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СПОКОЈСПОКОЈ

Досадашња искуства лекара у свету показују да нова
врста вируса нема погубније последице за заражене страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

За пензионере овог пута
само повећање 5,5 одсто

НАША ТЕМА: ПРИМАЊА НАЈСТАРИЈИХ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
стр. 7

ПОМОЋЈЕДОБРОДОШЛА, 
МЕДИЦИНСКА

БЕЗ ПАНИКЕ: НОВИ СОЈ КОРОНЕ
НИЈЕ ОПАСНИЈИ ОД ПРЕТХОДНИХ

АДВОКАТ ЋИРИЋ ПИШЕ ДЕПЕШЕ МИНИСТРУ

ДРЖАВА ЗАПОЧЕЛА
ВЕШТАЧЕЊЕ

СЛУЧАЈ БИВШЕ БЛАГАЈНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

стр. 3 стр. 3

Мултијезички додатак – на македонском језику

Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII



Плана детаљне регулације блока 014 у
насељеном месту Панчево, Предлог

одлуке о изменама и допунама Плана
генералне регулације Целина 2 – Стре-
лиште са Хиподромом и Војловица са
Тополом, Предлог одлуке о изменама и
допунама Плана детаљне регулације
Хиподрома у Панчеву и Предлог одлу-
ке о изменама и допунама Пословника
Скупштине града Панчева.

Представници грађана у локалном
парламенту гласали су, такође, за усва-
јање Предлога одлуке о давању сагла-
сности на Нацрт Анекса бр. 5. Уговора
о јавно-приватном партнерству за
вршење услуга реконструкције и
модернизације система јавног осве-
тљења применом мера уштеде енерги-
је са LED технологијом на територији
града Панчева, којим се продужава
рок реализације уговора, односно
периода имплементације од 120 дана.

Изгласани су и Предлог одлуке о
просечним ценама метра квадратног
одговарајућих непокретности по
зонама у периоду октобар 2020. –
септембар 2021. године, Предлог
одлуке о просечним ценама метра
квадратног непокретности на основу
којих је за 2021. годину утврђена
основица за порез на имовину у најо-
премљенијој зони за непокретности
обвезника који не воде пословне књи-
ге, Предлог одлуке о изменама Одлу-
ке о пословном, магацинском просто-
ру и зиданим гаражама града Панче-
ва и Предлог одлуке о усвајању Пред-
лога текста Споразума о уступању
обављања дела послова правобрани-
лаштва између града Панчева и
општине Алибунар.

На дневном реду су били и предлози
одлука о изменама одлука о оснивању
Народног музеја, Градске библиотеке,
Дома омладине, Завода за заштиту
споменика културе Панчево, као и
предлози одлука о оснивању домова
културе у насељеним местима, предло-
зи решења о отуђењу грађевинског
земљишта катастарских парцела, те
предлози решења о разрешењу и име-
новању чланова школских одбора
средњих и основних школа на терито-
рији града Панчева. Сви су прихваће-
ни, баш као што су и измене Програма
рада и финансијског плана Туристич-
ке организације Панчево.

С обзиром на то да говорника није
било, седница се врло брзо завршила.

С. Трајковић

Донета и одлука о просечним ценама
квадратног метра некретнина на осно-
ву којих ће се наплаћивати порез на
имовину

Одборници Скупштине града Панчева
одржали су 26. новембра 16. седницу у
овом сазиву. Пред собом су имали 47
тачака дневног реда.

Најважнији је био Предлог одлуке о
доношењу Плана детаљне регулације
Северне индустријско-пословно-произ-
водне зоне 3 у Панчеву, који су представ-
ници грађана усвојили. Разлог за ставља-
ње овог плана на дневни ред је стварање
планског основа за издавање дозвола и
изградњу пословних и производних
објеката малих и средњих предузећа.

План се односи на око 90 хектара
земљишта северно од пута Панчево–
Штиркара, односно источно од Јабуч-
ког пута. Циљ је да Северна индустриј-
ско-пословно-производна зона 3
постане нови производни комплекс и
замајац друштвеноекономског развоја
града, те да се привредни раст базира
на гринфилд индустрији.

На седници су одборници усвојили и
Предлог одлуке о просечним ценама
квадратног метра различитих врста
некретнина на основу којих ће се
наплаћивати порез на имовину, што је
један од кључних градских прихода.
Без расправе, усвојени су и Предлог
одлуке о изменама и допунама Плана
генералне регулације Комплекси
посебне намене (Целина 11) у Панчеву,
Предлог одлуке о изменама и допунама

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 3. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Био једном
један Дан

републике...
Пре тачно двадесет година
последњи пут је некад велики
датум – 29. новембар – био
зацрвењен у календару. Звао се
Дан републике...

Недуго затим, тачније 14.
новембра 2002. године, укинут
је одлуком тадашње крње држа-
ве јужних Словена илити Скуп-
штине Савезне Републике Југо-
славије.

А какав је то празник био Дан
републике?

Генерације „40 плус” добро га
памте као историјски важан чин,
јер је 1943. године на чувеном
заседању АВНОЈ-а у тада слобо-
дарском Јајцу практично утрт пут
за формирање СФРЈ, а Јосип Броз
Тито је проглашен маршалом.
Како га и не би памтиле када је тај
догађај у „сићушна цревца” изу-
чаван у школама, а притом је
доносио и неколико (најмање
три) везана слободна дана.

За малишане је то била само
увертира, евентуално са школском
приредбом, за онај много лепши и
веселији празник „закићен” Деда
Мразом, јелком, поклонима,
руском салатом, прасетином...

Ово последње, само у мало
одраслијем (свињском) облику,
с временом је постајало и све
важније обележје тог највећег
празника југословенских наро-
да и народности, нарочито у
овим крајевима. Тако је 29.
новембар (чак је познати субо-
тички прехрамбени комбинат
носио такво име) на селу био
готово незамислив без чварака,
кобасица, џигериџе у марамици
и разних других мрсова.

Једноставно, ти „слободар-
ски” дани били су као наручени
за обављање тако важног посла
за једно просечно сеоско дома-
ћинство, које је у то време под-
разумевало неколико клемпа-
вих живуљки у обору.

И онда би се у праскозорје про-
ломио опроштајни врисак
несрећног „рањеника”, након
чега је ишло шурење, па раскла-
ћивање, топљење масти, сортира-
ње меса, а све се завршавало
вечером, где би уморни домаћи-
ни, мајстори и други гости, уз
понеку кувану ракију и свеже
чварке, паприкаш и печене крме-
надле, најзад могли да предахну.
Неретко би се и запевао неки
„револуционарни” евергрин...

Тај празник не само да је уки-
нут државним декретом већ је с
временом изумро и као „дан
свињокоља”, будући да је поо-
давно тешко наћи неког ко гаји
поменуте домаће животиње, јер
се месо углавном „на мало”
добавља у месарама.

А „двадесет девети” је, макар
у околини, преживео само као
назив једног дома културе (у
Старчеву), што се пре може
сматрати инцидентним руди-
ментом него нечијом свесном
намером.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Плодови. Маклура.

У Народној башти, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ОСНОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

У току је израда Плана развоја
града Панчева за период од
2022. до 2028. годинe. Градска
управа позива све заинтересо-
ване грађанке и грађане, пред-
ставнике привреде, удружења
грађана, установе, организаци-
је и медијe да се укључе и дају
свој допринос. Тренутно се
раде анкете за сваку од дефи-
нисаних области развоја, па
надлежни позивају све оне
који желе да учествују у изради
будућег Плана развоја града да
их попуне, јер сматрају да је
важно свако мишљење у овом
процесу.

Анкете су из шест различитих
области: привредни развој, социјал-
ни развој, инфраструктурно и урба-
нистичко планирање, заштита
животне средине, јавна управа, кому-
налне делатности и програмско

буџетирање Панчева. Према речима
градских челника, план на коме се
сада ради је од изузетно великог зна-
чаја и јако је битно да се укључи како
јавни, тако и цивилни сектор.

Да подсетимо, на седници Скуп-

штине града Панчева одржа-
ној 2. априла донета је одлука
о изради новог плана развоја.
Тада је започет поступак јавне
набавке, одабрана је консул-
тантска кућа и од септембра се
надлежни активно баве овом
темом. У сарадњи с консул-
тантском кућом одржана је
обука координационог тима с
градоначелником Панчева
Александром Стевановићем на
челу. Сви су сазнали све оно
што је потребно да знају у вези
с тим како план развоја града
треба да изгледа: с обзиром на
то да је усвојен нови сет зако-

на, треба све то да се прилагоди
потребама за бољи стандард и живот-
ни простор грађана.

Све информације и онлајн упитници
налазе се на сајту www.pan ce vo.rs/plan-
raz vo ja-gra da-pan ce va-2022-2028. С. Т.

ПАНЧЕВКЕ И ПАНЧЕВЦИ, УКЉУЧИТЕ СЕ

Израда Плана развоја града у току

АКТИВНОСТИ У ЗГРАДИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Јубилеј инвалида рада и помоћ при запошљавању
У оквиру обележавања 3. децембра,
Међународног дана особа са инвали-
дитетом, под покровитељством Покра-
јинског секретаријата за социјалну
политику, демографију и равноправ-
ност полова, у малој сали Градске
управе, 30. новембра, одржана је све-
чаност поводом 57 година постојања
Савеза инвалида рада Војводине.

Присуствовали су јој Стана Свила-
ров и Стеван Радишић, председница
и потпредседник Савеза инвалида
рада Војводине, Слободан Стефано-
вић, председник Савеза инвалида
рада Панчево, Јулијана Станисавље-
вић, самостална саветница из Мини-
старства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања, Марина
Томан, начелница Јужнобанатског
округа, Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за подручје
рада, запошљавања и социјалне поли-
тике, као и представници филијала
ПИО фонда Панчево и Зрењанин и
општинских организација инвалида
рада у Банату.

Драгана Kупрешанин, заменица
градоначелника, поздравила је

присутне и пожелела им добродо-
шлицу у Панчево. Рекла је:

– Иако је само један дан у години,
Међународни дан особа са инвалиди-
тетом симболизује акције које би тре-
бало предузимати свакодневно како би
се оснажио положај особа са инвали-
дитетом и како би им се осигурале
инклузија и равноправност у друштву.
Особе са инвалидитетом се свакоднев-
но суочавају с дискриминацијом,
сиромаштвом, социјалном искључено-
шћу и незапосленошћу. Међутим, упр-
кос свим препрекама и тешким живот-
ним ситуацијама, они не одустају од
борбе. Град Панчево, као одговорна
локална самоуправа, настоји да разли-
читим механизмима и мерама допри-
несе још бољој партиципацији, равно-
правнијем положају и пуноправнијем
учешћу свих особа са инвалидитетом у
друштвеном животу.

Додала једаГрадПанчево, издвајајући
значајна средства у буџету, континуира-
но помаже удружења особа са инвалиди-
тетом, хроничним и тешким обољењи-
ма: укупно пет милиона динара издвоје-
но је за 14 пројеката за ова удружења с

циљем побољшања квалитета пружања
услуга удружења корисницима.

– Важно је да знате да имате нашу
пуну подршку, да су вам наша врата
увек отворена и да смо ту за вас – нагла-
сила је на крају Драгана Купрешанин.

Сутрадан, 1. децембра, у згради
Градске управе одржана је једна у низу
презентација пројекта „Помоћ при
запошљавању и самозапошљавању
угрожених група”, који потписује
немачка организација „Хелп”. Ради се
о информативним састанцима за све
незапослене, односно оне којима је

потребна подршка у
започињању или раз-
воју пословних делат-
ности.

На презентацији су
биле доступне детаљ-
не информације о
пројекту. Подршка у
оквиру програма
„Хелпа” биће пруже-
на лицима која задо-
воље социјалне и еко-
номске критеријуме.
Реалним и одрживим

малим бизнисима ће кроз пројекат
бити пружена подршка у опреми у
вредности од 2.000 до 3.600 евра и
пакет стручних обука. Пројекат финан-
сира шведска влада, а суфинансира
Град Панчево са 21.240 евра. Укупна
вредност пројекта који ће се спровести
у Панчеву износи око 75.000 евра и
овим средствима биће подржана 33
мала бизниса у областима заната, услу-
га и пољопривреде.

Следећа презентација пројекта зака-
зана је за среду, 8. децембар, у 11 сати,
у згради Градске управе. С. Т.

Циљ је да Северна
индустријско-пословно-
-производна зона 3 
постане нови производни
комплекс и замајац
друштвеноекономског
развоја града, те да се
привредни раст базира
на гринфилд индустрији.
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Нови сој коронавируса, назван
омикрон, који је најпре иденти-
фикован у Јужноафричкој Репу-
блици и убрзо се проширио по
европским и азијским државама,
изазива забринутост у целом све-
ту с обзиром на велик број мута-
ција, које доприносе његовом
бржем ширењу, могу знатно да
смање ефикасност вакцина, да
повећају ризик од поновне зара-
зе, па чак и да избегну антитела.

Вест о новом соју навела је бројне
државе да уведу нова ограничења
путовања, а фармацеутске ком-
паније да убрзају рад на прилаго-
ђавању вакцина и да установе
колико постојеће вакцине штите
вакцинисане особе од ковида 19.

Особе у Јужној Африци које
су се заразиле сојем коронави-
руса названим омикрон нису се
озбиљно разболеле, кажу из
лекарског удружења те земље.

До сада откривени случајеви
у Јужној Африци нису озбиљни,
рекла је за Би-Би-Си Анђелик
Кутси, која председава Јужноа-
фричком лекарском удружењу.

Међутим, истраживањеовогсоја
још је у раној фази, рекла је она,
додајући да је у земљи само 24
одсто људи потпуно вакцинисано.

– Пацијенти се углавном жале
на болове у телу и умор, екстрем-
ни умор, и то видимо код млађе

генерације, а не код старијих осо-
ба – рекла је Анђелик Кутси и
нагласила да то нису били паци-
јенти чије би стање захтевало да
одмах буду смештени у болницу.

Међутим, у коментарима за
друге медије она је изразила

забринутост због утицаја који би
овај сој могао имати на старије
особе са основним болестима
као што су срчане болести или
дијабетес.

Симптоми новог соја су нео-
бични, али благи, рекла је она,

додајући да је први пут упозорена
на могућност новог соја када су
пацијенти с необичним симпто-
мимазаковид19 почеткомновем-
бра дошли у њену ординацију у
Преторији жалећи се на јак умор.

Анђелик Кутси је наводно била
прва јужноафричка докторка која
је 18. новембра упозорила вла-
сти на пацијенте с новим сојем.

Светска здравствена органи-
зација класификовала је оми-
крон као „забрињавајући сој”.

Европски центар за контролу
болести изразио је озбиљну
забринутост да би нови сој могао
значајно да смањи ефикасност
доступних вакцина и повећа
ризик од поновне инфекције.

Нова варијанта се већ проши-
рила изван афричког континен-
та, при чему су Хонгконг, Израел,
Белгија, Немачка и Велика Бри-
танија потврдили своје прве слу-
чајеве, а друге земље истражују
сумњиве инфекције. Појава оми-
крона је већ изазвала нова огра-
ничења, причемујесвих27 држа-
ва чланица ЕУ обуставило вазду-
шни саобраћај из седам јужноа-
фричких земаља. Поред њих, и
друге државе, укључујући САД и
Велику Британију, уводе сличне
мере, док је Израел наставио с
најстрожимограничењиманасве-
тудосада, забранившисвимстра-
нимдржављанимаулазакуземљу.

СТАТИСТИКА

Просечна плата
65.218 динара

Просечна септембарска нето
платауСрбијиизносилаје65.218
динара и већа је за 9,2 одсто
номинално односно за 3,3 про-
цента реално у односу на исти
месец 2020, објавио је Репу-
блички завод за статистику.

Просечнабрутозарадазасеп-
тембарјеизносила89.980 дина-
ра, причемујеноминалновиша
за девет одсто, а реално за 3,1
проценат на годишњем нивоу.

Септембарска медијална
нето зарада била је 50.000
динара, што значи да је 50
одсто запослених остварило
зараду до наведеног износа.

Раст бруто зарада у перио-
ду јануар–септембар 2021. у
односу на исти период про-
шле године износио је 8,6 про-
цената номинално, односно
5,4 одсто реално.

Истовремено, нето зараде
су у наведеном периоду пора-
сле за 8,8 одсто номинално и
за 5,6 одсто реално.

ВАКЦИНЕ

За децу само две
дозе

Вакцинисање деце трећом,
бустер дозом тренутно није
пракса, не само код нас него
ни у свету, изјавила је дирек-
торка Института „Батут” Вери-
ца Јовановић, додајући да су
деца вакцинисана двема доза-
ма и да то до даљег остаје
тако.

Јовановићева је навела да
је у Србији мали број деце
вакцинисан, али да се у нашој
земљи наставља вакцинација
за оне од 12 до 18 година.

– Саме вакцине против
ковида 19 штите. У нашој
земљи се наставља вакцина-
ција деце узраста у овом тре-
нутку од 12 до 18 година и тај
процес, наравно, напредује с
обзиром на то да вакцине шти-
те и да се остварује заштита
од инфекције која се преноси
контактом и која свакако може
да се спречи добијањем вак-
цине – казала је Јовановиће-
ва за РТС.

НОВИ ВИРУС НЕ ИДЕ НА ВАКЦИНИСАНЕ

Наш познати вирусолог Ана

Банко објавила је на свом

„Твитер” налогу најновије

податке о омикрон соју у

Јужној Африци, према којима

се види да вакцинисани а

заражени не иду у болнице и

да пролазе као асимптомат-

ски случајеви или с врло бла-

гом клиничком сликом, што

имплицира да је вакцина

имала ефекта и на најновији

сој, који неки научници сма-

трају најгорим до сада.

„У Јужној Африци, према

званичним извештајима,

међу хоспитализованима тре-

нутно је 0 вакцинисаних, 65

одсто невакцинисаних, 35

одсто делимично вакциниса-

них”, написала је Ана Банко

на „Твитеру”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

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

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

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

ТРИЈУМФ

Јелена Мимић
победила у Раму

У трци „Четвртинамаратона ’Рам-
ска тврђава’”, којом се промови-
шу спорт и туризам у Великом
Градишту, победили су Јелена
Мимић из Панчева и Иван Јере-
мић из Београда.

Друга по реду трка „Четврти-
на маратона ’Рамска тврђава’”
имала је више од 150 учесника.
Тркачи и тркачице из различи-
тих делова земље имали су зада-
так да што брже претрче стазу
дуж Дунава дугу 10.550 метара.

– Сјајна рекреативна трка, пре-
део уз Дунав, уз лабудове и мало
ветра. Предивно – оценила је
победница у женској конкурен-
цији Јелена Мимић.

Сагледавши значај повезива-
ња спорта и туризма, овогоди-
шњу трку „Четвртина маратона”
подржала је ЕУ кроз пројекат „ЕУ
за културно наслеђе и туризам”.

МаратоннаРамскојтврђави, иако
организован други пут, већ постаје
традиционална спортска манифе-
стацијауовомделуСрбије.

НАГРАДЕ

Успех малих
карикатуриста

Мали панчевачки карикатури-
сти – чланови ликовне секције
„Чаробни свет цртања” из Пан-
чева остварили су велики успех
на шестој Међународној изло-
жби карикатура – Чаковец 2021,
у Хрватској. Другу награду је
добила Анђела Петровић (14), а
признање Дуња Драгаш (10).

Тема конкурса била је „Бици-
клизам у туризму”, а на конкурс
је стигло 107 радова од 103 уче-
сника из седам земаља.

„Чаробни свет цртања” оства-
рио је и велики успех на недав-
но одржаном Фестивалу хумо-
ра и сатире „Мала жаока” у Кача-
реву, где су деца освојила шест
награда на ликовном конкурсу
на тему „Моја прва љубав”.

Ликовна секција „Чаробни свет
цртања”, коју води истакнути
панчевачки карикатуриста и илу-
стратор Никола Драгаш, посто-
ји већ три године и део је ЕЦ
„Корак по корак 2” у Панчеву.

Панчевачки адвокат Јован
Ћирић показао је изненадну
жељу да се бави здравственим
системом државе Србије, одно-
сно оним његовим делом који
се тиче приватног сектора. Наи-
ме, популарни Ћира је послао
министру здравља Републике
Србије „Захтев за ванредну кон-
тролу испуњености услова за
рад здравствене установе”. Он
тврди да више здравствених
установа у Панчеву не испуња-
ва услове за обављање делатно-
сти, односно медицинских услу-
га, и молио је министра да изда
налог здравственим инспекто-
рима за ванредну контролу.

Према нашим сазнањима,
инспекција је врло брзо устано-
вила да су Ћирићеве сумње нео-
сноване, односно да предметне
здравствене установе испуњава-
ју све услове за рад. Ипак, хте-
ли смо да питамо Ћирића који
му је мотив да захтева ванред-

ну контро-
лу и одакле
му инфор-
мације које
је навео у
з а х т е в у .
Пошто смо
га позвали
и предста-
вили се,
рекао је:

– Ти ме
уопште не интересујеш, срам те
било. Пишиштахоћеш.

Спустио је слушалицу. Његов
избор је да не користи прилике
да се у новинама прочита њего-
ва реч као став друге стране.
Избор менаџмента „Панчевца”
је да правосудни органи, што
пре, пресуде по Ћирићевим
тужбама против „Панчевца”,
како би шиканирање нашег глав-
ног уредника што пре престало
и Ћирино самољубље остало у
његова четири зида. Р. Т.

СЛУЧАЈ БИВШЕ БЛАГАЈНИЦЕ „ПАНЧЕВЦА”

Држава започела
вештачење

КОЛИКО ЈЕ ОПАСАН НАЈНОВИЈИ СОЈ КОРОНАВИРУСА

ОМИКРОН НЕ ИЗАЗИВА ТЕЖИ ОБЛИК
БОЛЕСТИ, СИМПТОМИ СУ НЕОБИЧНИ

Од 3. децембра, по налогу
вишег јавног тужиоца за коруп-
цију, започело је вештачење у
вези с предметом у коме се Сла-
вица Кнежевић, бивша благај-
ница „Панчевца”, сумњичи за
противправно одузимање имо-
вине нашег листа, чиме је, како
се сумња, оштетила и државу
Србију за припадајуће порезе.
Да је држава веома озбиљно
заинтересована за овај случај,
говори и чињеница да ће се
вештачити рад Славице Кнеже-
вић у периоду од 1. јануара 2015.
до 31. децембра 2019. године.

Судски вештак Вишег јавног
тужилаштва економско-финан-
сијске струке позвао је обе стра-
не у спору, односно адвокате и
вештаке Славице Кнежевић и
„Панчевца” да дођу у редакцију.
Запослени у нашем листу кори-
сте прилику да позову Слави-
цу и њеног мужа Владимира
Кнежевића, који се такође сум-

њичи да је
учествовао у
отимачини,
да дођу
лично у
редакцију
како би нам
у непосред-
ном контак-
ту објасни-
ли да ли су
здруженим
снагама годинама радили на
„олакшавању” касе „Панчев-
ца”. Детаље о томе шта се деси-
ло 3. децембра изнећемо у сле-
дећем издању.

Да подсетимо, основано се
сумња да је суспендована бла-
гајница „Панчевца” против-
правно, продајући простор у
новинама за огласе и читуље у
својој кући у Јабуци, из касе
нашег листа присвојила око
90.000 евра, и то само у поме-
нутом периоду. Р. Т.

АДВОКАТ ЋИРИЋ ПИШЕ ДЕПЕШЕ МИНИСТРУ

Помоћ је добродошла,
медицинска



Присуствовала највиша
делегација Исламске
заједнице Србије

Нова зграда је
без архитектонског
обележја џамије,
минарета

Панчевке и Панчевци поносе се
мултинационалношћу свог гра-
да јер у њему сложно живи 26
нација. Подруку с великим бро-
јем нација иде и мултиконфе-
сионалност, што је још једна
одлика Панчева, војвођанског
града, у коме никада није било
важно ко је које вероисповести,
већ какав је човек.

Зато, наше суграђанке и сугра-
ђане обрадовала је вест да је
претходне недеље у Панчеву све-
чано отворена џамија у ширем
центру града, у Улици Лава Тол-
стоја. Тиме је панчевачка мул-
тиконфесионалност добила још
једну потврду, а наш град поред
бројних цркава и богомоља сада
има још једно верско здање.

Како је објавио Ријасет Ислам-
ске заједнице Србије, присутни-
ма се, поводом свечаног отвара-
ња, обратио реис-ул-улема
Исламске заједнице Србије Сеад
ефендија Насуфовић, а присут-
ни су били и председник Врхов-
ног сабора Исламске заједнице
Србије Мухамед ефендија Јусуф-
спахић, заменик муфтије срби-
јанског, муфтија београдски
Мустафа ефендија Јусуфспахић,
муфтија војвођански Мухамед
ефендија Зиљкић, главни имам
Меџлиса Исламске заједнице

Панчево Адис ефендија Лутви-
ја, као и саветник за социјална и
верска питања Диyанета Репу-
блике Турске при Амбасади у
Србији Ертугрул Цоскун.

За труд, време и снагу коју су
уложили у изградњу новог објек-
та признања су додељена Дени-
су Фејзулахију, Ђемаиљу Ајети-
ју и Адису ефендији Лутвији.
Речено је да је ово мали чин

којим им се одаје признање за
све учињено, а да се право при-
знање и права награда налазе
само код Алаха.

Нови објекат џамије задово-
љава све верске, образовне и
културне потребе исламске
заједнице у Панчеву. Површи-
не је преко 330 квадрата, има
абдестхану, простор у ком
муслимани обављају обредно

прање пре молитве, и око 200
квадрата молитвеног простора,
као и део за жене у коме оне
могу да обављају намаз. Ту је и
одељак за децу, за учење њихо-
ве вере и веронауке. Такође,
здање џамије има простор за
мини-библиотеку, стан за има-
ма, канцеларије које ће кори-
стити упосленици у Меџлису
заједнице, као и комерцијални
локал уз саму улицу. Нова
спратна зграда је класичне град-
ње, без архитектонског обележ-
ја џамије, минарета.

Да подсетимо, 2006. године
донет је Закон о верским зајед-
ницама, први пут након пада
комунистичког режима. Ислам-
ска заједница Србије је исте годи-
не поднела захтев за упис у нови
регистар, након чега је добила
потврду о упису, а 2007. године
донета је одлука о формирању
Ријасета ИЗ Србије.
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ИЗ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Спремни за
предстојећу сезону

НОВАЦ ОД БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА

„Телеком” исплаћује
дивиденду

ХОЋЕ ЛИ БИТИ НОВИХ ЗЕМЉОТРЕСА?

Жаришта се полако активирају

Убрзо је дошла година 2014. када сам почела да живим
скоро толико дуго у Словачкој колико сам претходно
живела у Југославији. И ту сам осетила потребу да поч-
нем да анализирам све то што сам проживела, не само ја
него цела моја генерација. Упитала сам саму себе врло
једноставно питање: ко сам ја и да ли се мој идентитет
променио под утицајем друге државе. Одговор на то
питање је моје истраживање и пројекат „Братство и једин-
ство”. Нисам знала да одговорим речима, почела сам да
фотографишем. Желела сам да отворим тему о распаду
Југославије, о свему томе што смо проживели и како смо
живели. Желела сам да покажем како се мало бринемо,
у ствари да се скоро уопште не бринемо о споменицима
палим борцима и боркињама у Другом светском рату
који су се борили и умрли како бисмо ми живели у сло-
боди и демократији. Заборавили смо на њих, а то не сме-
мо да допустимо.

(Визуелна уметница, доценткиња
на Академији ликовних уметности и дизајна

у Братислави Оља Триашка Стефановић, 
„Данас”, 29. новембар)

* * *
У нашим крајевима сатирична литература не застарева,
јер су наше менталитетске девијације, наше грамзиво-
сти, превртљивости, склоност удвориштву, користољуби-
вости, личним и колективним митоманијама и даље исте
као у време када су их Нушић или Домановић детектова-
ли и шибали својом сатиричком оштрицом. Адаптирају-
ћи Нушићев оригинални текст са драматуршкињом Миле-
ном Богавац, покушали смо да помогнемо Нушићу да
премости позоришне разлике до којих је довео развој
театра у протеклих сто година. Осталих разлика између
онда и сада нема, па је било уживање упустити се у једну
ругалицу нашем времену, актуелну у свакој државици
насталој на рушевинама Југославије. А, поготову у Босни,
у којој су ратна страдања заменила страдања од бескрај-
не пирамидалне, кантоналне, федералне и свакојаке
бирократије, коју не би издржале ни много богатије и
многољудније земље. Нисмо, дакле, поводом јубилеја,
постављали оног Нушића, кастрираног олако прикаче-
ним етикетама „комедиографа који воли оне које крити-
кује”, већ оног Нушића који је имао довољно бритко
перо и довољно личне храбрости да се за своје ставове
бори и да за њих робија.

(Редитељ Кокан Младеновић, 
портал „Нова.рс”, 22. новембар)

* * *
Друга су времена... Изгубљена је вера у избор. Поготову у лич-
ну улогу у томе. Као да живот пролази мимо нас, без могућно-
сти да у њему учествујемо. Отуда толика апатија и немогућ-
ност побуне против света који просто вапи да буде срушен.

(Редитељ Горан Марковић, 
„Данас”, 26. новембар)

* * *
Смрт је нашег рода, род наш најрођенији. Смрт је нама
почетак и крај, сврха и смисао, смрт је наш бог и наш
тотем, своја постојања дугујемо неким давним и мање дав-
ним величанственим смртима, обележавамо и славимо
смрт, учимо о смрти од ђачког доба, школски уџбеници су
нам енциклопедије мртвих, религије нам се клањају мртви-
ма, буквално љубимо лешеве у ковчезима, убице су нам
хероји, делимо се по мртвима и убијенима – чак и узгајамо
мртве, па их умножавамо – целе своје кратке, мртве живо-
те одгајани смо с осећањем кривице што смо живи, држа-
ве смо саградили на масовним гробницама, нас напросто
нема изван смрти. Чак и људи на улици, погледате ли
мало боље, ходају мртви. Живи људи, а мртваци.

(Новинар и писац Борис Дежуловић, 
портал „Нова.рс”, 28. новембар)

* * *
Демократија се споро прима на нашим просторима,
модерност се сузбија традиционализмом и митомани-
јом. У таквим околностима се синдикална права сматра-
ју недовољно важним и маргинализују из два основна
разлога. За једне, синдикално организовање је реликт
социјалистичке прошлости, а за друге, препрека за раз-
вој добрих односа са инвеститорима и предузетницима
који треба да створе профит. Развијена друштва су тај
проблем разрешила, мада однос рада и капитала остаје
као стална напетост. Пошто је наше предузетништво, па
и оно медијско, тек у повоју и пошто власт не стимулише
заштиту радних права у свим областима рада, ни нови-
нари нису у бољој ситуацији.

(Професор Факултета политичких наука у Београду
Раде Вељановски, „Данас”, 28. новембар)

КОНЦЕПТ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ЏАМИЈА У ПАНЧЕВУ

ПОНОСНИ НА МУЛТИКОНФЕСИОНАЛНОСТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Сеизмичка активност
у Шумадији подигнута
на виши ниво

То што је у кратком року Косо-
во и Метохију погодило неко-
лико земљотреса, све у истом
региону, сеизмолози објашња-
вају чињеницом да се жаришта
полако активирају. Земљотре-
си магнитуде 2,4, 2,6 и 2,9 једи-
ница Рихтерове скале погоди-
ли су за викенд три општине
на Косову и Метохији. Први,
јачине 2,4 степена по Рихтеру,
регистрован је са епицентром
код Штрпца, други, од 2,9 сте-
пени, забележен је на подручју
општине Штимље, а нешто
касније земљотрес магнитуде
2,6 јединица Рихтерове скале

регистрован је и у региону Уро-
шевца.

Иако стручњаци поручују да
земљотреси овог интензитета не
могу да изазову оштећења на
објектима у епицентралној обла-
сти, грађани се питају шта се
дешава са тлом. Урошевац је
жариште које је било активно
2004. године, па се сада земљо-
треси ту поново полако јављају.
Крагујевац се тресао 3. новем-
бра, а сеизмолози кажу да
земљотреси који су погодили
тај град говоре да је сеизмичка
активност у Шумадији подиг-
нута на виши ниво. Један од
сценарија који би могли да се
догоде јесте да затресе још један
земљотрес сличне јачине, па да
онда дође до затишја, а затим
до јаког удара.

И Младеновац је „погођен”
претходног викенда: то је доказ
да се накупило сеизмичке енер-
гије, да је тај простор жив и да
се у наредном периоду, можда
за десетак година, може очеки-
вати јак удар у Шумадији, обја-
шњавају сеизмолози. Земљотрес
магнитуде 2,9 јединица Рихте-
рове скале регистрован је у неде-
љу у Крушевцу и то је био други
током новембра. И у Панчеву су
станари на вишим спратовима
солитера на Стрелишту и на
Тесли могли да осете лагано
подрхтавање тла.

