако да је уз велики труд и залагање и уз помоћ Националног савета македонске националне мањине у
Србији у школској 2012/13. години први пут формирано одељење за предмет Македонски
језик са елементима националне културе. Наредних школских година уписиване су друга, трећа, четврта генерација
ученика, а ова традиција се наставила све до данашњих дана.
Женски актив најбројнији
У Јабуци се годинама одржава
централна прослава Илиндена,
највећег празника Македонаца
не само у Македонији и Србији него и у целом свету. То је
увек прилика да се Македонци
од Суботице до Врања упознају, размене искуства и планирају заједничке акције.
Поред Илиндена, активисти
Удружења обележавају Дан државности Македоније (8. септембар), Дан устанка Македо-

МАКЕДОНИЈА ФОРМИРАЛА ВЛАДУ

Нова влада,
стари проблеми
Изазови на путу
просперитета

У македонској држави, после илинденских празника,
по ли ти ча ри су се ко нач но
окупили и одлучили да формирају нову владу са старим
„борцима”, али још увек не
знамо с којим капацитетима. Улазимо у другу половину владавине социјалдемократе Зорана Заева, чији се
проблеми гомилају из дана
у дан.
Први мандат нове-старе
владе није био тако сјајан.
Афере с прислушкивањем нису рашчишћене, Специјално
тужилаштво је прво инкриминисано, а потом пропало,
док су економија и животни
стандард грађана остали тамо где јесу. Међутим, с појавом пандемије вируса ковид
19 економска очекивања постала су све неизвеснија.

изгубили на изборима, после
локалних и председничких
избора ни опозицији не иде
добро. Све ово звучи као унапред написан сценарио за ТВ
серију. Свако остаје на свом
месту од почетка до краја.
Одговорност за неуспех победе лежи тамо где је одувек била – на грађанима.
Они бирају ове „перспективне” политичаре, подржавали су ове „револуционарне” опозиционе лидере, често
не знају шта је најбоље за њих
и државу, не знају како да
предвиде будућност своје деце... С друге стране, политичка елита је савршена група
појединаца који увек знају
шта је најбоље за себе, за
државу и за сваког грађанина у њој.
То је можда основни проблем македонске државе, не
идентификација кривца и
кривице, већ само њено пребацивање с једног на другог,
а на крају она увек заврши у
рукама људи.

Питање је одакле сада почети. Постоје ли неки приоритети или ће се паралелно
решавати сва суштинска питања за македонско друштво.
Али будимо мање амбициозни, умерено песимистични
и реалнији. Ситуација у македонској држави, која је сада званична чланица НАТОа, далеко је од перцепције
бољег сутра.
Нова влада се још загрева,
тражећи „пробних” 100 дана
да виде шта би урадили, тврдећи да су до сада били далеко од извршне власти. У ствари, све је исто, осим ако
занемаримо период техничке
владе. Проблеми се и даље
множе. Док млади људи жељно ишчекују отварање граница и вакцинацију против новог вируса.
Опозиција, такође, ни милиметар напред. Иако су опет

И то је стварност. Нема разлога да се очекује нешто ново, другачије. За четири, или
можда две године, исти лидери ће рећи да нису имали довољно времена да реше све
проблеме. Исти љубитељи фотеља рећи ће да их је пандемија спречила, да је глобална
економска криза блокирала
њихове идеје, да је све остало
планирано, али да нису могли
да промене околности које
нису у њиховим рукама.
У ствари, све је у њиховим
„црним” рукама. И судбина
македонских грађана, и судбина економије, и кључ просперитета и будућности македонске државе. Само су те
руке толико поцрнеле да ни
саме не виде шта држе у себи.
Митко Арнаудов,
докторанд на Факултету
политичких наука
Универзитета у Београду

Да ли је ЕУ ближа?

није (11. октобар), затим Дан
револуционарне борбе (23. октобар), али и традиционалне
празнике као што су Василица
– православна Нова година, Велигден и друге верске, али и националне датуме, када се у Јабуци одржавају манифестације
посвећене овим празницима.

Међу члановима Удружења
има доста жена које су организоване у Секцију жена. Својим
умећима у припремању традиционалних јела освојиле су
мноштво награда на етно-фестивалима у Србији последњих
година. Секција жена је учествовала на више фестивала у
припремању етно-хране, а међу многобројним наградама
истичу се прво место на „Штрудлијади” у Долову, прво место
на „Купусијади” у Глогоњу и

гран-при на Фестивалу етно-хране у Београду.
Удружење „Илинден – Јабука” познато је посебно по Међународном етно-фестивалу
„Гравче на тавче”, који се одржава сваке године, уз учешће
многобројних екипа из земље
и иностранства, а њих двадесетак учествује и у такмичарском
делу фестивала, који се завршава традиционалним целовечерњим концертом у центру Јабуке.
Удружење редовно учествује
на конкурсима које расписују
Република Србија, АП Војводина, Град Панчево и Национални савет македонске националне мањине, јер се његове
активности финансирају из донација и дотација на конкурсима. Удружење је својим активностима пример другим
удружењима како треба да се
ради, а питање пословног простора је у сарадњи с Националним саветом и Градом Панчевом решено адаптацијом старе
котларнице у склопу Дома културе „Кочо Рацин”.
Све одлуке од значаја за рад
Удружења доноси Скупштина
удружења, коју чине најактивнији чланови, а спроводе их
председник Удружења, Управ-

ни одбор и председник Управног одбора, који волонтерски
обављају све послове у вези с
радом Удружења.
Наследници славног претка
Уз удружење „Илинден” у Јабуци као неуморан чувар
традиције и наслеђа функционише и најстарије културноуметничко друштво македонске националне заједнице у
Србији, КУД „Васил Хаџиманов”, које носи име по чувеном
деди чувеног унука, Василу Хаџиманову, истакнутом етномузикологу и сакупљачу македонске народне и изворне песме.
Од 2017. године ово друштво
је уз подршку Националног савета македонске националне
мањине и удружења „Илинден”
из Јабуке, али и Дома културе
„Кочо Рацин”, кренуло у један
нови живот и данас броји близу сто полазника различитих
генерација.
Нажалост, током ове године
многе манифестације које су
биле у плановима и програмима како удружења „Илинден”,
тако и Културно-уметничког
друштва „Васил Хаџиманов”,
морале су да буду отказане или
померене.
Озрен Симјановски

ОСМИ СЕПТЕМБАР – ДАН НЕЗАВИСНОСТИ МАКЕДОНИЈЕ

Ове године без прославе
Упркос великој жељи Македонаца у Србији, Дан независности Македоније ове године без
манифестација
Због тренутне ситуације с коронавирусом, који је отказао
манифестације широм света,
после 29 година независности
Македоније, ове године, 8. септембра, Дан независности је
остао без прославе у Србији.
Национални савет македонске
националне мањине, упркос
великој жељи, био јe приморан
да упути апел свим организацијама да буду одговорне и да
не угрожавају ни своје здравље
ни здравље других грађана.
Осми септембар је Дан независности Македоније и државни је празник који се слави у
Македонији. Њиме се обележавају суверенитет, независност
и аутономија Македоније и македонског народа. Референдум
у Македонији одржан је уочи
распада СФРЈ 8. септембра
1991. године. Препознавши ситуацију у Југославији, први вишестраначки македонски парламент усвојио је Декларацију
о независности 25. јануара
1991. Уследила је одлука о расписивању референдума 8. септембра 1991. године. Осмог

септембра 1991. године огромна већина од 95% грађана који
су изашли на референдум позитивно је одговорила на референдумско питање: „Да ли сте

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

за независну Македонију с правом уласка у будућу унију суверених држава Југославије?”
У званичном извештају Комисије за спровођење референдума наводи се да нису
поднете жалбе на начин на који је он спроведен због неправилности или кршења одредби Закона о републичком
референдуму. Референдуму је
претходила Декларација о независности коју је усвојио први вишестраначки македонски

донски радио организовао церемонију под називом „Глас за
Македонију”, уз наступ стотина естрадних звезда. Будући

први председник Републике
Македоније Киро Глигоров
обратио се македонском народу историјским говором:
„Грађани Македоније, дозволите ми вечерас да честитам
вама и свим грађанима Македоније на слободној, сувереној
и независној Македонији.”
Дан независности као државни празник је нерадни дан у
Македонији. Председник и
влада Македоније организују
разне свечаности. Председник
традиционално додељује орден
„8. септембар”. Људи традиционално одлазе на излете у позната излетишта.
Mакедонске амбасаде, конзулати и представништва широм света организују коктеле и
свечаности у земљама у којима се налазе. Међутим, због
вандредних услова ове године
све прославе дана државности
су отказане.
О. С.

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)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ГОЛЕМО ПРИЗНАНИЕ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПИШАН ЗБОР

„МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА„ ГО ОСВОЈУВА СВЕТОТ

СЕРТИФИКАТ „ФИРМА ОД ДОВЕРБА„

Изданијата на НИУ
МИИЦ и на play store

НИУ „МИИЦ„
добитник на важна
награда
Сертификатот се
добива со помош на
посебен алгоритам
Новинско издавачката установа „Македонски информативен и издавачки центар„
Д.О.О Панчево со гордост
информираше дека таа институција, за својата севкупна работа, особено за весниците кои ги издава во нов
концепт само по девет месеци
работа и труд, ја заработи наградата за трудот во ова календарска 2020 година, наградата под наслов Сертификат
„Фирма од доверба”.
„Имајќи предвид дека сме
куќа со долга и богата традиција, која поради својата репутација и влијание се смета
за една од националните институции на Македонците во
Србија, сметаме дека горенаведената награда е секако оправдана и претставува голем
поттик за понатамошна работа, а знакот кој го заслужуваме сега ќе се најде на насловната страница - насловните страници на нашите
публикации
Сертификат
„Фирма од доверба”” велат од
оваа установа

раните корисници бараат
ажурирани информации за
компаниите чии услуги ги
користат. Тие често сакаат да
знаат дали можат да и веруваат на одредена организација Корисниците на мобилен уред пребаруваат на интернет за информации за
компаниите што ги интересираат. Имајќи го тоа предвид, Центарот за истражување од Белград покрена иницијатива за олеснување на
комуникацијата помеѓу компаниите и нивните клиенти.
По спроведено одредено
истражување, креиран е ино-

една институција не спроведува истражување користејќи
го овој метод.
Сертификатот „Фирма на
доверба“ стана многу популарен и почитуван меѓу претприемачите и нивните клиенти во земјите каде што проектот 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 посебен алгоритам и претставува

Сертификатот
воспоставен во
2013 година

Сертификатот „Фирма од доверба” работи на европскиот
пазар од 2013 година. Проектот беше инициран од Центарот за истражување на мислења за клиенти ДОО (ЦЗИМК
ДОО). Успешно се реализира
благодарение на сеопфатните
прелиминарни анализи и напредните технологии, кои
трајно ги менуваат постојните деловни модели, ставови и
реакции на корисниците.
Најновата техника им
овозможува на клиентите
пристап до широк спектар на
информации, кои се поврзани со секој поединечен производ, услуга, претпријатие
или институција. Информи-

вативен истражувачки проект, методологија, што овозможува основата на даден алгоритам да го одреди таканаречениот коефициент на мислење. „Центар за истражување на мислења за клиенти“
ДОО спроведува истражување на одредена компанија на
територијата на Република
Србија на свој трошок, користејќи
специјализиран
софтвер, развиен од полската
компанија СВОК ДОО, со помош на горенаведениот алгоритам. Во моментов, ниту

збир на сите мислења на тамошните корисници во однос
на компаниите кои се предмет на истражувањето. Секоја компанија се проверува
со помош на програма, специјално 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 негативни, или позитивни црти,
карактеристики, поради што
клиентите не можат да веру-

ваат на дадената компанија.
Оваа можат да бидат изрази, кои влијаат на угледот,
како и на низа други карактеристики, поради што таа компанија заслужува доверба од
клиентите. Во зависност од
резултатите од тестот коефициент на мислење, деловниот
субјект стекнува можност да
учествува во проектот „Фирма на доверба“. Во случај резултатот од инспекцијата да
биде негативен, економскиот
субјект го губи правото да добие потврда во текот на тековната година. Ако проверката, пак, дала позитивни резултати, еден од консултантите на компанијата ЦЗИМК
ДОО го информира потенцијалниот учесник на проектот. Сертификатот „Фирма на
доверба е документ што ја
потврдува добрата репутација 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 компанија или деловен субјект, што
е директно поврзано со градење на добар имиџ. Потенцијален корисник, влегувајќи
во одредена фирма или претпријатие за прв пат, повеќе
би сакал да верува во фирма
што е наградена од независен
истражувачки центар, отколку фирма што нема такво
признание. Благодарение на
тоа, бизниси што имаат пофалби и се здобиле со сертификатот „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 однос на конкуренцијата.
ЦИМК ДОО издвојува големи финансиски средства за
промоција на оние деловни
субјекти кои имаат сертификат „Фирма на доверба„. Основа за градење на имиџот на
секоја компанија со сертификат е електронска визит-картичка на веб-страницата
www.firmaodpoverenja.com.
Озрен Симјановски

ТВ ЕМИСИИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Нови формати, нова лица
„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 наместо 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 македонски јазик, се емитира на
ТВ Панчево од 2018 година
како продолжение на емисијата на РТВ Панчево „Банатско сонце” која се емитираше 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 Македонците, нивните проблеми, работа и успеси кои ги
постигнуваат на сите полиња.

Се следат и активностите во
четирите области во кои Македонците организирано преку здруженијата и Националниот совет на МНМ во Република Србија можаат да делуваат. Најмногу внимание се
посветува на негувањето на
македонскиот јазик, културата, чувањето на традицијата и
историјата на Македонците
во Република Србија. Исто

така се следат и активностите
на Македонците во панчевачката регија во различни културно-уметнички програми.
Емисијата на македонски
јазик „Македонски убавини”
на РТВ Панчево се емитира
премиерно секој петок во 12
часот, а се репризира во сабота 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 здруженијата и Националниот совет
на МНМ во Република
Србија можаат да делуваат.
Најмногу внимание се посветува на негувањето на македонскиот јазик, културата,
чувањето на традицијата и
историјата на Македонците
во Република Србија. Исто
така се следат и активностите
на Македонците во Војводина во различни културноуметнички програми.
Емисијата на македонски
јазик „Духот на Македонија”
на РТВ Панчево се емитира
премиерно секој четврток во
14 и 30 часот.
А. М.

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 долга и богата традиција се смета за една од националните
институции на Македонците во Србија. Читателството
се состои главно од граѓани
од средна класа и високо об-

Покрај преносливоста, емесечните списанија можат
да се дистрибуираат скоро
низ целиот свет преку големите онлајн пазари како
што се Google Play и iTunes.
И издавањето на електронски месечни списанија може да се направи неспоредливо побрзо од печатот, односно во само неколку недели. Нашиот менаџмент
одлучи симболично на нашиот најголем празник
Илинден, да излезе на
светскиот глобален пазар
или продавница за апликации Google Play, како и на
Apple и iTunes, каде што сите наши читатели ширум
светот ќе можат да ја преземаат нашата содржина на

ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛЕН МЕСЕЧНИК
Според профилот, денес
„Македонска
виделина”
припаѓа на месечно списание кое се придржува до
високо професионалните
новинарски стандарди, весник кој негува култура на
дијалог и слобода на изразување. На списокот има неколку
специјализирани

разовани граѓани. Во нивната историја тиа соработуваа
со многу важни културни и
научни творци.
Во денешно време, печатењето месечни списанија
стана исклучително скапо и
воопшто не профитабилно.
Електронските
месечни
списанија и книги ја носат
иднината затоа што се дигитално издадени. Тие можат
да содржат и текст и слики;
е-книгите можат да се читаат на различни електронски
уреди, како што се специјални читачи на е-книги (разни
е-читачи), таблети и паметни телефони. Иако многу
луѓе мислат дека е-книгата е
само обична датотека Word
или PDF, тие прават голема
грешка. Ова не е така од едноставна причина што таквата датотека може да се копира. Сепак, сето ова е последица на недоволно информирање.
– Објавувањето на електронско месечно списание е
совршена одлука затоа што
е поставено пред неспоредливо поголема публика.

редовни додатоци, а меѓу
нив се истакнува и додатокот за деца. „Sуница”, списание
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.

целосно бесплатно употреба-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 забележани. Како и класичните
книжарници, онлајн продавниците нудат голем избор на списанија и книги и
потребно е да се направи
разлика за да се заинтересира потенцијален читател.
Покрај тоа, конкуренцијата
на интернетот е поизразена
бидејќи бројот на понудени
наслови е поголем отколку
на традиционалните продажни места.
Новинско издаавачката
установа „Македонски информативен и издавачки
центар„ Д.О.О посветува
посебно внимание на овој
проблем и развива маркетинг пакети специјално наменети за промоција на интернет. Ние сакаме да развиеме единствена понуда од
сите изданија.
О. С.
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ЗДРУЕНИЕ „ИЛИНДЕН” – ЈАБУКА

РЕЧИСИ СЕКОЈ ДРУГ ЈАБУЧАНИН Е
МАКЕДОНЕЦ
Најголемото здружение на
граѓани на македонската национална 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 здруженија на припадници на македонската национална заедница во Република Србија,
во кое членуваат над 600 активни членови. Ова здружение е формирано во 2003 година, како една од подружниците на здружението
„Вардар“ Панчево. Од 2011
година работи како независно здружение кое работи на
зачувување, заштита и унапредување на македонската
култура, традиција и јазикот.
Познат е фактот дека македонскиот јазик за првпат беше воведен во официјална
употреба најпрвин во Јабука
уште во 2009 година.

ционално малцинство во
Србија, во учебната 2012/13
година за прв пат беше формирано одделение за предметот „Македонски јазик со
елементи на национална култура” во Република Србија.
Во следните учебни години,
беа запишани втората, третата, четвртата генерација
ученици и оваа традиција
продолжи сè до денес, кога
веќе е на пат деветата генерација ученици кои го изучуваат овој предмет.
Женскиот актив е најброен

Бидејќи Јабука е место со
најголема концентрација на
припадници на македонската
национална заедница во Република Србија, односно
практично секој друг жител
на Јабука е со македонско потекло, во споменатиот период, поточно од основањето
на организацијата до денес,
здружението своите активности 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-

Со години централната прослава на Илинден, најголемиот празник на Македонците
не само во Република Македонија и Република Србија,
туку и во целиот свет се одржува во Јабука. Тоа секогаш
представува можност за Македонците од Суботица до
Врање да се сретнат, разменат
искуства и да испланираат заеднички активности.
Покрај Илинден, активистите на здружението го одбележуваат денот на македонската државност на 8 септември, 11 октомври, денот на
македонското востание, потоа 23 октомври, денот на револуционерната борба, но и
традиционалните празници
како што се Василица-Православна Нова Година, Велигден и други верски и национални датуми и настани пос-

ветени на овие празници се
одржуваат во Јабука.
Меѓу членовите на здружението има многу жени кои се
организирани во Секцијата
за жени. Со своите вештини
во подготвување традиционални јадења, тие имаат освоено многу награди на етно
фестивалите во Република
Србија со години наназад.
Женскиот актив учествува на
повеќе фестивали во подготовка 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 „ИлинденЈабука” е особено познато по
Меѓународниот етно фестивал „Гравче на тавче” што се
одржува секоја година со
учество на бројни екипи од
земјава и странство, од кои
дваесетина секојпат учествуваат во натпреварувачкиот
дел на фестивалот кој завршува со традиционален целовечерен концерт во центарот на Јабука.
Здружението
редовно
учествува на конкурсите кои
се објавувани од страна на
Република Србија, АП Војводина, Градот Панчево и Националниот совет на македонското национално малцинство, бидејќи активностите на здружението се фи-

нансираат од донации и дотации по пат на конкурси.Со
своите активности, здружението е пример за другите
здруженија за тоа како да се
работи, а прашањето за деловниот простор е решено во
соработка со Националниот
совет и градот Панчево со
адаптирање на старата котларница која се наоѓа во рамките на Домот на културата
„Кочо Рацин”.
Сите одлуки од важност за
работата на Здружението се
донесуваат на Собранието
на Здружението, кое се состои од најактивните членови, а ги спроведува претседателот на Здружението, Управниот одбор и претседателот 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-уметничко друштво на македонската национална заедница
во Србија, КУД „Васил Хаџиманов„ кое го носи името на
славниот дедо од славниот
внук, Васил Хаџиманов, истакнат етномузиколог и собирач на македонски народни и изворни песни. Од 2017
година, ова друштво, со поддршка на Националниот совет на македонското национално малцинство и Здружението „Илинден“ од Јабука,
но и Домот на културата „Кочо Рацин“, започна нов живот и денес друштвото има
близу стотина членови од
различни генерации.
За жал, во текот на оваа година, многу од манифестациите што беа во плановите и
програмите и на Здружението „Илинден“ и на културноуметничкото друштво „Васил
Хаџиманов“ мораше да бидат
откажани или преместени.

МАКЕДОНИЈА ФОРМИРА ВЛАДА

Нова влада
стари проблеми
Предизвици на
патот на
просперитет
Дали е ЕУ поблиску?
Во македонската држава
после Илинденските празници конечно политичарите со собраа и одлучија да ја
формират новата влада со
старите „борци”, ама ние сеуште не знаеме со какви капацитети. Се влегува во
второто полувреме од владеењето на социјалдемократот Зоран Заев на кого проблемите од ден во ден му се
таложат.
Првиот мандат на новостарата влада и не беше така сјаен. Аферите од прислушкуваните разговори не
се расчистија, Специјалното обвинителство прво се
криминализираше а потоа и
пропадна, додека економијата и животниот стандард на граѓаните останаа
таму каде што беа. Меѓутоа
со почетокот на пандемијата на вирусот ковид 19
и економските очекуваа
почнаа да стануваат се понеизвесни.

Озрен Симјановски

8-МИ СЕПТЕМВРИ-ДЕНОТ НЕ НЕЗАВИСНОСТА НА МАКЕДОНИЈА

Оваа година без прославa
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 светот, по 29 години од осамостојувањето на Македонија,
оваа година 8-ми септември
Денот на независноста остана
без прослава во Србија. Националниот совет на македонското национално малцинство и покрај големата желба
сепак беше приморан да испрати 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 независноста на Македонија и е
државен празник кој се празнува во Македонија. Празникот ја означува сувереноста,
независноста и самостојноста
на Македонија и македонскиот
народ. Референдумот во Македонија се одржал во предвечерјето на распадот на СФРЈ
на 8 септември 1991 година.
Согледувајќи ја состојбата
во Југославија, првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвоил Декларацијата за независност на
25јануари 1991 година. По
што следуваше и одлуката за

распишување на референдум
на 8 септември 1991. На 8 септември 1991 година убедливо
мнозинство од 95% од граѓаните што излегоа на референдумот, позитивно одговорија
на референдумско прашање:

„Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во
иден сојуз на суверени држави на Југославија”?
Во официјалниот извештај
на Комисијата за спроведување 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 републички Референдум. На референдумот му претходела
Декларација за независност

што првиот повеќепартиски
Македонски парламент ја усвоилнна 25 јануари 1991 година. По затворањето на избирачките места, граѓаните спонтано се собирале на плоштадот „Македонија” во центарот

на Скопје. каде Македонското
радио организирала свеченост
насловена „Глас за Македонија” со настап на стотина естрадни ѕвезди.