Када је реч о Урошевцу, 1921.
године град је погодио земљо-
трес од 5,7 степени по Рихте-
ру, што је један од пет најјачих
у протеклих 100 година код
нас. У том периоду на подруч-

ју Србије догодило се десет
земљотреса магнитуде веће од
пет степени Рихтерове скале.
Највише се наша земља тресла
на пролеће и у јесен, а ниједан
од тих земљотреса није био
током зиме. Најјачи земљотрес
догодио се у Лазаревцу 1922.
године, јачине 6,2 степена по
Рихтеру, па 1927. године на
Руднику, од шест степени, када
је страдало седам, а повређено
осам особа.

Хронолошки гледано, три нај-
јача земљотреса у последње чети-
ри деценије била су 1980. на
Копаонику, од 5,8 степени по
Рихтеру, када је повређено 30
особа, 1998. године у Мионици
јачине 5,7 степени и 3. новем-
бра 2010. године у Краљеву –
тада су погинуле две особе.

Смотра опре-
ме, механиза-
ције и возила
за редовно одр-
жавање улица у
Панчеву и
општинских
путева у зим-
ском периоду
обављена је 26.
новембра. Како
је на смотри
п р и м е ћ е н о ,
зимска служба у Панчеву рас-
полаже са 11 камиона са свим
прикључним машинама за одр-
жавање путева током зиме. Зим-
ска служба је у саставу ЈП-а
„Урбанизам”, а Славе Бојаџи-
евски, директор тог јавног пред-
узећа, подвукао је да је све
спремно за зимско одржавање
путева. Додао је:

– Постоји листа приоритета и
тачно се зна у којој ситуацији се
који путеви чисте. У првом прио-

ритетусуопштинскипутеви, путе-
ви ка насељеним местима и путе-
ви кроз сам град којима саобраћа
градски јавни превоз. Сви остали
путеви су у другом приоритету.

Он је сигуран да ће и ове зиме
путеви бити проходни, без обзира
на временске услове. Објаснио је
да се временска ситуација прати
свакодневно, да су механизација
и екипе људи у приправности, тј.
да су спремни да изађу на терен
ако буде било потребе за тим.

На Централном регистру хар-
тија од вредности објављено
је да је „Телеком Србије” 29.
новембра исплатио дивиден-
ду у укупном бруто износу
од 4,16 милијарди динара.
Новац од бесплатних акција
добиће држава као већински
акционар, али и мали акци-
онари.

Грађани који имају право
на бесплатне акције својевре-
мено су добили по 31 деони-
цу компаније „Телеком”. Њима
у међувремену нису могли да
тргују на берзи, али по основу
сваке деонице до сада су доби-
јали дивиденду. То ће бити
случај и сада. Нето износ диви-
денде по једној акцији изно-
си 4,42 динара, па за 31 део-
ницу, колико их поседује нај-
већи број грађана, треба рачу-
нати на тачно 137 динара.

„Телеком Србија” има мили-
јарду акција, од чега домаћа

физичка лица имају 218,8
милиона акција, а страна 33,4
хиљаде акције. Дивиденда за
домаћа правна лица која има-
ју 3,3 хиљаде акција је 5,2
динара у нето износу. Новац
од дивиденде грађани могу да
подигну на шалтеру предузе-
ћа „Пошта Србије” уз покази-
вање личне карте.

Ако се подигне новац од
дивиденде, не губи се пра-
во на акције. Износ диви-
денде зависи од добити
компаније. С друге стране,
новац од акција могуће је
добити само уколико гра-
ђанин прода деонице, чиме
губи право и на дивиденду
и на акције.



Учење језика на занимљив
и савремен начин

На Филолошком факултету
у Београду промовисан
уџбеник руског језика
„Ни пуха ни пера!”

Савремени уџбеник руског језика „Ни
пуха ни пера!”, намењен брзом савла-
давању почетног нивоа руског језика за
одрасле (први те врсте у Србији), про-
мовисан је недавно на Филолошком
факултету у Београду. Издавач је Цен-
тар Руског географског друштва у Срби-
ји, а објављивање овог занимљивог уџбе-
ника подржала је компанија НИС. Уџбе-
ник „Ни пуха ни пера!” рађен је на
савремен начин, по угледу на актуелне
уџбенике страних језика, с модерном и
иновативном методом учења. Према
речима аутора, коришћењем овог учи-
ла, на занимљив и сликовит начин, кроз
упознавање културолошких сличности
и разлика између Србије и Русије, у
потпуности ће се савладати почетни
ниво руског језика, а у стицању кому-
никативних способности помоћи ће
бројни примери из породичног, сту-
дентског и пословног окружења, али и
свакодневног живота у Русији.

Декан Филолошког факултета у Бео-
граду Ива Драшкић Вићановић рекла је
овом приликом да Катедра за слависти-
ку има веома дугу традицију и да јој је
недостајао управо овакав, савремен уџбе-
ник, израђен модерном методом, који
добро комуницира с младим људима.
Управник Катедре за славистику Дали-
бор Соколовић навео је да се из иску-

ства може рећи да је уџбеник веома
користан и практичан за коришћење.

Производ оптимизма

Саветница заменика генералног дирек-
тора НИС-а Снежана Лакићевић иста-
кла је да је уџбеник „Ни пуха ни пера!”
продукт оптимизма, знања и синергије
најзначајнијих институција у земљи.

– С једне стране, ту је Универзитет у
Београду, затим Универзитет у Новом
Саду, колеге из средњих школа у који-
ма се изучава руски језик, Академија
уметности, Руско географско друштво
и наравно НИС, који су радили с јед-
ном посебном енергијом и ентузија-
змом, које могу имати само људи који
воле оно што раде – навела је Снежана
Лакићевић.

У име издавача присутнима се обра-
тио директор Центра Руског географ-
ског друштва у Србији Мирољуб Милин-
чић, који је рекао да је уџбеник настао
као синергија двеју великих кућа, ком-
паније НИС и Филолошког факултета.

– Драго нам је да смо у друштву ова-
ко великих компанија и угледних инсти-
туција и даћемо свој допринос да се
овај уџбеник нађе у свим деловима
региона, а већ се налази у неколико
образовних институција у Русији – казао
је Милинчић.

Савремена методика

Јелена Гинић и Бојана Сабо, део аутор-
ског тима са овог факултета, предста-
виле су присутнима садржај уџбеника
и његове главне целине, а посебно су
истакле чињеницу да до сада није посто-
јао уџбеник за учење руског језика при-
лагођен српском говорном подручју.
Према речима аутора, као модел су

коришћени различити уџбеници стра-
них језика и током израде су увршћене
све савремене методичке тенденције.
Он је посебно занимљив због дијалога,
нема више учења напамет, већ су теме
које обрађује веома корисне када се
нађете у Русији, у стварним ситуација-
ма, и када можете применити лекције
које се односе на дијалоге у позори-
шту, апотеци, музеју, на улици. Акце-
нат је на томе да корисник заиста зна
да комуницира на руском језику. Уџбе-
ник садржи десет лекција, а на крају
сваке је тест у којем се може провери-
ти знање стечено у тој конкретној лек-
цији. На самом крају уџбеника налази
се тест који обухвата целокупно гради-
во и који по својој структури одговара
међународном тесту нивоа А1. Највећа
вредност овог учила у односу на друге
јесте добра организованост система
вежбања, чему најбоље сведочи пода-
так да уџбеник садржи 265 вежби.

Сарадња компаније НИС и Филоло-

шког факултета у Београду траје већ
девет година, практично од оснивања
програма „Енергија знања”, путем којег
НИС сарађује са образовним и науч-
ним институцијама у Србији, региону
и Руској Федерацији. У оквиру програ-
ма „Енергија знања”, уз подршку НИС-а
на факултету је адаптиран један каби-
нет за руски језик. Факултет је сталан
партнер компаније у организацији НИС
олимпијаде из руског језика. У оквиру
сарадње НИС-а и факултета реализо-
вана је и настава српског језика у Руској
школи при Амбасади Руске Федераци-
је у Београду. Поред тога, НИС је подр-
жао дигитализацију рукописа Иве
Андрића, као и пројекат за припрему и
превођење библиотеке „Књижевност и
језик”. Уз подршку НИС-а, факултет је
на Међународном сајму књига у Москви
2015. године представио пројекат „Срп-
ски и руски језик и књижевност и руска
емиграција, вишетомно издање на
руском језику”.
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Лакши задаци поправили
резултате мале матуре

Сваки десети
средњошколац у Србији
упише економски факултет

Завод за унапређивање образовања и
васпитања недавно је објавио податке
о резултатима мале матуре и упису на
високошколске установе у Републици
Србији. Према званичним резултати-
ма надлежних у држави, јасно је да су
се ствари услед пандемије ковида 19
драстично промениле у односу на годи-
не пре пандемије када је реч о упису у
средње школе и на факултете. Није реч
о жељама односно афинитетима буду-
ћих средњошколаца и студената – они
су готово идентични. И даље су гимна-
зије и популарни факултети (економ-
ски, медицински, ФОН, електротех-
нички) први на листама жеља, али је
праг неопходног знања за упис у жеље-
ну образовну установу, нарочито за
средње школе, нижи него што је то
било раније. Занимљиво је да су на
појединим вишим стручним школама
кандидати уместо математике могли
да полажу тестове општег знања, па су
се тако на једном тесту за машинску
струку нашла питања шта је контами-
нација и шта је ефекат стаклене баште.

Последња генерација малих матура-
ната, која је у јуну полагала завршни
испит за упис у средње школе, боље је
урадила сва три теста од претходне, а
на то је несумњиво утицала чињеница
да су задаци били лакши него икад.
Иако се овако експлицитан закључак
не изводи у управо објављеном изве-
штају Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања, у анализи се
указује на то да су околности у којима
се одвија настава у пандемији утицале
на резултате.

Редукција градива

Како кажу у Заводу, треба имати у виду
да се школска 2020/2021. година одви-
јала у посебним условима пандемије
ковида 19, који су диктирали промену
организације наставе и учења и увође-
ње наставе на даљину. Такви услови су
довели до редукције одређених делова
градива. Сходно томе, испитни задаци
су прилагођени како по садржају, тако
и по форми, на такав начин да су пита-
ња „отвореног” типа била преведена у

задатке с понуђеним одговорима, где
год је то било могуће.

Ако се упореде овогодишњи и про-
шлогодишњи подаци за ученике који
су завршни испит полагали на српском
језику, статистика изгледа овако: про-
сечан број бодова на тесту из српског
језика је 13,37 (лане је био 11,18), из
математике 12,50 (11,02), а на комби-
нованом тесту ђаци су у просеку имали
14,82 поена (годину дана пре тога 14,17),
од могућих 20. О тежини тестова на
јунској малој матури посредно говори
и податак да је много више ученика
успело да реши задатке којима се про-
верава основни ниво знања. Наиме, на
тесту из математике дечаци су у просе-
ку решили 84,8 одсто задатака основ-
ног нивоа, а девојчице 87,7 одсто, а на
тесту из српског дечаци су знали 83,3
одсто задатака, а девојчице 89 одсто.
Лане су, међутим, дечаци тачно одго-
ворили на 60,7 одсто задатака из срп-
ског који спадају у елементарно знање,
а девојчице на 72,1 одсто, док су из
математике дечаци решили 78,9 одсто
ових задатака, а девојчице 78,6.

Тржиште рада

Званични подаци Министарства про-

свете, науке и технолошког развоја
показују да је највише основаца упи-
сало гимназију, економску и меди-
цинску школу. Када је реч о упису на
високошколске установе, сваки десе-
ти матурант у Србији упише економ-
ски факултет, а у стопу га прати и
правни факултет, са девет одсто од
укупног уписа на територији Србије.
Бројем уписа се могу похвалити и
средње електротехничке, техничке и
машинске школе, у којима су капаци-
тети углавном попуњени. Међутим,
дефицит постоји у занатским обла-
стима за којима постоји потражња.
Мајстори, водоинсталатери, ауто-меха-
ничари, козметичари, фризери, кува-
ри и конобари су у мањини, а мали
матуранти не показују преференције
ка овим пословима.

Када је реч о свршеним академци-
ма, анализа показује да су у послед-
њих годину дана конкурисали више
од 80.000 пута, а да је број понуђених
огласа за њихове струке десет пута
мањи. Ово јасно указује на то да се
уписују „погрешни” факултети, јер
тржиште рада тражи сасвим друге
делатности. Позиције за које најче-
шће конкуришу фирме јесу: прода-

вац, административни радник, комер-
цијалиста, телефонски оператер и
пословни секретар. Последњих годи-
на веома су атрактивне стручне прак-
се и премда је школовање за правни-
ка и медицинара популарно међу сту-
дентима, подаци с тржишта рада пока-
зују да су компаније расположене да
дају шансу за стицање практичног
искуства на позицији адвокатског при-
правника, док из области медицине
нема понуда за младе. Такође, на тржи-
шту рада се налазе и понуде за праксе
у области маркетинга, економије, про-
даје и HR-а.

Све у свему, јасно је да постоји вели-
ки јаз у друштву када је реч о стеченом
образовању и потребама тржишта. При-
ближава се нова уписна година и већ
сада би вредело да се родитељи и буду-
ћи матуранти, и мали и велики, поза-
баве питањем: шта желим да будем
када порастем? Пракса показује да више
није проблем пронаћи школу или факул-
тет, места има напретек, а ни пријем-
ни више није баук. Свако може да упи-
ше нешто – сада је само питање шта.

Наравно, негде ће се знање стећи
лако, а негде богме мора и да се жесто-
ко запне.
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РАСПИСАН КОНКУРС ЗА
СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ

Награда за изузетне
резултате

Јавни позив за доделу Светосавске
награде за 2021. годину, која се
додељује за изузетне резултате у
области образовања и васпитања,
унапређење образовно-васпитне
праксе и развој научних и умет-
ничких достигнућа у области обра-
зовања и васпитања у Републици
Србији, отворен је до 20. децембра.

Право да буду предложени има-
ју ученици, студенти, запослени у
образовним и научноистраживач-
ким установама, представници
стручних друштава, аутори струч-
них и научних дела из области
образовања и васпитања, као и поје-
динци и институције који учеству-
ју у формалном и неформалном
образовању и својим ангажовањем
доприносе развоју ове области.

Критеријуми за доделу Свето-
савске награде за 2021. годину обја-
вљени су на званичној интернет
страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. 
Предлози се достављају на адресу:
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина
22–26 (за Секретаријат), најкасни-
је до 20. децембра, с назнаком „Јав-
ни позив за доделу Светосавске
награде за 2021. годину”.

САСТАНАК ПРЕМИЈЕРКЕ И
СИНДИКАЛАЦА

Исправљање
криве Дрине

Председница Владе Ана Брнабић
најавила је да ће продложено пове-
ћање минималне цене рада почет-
ком следеће године бити око 35.000
динара и да ће држава смањити
порезе и неопорезиви део зарада
да би смањила удар на послодав-
це. Она је, после састанка с пред-
ставницима Савеза самосталних
синдиката Србије, истакла да је
тешко исправити „криве Дрине из
прошлости”, али да је свакако
потребно повећања плата, што је
тежак, захтеван и дуготрајан про-
цес, али иде се у добром смеру.

Брнабићeва је истакла да су од
августа 2014. године плате у јавном
сектору порасле 42 одсто, а у реал-
ном 52 одсто, али да се тај јаз „пола-
ко смањује”. Она је истакла да је
током пандемије држава одвојила 8,5
милијарди евра за привреду, с циљем
да се не отпуштају радници, да је
отворено 60.000 радних места, а буџе-
том за следећу годину предвиђено је
запошљавање нових 7.500 радника.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ
УПОЗОРАВАЈУ ДРЖАВУ

Несташица урее
изазваће катастрофу

Пољопривредници упозоравају над-
лежне у држави на могућу катастро-
фалну ситуацију у пољопривреди у
наредним месецима. Наиме, незадо-
вољни ратари истичу да је цена урее
енормно висока и да је на нашем
тржишту евидентна несташица тог
ђубрива. Према речима струке, по
српским пољима није бачено довољ-
но НПК ђубрива и уколико земљи-
ште не добије ни азота, што је изве-
сно, с обзиром на то да га нема и да је
прескуп, пољопривредници могу да
очекују катастрофу. Процењује се да
ће овако неприпремљене њиве дати
принос пшенице од две-три тоне по
хектару. Питање је и каквог ће ква-
литета бити нови род ове житарице.

Оно што је извесно, јесте да су
несташица урее и нагли раст цене
изазвани повећањем цене гаса – њена
вредност је достигла невероватних
хиљаду евра по тони. Проблем је
глобалан и с њим се суочавају и
пољопривредници у другим земља-
ма, али за разлику од наших ратара,
страни пољопривредници добијају
субвенције од 300 или 400 евра по
хектару.

РУСКО-СРПСКА САРАДЊА УЗ ПОДРШКУ НИС-а

Зближавање двају народа
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6 ЗДРАВЉЕ

Црвенило ока, бол или неја-
сан вид медицински су знаци
и симптоми који нас по пра-
вилу веома забрину и због
којих тражимо помоћ лекара.
Јасан је значај органа вида уз
помоћ којег упознајемо свет
око нас и обављамо свакоднев-
не животне функције. С друге
стране, ургентна стања која
угрожавају функцију ока нису,
нажалост, увек видљива и
јасна, те би
требало скре-
нути пажњу на
могуће ситуа-
ције које зах-
тевају брзу
реакцију.

Запаљење,
страно тело,
повреде и
п о в и ш е н
интраокуларни
притисак глав-
ни су разлози
за такозвани синдром црве-
ног ока. Када је у питању
инфекција вежњаче – конјунк-
тивитис, црвенило не захвата
зону непосредно око рожњаче
и праћено је болом у виду боц-
кања, гребања и осећаја стра-
ног тела у оку. Конјунктиви-
тис може бити бактеријског,
вирусног, гљивичног и алер-
гијског порекла, али може бити
проузрокован разним агенси-
ма. Лечење никада не започи-
њемо кортикостероидним
мастима или капима због могу-
ћег вирусног порекла инфек-
ције и погоршања болести.
Када црвенило у облику прсте-
на захвата зону око рожњаче,
помислићемо на такозвану
цилијарну инфекцију, то јест
на теже оштећење, јер се про-
мене налазе у дубљим слоје-
вима ока и у тим случајевима

неопходан је преглед офтал-
молога и одговарајућа тера-
пија.

Црвенило у облику прстена
јавља се и код глаукома, пови-
шеног очног притиска. Уко-
лико се ради о акутном глау-
кому затвореног угла, често су
присутни јаки болови у пре-
делу слепоочнице, праћени
мучнином, повраћањем и поја-
вом дугиних боја око извора
светлости ка којем смо усме-
рили поглед. Због промена на
очном живцу може наступи-
ти обострано слепило већ после
два до три дана ако изостане
медицинска интервенција.

Најтежа стања у офталмо-
логији често иду без икаквих
болова или црвенила беоња-
ча. Пример таквог акутног ста-
ња је централна оклузија
(затварање) артерије мрежња-
че. Симптоми су изненадни
једнострани губитак вида и,
уколико не дође до брзе лекар-
ске интервенције, трајно сле-
пило може да наступи већ
после 30–40 минута. Пре при-

мене лекова за
третирање крв-
ног притиска и
к о а г у л а ц и ј е
крви, мере прве
помоћи могу
бити нежна
р и т м и ч н а
масажа ока
тврдим делом
длана преко
затвореног кап-
ка или повећа-
ње угљен-диок-

сида у крви дувањем и удиса-
њем ваздуха из кесе чији је
отвор чврсто притиснут око
уста и носа.

Аблација ретине или одва-
јање мрежњаче од судовњаче
ока друго је стање које није
праћено болом, а пацијент нај-
чешће примећује светлуцање
и лебдећа замућења у видном
пољу. Оштећење вида зависи
од величине аблације и вре-
мена медицинске интервенци-
је. Такозвани оптички неури-
тис или запаљење очног жив-
ца манифестује се наглим
падом вида обично на једном
оку, а у овом случају пацијент
може да осећа нелагодност при-
ликом померања око и болове
у очној регији. У лечењу се
примењују антибиотици, кор-
тикостероиди, диуретици, а по
потреби и хируршки захват.

Болести ока

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Запаљење, страно
тело, повреде и 
повишен интраокуларни 
притисак главни су
разлози за такозвани
синдром црвеног ока. 

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако имате екцем на

рукама, пре свега их

морате заштитити кад

год нешто радите. Ако

сте алергични на

гумене рукавице,

користите платнене.

Руке перите млаком

водом и благим сапу-

нима. Скувајте ками-

лицу, оставите да

одстоји десетак мину-

та и, када се прохла-

ди, натопите газу и

држите је на рукама.

Такође, можете скува-

ти чај од жалфије, па

потопити руке у њега

и држати их тако неко

време.

Траварка Оливера Радисављевић препоручује да руке више

пута у току дана мажете мелемом од зове, хајдучке траве, канта-

риона, невена, петровца и боквице. Ако је кожа изразито сува,

мелем мажите у дебљем слоју, а пред спавање руке обмотајте

завојем. Такође би требало да користите биљке које јачају имуни-

тет, као што су капи од ехинацее.

Чајна мешавина за помоћ код екцема: коприва, кантарион,

хајдучка трава, вранилова трава, невен и жалфија. Једну супену

кашику мешавине прелијте с пола литра вреле воде. Оставите да

одстоји 10 минута, па процедите. Пијте три пута дневно пре јела.

Природни лекови
за екцем на рукама

Најстарије лековито средство
које је човек произвео је вино. У
историји није познато када је
попијена прва чаша овог напит-
ка од грожђа, али по неким изво-
рима сматра се да је вино наста-
ло још 7.000 година пре нове
ере на територији Kине.

Данас је вино  међу најпопу-
ларнијим напицима које може-
мо користити за опуштање, али и
као лек. Поједино лековито биље
у вину добија снагу којом вас
може заштитити од бројних боле-
сти. Предлажемо вам рецепте за
нека од најлепших и најздрави-
јих вина. Само, не претерујте!

Иако се сматра да алкохол није
добар за здравље, за вино то не
важи. На основу бројних студи-
ја може се утврдити да умерене
количине вина не само да нису
нездраве већ су и лековите. Ипак,
то не значи да имате одобрење
и оправдање да пијете док не
паднете под сто. Лекари сма-
трају да је довољно попити јед-
ну до две чаше на дан да би се
постигао позитиван ефекат. Више
од тога никако.

Заговорници природне меди-
цине истичу да вино, које само
по себи има лековито дејство, у
комбинацији с другим дарови-
ма природе поспешује здравље,
умањује симптоме грипа, као и
болове, под условом да се при-
мењује онако како је прописано.

Домаће има предност

Да бисте сами направили леко-
вити препарат, потребно је пре
свега да имате квалитетно дома-
ће вино. Kуповна вина избега-
вајте, јер су неквалитетна, пуна
сумпора, а често и других кон-
зерванса.

Затим пронађите одговарају-
ће лековито биље. Имајте у виду
важно правило: за ракију може
да се употреби и свеже лекови-
то биље, али за вино се користи
само осушено, јер ће се са све-
жим биљем вино брзо поквари-
ти и ферментисати. Пронађите
и квалитетан домаћи мед. Онај
који се производи у манастири-
ма био би савршен.

Основни рецепт

У већини случајева вино с биљем
припрема се на два основна начи-
на. Када у рецепту није другачи-
је наведено, примењујте упутства
која следе и нећете погрешити.

Први метод не подразумева
кување. У један литар вина, белог
или црвеног, потопи се 10–15
грама уситњеног лековитог биља
– чаја и остави се да одстоји од
седам до петнаест дана на там-
ном месту. С времена на време
вино треба промућкати. Други
метод прављења лековитог вина
је онај који подразумева благо
кување од свега 20 минута.

У првом случају добија се све-
же лековито вино које нема дуг
рок трајања и мора се од почет-
ка држати у фрижидеру, док у
другом случају добијате стабил-
но лековито вино које може дуже
време стајати на мрачном и хлад-
ном месту у затвореној и тамној
боци.

Ево и рецепата за вина која
би вам могла бити од користи у
превенцији или ублажавању
симптома конкретних обољења.

Грип и прехлада

Ако имате грип, ефикасан лек је
чај од црног вина, који треба пити
умерено до четири пута на дан.
Испржите 60 грама шећера и
прелијте једним литром врелог
црног вина. Пустите да мало про-
кува, охладите и додајте два деци-
литрарумаиједну гранчицу вани-
ле или неколико каранфилића.

Црно вино је ефикасно и у
борби против прехладе. Једна
чаша вина довољна је да убла-
жи симптоме и смањи шансе од
поновне прехладе.

За дисајне тегобе

Састојци: седам децилитара црве-

ног вина, три кашике исецкане
мајчине душице, две кашике
уситњеног корена белог слеза и
једна кашика наренданог коре-
на ђумбира.

Припрема: Сипати све састој-
ке у велику стаклену теглу. Про-
мешати и затворити пластичним
поклопцем. Држати на хладном
и мрачном месту 21 дан. Свако-
дневно промућкати. Процедити
кроз газу и сипати у стаклену
флашу. Затворити и чувати тако-
ђе на мрачном и хладном месту.
По потреби узимати по једну
кашику на свака три сата.

За смирење и бољи сан

За смирење и несаницу добар је
следећи рецепт. У литар црве-
ног вина ставите по кашичицу
матичњака, босиљка и одољена.

Загревајте и благо кувајте пола
сата, али не допустите да дође до
кључања, већ само до првог кљу-
ча. Пред крај кувања додајте јед-
ну до две кашике меда, проку-
вајте још пет минута и оставите

да се прохлади. Ако сте дијабе-
тичар, не стављајте мед. Чим се
вино мало прохлади, процедите
га и сипајте у флаше, зачепите и
чувајте на тамном месту.

Ако је све било хигијенски
исправно, вино ће трајати. Да
бисте били сигурни да се вино
неће покварити, додајте пола
чашице јабуковог сирћета у фла-
шу. Оно ће послужити као кон-
зерванс. Пије се по једна ракиј-
ска чашица два до три пута
дневно.

Једнако је ефикасна и комби-
нација седам децилитара црног
вина, три кашике сушеног цве-
та лаванде и једне кашике усит-
њеног матичњака. Сипајте све
састојке у велику стаклену теглу,
промешајте и затворите пластич-
ним поклопцем. Оставите да
одстоји на тамном и хладном
месту 21 дан уз свакодневно мућ-
кање. На крају процедите кроз
газу, сипајте у стаклену флашу
и чувајте поново на хладном и
влажном месту. Узима се по

један децилитар вина увече, сат
времена пре спавања.

За јачање крви

Ефикасан лек за лечење мало-
крвности је купиново вино. Ују-
тру на празан стомак или увече
треба попити до један децили-
тар, најдуже три месеца. Ово
вино се такође препоручује труд-
ницама које пате од анемије.

За јачање крви користи се и
вино од бобица. Сипајте у теглу
литар црвеног вина и по четвр-
тину шоље купина, боровница,
бобица глога и ароније. Проме-
шајте и поклопите пластичним
поклопцем. Оставите да одстоји
10 дана на тамном и хладном
месту уз свакодневно мућкање.
Узима се по један децилитар вина
дневно, заједно с бобицама.

За боље варење

Особе које имају проблема с
варењем требало би да попију
једну чашу лаганог црног вина
уз ручак, а ако имате проблема
са затвором, увече пред спавање
попијте чашу белог вина.

Можете направити и комби-
нацију с биљем. У велику теглу
сипајте литар белог вина, 30 г
уситњеног корена линцуре, јед-
ну кашику хајдучке траве, једну
гранчицу рузмарина, једну љуту
папричицу и један чен белог
лука. Промешајте, затворите пла-
стичним поклопцем и држите
на тамном и хладном месту шест
недеља. Свакодневно мућкајте.
На крају процедите кроз газу и
сипајте у стаклену флашу. Затво-
рите и чувајте на тамном и хлад-
ном месту. Узима се по једна
ракијска чашица дневно, пре јела.

Природни диуретик

Од бобица клеке прави се при-
родни диуретик. Потребно вам
је: пет децилитара белог вина,
кашика сувих бобица клеке, гран-
чица рузмарина, пола кашичи-
це семенки коријандра, три зрна
бибера, две кашичице наренда-
не коре лимуна или поморанџе
и један мањи лист ловора.

Све састојке сипајте у теглу,
па промешајте и затворите пла-
стичним поклопцем и држите
на хладном и тамном месту три
недеље, уз свакодневно мућка-
ње. На крају процедите кроз газу
и сипајте у стаклену флашу, коју
ћете држати на тамном и хлад-
ном месту минимум два месеца
пре употребе. Узима се по једна
ракијска чашица дневно, пре јела.

ДО ИСЦЕЉЕЊА УЗ ДОБРУ КАПЉИЦУ

У ВИНУ ЈЕ ИСТИНА, АЛИ И ЛЕК

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ЈЕ ЗДРАВИЈЕ ЦРНО ИЛИ БЕЛО ВИНО?

Током много година научни-

ци су испитивали како вино

делује на здравље и дошли

до податка да црвено вино

штити од неких врста рака,

побољшава ментално здра-

вље, пружа предуслове за

здравије срце, а верује се и

да продужава животни век.

Последњих година спро-

ведена су истраживања на

Универзитету у Фрајбургу

која потврђују да бело вино,

због чињенице да је богато

биофлавоноидима и пигмен-

тима, побољшава здравље

плућа и штити ћелије од

рака дојке подједнако добро

као и црно вино.

САМО ЗА НАЈХРАБРИЈЕ

Вино од љуте папричице

поспешиће циркулацију.

Направите га тако што ћете у

стаклену теглу ставити

седам децилитара

црвеног вина,

једну кашику

туцане црвене

љуте папричице,

једну кашику нарен-

даног корена ђумбира,

једну кашичицу млеве-

ног цејлонског цимета и

једну кашичицу нарендане

коре поморанџе или лимуна.

Сипајте све састојке у ста-

клену теглу, промешајте и

затворите пластичним поклоп-

цем. Држите на хладном и там-

ном месту 21 дан, уз свако-

дневно мућкање. Проце-

дите кроз газу и сипајте у

стаклену флашу. Чувајте

такође на хладном и

тамном месту. Узима

се једна ракиј-

ска чашица

дневно, пре јела.

Ако волите љуто, уживаћете;

у противном – срећно!

Шалу на страну, купиново

вино је такође добро решење,

као што смо у тексту већ наве-

ли.



Само кога сме
сложни  можеме
да очекуваме
успех
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Богатството на Македонската на-
родна уметност, традиција и нема-
теријално културно добро презенти-
рано на нај достоинствен начин

Центарот за заштита на македонската
национална традиција и посебност
„Тоше Проески„ од Качарево, кој веќе
петнаесет години работи под покро-
вителство на Националниот совет на
македонското национално малцин-
ство во Србија, организираше уште
еден успешен проект со кој изгледа са-
ка да ги надмина досегашните.
Имено, во соработка со музичкото
училиште ДМУБЦ „Илија Николовс-
ки-„Луј„ од Скопје, а со подршка на
градот Панчево, Покраинскиот сек-
ретаријат за образование, прписи,
упарава и нацинални малцинства и
секако македонскиот Национален со-
вет, Центарот организира несе-
којдневна ревија на македонски но-
сии и концерт на македонски народни
песни и ора, кои присатните благо ка-
жано ги воодушеви, додека секој сег-
мент од програмата беше наградуван
со громогласен аплауз.
Од моментот кога Зорица Митровиќ
ја најави програмата во свечената са-
ла на Месната заедница Качарево,
испратани со милозвучни тактови на
кавал, тамбура и македонски тапан,
дефилираа девојки и момци во
најспектакуларни македонски носии
од поголемиот дел на Македонија. Се
редеа еда по друга носии од источна и
западна Македонија, мијачка, кума-
новска, галичка, носии од преспан-
ско, егејско и други подрачја, градски
и селски носии, носии од времето на
Илинденското востание...
Во салата која сепак не беше адекват-
на на еден ваков спектакл и во при-
саство на малобројната публика, сог-
ласно епидемиолошките мерки, се
сменуваа сликите и звуковите на кул-
турното богатство на еден народ. Бе-
ше допрено и окото на гледачот и уво-
то на слушачот, а пред се срцето на се-
кој еден присатен човек.

Низа на успешни проекти

Своето одушевување со една вкава
програма, која секако представува
нов концептуален пристап на зашти-
тата на културата и традицијата на
Македонците во Србија, не ја криеше
ни македонската амбасадорка, нејзи-
ната екселенција Михаела Веселинов:
-Ова е моја прва посета на некое зду-
жение во Србија откако стапив на
должност и навиститна сум пријатно
изненадена. Како нов Амбасадор се-
како немав прилика досега да се за-
познаем со активностите на македон-
ската национална заедница. Предсе-
дателот на Националниот совет ме
брифираше за досегашните акции и
сето што го слушнав делуваше доста

импресивно, но сега имав прилика и
лично во тоа де се уверам и можам са-
мо да ги потврдам неговите зборови.
Запознаена сум дека во Србија рабо-
тат повеќе десетини организации и
однапред се радувам што во наредни-
от период ќе имам можност сите да ги
посетам. Ако е по она старата, народ-

ната „По утрото денот се познава„,
можам веќе сега да кажам дека маке-
донската заедница во Србија заслу-
жува голем респект од сите нас, и во
нивната матична држава но секако и
од страна на Србија како држава во
кои тие живеат и работат.
Со слична воодушевеност, но не и из-
ненаденост зборуваше и Марија
Јевиќ, член на градскиот совет на гра-
дот Панчево задолжен за култура:
-Како поранешен директор на Домот
на културата во Качарево, а покасно
како директор на Домот на младинци-
те во Панчево, лично сум запознаена
со голем број на успешни проекти који
Центарот за заштита на македонаката
национална традиција и посебност
„Тоше Проески„ досега ги спроведу-
вал. Градот Панчево со задоволство го
подржа и овој нов проект. Не сум из-
ненадена со квалитетот на програмата,
која за мене беше очекувана, но секако
сум одушевена со богатството на маке-
донската носија која денес можев да ја
видам овде. Навистина нешто што мо-
же да се види само во големите светки
музеи. Секако дека градот Панчево и
понатаму ќе настојува да ги помогне
ваквите манифестации, како на маке-
донската така и и на останатите нацио-
нални заедници кои живеат и работат
на овие простори.
Председателот на Националниот совет
Борче Величковски, не го криеше свое-
то задоволство и само кусо порача:
-Допрва во нашата заедница ќе се слу-
чуваат добри и квалитетни проекти.

Бевме и се уште сме спречени да ги
покажеме севкупните капацитети по-
ради пандемијата на коронависрусот,
но се надеваме дека и таа наскоро ќе
се заврши. Немам што да кажам освен
дека Националниор совет кој е осни-
вач на овој Центар се гордее со него-
вите активности и како и во измина-

тите петнаесет години ќе продолжи
да ги подржува со сите сили, финан-
сијски, логистички и кадровски.

Задоволна и струката, 
но и организаторите

Благица Илиќ, етнолог и етнокорео-
лог, која ги предводеше гостите од
Скопје од музичкото училиште
„Илија Николовски-Луј„ и која во из-
ведувањето на програмата стручно ги
коментираше сите делови на носиите
и играорните перформанси, со возбу-
да и големо задоволство кажа:
-Навистина  ни е задоволство да до-
аѓаме на вакви случувања и заедно
со нашите стари пријатели од Цен-
тарот „Тоше Проески„ но и здруже-
нието „Вардар„ Качарево и другите
здруженија во Панчево и пошироко
да учествуваме во проекти за кои
можам да кажам дека се од врвен
етнолошки и етнокореолошки, па и
историјски ранг. Секој пат кога сме
поканети ние доаѓаме да ги под-
ржиме нашите сестри и браќа Ма-
кедонки и Македонци во оствару-
вањето на нивните права овде во
Србија, во која секогаш се чувству-
ваме како во братска и пријателска
држава во која ни се случувале само
убави нешта.
За крај директорката на Центарот
„Тоше Проески„ Љиљана Најдовска
со широка насмевка ни порача:
Како што нагласи председателот на
Советот, бевме малце попречени во
изминатиот период поради панде-

мијата на вирусот Ковид 19, но еве во
последниве месеци оганизиравме
или учествувавме на повеќе случува-
ња. Секако дека повторно ќе го ис-
такнам нашиот надалеко прочуен
фестивал „Средба на гајдаџии„ кој го
организиравме пред извесно време, а
во меѓувреме како ансамбл настпив-

ме и на манифестацијата „Етно глас„
во Панчево, како и на Саемот на тво-
рештво на селските жени на Војводи-
на. Претходно во соработка со здру-
жението „Вардар„ од Качарево орга-
низиравме и други манифестации,
пред се нашата традиционална ма-
нифестација „Зелник фест„, но и
други програми по различни поводи,
од национални празници до обеле-
жување на меѓународни денови. Се
на се, можам да кажам дека имаме ус-
пешна година зад себе. Секаком упа-
тувам благодарност до Национални-
от совет, градот Панчево, но и покра-
инските и републичките министер-
ства и институции без чија подршка
нашата активност не би била воз-
можна.
Со ревијата на македонски нацио-
нални народни носии и концерт на
кој настапиа и прочуените сестри
Голубовиќ од Панчево, не беше крај
на оваа акција. Во наредните два де-
на, стручните лица од музичкото
училиште „Илија Николоовски-
Луј„ од Скопје, одржаа етно-корео-
лошка работилница, каде за потре-
бите на културноуметничките
друштва од Јабука, Качарево, Гло-
гоњ, Вршац, Пландиште и Панчево,
беа поставени нови кореографии на
македонски народни песни и игри
кои ови друштва ќе можат да ги
воврстат во своите репертоари и во
иднина да ги изведуваат на опште
задоволство на граѓанките и граѓа-
ните на Панчево и пошироко. Љ.Н.
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И покрај пандемијата
резултатите се
видливи

Панчевац: Изминува уште ед-
на година во која Национални-
от совет се справуваше со
предизвиците во областите на
културата, информирањето,
службената употреба на јази-
кот и писмото и образование-
то. Што е тоа што оваа година
ќе ја издвои од останатите?
Борче Величковски: Национал-
ниот совет на македонското на-
ционално малцинство, како ча-
дорна институција и главно
представничко тело на Маке-
донците во Србија и покрај
тешката состојба условена од
пандемијата на вирусот Ковид -
19, оствари  запазливи, во некој
области дури и исклучителни
резултати, замејаќи го во пред-
вид и фактот дека работеше со
речиси слични средства како и
изминатите десетина години.
Можат да се издвоји резултатот
во областа на образованието
бидејќи со ангажман на Сове-
тот, одборот за образованието
и нашите неуморни членови,
продолжи изучувањето на
предметот „Македонски јазик
со елементи на националната
култура„ во Јабука, Качарево,
Лесковац, Богоевце, Вршац, Гу-
дурица, Хајдучица, Пландиште
и Нови Сад, со тенденција на
отварање на нови училишта.
Бројките на децата кои го из-
учуваат овој предмет и покрај
тешките услови не се намалени,
а во училиштата во Лесковац и
Богоевце оваа година се дури и
рекордни. Областа на образова-
нието е суптилна, се соочуваме
со недостиг на кадри и учила и
со голема пожртвуваност на
расположивите капацитети на
Советот се трудиме да направи-
ме рамнотежа помеѓу можнос-
тите и желбите.
• Кои беа предизвиците во об-
ласта на информирањето?
-Информирањето на македон-
ски јазик беше постојано и во
висина на предходните години,
а во одредени проекти и преку
тоа. Нашите емисии на РТВ
Војводина  „Македонско сон-
це„ и радио емисијата „Македо-
ниум„ се општепознати, а се
попознати стануваат и емисии-
те „Во духот на Македонија„,
некогашната емисија „Банатско
сонце„ на РТВ Панчево и еми-
сијата „Убавините на Македо-
нија„ на регионалната РТВ Ду-
нав. Обете емисии ги води и
уредува Александра Масл, веќе
искусна и „печена“ новинарка.
Една од новините е и емитира-
ње на емисијата „Македонска
разгледница„, која успешно се
емитира во Врање. НИУ„ Ма-
кедонско информативен и из-
давачки центар„ со нов менаџ-
мент и лидерство започна го-
лем број на нови проекти. Пов-
торно почна да го печати детс-
кото списание „Sуница„, а спи-
санието „Видело„ доби нов из-
глед. Новост е часописот за
млади „Македон„ а во подгов-
товка се и нов портал кој за

идеја има да ги обедини актив-
ностите на заедницата на едно
место. Тука се и други бројни
проекти кои ќе имаат траен ка-
рактер, а за кои допрва ќе стане
збор. Друштвото на новинари
„Мак-Инфо„, во соработка со
„Форумот на млади Македон-
ци„, како организации кои се
основани и финансијски и ло-
гистички помогнати од страна
на Националниот совет, благо-
дарејќи на луѓето кои ги пред-
водат, исчекориа со прегршт на
квалитетни проекти кои резул-
тираа со продукција на првата
двојазична представа „Ветер во
тапетите„, портал со резлични
медиумски содржини кој е во
подготовка, бојанка за најмла-
дите припадници на нашето
малцинство, а беа продукцио-
но помогнати и изработките на

двата спота на групата „Вели-
он„ која на специфичен начин
ги обработува македонските
народни и изворни песни. Со-
работката со нашиот најчитан
неднелник „Панчевац„ на изра-
ботка на мултијазичниот дода-
ток, доби една нова динамика
со нови вести и содржини. Ис-
то така и Фондацијата „Маке-
донско сонце„ имаше доста за-
нимливи проекти, за кои се из-
вестуваше во медиумите.
• Што велат показателите во об-
ласта на културата?
-И покрај пандемијата , можам
да истакнам дека примамлива
и занимлива беше и културна-
та понуда на македонската на-
ционална заедница во Србија.
Со успех се одржаа традицио-
налните „Денови на македон-
ската култура„ во Нови Сад,

Ниш и Белград и низа други
активности во склоп на про-
грамата на манифестацијата
„Себеси во походи„. Секако не
се одстапи ни од проверените
манифестации, како што се
„Гравче на Тавче„, „Средба на
гајдаџии„, „Гоцеви денови„,
прослава на националните
празници, пред се Илинден,
активностите на здруженијата
„Илинден„ од Јабука, „Вардар„
од Качарево, „Никола Карев„
од Панчево и секако Центарот
за заштита на традицијата и
посебноста „Тоше Проески„ и
КУД „Васил Хаџиманов„. Се
случија и некој нови проекти
како што се концерт на  кул-
турно-уметнички друштва на
различни национални заедни-
ци во Јабука, ревија на маке-
донски носии во Качарево, ка-
ко и голем број на други мани-
фестации за кои би требало
повеќе простор сите да се на-
бројат и пак веројатно некоја
би испуштил. На директен или
индиректен начин Национал-
ниот совет финансијски , ло-
гистички или кадровски во тек
на годината помогна околу сто,
а можно и повеќе проекти на
здруженијата на Македонци
или на организациите чиј што
е оснивач.
• Претпоставка е дека постојат
резултати и во областа на служ-
бената употреба на јазикот и
писмото, но и во другите актив-
ности на Советот кои не спаѓаат
во овие четири области?
-Областа на службената упот-
реба на јазикот и писмото е об-
ласт која има свои законитости
и во таа насока се продолжува-
ат сите од порано започнати
активности на Советот. Актив-
ностите во оваа област се бав-
ни, но со траен капацитет. Од
друга страна нашиот Совет ја
предводи Координацијата на
националните совети на на-
ционалните малцинства, а од
скоро како председател станав
член во Посебната работна
група за подготовка на текстот
на Предлогот на акциониот
план за остварување на права-
та на националните малцин-
ства, а и други наши членови се
позиционираа во одредени ра-
ботни тела и комисии. Посебно
ми е задоволство што започну-
ваме со работење во Коми-
сијата за следење на меѓудр-
жавниот договор за следење на
правата на македонското мал-
цинство во Србија и српското
малцинство  во нашата матич-
на држава.
• Како ја оценувате соработката
на Националниот совет со орга-
ните на власта во домицилната,
а како во матичната држава?
-Нашата соработка со инсти-
туциите на обете држави се
добри и конструктивни. Пове-
ќе пати сум истакнувал дека
Србија може да биде пример на
добра пракса кога станува збор
на заштитата на правата на на-
ционалните малцинства.
Србија и дефинитивно ги има
сите предуслови да биде лидер
на оваа поле. Националниот
совет и панатаму ќе се труди да
остварува највисока соработка
со институциите на двете
земји и секако со македонската
амбасадата и новата амбаса-
дорка Михаела Веселинов.
• За крај на оваа интервју што
ќе порачате на припадниците
на македонската национална за-
едница во Србија?
-Пред се добро здравје, лична и
семејна среќа, благосостојба и
радост во животот. Да живее-
ме во меѓусебна слога, сплоте-
ност и толаранција со почиту-
вање на државата во која жи-
вееме, но со гордост и љубов
кон народот на кој му припаѓа-
ме. Н.К.

ИНТЕРВЈУ: БОРЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА

САМО КОГА СМЕ СЛОЖНИ 
МОЖЕМЕ ДА ОЧЕКУВАМЕ УСПЕХ

ФОНДАЦИЈАТА КОНРАД АДЕНАУЕР

ПОКРОВИТЕЛ НА ВАЖНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Одржан панел за 
безбедноста во Европа

Договорена подршка
во остварувањето на
малцинските права

Политичкиот советник при Ам-
басадата на Соединетите Амери-
кански Држави Томас Ли, при-
дружуван од страна на својата
соработничка Ксенија Лазовиќ
го посети Националниот совет
на македонското национално
малцинство во
Р е п у б л и к а
Србија. Во таа
прилика висо-
киот гостин по-
кажа завиден
степен на заин-
тересираност за
животот и рабо-
тата на Маке-
донците на овие простори.
Председателот на Македон-
скиот национален совет Бор-
че Величковски, кој ја предво-
деше делегацијата на Совет во
состав Никола Кипровски,
председател на Извршниот
одбор и Озрен Симјановски
директор на Новинско изда-
вачката установа „македонски
информативен и издавачки
центар„ Д.О.О Панчево, се за-
благодари за посетата на ува-
жените гости и истакна дека
Соединетите Американски
Држави преку својата амбаса-
да во Белград, спаѓа во ретки-
те земји кои редовно се инте-
ресираат и информираат за
активностите, животот, рабо-
тата и положбата на македон-
ската национална заедница.
Во еден искрен и пријателски
разговор Величковски ги ин-
формираше посетителите од
американската амбасада за до-
сегашните постигнати резул-
тати во областите на култура-
та, информирањето, службе-
ната употреба на македон-
скиот јазик и неговото кирил-
ско писмо и образованието.
Се разговараше и на други теми,
како што се политичката парти-

ципација на Македонците во Ре-
публика Србија, а стана збор и за
делотворното учество во јавни-
от живот и присатноста на при-
падниците на мкедонското на-
ционално малцинство во јавна-
та управа особено на оние места
каде што се донесуваат одлуките.
Високиот представник на Сое-
динетите Американски Држа-
ви изрази надеж и подготве-
ност за понатамошната сора-

ботка на амба-
садата на САД и
Националниот
совет на Маке-
донците. Тој
испрати недвос-
мислена порака
дека американ-
ската амбасада
во Белград е

подготвена да ги помогне ак-
тивностите на Националниот
совет во наредниот период.
Според неговите зборови оваа
помош може да биде логистич-
ка, со присаство на представ-
ници на американаската амба-
сада од највисок ранг на мани-
фестациите и проектите кои ги
спроведува Националниот со-
вет самостојно или преку орга-
низациите чиј што е покрови-
тел.
Од друга страна Македонскиот
национален совет ќе може да
партиципира на некој од гран-
товите и конкурсите, кои Сое-
динетите Американски Држа-
ви ги спроведуваат преку свои-
те институции во Србија. 
На тој начин Националниот
совет на Македонците ќе мо-
же да биде конкурент за до-
бивање на средства за спро-
ведување на своите круциал-
ни и капитални проекти.
Заеднички заклучок и на гос-
тите и на домаќините е дека
Националниот совет на ма-
кедонското национално мал-
цинство има исклучителни
резултати кои го завреднува-
ат вниманието на поширока-
та јавност во регионот. Н.К.

ПРЕДСТАВНИЦИ НА АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДА

ВО ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИОТ СОВЕТ

Соработка на
највисоко ниво

Председателот на национал-
ниотсоветнамакедонскотона-
ционално малцинство во
Србија Борче Величковски
учествуваше на регионална
Конференција на тема „Безбед-
носната архитектура во Југоис-
точна Европа: националните
идентитети како фактори во
развојот на културата и безбед-
носта во Западен Балкан“ која
се одржа во хиб-
риден формат
во „живо„ и на
платформата
„зом„ под пок-
ровителство на
Фондацијата
Конрад Аденау-
ер во Белград, а
во организација
на регионалната безбедносна
организација РЕСЕЦО. 
Воведните обраќање на оваа
онлине конференција на тема
„Националните малцинства-
различноста и толеранцијата во
културата и политиката како
европски вредности на Западен
Балкан„ ги дадоа Норберт Бек-
ман-Диеркес, директор на Фон-
дацијата Конрад Аденауер за
Србија и Црна Гора,
Гордана Чомиќ, министерка за
човекови и малцински права и
социјален дијалог испред Вла-
дата на Република Србија и То-
бијас Флесенкемпер, шеф на
канцеларијата на Советот на
Европа во Република Србија.
На првиот панел стана збор за
Акционите планови за импле-

ментација на правата на нацио-
налните малцинства – според-
бени преглед и сличности на
Западен Балкан, како и Препо-
раки од извештајот на Европс-
ката комисија за напредокот на
Србија во процесот на европс-
ка интеграција под наслов „Од
хартија преку политика до им-
плементација - актери и инсти-
туции во Западен Балкан„.

На овој панел го-
ворници беа
Стефан Сурлиќ,
извршен дирек-
тор на организа-
цијата RESECO
испред Факулте-
тот за политич-
ки наукиод Уни-
верзитетот во

Белград, Роберт Сепи, правен
советник за правата на нацио-
налните малцинстваодБелград,
Борче Величковски, претседа-
тел на Националниот совет на
македонското национално мал-
цинство и председател на Коор-
динацијата на Националните
совети на националните мал-
цинства во Србија, Рагми Мус-
тафи, претседател на Национал-
ниот совет на албанското на-
ционално малцинство и Јасми-
на Цуриќ, претседателка на
Националниот совет на бош-
њачкото национално мал-
цинство.
Во улога на модератор на оваа
конференција се појави Алексан-
дар Попов, директор на Центарот
за регионализамод Белград. О.С.

БИОГРАФИЈА
Борче Величковски е роден 1973 во Македонија, Крива
Паланка. Првото одделение од основното образование го
завршува во основното училиште „Јоаким Крчовски„ во
родното место а наобразбата ја продолжува во Јабука, Србија.
Основното училиште го завршил во ОУ „Гоце Делчев„ а потоа
и хемијско-технолошкото училиште „25 мај„ во Панчево.
Студирал на Стопанската Академија во Нови Сад каде се
здобил со звање дипломиран менаџер во медиумите.

Десет години работел како хемичар во компанијата „Азотара„ во
Панчево, а по формирањето на Националниот совет и
професионално се посветилна активизмот за заштита на човековите
права и слободи, посебно кога станува збор за македонската
национална заеденица. Бил на професионалните функции
председател на ИО на Националниот совет, директор и гл.и
одговоренуредникна Новинско издавачката установа „Македонски
информативен и издавачки центари председател на Националниот
совет на македонското национално малцинство во Србија.

Двапати бил председател на Координацијата на Националните
совети на националните малцинства во Србија, како и член на
голем број на државни и меѓудржавни комисии, работни тела и
групи. Добитник е на поголем број на награди и признанија а од
страна на председателот на Р.Македонија НЕ Ѓорге Иванов
одликуван е со „Медал за заслуги за Македонија„. Оженет е и
има три ќерки. 
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Богатство македонске народне уметно-
сти, традиције и нематеријалног кул-
турног добра представљено на најдо-
стојанственији начин

Центар за заштиту македонске нацио-
налне традиције и посебности „Тоше
Проески” из Качарева, који већ петна-
ест година ради под окриљем Нацио-
налног савета македонске националне
мањине у Србији, организовао је још
једно дешавање, којим изгледа жели да
надмаши претходна.

Наиме, у сарадњи с музичком шко-
лом ДМУБЦ „Илија Николовски-Луј”
из Скопља, а уз подршку Града Панче-
ва, Покрајинског секретаријата за обра-
зовање, прописе, управу и националне
мањине и, наравно, Македонског 
националног савета, Центар је органи-
зовао несвакидашњу ревију македон-
ских ношњи и концерт македонских
народних песама и игара, које су, нај-
блаже речено, одушевиле публику, а
сваки сегмент програма награђен је гро-
могласним аплаузом.

Од тренутка када је Зорица Митро-
вић најавила програм у свечаној сали
Месне заједнице Качарево, започет
мелодичним тактовима на фрули, там-
бури и македонском бубњу, девојке и
дечаци су дефиловали у најспектаку-
ларнијим македонским ношњама из
већег дела Македоније. Једна по једна
ношња из источне и западне Македо-
није, мијачке, кумановске, галичке,
преспанске, егејске и из других краје-
ва, градске и сеоске ношње, ношње из
времена Илинденског устанка...

У сали која није била адекватна за
овакав спектакл и у присуству публи-
ке, али ипак малобројне, у складу са
епидемиолошким мерама, мењале су
се слике и звуци културног богатства
једног народа. Било је додирнуто око
гледаоца и ухо слушаоца, а пре свега
срце сваког присутног.

Низ успешних пројеката

Амбасадорка Македоније, Њена ексе-
ленција Михаела Веселинов, није кри-
ла одушевљење оваквим програмом,
који је свакако нови концептуални при-
ступ заштити културе и традиције
Македонаца у Србији. Рекла је:

– Ово је моја прва посета једном
удружењу у Србији откако сам преузе-
ла дужност и заиста сам пријатно изне-
нађена. Као нова амбасадорка, сигурно
нисам имала прилику да се упознам са
активностима македонске националне
заједнице. Председник Националног
савета ме је упознао с досадашњим
радом и све што сам чула звучало је
прилично импресивно, али сада имам
прилику да се и сама у то уверим и могу
само да потврдим његове речи. Свесна
сам да у Србији ради на десетине орга-
низација и унапред ми је драго што ћу

у наредном периоду имати прилику да
их све посетим. Ако је по старој народ-
ној „По јутру се дан познаје”, већ сада
могу да кажем да македонска заједни-
ца у Србији заслужује велико поштова-
ње свих нас, како у матичној земљи,
тако и, наравно, од стране Србије, као

земље у којој они живе и раде.
Иако неизненађена, али са сличним

ентузијазмом, говорила је Марија
Јевић, чланица Градског већа задуже-
на за културу:

– Као бивша директорка Дома кул-
туре у Качареву, а касније као дирек-
торка Дома омладине у Панчеву, лич-
но сам упозната с низом успешних
пројеката које је Центар за заштиту
македонске националне традиције и
посебности „Тоше Проески” до сада
спровео. Град Панчево је радо подржао
и овај нови пројекат. Нисам изненађе-
на квалитетом програма, који је за мене
био очекиван, али сам свакако одуше-
вљена богатством македонске ношње
коју сам данас овде могла да видим.
Заиста – нешто што се може видети
само у великим светским музејима.
Наравно, Град Панчево ће и даље насто-
јати да помаже овакве манифестације,

како у македонској, тако и у другим
националним заједницама које живе и
раде на овим просторима.

Председник Националног савета
Борче Величковски није крио задовољ-
ство и само је кратко рекао:

– Добри и квалитетни пројекти ће се

и даље дешавати у нашој
средини. Били смо и
остали спречени да пока-
жемо пуни капацитет
због пандемије коронави-
руса, али се надамо да ће
то ускоро бити готово.
Немам шта да кажем,
осим да је Национални
савет, који је оснивач овог
центра, поносан на њего-
ве активности и да ће их,
као и претходних 
петнаестак година, свим
силама подржавати,
финансијски, логистички
и кадровски.

Задовољна струка, 
али и организатори

Благица Илић, етнолог и етнокореолог,
која је предводила госте из Скопља из
музичке школе „Илија Николовски-
-Луј” и која је зналачки прокоментари-
сала све делове костима и плесног изво-
ђења, говорила је са узбуђењем и вели-
ким задовољством:

– Заиста нам је задовољство да дола-
зимо на овакве догађаје и да заједно с
нашим старим пријатељима из Центра
„Тоше Проески”, али и из удружења
„Вардар” из Качарева и других удруже-
ња у Панчеву и шире, учествујемо у про-
јектима за које могу да кажем да су
врхунског етнолошког и етнокореоло-
шког, као и историјског ранга. Сваки
пут када смо позвани долазимо да подр-
жимо наше сестре и браћу Македонке
и Македонце да остваре своја права

овде у Србији, где се увек осећамо као
у братској и пријатељској земљи, у којој
су нам се само добре ствари дешавале.

На крају, директорка Центра „Тоше
Проески” Љиљана Најдовска уз широк
осмех нам је рекла:

– Како је истакао председник Савета,

раније смо били мало спутани због пан-
демије вируса ковид 19, али смо послед-
њих месеци организовали више догађа-
ја или учествовали у њима. Наравно,
поново ћу истаћи наш надалеко позна-
ти фестивал „Сусрет гајдаша”, који смо
организовали пре извесног времена, а у
међувремену смо као ансамбл наступи-
ли на манифестацији „Етно глас” у Пан-
чеву, као и на Сајму стваралаштва сео-
ских жена у Војводини. Претходно смо,
у сарадњи са удружењем „Вардар” из
Качарева, организовали и друге мани-
фестације, пре свега наш традиционал-
ни „Зелник фест”, али и друге програ-
ме у разним приликама, од државних
празника до обележавања међународ-
них дана. Све у свему, могу рећи да је
иза нас успешна година. Захваљујем
Националном савету, Граду Панчеву,
али и покрајинским и републичким
институцијама, без чије подршке наша
активност не би била могућа.

Ревијом македонских народних
ношњи и концертом, на коме су насту-
пиле и познате сестре Голубовић из
Панчева, ова акција није се завршила.
Стручњаци музичке школе „Илија
Николовски-Луј” из Скопља у наредна
два дана одржали су етнокореолошку
радионицу, на којој су за потребе кул-
турно-уметничких друштава из Јабуке,
Качарева, Глогоња, Вршца, Пландишта
и Панчева постављене нове кореогра-
фије македонских народних песама и
игара, које ће ова друштва моћи да увр-
сте у своје репертоаре и да их убудуће
изводе на задовољство грађана Панче-
ва и шире. Љ. Н.

Само када смо
сложни, можемо
очекивати успех

» страна IV

Израда заједничке
платформе 
за мањине

» страна V

НИУ „МИИЦ” 
део културног
наслеђа

» страна VI

Македонци 
уз игру и песму

» страна VI

НЕСВАКИДАШЊИ СПЕКТАКЛ У КАЧАРЕВУ

РЕВИЈА НАРОДНИХ НОШЊИ
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IV

И поред пандемије
резултати су видљиви

ПАНЧЕВАЦ: Прошла је још јед-
на година у којој се Национал-
ни савет бавио изазовима у обла-
сти културе, информисања,
службене употребе језика и
писма и образовања. Шта ће ову
годину издвојити од осталих?

БОРЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ:
Национални савет македонске
националне мањине, као кров-
на институција и главно пред-
ставничко тело Македонаца у
Србији, упркос тешкој ситуаци-
ји условљеној пандемијом виру-
са ковид 19, постигао је запаже-
не, у неким областима чак и
изузетне резултате, ако се има у
виду чињеница да је функцио-
нисао с готово истим средстви-
ма као и претходних десет годи-
на. Резултат у области
образовања може се издвојити,
јер је ангажовањем Савета, одбо-
ра за образовање и наших неу-
морних чланова настављено изу-
чавање предмета Македонски
језик са елементима национал-
не културе у Јабуци, Качареву,
Лесковцу, Богојевцу, Вршцу,
Гудурици, Хајдучици, Планди-
шту и Новом Саду, с тенденци-
јом отварања нових школа. Број
деце која уче овај предмет, упр-
кос тешким условима, није опао,
а у школама у Лесковцу и Бого-
јевцу ове године је чак рекор-
дан. Област образовања је суп-
тилна, суочавамо се с
недостатком кадра и учила и, уз
велико жртвовање расположи-
вих капацитета Савета, покуша-
вамо да балансирамо између
могућности и жеља.

• Који су били изазови у обла-
сти информисања?

– Информисање на македон-
ском језику било је константно
и на висини претходних година,
а у појединим пројектима и
више од тога. Познате су наше
емисије на РТВ Војводини
„Македонско сунце” и радио-
-емисија „Македониум”, а еми-
сије „У духу Македоније” – бив-
ша емисија „Банатско сонце” –
на РТВ Панчеву и емисија
„Лепоте Македоније” на регио-
налној РТВ „Дунав” постају све
познатије. Обе емисије води и
уређује Александра Масл, већ
искусна и „печена”  новинарка.
Једна од новости је и емисија
„Македонска разгледница” која
се успешно емитује у Врању.
НИУ „Македонски информатив-
но-издавачки центар” с новим
руководством и лидерством
започео је низ нових пројеката.
Поново је почео да штампа деч-
ји часопис „Суница”, а часопис
„Видело” добио је нови изглед.
Новина је омладински часопис
„Македон”, док је у припреми и
нови портал који има идеју да
на једном месту обједини актив-
ности заједнице. Ту су и бројни
други пројекти који ће имати
трајни карактер, а о којима ће
се тек чути. Удружење новинара
„Мак-инфо”, у сарадњи с „Фору-
мом младих Македонаца”, орга-
низацијом коју је основао и
финансијски и логистички

помаже Национални савет,
захваљујући људима који их
воде кренуло је у низ квалитет-
них пројеката, што је резулти-
рало продукцијом прве двоје-
зичне представе „Ветар у
тапетама”; припремају се пор-
тал с разним медијским садржа-
јима и бојанка за најмлађе при-
паднике наше мањине, а такође
су продукционо помогнута два
спота групе „Велион”, која се на
специфичан начин бави маке-
донском народном и изворном
песмом. Сарадња с нашим нај-
читанијим недељником „Панче-
вац” на изради вишејезичног
додатка добила је нову динами-
ку с новим вестима и садржа-
јем. Такође, фондација „Маке-
донско сунце” имала је много
занимљивих пројеката, о којима

су медији извештавали.
• Шта кажу показатељи у обла-

сти културе?
– И поред пандемије, могу да

истакнем да је културна понуда
македонске националне зајед-
нице у Србији била примамљи-
ва и занимљива. У Новом Саду,
Нишу и Београду успешно су
одржани традиционални „Дани
македонске културе” и низ дру-
гих активности у оквиру програ-
ма манифестације „Себи у похо-
де”. Наравно, нисмо одступили
од проверених манифестација,
као што су „Гравче на тавче”,
„Сусрет гајдаша”, „Гоцеви дено-
ви”, обележавања државних пра-
зника, посебно Илиндена, актив-
ности удружења „Илинден” из
Јабуке, „Вардар” из Качарева и
„Никола Карев” из Панчева и

наравно Центра за заштиту тра-
диције и посебности „Тоше Про-
ески” и КУД-а „Васил Хаџима-
нов”. Било је и нових пројеката,
попут концерата културно-умет-
ничких друштава различитих
националних заједница у Јабу-
ци, ревије македонских ношњи
у Качареву, као и низа других
догађаја, за које би требало више
простора како бих их набројао,
а опет бих вероватно неки испу-
стио. Директно или индирект-
но, Национални савет је, финан-
сијски, логистички или
кадровски, током године помо-
гао око стотину, а могуће и више
пројеката удружења Македона-
ца или организација чији је
оснивач.

• Претпоставља се да постоје
резултати у области службене
употребе језика и писма, али и у
другим активностима Савета
које не спадају у ове четири
области?

– Област службене употребе
језика и писма је област која има
своје законитости и у том прав-
цу се настављају све раније запо-
чете активности Савета. Актив-
ности у овој области су споре,
али с трајним капацитетом. С
друге стране, наш савет води
Координацију националних
савета националних мањина, а
недавно сам као председавајући
постао и члан Посебне радне
групе за припрему текста Нацр-
та акционог плана за остварива-
ње права националних мањина.
Изабран сам и за члана Коми-
сије за доделу националних при-
знања при Министарству култу-
ре и информисања, а и остали
наши чланови су постављени у
одређена су радна тела и коми-
сије. Посебно ми је драго што
почињемо с радом у Комисији
за праћење Међудржавног спо-
разума за праћење права маке-
донске мањине у Србији и срп-
ске мањине у нашој матичној
држави.

• Како оцењујете сарадњу
Националног савета са органи-
ма власти у домицилној, а како
у матичној држави?

– Наша сарадња са институ-
цијама обеју земаља је добра и
конструктивна. Више пута сам
навео да Србија може да буде
пример добре праксе када је у
питању заштита права нацио-
налних мањина. Србија дефи-
нитивно има све предуслове да
буде лидер у овој области.
Национални савет ће настави-
ти да се залаже за највишу
сарадњу са институцијама две-
ју земаља и, наравно, са Амба-
садом Македоније и новом
амбасадорком Михаелом Весе-
линов.

• На крају овог интервјуа, шта
бисте пожелели припадницима
македонске националне зајед-
нице у Србији?

– Пре свега добро здравље,
личну и породичну срећу, бла-
гостање и радост у животу. Да
живимо у међусобној слози,
кохезији и толеранцији, уз
поштовање земље у којој
живимо, али с поносом и
љубављу према народу коме
припадамо. Н. К.

ИНТЕРВЈУ: БОРЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ, ПРЕДСЕДНИК НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАКЕДОНАЦА У СРБИЈИ

САМО КАДА СМО СЛОЖНИ, 
МОЖЕМО ОЧЕКИВАТИ УСПЕХ

ФОНДАЦИЈА „KОНРАД АДЕНАУЕР” 

ПОКРОВИТЕЉ ВАЖНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Одржан Европски 
безбедносни панел

Договорена подршка
у остваривању 
права мањина

Политички саветник у Амба-
сади Сједињених Америчких
Држава Томас Ли, у пратњи
сараднице Ксеније Лазовић,
посетио је Национални савет
македонске националне
мањине у Републици Србији.
Високи гост је
том приликом
показао зави-
дан степен
интересовања
за живот и рад
Македонаца
на овим про-
сторима.