Идниот прв претседател на
Република Македонија, Киро
Глигоров, се обратил кон македонскиот народ со историскиот говор:
„Граѓани и граѓанки на Македонија дозволете вечерва
на вас и на сите граѓани и граѓанки на Македонија, да ви ја
честитам слободна, суверена
и самостојна Македонија”.
Денот на независноста како
државен празник е неработен
ден во Македонија. Претседателот и Владата на Македонија
организираат разни свечености. Претседателот традиционално го доделува Орденот „8
Септември”. Народот традиционално оди на излети во
познатите излетнички места.
Македонските амбасади, конзулати и представништва во
целиот свет приредуваат пригодни коктели и свечености во
земјите во кои се наоѓаат. Меѓутоа, поради вондредните услови оваа година сите прослави за денот на државноста беа
откажани.
О. С.
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Прашање од каде ќе се
почне сега. Дали постојат
приоритети или сите суштествени прашања за македонското општество ќе се
решаваат паралелно. Но,
ајде да бидемо помалку амбициозни, умерено песимистични и повеќе реални.
Ситуацијата во македонската држава, која је сега и официјално членка на НАТО е
далеко од перцепцијата за
подобро утре.
Новата влада сеуште се
загрева, бара „пробни” 100
дена да се видело што ќе направиле, демек до сега далеку биле од извршната власт.
А всушност се е исто, освен
ако го занемариме периодот
од техничката влада. Проблемите 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 изборите, после локалните и
претседателските, работите
ни таму не се минуваат. Сето ова наликува на однапред напишано сценарио од
телевизијска серија. Сите
остануваат на своите места
од почеток до крај. Одговорноста за тоа што не успела да победат се наоѓа таму када што се наоѓала и секогаш – кај граѓаните. И како ќе ја погледнеш сета македонска приказна, можеш
да заклучиш дека е сета вина кај граѓаните.
Тие ги бираат овие „перспективни” политичари, тие
ги подржуваа овие „револуционерни” лидери на опозицијата, тие најчесто не знаат
што е најдобро за нив и
државата, тие не умеат да ја
предвидат иднината на
своите деца... додека, од друга страна, политичката елита е перфектна, група на поединци кои секогаш знаат
што е најдобро и за себе, и
за државата и за секој граѓани во неа.
Тоа е можеби основиот
проблем на македонската
држава, односно не идентификувања на вината и виновникот. Туку само префрлување на истата од едните кај другите, ама секогаш завршува во рацете на
народот.
И тоа е реалност. Нема
причина да се очекува нешто ново, поразлично. За четири, или можеби за две години истите лидери ќе велат дека немале доволно
време да ги затворат сите
проблеми. Истите љубители на фотелјата ќе велат дека пандемијата ги спречила,
дека глобалната економска
криза ги блокирала нивните идеи, дека се било планирано другачије, ама дека не
можат да ги променат околностите кои не се во нивни
раце.
А всушност се е во нивните „црни” раце. И судбината
на македонските граѓани, и
судбината на економија и
клучот за просперитет и иднината 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
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ЖИВОТ И ЗАКОН

ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ ВАНБРАЧНОГ ПАРТНЕРА
Невенчани партнери
изједначени
с брачним
Процедура у
неколико корака
Ванбрачни партнери одскора
могу да остваре право на породичну пензију. Изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, које су ступиле на снагу крајем 2019. године, ванбрачни партнер је први
пут изричито поменут као члан
породице умрлог лица (осигураника, односно корисника старосне, превремене старосне или
инвалидске пензије), у чему се
огледа сврха измене, јер само
чланови породице (уже – супружници / ванбрачни партнери и деца, те шире – родитељи, браћа и сестре) умрлог лица могу да остваре право на
породичну пензију.

Шта је ванбрачно
партнерство?
Ван брач но парт нер ство или
ванбрачна заједница (популарнији назив) јесте трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних
сметњи (на пример да лице које је у ванбрачној заједници
није истовремено и у браку с
другим лицем или да су лица у
ванбрачној заједници блиски
крвни сродници).
Ванбрачно партнерство истополних партнера у Србији и
даље није законски препознато и регулисано, чак ни као де

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

Услови на страни
ванбрачног партнера
Како то обично бива, није довољно да постоје услови само
на страни лица које је преминуло. Потребно је да се стекну
одређени услови и на вашој

родитељску дужност према тој
деци. Ова два подуслова, деца
и обављање родитељске дужности су кумулативни, што значи
да морају оба да се испуне.
Сад постаје мало компликовано, али полако ћемо објаснити све. Наиме, ако у току трајања права на породичну пензију
навршите 53 године живота,
трајно задржавате право на породичну пензију. Ванбрачна
партнерка којој из неког разлога (запосли се, деца наврше

деца и обављање родитељске
дужности, кумулативни, што
значи да морају оба да се испуне. Ванбрачни партнер мушкарац који у току трајања права
по том основу постане потпуно
неспособан за рад задржава право на породичну пензију док
постоји та неспособност.
Ванбрачни партнер мушкарац који у току трајања права
на породичну пензију наврши
58 година живота трајно задржава право на породичну пензију.
Потребно је напоменути да
ванбрачни партнер/ка професионалног војног лица према
прописима о Војсци Србије које је погинуло за време дејстава право на породичну пензију
стиче без обзира на навршене
године живота, под условом да
нису поново склопили брак.
И не само то, право на породичну пензију остварујете и ако
сте били у ванбрачној заједници која је престала, али је судском пресудом утврђено право
на издржавање.

Поступак

факто (што је један од три модела уређења истополних заједница у великом броју европских земаља), те се, као и када
је дефиниција брака у питању,
инсистира на заједници мушкарца и жене.

Услови на страни умрлог
осигураника
Услови који се захтевају за ванбрачне партнере готово су идентични онима који се траже за
супружнике. Осим наравно доказивања трајања заједнице.
Хајде онда да погледамо који
услови морају да се испуне да
бисте то право остварили.
Ово право можете да остварите ако је ваш ванбрачни партнер имао најмање пет година
стажа осигурања или је испунио услове за старосну (као и
превремену старосну или инвалидску) пензију или ако је
био корисник старосне (као и
превремене старосне или инвалидске) пензије. Важно је
знати да је потребно испунити
само један од наведених услова, а постоји случај када није
потребно ни то. Зашто? Зато
што постоји изузетак који каже да ако је смрт настала као

страни. Да бисте остварили право на породичну пензију, потребно је да се испуни један од
два, на зо ви мо их, основ на
услова. Један услов је да је ванбрачна заједница живота између вас трајала најмање три године (после ћемо о томе како
ово да докажете), а други услов
је да имате заједничко дете.
Међутим, нажалост, ту није
крај условима; поред испуњења једног (било ког) од ова два
основ на усло ва, ван брач ни
партнери право на породичну
пензију стичу тек ако испуне и
један од следећих услова, који
се разликују по томе да ли је
тражилац жена или мушкарац.
Ако сте жена, потребно је да
сте до смрти ванбрачног партнера навршили 53 године живота; ако нисте, имате право на
пензију ако сте, до смрти или у
року од једне године од дана
смрти ванбрачног партнера, постали потпуно неспособни за
рад; а ако ни то није случај,
имате право на пензију ако је
после смрти ванбрачног партнера остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију по том ванбрачном партнеру, а ви обављате

26 година живота) право на породичну пензију престане пре
навршене 53, али после навршених 45 година живота, може
поново да оствари право кад
наврши 53 године живота. Међутим, уколико право на стечену породичну пензију престане пре навршених 45 година живота, по овом основу више нећете имати право на њу.
Слично је и за мушкарце, дакле, ако сте мушкарац (поред
једног од два основна претходно наведена услова), потребно
је да сте до смрти ванбрачног
партнера навршили 58 година
живота, а ако то није случај,
имате право на пензију и у случају да сте, до смрти или у року од једне године од дана смрти ванбрачног партнера, постали потпуно неспособни за рад.
Ако не испуњавате тај услов,
могуће је да добијете породичну пензију и под условом да је,
после смрти ванбрачног партнера, остало једно дете или више деце која имају право на
породичну пензију по том супружнику, односно ванбрачном
партнеру, а ви обављате родитељску дужност према тој деци.
И овде су ова два подуслова,

Постојање ванбрачне заједнице и обавезе издржавања утврђује се у судском ванпарничном поступку.
Напомињемо да није довољно да се да изјава оверена код
јавног бележника, јер закон
изричито наводи да се постојање и трајање ванбрачне заједнице и обавезе издржавања
доказује у судском ванпарничном поступку.
Поступак се покреће тако што
се надлежном суду подноси
предлог ради утврђивања постојања ванбрачне заједнице и у
суду ће се предмет водити под
Р уписником. Такса је 390,00
динара за предлог, а исто толико ћете платити и таксу на одлуку суда. Дакле, до остварења
права на породичну пензију морате да прођете кроз ванпарнични поступак доказивања да
сте били у заједници. Ипак, није страшно како се чини јер су
овакви ванпарнични поступци
углавном краћи и једноставнији
од осталих судских поступака.

Важно је напоменути
да се право на
породичну пензију не
губи уколико
ванбрачни партнер/ка
ступи у брак или
заснује нову
ванбрачну заједницу.

Ако после свега прочитаног
сматрате да испуњавате све
услове да остварите право на
породичну пензију, треба да
знате да се захтев подноси филијали последњег осигурања,
односно према месту пребивалишта умрлог корисника пензије. У обрасцу захтева су наведени докази које је потребно
приложити.
Исплата породичне пензије
се врши на текући рачун, на
рачун установе у којој је корисник смештен, на девизни рачун (ако корисник има пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.
Сматрамо да је важно да знате да ако је умрли осигураник
односно корисник права радио
и у иностранству (укључујући
и бивше југословенске републике), о праву на породичну
пензију по основу иностраног
стажа одлучује се по прописима те државе.

Када губите право на
породичну пензију?
Једном стечено право на породичну пензију, зависно од услова које смо претходно навели,
може да се изгуби. Ипак, добра вест је да се оно најчешће
губи привремено када се исплата породичне пензије обуставља. До тога долази ако корисник пен зи је за сну је рад ни

однос или отпочне да се бави
самосталном, односном пољопривредном делатношћу.
Срећом, и од овог правила
постоји изузетак који каже да
се исплата неће обуставити онда када је месечна уговорена
накнада нижа од најниже основице у осигурању запослених
која важи у моменту уплате доприноса.
Уколико ипак желите да радите и да зарађујете упркос томе што сте прималац породичне пензије, битно је да знате да
се кориснику породичне пензије даје могућност да буде ангажован по основу обављања

привремених и повремених послова или послова по основу
уговора о делу односно послова по основу ауторског уговора, као и послова по основу других уговора, код којих за извршен посао остварују накнаду.
Важно је знати и да се исплата породичне пензије обуставља и због коришћења старосне, превремене старосне пензије или инвалидске пензије.
Ако престанете да радите,
добро је да знате да је по престанку осигурања довољно само да поднесете захтев Фонду
да вам се успостави исплата
пензије. Уколико и даље испуњавате услове за породичну
пен зи ју, Фонд ће ре ше њем
поново успоставити исплату
пензије.
Дакле, губитак и обустава
права на породичну пензију
нису исти појмови. После обуставе корисник може да настави да остварује једном претходно стечено право када се
стекну потребни услови за наставак, док је губитак права на
породичну пензију коначан и
не може да се настави или поново оствари по истом основу,
већ само по новом.

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.
Важно је напоменути да се
право на породичну пензију не
губи уколико ванбрачни партнер/ка ступи у брак или заснује нову ванбрачну заједницу.
За крај треба да се зна да лице које је проузроковало смрт
осигураника, односно корисника права, намерно или крајњом непажњом, не може по
том основу остварити право на
породичну пензију.

Закључак
Да ва ње пра ва ван брач ним
партнерима на породичну пензију још један је крупан корак

у изједначавању права брачних и ванбрачних партнера.
Иако су обе заједнице изједначене по актуелном Уставу
РС, у стварности неједнакости
још увек постоје (на пример
брачни и ванбрачни партнери
нису изједначени у праву на
наслеђивање). Стога је изједначавање обају партнерстава
у поменутом праву на породичну пензију значајан помак
на путу ка потпуној равноправности брачних и ванбрачних
партнера.
Драгиша Ћалић
(Текст је преузет са сајта
„Отворена врата правосуђа”)
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Када ће „Хигијена”
односити кабасти отпад?

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧИСТ ДИМЊАК, ТОПЛИЈА ЗИМА

ОЏАЧАРИ БРИНУ О ГРЕЈАЊУ
И ДЕЛЕ СРЕЋУ
Месеци у години када су димничари
највише упослени јесу септембар и
октобар. Тада обично сви размишљају о томе како да се угреју током предстојеће зиме. А ако за грејање користите шпорет или пећ, ништа није важније него проверити у каквом је стању остао димњак од прошле године.

У оквиру акције „Октобар – месец
чистоће”, коју традиционално организује ЈКП „Хигијена”, радне јединице „Чистачи” и „Одношење отпада”
односиће кабасти отпад у периоду од
1. до 30. октобра, од 7 до 15 сати. У
истом том периоду грађани могу добити додатна објашњења о овој акцији
путем телефона 327-000 и 310-203.
Ево информација за све наше суграђане који су се распитивали када
ће радници „Хигијене” односити кабасти отпад из њихових насеља и када да припреме стари намештај, белу технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и сав други отпад изузев грађевинског шута.
У четвртак, 1. октобра, на распореду су следеће улице: Мученичка, Теслина, Вука Kараџића, И. Барајевца,
Косовска, Штросмајерова, Ђуре Јакшића, Н. Ђурковића, Кеј Радоја Дакића, Доситејева, Бате Михаиловића,
насеље Содара, Солара, Трг слободе,
Војводе Радомира Путника, Војводе
Петра Бојовића, Мите Топаловића,
Петра Арачића, Трг краља Петра I,
Војводе Мишића, Његошева, Немањина, Карађорђева до Моше Пијаде,
Браће Јовановић, Светозара Милетића, Бранка Радичевића, Браће Јовановић 33-а, Змај Јове Јовановића, као и
ОШ „Стевица Јовановић”, Техничка
школа „23. мај”, ОШ „Јован Јовановић Змај” и Гимназија „Урош Предић”.
У петак, 2. октобра, кабасти отпад
треба да припреме становници следећих улица: Милоша Требињца, Цара Душана, Првомајске, Цара Лазара, Максима Горког, Жарка Зрењанина, насеља Зеленгора, Нушићеве,
Краљевића Марка, насеља Тип Станко, Пепељаре, Владимира Жестића,
Петра Прерадовића, Филипа Вишњића, Др Светислава Касапиновића, 6. октобра, Др Жарка Фогараша,
Бранка Ановића, Таковске, као и
ОШ „Бранко Радичевић”, ОШ „Мара Мандић” и СШ „Никола Тесла”.

У понедељак, 5. октобра, на реду
су Баваништански пут и стара Миса.
У уторак, 6, октобра, акција се наставља на следећим локацијама: насеље Тесла, Ослобођења, Лава Толстоја, Милке Марковић, Кнеза Михаила Обреновића, Чумићева, Јосифа Маринковића, Аксентија Максимовића, Др Марије Прите, Петра
Кочића, Радоја Домановића, Граничарска, Пере Сегединца, Стеријина,
Милоша Обреновића, Стевана Шупљикца, Железничка станица „Предграђе”, ОШ „Исидора Секулић” и
ОШ „Ђура Јакшић”.

Припремите стари
намештај, белу технику,
амбалажу, ауто-лимарију,
гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев
грађевинског шута.
У среду, 7. октобра, на распореду
су улице: Димитрија Туцовића, Марка Кулића, Хајдук Вељкова, Патријарха Чарнојевића, Матије Гупца,
Иве Курјачког, Михајла Пупина, Јове Максина, Уроша Предића, као и
ОШ „Васа Живковић”.
У четвртак, 8. октобра, радници
„Хигијене” посетиће следеће локације: насеље Младост, Кајмакчаланску, Пелистерску, Новосељански пут
до Надела, насеље Кудељарски насип, СШ „Јосиф Панчић” и ОШ „Свети Сава”.
У петак, 9. октобра, чистачи ће
радити по позиву грађана и обилазити терен који су посетили од 5. до
8. октобра. Распоред за други део
акције објавићемо у наредном броју
„Панчевца”.

Грејна сезона траје око 150 дана, па су
натоложена чађ и смола тада препрека да се дом утопли. Неки димничари
обично тврде да је препоручљиво чистити димовод два пута током године.
Обавезно темељно чишћење димних канала врши се најпре на крају
грејне сезоне, односно током лета. Тада се извлачи сва гареж с најниже тачке оџака (вратанца димњака) и тиме
се грејно тело припрема за следећу
зиму. Током саме средине сезоне грејања оџачари се поново лате посла ради спречавања загађености атмосфере.

Одаберите право време
С друге стране, димничар Небојша
Нисић из насеља Стари Тамиш, по
струци хемијски техничар, објашњава да је оџак довољно чистити једном
годишње. Он се димничарским занатом бави десет година и познат је међу нашим грађанима, као и код мештана у Јабуци, Качареву, Долову.
– Димњак треба чистити сваке године пред почетак грејне сезоне, јер
у супротном може доћи до зачепљења. Тада настају прави проблеми, а
неретко и пожари. Дим у кући се ствара када оџак није очишћен и када сагоревање није добро. У случају проходности димњака, кад се одстрани
гареж, чак би и ваздух био чистији,
јер тада гар не би одлазила у спољашњу средину. Иначе се сваке године
десе сигурно по два-три пожара када
се димњак запуши – рекао је Небојша.

Не чекајте последњи час
Многи грађани чекају последњи час
и оџачара зову тек кад им се димњак
зачепи. То може бити незгодно и за

њих саме, јер тада неколико дана морају бити без грејања док се оџак охлади, а потом и очисти. То је још један
разлог зашто је потребно интервенцију димничара захтевати на време,
то јест превентивно.
– Од укупног броја мојих сталних
корисника само њих десет одсто је
редовно. Неки олако схватају припреме за грејање или мисле да могу и сами да очисте димњаке. Све зависи од
особе до особе. Има наравно и оних
који су одговорни – додао је Нисић.

То не може свако
Цене услуга чишћења димоводних система махом су симболичне. Према
градским прописима који дефинишу
услове под којима оџачар може да ради, на крововима зграда мора да постоји платформа за чишћење димњака
са оградом. Када ње нема, димничар
се пење на сам кров. Треба бити врло
вешт и уложити озбиљан физички напор како бисте обмотали и извукли
сајлу с куглом (ђуле) да би се с најниже тачке покупила сва обрушена гареж.
Зато посао димнича није нимало лак.

– Рад на висини је тежак, па морате бити опрезни. Ја нисам никада
имао повреду на раду, али то је зато
што се дуго бавим овим послом, који
схватам врло озбиљно. Многи, за разлику од мене, раде на црно. И то може да буде опасно. За посао димничара ипак треба полагати испит и
имати добро искуство – објаснио нам
је Небојша.
Чињеница да је посао димничара
прљав и ризичан најчешћи је разлог
због којих се овај занат заобилази. Али
у причи о оџачарима није могуће избећи народна веровања која постоје
колико и овај занат. Сви причају о срећи коју они доносе. Верује се да, ако
желите да „магија” делује, из четке
треба да чупнете коју длаку. Четке су
сада, међутим, челичне... У прошлости су људи волели да сретну оџачара,
јер је и то био добар знак, под условом
да у том тренутку протрљате дугме. И
данас би то можда био случај да се
они и даље возе бициклом или иду пешке, уместо што користе аутомобиле,
у којима их је тешко препознати.
Ј. Катана

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ПРАВИТЕ ЗАЛИХЕ МЕСА?

Ни замрзивач није што је некад био

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више
делова Панчева
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак,
1. октобра, ујутру, онда ће вам можда бити од користи информација
да је „Електровојводина” за тај дан
најавила искључења струје због радова на електродистрибутивној мрежи, и то у три наврата у три дела
града.
Најпре од 8 до 8.30 струје неће
имати Улица Михајла Пупина од
Улице Светог Саве до Улице Јовице
Безуљевића, као и део Улице Јове
Максина од Светог Саве до Синђелићеве и део Синђелићеве улице од
Јове Максина до Михајла Пупина.
Истог дана, од 9.30 до 11 сати, без
напајања струјом остаће део Улице
Иве Курјачког од Светог Саве до
Синђелићеве, а од 11.30 до 14 сати
део Улице Михајла Пупина од Светог Саве до Синђелићеве.
У петак, 2. октобра, струје од 10
до 12 сати неће имати парна страна
Његошеве улице.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У понедељак, 5. октобра, од 8 до
10 сати, струје неће имати Улица
Марина Држића 7, 7-а, 7-б, 7-ц, 7-д,
7-е и 10, Kосте Трифковића 16, 16-а
и 16-б, Јоакима Вујића од броја 11
до броја 33-а, Kоче Рацина 11–19 и
12–18, цела улица З. Петровић и И.
Андрића 23-а и 24-а.
Од 10.30 до 12 сати искључење је
планирано за Улицу М. Држића 5,
5-а, 5-б, 5-ц, 5-д и 8; Д. П. Шанета
26, 30-ц, 30-б и 30-е, за самопослугу
„Симпо теписи” и Улицу Вељка Влаховића 46, 46-а, 48 и 50.
Од 12.30 до 14 сати струје неће имати становници Улице Марина Држића
1 и 3, Саве Шумановића 1–7 и 2 и 4, Д.
П. Шанета 9 и парне стране од Прешернове до В. Влаховића, као и Основна школа „Мирослав Мика Антић”.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Информације о искључењима редовно се
ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

С. БЛАГОЈЕВИЋ

Љ. СРДИЋ

Познато је да је јефтиније гајити стоку или купити месо од сељака него
исту количину пазарити у месари или
маркету. У првом случају, телетина,
свињетина или јагњетина су сигурно
квалитетније и сигурније за употребу, али мало ко за такав начин обезбеђивања меса има времена или услова. Производи из месара неретко су
пуни адитива, али некада су они једина опција.
То су нам рекли и наши грађани,
међу којима многи и нису љубитељи
меса, док су други сасвим задовољни
робом која им се нуди на тржишту.
Нико од суграђана с којима смо разговарали не прави залихе меса, а разлози су различити.

А. ШКЕБАРЕВИЋ

Ј. ВУКОВИЋ

месаре. Било би сулудо да правим неке залихе. Мислим да је снабдевање
на дневном нивоу сасвим довољно и
да нема потребе за гомилањем производа. Прошло је то време. Раније је
било нормално да имате замрзивач
од 500 литара, где су жене стављале
све и свашта. Вероватно да је у неким
већим породицама тако и даље јер
има неке логике у том случају, али за
нас „нормалне” потрошаче то није потребно. Сви углавном имамо комбиноване фрижидере с три фиоке. У те
три фиочице све ставим.

САНЕЛА БЛАГОЈЕВИЋ,
професорка виолине:
– Купујем искључиво 150–250 грама. Више од тога ми заиста није потребно. И не волим да једем месо нешто посебно. Мислим да је више него
довољно појести три пута недељно нешто мало меса. Веће количине купујем кад славим рођендан или за славу.

АНКА ШКЕБАРЕВИЋ, занатлија:
– Не правим залихе. Конкретно,
разлог је то што, ако месо не потрошите тог дана кад сте га купили, оно
почиње буквално да смрди. То је оно
што сам ја приметила и што ми, наравно, смета. Квалитет меса из продавница је нула. Они који производе
своје месо или га купују у селу сигурно се квалитетније хране него ми који
овде у граду купујемо. Ја пазарим у
супермаркетима. Врло су мале разлике
између Зелене пијаце и самопослуга.