Председник
Националног
савета маке-
донске нацио-
налне мањине
Борче Велич-
ковски, који је предводио
делегацију Савета у саставу:
Никола Кипровски, председ-
ник Извршног одбора, и
Озрен Симјановски, директор
Новинско-издавачке устано-
ве „Македонски информатив-
но-издавачки центар” Панче-
во, захвалио је на посети
уваженим гостима и истакао
да су Сједињене Америчке
Државе, преко своје амбаса-
де у Београду, једна од рет-
ких земаља које се редовно
интересују и информишу
о активностима, животу, 
раду и положају македонске 
националне заједнице.

У искреном и пријатељ-
ском разговору Величковски
је посетиоце Амбасаде САД
упознао с досадашњим резул-
татима у области културе,
информисања, службене упо-
требе македонског језика и
његовог ћириличког писма и
образовања.

Разговарало се и о другим
темама, попут политичког
учешћа Македонаца у Репу-
блици Србији, а било је речи

и о ефективном учешћу у јав-
ном животу и присуству при-
падника македонске нацио-
налне мањине у јавној
управи, посебно на местима
на којима се доносе одлуке.

Високи представник САД
изразио је наду и спремност
за даљу сарадњу Амбасаде
САД и Националног савета
Македонаца. Он је послао
недвосмислену поруку да је

Амбасада САД у Београду
спремна да помогне активно-
стима Националног савета у
наредном периоду. Према
његовим речима, ова помоћ
може бити логистичка, уз
присуство представника
Амбасаде САД с највишег
нивоа догађајима и пројекти-
ма које спроводи Национал-
ни савет самостално или пре-
ко организација под његовим
окриљем.

С друге стране, Македон-
ски национални савет моћи
ће да учествује у неким од
грантова и конкурса које САД
реализују преко својих инсти-
туција у Србији. На тај начин
ће Национални савет Маке-
донаца моћи да конкурише
за средства за реализацију
својих кључних и капиталних
пројеката.

Заједнички закључак и
гостију и домаћина јесте да
Национални савет македон-
ске националне мањине има
изузетне резултате који при-
влаче пажњу шире јавности у
региону. Н. К.

ПРЕДСТАВНИЦИ АМЕРИЧКЕ АМБАСАДЕ У

ПОСЕТИ МАКЕДОНСКОМ САВЕТУ

Сарадња на 
највишем нивоу

Председник Националног
савета македонске националне
мањине у Србији Борче Велич-
ковски учествовао је на регио-
налној конференцији на тему
„Безбедносна архитектура у
југоисточној Европи: национал-
ни идентитети
као фактори раз-
воја културе и
безбедности на
Западном Бал-
кану”, одржаној
у хибридном,
„живом” форма-
ту и на платфор-
ми „Зум”, под
покровитељ-
ством Фондаци-
је „Конрад Аденауер” у Београ-
ду, а у организацији регионалне
безбедносне организације
RESE CO.

Уводна обраћања на онлајн
конференцији на тему „Нацио-
налне мањине – различитост и
толеранција у култури и поли-
тици као европске вредности на
Западном Балкану” одржали су
Норберт Бекман Диркес, дирек-
тор Фондације „Конрад Адена-
уер” за Србију и Црну Гору, Гор-
дана Чомић, министарка за
људска и мањинска права и
социјални дијалог у Влади Репу-
блике Србије, и Тобијас Флезен-
кемпер, шеф Канцеларије Саве-
та Европе у Републици Србији.

На првом панелу се говорило о

Акционим плановима за спрово-
ђење права националних мањи-
на – упоредни преглед и слично-
сти на Западном Балкану, као и о
препорукама из Извештаја Европ-
ске комисије о напретку Србије у
процесу европских интеграција

под називом „Од
папира кроз
политику до
имплементације
– актери и инсти-
туције на Запад-
ном Балкану”.

Говорници
на овом панелу
били су Стефан
Сурлић, извр-
шни директор

RESE CO, испред Факултета
политичких наука Универзите-
та у Београду, Роберт Сепи,
правни саветник за права наци-
оналних мањина у Београду,
Борче Величковски, председник
Националног савета македонске
националне мањине и председ-
ник Координације националних
савета националних мањина у
Србији, Рагми Мустафи, пред-
седник Националног савета
албанске националне мањине, и
Јасмина Ћурић, председница
Националног савета бошњачке
националне мањине.

Као модератор конференције
наступио је Александар Попов,
директор Центра за регионали-
зам у Београду. О. С.
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директор и главни и одговорни уредник Новинско-издавачке

установе „Македонски информативно-издавачки центар” и

председник Националног савета македонске националне

мањине у Србији.

Био је два пута председник Координације националних саве-

та националних мањина у Србији, као и члан више државних

и међудржавних комисија, радних тела и група. Добитник је

низа награда и признања, а председник Републике Македо-

није Њ. е. Ђорђе Иванов одликовао га је „Медаљом заслуга

за Македонију”. Ожењен је и има три ћерке.
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НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ЗДРАВЉА

Имунитет у ковид
кризи

Непосредно пре изласка овог
броја „Панчевца” одржана је
онлајн седница Координације
националних савета национал-
них мањина у Србији. Главна
тема ове седнице, којој је пред-
седавао Борче Величковски,
председник Националног саве-
та македонске националне
мањине, био је попис станов-
ништва и имовине у Србији,
који је планиран за следећу
годину.

Подсећамо да је требало да
Република Србија, у складу с
досадашњом праксом и закон-
ским актима, ове године орга-
низује попис становништва и
имовине, али је због пандеми-
је коронавируса и великог бро-
ја оболелих донета одлука о
одлагању ове активности до
октобра следеће године.

У том правцу, привремено су
замрзнуте све досадашње
активности државе и нацио-
налних савета националних
мањина, сублимиране као
заједнички ставови кроз Коор-
динацију савета. Ових дана је
ова тема поново актуелна, а
настављени су и процеси при-
преме за попис.

Председавајући Координа-
ције Величковски на овој сед-
ници је обавестио колеге, пред-
седнике националних савета
националних мањина, да је
процес штампања пописних
листића привремено у застоју,
јер поједине националне мањи-
не, преко својих представника
у Координацији, још увек нису
дале зелено светло за проверу
превода пописних листова.

Реч је о албанском, бошњач-
ком, хрватском и словачком
националном већу, које је, како
сазнајемо, у међувремену дало
верификацију. Према законским
нормама, Републички завод за
статистику не може да настави
активности на штампању попи-
сних листова без овере превода
од стране свих националних
савета и уз међусобну сагласност
Координације за изглед и садр-
жај пописног листа.

Председник Координације
Величковски објашњава да је
Координација у међувремену
постигла договор о изгледу и
садржају гласачких листића.

– Испред Координације смо
најпре тражили да се на попи-
сном обрасцу наведу све посто-
јеће националне мањине у

Србији, као прилика за јасно
изјашњавање и већу транспа-
рентност пописа. Међутим,
узели смо у обзир да су попи-
сни листићи на српском јези-
ку већ били у процесу штампа-
ња, па смо Републичком заводу
за статистику поднели предлог
да пописни листићи буду отво-
рени, док ће сваки пописивач
бити у обавези да грађанину
који треба да буде пописан да

јасан и прецизан избор, да се
изрази како осећа, читајући му
опције с посебног листа који ће
имати код себе – рекао је
Величковски.

На седници Координације
истакнуто је да је Министар-
ство за људска и мањинска пра-
ва и социјални дијалог добило
обавештење о потреби настав-
ка поступка достављања листе
градова и општина у којима
национални савети траже да
имају своје представнике у
изборним комисијама на
локалном нивоу. Ова активност
је тренутно у кризи јер Репу-
блички завод за статистику даје
могућност Координацији да
предложи по једног заједнич-
ког кандидата који ће предста-
вљати све националне савете у
локалним пописним комисија-
ма, само као придружене чла-
нове, али не дозвољавају да ови
представници имају статус
сталних чланова, са чиме се
национални савети не слажу.

Координација с
једногласним ставовима

Подсећамо да је Координација
добила свог представника у
Републичкој пописној комиси-
ји и два представника у Радној
групи за спровођење пописа
2022. године, али иако су се сви
национални савети начелно
сагласили да имају једног зајед-
ничког члана у пописним коми-
сијама при локалним самоупра-
вама, нису се сложили да тако
буде у свим градовима.

Наиме, неки од национал-
них савета тражили су да у
неколико градова, тачније
локалних самоуправа, добију
могућност именовања више
чланова пописних комисија. То
су пре свега град Суботица и
још неколико градова у којима
се захтева да у локалне попи-
сне комисије буду именовани
чланови националних мањина
Мађара, Хрвата, Буњеваца и
других, а не само један зајед-
нички представник, како је већ

договорено за већину градова
и општина.

Пошто је за већину општина
у Србији Координација пости-
гла консензус, сматра се да не
би требало да овај додатни зах-
тев представља велико оптере-
ћење за државу, па се очекује
да ће овај проблем бити уско-
ро превазиђен.

Међутим, оно на чему Коор-
динација инсистира јесте да
чланови пописних комисија у
локалним самоуправама буду
искључиво у статусу сталних, а
не придружених чланова.
Величковски појашњава:

– Закон не познаје придру-
женог члана пописне комиси-
је, већ само сталног, и став
Координације, који представља
сажете ставове националних
савета националних мањина,
јесте да нема одступања од овог
захтева. Образложење да је сва-
ки члан пописних комисија
плаћено лице и да би то био
велики терет за државу јесте
нешто што национални савети
не поздрављају. Реч је о по јед-
ном представнику у локалним
самоуправама, па чак и не у
свим, а већи број чланова
потребан је само у три локал-
не самоуправе. Сматрамо да то
нису превелика средства, а да
би тако националне мањине
имале прилику да на адеква-
тан начин учествују у овим
процесима.

Договор кућу гради

На основу овог става донета је
заједничка одлука да Коорди-
нација припреми платформу за
све националне савете за попис
2022. године, а од председава-
јућег, председника Национал-
ног савета Македонаца, затра-
жено је да сазове седницу
уживо, која ће бити одржана у
наредном периоду, вероватно
у Јабуци, где ће домаћин ове
седнице бити Удружење грађа-
на македонске националне
мањине у Србији „Илинден”.
На овој седници очекује се
присуство ресорне министарке
Гордане Чомић, уз помоћ које
ће национални савети покуша-
ти да испуне своје захтеве.

На овом састанку биће речи
и о финансирању националних
савета у наредном периоду, као
и о другим темама од значаја
за живот и рад мањина у Срби-
ји. На дневном реду ће се, пре
свега, наћи нови нацрт измена
Закона о јавном информисању,
Закона о култури и др.

О свим даљим активностима
Координације националних
савета припадници национал-
них мањина у Србији биће бла-
говремено обавештени путем
својих мањинских медија,
вишејезичних прилога у часо-
писима, на порталима и у ТВ
емисијама. М. В.

Специјално за додатак на
македонском језику у
недељнику „Панчевац” за
све читаоце чувени епиде-
миолог из Националне
рајачке школе здравља др
Петар Пауновић даје савете
у време пандемије вируса
ковид 19. Пауновић је стал-
ни сарадник часописа на
македонском језику „Маке-
донска виделина” и, иако је
у пензији, један је од врхун-
ских епидемиолога у Срби-
ји, који је активно учество-
вао у суочавању са заразном
болешћу вариолом вером и
кризом која је тада погоди-
ла бившу заједничку држа-
ву Југославију.

Ево шта данас саветује др
Петар Пауновић.

„Поштовани читаоци недељ-
ника ’Панчевац’,
Имунитет је једна од речи о
којима се највише говори у
ковид кризи и једна од нај-
сложенијих непознаница у
ковид једначини. Али најго-
ре је што се мало стручњака
код нас тиме бави, а и ако

се баве, не саопштавају
резултате свог истраживања
на довољан и разумљив
начин. Сазнање и истина о
имунитету треба да буду
познати што већем броју
људи у заједници како би се
завршила масовна имуниза-
ција у Србији.

Успео сам да се уверим да
многи лекари и медицинске
сестре немају довољно зна-
ња о имунитету. То су обич-
но они који спречавају људе
да се вакцинишу. Колико је
лекара опште праксе анга-
жованих у клиникама за
коронавирус вратило људе
који су желели да се вакци-
нишу само зато што су рекли
лекарима да су осетљиви на
лек или да уопште имају
алергије? И колико је дру-
гих контраиндикација изми-
шљено само зато што многи
лекари и медицинске сестре
немају довољно знања о
имунитету?

Имунитет, у медицинском
смислу те речи, значи спо-
собност тела да не оболи од
заразне болести, у овом слу-
чају од ковида 19. То је сна-
га вашег тела којом се успе-
шно бори против заразних
болести. У снази да се не
заразите и не разболите је
здравље. У епидемијама не
оболевају сви. Не оболевају
ни они који су били изложе-
ни зарази. Тако је! Они који

су отпорни не оболевају,
имају солидан имунитет,
они који су здрави!

Имунитет се у вашем телу
свакодневно ствара од сиро-
вина које једете, али и од
услова у којима живите. На
пример: витамин Д се про-
изводи у вашој кожи од
стране провитамина ако је
изложена сунцу. Пошто од
имунитета зависи да ли ћете
здрави опстати у овој ковид
кризи, преписаћу вам
рецепт за одржавање имуни-
тета који се састоји од сле-
дећег:

– обавезна вакцинација
против ковида 19 и ревакци-
нација трећом дозом, уз
консултацију и сагласност
лекара;

– сваки дан поједите око
300 грама грожђа, црног или
обојеног; ако нема свежег
грожђа, поједите 100 грама
сувог грожђа; ова количина
није замена за ваше омиље-
но воће које обично кори-
стите у већим или мањим
количинама у исхрани, то је
само воћни додатак исхра-

ни; свеже грожђе, пре јела,
опрати под текућом водом;

– алкалоидни препарат,
капсуле А плус Д3 витамин,
користити једном дневно,
према упутству у кутији с
препаратом, од 1. новембра
до 30. марта, у крајевима
северно од Врања; витамин
Д3 се ствара у кожи од про-
витамина под дејством сун-
чеве светлости, због чега се
у народу назива „витамин
сунца”; у телу учествује у
процесима стварања имуни-
тета;

– једном дневно попијте
чашу јогурта ’баланс’ с про-
биотиком или капсулу
’буларди’, препарат с проби-
отиком.

На крају, да напоменем да
се у организму свакодневно
ствара имунитет или здра-
вље, па се све што је напи-
сано у рецепту мора кори-
стити дневно, а вакцине по
упутству и препорукама. У
сваком случају, враћамо се
личној одговорности за одр-
жавање имунитета или здра-
вља, односно за потребе при-
мене овог рецепта.

Лако и јефтино можете
побољшати и ојачати отпор
вашег организма на ковид
19, ако пажљиво примените
све што је ’прописано’ у
овом рецепту.
Др Петар Пауновић, учитељ
за здравље”

ПРИПРЕМА НОВОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

У међувремену, док је припреман овај број новина, одржана

је још једна онлајн конференција, на којој су национални саве-

ти изабрали шест чланова за учешће у Посебној радној групи

за припрему текста Нацрта акционог плана за остваривање

права националних мањина, а то су: Емил Лулић испред Наци-

оналног савета Мађара, Јасна Војнић испред Националног

савета Хрвата, Мухедин Фиуљанин испред Националног саве-

та Бошњака, Сузана Кујунџи-Остојић испред Националног

савета Буњеваца, Борче Величковски испред Националног

савета Македонаца и Марија Поптешин испред Националног

савета Словака.

Разматрана су и друга питања, као што су предлог за успо-

стављање химне Координације, избор радне групе за међусоб-

ну сарадњу националних савета у изради заједничких

пројеката и др.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

ИЗРАДА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПЛАТФОРМЕ ЗА МАЊИНЕ
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Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”, 
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” 

• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка: Синиша Трајковић 

и Озрен Симјановски • Фотографије: Приватне колекције
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

НИУ „МИИЦ” УЧЕСТВУЈЕ У 

ВАЖНОМ РЕГИОНАЛНОМ ПРОЈЕКТУ

Велики успех и признање

НАКОН ДЕСЕТ ГОДИНА ОДРЖАНА ДРУГА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

НИУ „МИИЦ” ДЕО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
ПОСЛЕ ПАУЗЕ ЦЕНТАР 

„ТОШЕ ПРОЕСКИ” У АКЦИЈИ

Македонци 
уз игру и песму

Публика одговорила
аплаузом

Центар за заштиту национал-
не посебности и традиције
македонске националне мањи-
не „Тоше Проески” из Качаре-
ва учествовао је на недавном
„Сајму сеоских жена у Војво-
дини”. Ова манифестација је
одржана на градском тргу у
Панчеву, а учешће је узело око
140 учесника, удружења и орга-
низација. После дуже паузе
због тешке ситуације у земљи
услед пандемије вируса ковид
19, македонски Центар, који
ради под покровитељством
Националног савета Македо-
наца у Србији, представио се с
неколико песама у културно-
-уметничком делу догађаја.

Према речима Љиљане Нај-
довске, директорке Центра,
она и чланови певачке групе
једва су сачекали први наступ
после дуго времена. Додала је:

– Нажалост, и поред наше
велике жеље и добре воље, а
наравно и спремности за
наступ, тренутно здравствено
стање то до сада није дозвоља-
вало. На позив Града Панчева,
радо смо узели учешће у ова-
квој манифестацији, која је по
броју учесника можда и најве-
ћа смотра на којој смо икада
учествовали. Мој лични ути-
сак, али и утисак наших чла-
нова јесте да је организација
била одлична и надам се да
ћемо ускоро имати прилику да
поновимо ово искуство.

Манифестацију „Сајам сео-
ских жена у Војводини” отво-
рио је градоначелник Панчева
Александар Стевановић, у
пратњи Марине Томан, начел-
нице Јужнобанатског округа, и
Ане Стано, председнице најста-
ријег удружења које је учество-

вало на овој манифестацији.
Том приликом градоначел-

ник Стевановић је истакао:
– Ова манифестација има

циљ да промовише традицију,
мултикултуралност, али и да
негује наше културно наслеђе.
Ово је прилика да се предста-
ви предузетнички дух жена из
целе Војводине. Захваљујемо
свим учесницима који су се
одазвали нашем позиву да
данас буду с нама. Ово је фан-
тастична слика коју шаљемо
целој Србији. Желим да захва-
лим свим волонтерима који су
учествовали у припреми дога-
ђаја. Желим да гости уживају
у боравку у Панчеву.

Сврха манифестације била је
промоција креативности и
предузетничког духа жена Вој-
водине, као и могућих привред-
них и туристичких капацитета,
очувања традиције и мултикул-
туралности. Посетиоци сајма
могли су да се упознају с радом
удружења, али и да уживају у
бројним специјалитетима и
богатом културно-уметничком
програму, изложбама и зани-
мљивим такмичењима. Орга-
низовано је и такмичење у
брзом плетењу, као и такмиче-
ње у брзом прављењу ђеврека.
Додељене су три награде за нај-
лепше уређен штанд.

У холу Градске управе поста-
вљена је изложба „Оглавље
жена из традиционалних кул-
тура јужног Баната”, коју је при-
премио КУД „Станко Пауно-
вић” НИС–РНП. Град Панчево,
у сарадњи с Покрајинским заво-
дом за равноправност полова и
Јужнобанатским округом, први
пут је организовао ову тради-
ционалну манифестацију, која
се сваке године одржава у дру-
гој локалној самоуправи пово-
дом Међународног дана сео-
ских жена. М. В.

Новинско-издавачка установа
„Македонски информативни и
издавачки центар” учествовала
је на позив Делегације Европске
уније (ЕУ) у Србији на Другој
европској конференцији посве-
ћеној мањинским и локалним
медијима. Организатори конфе-
ренције су „Херор медија поинт”,
„Мађар со”, Асоцијација медија,
Центар за развој мањинских и
локалних медија, у сарадњи с
МИДАС-ом, а покровитељи су
били Министарство културе и
информисања, Покрајински
секретаријат за културу, јавно
информисање и односе с вер-
ским заједницама, Покрајински
секретаријат за образовање,
управу, прописе и националне
заједнице, Управа за културу
Града Новог Сада и Фондација
„Нови Сад ЕПК 2021”.

Мањински медији јесу култур-
но наслеђе, закључак је Друге
европске конференције посве-
ћене мањинским и локалним
медијима, која је одржана у
„Колегијуму Европа” у Новом
Саду, а на којој је учествовао и
директор НИУ „Македонски
информативни и издавачки цен-
тар” Озрен Симјановски. Ового-
дишња конференција, која већ
седам година разматра и анали-
зира амбијент и појаве у мањин-
ском и локалном медијском сек-
тору, али и у медијима уопште,
а која је прошле године прера-
сла у европску платформу, јав-
ности је понудила уводно пита-
ње на разматрање: „Да ли су
мањински медији културно
наслеђе?” и током два конфе-
ренцијска дана кроз различите
углове покушала да да конкре-
тан одговор на питање.

Одговор је свакако био потвр-
дан, уз констатацију да ни ови
медији не смеју да остану „кон-
зервирани”, јер њихово постоја-
ње није сврха сама по себи, већ
је њихова сврха, као медија који
су део целокупног система јавног
информисања, правовремено,
објективно и непристрасно
информисање. Другог дана кон-
ференције током четири панела
покренут је конструктиван дија-
лог о улози и могућим правцима
развоја медија који су у фокусу
овог догађаја, а велики допринос
томе су дали и представници
македонске заједнице преко сво-
је куће „Македонски информа-
тивни и издавачки центар”.

Лични и јавни простор

Панел „Мултикултуралност и
културно наслеђе” модерирао је
Роберт Чобан, директор компа-
није „Color Media Com mu ni ca ti -
ons”. Из разних углова сагледа-
вао је тему мултикултуралности
као начина живљења и комуни-
цирања, а у контексту Европске

године културног наслеђа, коју
је установила Европска унија.

Учесници панела Горан Том-
ка, доцент на Факултету за спорт
и туризам у Новом Саду и госту-
јући предавач на Унесковој кате-
дри за културне политике и
менаџмент у култури при Уни-
верзитету уметности у Београду,
Миодраг Богић, филмски и
телевизијски редитељ, директор
„МАГМА филма” из Београда, и
Наташа Херор, директорка
„Херор медија поинта”, кроз
лична искуства и ставове пону-
дили су јавности конкретне
начине како мултикултуралност
и интеркултуралност постоје у
личним животима, а како у јав-
ном простору.

На младима и 
иновацијама свет остаје

Успостављање специфичних
саморегулационих механизама
у мањинским медијима у кон-
тексту претходних избора за
националне савете националних
мањина, један је од закључака
другог панела, „Саморегулација
мањинских медија и предузет-
ничко новинарство”, који је
модерирала Владимира Дорчо-
ва Валтнерова, одговорна уред-
ница портала „Storytel ler”.

Учесници панела били су
Давор Марко, представник
„Пројекта јачања окружења за
одрживост медија” и вођа тима
за медијску подршку „Irex”, Гор-
дана Новаковић, генерална
секретарка Савета за штампу,
Виолета Јованов Пештанац,
одговорна уредница портала
„Панчево, мој крај”, и Озрен
Симјановски, директор Новин-
ско-издавачке установе „Маке-
донски информативни и изда-
вачки центар” из Панчева.

Симјановски износи своје
импресије са ове конференције:

– Мој закључак пре свих јесте
да на млађима свет остаје и,
додао бих, на младима и инова-
цијама. Приметио сам да код
доста људи постоји мишљење да
оријентација на оно чега има

доводи до раста тог имања, али
и обрнуто. Које је иновације тех-
нологија донела у мањинским
медијима код нас – лично сма-
трам не много – али на томе тре-
ба радити. Подсетимо да је већи-
на националних мањина
отворила своје сајтове и ту се
мање-више стало, барем што се
мањинских медија у Србији
тиче. Чињеница да је у једном
тренутку Европска комисија зау-
ставила подршку локалним
медијима, а ту спадају и мањин-
ски медији, зауставила је и
развој који би медиј оспособио
да обучи менаџмент и новинаре
за процес промене и да се тех-
нички опреми. Само номинал-
но знатно богатије држа-
ве у могућности су да
држе потребан ниво раз-
воја медија на језицима
мањина. Свима осталима
је неопходна финансијска
подршка из европских
фондова.

Што се тиче саморегу-
лација мањинских меди-
ја у Европи, сви учесници кон-
ференције су се усагласили да
сваки медиј, без изузетка, у сво-
јој агенди мора да има и развија
новинарску етику и професио-
налне стандарде. Уједно су се
сви сложили да и мањински и
локални медији морају да прате
трендове у области новинарства,
медијског сектора и дигитали-
зације и да у складу с тим 
развијају нове бизнис моделе,
као и производе и услуге ради
финансијске стабилности и одр-
живости.

Мостови сарадње 
између држава

Панел „Европска продукција
мањинских медија” модерирала
је Наташа Херор, директорка
маркетинг агенције „Херор
медија поинта”, а своје медије
представили су гости из Европе:
Gnjun Nis sen, главни и одговор-
ни уредник листа „Der
Nordschsle sin ger” из Данске,
Marc Mar ce, главни и одговорни

уредник листа „Regio 7” из Ката-
лоније у Шпанији, Janek Scha -
fer, главни и одговорни уредник
часописа „Serb ske Nonji nu” из
Немачке, и Рајмунд Клоноњски,
главни и одговорни уредник
листа „Kuri er Nji len ski” из Литва-
није. Учесници завршног
панела били су Ђорђе Вукмиро-
вић, помоћник покрајинског
секретара за културу, јавно
информисање и односе с вер-
ским заједницама, задужен за
медије, и Далила Љубичић, извр-
шна директорка Асоцијације
медија, уз видео-обраћање Андо-
ра Делија, посланика у Европ-
ском парламенту и модерацију
Валентина Мика, уредника-

координатора недељника на
румунском језику „Либертатеа”.

Учесници овог панела су
дискутовали о мањинским
медијима као о мостовима
сарадње између држава у који-
ма мањинске заједнице живе и
њиховим матичним државама.
У највећој мери су се пак у
дискусији концентрисали на
израду нове стратегије у области
јавног информисања Републике
Србије, чији нацрт треба да буде
објављен до краја ове године.

Учлањењем медија на језици-
ма мањина у Асоцијацију меди-
ја Србије и укључењем „Мађар
соа” у Европску асоцијацију
мањинских дневних листова
(МИДАС) мањински медији су
се позиционирали у домаћој и
европској струковној јавности, а
то је свакако пут којим и Новин-
ско-издавачка установа „Маке-
донски информативни и изда-
вачки центар” из Панчева
планира да иде у свом даљем
напредовању. Д. С.

Новинско-издавачка кућа
„Македонски информативно-
издавачки центар”, у сарадњи са
Њ. е. Емануелом Жофреом,
амбасадором и шефом Делега-
ције Европске уније у Републи-
ци Србији, и Центром за европ-
ске политике, постала је део
регионалног пројекта „Унапре-
ђење капацитета цивилног дру-
штва на Западном Балкану за
праћење јавне управе” (ВЕБЕР).

У протеклих месец дана у Бео-
граду је одржана прва у низу
консултативних радионица за
израду методологије реформе
јавне управе на локалном нивоу
у присуству представника маке-
донске мањине из Панчева. Про-
јекат се реализује уз подршку
Европске комисије у оквиру про-
грама „Подршка цивилном дру-
штву и медијима” и у партнер-
ству са седам организација са

Западног Балкана и из Европе.
Циљ пројекта је јачање капаци-

тета организација цивилног дру-
штва и медија на Западном Бал-
кану за учешће у креирању и
спровођењу реформи јавне упра-
ве. Сви медији, а посебно мањин-
ски, препознати су као важни
актери у креирању политика на
националном и регионалном
нивоу, због чега овај пројекат
настоји да ојача њихове вештине
надзора и саветовања. Квалита-
тивно и аналитичко медијско пра-
ћење реформе јавне управе засно-
вано на аргументима и доказима
игра подједнако важну улогу у
овим процесима. Зато су циљна
група пројекта управо медији.

Више информација о резул-
татима овог пројекта можете
пронаћи на www.par-moni tor.org
и https://euro pa.rs.

Овом приликом представник

НИУ „МИИЦ” у овом пројекту,
директор установе Озрен Симја-
новски, рекао је:

– За нас из изда-
вачке куће „Македонски
информативно-издавачки
центар” позив у овако иза-
брано друштво значи при-

знање за сав досадашњи рад, али
и обавезу за будућност. М. В.

ПЕВАЧКА ГРУПА И НА „ЕТНО ГЛАСУ”

На традиционалној манифестацији „Етно глас” ове године

су своје представнике имали и припадници македонске

националне мањине. Реч је о певачкој групи Центра за

заштиту традиције и посебности „Тоше Проески” из Кача-

рева, која је на позив организатора у сали „Аполо” насту-

пила прве вечери ове манифестације. Она се представила

као аутентични представник македонске националне мањи-

не у Србији. Центар „Тоше Проески” издао је први CD, под

називом „За многу години Македонци”, а спремају се и

нове песме за нови албум.
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НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ЗА ЗДРАВСТВО

Имунитет во ковид
кризата

Нешто пред објавување на
овој број на неделникот „Пан-
чевац„, се одржа онлине седни-
ца на Координацијата на На-
ционалните совети на нацио-
налните малцинства во
Србија. Главната тема на
оваа седница со која председа-
ваше Борче Величковски пред-
седател на Националниот со-
вет на македонското нацио-
нално малцинство, беше По-
писот на жителите и имо-
тот во Србија, кој се планира
за наредната година. 

Ќе подсетиме дека Република
Србија во согласност со досе-
гашната пракса и законските
акти, требаше да го организира
Пописот на жителите и имотот
во оваа година но поради пан-
демијата на коронавирусот и
високите бројки на заболените
се донесе одлука оваа актив-
ност да се одложи за октомври
наредната година.

Во таа насока сите досега за-
почнати активности како на
државата, така и на Национал-
ните совети на националните
малцинства, сублимирани ка-
ко заеднички ставови преку
Координацијата на Советите,
привремено беа замрзнати. Де-
новиве оваа тема повторно е
актуелизирана, а процесите на
подготовките за Пописот се
продолжија.

На одржаната седница, пред-
седавачот на Координацијата
Величковски ги информираше
своите колеги, председатели на
Националните совети на на-
ционалните малцинства дека
процесот на печатење на по-
писните ливчиња е во привре-
мен застој, бидејќи одредени
национални малцинства, преку
своите представници во Коор-
динацијата, се уште немаат да-
дено зелено светло за верифи-
кација на преводите на попис-
ните ливчиња. Станува збор за
албанскиот, бошњачкиот,
хрватскиот и словачкиот На-
ционален совет, кој, како доз-
наваме, во меѓувреме даде ве-
рификација. Според законски-
те нормативи Републичкиот за-
вод за статистика не може да ги
продолжи активностите околу
печатењето на пописните лив-
чиња без верификација на пре-
водите од страна на сите На-
ционални совети и заедничка
согласност на Координацијата
за изгледот и содржината на
пописното ливче.

Председавачот на Координа-
цијата Величковски појаснува
дека Координацијата во меѓув-
реме постигнала согласност за
изгледот и содржината на по-
писните ливчиња.

-Ние испред Координацијата
најпрвин баравме на пописно-
то ливче да бидат наведени сите
постоечки национални мал-
цинства во Србија, како мож-
ност за јасно изјаснување и по-
голема транспарентност на по-
пишувањето. Меѓутоа зедовме
во предвид дека пописните
ливчиња на српски јазик веќе
беа во процедура на печатење,

па до Републичкиот завод за
статистика дадовме предлог
пописните ливчиња да бидат со
отворена можност, додака секој
попишувач ќе биде во обврска
на оној граѓанин што треба да
се попише, да даде јасен и пре-
цизен избор, истиот да се изјас-
ни онака како се чустввува, чи-
тајќи му ги опциите од посебни
ливче кое ќе го има со себе-рече
Величковски.

На одржаната седница на
Координацијата, посочено е и
дека од страна на Министер-
ството за човечки и малцински
права и општествен дијалог
стигнало известије за потреба-
та да се продолжи со процесто
на доставување на листа на
градови и оштини каде Нацио-
налните совети бараат да има-
ат свои представници во ло-
калните изборни комисии. Оаа
активност е во моментот во
криза бидејќи Републичкиот
завод за статистика дава мож-
ност Координацијата да даде
предлог на по еден заеднички

кандидат кој ќе ги представува
сите Национални совети во ло-
калните пописни комисии, но
само како придружени члено-
ви, но не има дозволуваат стаус
на постојани членови, со што
Националните совети не се
сложуваат.

Координацијата со
едногласни ставови

Ќе подсетиме дека Координа-
цијата доби свој представник
во Републичката пописна коми-
сија и двајца представници во
работната група за спроведува-
ње на Пописот 2022, но иако си-
те Национални совети начелно
се сложија да имаат по еден за-
еднички член во пописните ко-
мисии на ниво на локалните са-
моуправи, тие не се сложи тоа
да биде во сите градови.

, некој од националните со-
вети побараа за неколку градо-
ви, поточно локлани самоуп-
рави, да добијат можност за
именување повеќе членови на
пописните комисии. Станува
збор пред се за градот Суботи-
ца и уште неколку градови ка-
де се бара во локаланите по-
писни комисии да членуваат
представници на национални-
те малцинства на Унгарците,
Хрватите, Буњевците и други, а
не само еден заеднички пред-
ставник, како што е веќе дого-
ворено за најголемиот број на
градовите и општините. Би-
дејќи за повеќето општини во
Србија Координацијата пос-
тигна концензус, се смета дека
оваа дополнително барање не
би требало да биде големо оп-
товарување за државата, па се
очекува овој проблем наскоро
да биде надминат.