ЉИЉАНА СРДИЋ,
машински техничар:
– Пролазим Улицом Жарка Зрењанина сваког дана и уз пут имам три

ЈОВАН ВУКОВИЋ, војно лице:
– Не купујем много. Немам потребе за тим. Узимам колико ми треба.
И то ми у хладњаку стоји можда само

М. ТАДИЋ

М. ВАСИЋ

тог дана. Не правим резерве. Иначе
живим на селу и гајио сам стоку. И
тада смо пунили фрижидере, нормално. Ове године ипак немам своје свиње. Сигурно да је било боље када смо
сами спремали месо, било је млађе и
знали смо шта једемо, али немамо
проблема ни сада. Зашто бисмо?
МИКАЈЛО ТАДИЋ, пензионер:
– У замрзивачу су некад биле по
две свиње, сад нема ничег. Имамо само печене паприке и то је све. Не пунимо ни фрижидер ни замрзивач прекомерним производима. Ми смо пензионери. Ионако сваког дана шетамо, свратимо и купимо шта нам је
потребно. Што бих замрзавао робу
кад могу свеже да узмем? Исто је да
ли ћете јести домаће или куповно месо, зато што се и један и други тов
храни концентратом. Нема разлике.
МИЛОРАД ВАСИЋ, пензионер:
– Не купујем месо у већим количинама, поготово зато што једем само
рибу. Користим је доста у исхрани.
Одмах је испечем или купим већ готову, на пијаци. Пазарим и конзервисану рибу. Рибље месо треба јести бар
једном недељно, али код нас људи и
немају баш тај обичај.
Јелена Катана
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НАЈЗАД КРЕНУЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

ВРЕМЕ АСФАЛТИРАЊА
У свим местима биће
урађена понека улица

Банатски Брестовац: Месна
заједница се ових дана бави
инсистирањем код надлежних
да се предузме нешто у вези с
лошом ситуацијом у Парку
природе Поњавица. Дом културе организује промоцију романа „Via Dolorosa”, аутора
Дарка Јешића у четвртак, 1.
октобра, од 18 сати, а 10. и 17.
октобра радионице веза (пријаве на телефон 066/362-352).

Радови већ
стартовали
Коначно је почела реализација дуго најављиваног јавно-приватног партнерства, које би требало да се убрзо одрази и на
развој сеоске инфраструктуре.
Наиме, као резултат поменутог споразума Града Панчева и заинтересованих инвеститора и извођача радова у свим
насељеним местима биће понешто урађено, а већина улагања односи се на асфалтирање улица.

Машине брује у Глогоњу,
Новом Селу и Долову
Тако се недавно у неколико
делова Глогоња већ зацрнела
маса на бази мешавине битумена и дробљеног камена. Према речима председника тамошњег Савета МЗ Славка Јовановског, радници на ваљковима и другим машинама већ
су нанели подлогу на траси од
два ки ло ме тра у Млин ској
улици.
– Поред тога, у току је изградња коловоза исте дужине у Првомајској, док ће у Улици ЈНА
бити асфалтирано 240 метара,
од Улице ослобођења па све до
насипа. Ако нас време послужи, све то ће бити готово крајем
сле де ће не де ље – на ја вљу је
Јовановски.
Он истиче и да од око 20 километара путева кроз село још
око пет и по километара није
асфалтирано, од чега је половина насута струганим асфалтом и ризлом.
Радови у оквиру јавно-приватног партнерства почели су
и у Новом Селу, а реч је о пресвлачењу „у црну боју” Улице
братства-јединства. Намера челника те месне заједнице је да,
у сарадњи с градским инстанцама, ураде нове путеве и у
улицама ЈНА, Жарка Зрењанина, Михајла Пупина, у Железничком насељу и на Црепајском путу.
И у Долову је стартовао поменути инвестициони циклус,
и то од Улице Саве Kовачевића.
Према речима надлежних из
тог села, уколико све протекне

Месне актуелности

Још се пуши црна „простирка” у Млинској улици у Глогоњу
у планираном ритму, завршетак овог посла се може се очекивати за седам до осам дана.
Њихова намера је да у блиској
будућности асфалт прође и кроз
улице Иве Лоле Рибара, Братства–јединства, Зимску и Соње Маринковић.

Ускоро и у Јабуци и
Качареву...
Што се северних села тиче, засад машине не брује у два места. У Јабуци је, како каже њен
први човек Слободан Илић,
циљ да се укупно ураде три
улице у укупној дужини од око
350 метара, уз напомену да ће
тамо у склопу тих инвестиција
бити изграђене и пешачке стазе.
– Урадићемо део Вардарске
улице у дужини од 100 метара,
у комплету с тротарима, а биће
реализовани и наши пројекти
за изградњу коловоза у Змај Јовиној улици и у Улици Гоце
Делчева. У питању је реконструкција и надам се да ће то
бити окончано у овој години.
Иначе, од укупно 36 километара путева у нашем селу, имамо
још две улице на периферији,
према плажи Скела, од по педесет метара, што би такође у
перспективи требало да буде
асфалтирано – најављује Илић.
Према речима председника
ка ча ре вач ког ме сног са ве та
Бранка Бокуна, предвиђени су
радови на пресвлачењу чврстом подлогом делова Виноградске улице. Он додаје и да
су све друге асфалтиране, изузев

једне попречне између Косовске и Македонске.

Јужна села стартују нешто
касније
А када је реч о јужним селима,
план је да реализација јавноприватног партнерства крене нешто касније. У наредном периоду ће и у Брестовцу, на основу
изјаве првог човека тог села Драгана Миричића, бити асфалтиране четири улице: Иве Лоле
Рибара, у дужини од 300 метара, Вука Kараџића (550), Kутина
2 (1.100) и Поњавичка (300).
– Рокове још увек не знам,
али верујем да ће радови бити
обављени следеће године. Што
се нас из Месне заједнице тиче, најбитније је да смо пројекте обезбедили и предали их
градским службама, које су их
ускладиле с новим прописима
– наводи Миричић.
Његов колега из Омољице Душан Лукић слично размишља,
јер очекује да ће тај посао кренути почетком наредне године,
а у плану је пресвлачење калдрмисаних улица: Задружне,
Авалске, Жикице Јовановића
Шпанца, Јосифа Панчића...
– Још увек имамо двадесет
једну неасфалтирану улицу, али
су већином то кратке и споредне улице, што је око тридесет
пет одсто од укупне путне мреже. С друге стране, и неки асфалтни коловози чекају озбиљну поправку, јер су већ дуго у
употреби, а одржавања није било годинама – каже Лукић.

Насупрот томе, Старчево је
место у којем су све улице до
последње прекривене поменутом подлогом, а према речима
председника тамошњег савета
Петра Андрејића, у плану је реконструкција оних дотрајалих.
– Трудили смо се да равномерно распоредимо послове по
насељима. Тако ћемо ускоро
да санирамо путеве у Улици
кестенова, у Вељка Влаховића,
Пролетњој, Војвођанској, Виноградској, као и у делу Баштенске. Требало би да радови
почну 9. новембра – рекао је
Андрејић.
И, напослетку, у Иванову, како каже тамошњи „селоначелник” Јошка Дудуј, до марта наредне године биће пресвучене
тамном подлогом све преостале неасфалтиране улице. У питању су Пролетерска, у дужини
од 350 метара, делови Матије
Гупца – од 29. новембра до Доже Ђерђа (200 метара) и од Доже Ђерђа до Насипске (180 метара), затим Војвођанска – од
7. јула до Петефи Шандора, као
и део Улице Иве Лоле Рибара, у
дужини од 700 метара, и део
Насипске (150) који је повезује
са Улицом Матије Гупца.
– То значи да ће нам остати
само још Насипска улица, коју
не можемо да радимо пре него
што тамо прође каналазација.
У плану је и рехабилитација
тротоара у Улици 29. новембра, поред школе и цркве, у
дужини од 450 метара – наводи Дудуј.

Банатско Ново Село: Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” организовало је манифестацију „Банатски хлеб”
у суботу, 26. септембра, у малој сали Дома културе. Роман
„Via Dolorosa” аутора Дарка
Јешића биће промовисан у суботу, 3. октобра, од 19 сати, у
библиотеци Дома културе. Први ансамбл те установе и Народни оркестар имали су фотографисање за календар Дома културе, чија се израда
планира крајем године, док
се изложба тих фотографија
очекује средином октобра.
Долово: Трају радови на санацији румунске православне цркве. У току су и ископавања, која обављају археолози Народног музеја у Панчеву, на археолошком налазишту Циглана на излазу из Долова према Мраморку. Доловачко удружење пензионера
обележило је у недељу, 27.
септембра, Европску недељу
активности, а у среду, 30. септембра, њих тридесетак посетило је Вршачки брег.
Глогоњ: У оквиру јавно-приватног партнерства, у току је
асфалтирање комплетне Улице 1. маја, као и дела Улице
ЈНА од Ослобођења до насипа, а већ су завршени радови
у Млинској.
Иваново: По налогу Месне
заједнице у току је реконструкција ограде од зграде те
институције до школе. Поменута образовна установа обележиће Дечју недељу у току
следеће недеље, уз поштовање свих прописаних мера.
Јабука: Због лоших временских услова прскање комараца, које је требало да буде
спроведено 25. септембра, одло-

жено је за следећу недељу. Радници ЈKП-а „Вод-ком” недавно су у парку на стадиону затекли поломљену ограду и даске
на трибинама, па је случај пријављен полицији. На несавесне
појединце се апелује да не уништавају јавну имовину.
Качарево: Дом културе организовао је у четвртак, 24. септембра, у простору Дома омладине, извођење монодраме
„Пробуди се, љубави” у извођењу Балканске трупе АРА.
Деца из секције удружења
„Вардар” под називом „Видоје Дојчиновски Даскалот” рецитовала су на македонском
језику у понедељак, 28. септембра, у просторијама поменуте организације качаревачких Македонаца, у којој
је организовано и спремање

традиционалних специјалитета, попут банице.
Омољица: У склопу јавно-приватног партнерства за почетак наредне године планирано је и пресвлачење калдрмисаних улица – Задружне,
Авалске, Жикице Јовановића
Шпанца и Јосифа Панчића.
Старчево: Радно време музеја у октобру је уторком, четвртком и суботом од 17 до
19 сати, средом од 13 до 15
сати, a недељом сат дуже, док
је за посете у радно време (9–
15) потребно позвати на бројеве телефона 631-144 или
063/565-752. Изложба графике из уметничке збирке породице Чолаковић отворена
је у четвртак, 24. септембра,
у галерији „Боем”. Четири
извиђача из Старчева током
викенда су успешно положила републички комбиновани
водни течај у природњачком
парку Арборетум у Обреновцу, а један од предавача био
им је и Марко Ивошевић, начелник старчевачких скаута
и Савеза извиђача Србије.

НОВО СЕЛО ПОНОВО У ЗНАКУ НАСУШНЕ НАМИРНИЦЕ

Најбољи је домаћи, и то – банатски
Без љубави нема
ни доброг хлеба
Шеста манифестација под називом „Банатски хлеб” одржана је у суботу, 26. септембра, у
новосељанском Дому културе,
поново у режији Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”.
Председница те организације
Снежана Баба рекла је на самом отварању да она и друге
чланице нису желеле да прекину нит традиције ни упркос
пандемији, што је условило да
манифестација протекне, уз пошто ва ње ак ту ел них ме ра,
скромније него уобичајено, то
јест без гошћи са стране и наступа фолклораша. Она је поздравила званице, међу којима
је био и градоначелник Александар Стевановић, а у име Града Панчева скупу се обратила
Ивана Росић, председница Савета за родну равноправност.
Није изостало ни такмичење,
које је овог пута било подељено
у две категорије. У конкуренцији чланица удружења победила
је Љубица Петровић, којој је то
први такав трофеј. У њен хлеб
иду три-четири врсте брашна
„тип 400”, затим вода, квасац и
со; потом се то меси два-три пута и пече око сат времена, а ако

Награђене за умешно умешен банатски хлеб
се чува у фрижидеру, може да
потраје читаву недељу.
У конкуренцији осталих мештанки најбоља је била Јелена
Топић, по занимању виша медицинска сестра на Клиници
за хематологију. Победнички
хлеб је спремила на сличан начин и затим га пекла 30 минута у рерни загрејаној на 250
степени и још 20 минута на
200 степени. Како каже, најбоље га је јести с кајмаком.
Председница Снежана Баба
наводи да су се ове године одлучиле на овакав начин надметања због епидемиолошке
ситуације.
– Поред тога, те жене, иако
нису наше чланице, као сугра-

ђанке, комшинице, рођаке и
пријатељице помагале су нам
и раније, па смо одлучиле да

се на овај начин одужимо –
истиче председница.
Све оне радо праве хлеб код
куће, а овог пута су показале
дозу креативности. Тако је Слађана Тешић свој експонат уобли чи ла као слав ски ко лач,
премазала га јајетом и посула
сусамом; Славица Новаковић
је испекла интегрални хлеб, па
је, уз обично, ставила и хељдино брашно, док се Милена Јакшић определила за класичан
изглед. Према речима Зорке
Опарнице, да би нешто испало
лепо и укусно, потребно је и
много воље, са чим се слаже и
Јелена Павловић, која истиче
да без љубави нема ничега, па
ни доброг хлеба.

ПО БЕ ДИ ЛЕ ЉУ БИ ЦА И ЈЕ ЛЕ НА
У улози једног од чланова
жирија ове године нашао се
и локални пекар Африм
Кљуши, који каже да је конкуренција била изузетна.
– Вредновали смо квалитет водећи се с више критеријума, пре свега укусом,
који је зависио и од избора
састојака, а затим и тиме
како је хлеб испечен – наводи пекар.

Након дужег већања жири је напослетку изабрао
најбоље, па је у конкуренцији чланица удружења победила Љубица Петровић, испред Родике Веселинов и
Дорине Ђурић, док је међу
осталим мештанкама најбоља била Јелена Топић, а
друго и треће место заузеле
су Славица Новаковић и
Минодора Ардељан.

СКУП НАЈСТАРИЈИХ ДОЛОВАЦА

Активни пензионери

Доловачко удружење пензионера наставља да организује
разноврсне садржаје, чиме
знатно олакшава и улепшава
треће доба својим члановима.
Овог пута су старији али неуморни житељи поменутог места у недељу, 27. септембра,
обележили Европску недељу
активности, под слоганом „Буди активан”, и то тако што су
се окупили у, за садашња времена, завидном броју од преко четрдесеторо људи, у популарној „долини”, на новом мини спортском центру. Наравно, уз неизоставну максималну примену свих предвиђених
мера у вези с борбом против
коронавируса.
На кон крат ког ка зи ва ња
председника удружења Вла-

де Димитријева о циљевима
овог дружења, сви они прошетали су се атрактивном кружном стазом.
Овом приликом доловачки
пензионери су показали и велику бригу о особама са инвалидитетом, којима су пре растанка
упутили речи подршке и пожелели пријатан недељни ручак.
Већ неколико дана касније,
у среду, 30. септембра, њих
тридесетак посетило је Вршачки брег, поред осталог и манастир Месић и Вршачку кулу.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КРАЈЕМ ОКТОБРА БИЈЕНАЛЕ УМЕТНОСТИ

Културни телекс

СМРТ УМЕТНОСТИ,
ЖИВЕЛА УМЕТНОСТ!

Тематски програм
Петак, 2. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промоција
књиге „Сто година шаха у Панчеву 1920–2020”. О књизи ће
говорити аутор Константин Орлов, а коментарисаће Мирослав Жужић Жуле, драмски уметник.
Уторак, 6. октобар, 19 сати, Свечана сала Народног музеја:
свечаност „Панчевачко српско црквено певачко друштво Димитрију Стефановићу”.

ДОНАЦИЈА РОТАРИ-КЛУБА „GEORG WEIFERT”

Контрабас за
Музичку школу

Ротари-клуб Панчево „Georg
Weifert” донирао је контрабас марке „Schneider” Музичкој школи „Јован Бандур” у
уторак 22. септембра.
Директор школе Михајло
Јовић примио је представнике овог клуба, изразио велику
захвалност на донацији и истакао да му је драго да клуб
показује бригу о музичком
образовању деце у нашем граду.
Ово је једна у низу акција
које овај клуб спроводи, а у
току припреме за нове пројекте који ће бити у интересу
локалне заједнице.

МОЈ

Клуб је ове године донирао заштитне визире и бесконтактне топломере Општој
болници у Панчеву и учествовао у акцији донирања
средстава Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” која је организована на нивоу свих ротари-клубова у Србији и Црној Гори.
Клуб је овим примером желео да подстакне и остале појединце и организације да се
активно укључе у подизање
музичке културе и образовања на локалном нивоу.

избор

МОЈ

Феноменологија
европских прилика
Сања Момчиловић,
визуелна уметница
ФИЛМ: „Битно ми је како живим, а не где живим”, реченица је немачке пензионерке Петре из Хамбурга, која је једна
од многих пензионера који због
изузетно мале пензије, након
што плати станарину, остаје
са испод 100 евра на месечном нивоу у Хамбургу. Редитељ Срђан Шаренац је у свом
дугометражном документарном филму „Бугарски сан” покушао да прикаже другу страну обећане земље и економског раја ка коме гравитира
већина грађана Источне Европе. Испоставља се да осамнаест одсто превремено пензионисаних немачких држављана не може да „састави крај с
крајем” и они се махом у таквој ситуацији одлучују да своју пензију проведу у земљама
источне Европе које припадају Европској унији како би и
даље могли да користе здравствено осигурање. Они не говоре језик, углавном никога не
познају, али попут Петре одлазе у посткомунистички „пензионерски рај” из кога ми бежимо. Петра је са 700 евра немачке пензије у Бугарској имала пристојан стан, стабилну
егзистенцију, чак је успела и
да отвори своју галерију. Питам се куда наши пензионери
могу да оду и пронађу свој
„пензионерски рај” ако узмемо у обзир податак да је просечна пензија у Србији у јуну
износила 27.775 динара.

Страну припремила

Мирјана
Марић

Деветнаести Бијенале уметности, под називом „Смрт уметности, живела уметност!”, биће одржан од 31. октобра до
27. новембра у више излагачких простора у Панчеву. Овогодишњи концепт је осмислио
четворочлани ауторски тим који чине: др Ивана Башичевић
Антић, Сања Латиновић, др
Селман Тртовац и Стеван Вуковић, а реализује га Културни
центар Панчева, уз покровитељство Града Панчева и Министарства културе и информисања Републике Србије.
У оквиру овогодишњег програма радове ће изложити двадесет уметника из Србије и
Хрватске, међу којима су Раша Тодосијевић, Милица Билановић, Славко Богдановић,
Никола Џафо, Синиша Илић,
Ка та ри на Јо ва но вић, Ал фа,
„Куда.орг”, уметничка група,
Ера Миливојевић, Тијана Петровић, Зоран Поповић, Милица Ракић, Слободанка Ступар, Зоран Тодоровић, Весна
Токин, Трећи Београд – уметнички колектив и Вељко Павловић, Драган Војводић, Сања Ивековић, Ивана Арманини и Марко Голуб, Владимир
Фрелих и Дамир Стојнић (Хрват ска). Уче шће у ово го ди шњем програму узеће и теоретичари Јеша Денегри, Реинз Сераина, др Ивана Башиче вић Ан тић, др Сел ман
Тртовац, Сте ван Ву ко вић,
Саби не Хен сген и Ан дреј
Монастирски.

О овогодишњем концепту ауторски тим је записао:
„Постоје појаве у уметности
које су ницале мимо уобичајених правила и норми свог
времена и свакако мимо свих
оче ки ва ња. Те су по ја ве
чиниле оно што се на крају,
много после њиховог настанка, испоставило као прогрес у
уметности.
„Иако су историја и теорија
уметности традиционално помаке донедавно детектовале
са мо у ве ли ким цен три ма

умет нич ког све та (Њу јорк,
Рим, Париз) испоставило се
да су се у нашем региону (оном
који је чинио подручје бивших Југославија) такве појаве
такође дешавале, биле подједнако самоникле. Биле су у духу сличних напредних догађаја у тим великим центрима
и једнако доприносиле напретку у схватању и стварању уметности. Исто тако, нажалост,
биле су углавном игнорисане
или осуђиване у свом непосредном окружењу.

„Историзоване у текстовима Јеше Денегрија под појмом
’друге линије’, оне су нас овом
приликом занимале због начина на који су настале и утицаја које су оствариле. С обзиром на то да се прилике за
потпуно независно преиспитивање таквих процеса ретко
јављају, ми смо желели да овај
Бијенале буде управо место за
то – анализу токова на тој ’другој линији’ у уметности, линији у коју ми као тим дубоко
верујемо.”

ПАНЧЕВАЧКО СРПСКО ЦРКВЕНО ПЕВАЧКО ДРУШТВО ДИМИТРИЈУ СТЕФАНОВИЋУ

Музика и речи сећања
У Свечаној сали Народног музеја у уторак, 6. октобра, од
19 сати, биће одржана свечаност „Панчевачко српско црквено певачко друштво Димитрију Стефановићу” у част диригента ПСЦПД-а Димитрија
Стефановића, која је организована с благословом Његовог
преосвештенства епископа банатског господина Никанора.

До ма ћин је пред сед ник
Панчевачког српског црквеног певачког друштва Срђан
Миковић.
О једном од најзначајнијих
српских музиколога и филолога, који је дао посебан допринос изучавању византијске и
старе српске духовне музике,
ове вечери говориће епископ
аустријско-швајцарски, Италије

и Мал те го спо дин Ан дреј
(Ћилерџић) и проф. др Даница Петровић.
У музичком програму учествоваће Панчевачко српско
црквено певачко друштво, којим диригује мр Вера Царина,
Певница Светотројичког храма Подворја Руске православне цркве у Београду и солисти
Ненад Ристовић (тенор), Игор

Куртз (тенор) и Милан Обрадовић (баритон).
Организатор свечаности је
Панчевачко српско црквено певачко друштво, у сарадњи с Народним музејом. Покровитељи
су Српска православна црквена општина Панчево Центар и
Народни музеј, а техничку подршку је обезбедио Културни
центар Панчево.

ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ

Алиса у Земљи чуда
„Чија је ово песма?” Када су
се почетком двехиљадитих у
Истанбулу током једне вечере
у ресторану за истим столом
нашли Бугарка, Србин, Турчин, Бошњак, Грк, Албанац и
Македонац, изненада је једна
песма коју су у том моменту
музичари почели да свирају
довела до врло жучне расправе. Наиме, како то на Балкану
врло често бива, тема њихове
расправе била је чија је то песма заправо и, наравно, свако
од њих је по старом балканском обичају тврдио да песма
никако не може бити песма
оног другог и да је сигурно испрва настала на његовом тлу.
Након те вечере бугарска редитељка Адела Пеева одучује
да крене на путовање у потрази за пореклом песме. Пеева
је на свом путовању наишла
на више од седам различитих
верзија исте песме, а једино
што се у тој песми није мењало јесте музика. Њена суштина остала је иста, док су нас
наше сличности још једном поделиле. Читав Балкан пати од
нарцисизма малих разлика, наше сличности увек су биле најдубљи разлози за наше поделе.

У дворани Културног центра
Панчева у суботу, 3. октобра,
од 12 са ти, би ће од и гра на
представа за децу под називом „Алиса у Земљи чуда”, по
мотивима бајке Луиса Керола, ко ју из во ди „Allegretto
Teatаr” из Вршца. У представи играју Марија Жеравица,

Петар Кокиновић, Катарина
Орешан, Немања Милуновић
и Бојан Симић.
Алиса је враголаста девојчица у чију је собу залутао
чудан зец. Она одлучује да га
прати до Земље чуда, где ће
упо зна ти ра зна ство ре ња,
шашаве близанце, цвеће које

пева и говори, огромну гусеницу која се претвара у лептира, мачку која изводи разне вратоломије и Лудог Шеширџију. Алиса убрзо сазнаје
да је Земља чуда у великој
опа сно сти ко ја пре ти од
Црвене Краљице. Одлучује да
се упу сти у ве о ма опа сну

авантуру не би ли по мо гла
чудним створењима из Земље
чуда. У овој представи направљена је паралела између Земље чуда и планете и Црвене
Краљице и загађивања, како
би деци на забаван начин била представљена тема очувања природе.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ СВЕТЛАНЕ ЖИВАНОВ ЈАГОДИЋ

Љубав и…

Понекад се чини да љубав подразумевамо. Нечије присуство
у нашим животима је нешто

што би тако требало да буде и
углавном о томе не мислимо,
али оним људима танане душе

и великог срца сваки корак је
реч, а све речи дивна поезија
којом описују свет око себе.

Једна од њих је Светлана Живанов Јагодић, песникиња из
Панчева, која је недавно објавила другу збирку поезије, под
називом „Љубав и…”.
Књига је представљена у Народном музеју Панчево у среду
23. септембра, а у програму су
учествовале Јованка Јелић,
Јасмина Милановић и Стојанка
Цица Руптак, које су наизменично читале Светланине песме.
У паузама између читања Драган Станојевски Доца свирао је
домаћу поп-рок музику и тиме
целом догађају дао посебну драж.
Ко се сусрео са Светланином
првом збирком „Невидљива”,
зна с колико мало речи настаје најдивнија, стварна и животна поезија, а у новој књизи сазнаће и како стиховима може
да се испише љубав.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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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
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Проф. др Петар Алексић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

• видно поље.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ДО 8. ОКТОБРА
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

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

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ПРОДАЈЕМ џем од чистог
шипурка и суви шипурак
за чај. 060/161-64-78.
(296518)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЗА ГОЛФ 4, челичне фелне и гуме, моће посебно,
205/55/16. 063/231-442.
(296414)

ПРОДАЈЕМ половне ТА
пећи од 3, 4 и 6 киловата.
Тел. 063/217-560.
(296422)

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)

ТЕРМОАКМУЛАЦИОНА
пећ 4,5 кв, цер, постоље и
термостат, 60 евра.
063/867-40-34. (296530)
ФИЈАТ темпра 1998, бензин + гас, у одличном
стаљњу, јефтино. Тел.
060/373-35-11. (296566)

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
• Буква, багрем, храст – најповољније

БЕРАЧ кукуруза шемпетер, житна сејалица, машине, металне цеви за
ограду. 064/243-81-02.
(296531)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов симпов
тросед и фотељу, повољно. Тел. 353-067.
(295855)

МЕТАЛНА врата и прозори дводелна судопера и
собна врата. 066/572-9119. (296548)

• 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

ПЕЖО 307, кабрио, 2004,
спортски модел, 150 кс,
2.0 Л, изузетно атрактиван. 060/420-73-83.
(296443)
ПЕЖО 207 1.4, 2008. петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(296559)

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

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава , монтажа, гаранција, вршимо
поправке. 063/714-38-98.
(296359)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (296507)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори већих димензија,
једнокрилна балконска
врата – шалони. 062/12101-48. (2961757р)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(295845/р)

КУПУЈЕМ гаржу на Котежу 1, 065/998-75-04
(СМС)
ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха Чарнојевића 8. 063/315-872.
(296191)

Стовариште „Близанци”

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

(1/296421)

ПУНТО 3, 2011, 5 В, аларм, серво, клима, власник.
064/913-72-24. (296539)

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

ИЗДАЈЕМ паркинг место у
ОГРЕВНО дрво, повољно,
строгом центру Панчева.
063/893-89-87
багрем, буква, храст.
066/562-09-35.
(296444)
065/893-89-87
064/356-03-93, бесплатан
ИСПОРУКА ОДМАХ
ИЗДАЈЕМ гаражу у зајед- превоз, 4.500. (295088)
ничком објекту, Котеж 2.
ЛАНЧИЈА либра 1.6, 2002, 064/238-08-61. (296461)
МЕСНАТИ, прасићи, јафул атестиран плин, пет
гањци и свиње, могућнсот
ПРОДАЈЕМ гаражу у дво- клања и печења. 060/037година. 064/130-36-02.
ришту, у Ул. Жарка узре(296559)
11-96. (296153)
љанина 18. 060/080-37ПУНТО 3, 12, 2011/12, пе- 57. (296512)
ПРОДАЈЕМ зимски сет
тора врата, атестиран
точкова на алу фелнама,
плин, власник. 064/130за опелова возила. Ди36-02. (296559)
мензије 195/65, Р-15.
064/952-17-96. (296431)
ГОЛФ 4, 1.3, 2002, петора
врата, фул опрема, региПЕНТЕ, хонда 9.9, јонсон
строван годину. 064/1305, mercury 6, четворотакт36-02. (296559)
не. 064/482-65-53.
(296435).

ПУНТО 1, 1.1, 1997/98,
пеора врата, регистрован
годину дана. 064/587-5024. (296559)
ПРОДАЈЕМ ксару пикасо,
2002. 1.8 бензин, фабрички плин, прешла 247.000.
060/750-40-31. (296631)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 Л,
2013. годиште. 065/85393-29. (296593)
ПАСАТ Б 7, ТДИ караван,
на име купца. 061/26772-30. (296618)
ПРОДАЈЕМ ситроен ксара
пикасо, 2003, 2.0, ХДИ,
без пливајућег замајца.
Цена договор. 064/69802-25, 065/347-92-00.
(296589)
КЛИО 1.2, 2002, петора
врата, клима, повољно.
064/587-50-24. (296559)
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ДРВЕНИ кревет, очуван,
за једну особу, са сандуком за постељину.
013/345-204. (296460)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор, 130 квм,
у Тамиш капији. 063/17562-95. (296576)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(296517)
ТВ ЛЕД LG 32 инча,
12.000 динара, 42 инча
18.000 динара. 063/71545-52. (296547)

ПРОДАЈЕМ посао у раду
са комплет опремом и локалом. 063/865-80-38.
(296469)
ПРОДАЈЕМ нераста за
приплод мангулицу супрасну и прасиће од мангулице, козе, прекрупач
оџаци, гуске и патке.
064/121-43-65. (296483)
ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе, судоепра 3.000, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(296498)
ЛЕЖАЈ брачни с две фотеље мојца фотеља, гардеробни 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 ремонтоване
ТА пећи, свих киловата,
достава, монтажа, гаранција. 061/218-72-95.
(296569)
ПРОДАЈЕМ машину за сечење метал-црногорку.
063/807-50-65. (296607)
ПРОДАЈЕМ шелн стеге за
зидарске скеле. 063/80750-65. (296607)
ФРИЖИДЕР LG 80 л, две
полице, расхладна комора, 60 евра. 064/1894025. (296622)

НА ПРОДАЈУ плац 28 ари,
Кудељарски насип, градско грађевинско земљиПРОДАЈЕМ мању угаону
ште, излаз на две улице.
гарнитуру. 064/320-85-47. 068/408-97-21.
(296635)
(296158)

КУПОПРОДАЈА

JAVOR DRVO

ПОТРАЖЊА

STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (296421)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, договор. 060/138-52-38.
(296569)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пелистерској. 064/364-8318. (СМС)
ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, три стана, 8 ари
плаца. 063/829-89-48.
(295424)
ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра, договор. 063/163-80-77.
(296139)

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

КУЋА на продају, Старчево, главна улица, 8 ари
плаца, 80 квм, Информације на тел. 063/829-8318. (295323)
ПРОДАЈЕМ три њиве, на
преком другу, Новосељански пут. Тел. 064/91534-43. (295794)

НОВА МИСА, продајем
нову кућу у завршним радовима, власништво.
064/221-36-12. ()296501)

ПЛАЦ у почетку Кудељарца, 4.3 ара, 15.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(296513)

КОТЕЖ 1, кућа 185 + локал, 95.000; Старчево, 15,
кућа са локалом, 44.000.
„Јанковић”, 348-025.
(296506)

ТОПОЛА, кућа 100 квм, 7
ари плаца, колски улаз,
32.000. „Олимп”,
063/274-951. (296570)

ПРОДАЈА плацева, градско грађевинско, дозвољена градња. 064/212-5252. (296527)
КУЋА, Маргита, 180 квм
+ 3.5 ара, три етаже.
013/664-228, 063/740-2241. (296526)
КУДЕЉАРАЦ, нова спратна кућа, 280 квм, са лимарско-лакирерском радионицом 3,4 ара, 75.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (296513)

ВОЈЛОВИЦА, плац 14
ари, погодан за све делатности, 11.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(296570)
ГОРЊИ ГРАД, две стамбене 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. 066/355208. (296582)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170),
Кудељарац уз Техномаркет, инфраструктура.
063/729-72-86. (296415)
КАЧАРЕВО, кућа на продају 1200 квм, тераса 30
квм, ЦГ, гас, две гараже,
центар, без посредника,
договор. Намештена, брзо
усељива, плац 8 ари.
065/207-64-46.
(296493)

ПЛАЦЕВИ за инвеститоре,
од 130.000 до 170.000.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (296513)

КУЋА на продају са две
стамбене јединице, Новосељански пут 15. 064/13167-32. (296608)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

КУЋА у Бањи Врујци, легализовану, 65 квм,. Са 6
ари плаца, продајем или
мењам за мању стамбену
јединицу у Панчеву.
061/212-65-51. (296578)

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

ПАНЧЕВО, Војловица, кућа на продају 206 квм,
14,5 ари плац, Ул. Јаношикова 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, Баваништански 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, нова Миса. 060/155-59-30.
(296618)
КУДЕЉАРСКИ, трособна,
90 квм, 3.5 ара. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (296633)

064/64-39-721
СТАНОВИ
ПОНУДА

СВЕТОГ САВЕ, 30 квм,
27.900; 75 к вм, 69.800,
ВПР, нови станови.
069/655-214. (296370)
СТРОГИ центар, Трг слободе, 30 квм, сређен
опремљен, одмах усељив,
43.000 евра. Власник.
064/848-88-84. (296192)
ПРОДАЈЕМ станове у изградњи, у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. 063/315872. (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)

НОВА МИСА, кућа у одличном 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)

МИСА, једнособан, 42 +
тераса, реновиран,
26.500. „Јанковић”, 348025. (296506)
НАЈСТРОЖИ центар, троипособан, 106 квм, II,
106.000. „Кров”, 060/55164-50. (296513)

ТЕСЛА, 2,61 ар, 45 + 11,
струја, вода, 30.000; Војловица 5,35 ари, 68 квм,
32.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296640)

СТРОГИ центар, 51 квм,
ЦГ, двособан, ВП, усељив.
(470), „Дива”, 064/24605-71. (296603)
ДВОРИШНИ стан, 43
квм, ТА, 22.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(296595)
КОТЕЖ 2, трособан, дуплекс, 70 квм, V, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (296633)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће
у Панчеву. Брза исплата.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (294800)

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

ХИТНО потребни станови
на свим локацијама, исСТРЕЛИШТЕ, двособан, 3,
плата одмах. (679), „Трем
VI, 57 kvm, 39.000. (67),
01”, 063/836-23-83. (296595)
„Милка М”, 063/744-2866. (296640)
КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама. Брза исплата.
ТЕСЛА, рособан, IV, 88
(353), „Премиер”, 063/800-44квм, две терасе, 60.000.
30. (296633)
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296640)
СТАН, Баваништански, 83
квм, празан, усељив,
15.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296640)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 98 к вм, Тесла, Цг.
064/320-84-32. (296567)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне некретнине, све
СТРЕЛИШТЕ, четворосолокације, брза реализацибан, 80 квм, VII, ЦГ,
ја. (67), 063/744-28-66.
65.000. „Олимп”, 351-061, (296640)
063/274-951. (296570)

СТАНОВИ
ЗМАЈ ЈОВИНА, дворишни,
26 квм, једнособан,
ИЗДАВАЊЕ
12.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен,
(296570)
реновиран стан на Содари. ЦГ, III спрат, лифт,
УЛИЧНИ деоп куће, Војловица, 56 квм, двособан, кабловска. Стан је погоусељив, 12.000. „Олимп”, дан за 2-3 особе. Цена
351-061, 063/274-951.
220 евра. 065/255-28-92
(296570)
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, 54 квм, реновиран, ТА грејање, Содара, 230 евра. Тел.
064/245-88-57. (296437)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ЈЕДНОСОБАН стан, строги центар, полунамештен,
високо приземље, 33 квм,
реновиран, 200 евра/квадрат. 060/428-73-83.
(296443)
ИЗДАЈЕ се једносоан стан
у кући, усељив, од 10. октобра 2020. године, ненамештен или намештен,
више информација на
тел. 013/362-098,
063/707-18-75. (296560)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Шемића 70-а, Панчево. Тел.
013/354-703. (296408)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Тесли.
Тел. 063/805-59-36.
(296482)

ИЗДАЈЕМ полулнамештен
једнособан стан, 43 квм,
Котеж 2, Војвођански булевар. 060/707-32-34.
8296477)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са употребом кухиње и
купатила. 065/672-33-00.
(296403)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Стрелишту. 063/720-72-10.
(296490)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у центру града,
за самце. 063/733-02-53,
(296514)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ, ПР,
ИЗДАЈЕМ једнособан
договор. (679), „Трем 01”, стан на старој Миси. По063/836-23-83. (296595)
звати на бр. 063/775-29СТРЕЛИШТЕ, двособан,
сређен, VI, 58 квм, две те- КОТЕЖ 1, 37 квм, 30.000 94 (СМС)
расе, 42.000. „Кров”,
евра. 063/449-090.
ИЗДАЈЕМ намештен, јед060/551-64-50. (296513)
(2965979
нособан стан на Котежу
ЦЕНТАР Качарева, двоСТРЕЛИШТЕ, 46 квм, пот- 2, 120 евра. 062/450-008.
ришни стан, ренвоиран,
кровље, ЦГ, лифт, 31.500; (СМС)
30 квм + помоћни објевећи двособан, 42.500.
ИЗДАЈЕМ 2.5 намештен,
кат. Тел. 063/611-393,
(396), „Лајф”, 061/662реновиран стан на Сода069/194-81-28. (296557)
91-48. (296642)
ри. ЦГ, III спрат, лифт,
ПРОДАЈЕМ улични двоБЛИЗУ центра, новији, 68 кабловска. Стан је погоришни стан, власник, заквм, I, наткривено пардан за 2-3 особе. Цена
себно двориште. Жарка
кинг место, 61.000. (396), 220 евра. 065/255-28-92
Зрењанина. 061/382-88„Лајф”, 061/662-91-48.
(СМС)
(296642)
88. (296546)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар. 063/502-211.
Pančevo, Ružina 14
(295867)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

НОВОСЕЉАНСКИ, плацеви, 9,86 ари и 13 ари,
1.500 евра/ар. Ограђен.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (296640)

МЕЊАМ уз доплату стан
двособан, Котеж 1, 61
квм, високо приземље, за
кућу, преко 100 квм.
064/867-48-26. (296475)

ПРОДАЈЕМ хитно, 7. јула,
двособан стан, ВП, ПВЦ,
урађена изолација.
060/745-05-75. (296543)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ трособан стан.
060/333-27-42.
ИЗДАЈЕМ једнособан потпуно опремљен стан у
Панчеву., 060/142-22-11.
(296372)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, посебан
улаз, струја, вода, гас.
064/579-86-55. (296424)
ИЗДАЈЕМ једнособан, намештен стан од 36 км, на
Тесли, парно грејање. Договор. 063/217-560.
8296422)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 57
квм, на Стрелишту.
060/634-14-60. (296410)

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

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 2. Контакт
телефон 061/390-99-33.
(296406)

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

ОГЛАСИ

Петак, 2. октобар 2020.

ГРАЂЕВИНСКОЈ фирми
Pan Bau Max, потребан
радник за обављање послова магационера, набавке материјала, контроле, опреме и порошње
материјала. 013/403-639.
(296620)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ леп стан у центру, Максима Горког.
Приземље. Све ново и исправно. Трофазна струја
и могућност грејања на
чврсто гориво. Шупа 8
квм, подрум, паркет.
Предност имају кандидати који плате унапред кирију 130 евра и све комуналне трошкове. Уговор.
Пријава на адресу. Цена
130 евра. Драгослав,
063/253-593, инвертер
клима греје и хлади. Интернет. Празан, одмах
усељив. (296643)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, студенте, самце,
Раднички смештај. Центар. 063/502-211.
8296422)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Стрелиште, централно грејање, климатизован. 064/142-68-65.
(296449)

ПОТРЕБНЕ конобарице за
ресторан. 066/345-063.
(296453)

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
ИЗДАЈЕ се намештен једнособан стан на Стрелишту. 065/812-48-52.
(296613)

ИЗДАЈЕМ намештен собу
самцу, употреба кухиње.,
321-408. (296522)

ИЗДАЈЕМ стљан на новој
Миси, ненамештен. Тел.
064/332-87-43. (296588)

Компанији „Утва – Милан Премасунац” из Качарева, потребни: металоглодачи, металостругари и борверкисти, са или без искуства.
Контакт телефон: 013/601-650

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, намештену, центар, грејање,
ТА. Тел. 065/335-12-73.
(296532)
НАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра.
064/122-48-07. (296534)

ПОТРЕБНА спремачица,
хигијеничарке. 064/92938-87, 060/033-56-69.
(296480)

ПОТРЕБНИ

ИЗДАЈЕМ полулнамештен
стан, Котеж 1, ЦГ, 150
евра + 150 евра депозит.
064/651-16-73. (296525)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
може и за канцеларију,
Радичевића, 33 квм.
064/564-82-72.
(296541)
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ИЗДАЈЕМ новији једноипособан стан, центар, 48
квм, први спрат, опремљен, опремљен, ТА пећ,
200 евра. 063/186-88-05.
(296568)
ДВОСОБАН и једнособан
дворишни стан за издавање у Горњем граду, погодно за раднике.
060/626-22-48. (296626)

ЛОКАЛИ
(ф)

ИЗДАЈЕМ стан од 34, све
информације на 064/35785-13. Звати од 11 до 16
сати. (296615)

МАГАЦИН на Баваништанском путу, око 60
квм, сув, струја, безбедан.
060/428-73-83. (2906443)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/295686)

ПОСАО
ПОНУДА

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 објекту брзе хране „Грил Бум”
(роштиљ). 064/323-92-77.
(296542)
POCO LOCO ресторану
потребне девојке за рад у
продаји. 064/874-03-01.
(296542)

ПОТРЕБАН механичар
С.З.В.Р „СРКИ”, Ул.Моше
Пијаде 92 Тел.062/388109 (СМС)

Utve Zlatokrile 9, Pančevo

ПОТРЕБАН кувар/ица за
рад у ресторану. Кафана
са разлогом. 064/060-5050 (СМС)

Potrebno je 5 izvršilaca
za rad u pogonima
preduzeća za obradu
i oblikovanje stakla.

ПОТРЕБАН младић за рад
у паркинг гаражи. 066/6764-677 (СМС)

Kontakt telefon 064/659-65-20

РЕСТОРАНУ „Какаду” потребна помоћна радница
у кухињи. 062/806-02-58.
(296193)
ПОТРЕБНЕ жене за послове чишћења. Предност, Тесла, Стрелиште.
064/000-57-67. (296581)џ
ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије 063/249432. (295677)

VETRO SISTEM DOO
KONKURS

Prijave slati na mail adresu
zeljkocernjev@gmail.com

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

ПОПУСТ

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.

ХЕМИЈА, биологија часови основцима, средњошколцима, студентима.
Припрема пријемног испита. 064/158-34-34
(СМС)

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,
КАМИОНСКИ превоз до 2 063/193-22-29. (295979)
кубика, песак, шљунак,
РУШЕЊА, кућа, зидова,
сејанац, шут, 1.500 дина- ископи, бетонирања, чира. 062/355-154. (296342) шћења, обарање стабала,
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стирпор, бавалит, фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (296142)
ВРШИМ сервисирање,
оправку бицикала, плетење жица, центрирање точкова, поправке. 064/17419-01. (296280)
РАДИМО све физичке послове: одношења ствари,
рушења кућа, шупа, обарање стабала, ископи, бетонирања, повољно.
064/122-69-78.
(296438)
ПРЕВОЗ кипером до 2 м³.
Шљунак, песак, утовар и
одвоз шута... 064/505-6244. (295646)
НЕМАЧКИ: часови свим
узратима, преводи. Припрема за полагање свимх
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (296411)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. Плата већа за
20%. 064/217-48-56. (296627) КЕРАМИЧАР, припрема и
ПОТРЕБАН возач Б кате- постављање свих врста
керамичких плочица, погорије за доставу хране,
вољно. Тел. 063/744-08до 55 година старости.
24 (296400)
064/255-84-58. (296628)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, 100 евра месечно.
ПОТРЕБНЕ искусне жене ПОТРЕБАН мајстор за
066/866-49-00. (296310)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру наза рад на индустријским
производњу пецива на бумештену, Цара Лазара
ИЗДАЈЕМ намештен стан, ИЗДАЈЕМ локале у ТЦ
шиваћим машинама.
вљаку. 065/533-44-13.
110, самица. 061/615-80- погодан за студенте, запо- „Јабука” у Јабуци, на пи064/191-64-95. (295579)
(296632)
80. (296534)
слене, 130 квм. 064/320јаци, површине од 20 до
84-32. (296657)
120 квм. 063/315-872.
НАМЕШТЕН једнособан,
ПОТРЕБНА особа за рад у производњи фирми која
(296191)ж
зграда + једнособан дво- ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву
се бави услужним сечењем и кантовањем плочастог
ришни, издајем. Стрели- за групни смештај фирме. ИЗДАЈЕМ локал површиматеријала. Пријаве mailom: stefanymil@gmail.com и
ште, 362-406, 064/218-83- Радници. 060/722-14-14.
не 250 квм, на спрату у
телефоном на 065/381-65-02, радним данима од 9 до
45. (296571)
(296600)
ТЦ „Флоријан”, Милоше
16 сати.
(4/296482)
Требињца
бр.
4.
063315ИЗДАЈЕМ комплетно наИЗДАЈЕМ једнособан на872. (296191)
мештен једнособан стан
мештен на Тесли, звати
ПОТРЕБНА радница за
ПОТРЕБНИ возачи Б и Ц
на Миси, СА ЦГ. 066/568- после 15 сати. 063/755ИЗДАЈЕМ два сређена ло- клање пилића са искукатегорије за рад у Пан21-89. (296611)
51-77. (296637)
кала од 170 квм ио 75
ством. 064/365-65-56,
чеву. Тел. 063/376-820,
квм, на главном јабучком 064/172-79-38. (295870)
звати од 16 сати.
путу. Тел/viber
(296609)
Trijera doo
РЕСТОРАНУ „Royal” у
004176/425-03-02.
Авив паркук потребан ку(295844)
upražnjeno radno mesto
ПОСАО
вар, конобар-ица, помоћЛОКАЛ, пијаца, ПР + ПК, ни радник у кухињи.
administrativnog radnika
ПОТРАЖЊА
40 квм, празан, хитно.
063/216-788. (296439)
ШЉУНАК, песак, сејаOpis poslova: Rad na svim administrativnim poslovima
Пијаца 11 квм, само
ПОТРЕБАН помоћни рад- нац, одвоз шута малим
7.500.
(67),
„Милка
М”,
Administrativno - kancelarijski poslovi,
ник у пекари. 065/555-94- кипером до два кубика.
063/744-28-66. (296640)
Arhiviranje i ažuriranje poslovne dokumentacije
44. (296448)
064/664-85-31, 013/342МАГАЦИН, локал, радиоVođenje poslovne komunikacije (usmene, pismene i
338 (СМС)
ница, 150 квм + сала, изelektronske)
ОДГУШЕЊЕ одовода.
дајем. Новосељански пут,
Posredovanje sa knjigovodjom i administrativnim
Младен. 0641/110-93-62
„Давид”. 064/482-65-53.
radnikom u Novom Sadu
(СМС)
(296435)
Administriranje i ažuriranje poslovne dokumentacije
Оба
ве
шта
ва
мо
za PJ u Pančevu
ПРАЊЕ намештаја. МлаИЗДАЈЕМ локал од 86
кориснике
ден. 0641/110-93-62
квм, код Аутобуске станиUčestvuje u procesu kontrole i unosu u knjigovod(СМС)
це.
063/278-421.
(296472)
на
ших
услу
га
stveni program radnih naloga i ostale potrebne
dokumentacije
да на цене
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
радови и обрада шпалет30 квм, 20 ари, до асфалогла
са
OD KANDIDATA SE OČEKUJE
ни. 065/842-84-29.
та, Баванитшански пут.
и читуља
• Minimum srednja stručna sprema
(296434)
064/948-71-22.
одобравамо
• Odlično znanje rada na računaru (MS Office)
(296536).
ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
попуст свим
• Radno iskustvo minimum 1 godina
бојлера, шпорета, индиИЗДАЈЕМ локал, 40 квм,
радним данима
• Fleksibilnost u saradnji, timski rad
катора, разводних табли,
ЦГ, клима, интернет, ценосим средом.
инсталација. Мића,
тар. 066/346-690.
CV POSLATI NA dejan.nikolic@tijera.rs
(296598)
064/310-44-88. (295826)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
200 евра. 063/892-08-35.
(296565)