Меѓутоа онаа на што Коор-
динацијата инсистира е члено-
вите на пописните комисии во
локалните смоуправи да бидат
исклучително постојани а ни-
како придружени.
Величковски појаснува:
-Законот не препознава при-
дружен член на пописна коми-
сија, веќе само постојан и ста-
вовите на Националните сове-
ти на националните малцин-
ства, сублимирани како став
на Координацијата е дека од
оваа барање нема одстапување.
Појаснувањата дека секој член
во пописните комисии е плате-
но лице и дека тоа би бил голем
товар за државата е нешто што
Националните совети не го
поздравуваат. Се работи за по
еден представник во локални-
те самоуправни, па дури не и
во сите, а поголем број на чле-
нови се бара само во три ло-
кални самоуправи. Сметаме
дека тоа не се преголеми
средства за да националните
малцинства имаат можност
адекватно да учествуваат во
овој процес. 

Договор куќа гради

Врз основ на овој став доне-
сена е заедничка одлука Коор-
динацијата да изготви плат-
форма на сите Национални со-
вети за пописот 2022 година, а
од председавачот, председате-
лот на Македонскиот национа-
лен совет, е побарано свикува-
ње на седница во живо, која ќе
се одржи во наредниот период
најверојатно во Јабука каде
што домаќини на оваа седница
ќе биде здружението на граѓа-
ни припадници на македон-
ското национално малцинство
во Србија „Илинден„ Јабука.
На оваа седница се очекува и
присаство на ресорната ми-
нистерка Гордана Чомиќ, со
чија помош националните со-
вети ќе се обидат да ги оства-
рат своите барања. На оваа
средба ќе стане збор и за фи-
нансирањето на националните
совети во наредниот период, а
ќе се зборува и на други теми
од важност за животот и рабо-
тата на малцинствата во
Србија. Пред се на дневен ред
ќе се најдат новиот нацрт на
измените и дополненијата на
Законот за јавното информи-
рање, Законот за култура и др. 

За сите понатамошни актив-
ности на Координацијата на
националните сове, припадни-
ците на националните малцин-
ства во Србија ќе бидат благо-
времено известувани преку
своите малцински медиуми,
повеќејазичните додатоци во
списанијата, портали и тв еми-
сии. М.В. 

Специјално за додатокот
на македонски јазик во не-
делникот „Панчевац„ за
сите читатели, својот со-
вет во времето на панде-
мијата на вирусот Ковид
19, го дава прочуениот епи-
демиолог од Рајачкото на-
ционално училиште за
здравство д-р Петар Пау-
новиќ. Инаку д-р Пауновиќ
е постојан соработник на
ревијата на македонски
јазик „Македонска видели-
на„ и иако се наоѓа во пен-
зија еден е од врвните епи-
демиолози во Србија кој ак-
тивно учествувал во спра-
вување со заразната бо-
лест вариола вера и криза-
та која тогаш ја погоди
некогашната заедничка
држава Југославија. Еве
што денес советува д-р
Петар Пауновиќ:

Драги читатели на недел-
никот „Панчевац„, 
Имунитетот е еден од
најспоменуваните зборови
во ковид кризата и еден од

најсложените непознати во
ковид равенката. Но,
најлошото е што малку екс-
перти во нашата земја се
занимаваат со тоа, а и ако
се занимаваат, тие не ги со-
општуваат резултатите од
нивното истражување до-
волно и на разбирлив на-
чин. Знаењето и вистината
за имунитетот треба да ги
знаат што е можно повеќе
луѓе во заедницата со цел
да се заврши масовната
имунизација на луѓето во
Србија.

Имав можност да се уве-
рам дека голем број лекари
и медицински сестри нема-
ат доволно знаење за иму-
нитетот. Тоа се најчесто
оние што ги одвраќаат лу-
ѓето од имунизација. Кол-
ку општи лекари ангажи-
рани во клиниките за ко-
ронавирусот, ги вратија лу-
ѓето кои сакаа да се вакци-
нираат, само затоа што ре-
коа дека се чувствителни
на некој лек или страдаат
од алергии воопшто? И
колку други контраинди-
кации се измислени само
затоа што голем број лека-
ри и медицински сестри
немаат доволно знаење за
имунитетот.

Имунитетот, во меди-
цинска смисла на зборот,
значи способност на орга-
низмот да не се разболи од
некоја заразна болест во
овој случај од Ковид 19.
Тоа е силата на вашето тело
со која тоа успешно се бори
со заразните болести. Во
силата да не се заразите и
да не се разболите е
здравјето. Во епидемиите
не се разболуваат сите. Не
се разболуваат ниту оние

кои биле изложени на ин-
фекција. Така е! Оние кои
се отпорни не се разболу-
ваат, имаат солиден иму-
нитет, оние кои се здрави!
Имунитетот се создава во
вашето тело секој ден од
суровините што ги внесу-
вате со храна, но и од усло-
вите во кои живеете. На
пример: Витаминот Д се
создава во вашата кожа од
провитамин, доколку таа е
изложена на сонце. Би-
дејќи зависи од имуните-
тот дали ќе опстанете здра-
ви во ковид кризата, ќе ви
препишам рецепт за одр-
жување на имунитетот, кој
се состои од следново:

-Обврзателна вакцина-
ција против ковид 19 и ре-
вакцинирање со трета до-
за, со консултација и сог-
ласност на лекар;

-Секојдневно јадете око-
лу 300 грама грозје, црно
или обоено. Ако нема све-
жо грозје, јадете 100 грама
суво грозје. Оваа количина
не е замена за вашето оми-

лено овошје, кое обично го
користите во поголема или
помала количина во ваша-
та исхрана. Тоа е само до-
даток на овошјето во исх-
раната. Свежото грозје,
пред јадење, измијте го под
млаз вода;

-Алкалоиден препарат,
капсули А + Д3 витамин,
употребувајте по една
дневно, според упатствата
во кутија со препаратот, од
1 ноември до 30 март, во
областите северно од Вра-
ње, витаминот Д 3 се созда-
ва во кожата од провита-
мин под дејство на сончева
светлина, па затоа попу-
ларно се нарекува „сончев
витамин“. Во телото, учест-
вува во процесите на соз-
давање имунитет.

-Пијте една чаша јогурт
„Баланс“ со пробиотик ед-
наш дневно или капсула
„Буларди„, препарат со
пробиотик.

Конечно, би сакал да на-
поменам дека имунитетот
или здравјето се создава во
телото секој ден, така што
сето напишано во рецеп-
тот мора да се користи дне-
во, а вакцините според ин-
струкциите и препораките.
Во секој случај, повторно
се враќаме на лична одго-
ворност за чување на
имунитетот или
здравјето; односно потре-
ба да го примените овој
рецепт. Можете лесно и
ефтино да ја подобрите и
зајакнете отпорноста на
вашето тело од Ковид 19,
доколку внимателно при-
мените се што е „пропи-
шано“ во овој рецепт.

Д-р Петар Пауновиќ,
учител по здравство

ПОДГОТОВКА НА НОВ АКЦИОНЕН ПЛАН

Во меѓувреме, додека беше подготовуван овој број на весникот,

одржана е уште една онлине конференција на која Национал-

ните совети одбраа шест члена за учество во Посебната работна

група за подготовка на текстот на Предлогот на акциониот план

за остварување на правата на националните малцинства, и

тоа: Емил Лулиќ испред Националниот совет на Унгарците,

Јасна Војниќ испред Националниот совет на Хрватите, Мухе-

дин Фиуљанин испред Националниот совет на Бошњаците, Су-

зана Кујунѓиќ-Остојиќ испред Националниот совет на

Буњевците, Борче Величковски испред Националниот совет

на Македонците и Марија Поптешин испред Националниот

совет на Словаците. На оваа седница е избран и член на Ко-

мисијата за додела на национални признанија при Министер-

ството за култура и информирање. Разгледувани се и други

прашања, како што предлог за утврдување на химна на Коор-

динацијата, избор на работна група за меѓусебна соработка на

Националните совети за изработка на заеднички преокти и др.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА КООРДИНАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СОВЕТИ

ВО ИЗРАБОТКА ЗАЕДНИЧКА
ПЛАТФОРМА НА МАЛЦИНСТВАТА
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НИУ „МИИЦ„ СО УЧЕСТВО ВО

ВАЖЕН РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ

Голем успех и признание

ПО ПАУЗА ЦЕНТАРОТ 
„ТОШЕ ПРОЕСКИ„ ВО АКЦИЈА

Македонците 
со игра и песна

Новинско издавачката устано-
ва „Македонски информативен
и издавачки центар„, учеству-
ваше на Втората европска кон-
ференција посветена на мал-
цинските и локалните медиуми
на покана на Делегацијата на
Европската Унија (ЕУ) во
Србија. Организатори на Кон-
ференцијата се „Херор Медиа
Понт“, „Маѓар Со“, „Медиумска
асоцијација“, „Центар за развој
на малцинските и локални ме-
диуми“ во соработка со МИ-
ДАС, а покровители беа Минис-
терството за култура и ин-
формирање, Покраинскиот сек-
ретаријат за култура, јавно
информирање и односи со вер-
ските заедници, Покраинскиот
секретаријат за образование,
управа, прописи и национални
заедници, Управата за култура
на градот Нови Сад и Фонда-
цијата Нови Сад EПК 2021.

Малцинските медиуми се кул-
турно наследство, заклучок е
на Втората европска конфе-
ренција посветена на малцин-
ските и локалните медиуми,
која се одржа во Колегиум Ев-
ропа во Нови Сад, а на која
присуствуваше и директорот
на НИУ „Македонскиот ин-
формативен и издавачки цен-
тар„ Озрен Симјановски.

Овогодинешната конферен-
ција, која седум години ја раз-
гледува и анализира животната
средина и појавите во малцин-
скиот и локалниот медиумски
сектор, но и во медиумите во-
општо, а која минатата година
прерасна во европска платфор-
ма, на јавноста и понуди вовед-
но прашање: „Дали малцински-
те медиуми се културно наслед-
ство?“ и во текот на два конфе-
ренциски дена низ различни аг-
ли се обиде да даде конкретен
одговор на прашањето.

Одговорот секако беше
потврден, наведувајќи дека
овие медиуми не смеат да ос-
танат „конзервирани“, би-
дејќи нивното постоење не е
цел сама по себе, туку нивна-
та цел, како медиуми кои се
дел од целиот јавен информа-
тивен систем, е навремено,
објективно и непристрасно
информирање. На вториот
ден од Конференцијата, на че-
тири панели започна кон-
структивен дијалог за улогата
и можните насоки на развојот
на медиумите, кои се во фоку-
сот на овој настан, а голем
придонес за тоа дадоа пре-
тставниците на македонската
заедница преку нивната куќа
„Македонски информативен
и издавачки центар“.

Личен и јавен простор

Панелот „Мултикултурализ-
мот и културното наследство“
беше модериран од Роберт Чо-
бан, директор на „Колор медиа
комуникатионс„. Тој од различ-
ни агли ја согледуваше темата
мултикултурализам како на-
чин на живеење и комуницира-
ње од различни агли, во кон-
текст на Европската година на
културното наследство воспос-
тавена од Европската Унија. 

Панелистите Горан Томка,
доцент на Факултетот за спорт
и туризам во Нови Сад и гос-
тин-предавач на Катедрата за

културна политика и културен
менаџмент на УНЕСКО, на
Универзитетот за уметности во
Белград, Миодраг Богиќ, фил-
мски и телевизиски режисер,
директор на „МАГМА филм“
од Белград и Наташа Херор, ди-
ректор на „Херор Медиа Понт“
преку лични искуства и ставо-
ви и понудиа на јавноста кон-
кретни начини како мултикул-
турализмот и интеркултурал-
носта постојат во личниот жи-
вот, а како во јавниот простор.

На младите и иновациите
останува светот

Еден од заклучоците на втори-
от панел „Саморегулација на
малцинските медиуми и пре-
тприемничко новинарство“,
чиј модератор беше Владимира
Дорчев Валтнер, главен и одго-
ворен уредник на порталот
„Сторителер“, е дека малцин-
ските медиуми треба да вос-
постават конкретни механиз-
ми за саморегулација токму во
контекст на претходните избо-
ри за националните совети на
националните малцинства.

Учесници на панелот беа Да-
вор Марко од „Проектот за зајак-
нување на животната средина за
одржливост на медиумите“ и ли-
дерот на тимот за поддршка на
медиумите „ИРЕКС“, Гордана

Новаковиќ, генерален секретар
на Советот за печат, Виолета
Јованов Песштанац, главен и од-
говорен уредник на порталот
„Панчево мој крај“ и Симјановс-
ки Озрен, директор на Новинско
издавачката установа „Македон-
ски информативен и издавачки
центар“ ДОО Панчево.
Своите впечатоци од оваа
конференција ги пренесува
директорот Симјановски:
-Мојот заклучок, пред се, е дека
светот останува на младите, а
би додал и на младите и инова-
циите. Забележав дека многу
луѓе мислат дека ориента-

цијата кон тоа што го имаат до-
ведува до раст на тој имот, и
обратно. Какви иновации им
донесе технологијата на мал-
цинските медиуми кај нас, јас
лично не мислам многу, но тре-
ба да се работи на тоа. Да пот-
сетиме, повеќето национални
малцинства ги отворија своите
веб-страници и повеќе или по-
малку тука застанаа, барем
што се однесува до малцински-
те медиуми во Србија.

Фактот што во еден момент
Европската комисија престана
да ги поддржува локалните ме-
диуми, вклучително и медиу-
мите на малцинствата, го запре
развојот што ќе им овозможи
на медиумите да ги обучуваат
менаџментот и новинарите за
процесот на промени и да би-
дат технички опремени. Само
номинално значително побога-
тите земји можат да го одржат
потребното ниво на развој на
медиумите на јазиците на мал-
цинствата. На сите останати им
е потребна финансиска под-
дршка од европските фондови“.

Во однос на саморегула-
цијата на малцинските медиу-
ми во Европа, сите учесници на
конференцијата се согласија де-
ка секој медиум, без исклучок,
мора да има и да развива нови-

нарска етика и професионални
стандарди во својата агенда. Во
исто време, сите се согласија де-
ка и малцинските и локалните
медиуми мора да ги следат
трендовите во областа на нови-
нарството, медиумскиот сек-
тор и дигитализацијата и соод-
ветно да развијат нови деловни
модели, како и производи и ус-
луги за финансиска стабилност
и одржливост.

Мостови на соработка
помеѓу државите

Панелот „Европска продукција
на малцински медиуми“, беше
модерирана од Наташа Херор,
директорка на маркетинг аген-
цијата „Херор Медиа Понт“, а
гостите од Европа ги претста-
вија своите медиуми на овој па-
нел: Гњин Нисен, главен уред-
ник на весникот „Дер Нор-
дсцхлесњигер“ од Данска, Марц
Марце, главен уредник на лис-
тот „Регио7“ од Каталонија во
Шпанија, Јанек Шефер, главен
уредник на списанието „Сер-
бске Ноњини“ од Германија и
Рајмунд Клононски, главен
уредник на часописот „Ку ри-
ер Њиленски“ од Литванија.
Учесници на завршниот панел
беа Ѓорѓе Вукмировиќ, помош-
ник покраински секретар за
култура, јавно информирање и
односи со верските заедници
задолжен за медиумите и Дали-
ла Љубичиќ, извршен директор
на Здружението за медиуми, со
видео обраќање на Андор Дели,
член на Европската Собрание и
модерација на Валентин Мика,
уредник-координатор на недел-
никот на романски јазик „Ли-
бертатеа„.
Учесниците на овој панел дис-
кутираа за малцинските медиу-
ми како мостови на соработка
меѓу земјите во кои живеат
малцинските заедници и нив-
ните матични земји. Во диску-
сијата најмногу се фокусираа
на изработка на нова стратегија
од областа на јавното инфор-
мирање на Република Србија,
чиј нацрт треба да биде објавен
до крајот на оваа година.
Со членството на малцинските
медиуми во Здружението на
српските медиуми и со вклучу-
вањето на „Маѓар Со“ во Ев-
ропската асоцијација на весни-
ци на малцинствата (МИДАС),
малцинските медиуми се пози-
ционираа во домашната и ев-
ропската стручна јавност, и тоа
секако е начинот на кој Новин-
ско издавачката установа „Ма-
кедонски информативен и из-
давачки центар „ДОО Панчево
планира да оди во својот пона-
тамошен напредок. Д.С.

Новинско издавачката установа
„Македонски иинформативен и
издавачки центар„ во соработка
со Н.Е. Емануеле Жиофре, амба-
садор и шеф на Делегацијата на
Европската унија во Ре-
публика Србија и Цен-
тарот за европски по-
литики, стана дел од ре-
гионалниот проект
„Подобрување на капа-
цитетот на граѓанското
општество на Западен
Балкан за следење на
јавната управа“ (ВЕБЕР).
Во изминатиот меесец беше одр-
жана и првата во низа на консу-
лативни работилници за развој
на методологијата на реформата
на јавната администрација на ло-
кално ниво во Белград, а во при-
суство и на претставници на ма-
кедонското малцинство од Пан-
чево. Проектот се спроведува со

поддршка на Европската коми-
сија во рамките на програмата
„Поддршка на граѓанското опш-
тество и медиумите„ а во пар-
тнерство со седум организации

од Западен Балкан и
Европа.
Целта на проектот е
да се зајакнат капа-
цитетите на граѓан-
ските организации и
медиумите на Запа-
ден Балкан да учест-
вуваат во креирање-

то и спроведувањето на рефор-
мите во јавната администра-
ција. Сите медиуми, особено
малцинствата, се препознаваат
како важни актери во креира-
њето политики на национално
и регионално ниво, поради што
овој проект се обидува да ги
зајакне нивните вештини за су-
первизија и консултации. Ква-

литетното и аналитичко извес-
тување на медиумите за рефор-
ма на јавната администрација
врз основа на аргументи и дока-
зи игра подеднакво важна улога
во овие процеси. Затоа целна
група на проектот се медиумите.
Повеќе информации за ре-
зултатите од овој проект мо-
же да се најдат на веб-страни-
цата www.par-monitor.org и
https://europa.rs.
По овој повод представникот
на НИУ„ МИИЦ„ во овој про-

ект, директорот на установата
Озрен Симјановски кажа:
„За нас од Издавачката куќа
„Македонски информативен и
издавачки центар„, поканата
за такво избрано општество
значи признание за целата на-
ша досегашна работа, но и об-
врска за иднината. М.В.

Публиката 
одговори со аплауз

На неодамана одржаниот „Са-
ем на творештво на селските
жени во Војводина„ кој беше
уприличен на градскиот
плоштад во Панчево, меѓу 140
учесници, здруженија и орга-
низации, учествуваше и Цен-
тарот за заштита на национал-
ната посебност и традиција на
македонското национално
малцинство „Тоше Проески„
од Качарево. После подолга
пауза поради тешката состојба
во државата произлезена од
пандемијата на вирусот Ковид
19, македонскиот Центар кој
работи под покровителство на
Националниот совет на Маке-
донците во Србија се предста-
ви со неколку нумери во кул-
турно-уметничкиот дел на ма-
нифестацијата.
Спрема зборовите на Љиљана
Најдовска, директорката на
Центарот, и таа лично но и
членовите на пеачката група
на Центарот едвај го гочекаа
првиот насатап по подолго
време. Таа додаде:
-За жал и покрај нашата голе-
ма желба и добра воља, секако
и подготвеност да настапиме,
актуелнава здравствена сос-
тојба тоа досега не ни го овоз-
можи. На покана на градот
Панчево, со задоволство зе-
довме учество во една ваква
манифестација, која со бројот
на учесници представува мо-
жеби и најголем фестивал на
кој досега сме зеле учество.
Мојата лична, но и импре-
сијата на нашите членови е
дека организацијатабеше од-
лична и се надевам дека нас-
коро ќе имаме можност оваа
искуство да го повториме.
Манифестацијата „Саем на
творештво на селските жени
во Војводина„ ја отвори гра-
доначалникот на градот Пан-
чево Александар Стевановиќ
во придружба на Марина То-
ман, начелницата на Јужно-
банатскиот округ и Ана Ста-
но, председателка на најста-

рото здружение кое учеству-
ваше на оваа приредба.
Во таа прилика градоначал-
никот Стевановиќ истакна:
-Овој настан има за цел да ја
промовира традицијата, мулти-
културализмот, но и да го негува
нашето културно наследство.
Ова е и можност да се претстави
претприемачкиот дух на жените
од целата територија на Војводи-
на. Им благодариме на сите учес-
ници кои се одзваа на нашата
покана да бидат со нас денес.
Ова е фантастична слика која ја
испраќаме до цела Србија. Са-
кам да им се заблагодарам на си-
те волонтери кои учествуваа во
подготовката на настанот. Са-
кам гостите да уживаат во пре-
стојот во Панчево.
Целта на настанот беше про-
мовирање на креативноста и
претприемачкиот дух на же-
ните од Војводина, како и
нивните можни економски и
туристички капацитети, зачу-
вување на традицијата и мул-
тикултурализмот. Посетите-
лите на овој Саем можеа да се
запознаат со работата на
здруженијата кои зедоа учест-
во, но и да уживаат во бројни
специјалитети и богата кул-
турно-уметничка програма,
изложби и интересни натпре-
вари. На настанот беше орга-
низиран и натпревар во брзо
плетење, како и натпревар во
брзо правење ѓевреци. Доде-
лени се и три награди за
најубаво украсен штанд.
Во холот на Градската управа
на Панчево беше поставена и
изложбата „Оглавијата на же-
ните од традиционалните
култури на Јужен Банат“ под-
готвена од КУД „Станко Пау-
новиќ“ НИС РНП.
Градот Панчево, во соработка
со Покраинскиот институт за
родова рамноправност и Јуж-
нобанатскиот округ, за
првпат ја организира ова тра-
диционалната манифеста-
ција, која секоја година се
одржува во друга локална са-
моуправа по повод меѓуна-
редниот ден на селските же-
ни. М.В.

ПЕАЧКАТА ГРУПА И НА „ЕТНО ГЛАСОТ”

На традиционалната манифестација „Етно глас„ која во Пан-

чево се одржува по 21-ви пат, оваа година припадниците на

македонското национално малцинство имаа свои представ-

ници. Станува збор за пеачката група на Центарот за заштита

на тадицијата и посебноста „Тоше Проески„ од Качарево која

на покана на организаторите во двораната Аполо настапи на

првата вечер на оваа манифестација. Таа се представи како

автентични представник на македонското национално малцин-

ство во Србија. Центарот „Тоше Проески досега го има објавено

своето прво ЦД под наслов „За многу години Македонци“ а во

подготовка се и нови нумери за нов албум.

ПО ДЕСЕТ ГОДИНИ ОДРЖАНА ВТОРАТА ЕВРОПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

НИУ „МИИЦ“ Е ДЕЛ ОД 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО



Буџетом за наредну годину, који
је Влада усвојила 3. новембра,
планирано је повећање пензија
по „швајцарској формули” од
5,5 одсто. Уз то је обезбеђен и
новац за исплату 20.000 динара
сваком пензионеру у фебруару
наредне године. Када се то сабе-
ре са ових 5,5 процената, то је
повећање у маси за пензије од
чак 11,2 одсто, изјавио је Сини-
ша Мали, министар финансија.

То значи да пензионери, бар како
сада ствари стоје, не могу да
рачунају на промену „швајцар-
ске формуле”, односно на нови
начин усклађивање пензија, већ
остаје досадашњи, према коме
оне с 50 одсто прате раст зарада
и исто толико раст инфлације –
уместо да, како су се пензионе-
ри надали, са 70 процената пра-
те раст плата и с 30 раст цена на
мало, пише „Политика”.

Дакле, наде да ће део новца
од великог раста БДП-а бити
преусмерен у пензије, које ће
бити одређиване по новој фор-
мули, остају за нека друга вре-
мена. За када, не зна се.

С друге стране, ако се има у
виду нацрт стратегије Владе од
јуна ове године у коме је било
јасно наведено да се у наредном
трогодишњем периоду не пла-
нира промена садашњег начина
индексације пензија, онда пен-
зионери нису ни имали чему да
се надају.

Овај став је тада, али и почет-
ком новембра приликом најаве
новог ребаланса буџета подржао
Фискални савет, наглашавајући

да је ово веома битно
(да се ништа не мења
у наредне три годи-
не) када се има у виду
да је одржив пензиј-
ски систем један од
најважнијих стубова
на којима почивају
јавне финансије, а да
су се у јавности већ
могле чути најаве
измена „швајцарске
формуле” с циљем
повећања пензија.

Влада је тада још
нацртом фискалне
стратегије потврдила
да ће се придржава-
ти „швајцарске фор-
муле” за повећање
пензија.

„Препоручујемо
Влади да се дослед-
но држи ове форму-
ле приликом израде
буџета за следећу

годину. Евентуалне модифика-
ције важеће формуле које се све
чешће помињу у јавности ника-
ко не би требало спроводити без
свеобухватних и транспарент-
них анализа, јер су пензије нај-
осетљивији и највећи сегмент
јавних финансија. Контрола
раста пензија и плата у јавном
сектору и у 2022. остаје главно
сидро за вођење одговорне
фискалне политике. Добра вест
је да у 2022. постоји фискални
простор за солидно повећање
пензија и плата у јавном секто-
ру”, наводи се у извештају
Фискалног савета.

Разлог за такав опрез правдају

тиме да садашњи трендови при-
вредне активности указују на то
да је током трајања епидемије
прогнозирање макроекономских
индикатора и даље веома отежа-
но и да су нагле промене тренда
и те како могуће. На пример,
уколико се убрзање инфлације
отргне контроли, то би могло да
има приметан негативан ефекат.

Проф. др Андрија Савић, пред-
седник Савеза пензионера Срби-
је, рекао је да је изненађен одлу-
ком Владе да се у погледу „швај-
царске формуле” ништа неће
мењати, јер су надања ове више-
милионске популације била
сасвим другачија, будући да им
се стално понавља да ће им се
положај променити чим се стек-
ну економски услови. А како
свакодневно слушамо, то је сада.

– Ово очекивање пензионера
је утолико више оправдано ако
се зна да је још пре две године
најављивано да ће се „швајцар-
ска формула” побољшати и опет
ништа – нагласио је Савић.

Савез пензионера подржава
сваку једнократну помоћ држа-
ве и то нису мале паре када се
све сабере, али то није дугороч-
но решење, не улази у основицу
за обрачун пензије. Будући да
„швајцарска формула” остаје
иста, пензије ће и даље настави-
ти да падају у просечној заради,
а већ су сада на око 45 одсто. То
би био начин да се заустави даљи
пад удела пензија у просечној
заради, који за све категорије
пензионера износи 45,4 одсто, с
тим што је учешће пољопри-
вредних 19,5 процената, пока-

зују статистички подаци Фонда
ПИО из августа ове године.

Милан Ненадић, председник
Савеза пензионера Војводине,
казао је да није изненађен и да
се ово очекивало још средином
године, када је то јавно речено
кроз стратегију Владе да све оста-
је исто у наредне три године.

– Проблем је што ће пензије са
истом „швајцарском формулом”
наставити све мање да вреде у
односу на просечну зараду, што
није добро. Решење није у ускла-
ђивању принадлежности два пута
годишње. Итакобисмоопеткаска-
ли за платама – сматра Ненадић.

Јован Тамбурић, председник
Удружења синдиката пензиони-
саних војних лица, напомиње да
је одавно рекао да су ово само
предизборне приче, што се и
потврдило.

– Ако се зна да су Међународ-
ни монетарни фонд и Фискал-
ни савет истог става као и Вла-
да, пензионери немају шта да
очекују. Проблем ове формуле
је што се приликом усклађива-
ња користе подаци стари 18 месе-
ци, па пензионери живе с новом
инфлацијом, а пензије су ускла-
ђене са оном од пре годину дана
– објашњава Тамбурић.

Издаци за пензије су на око
10,5 одсто БДП-а, а како су из
Фискалног савета у више навра-
та наводили, уколико неко жели
да модификује „швајцарску фор-
мулу”, онда би требало да она
одражава не само ефекте раста
већ и кризе, па ако пензије расту
више када иде добро, онда тре-
ба и да падају када је лоше.

ТЕМА БРОЈА
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С ПОВИШИЦОМ ОД 5,5 ОДСТО, ПРОСЕЧНА

ПЕНЗИЈА ОКО 31.000 ДИНАРА

С најављеном повишицом од

5,5 одсто, просечна пензија у

Србијићепрећисумуод30.000

динара и биће већа од септем-

барске за око 1.615 динара.

Рачунато у односу на сеп-

тембарски просек од 29.372

динара, који је у новембру

објавио Републички фонд за

пензијско и инвалидско осигу-

рање, увећана просечна пен-

зија износиће 30.987 динара.

Повећање ће се, наравно,

рачунати у односу децембар-

ски просек, чији износ ће се

тек сазнати, али с обзиром на

то да се просек по месецима

за ову годину разликовао тек

за неколико динара, може се

очекивати да ће и просечна

јануарска пензија, која ће

прва бити увећана, бити при-

ближна суми од 31.000 дина-

ра, преноси „Танјуг”.

Представници Савеза пензио-
нера Србије и Војводине, као
и Удружења пензионера „Неза-
висност” разговарали су сре-
дином новембра с министар-
ком рада проф. др Даријом
Кисић Тепавчевић у нади да
им може помоћи око кључних
питања на која не добијају
одговоре од осталих представ-
ника Владе. Пре свега око буду-
ћег начина усклађивања пен-
зија, али и могућности да буду
обештећени за период када су
им примања била умањена,
како тврде, противзаконито.

Наиме, пошто су се уверили
да начин на који би требало
да се ови проблеми реше не
постоји ни у ребалансу буџе-
та, те да све на шта могу да
рачунају јесте усклађивање
принадлежности од наредне
године за 5,5 одсто, ова више-
милионска популација затра-
жила је заштиту ресорне
министарке, која је, како кажу,
имала пуно разумевања за
њихову муку.

– Будући да средства за реа-
лизацију измене „швајцарске
формуле” која би у већој мери
пратила раст зарада, а ни план
враћања умањених пензија од
1. новембра 2014. до 30. сеп-
тембра 2018. нису планирана
предлогом Закона о буџету за
2022. годину, морали смо да
се обратимо министарки.
Поготово ако се зна да је
финансијском стратегијом
предвиђено да се, када је реч
о пензијама, ништа не мења у
наредне три године – изјавио
је Милан Ненадић, председ-
ник Савеза пензионера Војво-
дине, за „Политику”.

Техничка је ствар на који
ће се начин побољшати фор-
мула за усклађивање пензија,
али је важно да се она проме-
ни, јер оваква каква је сада
довела је до тога да су пензи-
је у просечној заради далеко

испод 50 процената, а у зако-
ну се наводи да не смеју испод
тога. Ако се ништа не проме-
ни, принадлежности ће наста-
вити даље да падају. Неоп-
ходно је да просечне пензије
од 29.372 динара буду у виси-
ни минималне потрошачке
корпе или бар минималне
зараде, упозорава Ненадић.

Иначе, у јануару ове годи-
не просечна пензија износи-

ла је 29.378, а сада је 29.372
динара. Истовремено је уче-
шће просечне пензије само-
сталаца у просечној заради
44,8 одсто, запослених 49,4,
а пољопривредника 19,8 про-
цената. Реч је о учешћу у про-
сечној плати без пореза и
доприноса.

Он је нагласио да је мини-
старка имала пуно разумева-
ња за чињеницу да је пензи-

ја неотуђива имовина сваког
пензионера, зарађена на
основу уплаћених доприно-
са и година стажа, и да то не
може нико да им одузме. А
ако је већ одузето, треба да
се врати.

– Навели смо да је добро
колико год држава помаже
пензионере кроз једнократну
помоћ, али није добро што се
тиме не повећава основица за
обрачун принадлежности како
би сам износ на пензијском
исечку био већи. Објаснили
смо министарки да пензионе-
ри овим што траже немају
намеру да наруше финансиј-
ску стабилност земље нити
инсистирају да им се заоста-
ле пензије врате преко ноћи.
Али јако је важно да држава
покаже добру вољу и предло-
жи неко решење како би обе-
штетила ову вишемилионску
популацију – каже овај пред-
ставник пензионера.

– Сугерисали смо министар-
ки – рекао је Ненадић – да је
најбоље да држава сама пред-
ложи модел како ће то ура-
дити, али је важно да нас
коначно узму у обзир и помог-
ну. Поготово ако се зна коли-
ко има оних најстаријих који
и даље примају најниже пен-
зије и којима прво и треба
помоћи. Пре свега пољопри-
вредним пензионерима, који
добијају најнижу пензију од
12.582 динара, а која је мања
од најниже пензије у катего-
рији запослених и самостал-
них делатности од 15.004
динара.

У Удружењу синдиката пен-
зионисаних војних лица Срби-
је сматрају да би милијарда
евра годишње била довољна за
подизање најниже пензије, вра-
ћање дуга оштећеним пензио-
нерима због смањења прина-
длежности и укидање доживот-
них пенала због одласка у пре-
времену старосну пензију.

Удружење синдиката пензио-
нисаних војних лица Србије
незадовољно је предлогом Зако-
на о буџету за 2022. годину не
само због чињенице да се начин
усклађивања пензија неће
мењати у наредне три године
већ због чињенице да нема гово-
ра ни о враћању умањених пен-
зија од 1. новембра 2014. до
30. септембра 2018. на основу
неуставног Закона о привреме-
ном уређивању начина испла-
те пензија.

То само – наводе из Удруже-
ња у свом саопштењу – доказу-
је да је Влада потврдила да је
за њих завршена прича у вези
с враћањем умањених пензија
и да неисплаћених 840 милио-
на евра без камате, колики је
дуг, треба заборавити, што није
могуће, каже Јован Тамбурић,
председник овог удружења.

– Усклађивање пензија почет-
ком 2022. од 5,5 одсто није
довољно да покрије ни раст
цена односно инфлације од 1.
јула 2020. до 31. децембра 2021.
године, тако да ће принадле-
жности које су, према анализи
Министарства финансија, тек
2021. достигле реалну вредност
из 2012. поново бити реално
умањене. Усклађивање пензи-
ја по „швајцарској формули” с
подацима који каскају за
инфлацијом шест месеци је
додатно умањење ионако
ниских примања најстаријих –
напомиње Тамбурић.

Доприноси пензијског фон-
да на терет послодаваца се ума-
њују за нових 0,5 одсто, чиме
се аутоматски смањују и при-
ходи Фонда ПИО за око 50
милиона евра. Смањивање оба-
веза послодаваца је морало да
буде извршено на начин који
не угрожава приходе Фонда
ПИО и висину пензијске осно-
вице будућих пензионера.

– Буџетом нису предвиђена

ни средства за ублажавање
тешког положаја пољопривред-
них пензионера, који добијају
најнижу пензију од 12.582 дина-
ра, а која је мања од најниже
пензије у категорији запослених
и самосталних делатности од
15.004 динара – каже Тамбурић.

Пракса плаћања доприноса
за здравствено осигурање пен-
зионера из периода када се у
фонду од прихода преливало
мора бити прекинута. Пензио-
нери као старији од 65 година
по закону имају право на
бесплатну здравствену зашти-
ту. У том смислу новац из буџета
који се издваја Фонду ПИО да
би га он проследио Фонду за
здравствено осигурање треба
директно из буџета да се опре-
дели Фонду за здравствено оси-
гурање. Ово захватање није
издвајање за пензије, него за
здравство.

– Одвајања за пензије би тако
била мања од девет одсто БДП-а
у односу на прокламованих 11
процената. Милијарда евра
годишње била би довољна за
подизање најниже пензије, вра-
ћање дуга оштећеним пензио-
нерима због смањења прина-
длежности и укидање доживот-
них пенала због одласка у пре-
времену старосну пензију –
закључује Тамбурић.

ПОСЛЕ НАЈАВЕ ПОВИШИЦЕ

ПЕНЗИОНЕРИ РАЗОЧАРАНИ ШТО НЕМА ИЗМЕНЕ
„ШВАЈЦАРСКЕ ФОРМУЛЕ”

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА ВОЈВОДИНЕ О РАЗГОВОРИМА У ВЛАДИ

Затражили помоћ министарке рада
УДРУЖЕЊE ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА

Нема пара за враћање
умањених пензија

ЗА ПРОМЕНУ ФОРМУЛЕ

ПОТРЕБНА ИЗМЕНА ЗАКОНА О ПИО

Упитани да ли је и на који

начин изводљиво да држава

реши нека од ових питања,

из Министарства рада кажу:

– Унапређење положаја пен-

зионера један је од приоритета

Владе Србије. Усклађивањем

пензија према формули која је

на снази од децембра 2019.

обезбеђује сереалнирастњихо-

ве вредности, а поред тога, при-

мања корисника принадлежно-

сти додатно се увећавају испла-

том новчаног износа као увећа-

ња уз пензију и повременим

додатним једнократним испла-

тама помоћи. Могућност даљег

унапређења стандарда пензио-

нера је предмет сталних анали-

за, а конкретна решења ће

зависити од економских могућ-

ности државе, како се не би

нарушила постигнута стабил-

ност јавних финансија.

У сваком случају, треба

имати у виду да би евентуална

измена начина усклађивања

захтевала измену Закона о

пензијском и инвалидском

осигурању.
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У малој сали Градске управе 26. новем-
бра уприличена је свечаност у склопу
редовне седнице Скупштине Црвеног
крста, на којој су додељени плакете и
признања добровољним даваоцима
крви, како појединцима, тако и ком-
панијама и удружењима грађана. На
овај начин Црвени крст је изразио
захвалност за допринос и учествова-
ње у акцијама добровољног давала-
штва. Претходна, 2020. година била
је специфична због пандемије, што
се значајно одразило на добровољно
давалаштво – смањио се број давала-
ца, а потребе за јединицама крви су
се повећале, што је оне који су и поред
отежаних околности успели да буду
хумани учинило већим херојима.

– Стицајем околности ове године сам
први пут у животу добио крв. Кад сам
оболео од короне, примио сам две једи-
нице крви. Не знам шта је на крају
допринело да ја „прегурам” све то, али
је сигурно да су и те две јединице крви
које сам добио помогле. Данас призна-
ње прима двадесет деветоро људи који
су дали крв 35 пута, осамнаесторо њих
који су дали крв 50 пута, осморо који су
даваоци били 75 пута, а чак петоро их је
који су дали крв 100 и више пута – отво-
рио је свечаност др Милан Ковијанић,
председник Црвеног крста Панчево.

Ковијанић је казао да верује да људ-
ска доброта кружи свемиром и да се
нада да ће се даваоцима вратити бар
делић доброте и хуманости коју су
несебично исказали.

Присутнима се обратио и Миленко
Чучковић, члан Градског већа за 
подручје рада, запошљавања и соци-
јалне политике.

– У име града и у своје лично име
желим да вас поздравим и да вам захва-
лим. Заиста ми је задовољство било и
прошле године, као што је и ове, да
вама који показујете велику хуманост
доделим плакету. Великом броју људи
помогли сте својом хуманошћу и сво-
јим добровољним давањем помогли у
току ове године. Ви сте заиста хероји
данашњице – рекао је Чучковић.

НИС и „Петрохемија” 
компаније широког срца

Милица Тодоровић, секретарка Црве-
ног крста, између осталог је истакла да

је за организовање давалаштва и при-
купљања крви високо признање „Широ-
ко срце” додељено компанијама НИС
Рафинерија нафте Панчево и „ХИП–
Петрохемија”. Оне су омогућиле да се
у њиховим просторијама организују
акције прикупљања крви, али и олак-
шале својим радницима да то учине.

– Желимо и да признањем „Широ-
ко срце” захвалимо удружењу грађана
„Огњиште”, чији се чланови од осни-

вања редовно одазивају акцији добро-
вољног давања крви. У категорији сред-
њих школа признање је припало Сред-
њој медицинској школи „Стевица Јова-
новић”, чији се ученици масовно ода-
зивају – рекла је Милица Тодоровић.

Позив за хуманост 

Редовне акције прикупљања крви орга-
низују се у просторијама Црвеног
крста средом од 9 до 12 сати, осим
последње среде у месецу, када је тер-
мин од 13 до 19 сати. Када да крв,
закон каже, давалац има право да тог
и наредног дана не ради.

– Имам поруку за приватне преду-
зетнике – да испуне своју законску
обавезу и да даваоце ослободе  рад-
них обавеза и да им не умањују зара-
ду тих дана. С друге стране, желела
бих да захвалим свим компанијама
које су своје колективне уговоре про-
шириле дајући још један додатни дан
запосленима који желе да дају крв и
тиме их додатно мотивисале – иста-
кла је Милица Тодоровић.
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НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Годишњи одмор и 
изненадне околности 

на послу

Никла нова (стара) 
депонија

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Уличица уз пругу на Кудељарском
насипу претворила се у праву депо-
нију. Овде се одлаже све и свашта,
од гума, санитарија, шута и црепо-
ва, преко јоргана, душека и фотеља,
па све до „обичног” смећа.

Колико је ово бесмислено, говори
чињеница да ЈКП „Хигијена” орга-
низује акције изношења кабастог
отпада, током којих се грађани могу
решити непотребних комада наме-
штаја, санитарија и сличних ствари.
Поред тога, кабасти отпад, укључу-

јући и шут, може се предати на ста-
рој депонији „Хигијене” у Улици
Димитрија Туцовића, и то потпуно
бесплатно. Сталним апелима „Хиги-
јена” настоји да уразуми грађане у
нади да ће престати да остављају
кабасти отпад на недозвољеним
местима правећи депоније, или поред
контејнера, али они и даље својим
неодговорним и дрским понашањем
праве ругло од града, прљају га и
радницима комуналног предузећа
отежавају посао.

КОЛИ КО ЈЕ ЗНА ЧА ЈАН ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ НАСИ ЉА НАД ЖЕНА МА?

Сва ки дан је дан за бит ку про тив наси ља

Добио сам пише Миклош Б. из
Панчева, решење о годишњем
одмору који сам тражио и који би
требало да користим за 10 дана,
али због изненадних проблема у
вези с реализацијом посла не бих
у датом термину користио те дане,
већ бих долазио на посао да то
завршим. Да ли тиме правим нека-
кав прекршај?

Послодавац, у зависности од потре-
бе посла, одлучује о времену кори-
шћења годишњег одмора, уз прет-
ходну консултацију са запосленим.
Решење о коришћењу годишњег одмо-
ра запосленом се доставља најкасни-
је 15 дана пре датума одређеног за

почетак коришћења годишњег одмо-
ра. Запослени не може да се одрекне
права на одмор, то право може ускра-
тити, или заменити новчаном надок-
надом, осим у случају престанка рад-
ног односа, у складу са законом.

Радник је дужан да поступи по
решењу о коришћењу годишњег одмо-
ра, односно не би смео да долази на
посао и да извршава радне задатке,
нити послодавац може да му у том
периоду налаже да извршава радне
задатке. У супротном постоји одго-
ворност и послодавца и запосленог.
Конкретна ситуација се може реши-
ти новим захтевом и договором с
послодавцем.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ПРИЗНАЊЕ ХУМАНОСТИ

ИДЕЈА КОЈА ЈЕ ПРОМЕНИЛА СВЕТ

ХЕРОЈ НА ДЕЛУ

– У марту 1973. године био сам

ученик гимназије и тада сам

први пут с другарима дао крв.

Већ тада сам одлучио да крв дам

сто пута, а сада сам то и оства-

рио. Јако сам поносан. Брат бли-

занац је такође давалац и засад

је дао крв 67 пута – рекао је

Јовица Максимовић након прије-

ма плакете.

У време када је овај број „Панчевца”
био у припреми „Електровојводина”
за предстојећи викенд и наредну неде-
љу није најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на терито-
рији нашег града. То значи да би, уко-

лико се нешто не промени, снабдева-
ње струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у самом
граду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима редов-
но се ажурирају на сајту „Електровој-
водине”, па се о најавама евентуал-
них додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић

Међу на род ни дан бор бе про тив наси -
ља над жена ма обе ле жен је 25. новем -
бра. Ста ти сти ка је пора жа ва ју ћа, број
жена које трпе наси ље је вели ки, а
нерет ко оне губе живот. Овај дан је
позив да се охра бре све жене, али и
мушкар ци који трпе било какав облик
наси ља да уста ну и да кажу: доста!

Песни ци из Пан че ва и гости из дру -
гих места и гра до ва сво јом писа ном
реч ју пру жа ју подр шку свим жена ма
које су се нашле у виру наси ља. При ча -
ли смо с њима о зна ча ју Међу на род ног
дана бор бе про тив наси ља над жена ма.

ДРА ГАН ПЕТ КО ВИЋ, књи жев ник:
– Сма трам да су тај дан и бор ба про -

тив наси ља над жена ма, али и свих
дру гих наси ља, вео ма бит ни. Песни ци
су се одлу чи ли да диг ну свој глас поет -
ском реч ју од 2013. и у Пан че ву се ти
сусре ти одр жа ва ју од 2014. годи не.
Мислим да пози тив но ути че мо на свест
људи. Ста ти сти ке су све пора зни је. Због
пан де миј ских окол но сти и каран ти на
дого ди ло се да је наси ље пове ћа но.
Пода так који нам је изне ла Суза на Кне -
же вић, запо сле на у поли ци ји, јесте да
су током  2020. у Срби ји уби је не 22
жене, од којих седам ножем, пет секи -
ром, три пишто љем... Сва ка ко да сви
сно си мо део одго вор но сти за ова кво
ста ње у дру штву. И не вре ди ћута ти,

већ смо у оба ве зи да наси ље и насил -
ни ке при ја ви мо и помог не мо жртва ма.

СОЛЕ СОЈЕ ВА, 
поли циј ски слу жбе ник:

– Дан бор бе про тив наси ља над жена -
ма вео ма је зна ча јан. Нашом реч ју тре -
ба да допре мо до свих који ћуте и трпе
наси ље. Тако им даје мо подр шку и осе -
ћај да нису сами и покре ће мо их да се
одва же да не трпе наси ље.

ГАЛИ НА ВУК СА НОВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– Вео ма је бит но да се уста ли ло обе -
ле жа ва ње дана под сло га ном „Стоп наси -
љу над жена ма”. И тај дан је један вид
бор бе, један под стрек свим жена ма које
трпе пси хич ко и физич ко наси ље, да
схва те да мора ју да подиг ну свој глас,
јер то су нежна бића која заси гур но не
заслу жу ју ни ружну реч ни уда рац.

ЈОВАН КА ГРУБИЋ ЈАНЧИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Жена – чети ри сло ва, а у то ста ну
мај ка, ћер ка, уну ка супру га, при ја те љи -
ца, рад ни ца, стуб куће, дома ћи ца. Та иста
жена рађа, поди же, слу жи, бри не, не спа -
ва, болу је због дру гих. То је душа коју
неки боле сник уби ја. Неко ко је нај о бич -
ни ји сла бић. Та жена носи васи о ну над
гла вом, али се тешко бори с поре ме ће -

ним умом. Чиме заслу жу је пони же ња и
бати не? Мора мо се бори ти за стро же
казне за те насил ни ке. Мора мо сачу ва ти
сво ју децу да не гле да ју те стра вич не сце -
не и да мисле да то тако мора, па наста ве
да се пона ша ју исто у даљем живо ту.
Мора мо се бори ти за здра ви је поро ди це.

ДРА ГО СЛАВ ЛАЦ КО ВИЋ, књи жев ник:
– Дан бор бе про тив наси ља над жена -

ма на свој начин спро во де и песни ци
широм све та. Тре ба ло би тим обе ле жа ва -
њем заћи у све поре дру штва и акцен то -
ва ти наси ље као зло у они ма који га чине
на раз не начи не. Било да је то вер бал но,
било да је физич ко наси ље. У чове ку је и
наси ље и добро, нека увек побе ди добро.

ВЕРИ ЦА ИЛИЋ, 
ликов ни умет ник и песник:

– Врло је бит но да се при ча о томе и
да се жртва ма наси ља посве ти бар тај
један дан. Мислим да је сва ка жена
пре жи ве ла неки облик наси ља, на овај
или онај начин, и да јој је била потреб -
на помоћ. Песни ци има ју свој начин
на који пру жа ју подр шку и сма трам да
подр шка зна чи. Мислим да је тај дан
зна ча јан за све жене које су биле или су
у уло зи жртве. За мене је жена оли че -
ње добро те, љуба ви, лепо те. Ако тог
дана бар јед на жена про го во ри и потра -
жи помоћ, наша миси ја је успе шна.



Добри приноси, 
али ниска цена

Није било много
болести ни штеточина,
изузев јаког
напада гриња

Од свега што се узгаја на овом
поднебљу, јабука је један од нај-
сигурнијих избора.

То важи нарочито за ову годи-
ну, јер су приноси поменуте воћ-
ке знатно већи него лане.

Вегетација каснила
петнаестак дана

Стручњак за ову област и запо-
слени у Пољопривредно-саве-
тодавној служби Институт
„Тамиш” Владимир Чоловић
каже да је ове године вегетаци-
ја окаснила, што је резултовало
померањем фенофаза за
петнаестак дана.

– Имали смо период када се
јавио мраз, али се јабука нала-
зила у таквом развојном перио-
ду да није била осетљива на те
ниске температуре, које су кре-
тале и до минус шест. За разли-
ку од, рецимо, брескве, која је
дошла до скоро потпуног смр-
завања. Када је стигло време цве-
тања, почетком априла, било је
хладноће, ветра, падавина, што
нису повољни услови за лет пче-
ла, које су главни опрашивачи.
Међутим, јабуци је довољан мал-
тене само један леп дан за висок
степен оплодње, па је, на крају,
уз обилну количину цветова,
готово сваки био и оплођен, што
је довело до високог степена
заметања плода и касније је то
правило проблема произвођа-
чима у погледу прореде. Било је
потешкоћа и приликом проре-
ђивања плода крајем априла и
почетком маја хемијским трет-
манима, нарочито код сорте злат-
ни делишес, па је требало одра-
дити ручну корекцију, која се
практикује након петнаестак
дана. То на крају није толико
скупо, када се сагледа укупан
учинак, јер је цена ручне корек-
ције знатно нижа него да се за
те исте плодове који су вишак,
ситни, лошег квалитета и квр-
гави или оштећени обави берба,
оптерети амбалажа, класира и
на крају често прода као „инду-

стрија” – наводи овај стручњак
за воћарство.

Хоће ли воћари
нешто зарадити?!

Чоловић додаје да до бербе, која
је такође померена, није било
неких великих проблема, не
рачунајући кишне периоде, када
су били повећани фактори ризи-
ка за добијање обољења.

– Ако се све у вези са зашти-
том правовремено одради, то јест
до средине јуна, смањује се могућ-
ност да се појави, рецимо, чађа-
ва пегавост листа и краставост
плодова коју узрокује гљива Ven -
tu ria ina e qu a lis, која је економ-
ски најзначајнија болест јабуке.
Гљива се током зиме одржава на
опалом лишћу, зараженом у прет-
ходној години, а након што се до
средине јуна испразне аскоспо-

ре на њему, опасност се смањује,
тиме и број третмана, уз обаве-
зно праћење наше службе и коле-
га из Прогнозно-извештајне слу-
жбе, на чијем се сајту у сваком
тренутку могу видети најкори-
сније препоруке. Ова година није
била нарочито тешка, а једино
се јавило много гриња. Пре свега
црвени, па онда и жути паук, који
се налази на наличју листа и црпе
биљку. Он се види само под
лупом, а прво се примети брон-
зана боја. Али ако се правовре-
мено дејствује, неће бити велике
штете. Поред заштите, придви-
ђен је и програм исхране. Јабуку
заливамо интензивно готово сва-
ки дан и фертигацијом додајемо
водотопиво ђубриво, а од старо-
сти засада и фенофазе зависи
колико ћемо додати хранива –
азота, фосфора, калијума и дру-

гих елемената. Савет је, рецимо,
да се са азотом стане до краја
јуна, јер каснија апликација азо-
та уз наводњавање може изазва-
ти „прорастање” мешовитих пупо-
љака јабуке у току вегетације,
уместо да се они активирају сле-
деће године. На овај начин има-
мо неповољну ситуацију јер ти
прерано активирани пупољци не
дају нити род нити имају време-
на да формирају нову квалитет-
ну грану с родним пупољком. Ко
нема систем за фертигацију,
исхрана се планира мало друга-
чије, па се рецимо грануле амо-
нијум-нитрата расипају у шири-
ни круне, а не само уз стабло.
Иначе, азот је веома мобилан и
прва киша може да га испере, па
га треба додавати у више доза,
примера ради по 50 грама – каже
Чоловић.

Код бербе постоје методе који-
ма се проверава степен зрелости,
а најчешће је то јодно-скробни
тест, који је најлакше извести.

– Јабука се пресеца и умаче у
јодно-скробни раствор и, ако тај
пресек буде комплетно плав, то
значи да је још увек много скро-
ба и да плод није за бербу. Иде-
ално је да је допола плав, уз пола
беле боје, што је нека физиоло-
шка зрелост и време је за бербу.
Тако ће јабука моћи најдуже да
се чува, а ако бисмо је убрали
када је најукуснија, не би могла
да потраје довољно дуго. Иначе,
на територији Панчева сигурно
има бар стотинак хектара под
засадима јабуке, јер она на овом
поднебљу добро успева, и то мал-
тене све сорте, па је увек добар
избор за садњу. Приноси су ове
године веома високи, а ниво рода
у Србији је око 530.000 тона,
што је двадесет одсто више него
лане, а у појединим засадима и
дупло већи. То је у директној
корелацији с ценом, која је ауто-
матски ниска, па се на мало ајда-
ред креће око 50-60 динара по
килограму, а друге сорте око 80
динара. На велико током бербе
јабука цене су се кретале од 25
до 35 динара за прву класу, па
ако знамо да је производни тро-
шак око 18 динара, питање је да
ли ће воћарима и остати нешто.
А како ће тек да се на све одрази
скок цена инпута воћарске
производње, па и радне снаге,
тешко је и замислити – закључује
стручњак Института „Тамиш”.

Петак, 3. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СВЕЧАНОСТ У УДРУЖЕЊУ НАЈСТАРИЈИХ СУГРАЂАНА

Пензионери обележили славу

На петнаестом Сајму етно хра-
не и пића, одржаном проте-
клог викенда у Београду, уче-
ствовала су и удружења из пан-
чевачких села, која су излага-
ла на штанду Регионалне при-
вредне коморе Јужнобанатског
управног округа.

Они су се на овој смотри
прехрамбених производа наме-
њених тржишту и припремље-
них на традиционалан начин
представили својим препозна-
тљивим рукотворинама.

Тако су „Доловке” изложиле
своје чувене штрудле, „Ново-
сељанке/Bobo a ce le” истакле су
банатски хлеб прављен од дома-
ћег квасца кумлова, чланице

качаревачког „Етно-кутка” уме-
силе су домаће кифлице и
разне колаче по старинској
рецептури, а доловачки про-
извођачи божјег нектара из
удружења „Свети Трифун” нуди-
ли су вина од разних сорти
грожђа, које су сами узгајали.

Поред тога, своје производе
промовисали су качаревачка
дестилерија „Јововача” и
газдинство доловачке породице
Пејчић.

Банатски Брестовац: Завршен
је тротоар у Улици маршала
Тита. У овој недељи почеће
асфалтирање почев од Улице
Жарка Зрењанина, а потом ће
уследити радови у Бориса
Kидрича и Ратка Павловића.
И даље траје акција „Чеп за
хендикеп”. Kомитет за безбед-
ност саобраћаја приредио је у
школи обуку за прваке под нази-
вом „Едукација деце за безбед-
но учешће у саобраћају”, а пче-
лари из Панчева одржали су
предавање о значају меда, под
називом „Медни доручак”.

Банатско Ново Село: У току је
асфалтирање улица. Током
викенда ветар је срушио неко-
лико сијалица, па чак и банде-
ра, што је потом сервисирано.
„Зоохигијена” је покупила два
пса који су задавали проблеме
мештанима. Kонцерт студена-
та кларинета ФМУ у Београду
у класи др Огњена Поповића
одржан је у недељу, 28. новем-
бра, у Дому културе.

Долово: Протеклог викенда
започета је садња медоносног
биља, у чему су, поред пчелара,
учествовали и ученици и удру-
жење „Србија, мој дом”. Та акци-
ја ће бити настављена наред-
них недеља, па сви који то желе
могу да се јаве председнику
локалне пчеларске организаци-
је Радовану Шофеју (контакт-
-телефон 063/661-495).

Глогоњ: Кренули су радови на
уређењу банкина у новоасфал-
тираној Пролетерској улици,
као и уградња струганог асфал-
та на другим локацијама.
Месна заједница је наручила
израду пројектне документа-
ције за монтажну трибину
поред терена за рукомет на
спортском центру.

Иваново: Урађене су стазе на
раскрсницама улица Војвођан-
ске и Петефи Шандора, 29.
новембра и 7. јула, као и она
од Поште до зграде МКУД-а
„Боназ Шандор”. Ово друштво
организоваће представљање
божићних обичаја у суботу, 4.
децембра, у Дому културе.

Јабука: Месна заједница оче-
кује завршетак радова на наси-
павању ризле у улицама које
су недавно асфалтиране, а у
плану је и почетак радова на
реновирању вртића. Дечји позо-
ришни фестивал у Јабуци одр-
жан је протеклог викенда у
Дому културе.

Качарево: Туристичко друштво
„Сланинијада”, у склопу при-
према за наредну манифеста-

цију, која ће бити одржана у
марту 2022. године, обележи-
ло је некадашњи Дан републи-
ке, термин који је служио и за
припрему меса за сушење, а
том приликом су, поред пре-
зентације свињокоља, изложе-
на и обележја тог времена. 

Омољица: У току су припреме
за асфалтирање десетак улица.
Друштвo пчелара je у уторак,
30. новембра, одржало преда-
вање о разројавању пчелињих
друштава, а у уторак, 30. новем-
бра, од 18 сати, у просторији
на спрату Дома културе, Радо-
мир Бабовић, пчелар из Лаза-
ревца, говориће о техници пче-
ларења која доноси резултате.

Старчево: У току је реконстру-
ција парка. Петнаести Фести-
вал акустичне гитаре „Гашини
акорди” уприличен је у петак,
26. новембра, а наступила су
три млада и два искусна саста-
ва. Изложба слика и цртежа
сликарке Иване Димитрић, која
је и професорка ликовног у
старчевачкој школи, отворена
је у понедељак, 29. новембра,
у галерији „Боем”. На истом
месту у четвртак, 2. децембра,
уприличено је вече афориза-
ма и сатире списатељице Сен-
ке Павловић, под називом
„Хумором против короне”.

Месне актуелности

НАШИ НА САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА
У БЕОГРАДУ

И ми имамо
рукотворине за смотру

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Градско удружење свих пензи-
онера Панчева недавно је обе-
лежило своју крсну славу, Све-
тог Архангела Михаила, чему су
присуствовали представници
месних одбора, па и оних из
Долова, Јабуке, Качарева и Омо-
љице.

Том приликом је предочен
извештај о раду у протеклом

периоду, када је назначено шта
је све организација за то време
урадила – од набавке огрева и
животних намирница за чла-
нове, преко пружања помоћи у
вези с добијањем ваучера и
бањским лечењем, до органи-
зације излета. Наглашен је и
успех на спортским играма у
Зрењанину, када је освојено

друго место, а изнет је и пода-
так да се ове године у удруже-
ње учланило око хиљаду пен-
зионера.

Вреди издвојити и то да је
први човек једног од најактив-
нијих одбора, Влада Димитри-
јев из Долова, уручио приго-
дан поклон председници град-
ског удружења Десанки Ђурић.

ОСАМНАЕСТИ ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ОДРЖАН У ЈАБУЦИ

Малишани уживали у модернизованим бајкама
Дечји позоришни фестивал у
Јабуци одржан je осамнаести пут
прoтеклог викенда у тамошњем
Дому културе и апсолутно задо-
вољио бројну публику.

Најпре су, у петак, 26. новем-
бра, у великој сали поменуте
установе, бриљирала два иску-
сна глумца београдског позори-
штанца „Максимус арт” у
модификованој бајци „Успава-
на лепотица”, потом су њихове
две суграђанке извеле комад под
називом „Цврчак Цврле и мрав
Мрле”, а одмах затим је домаћи
„Мали принц” приредио еколо-
шку представу „Бајка у парку”.
По тексту Ђурђе Лили и у режи-
ји Иване Иваноски, глумили су
Вукашин Петровски, Хана Божи-
новић, Милица и Николина Трај-
чић, Ана Мирчевски, Теодора

Тримовски и Маша Гаћеша. Реч
је о модерној верзији „Ивице и
Марице”, који се, залуђени
модерном технологијом, изгубе
у шуми, где притом праве и
неред, да би им на крају вешти-
ца и шумска вила објасниле како
да се понашају у природи.

Суботњи програм је отворио

београдски Театар „Бајка” пред-
ставом о денталној хигијени под
називом „Маша и меда у борби
против каријеса”. Након тога су
наступила два јабучка позори-
штанца – чланови „Глумиони-
це” представили су се комадом
„Изволите са нама у позоришну
бајку”, заснованом на класичној

причи о Снежани и борби добра
и зла у којој на крају добро увек
побеђује. Комад је режирала
Симона Станковић, а улоге тума-
че Младен Андерски, Лена Витас,
Дуња Симоновић, Дамјан Дими-
тријевић, Петар Трајчић и мно-
ги други.

За сам крај, поменути „Мали
принц” извео је „Концерт са
Невеном”, чији је лајтмотив да
се нагласи како није важна спо-
љашњост, већ оно што имамо у
себи. Сценарио за представу
урадио је Тоде Николетић, а
режију сестре Ивана и Миљана
Иваноски. Поред њих две, глу-
мили су и Драган Величков-
ски, Никола Столески, Ана Стан-
ковски, Зорана Стојаноски,
Милан Вујасиновић и Николи-
на Трајчић.

ПРСКАЊЕ (НИ)ЈЕ ПРОБЛЕМ?

Владимир Чоловић истиче да је

велики број третмана јабуке.

– Ова воћка се прска 17-18

пута, што зависи од климатских

условаиделимичноодпрепара-

та, али пред бербу се раде само

третмани фунгицидима, који су

неопходни као припрема за

складиштења и каренца им је

најчешће од седам до 14 дана.

Што се мене тиче, када је све то

испраћено по правилу, једем

јабуку без прања – каже струч-

њак.

ПОПУЛАРНА ВОЋКА ЈЕ ЈЕДНА ОД НАЈПРОДУКТИВНИЈИХ НА ОВОМ ПОДНЕБЉУ

РЕКОРДНИ РОД ЈАБУКЕ

„Мали принц”

Панчевци се лепо представили

Десанка Ђурић и
Влада Димитријев

Било је шта да се убере...

Све сорте јабуке овде добро успевају
и увек су добар избор за садњу.

Владимир Чоловић, стручни сарадник
за воћарство Института „Тамиш”
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Никола Татић има тридесет годи-
на. Завршио је Машинску школу
у Панчеву, а потом и Факултет
спорта и физичког васпитања.
Рагбијем je почeo да се бави у
основној школи, брзо је напредoвао
и постао репрезентативац. У више
старосних категорија такмичио
се на европским првенствима.
Активан је репрезентативац и
тренер. Каријеру је започео у РК-у
„Динамо”, а потом је наступао за
РК „Црвена звезда” и РК „Једин-
ство” Панчево и остварио запа-
жене резултате.

ПАНЧЕВАЦ: Како си почео да
играш рагби?

– С рагбијем сам се упознао у
основној школи, када су пред-
ставници клуба дошли у моју
школу „Васа Живковић” да одр-
же презентацију о том спорту.
Сећам се да тада нисам ни био
на презентацији, али друштво
које је отишло било је одуше-
вљено и убедило ме је да кренем
да тренирам. Тада нисам ни знао
шта је рагби, на помен рагбија
мислио сам на амерички фуд-
бал, јер је код нас доста честа
ситуација да се та два спорта
мешају. Отишао сам кући и питао
маму да ли могу да тренирам
рагби, што је она дозволила јер
се у том тренутку нисам бавио
спортом. И тако сам отишао на
свој први рагби тренинг. Не могу
да опишем тај тренутак, зато што
до тада ништа слично нисам тре-
нирао. Могу рећи да ми није био
јасан, али ме је у исто време при-
влачио. Тренинзи су били супер,
а онда су дошли турнири и неки
лепи резултати.

• Да ли је било момената када
си можда желео да одустанеш
од рагбија?

– Када су кренули да долазе
нови чланови наредне године,
тренер је поставио вежбу да један
нови крупнији дечко треба да
прође поред мене, а мој задатак
је био да га оборим. Био сам пун
самопоуздања, јер сам већ тре-
нирао годину дана, заузео сам
став и оборио га. Након тога тре-
нер му је дао смернице како да
се постави и савет да слободно
иде оштрије на мене. Самопоу-
здање ми је било још веће, јер
сам га у претходној ситуацији
савладао, али сам у следећем
моменту лежао на земљи. Осе-
ћао сам се као да ме је аутомо-
бил ударио. Лежим на земљи,
киша пада, толико ме све боли
да бих вриштао. У том тренутку
размишљам о томе шта ми тре-
ба да ме ту „бију” крупнији од
мене, и како би најпаметније
било да напустим рагби, био сам
потпуно разочаран. Међутим
јутро је променило све, схватио
сам да то волим и да не треба
одустајати због једне ситуације
која се десила.

• Како се постаје репрезента-
тивац?

– Након две године тренира-
ња први пут сам отишао у спорт-
ски камп, у место Караташ на
Ђердапу. То је камп који обу-
хвата све спортове. За рагби, то
је као репрезентација за млађе
категорије, тамо на припреме
одлазе момци који показују вољу,
жељу и таленат, ту се усаврша-
вају, упознају момке из других
клубова и заједно тренирају. То
је прави доживљај, одлазиш тамо
и не познајеш никога. Већина
момака је из рагби клубова из
Београда, сећам се да смо само
нас тројица отишли из „Дина-
ма”, али веома брзо смо се хомо-
генизовали и заједно тренирали
и дружили се.