D.O.O. „HIDROVOD”, Pančevo
ul. Bore Šipoša 25 (Topola, kod Crne mačke)
013/341-292

одношење непотребних
ствари. 064/122-69-78.
(296438)
ЧИСТИМ станове, куће,
зграде. Ивана, 062/116029, 061/224-50-39.
(296451)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, поправке, замене одмах. Повољно. 0137331657, 064/495-77-59.
(296455)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које смета. 063/369846. (296284)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

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

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

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
066/405-336, 061/603-9494. (296465)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, столарија, повољно. 064/280-26-15.
(295901)

ОБАРАЊЕ стабала, сеча,
кошење, рушење, одношење ствари, чишћења подрума, итд. 060/035-4740. (296438)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, славине, вентили, поправке,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (296497)

„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
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(295901)
МЕЊАМ пелене, нега покретних, непокретних.
Тел. 061/282-48-28.
(296476)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ:
ограде, капије, поправке
брусилица, хилти бушилица. Злајо. 065/558-45-17.
(296502)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар. (296502)

ОГЛАСИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (296577)

ОДГУШЕЊЕ купатила, кухиња и канализационих
цеви машинским путем.,
062/640-741.
(296629)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-7764. (296634)

УСЛУГЕ

ИЗДАЈЕМ рамску скелу
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (2906412)
НЕГА старих и болесних
инвалидних лица.
063/868-04-51. (296492)
ДЕФЕКТОЛОШКИЊА с
вишегодишњим искуством
подржава децу са сметњама у развоју. Укључивање у редован систем
образовања. 061/618-8440. (296491)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно: шљунак, песак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94.
(296558)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречењње,
гипс, демит фасаде, повољно. Пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(296587)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Висински радови на крову.
065/535-24-56.
(296599)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс керамика. Повољно, проверите.
061/141-38-02. (296604
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, пензионерима
попуст. 061/345-51-00.
(296604)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ купаћих, крпљење шупљих
када, гаранција. када,
Www.baltokad.co.rs
011/288-30-18,
065/347-55-02.
(291895)
РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50.
(294365)

marketing@pancevac-online.rs

КОМПЈУТЕРИ, сервис, поправка, инсталација нових компоненти, брзо, повољно. Л060/351-03-54.
(296340)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(296630)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, шпорете, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/12268-05. (296537)

СЕЛИДБЕ

РАД виљушкаром и телехендером по свим теренима 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: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (296447)

ИВАН
ТРАНСПОРТ

РАЗНО

Тел. 061/288-28-38
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(294365)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (294365)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (293296)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и
већим багерима, рушење
кућа. 063/218-894.
(294365)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

МУШКАРАЦ, 35 година,
спортске грађје,културан,
тражи даму ради дружења. 062/895-75-09
(СМС)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбезђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203.
(296416)
МОЛИМ очевидце удеса,
4. маја 2019, у Улици Новосељански пут, наспрам
продавнице „Макси”, између заставе и мотоцикла
да ми се јаве. 064732949-19. (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 разбојништво на штету Банка
Поштанска штедионица,
да се јаве на број телефона 063/378-007.
(296380)

ПРЕВОЗ малим камионом: шљунка, песка, сејанца, рушење објеката,
рашчишчавање терена са
утоваром и одвозом. Најповољније у граду.
060/425-54-43.
(294365)

ПОВОЉНО уносим угаљ,
дрва и обављам све врсте
физичких послова.
061/311-97-69. (296551)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,
превоз, одвозимо непоКАМИОН кипер: шљунак, требан намештај.
песак, сејанац, ризла, уто- 064/280-30-16, 063/731вар, одвоз шута. 060/474- 77-67, Владимир.
(296436)
74-57. 8296614)

301-150, 300-830

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
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 робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића 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 Ослобођења 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 Ослобођења 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 огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

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

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр.2771/3 К.О.Панчево, за планирану изградњу уличног вишепородичног стамбено-пословног објекта спратности По+П+3+Ман., помоћног
објекта-дворишна подземна гаража По+0 и дворишног вишепородичног стамбеног објекта спратности По+П+1+Ман, на углу ул. Лава Толстоја и Чумићеве, 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 Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 часова у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
09. 10. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4, Панчево.
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28. септембра после краће и тешке болести преминуо је наш вољени деда, таст и прадеда
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Последњи поздрав

Последњи поздрав ћерки и мајци

ЗОРАНИ
МАРИЋ
од породице НИКОЛИЋ
(1/296374)

Последњи поздрав драгој мајци

СЛОБОДАН ЈЕЛЕНКОВИЋ

ВЕСНИ ПРЧИЋ

1932–2020.

1962–2020.

Имамо много лепих успомена да са поносом причамо о теби и да
те се сећамо.
од мајке ВЕРИЦЕ и синова ДУШАНА и НЕНАДА

Ожалошћени: унука ЈЕЛЕНА, унук ВЛАДИМИР, зетови ВЕЛИМИР
и БОЈАН и праунук НИКОЛА
(85/296550)

МИЛАНКИ
БЛАЖЕВИЋ
која је преминула у 67.
години.
Од синова ЗОРАНА и
ДРАГАНА, снаје МАРИЈАНЕ и унука ДАРКА

22. септембра преминула је

(4/296392)

29. септембра 2020. преминула је наша

(5/296396)

Последњи поздрав
нашој драгој куми

АУРЕЛИА ТРАЈКОВИЋ

БОРЈАНКА САНАДЕР

Ожалошћени: син ВЛАДИМИР, ћерка ВИОЛЕТА
и унуци са породицама

БОРКИ
САНАДЕР

(62/296500)

1950–2020.
Хвала за све.

Живећете увек у нашим срцима.

Последњи поздрав драгој мајци и баки

Ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, син ПРЕДРАГ,
снаја НАТАЛИЈА, унуци АЛЕКСА, ФИЛИП и ЈОВАН

Кумови БАБИЋ

(111/296596)

(110/296594)

Последњи поздрав драгом брату

27. септембра 2020. године напустио нас је драги супруг, отац и деда

МИЛЕНИ
КАЛА ФЕРЕНЦУ
од породице КОРУНОВСКИ
(20/296428)

Остала су нам драга сећања. Последњи поздрав.

од МАРИШКЕ МИШИЋ
са породицом (121/296639)

КАЛА ФЕРЕНЦ
1945–2020.

Био је и остаће легенда

Последњи поздрав од супруге МИЛКЕ и деце: ТЕРЕЗЕ, МИКИЈА и
АНДРАША са породицама
Бићеш увек део нас
(96/296572)

МИЛЕНИЈА КОРУНОВСКИ
ВЕСНА и ЖАРЕ

Остаћеш заувек у мирисима, бојама и звуцима нашег
детињства

ФЕРЕНЦ

Последњи поздрав
драгом комшији

Недостајаћеш... баш

(79/296535)

ГОЦА и МИША
(99/296574)

деда ФЕРЕНЦ
Хвала ти!

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ДАРКО и МИЛАН са породицама
(98/296574)

Био ми је и зет и брат, драги

ФЕРЕНЦУ
од комшија МИЛЕТА
и МИЦЕ
са породицом

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

(109/296592)

ФЕРЕНЦ
Последњи поздрав од ЗОРЕ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

(97/296573)

БЛАГАЈНА

300-830
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САЊА РИТЕР

САЊА
РИТЕР

1983–2020.
Знамо да негде из прикрајка будно мотриш на нас... Знамо да нас чуваш са неба
и снагу нам пружаш... Још си поред нас ту негде...
Осетимо мирис твој, дајеш нам подршку да наставимо даље...
Ту си негде дубоко у срцима деце своје, јер свака од њих носи део душе твоје.
Недостајеш нам. Али знамо да си ту негде...
Супруг СЛОБОДАН и ћерке ЕНА, ТЕА и АНА

МИЛАН ВАСИЉЕВСКИ
1949–2020.

1983–2020.
Последњи поздрав
од свекра и свекрве.
(30/296456)

(33/296458)

Наш драги Милане,
сви смо веровали у тебе и твоју победу, али нажалост оставио си нас да
вечно тугујемо за тобом.
Воле те: твоја супруга СНЕЖАНА, ћерка ТИЈАНА са породицом, неутешна
сестра НАДА и брат ЈОВАН са породицом

(120/296638)

САЊА РИТЕР
1983–2020.
Нема те. А има те. У сновима. У срцу. Ту си. Недамо ти да одеш.
А волели би да си овде... Али ти си тамо „негде”
а то „негде” и не слути колико је драгоцено оно
што има.
ЂУРА, МАРИНА и ЕМИЛИЈА

САЊА РИТЕР
1983–2020.

Желели би да на небу постоји време посете, да те загрлимо бар на трен, али
знаш ти анђеле наш колико нам недостајеш.

МИЛАН ВАСИЉЕВСКИ
1949–2020.
пилот-пуковник у пензији

(29/296456)

Твоја мама ВЕРИЦА и тата АЦА
(31/296457)

Ти ме Миланче никада ниси изневерио.
Воли те твоја сестра НАДА

САЊА РИТЕР
(119/296638)

25. X 1983 – 26. IX 2020.
Последњи поздрав од стрица БЕКЕ, СТРИНЕ
ЈЕКЕ, браће РУДИЈА и РОБИЈА, сестре ТИЈАНЕ
и ИВАНЕ, зета МИШЕ и сестрића ВАСЕ и СТЕВЕ

Последњи поздрав
куму

25. септембра 2020. заувек нас је напустила наша драга

(43/296473)

САЊА РИТЕР
1983–2020.

МИЛАНУ
ВАСИЉЕВСКОМ

Зар ти да ми будеш суза, да те пустим из
ока. До јуче срећа моја, данас рана дубока.
Твоја, како си ме звала,
систер ДАНИ, МАТЕО и АНДРЕАС
(32/296457)

Драги анђеле почивај у миру

САЊА
РИТЕР

САЊА
РИТЕР

1983–2020.

1983–2020.

Последњи поздрав
од девера ВЛАДЕ и
јетрве ЕЛЕНЕ са децом

Последњи поздрав
од ДИЈАНЕ, РУЖИЦЕ
и КОСТЕ са породицом

(28/296456)

(27/296456)

Последњи поздрав

САЊА
РИТЕР

Последњи поздрав
од куме ЗОРИЦЕ и
кума БАТЕ

САЊИ
РИТЕР

(34/296459)

(57/296489)

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

(122/296641)

Последњи поздрав
Теодориној мами

Оставила си нас да вечно тугујемо и сећамо се
твог драгог лица и звонког гласа.
Почивај у миру.
Син ЈОВАН, ћерка НАДА, снаја ДРАГИЦА, зет
СЛОБОДАН, унуци СЛАЂАН, АЛЕКСАНДАР,
ДЕЈАН и БОЈАН
(64/296504)

Последњи поздрав

САЊИ

1983–2020.

Последњи поздрав
од баба ЉИЉЕ, тетке
ДАНИЈЕЛЕ и МАЈЕ са
породицама

1932–2020.
од БРАЦЕ и БОБЕ
са синовима

Последњи поздрав

САЊА
РИТЕР

СМИЉА МИТКОВИЋ

од кумова ДРАГАНЕ
и БАНЕТА

од тетке МАРИНЕ
и сестара ИВАНЕ и
ДРАГАНЕ
са породицом

(103/296583)

(58/296489)

Одељење VI-1 ОШ
„Мирослав Антић”
са разредним
старешином

САЊИ РИТЕР
Нећемо те заборавити.
Кумови СНЕЖА и ДРАГАН

(91/296556)

(100/296575)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
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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Нашој мами

БРАНКИ РУЖИЋ

26. септембра 2020. године преминула је
наша

Молитва од свиле
покрије људе миле
И они чују у души
да им се љубав певуши.
Да нису сами у ноћи...
И сан им пољуби очи.

Породица КЛИСУРА
Воле те пуно: БАТА, УКИ, МИЛОШ, ДИЈАНА и МАКИ
(42/296474)

Последњи поздрав

(52/296484)

НЕДЕЉКА ЈАНКОВИЋ

Последњи поздрав
прија

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

БРАНКА РУЖИЋ

БРАНКИ РУЖИЋ

БРАНКИ

Част је било познавати те, а привилегија имати
те за пријатеља.
Била си диван пријатељ и велики човек.
Чуваћемо успомену на тебе...
ДЕСАНКА ЛУКОВИЋ са породицом
(38/296464)

(8/296404)

Нек те анђели чувају.
Породица
СТАНКОВСКИ

Бранка, оставила си неизбрисив траг у нашим
срцима. Памтићемо те са пуно љубави и поштовања.
Твоји: ДРАГИЊА, ЗОРАН и ИВАН са породицом

(53/296484)

Последњи поздрав и са великим болом у
души опраштамо се од тебе драга наша
мајко

(54/296484)

Последњи поздрав драгој и вољеној куми

Прерано нас је напустила наша драга колегиница

НЕДЕЉКА ЈАНКОВИЋ
БЕСИ

БРАНКА РУЖИЋ
Хвала ти за све године сарадње и дружења. Остаћеш у нашим срцима, сећањима и успоменама.
С љубављу и поштовањем твоје колегинице
и колеге из Лабораторије „ХИП-Азотаре”

1930–2020.

Живот је шах. Тешко је то када као мали пиун
мораш стално напред а дође ти да се вратиш, па
макар истим путем....
Кумо наша, крај је пута, али успомене и празнина остају.
Заувек твоји: ЗВОНКО и ЖАНА

Заувек ћеш живети у
нашем сећању и срцима.

(112/296601)

(88/296554)

(93/296562)

Кумови: ЧЕДА, ТАЊА,
ТОМА, ЈЕЛЕНА, АЊА
и УРОШ ТОПИЋ

Твоја деца: МИРЈАНА и БРАНИСЛАВ
са породицама
(9/296404)

Последњи поздрав драгој
Последњи поздрав мами, свекрви, баби и прабаби

БРАНКА РУЖИЋ
Поздрављамо те.
АЦА, ЧКОЊА, ЗЛАЈА и ДУЈНА

БРАНКА
РУЖИЋ

БРАНКИ РУЖИЋ
Хвала за искрено пријатељство.
Породица ЂОРЂЕВИЋ

(87/296553)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 24.
септембра 2020, у 92. години, преминуо

(69/296516)

Нека твоја добра и
племенита душа почива у миру.
Недостајеш много.

НЕДЕЉКИ ЈАНКОВИЋ

Последњи поздрав тетка

Почивај у миру, нека те анђели чувају.
Твој син БАТА са породицом

ЛИДИЈА

(18/296425)

(94/296563)

Последњи поздрав драгој
колегиници

Последњи поздрав нашој најдражој

БРАНКА
РУЖИЋ

БРАНКИ

Драга наша, вечно
ћеш остати у нашим
срцима.
Породица
ТРАЈКОВИЋ

од Укијевих другара:
ДАЦЕ, КИЋЕ, ДАБЕ,
ЦВЕЈЕ, ЋЕЛЕ, ПАПИЈА,
ИСАКА, МАКИЈА, МИЛЕТА, ГОРАНА, БОЦЕ,
КЛИСКА, ПАНИЋА и
ВЕЉКА

(92/296561)

(106/и)

ТОМА САВА
из Сефкерина
Ожалошћени: син МИРОЉУБ, ћерка СЛАВИЦА,
унука ДРАГАНА са породицом, унуци ДРАГАН,
БОРИС и БРАНИСЛАВ и снаја СЛАЂА
(101/296579)

БРАНКИ
Почивај у миру.
РАДМИЛА
(59/296494)

ЉИЉАНИ ЗУБОВИЋ
Ћерка ДРАГАНА, унуке МИРЈАНА и НАТАША и
снаја ЗОРИЦА
(107/и)
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Последњи поздрав

Мили наш, жал је неизмерна

РАЛЕТУ
од колектива Ауто школе „Фаворит”
(72/296521)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем брату

РАДОЈЕ ЖАРКОВИЋ РАШКО
1969–2020.
РАШКУ
ЖАРКОВИЋУ

РАШКУ
Породица ЛЕМАЈИЋ
(90/296555)

Неутешни: мајка ВЛАДИМИРА, син МАТИЈА, сестра НАТАША,
Путуј са анђелима...

сестричина ТАТЈАНА, МАША и ЗОРАН
БЛАГАЈНА

300-830

(26/296451)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЗОРАНА и ГАША, ЈАЦА и БАНЕ
(63/296503)

Последњи поздрав другу

РАШКУ ЖАРКОВИЋУ
1969–2020.

РАШКУ

РАШКУ ЖАРКОВИЋУ
Мото клуб „Сириус”

од другара из „Рагине главе”: ЈАНКЕЉА, ПАНТА, ВОЈА и ЗОКА,
ДОКСИ, ДУЛЕ, ГАРИ, РАДЕ, МОЦ, МИМИ, СИБИН, МИЦИ, ЂОЛЕ
и РАЈКА, ИГЊА, МИКИЦА, БОЛЕ, ДАРКО, РАЂА, МАРЦИ, МАЛИ,
НЕША ЦРНИ, МАЈКА, ПЕРИН, ДЕКИ, БЛАГОЈЕ, ЈОЦА ПАЛМА,
ЈОЦА МЕХАНИЧАР, САВИЦА, ЕСКО, ФИШЋАН, ШОЛЕ, ПЕТКО,
ФИФТИ, БЕРИ, БОКА, ЖИКИЦА, КОКА и ПИЛЕ

(19/296426)

ВЛАДАН, ВЛАДА, ЕДИ, ФИФИ, БОЛЕ,
КИКИ, АЦА, НЕЂА, ЗОКИ, КОЖАР и
ПЕРЦЕ

Последњи поздрав

(37/296463)

(66/296510)

Последњи поздрав

РАШКУ
РАШКУ
ВЕЛИБОР
ЈОВАНОВИЋ
ШУМАДИНАЦ

РАШКУ
ЖАРКОВИЋУ

РАДЕ
ЖАРКОВИЋ
РАШКО

од МИКЕТЕ, ЦИЦЕ, МИЊЕ,
ДУЊЕ и БОРКА

(114/296610)

ШКРБА

ЕДИ, МИЛЕНА,
БАРБАРА и ЈОЦА

(89/296555)

(61/296499)

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

(56/296487)

(80/296538)

Вози Рале чекају те
анђели.
Шумадинац,
последњи поздрав од
ЂИКИЈА, МИЋЕ,
МИЛАДИНА,
ДРАГАНЕ, БИЉЕ,
МИЉАНА,
ВЕЛИБОРА
и ДЕКИЈА

Последњи поздрав пријатељу од породице
ПЕТРОВАЧКИ

Последњи поздрав

РАШКО ЖАРКОВИЋ

РАШКУ

Последњи поздрав пријатељу.
ИВАНА, ВЕСНА, ПЕРЦЕ

од другара са учитељицом КАТОМ и разредном СВЕТЛАНОМ
Змајевци VIII-2

(65/296509)

(115/296616)
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24. септембра 2020. године преминуо је наш драги

Шестомесечни помен нашем драгом

БОРА СПАСИЋ
1957–2020.

СЛОБОДАНУ РАДИЋУ
БОБИ

Боко, злато моје, не могу да схватим да си ме напустио. Чекај ме, ја ћу ти доћи.

ЈЕЛЕНА МИХАИЛОВИЋ

Твоја неутешна супруга СЛАВИЦА,
твоја СЛАВЧЕК

1951–2020.
Нека те анђели чувају.

(44/296478)

Ми ћемо те чувати од заборава.
Мом једином чеду, мојој вољеној кћерки, шестомесечни

Брат ЗОРАН, снаха ВЕСНА ПАНКЕРИЧАН
са породицом из Канаде

помен даваће се у суботу, 3. октобра, на Новом гробљу, у
(76/296528)

11.30.
Неутешна мајка

Тата,

Шестомесечни помен нашем драгом

(51/296481)

постоје љубави које смрт не прекида, сећање које заувек остаје. Тако ћеш ти, твој лик, племенитост и доброта вечно бити у нашим срцима. Хвала ти за све.
Ћерка ЉИЉАНА са породицом

Прошло је пола године откада није са нама наш вољени

(46/296478)

СЛОБОДАНУ РАДИЋУ
БОБИ
1951–2020.
Остаћеш у нашим сећањима и срцима.
Тата,
много је лепих тренутака да те вечно памтимо, да о теби са поносом и поштовањем причамо и да те никада
не заборавимо.
Ћерка БИЉАНА са породицом
(45/296478)

Нека те анђели чувају.

СЛОБОДАН РАДИЋ БОБА

Брат ДРАГАН, снаха СЛАВЕНКА
са породицом из Канаде

1951–2020.
Време пролази, туга остаје. Заувек си у нашим срцима.

(77/296528)

Воле те и тугују за тобом.
6. октобра навршава се шест година откако није са нама

Твоји: супруга АНА, синови ДРАГАН и СРЂА, снаха ЈЕЛЕНА,
унука АЛЕКСИЈА и унук БОГДАН

Последњи поздрав другару

(75/296528)

Десет година је откако нема наше
маме

Прошло је шест месеци откако није
са нама наш тата

ДРАГОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ БРАЦА
С љубављу породице ЂОРЂЕВИЋ и ЖИВАНОВИЋ
(71/296520)

БОРИ
од ЗУКЕ и породице ЖИЛЕВСКИ
(102/296580)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом зету

РУЖИЦА КОЛАРОВ

БОГДАН КОЛАРОВ

1926–2010.

1923–2020.

Кћерка БРАНКА, син МИОДРАГ, снаја МИРЈАНА,
унуке МИЉА и МИЛИЦА и праунука ЛАРИСА

Већ је прошло шест месеци...
Чуваћемо те од заобрава.
Чика ВАЊА , тетка НАДА, ТЕА и ЈЕЦА

(35/296460)

(117/296623)

СЕЋАЊЕ

БОРИ СПАСИЋУ

БОРИ СПАСИЋУ

од породице СТОЛЕСКИ

од таште БОГДАНЕ
и таста БОШКА

(73/296524)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН
РАДИЋ
Породице ПАНИЋ
и ЈЕРЕМИЋ
(86/296552)

БАЈО

Мили вољени наши, заувек ћемо чувати успомену на вас.

Тужно сећање на наше драге родитеље

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је пет тужних година од смрти мог драгог
супруга, мог шерија

(47/296478)

Последњи поздрав драгом баџи и течи

БОРИ СПАСИЋУ
од породице
НАУМОВСКИ
(48/296478)

БОРА
СПАСИЋ

НИКОЛА
ТОДОРОВ
ШИШКОВ

Сине мили, оста стара мајка да тугује.
Нека те анђели чувају.
Мајка
СТАНИСЛАВКА

Двадесет осам година
без тебе, али увек присутан у мислима твојих
најмилијих.
Супруга са децом

(49/296478)

(13/296413)

1992–2020.

ТАНАСКО
НАУМОСКИ

НЕВЕНА
НАУМОСКИ

9. X 2002 – 2020.

26. IX 2002 – 2020.

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ
2015–2020.

СРЂАН, МЛАЂАН, ЈЕЛЕНА и снаја ИВАНА

Време пролази а туга остаје.
Твоја супруга
МИЛИЦА ШЕРИ

(108/296586)

(14/296417)
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У суботу, 3. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо
годишњи помен нашем драгом

prim. dr ЈАНКО
БАРЈАКТАРЕВИЋ

ЈЕЛЕНИ ИВКОВИЋ БЕБИ
рођ. Маринковић

(105/296585)

интерниста – кардиолог

ЂУРАЂУ ГОЛУБОВИЋУ

Огромна је празнина у нашим животима. Све што
јесмо и верујемо да можемо бити дугујемо теби.
Остаћеш у нашим срцима и сећању због своје изузетности, људских врлина и оданости.
Породици недостајеш...
Заувек ожалошћени: ћерке БОКА, МИЛИЦА
и ГОГА, зет МИЛАН и унук ТЕЈА

Прошло је четрдесет дана откако није са
нама наш драги

1960–2019.
Остајеш вечито у нашим срцима и сећању.