Са својих шеснаест и по годи-
на први пут сам био позван да
играм за младу репрезентацију.
Тада смо баш напорно тренира-
ли на терену поред „Партизано-
вог” стадиона, два пута дневно,
и тако три пута недељно. Било
је изузетно напорно, а конку-
ренција велика и озбиљна, било
нас је педесет-шездесет на тре-
нинзима. Циклус интензивног

тренирања трајао је два-три месе-
ца, након чега се одлазило на
Европско првенство, 2008. годи-
не, у Италију, у Венето. На селек-
тору је био тежак задатак, јер од
нас педесет-шездесет у репре-
зентацију су ишла 22-23 момка,
што је значило да пролази сва-
ки други. Ишли смо сви на колек-
тивни лекарски и тада су нам
рекли да ће нам сутрадан стићи

порука са списком људи који
иду на првенство. Ту ноћ нисам
могао да спавам. За мојих шесна-
ест година то је био огроман
успех. Ту су били момци који су
били старији од мене годину
дана, нису имали ту врсту при-
тиска јер су све то већ прошли,
али нама који смо се у тој ситу-
ацији нашли први пут, и мени
који сам у том тренутку трени-
рао рагби тек две-три године,
уопште није било свеједно, све
ми се то чинило немогућим.
Када је стигла порука са спи-
ском, најпре крећем да читам
одозго, па не могу да се прона-
ђем, па онда одоздо, па не могу
да се пронађем... тада су још
били телефони с малим екра-
нима, почнем да паничим, па
се пронађем у средини. Када сам
прочитао своје име, то је било
као остварење сна. Тада смо про-
шли нас двојица из „Динама”,
што је био велики успех како за
нас саме, тако и за породицу,
пријатеље, клуб.

• Како се одвијало првенство
у Италији?

– У Италији смо били изузет-
но успешни, били смо без пора-
за. Рагби се игра у дивизијама,
како не би дошло до тога да се
земља у којој се рагби игра ама-
терски нађе наспрам земље где
се рагби игра на професионал-
ном нивоу. Ипак, и то може деси-
ти уколико је тим добар, да се
кроз победе дође и до игре с
неким професионалним клубом,
као што су Енглези. У нашој Д-
-групи биле су репрезентације
Словеније, Луксембурга и Мол-
давије. Словенија је важила за
фаворита, међутим ми смо је
убедљиво победили. Молдавија
је била незгодан противник, зато
што је то земља која се граничи
с Румунијом, која има изузетно
озбиљан професионални рагби.
Иако Молдавија није тако добра
као Румунија, они су били јачи
од нас. Такође је било збуњујуће
то што су они на терену изгле-
дали исто. У рагбију постоје две
групе играча, скрам играју круп-
ни играчи који су у народу позна-

ти као „дебељани” и играчи који
играју дијагоналу – тркачи, и то
се обично види када се изађе на
терен, а овде то није било могу-
ће. И поред тога, ми смо их
савладали с резултатом 15 : 0.
Последњу утакмицу смо одигра-
ли с Луксембургом и тада смо
примили једини есеј на Европ-
ском првенству. Водили смо се
као освајачи Европског првен-

ства, односно наше групе, да
бисмо на следећем Европском
првенству, које је одржано у
Тулону у Француској, у катего-
рији јуниора прешли у групу Ц.

• Какво је искуство било игра-
ти у Паризу на Европском првен-
ству?

– У Француској смо играли
против Данске и изгубили са
два-три поена разлике, а другу
утакмицу смо играли против
Летоније и тада сам остварио
свој први есеј за репрезентаци-
ју. Трећу утакмицу смо играли
против Чеха, који нам по изгле-
ду дресова нису деловали уоп-
ште као озбиљна екипа да би
нас поразили, тек касније смо
сазнали колико су они озбиљан
тим који има професионалне
играче. Те године смо се задр-
жали у Ц-групи.

• Играо си и рагби 13, како је
дошло до тога?

– Уследило је неколико кри-
зних година за рагби. Тада је
цела палета играча која је игра-
ла за „Динамо” прешла да игра
тринаестицу. Тада полако ула-
зим и у тренерске воде. Недо-

статак новца, опреме, отказива-
ње утакмица утицали су на то
да су људи почели да губе инте-
ресовање и да се осипају. Ми
тада остајемо без тренера и ја
полако почињем да водим тре-
нинге. Тада сам привукао пажњу
људи из савеза рагбија 13, где је
моја прва утакмица пре лига-
шких заправо била за репрезен-
тацију. Мој пик тринаестице јесте
то што сам отишао с њима у
Париз. Како не би играли с про-
фесионалним играчима, Фран-
цузи су направили екипе „Париз
1” и „Париз 2”,  и победили смо
оба тима, потом и Белгију, да
бисмо у финалу изгубили од
Украјине с резултатом који је
био бод-два разлике.

• Након бројних успеха с
репрезентацијом постао си и тре-
нер и узор. Како си постао тре-
нер?

– Играо сам један период за
„Звезду”, а у исто време сам и
студирао, и то је постало напор-
но, па сам на неко време „замр-
знуо” рагби. Вратио сам се у
„Динамо”, који се поново акти-
вирао. Наредне године сам се
договорио с клубом да се анга-
жујем као тренер, а на то је ути-
цало искуство и то што сам из
струке. Направио сам огроман
успех с децом. Први турнир који
су деца одиграла био је веома
успешан, освојили смо друго
место. Освојили су све главне
пехаре, и то у јакој конкуренци-
ји. Трудим се да им оптимизу-
јем тренинг и, жаргонски рече-
но, да им рагби уђе у крв. То тре-
ба врло пажљиво радити, јер
њима не би требало да на првом
месту буде такмичење и резул-

тат. То су деца од
12-13 година и све
треба да им буде
кроз призму игре,
међутим они ће
врло брзо кроз
неколико година
играти у старијим
категоријама, а
како је то контакт-
ни спорт, морају
за то бити спрем-
ни. Такав приступ
се показао као
добар. Строг сам
тренер, у смислу
када се ради, ради
се озбиљно, а на
паузама, пре и
после, ако треба,
бићу млађи од
њих, и то је добар
баланс. Поред
деце, тренирао
сам и репрезента-
цију младића од
17 година, али и
сениора, а за све
то време био сам
и активан играч
репрезентације.
Пре две године

играо сам првенство у Андори,
где сам се осећао као прави про-
фесионалац. Они имају стадио-
не намењене искључиво за то,
тунелом смо дошли до свлачио-
нице на којој је писало „Србија”,
а када смо ушли унутра, на сре-
дини, на столу за масажу, нала-
зила се велика количина слат-
киша и воћа. На мом месту је
писало моје име, сачекали су ме
дрес, шорц и штуцне. Заиста сам
се осећао поносно.

• Отворио си теретану. Како
си се определио за такав корак?

– Пре експанзије коронави-
руса радио сам у теретани и
држао тренинге деци, међутим
с појавом короне све је стало.
Тада смо девојка и ја решили
да купимо тегове, преуредимо
и опремимо гаражу и покрене-
мо бизнис. Почели су да долазе
млади рагбисти, који су тиме
одржали форму и показали
озбиљне резултате већ на првим
утакмицама након короне. Девој-
ка држи јогу и тренинге. Лан-
чано смо добили нове клијенте,
који су дошли по препоруци.

Сузана Јанковић

Улица Косте Трифковића при-
пада територији Месне зајед-
ницеСтрелиште. Подовимнази-
вом постоји од 1980. године.

Коста Трифковић (1843–
1875) један је од најзначајни-
јих српских комедиографа.
Упркос кратком животном веку
успео је да напише комедије
које би и данашњим читаоци-
ма биле врло смешне.

Стваралаштво и живот Косте
Трифковића везани су за Вој-
водину. Коста се родио и живео
у Новом Саду, а јунаци њего-
вих драма управо су били вој-
вођански Срби тога времена.

Коста Трифковић је био
хром. У гимназији је почео
да пише поезију, угле-
дао се на Бранка Ради-
чевића, а прихватио
је и Вуков право-
пис. Под утицајем
литературе, а у
духу романтизма
и у чежњи за
морем – уписао је
Поморску школу
у Ријеци и путо-
вао на релацији
Трст–Одеса. Након
две године, разоча-
ран у поморски позив
и нарушеног здравља,
вратио се у Нови Сад.

У Кошицама је 1867. године
завршио Правни факултет и
потомуНовомСадупостаовели-
ки бележник уместо Лазе Кости-
ћа. У то време постао је и члан
Позоришног одбора и потпред-
седник Матице српске. Нажа-
лост, Коста Трифковић је умро
у 32. години и био искрено ожа-
љен од свог родног града.

Његово драмско стварала-
штво није уобичајено за то вре-
ме. Наиме, Коста Трифковић
ствара у добу у којем су код
Срба и даље били доминантни
романтизам као правац и пое-
зија као жанр; но он се окренуо
српској реалистичкој драми,
желећи да и тиме допринесе
развоју српског позоришта. То
се нарочито препознаје у њего-
вом залагању да се оживи Срп-
ско народно позориште.

Обимно драмско стварала-
штво Косте Трифковића наста-
јало је махом у познијим годи-
нама његовог живота. Он је био
битна спона између драме Јова-
на Стерије Поповића и модер-

нијих драма Бранислава Нуши-
ћа. Међу петнаестак краћих и
дужих драма које је написао
убрајају се и „Младост Доси-
теја Обрадовића”, „На Бадњи
дан”, „Честитам”, „Школски
надзорник”, „Избирачица”,
„Љубавно писмо”, „Мило за
драго”, „Ни бригеша”, „Пола
вина, пола воде” итд.

Као што смо рекли на самом
почетку, Коста Трифковић се
окренуо описивању живота вој-
вођанских Срба. Иако је сâм
Трифковић читао врсне сати-
ричаре тога времена и иако је
драма која је окренута сатири
била својствена и Стерији, он

није пошао тим путем. Циљ
Косте Трифковића био

је да своје читаоце, као
и гледаоце предста-
ва насмеје. Он није
„свезнајући” коме-
диограф, који је
изнад ситуације,
већ један од чла-
нова друштва који
описује. Он их
разуме, те само на
основу њихове сва-

кодневице прави
комичне ситуације.

Отуда Трифковићева
драма није отишла даље

од драме интриге. Одсуство
суштинске драме карактера
одузело је управо његовим
комедијама суштински сати-
рично-критички приступ.

Како је хтео да, пре свега,
овесели своје читаоце, најуспе-
лији је био у једночинкама и
кратким шаљивим играма, кроз
које је његово играње радњом
могло имати ефекта и оства-
рити комични ефекат.

Међу делима Косте Трифко-
вића нашле су се и „Избирачи-
ца” и „Честитам”. И једна и дру-
га имају врло занимљив заплет:
„Избирачица” је духовита крат-
ка драма заснована на неспора-
зуму око љубавних односа неко-
лико младих људи, а у средишту
је Малчика, мамина и татина
љубимица, која не може да се
одлучи између више удварача.

„Честитам” је необично кра-
так, али мајсторски написан
комични комад, у коме тек уда-
та млада жена, Мара, пати што
јој муж проводи вечери ван
куће и започиње низ необич-
них ситуација.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: КОСТЕ ТРИФКОВИЋА

Желео је да
засмејава народ

НАШ ГОСТ: НИКОЛА ТАТИЋ, РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ У РАГБИЈУ

РАГБИ КАО НАЧИН ЖИВОТА

Коста
Трифковић

Душан Шимић
(1936–2021)

Душан Шимић је, на општу жалост, напу-
стио своје Качарево, Панчево и све који
су га знали.

Човек каквих је било мало на овим
просторима. Неко кога су сви поштова-
ли и дивили се његовом раду и поштењу.
Као директор Пољопривредног комби-
ната у Качареву, а потом и читавог Пољо-
привредно-индустријског комбината
„Тамиш”, који је обухватао десетине хиља-
да хектара у ратарству и хиљаде грла у
сточарству, бележио је резултате који су били импресивни,
на нивоу Србије и Југославије. Успешан привредник, посве-
ћен послу, то је био Душан Шимић.

Душан или Срђан, односно Дуле, како смо га ми Кача-
ревци звали, уложио је себе у развој аграра и Качарева.
Подржавао је све акције у селу, тако да је Качарево прво
добило све улице асфалтиране, водовод, гасну мрежу, све
комуналије сем канализације.

Душан Шимић је својевремено био председник панче-
вачке општине. И то какав! Увек му је на првом месту био
човек. Зато је био вољен. Био је комуниста и социјалиста.
Али онај прави. У најбољем и најквалитетнијем смислу тих
речи. Без трунке мрље у богатој каријери.

Сем посла, био је велики заљубљеник у рукометну игру.
Један је од оснивача мушког и женског Рукометног клуба
„Јединство”, био је квалитетан играч и врхунски организа-
тор. На последењем испраћају уз њега су били бројни бив-
ши играчи: Лукара, Лечка, мали Малајац, Буки, Еди и дру-
ги, као и дугогодишњи спортски пријатељи Мајстор, Сима...

Цењен и поштован широм Србије, Душан је био председ-
ник Савеза организација за физичку културу Војводине.
Због његове правичности волели су га и ценили како у Пан-
чеву, тако и у Сомбору и Сремској Митровици, али и у
Молу, Банатском Карађорђеву и Уљми.

Све је мање људи кова Душана Шимића. Отишао је велики
човек. Ми који смо остали сетимо га се и дајмо бар мали
доприносономешто јеурадиозаживота. Бићенамсвимабоље.

Заслужио је то Душан. Драган Вујачић

IN ME MO RI AM
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 26. НОВЕМБРА ДО 9. ДЕЦЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 
и потпала спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(5
/3

0
8

0
5

6
)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ПРОДАЈЕМ рено сеник 1.9
ДЦИ, 2006. годиште. Ауто
је у одличном стању. Реги-
строван до септембра
2022. године. 064/127-31-
56. (310867)

МУЛТИПЛА, 1.9, рестај-
линг, 2005, фул опрема,
може замена. 064/130-36-
02. (310795)

АСТРА Г, 1.4, 2008/2009,
лимузина, фул опрема,
118.000 км, прва боја.
064/130-36-02. (310795)

ДОБЛО макс, 1.4,
2009/2010, пет седишта,
носивост 730 кг, фул опре-
ма, 97.000 км. 064/130-
36-02. (310795)

ФИАТ БРАВО, 1.4, 2009,
фул опрема, фабрички
плин, на име. 064/130-36-
02. (310795)

ЗАСТАВА 101, 2007, прва

боја, амарм, регистрован

до априла 2022. 064/179-

20-20. (310844)  

ПАСАТ Б3, караван, бен-

зин, плин, атест, 1992. го-

диште, 650 евра. 064/240-

67-56. (310844)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Сода-

ри са каналом и продајем

комби опел виваро комби-

новани, 2008. 064/318-90-

95. (310810) 

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (310840)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (310611)

ПРОДАЈЕМ фијат стило

јтд, 2003 годиште,1.900

кубика. 061/105-06-83.

(310807) 

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-

ње небитно. 062/193-36-

05. (310884)

ОТКУП аутомобила у било

ком стању од 100 до 1.800

евра. 063/128-93-78.

(310884)

ОГРЕВНО дрво, мерење
кући, превоз, сеча гратис,
5.000 динара. 060/304-16-
92. (310200)

ТЕРМОНТ 23 пећ на чвр-
ста горива 500 евра, ма-
шина за шивење нова „Ви-
шња”. 060/510-67-87.
(310606)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, свиње, могућност кла-
ња и печења. 060/037-11-
96. (310324)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп и
салонит плоче. 062/806-
02-58. (310868)

ПРАСИЋИ, ћурке на про-

дају. Уређени и живи.

064/303-28-68. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи. Достава, монта-

жа, гаранција. 064/308-

09-07. (310697)

ФРИЖИДЕР, два кауча,

самачки кревер, трпеза-

ријски сто са столицама,

комода. 063/861-82-66.

(310817)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи. Достава, монти-

рање, вршимо замену за

неисправне. 063/705-18-

18, 335-930. (310497/Р)

ВРШИМО селидбе комби-

јем, превоз робе и аута ау-

топриколицом, Панчево,

околина. 061/187-83-69.

(310728)

НА ПРОДАЈУ прасићи и

товљеници до 130 кг.

064/129-45-43. (310736)

ДЕБЕЛЕ свиње и прасићи

на продају. 061/286-41-00

ПРОДАЈЕМ индустријску

шиваћу машину „Мицуби-

ши” и разни кројачки алат.

064/480-93-26. (310794)

ПРОДАЈЕМ два кауча,

два ормана, две пећи, ста-

ри паркет. 064/587-50-24.

(310795)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (310806)

УЉАНИ радијатор, микро-

таласна, комбиновани

фрижидер, уградна рерна,

грејалица, телевизор.

063/8618-266. (310817)

КУЛТИВАТОР 506 при-

кључци, шпилитери за пче-

ле, витрина са рафовима.

063/879-32-51. (310751)

МЕШАНА дрва за спорет

продајем на џакове, до-

става. 062/190-71-60.

(310849)

ТА пећ, МК, 4.5 kw, ре-

монтована комплет, ради-

ла једну сезону. 063/382-

071. (310881)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, пенкала,

новац. 013/313-458,

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

40-22. (310692)

ПРОДАЈЕМ циглу мали и

велики формат. 061/187-

83-69. (310728)

КУПУЈЕМ перје, старин-

ски намештај, слике, сато-

ве, стари новац, сифон

флаше, старе играчке, би-

жутерију, старо покућство.

063/705-18-18, 335-930.

(310706)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш машине, телевизоре,

долазак на адресу.

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

11-47. (310519)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, оло-

во, прохром, веш-машине,

замрзиваче, телевизоре.

Долазим. 061/321-77-93.

(310828)
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E, sad je

kasko!

”Mom autu s ljubavlju”

У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

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

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

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs
www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan
Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan
Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m² rezervisan
Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 

Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²
Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²
II sprat stan 4 – 55,50 m²
povučeni 
sprat stan 5 – 103,39 m²
MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat
stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)
stan 5 – 50,96 m²
stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²
+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²
+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²
+ galerija 38,22 m²)

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница
„Хало Лесковац”,
060/625-97-17

(6/307989)

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

013/341-292

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije – 2 izvršioca

2. Bagerista - rukovaoc građ. mašinama – 2 izvršioca

3. Fizički – pomoćni radnik – 2 izvršioca

4. Portir – 2 izvršioca

Prijave od 7 do 15 sati, radnim danima, doći lično.

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje 

konkurs za:

– radnika na održavanju dvorišta

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 
ili zvati na: 013/335-177

КОНКУРС
за стоматолога – ортодонта до 01. 02. 2022.

Послати CV szofiksnaproteza@gmail.com
(5/310717)

ИЗДАЈЕМ дворишни дво-
собан потпуно намештен
стан, Карађорђева.
064/994-13-16. (310857)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан на Стрелишту.
064/142-68-65. (310855)

ИЗДАЈЕМ у центру ком-
плетно намештен стан,
усељив, 40 квм. 065/344-
85-77. (310850)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, II спрат, лифт, ТА,
грејање, полунамештен.
064/121-36-50. (310848)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на новој Миси,
120 евра плус депозит.
063/281-891. (310825)

ИЗДАЈЕМ стан у кући. Не-
намештен. Стрелиште.
062/806-15-85. (310699)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен двособан стан на
Котежу 2. 063/701-11-31.
(310703)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
Милке Марковић 7.
064/396-16-79.(310780)

КОД „Авива” самцу непу-
шачу, гарсоњера. 240 евра
са комуналијама. 065/353-
07-57. (310705)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ собу запо-
сленом самцу, Котеж 1.
064/921-08-04, 063/377-
345. (310718)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на дуже, Котеж 1, ЦГ,
клима, намештен.
064/137-63-19. (310766)

ЦЕНТАР, Содара, двособ-
ни, I, III, 55 квм. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (310801)

ИЗДАЈЕМ једнособан, по-
лунамештен стан, Котеж 1,
ЦГ, клима, тераса, V
спрат. 061/148-89-48.
(310859)

ИЗДАЈЕМ усељив стан у
центру, 40 квм, новоград-
ња, приземље, паркинг,
договор. Славко. 064/651-
16-26. (310821) 

ИЗДАЈЕМ стан.  062/100-
58-57 (СМС)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, дуплекс, преко пута
Болнице у Улици Милоша
Обреновића 3. За све ин-
формације назвати на
контакт телефон 063/460-
660 (и)

ИЗДАЈЕМ трособан , на-
мештен стан, приземље,
центар, грејање на гас.
063/311-369. (310618)

ИЗДАЈЕ се двособан стан,
приземље, на старој Миси.
064/118-56-11. (310582) 

ИЗДАЈЕМ стан, 42 квм, у
центру поред Суда, пого-
дан за агенцију или адво-
катуру. 064/440-20-89.
(310809)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру 27
квм, полунамештену, Ко-
теж 2, ЦГ. Тел. 063/868-
98-32. (310721)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте.
Раднички смештај.
063/502-211. (310737)

КОТЕЖ 1, издајем једно-
собан стан, Радова зграда,
намештен, код кружног
тока. Тел. 064/408-82-58.
(310743)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, комплет опремљену
кућу у центру града, капа-
цитетља до 13 особа.
062/435-323. (310745)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-
штен стан, приземље, цен-
тар, грејање на гас.
063/311-369. (310726)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси, за војна
лица, самце. 063/839-56-
81. (310754)

ИЗДАЈЕМ стан, трособан,
у кући, грејање, плин, дво-
риште велико, Милорадо-
вић. 061/225-16-43.
(310832)

ИЗДАЈЕМ трособан стан

на Котежу 2, на најлеп-

шем месту, намештен као

два стана. 064/124-45-07,

064/276-09-97. (310872)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм,
ЦГ, Тесла, близу „Авива”,
намештен. Тел. 064/172-
52-51. (310761)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01.
(310886)

ПРОДАЈЕМ трособан стан

на Котежу 2, 85 квм, сре-

ђен, одмах усељив, на нај-

лепшем месту, 2 купатила.

064/124-45-07, 064/276-

09-97. (310872)

ЦЕНТАР, Немањина, при-

земље, све ново, 57 квм,

башта, шупа, 55.000. (67)

„Милка М”. 063/744-28-

66. (310890)

ЦЕНТАР, 27 квм, II, ЦГ,

лифт, одмах усељив,

37.000. (67) „Милка М”.

063/744-28-66. (310890)

ЈЕДНОСОБАН, центар, 39

квм, приземље, са улице,

ПВЦ, 28.000. (67) „Милка

М”. 063/744-28-66.

(310890) 

МИСА, трособан, 100 квм,

I, двостран, 2 терасе,

70.000. (67) „Милка М ”.

063/744-28-66. (310890)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру са

грејањем. 013/352-114.

(310806)

ЈЕДНОСОБАН Стрелиште,

V, 37, ЦГ, 2 терасе, фул,

36.000. (67) „Милка М”.

063/744-28-66. 

(310890)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-

требни станови, куће, пла-

цеви, брза реализација.

063/744-28-66. 

(310890)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, брза

исплата. „Премиер”. (353).

063/800-44-30. 

(310801) 

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требни станови, куће

ПРОДАЈЕМ стан у центру:
37, 39, 65 квм. Могућност
куповине на кредит.
060/043-52-98. (310758)

ПРОДАЈЕМ стан у Качаре-
ву, 64 квм, састоји се од
предсобља и купатила,
дневни боравак и две со-
бе, гаража, велико двори-
ште, приземље, 22.000
евра. 064/280-32-95.
(310866)

ПРОДАЈЕМ стамбено –
пословни простор, 59 квм,
Содара. 063/320-588.
(310685 

НОВОГРАДЊА, центар,
Панчево, станови троипо-
собни 76 квм, и двоипо-
собни 62 квм, брзо усе-
љив. Инвеститор. 063/823-
71-79. (310888)

ТРОСОБАН, приземље, I
спрат, тераса, паркинг, га-
ража, 55.000 евра, 900
метара од центра.
063/818-36-99, 341-789.
(310895)

СОДАРА, 67, ЦГ, III, лифт,
потребно реновирање.
„Трем 01”, (679). 063/836-
23-83. (310750)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
66 квм, 063/175-80-54.
(310716)

ДВОСОБАН, нова Миса,
53 квм, усељив, приземље,
повољно „Дива некретни-
не”, (470). 064/246-05-71.
(310757)

ДВОСОБАН, Тесла, ЦГ,
лифт, 50.000. „Дива не-
кретнине”, (470). 064/246-
05-71. (310757)  

ПРОДАЈЕМ стан на Сода-
ри, 60 квм, III спрат, ЦГ,
власник. 066/341-241.
(310864)

ПРОДАЈЕМ кућу, три ста-

на, плац 8 ари, Горњи

град. 063/829-89-48.

(310240)

ПЛАЦ 2 пута по 16 ари,

Пелистерска преко пруге.

064/113-47-76. (310604)

ПРОДАЈЕМ стан, 32 књм,
дворишни, у центру, ком-
плет реновиран. 066/512-
48-75. (310749)

ЦЕНТАР, Лењинова, хит-
но, нов, I, ЕГ, прелеп са
стварима, 54 квм, 65.000,
(67) „Милка М”. 063/744-
28-66. 

ПРОДАЈА плацева, 4 а,
стара Миса, 2.800 евра ар.
063/776-16-77. (310641)

КУПУЈЕМ кућу у Банат-
ском Новом Селу. Vi ber,
What sApp 062/842-81-12.
(310873)

ПРОДАЈЕ се једноипосо-
бан стан, 44 квм, ЦГ, на
Стрелишту. Хитно.
064/118-56-11. (310582)

НОВА МИСА, 83 квм, тро-
собан, ВПР, ТА, укњижен,
57.000. 063/252-559.
(310679)

НА ПРОДАЈУ плац 60 ари,

ширина 30 м, дужина 200

м, на Караули у Рибар-

ској. Цена по ару 3.000

евра. Драган. 064/415-97-

83. (310877)

ПЛАЦ, Миса, 9 ари, фронт

26 квм, 4000 евра / ар.

„Милка М”. (310890)

НА ПРОДАЈУ кућа, 100

квм, 1.55 ара, плац, шири

центар. 064/131-98-75.

(310702)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-

донска улица, 2.87 ари,

струја, вода, канализација,

асвалт. 063/321-327.

(310712)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дево-

јачком бунару – песку,

170квм, 3 етаже. 064/370-

79-47. (310788)

ПЛАЦ 22 ара, уведена во-

да, власник, грађевинска,

пут и струја на пет метара

од плаца. Први просек 2,

Братство Јединство, Војло-

вица. 065/561-97-37.

(310839)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, старе лимузи-
не, веш-машине, замрзи-
ваче, шпорете и остало.
061/206-26-24. (310828) 

ПЛАЦЕВИ дозвољена

градња, парцелисани.

064/212-52-52. (310732)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

MAXIMEDIA GROUP ПАНЧЕВО

Искористите могућност куповине беле технике, 

алата, шпорета и пећи на дрва, 

по старим ценама – до краја недеље. 

Нове цене беле технике биће и до 50% веће, 

као што је и све остало поскупело.

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ КУПОВИНЕ  

НА 12 И 24 РАТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ.

013/331-431

13

).

.

31.12.2021. .

013 308 951
.

http://www.pancevo.rs/projekat-odskocna-daska/

?

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

062/160-34-29
(6/305327)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

преко пута Аутобуске ста-

нице, 35 квм. 063/817-94-

46. (309426)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор, 47 квм, бивша сто-

матолошка ординација,

близу БИГ-а, на Тесли.

Приземље, паркинг, наме-

штај, клима, грејање, ТА.

065/341-97-66. (310885)

ПРОДАЈЕМ разрађену ра-

фикук на главној аутобу-

ској станици. Контакт:

063/102-86-41. (310843)

ИЗДАЈЕМ локал у ужем

делу града, од 50 квм.

063/691-169. (310824)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм,

Трћни центар – Карађор-

ђева 2-б. Тел. 069/266-98-

20. (310865)

ИЗДАЈЕМ локал 60 квм,

нова Миса, вртић, тргови-

на, прехрана, магацин.

064/482-65-53. (310681)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм,

у Панчеву, Немањина 8.

064/184-87-50. (310764)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,

Браће Јовановић 11, изме-

ђу Po co Lo co и Купеа.

066/866-49-00. (310783)

СОДАРА, приземље, 22

квм, ЦГ, 20.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (310801)

ИЗДАЈЕМ локал у центру

70 квм, полусутерен, по-

ред „Грејања”. 064/440-

20-89. (310809)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор, погодан за ауто-пе-

рионицу, вулканизерску у

ауто-електричарску рад-

њу. Д. Туцовића 75.

063/281-954. (310808)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требни пица мајстор, рад-

нице за палачинке и по-

моћне раднице. 062/339-

279. (310169)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим мате-

ријалим, потребан СЗР на-

мештај „Комови”. Пријаве

слати на: in fo@ ko mo vi.rs

или звати 064/128-88-80.

(309666)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица. Рад

од 7 до 14 сати. 063/835-

08-48. (310868)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92. 

ПОТРЕБАН млађи радник
– продавац, продавачица
расвете и електрометери-
јала. 064/121-36-50.
(310848)

ПОТРЕБНА девојка за раз-
ношење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (310-731.
(310731)

ПОТРЕБАН радник у про-

изводњи. 063/827-38-83.

(310852)

PET PLUS пиџцерија запо-

шљава радницу/радника у

производњи. Пожељно ис-

куство. Уколико сте заинте-

ресовани мођжете се јави-

ти на 062/353-413. (310714)

ПОТРЕБНИ кувари и по-

моћни кувари. 013/377-

230, 064/643-41-24. (310796)

ТРАЖИМО људе за поделу

флајера на територији

Града Панчева. 060/664-

60-06. (310804)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вине, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (310197)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, керамика. 063/888-
26-96, 066/270-170.
(310646)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(305093)

СЕЛИДБЕ, одношење и до-
ношење ствари, чишћење
просторија и дворишта.
061/644-14-06. (310633)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево-даље, цена
договор. 013/2366-843,
063/193-22-29. (310601)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари, чишћење подрума,
тавана, шута, дворишта,
градилишта. 063/772-64-
56. (310492)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанац, утовар и одвоз
шута кипером до 2 м³.
064/505-62-44. (310260)

БРЗО, повољно и ефика-
сно вршимо адвокатске и
правне услуге: уговори,
катастар, легализација
објеката, израда пројеката
и елабората за потрбе ле-
гализације. Откуп нелегал-
них објеката. 061/147-57-
15. (310344)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, кречење, гле-
товање, фасаде, бавалит.
061/221-44-36. (310499)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,
фуговање паркета, подо-
ва. Без прашине, квалитет-
но, повољно. 061/233-49-
97. (309803/р)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, повољно. Пензионе-
рима попуст. 061/626-54-
06. (310878)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор

Александар. 064/157-20-

03. (310494)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (310711)

МЛАЂА жена са иску-

ством, чувам децу од го-

дину дана и старије.

063/828-57-75. (310707)

ХАУСМАЈСТОР врши све

поправке у вашем стану и

дворишту.063/828-57-75.

(310707)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ,

фасадерски радови, пост-

љављање ламината. Услуга

селидбе. 062/816-66-78.

(310869)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (310709)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића. 064/310-

44-88. (310695)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, санита-

рије, славине, поправке,

одгушење канализације.

061/193-00-09. (310773)
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

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

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 26. 11.

2021. године, донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара ФБ-1114, на

к.п. број 3549 КО Војловица, носиоца пројекта НИС

а.д. Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 12, Нови

Сад.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену доку-

ментацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени

утицаја на животну средину, као и да обезбеди из-

вршавање програма праћења утицаја на животну

средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о про-

цени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном по-

ступку. Против овог решења се може покренути

управни спор пред Управним судом у Београду у року

од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 , 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр. 5388 КО ПАНЧЕВО, за планира-

ну изградњу вишепородичног стамбеног објекта са

15 стамбених јединица, спратности П+4+Пс, у Пан-

чеву, Ул. 6. октобра бр. 4, израђен од стране атељеа

„Archi Tec” Панчево, за инвеститорa „АМИКО ИН-

ВЕСТ” ДОО Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у време-

ну од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 10. 12. 2021. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

ТОМА КЕБИЋ
1950–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица СРЕДОЈЕВИЋ
(28/310734)

28. новембра 2021. испратили смо на вечни

починак нашег вољеног

ТОМА КЕБИЋ
1950–2021.

Заувек неутешни твоји најмилији

(31/310734)

ТОМА КЕБИЋ
1950–2021.

Последњи поздрав драгом Томи од породице

РАДОГОСТИЋ
(29/310734)

ТОМА КЕБИЋ
1950–2021.

Последњи поздрав драгом Томи од породице

ДУРКОВИЋ
(30/310734)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ТОМИ КЕБИЋУ
1950–2021.

Породица ЈАЊИЋ
(32/310735)

Последњи поздрав

ТОМИ

Породице БЛАГОЈЕВИЋ и ИЛИЋ

(53/310767)

Последњи поздрав

куму

ТОМИ

КЕБИЋУ

ЖАРКО КАЛАБИЋ

(76/310811)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

ТОМИ

КЕБИЋУ

Породица

ЦВЕТАНОВИЋ

(85/310823)

ДАМЊАНКА ЦВЕТКОВИЋ ДАНА
1947–2021.