Премало је речи а превише туге да ти кажемо колико нeдостајеш.

Воле те: МИЛОШ, АЛЕНКА, КАТАРИНА,
НИКОЛА, ИВАНА и МИХАЈЛО
(74/и)

Заувек у нашим срцима.
5. октобра навршава се годину дана од
смрти наше

Супруга БИЉАНА, син ВЛАДИМИР и кћерка МИЛИЦА

Драги наш

(17/296423)

СЕЋАЊЕ

Сећање на нашег драгог

др АНТЕ МЕЈИЋ
2012–2020.

МИРЕ НАЂ
С љубављу и тугом коју време не лечи

рођ. Чечовић
Помен ће се одржати у суботу, 3. октобра,
у 11 сати, на војловачком гробљу.
Недостајаћеш док постојимо.
Поносни што смо те имали: ИКА, НЕША,
МИМИ И МАРЕ, СИЈА, ПРЕДА и МИЛОШ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 3. октобра, у 11
сати, на гробљу Котеж, давати шестомесечни помен нашем
драгом

Рођ. Глигоровски
1972–2003.

Прошло је тужних годину дана откако ниси са
нама.
Недостајеш нам.

Заувек у нашим срцима
ћеш бити.
Мама ЉУБИНКА, отац
ИЛИЈА, брат МИРОСЛАВ и син СРЂАН

Твоји: отац ЗДРАВКО, брат МИЛАН
и снаја БРАНКА

(95/296564)

2. октобра навршава
се година од смрти

СОЊА
ПЕТКОВСКИ

ЂУРАЂА ГОЛУБОВИЋА

(60/296495)

твоја породица
(84/296549)

4. октобра навршава се пет година од смрти нашег
драгог

(12/296409)

3. октобра 2020. навршава се шест месеци од изненадне смрти нашег драгог супруга,
оца, таста и деде

ДУШАНА МИШКОВИЋА
2015–2020.
Тешко је, много нам недостајеш.

Твоја породица

(16/296420)

Сећање на наше драге родитеље

ПИВАШЕВИЋ
МИЛЕ
ВАБРИК

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ

Мајко, никада те нећемо заборавити.
Твоја ћерка СУЗАНА
и унук ЖЕЉКО

Дани пролазе а ми живимо у неверици да си нас заувек напустио. Твојим одласком
изгубили смо велики ослонац, сигурност и неизмерну доброту и топлину.
С поносом те помињемо и чувамо од заборава.
Супруга ПЕТРА, син МИЛОШ, ћерка ЈЕЛЕНА, зет АЛЕКСАНДАР и унук ПЕТАР

(6/296397)

6. октобра навршава
се десет тужних година откада није са
нама наш вољени

16. XII 1952 – 7. IV 2020.

МИХАЈЛУ
ТОШКОВИЋУ

(113/296602)

ПОМЕН

Прошло је пола година откако није са нама

Породица

ЉУБО

БОСИЉКА

1992–2020.

2014–2020.

Увек у мислима и срцима.
Чувамо вас од заборава.
Синови НОВАК и ЂУРО са породицама

(83/296545)

(67/296511)

5. октобра је четири
године од смрти

Вечно у нашим мислима и срцу

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВ
МЕЛАНИЈА
ЈОСИФОВИЋ

ЂУРИШИЋ

С љубављу твоји најмилији
(81/296540)

из Ченте
СЕЋАЊЕ

СТАНКО
МИШКОВИЋ
2010–2020.

Неизмерно нам недостајеш.
Твоји најмилији
(118/296636)

ПАНТЕ
МИЛИКИЋА

БЕЉИН

Драга тетице, велико
хвала за све што си
учинила за нас. И даље си нам у лепим
успоменама.

Хвала ти што си био
део наших живота.
Недостајеш нам.
Породица

Носе те у срцу:
СТЕВА, ЉИЉА,
НИНА и САНДРА

(70/296517)

(50/296479)

РАДИНКА БОЖАНА
ЋОСИЋ
2003–2020.

МИЛОРАД

СУЗАНА

1919–2001.

1930–2009.

(68/296315)

Син ЗОРАН и ДУШИЦА

2016–2020.

ЈОВАН
4. X 2019 – 4. X 2020.

Ћерка и сестра МИРЈАНА
са породицом и сестрићима
(104/296584)

Петак, 2. октобар 2020.

Прошла је тужна година

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25

У суботу, 3. октобра 2020. навршава се година од смрти Милана

МИЛАН ЖИВКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ

из Црепаје
2019–2020.

1999–2020.

Бол није у речима већ у нашим срцима у
којима ћеш вечно живети.

Парастос ће се одржати на Новом гробљу, у 10 сати.

Ујка ЗОРАН, ујна ЦИЦА и сестре ДЕЈАНА
и БЛАГИЦА са породицама

Ожалошћена мајка САНДРА, брат АЛЕКСАНДАР, тетка САЊА и
бака ГОРДАНА

(55/1296485)

(3/296389)

МИТА КОСАРА
2010–2020.
Бол и туга за тобом никада неће престати.

СЕЋАЊЕ
6. октобра наршава се шеснаест година откако
није са нама

IN MEMORIAM

Супруга МАРГИТА, син ТИБОР, снаја АНИЦА,
унуке НАТАЛИЈА и КАТАРИНА
(25/296452)

Прошло је најтужнијих четрдесет дана\

БОСИЉКА ДОБРОТА
2004–2020.

ВЈЕРА МИХАИЛОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

рођ. Вујашковић
23. II 1927 – 1. X 2019.

Твоји најмилији
(24/296466)

3. октобра, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни
помен нашем

БРАНИСЛАВ КРСТИЋ
БРАНЧЕ

С љубављу унука НАЂА и ћерка ВАЊА

Недостајеш... Волимо те
(82/296554)

(22/296411)

Шестомесечни помен вољеној ћерки и
сестри

4. октобра навршава се девет година откада нас
је напустио наш вољени супруг, отац и деда

ЖУТИЋ

ЗОРАНУ ТОДОРОВСКОМ
Нека те анђели чувају.
Мајка КРИСТИНА, браћа ГОРАН и ЈОВАН,
син НИКОЛА и баба МАРА

ДРАГАН МАРТИНОВ

(78/2196529)

ВЕРИ
ЂУРИЋ

2. X 2003 – 2. X 2020.

рођ. Радовановић

ек. БРАНКО

1935–2011–2020.
Са нама си у мислима и сваком нашем дану – заслужио си да те памтимо по врлинама које си
имао.
МИЛА, СНЕЖА и МИЋА

финансијски инспектор СДК
2001–2020.

Седамнаест година откада си отишао. И даље нам недостајеш.
Твоја породица

28. септембра навршава
се шест година откако
ниси са нама

ВЛАДИМИР
КОВАЧЕВИЋ
ПИЖОН

Мајка ПЕТРИЈА
и брат ПЕРИЦА
са породицом

(7/296402)

(21/296429)

4. октобра навршавају
се четири године од
смрти

Навршава се четрдесет
тужних дана откада нас
је напустила наша драга
ујна

ЈАДРАН
ЛАЗАР

Године пролазе, туга
остаје заувек.
Неутешни твоји
најмилији

Супруга ВЕРИЦА и деца
САЊА, САША,
СНЕЖАНА и ДАНИЈЕЛА
са породицама

(2/1206395)

(36/296462)

ОЛГА ШЕСТО
ЦИЦА
Заувек ћемо је памтити
и чувати у срцу.
Породице КОЧИЦА
и ЧУМИЋ
(116/296619)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА
ШЕСТО
Најдража, време пролази али бол и туга за
тобом не престају.
Бићеш вечно у нашим срцима.
Супруг ЂУРА,
ћерка ЈЕЛЕНА
и син НЕНАД
са породицама
(40/296467)

ДОБРЕ
НИКОЛОВ
4. X 1991 – 4. X 2020.

Време брзо пролази,
недостајеш... само
ми знамо како је тешко живети без тебе.
Породица
(41/296470)

1997–2020.
ДЕЈАН и МАЈА
(39/296466)

(23/296445)

САВО КУЗМАНОВИЋ

СОФИЈА

4. октобра 2020. навршавају се четири
године

БОГОЉУБ
СТАНОЈЕВИЋ
ЉУБА
Никада неће престати да жали за тобом
супруга ВЕРА и ћерке СЛАВИЦА и МИРЈАНА са породицама
(10/296405)

5. октобра навршава
се пет година откада
није са нама наш вољени и непрежаљени

ВЛАДИМИР
НОВАКОВ

У срцима га чувамо
од заборава.
Његови најмилији
(11/296407)
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ СТРЕЉАШТВОМ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРАВО У ЦЕНТАР!
Већина ствари које обављамо у животу захтева прецизност, мада није лако увек давати све од себе, ни бити на
висини задатка. Али ако се одлучите
за спорт какав је стрељаштво, једноставно морате да гађате у центар мете. И то више десетина пута!

све електронски и мери се свака децимала. Центар није тешко погодити, али га је тешко погодити шездесет пута – објашњава.
Задовољан је што постиже успехе
и што је један од могућих кандидата
за јуниорску репрезентацију. То му
је додатни мотив да се бори, јер ће
та да уче ство ва ти на ин тер на ци о налним такмичењима и имати прилику путује, упознаје људе и стиче
пријатељства.

Упорност и истрајност
Дејан Пешић (31) бави се стрељаштвом од своје девете године. Његове главне играчке у детињству биле
су пушке и пиштољи на куглице.
– Стално сам правио неке мете и
циљеве у које сам гађао, док ме једног дана мама није одвела у стрељану да пробам тај спорт. Тадашњи тренер Стојан Гарчев погледао ме је и
рекао да сам још мали за праву пушку и да дођем за годину-две, али
мама је инсистирала да, пошто смо
већ дошли, опалим коју дијаболу. Сваки погодак био је у мети. Тренер се
изненадио и променио мишљење. Тако је све почело – прича нам Дејан.
Стрељаштво је специфично јер изискује изузетну сталоженост.
– Наш спорт је, иако тако не изгледа, адреналински. На сваком такмичењу, у сваком финалу, ви осећате

Четири и по деценије посвећености

Синиша Вељковић
– Овај спорт омогућава да се доста
путује. Такмичења трају по цео дан,
па имате времена да обиђете свако
место и упознате градове
које можда не бисте
има ли при ли ку да
видите. Допада ми
се и то што вас стреља штво на у чи да
будете сталожени у
животу – закључује
Дејан.

У ишчекивању резултата

Дејан
огроман налет адреналина, који нама и те како одмаже, а у другим спортовима може бити од помоћи и погурати вас мало више – објашњава.
Дејан се такмичи у А-програму
Стрељачког савеза Србије у категорији сениора у гађању из ваздушне пушке на десет метара и малокалибарске пушке на педесет метара.
– Мој највећи успех је то што сам
истрајао оволико дуго у овом спорту.
И поред потешкоћа с мањком времена, успевам и даље да постижем високе резултате и опстајем у врху с
најбољима. У колекцији имам преко
двеста медаља, пехара и признања.
Не бих издвајао посебно неку награду, све су оне дошле радом и одрицањима, давао сам све од себе. Свака
ми је подједнако важна – каже он.
За успех у стрељаштву важни су
тренер и тренинзи. Добар тренер гура спортисту да да максимум од себе,
а тренинзи омогућавају да се одрже
фини покрети и осећаји које је тело научило.

Стефан Кешишјан (16) почео је да се бави стрељаштвом
пре годину дана, али већ постиже сјајне резултате.
– Нисам знао много о овом
спорту док нисам дошао на
први тренинг. Мислио сам
да је стрељаштво досадно јер
нема адреналина, али нисам
био у праву. Веома је занимљиво „бити на мети”, стајати у месту и пуцати. Бориш се за сваку дијаболу и
сваки пут је другачије – прича Стефан.
Најлепши му је сам осећај док пуца и када види какав је резултат постигао. Он
се такмичи у категорији кадета и млађих јуниора у гаПешић ђању из ваздушног пиштоља
на десет метара.
– Имам четрнаест медаља. Последњи велики успех постигао сам у финалу Купа Србије. Био сам други млађи јуниор и први кадет. На Купу Војводине остварио сам исти резултат –
каже он.
За добре резултате, сматра, треба
доста да се тренира. Због врсте оружја којим се такмичи он може да тренира и код куће, а у стрељани је два
пута недељно.
Стефан је прошле недеље постао
кадетски првак државе, а екипа кадета у гађању из пиштоља прва је на
Првенству Србије.

Јединствено и другачије

Теодора Кондић (15) тренира стрељаштво четири године. Пробала је
разне спортове, али је ипак изабрала
овај индивидуални и, како каже, јединствени спорт.
– Волим када станем
на линију и онај осећај
пре самог такмичења,
а посебно је уживање
када оствариш жељени успех. Он зависи
од смирености и концентрације, која се постиже редовним тренинзима – прича Теодора.
На тренинзима се
вежба техника, поспешује окидање, помера нишан. То су одлучујуће нијансе које
утичу на резултат и
поготке.
Теодора се такмичи стандардном ваздушном и серијском
малокалибарском пушком.
– Серијска малокалибарска пушка има
велики трзај, теже је
окидање и пуца се на
50 метара. Код станТеодора Кондић дард не ва зду шне

пушке је специфично то што је тешка
ско ро че ти ри ки ло гра ма, а тре ба
из др жа ти сат вре ме на у ста ву –
објашњава.
Каже да је највећи изазов остати
смирен на битним такмичењима, а
да је увек најтеже испалити прву и
последњу дијаболу.
Теодора је недавно освојила прво
место у финалу Купа Србије и постигла лични рекорд у гађању из серијске малокалибарске пушке, док
је на Првенству Војводине заузела
тре ће ме сто у га ђа њу из
стандардне ваздушне пушке
у троставу.

Синиша Вељковић (63) почео је да се
такмичи 1975. године док је био средњошколац. Волео је и у кући да гађа
из ваздушне пушке и пиштоља. Заволео их је као дете и тако је остало и
дан-данас. Он је једини лиценцирани
тренер стрељаштва у Панчеву.
– Моја екипа из Машинске школе,
коју сам похађао, опробала се на
школским такмичењима у стрељаштву и пожелела да се учлани у Стрељачку дружину. Тада је недостајало
стрелаца и одмах смо упали у екипу
јуниора. Мени се допало стрељаштво
јер је то био индивидуални спорт у
ком сам могао да искажем своје знање и вештине. Такав је случај код већине деце која дођу код нас у клуб са
осталих спортова – прича Синиша.
Увек је радост кад се освоји пехар
и још као млад такмичар волео је да

Обарање рекорда
Алекса Ракоњац (16) прво
се бавио кошарком, али се
у том спорту ипак није пронашао. У шестом разреду
основне запало му је за око
стреличарство, али се ипак
определио за стрељаштво,
којим се раније бавио његов отац.
– Почео сам да тренирам,
а врло брзо су кренула такмичења и успеси. Пуцам из
стандардне ваздушне пушке
на десет метара. Лети пуцам из малокалибарске на
педесет метара. Из ваздушне се пуца само у стојећем ставу, а малокалибарском у троставу (клечећи,
лежећи и стојећи). Из сваког се испали по четрдесет
метака – прича он.
Ове сезоне на Првенству
Србије у јуниорској категорији до двадесет година освојио је прво место и постигао лични рекорд. У
томе му је, како каже, помогло то што
је имао нову стрељачку опрему, али и
нека ментална зрелост и стабилност
до које је стигао.

Багдадско
причешће
Сав бе сми сао ирачко-иранског
ра та, од ма зде западне
ко а ли ци је,
америчке
окупације и
гра ђан ског
рата који је
уследио прелама се у потресној причи Си на на
Антуна „Багдадско причешће”. Кроз
свакодневни живот једне ирачке
хришћанске породице, догађаји у
роману одигравају се у једном дану – у Багдаду, 31. октобра 2010,
када је у бомбашком нападу страдала Катедрала Госпе од Спаса и
однела животе многих верника који су се у њој затекли.
Два читаоца који до 7. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта најчешће прижељкујете?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Обиље: тајна
уметност
богатства

Стефан Кешишјан

се врати с признањем и да прослави
са члановима клуба, а труди се да такву атмосферу обезбеди и деци и младима који данас тренирају.
– Таленат може да зависи од моторичких способности, али потребни су
рад, вежба и тренинг да
би се постигао успех. Свако може да научи технику, међутим битна је и
концентрација да то што
је неко научио, и примени. Ако то не примењује,
џаба му знање. Концентрација је кључна, јер се
шездесет пута понавља
исти потез, исто гађање
и сваки пут то мора бити
центар – објашњава.
У Стрељачкој дружини тренутно има око тридесет квалитетних такмичара. Синиша је посебно поносан на то што
са успехом води клуб већ
четрдесет пет година.
– Стрељаштво је леп
спорт, кроз који могу да
се остваре дружења на
разне начине. Такмичимо се у много категориАлекса Ракоњац (лево) ја: ваздушна пушка, малокалибарска, војничка
– Концентрација се може постићи пушка, пиштољ… – каже Синиша.
Стрељачка дружина је обезбедила
одређеним вежбама, али углавном
долази сама по себи са одрастањем. одређену количину опреме за такмиТехника се учи лако, најтеже је пре- чења. Деца до јуниорског узраста мовазићи трему. Она се јавља јер од гу да користе ципеле, пушке, јакне,
шездесет дијабола свака мора да бу- рукавице… Они који желе бољу опреде у центру. Лако се погреши, а јед- му, обезбеђују је сами. Иако у суштина грешка је довољна да се изгуби ни није много важно, опрема на неки
медаља или улазак у следећи круг начин даје самопоуздање такмичару,
такмичења. То ствара притисак на па се често дешава да уз нову опрему
стрелца кад изађе на ватрену лини- постижу боље резултате.
Мирјана Марић
ју. Сада је посебно захтевно када је

Тврдећи да
је свако рођен с мо гућ но шћу
да се обогати, баш као
што су сви
љу ди ква ли фи ко ва ни да буду
вољени, Су
Јун нас наво ди
да
практикујемо поседовање, да променимо перспективу и загледамо се у оно што
је ту, уместо у оно што нам недостаје. Када живимо у садашњем
тренутку, користимо емоције како
бисмо привукли новац и ценимо
оно што имамо, природно нам се
отвара начин да стигнемо до већег
богатства, као што поток, на крају
свог пута, стиже до бескрајног океана. Забринутост и напетост одбијају новац, док га срећа и угодност
привлаче.
Два читаоца који до 7. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на пита ње: „Шта за вас подразумева
обиље?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта сте ви урадили из рачуна. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„По сла ла вам ову по ру ку.”
060/4835...
„Уда ла се, па се по ка ја ла.”
064/2873...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта бисте волели
да наследите:
„Па, кад већ питате, једно милион евра би било сасвим океј!
Може ли?” 066/3555...
„Волела бих да сам наследила дедин осећај за зарађивање пара, али
кад већ нисам, барем ћу наследити
деду!” 069/0034...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: АЛЕКСАНДАР АЛИМПИЋ, СЛИКАР

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ПЕТРА КОЧИЋА

ШАПУТАЊЕ ВИШЕ НИКО НЕ ЧУЈЕ

Смрт у лудници

Александар Саша Алимпић (54)
рођен је у Панчеву. Завршио је
Академију за живопис и консервацију СПЦ, смер зидно сликарство и живопис. Сликарством се професионално бави
више од петнаест година. Члан
је уметничких удружења УЛУП
и УЛУС. До сада је имао пет
самосталних и више групних
изложби. Учествовао је у више
ликовних колонија.
У Народном музеју Панчево
од 13. октобра биће изложени
његови најновији радови.
ПАНЧЕВАЦ: Ко је и када
приметио да сте талентовани
за сликање?
АЛЕКСАНДАР АЛИМПИЋ:
За сли кар ски дар, као што
обично бива, сам сликар веома рано сазна. Још као дете
сам био свестан да знам нешто што не знају баш сва деца. Љубав према цртању и сликању била ми је очигледна,
али наравно, као и свака млада и луда глава, пробао сам и
свашта друго. Сликарством сам
се бавио периодично, с мање
или више жара, у краћем или
дужем периоду своје младости. Како време одмиче, човек сазрева, па и сликар у њему. Схватио сам тек у својим
касним двадесетим да је језик
линије, форме и боје језик којим желим да комуницирам
са светом око себе... Да је то
језик којим могу рећи они што
осећам, што желим...
l Да ли се не ко у ва шој
породици бавио уметношћу?
– У мојој породици није било сликара, тако да сам у том
смислу био препуштен добрим
и талентованим, искуснијим
људима из своје околине да
ме уче занату. Био је то свакако пре свих професор Чедомир Кесић, који ме ја заиста својски мотивисао да се с
пуно жара препустим тој својој љубави која се зове сликарство. И тако, не знајући
како ћу и шта ћу с великом
енергијом коју сам чувао негде у грудима, а која је тражила да из мене избије, хватам се четке. На мојим платнима се указује живот како га
видим и, оно што је још важније за мене, мој унутарњи,
скривени свет, који сада лако
могу да изнесем пред туђе очи
бојом и линијом.
l Да ли се сећате свог првог
ра да ко ји је при ме ћен као
уметнички?
– Апсолутно не. Вероватно
да сам их направио у ранијем
периоду и сад се протежу на
неком зиду а да ја тога нисам
ни свестан! Сама градација неуметничко, мање уметничко и
уметничко тражи одређену, често велику временску дистанцу. Не могу да се сетим када је
нешто што сам насликао постало битније од мојих осталих радова. Вероватно такво
дело негде постоји и можда
греје нечије срце, и то само
његово, или њено, а да ја за то
и не знам. Можда је то неки
мој обојени цртеж и доба када
сам био дечак и када сам био
заљубљен у неку Тању и Ану и
Снежану и нацртао им неки
цветак. Једном сам обишао изложбу радова деце узраста отприлике шест до десет година.
Био сам фасциниран. Улазим
у простор где се изложба дешава и с врата ме пукне експлозија боја и једне предивне
енергије! Чега ту све није било! Огромних шарених птица
и пејзажа, крокодила и некаквих летећих животиња које
људско телесно око никада видело није, сунаца, месеца и звезда, мама, бака, потока и аждаја! Био сам опчињен тим чаробним светом дечје маште.
Чини ми се да сам тада добио
јасну потврду да никада и нисам престао да будем дете! Да
се у том свету најлепше осећам

и да је то цвеће које желим да
берем целога живота, да су то
праве аждаје и да је небо баш
онакво каквим су га начинили
те дечје рукице. Ето... Можда
и мој насликани цвет чучи у
некој фиоци моје далеке рођаке или неко моје нацртано куче лаје притиснуто у некој старој књизи... Можда је то баш
моје прво уметничко дело.
l Како је текао ваш академски пут? И колико је академија утицала на вашу уметност?
– Као релативно „времешан”
сли кар упи су јем Ака де ми ју

СПЦ и тамо налазим још један
посебан свет, налазим нове речи за мој нови сликарски језик
и коначно схватам да је сликарство мој живот. На Академији, коју сам заиста озбиљно
схватио, али лагано изнео, упознао сам много добрих и талентованих људи. Између осталих, ту су професори Срђан Радојковић, Драган Боснић, Горан Јанићијевић, Тодор Митровић... То су биле лепе године мог сликарског сазревања и
дивног дружења с колегама,
махом млађим од мене. Наиме, студије сам уписао с тридесет шест година.
l За ваше слике су карактеристичне јаке боје, апстракција... Како бисте ви описали свој
стил?
– Да... За моје слике јесте
карактеристична јака „брутална” линија и чиста, јарка и жива боја. Не бих то много објашњавао. Рецимо да су чула данашњег света, људи, у великој
мери отупела. Окружени смо
рекламама и предимензионираним грађевинама, гласним,
вриштећим звуцима. Не чујемо и не видимо танане звуке и
нежне боје. Не желим да својим сликама „куцкам по рамену”, желим да одвалим шаком,
да преорем асфалт и завриштим да је лоше. Да морамо
нешто мењати и у себи и око
себе. Шапутање више нико не
чује...
l Колико су се ваши мотиви
мењали с временом?
– Сликар сазрева и као сликар и као човек, па је према

томе и логично да у својој каријери мења тематику и приступ овоме свету, људима, па
и сли кар ству. Да кле, је дан
уметник дубоко доживљава људе, природу, читав видљиви и
невидљиви свет око себе и током година посвећеног рада
почиње да гребе слој по слој
тананог омотача којим је све
на овом све ту пре кри ве но!
Уочава разлику у материјалу
тог омотача у сваком слоју и
прича о њима. На платну, на
клавиру или пишући стихове...
Ја сам се мењао у животу...

Што оно народ каже, нисам
жалио живота и оваквог и онаквог. Био сам романтичар и
песник, кавгаџија и миротворац, весео и тужан... И био сам
путник! Имао сам утисак да
јашем на невидљивом коњу
кроз духовни свет и непрестано нешто тражим! Сада, као
зрео човек, још увек путујем...
Иза себе имам милионе километара разноразних друмова
на којима сам доживео много
тога. Сада се тога присећам и
о томе говорим својим језиком. Вучем линије, размазујем тонове по платну. И теме
се ређају. Лица и догађаји се
смењују. Начео сам хиљаду тема и још ћу их много начети,
ако Бог да! Живот око нас је
толико разноврстан и живописан да је немењање тематике
којој се посвећујеш готово немогуће. Има наравно периода
који одређену тему фаворизују! Као да се човек заљуби па
не скида ока с вољене!
Оно што је по жељ но код
уметника кад је тематика у
питању јесте да његове слике,
рецимо, дотичу универзалне
ствари чак и кад слика нешто
врло конкретно. Оно што је
мени олакшало моје бављење
разним темама јесте чињеница да сликам оно што сам видео, дотакао и проживео. Кад
се тако поставе ствари, врло
је лако наћи тему и обрадити
је до детаља! Наћи жижу, објаснити и на крају заиста уживати у свом раду! Једноставно имати осећај да говориш
истину! Сама техника је мање

битна иако неке сликарске технике просто намећу тему и
подсећају ме на неке догађе
које сам готово заборавио, а
ути ца ли су сна жно на мо ју
личност.
l Какав је положај уметника у данашњем друштву?
– Као и увек, кроз векове,
никакав! Држави и владарима
смо увек били мање важни.
Осим кад им требамо за неку
сликарију или писаније! Ми
нисмо од овога света... О нама се неко други брине. Онај
који нам је дат и даде, наш

Бог предобри, и зато... Не бојим се и поручујем свим својим колегама да се не боје немаштине. Ми на овоме свету
нисмо да се бахатимо, него да
сведочимо о лепоти или о ономе што је нарушава. Рекао бих:
у плат но пи шем и у не бо
гледам!
l Средином октобра биће
отво ре на ва ша из ло жба у
Народном музеју. Шта ће посетиоци имати прилику да виде на њој?
– Ако Бог да, 13. октобра би
требало да се деси отварање
изложбе мојих најновијих радова у музеју града Панчева.
Приказаћу тридесетак радова, углавном средњих и већих
формата. Изложба носи назив
„Образ и појаве” и сублимира
моја осећања и мишљења о
свету у којем живим, о свету
који се не види телесним очима. Моја изложба прича посматрачу о Светом Ђорђу, вите зу пла вих очи ју, при ча о
аждаји и караконџули. Образ
и појаве, као светло и сенка,
као добро и оно погано у човеку и као наша борба с те две
силе, вечна и крвава. На крају крајева, дубоко верујем да
ћемо сви образом постојати,
а само просту појавност оставити неком другом, мање светом народу.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносан сам на своје две
ћерке и на то што желим да
будем образ, а никако нека сенчица и појава.
Мирјана Марић

Улица Петра Кочића припада територији Месне заједнице Тесла. Под овим називом
постоји од 1956. године, а
простире се од Улице кнеза
Михаила Обреновића до Улице Стевана Шупљикца.
Петар Кочић (1877–1916)
био је српски књижевник и
политичар. Сматра се једним
од најистакнутијих српских
књижевника с почетка 20. века, али и личношћу која је
својим животом и политичком делатношћу постала узор
потоњим генерацијама.
Уочи Првог светског рата
Петар Кочић, писац и ватрени национални радник, после година сиромаштва и прогањања, почео је да испољава
знаке менталне слабости, па
су га пријатељи сместили у
београдску Душевну болницу. Случај је хтео да даровити хроничар и фељтониста
Милан Јовановић Стојимировић 1915. године у тој болници, код ујака лекара и управитеља који га ја запослио као
секретара, потражи спас од
аустроугарске окупације, па
нам је остао опис Кочићевих
последњих дана и смрти.
„Онако бледа, осамљена,
преплашена, доведоше ми га
једнога дана. То је био наш
први сусрет у животу. Ми седосмо на једну клупу, и ја одмах видех да он није нимало
опасан. Разговарасмо о најобичнијим стварима. Он је имао
још доста свеже памћење, нешто замагљен унутрашњи видик и донекле отежано схватање онога што се око њега
збива. То га је чинило мало
нервозним, али не на опасан
или непријатан начин. Мало
би се намрштио, али би се
прибрао и настављао да разговара са исто онолико такта и
уздржљивости са колико то
чине и најпаметнији људи.”
У лето 1916. Кочићево стање се погоршало. Стојимировић то објашњава овако: писац
себе није сматрао болесним,
још мање лудим; веровао је
да је у болници због небриге
пријатеља који га остављају
да „паметан чами међу лудама”. Али други један пацијент Душевне болнице, лекар
по занимању, пратио је медицинску литературу, па је и
Кочићу дотурио неке књиге,
из којих је овај сазнао сву тежину свог положаја – да болује од прогресивне парализе и да му лека нема. Клонуо
је, предао се.

Пао је у постељу 21. августа, а већ 27. у четири ујутру
био је мртав.
Сандук му је направио пацијент који је умислио да је
Бог, а Стојимировић бележи
да је био весео јер му је запао
капут умрлог. Кочићево тело
на чаршаву положили су у
сандук. Око лица му је неко
поређао цвеће „као што се то
чини сељачким мртвацима”,
а уз образе „фине, прозирне
и чело жуто, хладно” ставио
је неколико крупних и ситних јабука.
Пре стављања поклопца нико се није сагао да пољуби
мртваца. Само је једна лудакиња узвикнула: „Где ћете таквог човека гологлава и босонога?” Петар Кочић у сандуку је лежао гологлав и само у
чарапама.
Стојимировић пише: „Неко отрча и донесе једне нове
собне ципеле од црвеног платна, које журно навлаче... Одједном – је ли то игра случаја, ћуд судбине, њена логика,
или лудачки прохтеви? – Петру Кочићу, великоме Србину, мећу на главу просту српску шајкачу... Нас неколицина, који разумедосмо тај лепи симбол, згледасмо се кострешени од језе.”
Аустријанци су били у Београду, била је окупација. Сви
јавни скупови су били забрањени, па и погребне поворке.
Сандук је на Ново гробље превезен таљигама. Испратио га
је само кочијаш...
Десет година касније држава је на Новом гробљу установила Алеју великана. У њу
су с других парцела пренети
остаци генерала Милоша Васића, Јована Цвијића, затим
Велимира Теодоровића, ванбрачног сина кнеза Михаила,
и несрећног Петра Кочића.
Тада подигнут споменик писцу, с бистом коју је извајао
Сретен Стојановић, данас је
међу најдостојанственијим и
најлепшим на овом гробљу. Да
му је бар нешто од тога, достојанства и лепоте, било у смрти!
У Народном музеју Панчево 2016. сниман је филм о
последњим данима Кочићевог живота. Сценарио је написао Вуле Журић, а режирао га Горан Марковић. Улогу писца „Јазавца пред судом”
у последњим данима бурног
и кратког живота тумачио је
Игор Ђорђевић, а доктора Стојимировића, управника болнице, Тихомир Станић.M. П.

Улица Петра Кочића
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Пред вама је веома изазован период, права прекретница. Бићете
принуђени да уводите разне новине и да се више ослањате на
сараднике. Креће набоље и када
су финансије у питању. Скорашње познанство може прерасти у
стабилну везу.

Околности вам иду наруку, а
сплет срећних околности ће вам
донети и материјални добитак.
Ако је потребно, потражите помоћ. У вези будите оригинални и
иновативни, јер ће однос умногоме зависити од вас. Могуће је
краће путовање с партнером.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Дестабилизација и непријатна
изненађења су иза вас. Ослоните се на млађе сараднике и отворите се за нове идеје. Емотивни
живот ће вам бити у хаосу. Заузети ће желети да нешто мењају
у својој вези, а могућа је и појава старе љубави.

Проблеми с папирологијом ће
вас окупирати ове седмице. Избегавајте расправе. Период је
повољан за финансијске трансакције и изненадне новчане добитке. Не копајте по прошлости,
ни својој ни туђој. Прихватите
позив за пут.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што вам је нејасно, разјасниће вам се. Не причајте превише,
јер и зидови имају уши. Држите се
проверених пријатеља. Пре него
што реагујете, проверите све информације. Помало сте џангризави, али имате пуну подршку партнера, материјалну и емотивну.

Постављате себи конкретне циљеве и развијате добру комуникацију са сарадницима. Рекло би
се да се коцкице за добар посао
слажу. Емотивно сте нестабилни,
доста импулсивни. Ни сами не
знате шта желите – слободу или
стабилну везу.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Нестрпљиви сте и у неким тренуцима ће вам недостајати мало
такта у комуникацији. Не упадајте у непотребне сукобе и не активирајте старе проблеме. На емотивном плану сте склони претеривању – од еуфорије до тоталне
конфузије.

Период расплета, великих позитивних промена и наглашених
добитака. Особе које познајете
одскора, могу вам донети лепе
пословне контакте. Могућ је изненадни пут у иностранство. Не
сумњајте у партнера, његове
емоције су снажне и искрене.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Најбитније је да будете практични и да одредите приоритете, али
и да се строго држите тога. Новац ће стизати. Нервоза ће вас
терати у ситне чарке. Емотивни
живот вам није приоритет, али
може се догодити да некој особи
из прошлости дате нову шансу.

Полако се будите и напокон почињете да стављате себе на прво место. Проверавајте све информације. На помолу је понуда посла који
ће вас препородити и натерати да
се максимално ангажујете. Вагате, бојите се, желите присуство
партнера у сваком тренутку.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
У овом периоду хонорарни посао
или хоби ће вам доносити више
прихода. Повољан је тренутак да
реализујете неке своје идеје уз
помоћ пријатеља. Много ћете
размишљати о некој особи из
своје прошлости, а може доћи и
до варница на послу.

(19. 2 – 20. 3)
Ментално сте преоптерећени
размишљањем о новцу. Постајете помало и параноични. Добро
испланирајте промене које желите да правите и потражите помоћ
стручних људи. Обавите разговор с партнером и нека врата дефинитивно затворите за собом.
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ПРИЧА ЈЕДНОГ ПРЕКАЉЕНОГ ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ

КАКО СТЕЋИ СИГУРНОСТ ЗА ВОЛАНОМ
У данашње време готово је назамисливо немати возачку дозволу. Међутим, чином добијања тог документа не постаје
се возач, већ је потребно много километара за воланом да
би се то за неког могло рећи.
А да би неко за то имао добру полазну основу, важну улогу у том процесу има инструктор вожње, који својим искуством и педагошким способностима може много да помогне кандидату.
Међутим, као што није свако рођен да вансеријски управља аутомобилом, тако и није
свако створен да подучава оне
који имају намеру да седну за
волан.
Један од оних за које се неупитно може рећи да су се суштински пронашли у свом послу свакако је и дугогодишњи
инструктор вожње Драган Лазаревић. Овај прекаљени учитељ кандидата за добијање дозволе за управљање аутомобилом успешно је извео на пут,
асфалтни, њих преко хиљаду
триста.
А за тако нешто је, поред дубоке концентрације и изоштрених рефлекса, можда од највећег значаја правилан однос према онима који тек треба да стичу сигурност приликом вожње.
У прилог томе говори и чињеница да у протеклих петнаестак година, радећи за четири ауто-школе (закључно са
Ауто-центром „Зоки”), Драган
није имао никаквих нежељених последица, као и да је с
великим бројем својих ученика остао у одличним, па чак и
у пријатељским односима.

Драган Лазаревић иза себе има на хиљаде часова вожње и успешно обучених кандидата
разних аутомобила, возио и камион и аутобус. И након што
сам две године радио као возач камиона, пријатељ који држи ауто-школу дао ми је идеју
да и ја постанем инструктор.
Деловало ми је привлачно, будући да је у мени увек тињала
идеја да преносим знања, то
јест да, уз моју скромну помоћ,
човек који не зна да стартује
кола након четрдесетак часова
научи да њима самостално и
безбедно управља – почиње
причу Драган.

данас, у ери модерних технологија и друштвених мрежа,
нажалост, није навикла ни на
основно умеће комуникације.
Стога је веома битно поставити се према сваком кандидату
понаособ, а све с циљем да научи да безбедно управља возилом. Било је ту и људи са
озбиљним физичким недостацима, попут једног који је остао
инвалид с пет година јер је
пао с неке куће, па није могао
да се служи ногама и за њега
је аутомобил био специјално

Инструктор који зна како да младим људима пренесе знање и улије самопоуздање
А о томе каквих се све слика
нагледао за досадашњег радног века биће речи у причи која следи...

Ни хендикеп не мора да
буде сметња
Поред тога што је несумњиво
талентован за овај посао, Драган је поткован и свим неопходним формалним образовањем – завршио је средњу саобраћајну школу, а потом и пети степен управо смера за возача-инструктора, када је добио и диплому за обучавање
кандидата Б, Ц и Е категорије.
– Љубав према вожњи датира још одмалена и дружења са
ујаком, професионалним возачем, с којим сам често проводио време у камиону и тако
пропутовао целу земљу, као и
многе околне. Звучи невероватно, али прво сам научио да
возим камион, а тек онда аутомобил. Касније сам положио
за све категорије, па сам, поред

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Како ни сам не воли ауторитете, настоји да с кандидатима
успостави неку врсту другарског односа, али уз адекватан
ниво озбиљности и одговорности. Под условом да никоме
никад не повреди људско достојанство. Резултат тога је да
му је кроз кола прошла права
мала армија људи – од млађих
до старијих, чак и оних „дебело” преко шездесет година.
– Обучавао сам многе и различите људе – од оних осетљивијих на командовање до оних
с којима мора мало строже. Рецимо, некадашњи спортисти
умеју да слушају или, још битније, знају када шта треба да
пи та ју, док ве ћи на мла дих

опремљен. С друге стране, имао
сам и једног који је био глувонем од рођења, с посебним
уверењем за полагање од Клиничког центра. Он је све читао с мојих усана и увек пажљиво гледао како гестикулирам. На крају су обојица успешно прошла обуку – каже овај
искусни инструктор.

Мотив је пресудан
За разлику од већине веома
младих, Драгану повремено долазе и људи који су након одласка у пензију одлучили да
науче да возе. Код њих је проблем то што захваљујући огромном искуству о свему превише
размишљају, што доводи и до

СА МО ДВА ЛАК ША „ЧУ КА ЊА”
У Драгановој каријери, међу
хиљадама и хиљадама вожњи, било је тек неколико
безопасних додавања гаса,
као и само два блажа судара, али ни у једном од њих
ни он ни његови кандидати
нису изазвали инцидент.
– У једном тренутку смо
стајали на семафору, а

„мерцедес” је закаснио с кочењем, па нас је мало чукнуо. Други пут се нешто
слично догодило у Војловици, у сумрак, јер је неки човек јурио на посао из споредне улице, па нас је очешао уз незнатну материјалну штету – каже овај искусни инструктор.

много веће треме, а притом су
њихове моторичке радње знатно ограниченије.
– Ипак, најбитнији је мотив.
Има чак и младих, здравих и
интелигентних људи који се
упишу на вожњу само зато што
су их родитељи на то натерали
или да не би остали изван социјалних норматива и били
проказани у друштву. А како
њих, у одређеном моменту, то
апсолутно не занима, боље је
да дођу ментално спремни, то
јест када им сазри потреба за
вожњом. Међутим, има и сасвим другачијих случајева, као
када сам обучавао једног старијег човека који је, упркос
томе што је по цео дан радио
тежак физички посао, увече долазио на вожњу и показивао
изузетан вољни моменат, а тиме и велику фокусираност. Без
обзира на то што је био толико
уморан да је једанпут, када сам
морао да направим кратку паузу, истог часа заспао на волану. Све у свему, јака жеља је
најважнији покретач – истиче
Драган.
Чињеница је да не могу сви
да буду врхунски рели-такмичари, али сви могу да савладају основне елементе како би
били безбедни возачи.
– Када је реч о наклапањима
да су возачи из неког места добри или лоши, с тим никако не
могу да се сложим, јер како
свугде постоје и добри и лоши
људи, тако свуда постоје и добри и лоши возачи. Међутим,
код нас често владају уопштавања, па тако важи и стереотип
да су Панчевци лоши возачи,
за шта не постоји ниједан озбиљан аргумент. Има коментара
и да су натпросечно интелигентни људи испотпросечни
возачи, што је још једна генерализација, иако можда има
нечег у томе. Рецимо, с једним
професором електротехничког
факултета који је осмислио мобилну телефонију и, с тим у вези, био на разним специјализацијама по Америци и Европи,
имао сам великих проблема
приликом савлађивања основне моторике управљања возилом. Узгред, полагао је у четрдесетим годинама, па је морао
много тога да премости у глави, пре свега да слуша нечије
инструкције, што генерално
важи за просветне раднике –
каже овај Панчевац.

Жене интуитивније
Као помало изненађујуће он
истиче и то да је код мушкараца имао више случајева антиталената него код жена.
– Оне изгледа много интуитивније размишљају и нерадо

улазе у ризичне ситуације у поређењу с припадницима наводно „јачег пола”. Притом и боље
слушају, а имају и мању сујету.
Када је реч о мом односу према

супротном полу, увек сам се
постављао професионално и
благовремено им скретао пажњу ако, рецимо, долазе недолично одевене, а то важи и
за мушкарце. Поред интуиције, у вожњи су веома значајне
концентрација и антиципација, јер мораш да предвидиш
шта ће одређени кандидат да
уради у неким критичним моментима. Многи тада панично реагују, као када им се угаси аутомобил на раскрсници,
што може довести и до ланчаних грешака. Стога им увек
го во рим да је ира ци о на лан
страх највећи непријатељ и
ако се буду враћали на то, погрешиће још три пута. Зато
инструктор мора да има интерактиван однос с кандидатима и да инсистира на понављању истих важних радњи,
јер након што добију дозволу,
они још увек нису возачи, што
ће постати тек за четири-пет
го ди на, с не ких три де сет-четрдесет хиљада пређених
километара у разним временским усло ви ма, по сун цу,
ки ши, сне гу... – за кљу чу је
инструктор.
И тако, на крају ове приче,
Драган истиче да му је најмилије када по граду среће људе
који су то и постали. Уз његову
скромну помоћ, наравно...

НИ ИС КУ СНИ НЕ ЗНА ЈУ СВЕ
Многи искусни возачи не
хају превише за почетнике и
као да су заборавили како је
било када су они почињали.
А понекад се догоди да ни
они не знају, о чему говори
и следећа ситуација.
– Имао сам једну ситуацију у Улици војводе Петра
Бојовића, некадашњој Лењиновој, да с кандидатом
пролазим на основно зелено светло, а да с друге стране из смера Улице ЈНА возило пролази на условно зелено, иако је било у обавези
да нас пропусти. Међутим,

човек је прошао, а ја сам у
последњем тренутку успео
да укочим. Како су и њему и
мени били отворени прозори, он је чак и бурно одреаговао. Схватио сам да не
зна правила, у овом случају
значење условне стрелице,
односно то да он може да
обави скретање само под
условом да стане, осмотри и
када види да је безбедно.
Да не бих бацао шибицу на
ватру, извинио сам му се и
рекао кандидату да настави
– присећа се Драган Лазаревић.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Срна
Предивна малена женка
хитно тражи дом пун љубави. Паметна је и умиљата; воли друге псе и људе и
лако се привикава на њих.
Срна је стерилисана и чипована, а могла би да живи
и у стану, само је важно да
јој се нађе неки одговоран власник.
Све информације се могу добити на телефон 065/280-26-20.

Вучко
Овај лепотан има три године
и волео би да, као већ формиран пас с добрим особинама,
нађе исто тако добре људе.
Вучко је кастриран и обележен микрочипом, а веома воли људе и био би срећан уколико би се скућио у неком дворишту, које би беспрекорно
чувао.
Заинтересовани удомитељи
све друго могу сазнати позивом на телефон 065/280-26-20.

Све информације о овој акцији могу се добити на телефоне
352-148 и 064/21-74-880 или на имејл адреси
ljubimci@gmail.com.
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ЈОШ ЈЕДАН ЗАПАЖЕН УСПЕХ СД-а
„ПАНЧЕВО 1813”

СТРЕЛЦИ „ПОКУПИЛИ” СВЕ ТРОФЕЈЕ...

Петак, 2. октобар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СТАРТОВАО ПОБЕДОМ

Слога „сломљена” у
другом полувремену
Следи пут у Вршац

„Пиштољаши” не
препуштају трон
Одлични млади
такмичари
Прошлог викенда у Врбасу је
одржано Првенство Србије у
гађању из пиштоља великог
калибра по Ц-програму, на
коме је учествовало и седам
такмичара Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Било је то врло квалитетно
и неизвесно надметање, а по
једанаести пут убедљиво је
тријумфовала екипа из нашег
града, и то с 908 кругова. У
појединачном надметању Саша Петровић је поново освојио златну медаљу, с резултатом од 318 кругова. Јован Павлица је зарадио бронзано одличје, с 306 кругова, а трећи
члан екипе био је Стево Радошевић, са 284 круга.

Док су се „пиштољаши” такмичили у Врбасу, у Смедереву је одржан државни шампионат у гађању из ваздушног
оружја, по Б-програму, у конкуренцији кадета и млађих
јуниора. На том такмичењу
је учествовало тринаест чланова СД-а „Панчево 1813”.

Екипа млађих јуниора из
нашег града, која се надметала у гађању из пиштоља, није
имала премца, а златну медаљу
је освојио и Стефан Кешишјан у конкуренцији кадета. У
надметању млађих јуниора био
је први, с 551 кругом пре финала, али је такмичење завршио на четвртом месту.
Тим кадета СД-а „Панчево
1813”, та ко ђе у га ђа њу из
пиштоља, заузео је треће место, а поред Стефана, надметали су се и Марко Нинковић и Огњен Бунчић. Боје екипе из нашег града бранили су
и: Велимир Нинковић, Марина Мијатовић, Марија Петровић и Асја Богдановић.
Алекса Ракоњац је освојио
сребрну медаљу у конкуренцији кадета, са 614,4 круга,
а у финалу млађих јуниора у
гађању из пушке окитио се
бронзаним одличјем. Тим у
саставу: Алекса Ракоњац, Немања Ђорђевић и
Огњен Лукић заузео је шесто место и међу кадети ма и ме ђу
млађим јуниорима. Женску екипу која се пласира ла на осмо
место чиниле су
Теодора Кондић,
Ива Ра ко њац и
Ана Токић.
Стрелци ће и наредног викенда бити на великим искушењима. У Врбасу ће бити
одржан Куп Војводине у гађању из серијске ваздушне пушке, а у Панчеву прво коло
Лиге пионира, кадета и млађих јуниора Војводине.

НОВА СЕЗОНА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

„БАНАТСКИ БИКОВИ” КРЕЋУ У БОРБУ

Због познате епидемиолошке
ситуације у земљи, после добијања смерница и упутстава од Кризног штаба, одлучено је да се ове сезоне игра
ма ло дру га чи ји аме рич ки
фудбал у Србији. У договору
између клубова и Српске асоцијације америчког фудбала
(СААФ) дошло се до заједничке одлуке да се ове сезоне игра 7 на 7 тач амерички
фудбал.
Почетак такмичења је заказан за наредни викенд, а
први регионални клуб Банатски бикови покушаће да
отвори сезону победом. Момци ће у првом колу играти
против најтрофејнијег клуба у Србији, актуелног шампи о на Ди вљих ве про ва из
Крагујевца.
Као шампиони Друге лиге
Србије и новајлије у елити,
„бикови” у првенство улазе са
скромним амбицијама.

– Прошле сезоне сам се
пријатно изненадио начином
на који су тренинзи функционисали и како су момци који су играли за два клуба после неколико тренинга постали један тим. Тим је одличан
спој искуства и младости, а
предводе га момци који су
учествовали у последњим репрезентативним акцијама и
који дају одличан пример млађим играчима како треба да
се понашају на терену и ван
њега. Верујем да ће се добар
рад током припрема за сезону видети од самог старта –
рекао је тренер Бојан Милић.
Оно по чему су Банатски бикови јединствени јесте чињеница да је то први регионални
клуб у Србији, настао спајањем панчевачких Пантера и
вршачких Лавова, а значајан
део екипе чине и повратници
из других прволигашких клубова, као и јуниори из оба тима.

Ако се по јутру дан познаје, онда је пред кошаркашима Тамиша још једна успешна сезона. Прошлог викенда је стартовала првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије, а момци које предводи
тренер Бојан Јовичић остварили су важну победу: Тамиш–
Слога 80:72, по четвртинама
16:20, 19:16, 27:25 и 18:11.
Увод ни ми ну ти утак ми це
прошли су без погодака, а онда је Иван Смиљанић погодио
за три поена, па се учинило да
ће Тамиш лако сломити отпор
Краљевчана. Ипак, није било
тако. Гости су заиграли агресивније и искористили грешке
домаћег тима, па су после првих десет минута имали предност од четири поена (16:20).
Већ на старту друге четвртине Слога ја увећала своју предност, па је тренер Јовичић био
принуђен да затражи тајм-аут.
Та пауза је уродила плодом,
јер је најпре Вујовић поентирао, и то уз фаул, потом су били прецизни Крстановић, Петровић и Смиљанић, па је Тамиш брзо стигао до 27:28. Водила се велика битка у тим тренуцима, гости су поново успели да се „одлепе” на шест поена, али све до краја друге четвртине Панчевци се нису предавали, а Анђушић је поенти-

рао уз звук сирене, па се на одмор отишло с резултатом 35:36.
У другом полувремену Тамиш је почео да игра агресивније у одбрани. Иван Смиљанић је са две „тројке” потпуно
преокренуо резултат, а онда му
се придружио и Бревин Прицл...
Сјајну ролу имао је и Филип
Анђушић, па је на нешто више
од три минута пре краја треће
четвртине на семафору писало 62:50. Изгледало је тада да
је Слога сломљена, али није
било тако. Гости су се поново
уздигли и направили серију од
0:11, па се у последњи период

утакмице ушло с минималном
пред но шћу до ма ћег ти ма
(62:61).
Још јаче су кошаркаши Тамиша заиграли у одбрани, а
одговорност за постизање поена преузео је Зоран Крстановић, који је царевао под кошем
Слоге и био нерешива енигма
за ривала.
– Честитам момцима на борбености и победи. Имамо десет нових играча, а притом нисмо били комплетни. Требало
је добро припремити ову утакмицу, али успели смо. Слабо
смо деловали у првом полу-

времену, али у другом смо,
пре свега добром одбраном,
успели да савладамо ривала.
Ми слим да има мо од лич ну
групу момака, овај тим сигурно може да расте из утакмице
у утакмицу, али мора много
да се ради – рекао је после
утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Екипу из нашег града чинили су: Анђушић (18 поена), Ребић, Смиљанић (15), Ковачевић, Прицл (10), Крстановић
(17), Вујовић (девет), Манојловић (два), Радовић и Петровић (девет поена).

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ ДОЧЕКУЈЕ ЗВЕЗДУ, КРЕЋУ И ДЕВОЈКЕ
Полако се захуктава трка за бодове у Суперлиги за одбојкаше. Прошлог викенда је одиграно и треће коло елитног ранга у нашој земљи, а старчевачки Борац је био на новом, великом искушењу.
Момци тренера Душана Јовића путовали су у Ниш, где су
од ме ри ли сна ге с до ма ћим
истоименим тимом, једним од
главних фаворита за највиши
пласман. Изненађење се није
догодило, па су бодови, према
очекивањима, остали под сводовима дворане „Чаир”: Ниш–
Борац 3:0, по сетовима 25:16,
25:14 и 25:20.
Коначан исход довољно говори о односу снага на терену.
Једноставно, домаћи тим, појачан и двојицом интернационалаца, прејак је у овом тренутку за екипу из Старчева.
Борац је нешто озбиљнији
отпор пружио у трећем делу
меча, када је успео да парира
Нишлијама до средине сета,
али то је било све што је могао
да уради у овом сусрету.

Прилику за освајање бодова
Старчевци морају да траже у
дуелима са екипама које су равноправне с њима. Ипак, из сваког пораза треба извући поуке,
наставити предан рад на тренинзима, а онда ће доћи и резултати.
Већ у суботу, 3. октобра, Борац ће бити на новом искушењу. У Халу спортова долази Црвена звезда, а та утакмица почиње у 16 сати.
Викенд пред нама доноси и
почетак трке за бодове у Другој лиги „Север” за девојке. Одбојка 013 у првом колу гостује
у Новом Саду, где ће се састати с домаћим Лавицама.
– Започињемо првенство без
тренинга у сали. Због познате
епидемиолошке ситуације, нисмо имали термине за рад. Шта
је – ту је. Идемо да играмо и
надамо се да се ниједна од девојака неће повредити – рекао
је први тренер Одбојке 013 Владимир Јованчић.
Тим из нашег града у новој
сезони играће у саставу: Анђела Вујанић, Александра Крстић,

Јелена Петров, Драгана Марковић, Нина Јовановић, Александра Гаћеша, Маша Рикановић, Светлана Ћирилов, Николина Весковић, Теодора Минић, Јована Кљајић, Даница

Добросављевић, Софија Ашанин, Милица Кужић, Оливера
Михаиловић, Милица Стојић,
Наталија Пувалић, Марија Марић, Сара Станимировић и Анђелија Кнежевић.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” НАДВИСИО СУБОТИЧАНЕ
У деветом колу Српске лиге
група „Војводина” Динамо 1945
остварио је и пету првенствену
победу. Прошлог викенда је на
Градском стадиону гостовала
Бачка 1901 из Суботице, која
није имала ни снаге ни воље
да се супротстави „брзом возу”: Динамо 1945 – Бачка1901
4:2 (2:0).
Тре нер пан че вач ког ти ма
Жарко Тодоровић за овај сусрет извео је екипу у саставу:
Анџић, Џугурдић, Аничић, Каранфиловски, Ахчин, Матијевић, Црномарковић, Крстић,
Осман, Златковић и Јаковашић,
а прилику су добили и Андрић,
Радисављевић, Брајовић, Крмар и Бодловић.
„Брзи воз” је од самог почетка утакмице био доминантнији ривал, не остављајући го-

стима простора да се разиграју
и наметну свој темпо.
Голове за Динамо 1945 постигли су Игор Аничић (два),
Немања Златковић и Немања

савладају младог голмана Миљана Анџића, па су тако ублажили пораз.
– Задовољан сам како смо
играли и деловали као тим,

Ахчин. После високог вођства
домаћег тима гости су у финишу сусрета два пута успели да

иако смо би ли осла бље ни.
Остварили смо вредну победу
против неугодног ривала који

има квалитетан састав и који
се представио у добром светлу.
Лига је врло квалитетна, тимови су готово подједнаки, тако
да мо ра мо да бу де мо још
спремнији уколико желимо да
наставимо да постижемо добре резултате. Предстоји нам
гостовање у Кули, где неће бити нимало лако. Поштујемо
екипу Хајдука 1912, али покушаћемо да се представимо у
што бољем светлу и да остваримо позитиван резултат – рекао је шеф стручног штаба Динама 1945 Жарко Тодоровић.
После девет кола „брзи воз”
заузима треће место, са 16 бодова, колико има и четвртопласирани Борац из Сакула. На лидерској позицији тренутно је Младост из Новог Сада, са 22 бода,
а други је Вршац, са 17 поена.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЂОРЂЕ
ШАМПИОН
У организацији Спортског ауто и кар тинг са ве за Ср би је
(САКСС), Спортског ауто-мото савеза Београда (САМСБ) и
Секретаријата за спорт и омладину града Београда, а уз подршку Ауто-мото савеза Србије (АМСС), одржан је овогодишњи шампионат Србије у
картингу.

Шампионску титулу у класи
7 ТАГ освојио је Ђорђе Штулић, члан Карбо рејсинг тима
из Панчева.
Шампионат је ове године одржан од маја до септембра, у пет
викенда, са укупно 10 трка.

МИЛИЦА МЕЂУ
ОДАБРАНИМА
На Европском онлајн првенству у шаху, у групи девојчица
до 12 година, Србију су представљале три кадеткиње, међу
којима је била и наша суграђанка Милица Амиџић.

Она је освојила три поена,
па је тако на леп начин представила свој клуб, град и државу. Милица је одличан ученик ОШ „Ђура Јакшић” и члан
ШК-а „Аљехин”. Поред шаха,
успешна је и у другим спортовима, у којима такође осваја
медаље.

КСЕНИЈИ
ДВА ТРОФЕЈА

„ЖУТО-ЦРНИ” У ПУНОМ ПОГОНУ

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

Дистол, Голубовић, Костадиновић, Милуновић, Вучковић,
Радовановић и Митровић.
Велико финале донело је дуел истих ривала, који су се за
трофеј у најмасовнијем такмичењу борили и прошле сезоне у Смедереву, дуел двеју
екипа које су већ неколико сезона у самом врху српског рукомета и које увек имају највише амбиције...
На жалост љубитеља спорта
у Панчеву, новосадска Војводина је и овог пута била пре-

Стране припремио

Александар
Живковић

висока препрека за рукометаше из нашег града. Тим тренера Бориса Ројевића још једном
је показао због чега је дугогодишњи владар српског рукомета: Војводина–Динамо 32:20
(16:11).
Није мала ствар играти у финалу Купа Србије и зато рукометашима у жуто-црној опреми треба честитати на постигнутом успеху. И идемо даље.
Искушења се смењују као на
траци, па нема много времена
ни за радовање, ни за туговање.

Већ у суботу, 3. октобра, стартује нова сезона у шампионату Суперлиге. Динамо у Хали
спортова дочекује Пролетер из
Зрењанина, па не треба сумњати да ће рукометаши које
предводи тренер Аким Комненић дати све од себе како би
нови шампионат у српској елити започели на најбољи начин
– победом.
Утакмица почиње у 19 сати,
а биће одиграна без присуства
публике.

ЏУДО-ТУРНИР У БУГАРСКОЈ

„АКАДЕМЦИ” НА ВИСОКОМ НИВОУ

Протеклог викенда у бугарском
граду Пазарџику одржан је турнир у џуду за млађе категорије, на коме је Србију представљао ЏК „Академија Јочић” из
Старчева.
Наталија Стригић је засијала
пуним сјајем, све противнице
је победила ефектно ипонима,
па је до златног одличја стигла
на врло убедљив начин. Њен
брат Голуб се окитио бронзом,
баш као и Милица Секуловић.
Алекси Лехнију и Филипу Спасићу нису биле довољне по две
победе да се домогну одличја,
па су морали да се задовоље
пласманом на пето место. Одлични су били и Петар Новаковић и Милена Секуловић.

– Представљали смо српски
џудо на најбољи начин, али
остаје жал што у овој делегација у организацији нашег клуба није било младих џудиста
из панчевачких клубова. Ми
већ годинама нудимо помоћ и
са рад њу у свим ре сур си ма,
стручно-техничким, организационим, инфраструктурним,
све с циљем јачања џуда у Панчеву, али нажалост без очекиваних резултата. Докле и због
чега, остаје да се види – рекао
је први човек клуба Мирослав
Јочић.
Све у свему, „академци” су
одушевили својим наступима
и показали како треба да се ради, бори и понаша.

Поред седам златних медаља, у Панчево су стигла и два
посебна признања. Пехар намењен најбољем техничару на
турниру заслужио је Момчило
Јањић, док је трофеј намењен
најборбенијем боксеру подигао Александар Шерифовић.

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
3:0

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СЛОГА

– Током паузе највише смо
тренирали у Народној башти, а
сада опет радимо и у нашој старој бази, у сали Машинске школе. Успели смо да спроведемо и
припреме у Голупцу, па су наши боксери били најспремнији
на овом квалитетном такмичењу. Настављамо да нижемо успехе, честитам мојим борцима на
труду и залагању, још једном су
потврдили да је БК Професионалац међу најбољим боксерским клубовима у Србији – рекао је тренер талентованих бораца Звонко Димитријевић.
Чланови БК-а Професионалац настављају да тренирају и
да се такмиче. Они се надмећу
и у Првој лиги региона „Београд”, где су већ скоро читаву
деценију неприкосновени.
Свака част!

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

ЈОШ ЈЕДАН ЗАПАЖЕН НАСТУП...
У Инђији је прошлог викенда
одржано Првенство Војводине
у каратеу за кадете и јуниоре,
на коме су запажен успех остварили и наши млади суграђани.
Карате клуб Младост је наступио у две екипне и осам појединачних категорија. Златну
медаљу је освојила Сара Жунић,
сребром се окитила Анастасија
Јаредић, а бронзу је заслужила
Анђелина Јаредић. Сребрне медаље су освојили тимови јуниорки и кадеткиња. Тим јуниорки је наступио у саставу: Анастасија и Анђелина Јаредић, Сашка
Тесла и Миљана Романов, а екипу кадеткиња чиниле су: Сара
Жунић, Катарина Петровић, Јелена Киџин и Лара Печеница.
Такмичаре су предводили
тренери Тихомир и Милош Макитан.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ПАРТИЗАН (Г)
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – С. ТАМИШ
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

Кошарка

ПРОФЕСИОНАЛАЦ МЕЂУ НАЈБОЉИМА

Ђор ђе вић и Ле нокс Ан тић.
Најсјајнијим одличјима окитили су се и јуниори Марко
Калуђеров и Радомир Јовановић, док су у конкуренцији младих бок се ра нај бо љи би ли
Момчило Јањић и Александар
Шерифовић.

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ
В. Средиште: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

СУПЕРЛИГА
Ниш: НИШ–БОРАЦ

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ БОКСЕРА
Недавно је у Смедереву одржан веома јак и квалитетан
турнир у боксу, на коме су се
надметала 104 учесника у свим
узрасним категоријама (кадети, јуниори, млади и сениори).
Ово такмичење је уједно било
и изборно за репрезентацију
Србије која ће у новембру учествовати на Првенству Европе.
У тако јакој конкуренцији
чланови БК-а Професионалац
из нашег града, предвођени
својим тренером Звонком Димитријевићем, остварили су
изузетан успех. Клуб из Панчева је имао такмичаре у седам категорија, а своју иначе
богату ризницу трофеја обогатио је за седам нових златних
медаља.
У групи кадета су тријумфовали Стефан Папић, Милош

Овог викенда
СУПЕРЛИГА
Панчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 16 сати

У суботу старт у
елити
После дуге паузе поклоници
игре с лепљивом лоптом поново могу да прате дешавања из
њима омиљеног спорта. Нажалост, због познате епидемиолошке ситуације у земљи, не
могу уживо да присуствују мечевима, али најважније је да
се и рукометна лопта опет закотрљала...
У „Кристалној дворани” у
Зрењанину прошлог викенда је
одржан финални турнир Купа
Србије, на коме су се за трофеј
борили Динамо, Партизан, Металопластика и Војводина.
У првом полуфиналу момци
из Панчева били су бољи од
рукометаша Партизана и победили са 26:22 (13:9). Изабраници тренера Акима Комненића од почетка су контролисали меч и добро играли у одбрани, па су на крају заслужено изборили пласман у финале Купа „Бранислав Покрајац”.
Динамо је против Партизана играо у саставу: Иванчевић,
У. Павловић, Буњевчевић, Шотић, Ковачевић, Јовановић, М.
Павловић, Л. Павловић, Тонић,

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Одбојка

Завршено и финале
Купа Србије

Традиционални „Госпојински
митинг” одржан је прошлог викенда у Шапцу, а на њему је
наступио и Атлетски клуб Динамо, са двадесетак најмлађих
чланова.

Ксенија Мркела је освојила
златну медаљу у трци на 200
м, док је у надметању на 60 м
друга стигла на циљ. Такође у
трци на 60 м бронзу је зарадила Савана Курак.
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Сјајни су били и чланови Карате клуба Динамо. Златне медаље су освојили јуниори Александар Здешић и Маја Жунић,
а бронзане кадети Наташа Пап
Марковић и Антоније Ћулибрк. Одлично су се борили и:
Тара Ђурђевић, Лука Степанов,
Ог њен и Ва ња Че ке ре вац и
Александра Стоилковски. Карате клуб Динамо, поред свих
активности, врши и упис нових
чланова у своју карате школу.

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)
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ

5:0
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

МАКЕТАРИМА
ТРИНАЕСТ ОДЛИЧЈА
На недавном такмичењу „Чачак куп 2020” чланови МК-а „Др
Владимир Алексић” из Панчева
освојили су тринаест одличја.
Душан Велимиров се окитио
са два злата и два сребра. Никола Цигановић је заслужио сребро, а Вукашин Цигановић бронзу. Петар Цветковић је освојио
једно сребрно и једно бронзано
одличје, а Дејан Цветковић је
зарадио сребро. Александар Стојановић је добио једну златну и
три бронзане медаље.
Макетарски савез Србије овом
приликом је доделио годишње
награде за генерални пласман
такмичара у 2019. години. Петар
Цветковић је подигао победнички пехар намењен шампиону у
јуниорској конкуренцији, док је
Александар Стојановић био
трећи у категорији „сениори –
историјске минијатуре”.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: ц4
Избор Р. Радојевић
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ЖЕЉИН” ПРЕОКРЕТ ЗА НОВИ ТРИЈУМФ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Проматрач

Панчевачка „дизелка”
срушила још једног
фаворита
Следе два узастопна
гостовања
Фудбалери тренера Марка Андрејића
још једном су показали велику вољу, карактер победника... Нису се предавали
ни када је противник имао предност.
Веровали су у себе и – успели. У осмом
колу Прве лиге Србије Данило Ковачевић и његови другови још једном су фудбалској јавности наше земље показали
да заслужују место међу најбољим клубовима... Иако су за ривала имали искусан тим из Добановаца, дугогодишњег
члана Прве лиге, они су знали свој циљ:
Железничар–Будућност 2:1 (0:1).
Била је то утакмица о којој ће се дуго
причати. Иако нису били бољи ривал,
напротив, гости су случајно, због грешке у одбрамбеној линији домаћег тима, полувреме решили у своју корист.
Истина, Будућност је имала неколико
шанси, када је голман Бојан Кнежевић
феноменално интервенисао, али имао
је и „Жеља” своје прилике. У 30. минуту му чак није досуђен очигледан једанаестерац, али и поред тога његова енергија није нестајала. Момци у бело-пла-

вим дресовима храбро су се борили,
играли своју игру и чекали шансу...
Дочекали су је у другом полувремену, када су начинили величанствени
преокрет. Преокрет вредан велике победе и нова три велика бода. Железничар је изједначио захваљујући голу Петра Станића у 65. минуту, а велико славље на терену уследило је у самом финишу утакмице, када је опет Петар Станић био прецизан и још једним лепим
голом по други пут савладао одличног
голмана Будућности.
– Они су искусан тим, али ми се никога не плашимо. Примили смо наиван
гол, али у другом полувремену „наместили” смо главе и успели да преокренемо. Драго ми је због голова, али ниједан појединац не може ништа сам ако
нема тим поред себе. Зато честитам
свим нашим момцима на великој победи – рекао је после утакмице јунак „Жељине” победе Петар Станић.
И заиста, сви играчи Железничара
заслужују похвале за све приказано. Голман Бојан Кнежевић је с неколико феноменалних интервенција уливао додатну сигурност свом тиму. Стандардно добри били су Душан Плавшић и
Филип Јовић, а још једном је сигуран
командант одбране био Бојан Трипковић. Неуморни су били Милан Зорица
и Никола Митровић, а изванредну пар-

тију су пружили и сјајан „плејмејкер”
Јордан Јовановић и млади мајстор ове
игре Петар Станић, баш као и најистуренији и увек опасан Милош Савановић и капитен Данило Ковачевић. Свој
удео у великој победи дали су и брзоноги Лука Стојановић и Закарија Сурака,
као и млади Стефан Левићанин, а део
великог тријумфа, део „Жељиног” успеха свакако су били и: Иван Лучић, Георгије Јанкулов, Драган Дашић, Лука
Петровић, Марко Стојанов, Вукашин
Јовковић, Лазар Марковић и Љубомир
Стевановић.
– Честитам момцима. Ово је велика
победа, мени једна од најдражих. Растемо као тим, показали смо карактер
да се уздигнемо и после грешке и преокренемо резултат. Идемо даље. Овај меч
је већ иза нас. Момци ће добити два дана слободно, па започињемо припреме
за два узастопна гостовања – рекао је на
конференцији за новинаре после утакмице први тренер Железничара Марко
Андрејић.
„Дизелка” панчевачка иде прволигашком пругом, на свој начин, верујући у
себе, у свој исправан пут, и све тамнијим словима утискујући име Панчева у
велику фудбалску мапу наше земље.
Наредног викенда на програму ће бити
гостовање у Јагодини, а потом следи и
пут у Врање.
А. Живковић

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.

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!

ЛЕПА И ВЕЛИКА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

„ДАН ТРИАТЛОНА” – ПУН ПОГОДАК
Традиционална спортска манифестација „Дан триатлона”, која се састојала од
четири различите трке, одржана је на
Ади Циганлији. Овај догађај, који су организовали Српска триатлонска унија и
Триатлон савез Београда, био је прави
фестивал триатлона, а на њему је учествовало 350 спортиста свих узраста.
Трке су имале међународни карактер
јер су се такмичили и триатлонци из:
Шпаније, Израела, Северне Македоније, Пољске, Турске, Румуније, БиХ, Словеније, Бугарске, Туниса, Белорусије,
Италије, Велике Британије и Аустралије. ТК Тамиш се представио с 34 члана.
У трци најмлађих такмичара, Купу
Београда у акватлону, наступило је седморо малишана, који су стекли вредно
искуство такмичења, без освојених медаља. У надметању деце старије од 15
година, Купу Београда у спринт-триатлону, учествовало је шесторо наших
суграђана. Невена Видаковић је освојила злато у конкуренцији јуниорки, док

се Милутин Јокић окитио сребром. Иван
Тешић је био други у групи такмичара
од 31 до 40 година, а Душан Лукић

трећи у надметању триатлонаца од 41
до 50 година.
Најважнија трка тог дана био је Европски куп за јуниоре. Наш клуб су представљали Лука Глигорић и Богдан Јелача. Иако знатно млађи од својих ривала, пласирали су се међу двадесет најбољих, што се може сматрати великим
успехом.
У најмасовнијој трци, Првенству Србије у дугом триатлону, Тамиш је имао
чак 19 такмичара. Највећи успех је
остварила Андријана Томић, која је освојила треће место у апсолутној категорији. Она је истовремено зарадила и
сребро у групи такмичарки од 45 до 49
година. Сребрна одличја су освојили и
Вања Куртовић и Петар Ивачковић, а
бронзама су се окитили Санел Јовановић и Марјан Лукић.
Сезона није завршена, јер се до краја
октобра очекују трке Првенства Србије
у дисциплинама суперспринт, спринттриатлон и дуатлон.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
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.

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.

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.
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