Наша вољена преминула је 30. новембра, али ће заувек живети у

нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ДРАГОЉУБ, син СЛАВКО, ћерка СЛАВИЦА,

зет СРЂАН, снаја ЕМИНА и унуке НАТАША и ВАЛЕНТИНА

(120/310874)

Последњи поздрав прији

СНЕЖАНИ ТРИФУНОВИЋ

Нека твоја племенита душа почива у миру а

ми ћемо те чувати од заборава.

Поносни смо што смо те имали за пријатеља.

ЗОРАН, ДРАГИЊА и ОЛГИЦА

(82/310818)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74 Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

За сушење меса – букове цепанице 
у врећи и пањеви.

МИРИС ДИМА БУКОВОГ ДРВЕТА.

061/383-80-00
(5/310562)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање.

„Фриго Матић”, 060/521-

93-40. (310738)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, бојлере, ТА
пећи и остале ел. Услуге.
060/521-93-40. (310738)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (310770)

МЕЊАМ пелене. Нега по-
кретних,  непокретних.
061/282-48-28. (310781)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (310787)(

ОБАРАЊЕ стабала, крече-
ње, плацева, одношење
ствари, чишћења подрума,
итд. 060/035-47-40.
(310826)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шупа,
обарање стабала.
064/122-69-78. (310806)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром, повољно: ризлу, се-

парисани шљунак, сеја-

нац, песак,, утовар – одвоз

шута. 064/354-69-94,

063/754-02-72. (310822)

ЧИСТИМО таване, шут,

подруме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(310828)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења канализације, адап-

тације, нова купатила,

сервис, повољно. 064/435-

64-29. (310833)

ИЗВОЂЕЊЕ грађевинских

радова од темеља до кро-

ва. Тел. 063/724-36-24.

(310845)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, гипс-ламинат, по-

вољно. Пензионери по-

пуст. Проверите. 061/141-

38-02. (310858)

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,

ограде, надстрешнице, ка-

пије, купатило, керамика,

остало. Злајо, 065/558-45-

17. (310894)

ВРШИМ превоз комбијем,

чистим подруме, таване,

шупе, дворишта, гараже,

износим стари намештај.

Повољно. 063/196-54-56.

(310883)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (310840)

СЕЛИДБЕ, екипа радника

превоз. Односимо непо-

требне ствари. Владимир.

064/280-30-16, 063/731-

77-67. (310694)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, иско-
пи, сечење и разбијање бе-
тона, насипање и набија-
ње терена. 063/218-894.
(308762)

KIZ ZA – продаја квалитет-
них бехатон коцки са при-
премом и радом. 064/648-
24-47.  (308762)

KIZ ZA – орезивање и сеча
дрвећа из камиона са кор-
пом, прање прозора, чи-
шћење олука, замена цре-
па, изнајмљивање маказа-
стих платформи. 063/218-
894. (308762)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,
превоз камионима, рад ви-
љушкарима и машинско
чишћење терена са одво-
зом. 060/425-54-43. (308762)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и
одвоз шута, лупање бетона
и ископ мини багерима.
064/648-24-50.  (308762)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98. (310802)

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера до 18 м висине.
064/648-24-50.  (308762) 

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја.  302-820,
064/129-63-79. (310882)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца. Најповољнија ри-
зла у граду од 2.000 /м³.
064/648-24-50.  (308762)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-
ње, поткресивање дрвећа
из камиона до 30 м висине.
064/648-24-50. (308762) 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере и осталу
белу технику поправљамо
са гаранцијом. „Фриготех-
ник”. 064/122-68-05.
(310834)

ТРОЧЛАНА, сиромашна
породица, тражи кућу-
стан на чување и одржава-
ње, на дуже време.
064/503-25-85. (310797)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима носи-

вости и до 10 тона.

063/218-894. (308762)

• Нови изглед

интернет

портала

„Панчевац”

• Информације

24 сата дневно,

седам дана 

у недељи

• Бесплатни

огласи на сајту

за оглашиваче 

у листу

УСКОРО!
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Последњи поздрав мајци

СУЗАНИ ПАУЛОВ

Мајко, никада те нећемо заборавити.

Твоја деца: РОБЕРТ, ДЕЈАН и МАРТИНА са породицама
(61/310777)

СУЗАНА

ПАУЛОВ

Чувајући те у мисли-

ма и срцу, чуваћемо

те од заборава.

Од девера ЗВЕЗДА-

НА са породицом

(56/310771)

СУЗАНА

ПАУЛОВ
Отишла си са великим
болом, тамо где бола
неће бити, где ћеш мир
наћи поред свог воље-
ног.

Стриц МИРОСЛАВ
и стрина ЈОВАНКА

(57/310771)

Последњи поздрав

куми

СУЗАНИ

ПАУЛОВ

Почивај у миру.

Кума МИЛАНКА

са породицом

(59/310775)

Последњи поздрав

СУЗАНИ

ПАУЛОВ

Вољени никад не

умиру.

Тетка КАТИЦА, 

сестра КЛАРА, ВАСА,

НИКОЛА и НЕМАЊА
(60/310776)

СУЗАНА

ПАУЛОВ

Мумо, живећеш веч-

но у нашим срцима.

ЕЛМА, МАРИНА

и МИЛАН са децом

(62/310777)

Последњи поздрав драгом брату

КИШ АНДРАШУ

од сестре ПИРОШКЕ, зета ДРАГАНА, сестричине

МАРИНЕ и ИВАНЕ са породицом
(2/310691)

Последњи поздрав драгом брату

КИШ АНДРАШУ

од сестре ВЕРЕ и зета ПЕРЕ
(3/210691)

Последњи поздрав брату

КИШ АНДРАШУ

од брата ЈОШКЕ, братанице ВЕСНЕ и ЈАСМИНЕ

са породицом
(4/310091)

АНДРАШ

КИШ

Нека те анђели чува-

ју

Сестра ТЕРЕЗА

са породицом
(54/310767)

Последњи поздрав драгом колеги

КИШ АНДРАШУ

Колектив ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО” Панчево

(88/ф)

28. новембра 2021. напустила нас је наша вољена мајка, бака и

свекрва

ЈУЛИШКА БИЛОБРК
1944–2021.

Била си нашем оцу највећа љубав, срећа, радост, пријатељ и

друг. Провели сте шездесет година у љубави и слози. Када нас

је он напустио пре осам дана ниси издржала и морала си по-

ћи за њим, јер без њега ниси могла.

Твоји најмилији: синови СТИПЕ и ЗОРАН, 

унуци ДАВИД и МИЛОШ и снаје САБИНА и ТИМЕА

(34/310740)

27. новембра 2021. преминула је наша вољена мама, ташта и

бака

НАДЕЖДА ЂУРКОВИЋ
1935–2021.

Хвала ти за све што си нам пружила.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет МИЛАН и унук ДЕНИ

(116/310863)

Последњи поздрав вољеној сестри

НАДЕЖДИ ЂУРКОВИЋ

од БРАНКИЦЕ

(117/310863)

Последње збогом мојој
много вољеној колегини-
ци Наци

НАДА

ЂУРКОВИЋ
5. IV 1935 – 26. XI 2021.

Недостајаће ми много на-
ши разговори.

ЉУБИНКА и ПЕРА
са децом
(37/310744)

Последњи поздрав драгој

СОФИЈИ БОГИЋЕВ

Увек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: породице БОГИЋЕВ и ВЕЛИМИРОВ

(63/310778)

Наш драги

МИЛУН РАШЕВИЋ

преминуо је 27. новембра 2021, у 82. годи-

ни. Сахрана ће се обавити на породичном

имању у Великом селу код Драгинца, Ло-

зница.

Последњи поздрав куму, школском

другару од кума ДУШАНА ФИЛИПОВИЋА

са породицом

(18/310724)

24. новембра 2021, у 80. години, премину-

ла је наша мајка, бака, прабака и сестра

МАРИА ВАСИЛЧИН
1942–2021.

Сахрана је обављена 26. новембра 2021,

на гробљу у Иванову.

Ожалошћени: синови ЈОСИФ МАРЕ

и ПЕТАР са породицама, унучад, 

праунучад, брат са породицом

и остала родбина и пријатељи

(91/310831)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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НАДА

ПРВУЉ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Муж МЛАДЕН, 

унуци СТЕФАН, 

ЛЕНА и ЛУКА

са породицом
(35/310741)

Последњи поздрав

ПЛЕМЕНКИ ПАВЛОВ

Тужни што смо изгубили комшиницу и пријатеља.

Станари зграде у Љ. Ковачевића 22
(13/310715)

Наша драга Дада преминула је 25. новембра

2021, у 91. години

ПЛЕМЕНКА ПАВЛОВ
1931–2021.

Остаје трајно у сећању сину ДУШКУ, 

унуку ВЛАДИ и снаји БИЉАНИ

(65/310782)

МИЛОВАН ЗАГОРАЦ
1942–2021.

Последњи поздрав драгом ујаку

од ТИХОМИРА, ЗОРЕ, МИЛОША

и ЈЕЛЕНЕ

Остаћеш заувек у нашим срцима

(23/310729)

МИЛОВАН ЗАГОРАЦ
1942–2021.

Последњи поздрав од МАРИЦЕ

и НИКОЛЕ СОКОЛИЋ

Драги пријатељу, захваљујемо ти се на дивним

данима дружења.

(24/310730)

После кратке и тешке болести преминуо је наш вољени

ЂУРА ЈАНКОВИЋ

1952–2021.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и никада нећеш отићи из

наших живота.

Ожалошћени: супруга ЖЕЉКА, син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА,

снаја АНА, унук АНДРЕЈ и унука НЕВЕНА

(73/310798)

Последњи поздрав драгом

ЂУРИ ЈАНКОВИЋУ

од ЖЕЉКА, САЊЕ и ЛАНЕ ПЕКИЋ

(74/310799)

После кратке и тешке болести преминула је

моја вољена сестра – кека

ОЛИВЕРА ВЕСИН
1948–2021.

Нека те анђели чувају.

Твоја сестра колега ХЕИДИНГЕР

са породицом из Аустрије

(20/310727)

После кратке и тешке болести преминула је

моја вољена сестра

ОЛИВЕРА ВЕСИН
1948–2021.

Почивај у миру.

Твоја сестра КАЋА са породицом

(21/310727)

ОЛИВЕРА ВЕСИН
1948–2021.

Последњи поздрав Вери

од Каћине комшинице ЕДИТ

(22/310727)

ОЛИВЕРА ВЕСИН
1948–2021.

Драга мама, хвала ти за све. Вечно ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: ЖЕЉКО и НАТАША са породицом

(46/310755)

Последњи поздрав

сестри сваји и тетки

ОЛИВЕРИ

ВЕСИН

од породице

ЛАЗИН

(44/310753)

ОЛИВЕРА

ВЕСИН

Последњи поздрав

Вери од прије АНЕ,

ГОРАНА и НАТАШЕ

ТУЛИЋ

(45/310755)

Последњи поздрав

ОЛИВЕРИ ВЕСИН

Од сестре ЦВЕТАНЕ и зета ЗОРАНА

(42/310748)

Последњи поздрав

драгој сестри

ОЛИВЕРИ

ВЕСИН

од ЈЕЦЕ

са породицом

(121/310875)

Драгој комшиници последњи поздрав

СНЕЖАНА ТРИФУНОВИЋ

Породица ЖИВКОВИЋ

(83/310819)

СНЕЖАНА ТРИФУНОВИЋ
1959–2021.

Последњи поздрав нашој вољеној мами и супрузи

(122/310876)

Последњи поздрав драгој

СНЕЖИ ТРИФУНОВИЋ

Волећемо те заувек...

Твоји РАХОВИЋИ

(92/310835)

Последњи поздрав

СНЕЖИ

од породице

РВОВИЋ ЉИЉЕ

и МИЋЕ са децом

(113/310856)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Са жаљењем Вас обавештавамо да је 24. новем-

бра 2021. године преминула наша вољена

ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ
1955–2021.

Сахрана је обављена 27. новембра 2021. на Но-

вом гробљу.

Била си наша снага и потпора. Заувек ћеш оста-

ти у нашим срцима. Твоји најмилији
(7/310698)

26. новембра 2021. напустио нас је изне-

нада

ДУШАН СВИЛАРЕВИЋ
1958–2021.

Ожалошћени: мајка ИВАНКА, 

супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ЈЕЛЕНА, 

унук МАК и зет ИВАН

(27/310733)

Драгом зету

ДУЛЕТУ

последњи поздрав.

Породице ДРАГАНА

БОЈИЋА

(25/310733)

ДУКИ

Анђели те чували!

Нека ти је вечна сла-

ва.

МАЈ и МИНА

(26/310733)

Последњи поздрав куму

ДУШАНУ СВИЛАРЕВИЋУ

Породица ЈАНКОВИЋ
(52/310765)

ЗАГОРКА СТАЈИЋ
1957–2021.

Мајко моја,

хвала ти за љубав, хвала за сваки мој успех, хвала што си баш ти моја мама

и Милина бака најдража...

За све ти хвала лавице моја.

Знам да тамо горе нећеш бити сама, добри анђели чекају и то ми даје снагу

да идем даље.

Увек ћемо те волети.

Твоје МИЛА и МАЈА

(129/310889)

ЗАГОРКА СТАЈИЋ
1957–2021.

Драга мама, остаћеш заувек у мом срцу.

Хвала ти за све што си учинила за мене.

Видимо се на неком бољем и лепшем месту.

Твој син НЕНАД

(127/310889)

ЗАГОРКА СТАЈИЋ
1957–2021.

Драга моја Заго, и даље не верујем... мук...

болест је била јача од твоје борбе...

Обећала си да ћеш ме чекати...

Тужна за тобом твоја ЗОКИ

(126/310899)

баба ЗАГО

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твој НЕМАЊА, 

ЈЕЛЕНА и ВЕСНА

(128/310889)

Заувек нас је напустила

наша комшиница

ЗАГОРКА

СТАЈИЋ

Нека јој је лака земља.

Станари зграде
у др Жарка

Фогараша 37/б

(97/310838)

Последњи поздрав

ЗАГИ СТАЈИЋ

ЈАСМИНА ШАПОЊИЋ

(109/310851)

Почивај у миру

ЗАГО

ДУШАН

(110/310851)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 30.

новембра 2021. године напустила наша драга и

вољена

РОЗАЛИЈА ПАП
1936–2021.

Сахрана ће се одржати у петак, 3. децембра

2021, у 14 сати, на војловачком гробљу.

Ожалошћени: син ЗОЛТАН и ћерка ИБОЉА

са породицама
(99/310842)

Последњи поздрав драгој мајци

РОЗАЛИЈИ ПАП

од сина ЗОЛТАНА и снаје КЛАРЕ
(100/310842)

Последњи поздрав драгој мајци и ташти

РОЗАЛИЈИ ПАП

од ћерке ИБОЉЕ и зета ИЛИЈЕ
(101/310842)

Последњи поздрав

драгој баби

РОЗАЛИЈИ

ПАП

од унуке ТИАНЕ

са породицом

(104/310842)

Последњи поздрав

драгој баки и праба-

ки

РОЗАЛИЈИ

ПАП

од унуке КАТАРИНЕ

са породицама

(103/310842)

Последњи поздрав

драгој баби и праба-

би

РОЗАЛИЈИ

ПАП

од унуке НАТАЛИЕ

са породицом

(102/310842)

Последњи поздрав

баки и прабаки

РОЗАЛИЈИ

ПАП

од САШЕ, ЈЕЛЕНЕ,

СТЕФАНА и АНЂЕЛЕ

(105/310842)

Последњи поздрав вољеној баби, мајци и супрузи

ДУШИЦИ ДЕЈАНОВИЋ
1945–2021.

Била си нам свима ослонац и све на овом свету.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Твоја унука ТАРА, ћерке ДАНИЈЕЛА

и МАЈА и твој СТАНКО
(81/310816)

Последњи поздрав

драгој

БУБИ

од СПИРЕ и ЉИЉЕ

са породицом

(71/310792)

Последњи поздрав

комшиници

ЂУЂИ

ВУЧКОВ

од ДРАГЕ ПЕРКОВ

са породицом

(72/310793)

Тужна весте да си

ДУШАНЕ

ШИМИЋУ
прерано отишао на не-
повратни вечити пут.
Нека твоја добра и пле-
менита душа почива у
миру.

Жали пријатељ
др РАДЕ ЛАПЧЕВИЋ

(17/310723)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

3
Помен својој вољеној супрузи

ЛУКИЋ рођ. Трубарац МАРА
1937–2018.

Рођена у Пуцарима, Козарска Дубица, Република Српска, а вечно почи-

ва у Новом гробљу Панчево - Република Србија. Живели смо у брачној за-

једници шездесет пет година, уз обострано поштовање, слогу, љубав, ра-

дост и срећу.

Стекли сина, школовали га, оженили, а он стекао две кћери, наше злат-

не унуке. Дочекали смо срећне дане, обе школовали до академских гра-

ђана а потом се обе удале, да би нас обрадовале. Неизмерно, срећно ро-

диле свака по сина и кћерку, увећавајући породицу Лукић, четворо на-

ше праунучади.

Нека јој лака војвођанска земља и у миру почива, а њена душа у мом рање-

ном срцу постоји до краја мог живота, ово је жеља њеног брачног друга

ЛУКИЋ Михајла МИЛЕ, Козарска Дубица – Република Српска
(51/310763)

IN ME MO RI AM

МАРА ЛУКИЋ
1932–2018.

Син МИРОСЛАВ са породицом

(66/310785)

МИРА ДУБРОЈА
1957–2021.

Заувек ћемо памтити твоју топлу душу и твоју

доброту.

Почивај у миру, вољена наша.

Твој НЕМАЊА и НАДИЦА са твојом дечицом

(95/310836)

МИРА

ДУБРОЈА
1957–2021.

Нека твоја племени-

та и честита душа на-

ђе мир у небеском

рају.

Хвала ти за сву па-

жњу и љубав коју си

нам пружила.

Заувек твоји: 

ДРАГАН, АЉОША

и ТАТЈАНА
(96/310837)

Мојој Мирки

МИРА

ДУБРОЈА
1957–2021.

Почивај у миру, до-

бра душо.

Твоја СТАНА

(93/310836)

Последњи поздрав нај-

бољој тети

МИРА

ДУБРОЈА
1957–2021.

Никада те нећемо забо-
равити. Почивај у миру.

Твоји: СТЕФАН
и ДРАГАНА

(94/310836)

Последњи поздрав

МИРИ ДУБРОЈА

Хвала за лепо дружење. Живећеш у нашим сећањима.

РАЦА и ГОЦА

(125/310887)

9. децембра 2021. навршава се дванаест година од

смрти наше драге супруге, мајке, свекрве и баке

РАДОЈКЕ МАРКОВИЋ

Помен дајемо у четвртак, 9. децембра, у 11 сати, на

гробљу Котеж, гробница породице Марковић.

Супруг ВОЈИСЛАВ, синови НИКОЛА и МИЛОШ,
снаје ЈЕЛЕНА и КРИСТИНА, унука РУЖИЦА

и унуци ЛУКА и ВУК
(132/310892)

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ САША
1984–2021.

Туга се не мери временом, ни речима.

Понос и сећање на Тебе је увек присутна, а љубав вечна.

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА, ћерке ЛАРА и ВИШЊА,

брат НИКОЛА, снаја АЛЕКСАНДРА, братанац ПАВЛЕ, 

братаница ТАРА, отац РАДОМИР и мајка СЛАВКА

као и остала родбина и пријатељи

(19/310725)

5. децембра 2021. наврша-
ва се пет година без тебе

РАДОЈКА

МИХАЈЛОВ
5. XII 2016 – 5. XII 2021.

Поносни што смо те имали,
остајеш у срцима и нашим
сећањима

Твоје ћерке ВЕСНА и
СНЕЖАНА са породицама

(33/310739)

Драгом

БРАНКУ

ИВАНОВИЋУ

Изузетни људи као ти

су вечни. 

Памтиће те

пензионери ОШ

„Исидора Секулић”
(6/310696)

Последњи поздрав драгом пријатељу

БРАНКУ ИВАНОВИЋУ

С неверицом и тугом, остају сећања.

Пријатељи: ДРАГИЦА, ЖИВА и БОЈАН

(16/310722)

29. новембра 2021. на-
пустила нас је наша во-
љена

БИСЕРКА

КАНУРСКИ
1941–2021.

Никада је неће забора-
вити ћерка МИЛЕНА са
породицом и унука МИ-
ЛЕНА са породицом

(107/310847)

БИСЕРКА

КАНУРСКИ

Никада те неће

прежалити породи-

ца МРКИЋ

(107/310847)

Заувек ћу те волети

мој Славе

СЛАВКО

ШАЋИРОВИЋ
22. V 1976 – 29. X 2021.

Твоја супруга

ЈАСМИНА

(1/310690)

25. новембра 2021. преминуо је наш драги

МОМИР ГВОЗДЕНАЦ
12. III 1955 – 25. XI 2021.

Волимо те заувек!

ВАЛЕРИЈА и ИВАНА

(111/310853)

СЛОБОДАН БЈЕЛИВУК

Драги Слобо, зашто тако рано?

Требао си свом Анђелу! 

Неутешни: ЛИДИЈА, САРА и ташта ВЕРА
(112/310854)

БОЈАН ДУМИТРОВ

Последњи поздрав од породице ЋУЛИБРК

Недостајаћеш нам. 

Воле те заувек тетка, теча, 

сестра и брат са породицом

(123/310879)

Умро је мој друг и

комшија

ВЛАСТА

ЖИВКОВ
из Баваништа

ДУЛЕ СМИЉКИЋ

са породицом

(14/310719)
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

4. XII 2011 – 4. XII 2021.

ОЛГА

КАРБУНАР
из Црепаје

Мајко наша, хвала ти за
све што си учинила за нас.

Твоје: ЗЛАТА, БИСКА
и ЉИЉА
(55/310769)

Седамнаест година

није са нама

МИЛАН

СИМОВИЋ
4. XII 2004 – 2021.

Успомене чувају

супруга са ћеркама

и унуцима
(69/310790)

2. децембра 2021. навршава се четрдесет тужних дана откако нас

је напустио наш драги и вољени

ЗОРАН ПЕЈКОВИЋ ПЕЛЕ
1962–2021.

Не постоје речи да опишу ову тугу откада те нема, а само је све те-

же. Ти си наш анђео међу анђелима.

Воле те: супруга ДЕСАНКА, син ВОЈИСЛАВ, снаја МАЈА, 

ћерке ДАНИЦА и ДРАГАНА и твоји у унуци

(79/310814)

6. децмебра навршавају се три године од растан-

ка са нашим

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
2018–2021.

Увек си са нама у мислима и срцу.

Волимо те. Недостајеш.

Твоја супруга АНЂЕЛИЈА, син СРЂАН, 

ћерка САЊА и унуци НЕВЕНА, ИГОР и ДУШАН
(80/310815)

Навршава се година од смрти нашег

СЛОБОДАНА ВУЈАНИЋА

Никада те нећемо заборавити, помен ће се одр-

жати у суботу 4. децембра 2021, на Старом пра-

вославном гробљу, у 12 сати.

Породица ВУЈАНИЋ

(78/310813)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ВАСИЛИЈУ ПЕТКОВИЋУ ВАСИ
26. V 1954 – 27. X 2021.

Никада те нећемо заборавити, јер не заборавља се лако онај ког

срце воли доживотно.

Сестре АНКИЦА и НАДА и брат АЦА,

сестрићи ЕМИР и АЛИСА, ВУЛЕ и ДРАГАНА

(38/309654Р)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИМИР

ЂУРОВИЋ

Много, много недо-

стајеш!

Породица ЈОВИЧИЋ

(114/310861)

5. децембра навршава се година откако није са

нама наш вољени

СЛАВИМИР ЂУРОВИЋ

Заувек у нашим срцима и сећању.

Твоји: НАДА, СНЕЖАНА, СЛАВИЦА, 

АНА, ЛЕНА и ГОРАН

(115/310862)

Три године је про-

шло откада није са

нама наш вољени

РУДОЛФ

ВИГ

Са љубављу и пошто-

вањем га носимо у

срцима.

Супруга РАДМИЛА,

ћерка ИРЕНА, 

унука АЛЕКСАНДРА

и унук ПРЕДРАГ

са породицом

(118/310870)

Тужних четрдесет дана није са нама наш драги супруг, отац и

дека

ЂОРЂЕ ЂОКИЋ

Вољени наш, твој одлазак је велики губитак за све нас, али смо

свесни да је овоземаљски и да нас и даље чуваш и пазиш.

У суботу, 4. децембра 2021, у 13 сати, на гробљу Котеж, окупи-

ћемо се око твоје вечне куће и дати четрдесетодневни помен.

Захвални на љубави коју си нам безусловно пружао, брижно

ћемо те чувати од заборава.

Воли те твоја породица

(131/310891)

Драги мој

ТАТА

Недостајеш... јако.

Твоја БОБА

(130/310891)

СВЕТОЗАР

СТЕФАНОВИЋ

ТОЗА
5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Вечно ћеш живети у на-

шим срцима.

Син ЦАЛЕ

са породицом
(133/310893)

СВЕТОЗАР СТЕФАНОВИЋ ТОЗА
5. XII 1947 – 6. XII 1982.

Вечно ћеш живети у нашем срцу.
Син АЛЕКСАНДАР, супруга БРАНКИЦА, синови АЦА
и НИКОЛА и унук АЛЕКС

(134/310893)

МИХАЉ ЂЕРФИ
1950–2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 4. де-

цембра навршава годину дана откако нас је на-

пустио наш вољени отац, дека и свекар.

Његови најмилији

(135/310896)

Драгом куму

РАДОЈИЦИ

МАКСИМОВИЋУ
1960–2021.

Увек си био ту за све
нас, насмејаног лица,
ведрог духа.

Кум МИРКО, кума
БИЉА и кумић АЦА

(70/310791)

6. децембра 2021.  навр-
шава се десет година од
смрти наше драге

НАТАЛИЈЕ

СТУПАР

Њени најмилији: 

СВЕТЛАНА, ДУШАН

и АЛЕКСАНДАР

(77/310812)

У суботу, 4. децембра, у 12 сати, обележићемо годи-
шњицу од смрти нашег драгог оца, свекра и деде

МИЛАДИНА БАТИНИЋА
Заувек твоји синови БРАНИСЛАВ и МИЛАН

(5/310693)
са породицама
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ВИТОР РОГИЋ

Свом драгом супругу, оцу и деди дајемо четр-

десетодневни помен, у петак, 3. децембра, на

Новом гробљу, у 11 сати.

Његови најмилији

(9/310704)

6. децембра навршава се најтежа година без најбољег и највољенијег

супруга и оца

НЕНАДА ЈАНДРИЋА

Година прође, ал дан без тебе никад...

Никада ни проћи неће, све је претешко без тебе... Сваког дана недо-

стајеш више него претходног звездо наша једина!!! Наше си све и у

сновима и јави!!! 

Воле те бескрајно супруга БИЉАНА и ћерка ДУЊА

(39/310747)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Драги наш зете много нам недостајеш, чу-

вамо те свакодневно у свим причама, ми-

слима и срцима.

Твој таст СЛАВКО, ташта РАДА, 

шуре ДЕЈАН и ДЕЈАНА

(41/310747)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НЕНАД ЈАНДРИЋ
Драги наш зете заувек ћеш бити у нашим мислима и
срцима.

Ујка ЧЕДА БОГОЈЕВИЋ са породицом
(40/310747)

Драгој Дади, сваји, Вери и тети

ВЕРИ КРЧАДИНАЦ
рођ. Ђорђев

Прошла је година а сва осећања су стала у једну реч – недостајеш...

Сестре НАДА и ЗОРИЦА са породицама
(43/310752)

Прошла је година од

смрти

БРАНКА

ЗОЈКИЋА

Остаћеш увек

у срцима

твојих најмилијих

(58/310774)

Годину дана откако је у наручју Божјем са сво-

јим супругом и дететом

ЂУРАЂЕВИЋ

СЛАВОЉУБ ВАНГЕЛИНА ДРАГАНА
1950–2014. 1953–2020. 1973–1997.

ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

(89/310829)

НЕНАД ЈАНДРИЋ
1982–2020.

Драги сине и брате, 

прође претешка година пуна туге и бола.

Живећеш док год и ми живимо.

Твоји: мама, тата, брат и снаја

(98/310841)

Прошло је тужних четрдесет дана од смрти наше вољене

ДАРИНКЕ ЦВИЈИЋ
1941–2021.

Недостајеш...

Нека милостиви Господ твоју душу смести у најцветније рајске ба-

ште. Ти нас чувај од овоземаљског зла, а ми ћемо тебе од заборава.

Супруг ВЛАДЕ, син ВИНКО, снаја ЈЕЛЕНА, 

унуци ВЛАДИМИР, МИЛАН и ЂОРЂЕ

(49/310760)

8. децембра даваћемо четрдесетодневни помен

нашој мајци и баки

СТОЈАНКИ САВУЛОВ

Њени најмилији
(106/310846)

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Прође година, недостајеш још више. Не бледи сећање

на твој добри лик и велико срце. Куме, почивај у миру.

Кум ГОРАН КНЕЖИЋ
(119/310871)

Прође година бола, туге и празнине

ЈОВО ШУНКИЋ
1934–2020.

Не постоји време које може да избрише љубав и сећа-
ње на тебе. 
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга БРАНИСЛАВА, 

синови НИКОЛА и ЂОРЂЕ, унучад ЈОВО и СОФИЈА

и снајка МИЛЕНА
(15/310720)
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ПОМЕН

ЗОРАН ЂУРЂЕВ
2. XII 2019.

Дани се ређају па прођоше и две године од на-

шег губитка. Недостајеш.

У нашим срцима туга.

СВЕТЛАНА, БОШКО и КСЕНИЈА са породицама

(8/310701)

5. децембра навршава се пет година откако није

са нама наш драги

МИЛОРАД БОДИРОГА МИЋА
1950–2021.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

Супруга МИЛИЦА и ћерке

БИЉАНА и НАТАША с породицама

(10/310708)

6. децембра се навршава пет тужних година от-

како није са нама наша вољена

РАДОЈКА ВУЛЕВИЋ

Памтимо заједничке дане љубави, среће и радо-

сти. Туга и празнина остаће заувек.

С љубављу и тугом твоји најмилији

(12/310713)

МАРИЈА

АНТОНИАДИС
1932–2003.

Увек си била посебна

и вољена.

МАРИНЕЛА, 

ЕЛЕНИ, ДОНАТЕЛА

и АФРОДИТА
(11/310710)

СЕЋАЊЕ

МАНОЈЛО

ШИПОВАЦ
2001–2021.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на нашег драгог Тају.

ГОГА и ЈЕЈА
(36/310742)

4. децембра, у 11.30, на Новом гробљу даваћемо полугодишњи

помен мом вољеном тати

МИРОСЛАВУ МАРУНИЋУ МИЋИ
1949–2021.

Тата, недостајеш нам много за све лепе догађаје и велике успе-

хе твоје унуке МАРИНЕ!

Воли те твоја ћера МИЛИЦА

(47/310756)

Већ пола године ниси ту, а сузе и даље саме теку

Деда МИЋА

Деда, имали смо још много тога да испричамо. Стазе, којима

смо често и много ходали остале су празне. Знам да си поно-

сан на мене, на то што сам јака, што сам успела да наставим

да живим онако како си ме ти целог живота учио и што сам

дипломирала. Верујем да ме гледаш однекуд. „Смрти нема.

Има сеоба!”

Волим те највише на свету, твоја једина

и неутешна унука МАРИНА!

(48/310756)

СЕЋАЊЕ

6. децембра 2021. навршава се тридесет година од по-

гибије у ЈНА нашег сина, брата, девера, стрица...

СРЂАН ПЕРУНИЧИЋ
1970–1991.

Волимо те, носимо твој лик у оку и чувамо успомену у
срцу.

Мајка ДУШАНКА, отац СТОЈАН

и брат ГОРАН са породицом
(50/(310762)

МИЛЕНКО

УВАЛИН
4. XII 2016 – 4. XII 2021.

Капетане мој, прође

пета година...!

ИГОР са породицом

(68/310789)

9. XII 2014 – 9. XII 2021.

ГАВРИЛО

НЕШКОВИЋ
из Омољице

Оче, с поносом, љу-

бављу и тугом у срцу

чувам успомену на

твоју, искреност, по-

штење и несебич-

ност.

Твоја ћерка ВЕРА

(64/310779)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

КОМЛУШАН
29. XI 2003 – 29. XI 2021.

Душко мој, до краја

живота чуваћу те од

заборава.

Твоја РАДИЦА
(67/310786)

7. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваће-

мо четрдесетодневни помен нашој драгој су-

прузи, мами и баки

ЈЕЛЕНИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Поносни смо што си била део наших живота,

празнина је неутешна, али љубав је вечна.

Супруг ДРАГАН, ћерке СЛОБОДАНКА и ЈАСМИНА,

зет МИЛАН и унуци АЊА и МАТЕЈА
(75/310800)

4. децембра навршава се пет година откако није са
нама наш

МИЛЕНКО УВАЛИН
… И даље недостајеш...

МИЛАН са породицом, ЈОВАНА и ЈЕЛЕНА
(90/310830)

ЈОЦА

НИКОЛИЋ

Прошла је година без

тебе, препуна туге,

бола и празнине, али

неизмерна љубав ко-

ју осећамо према те-

би никада неће про-

ћи!

Заувек твоји: ВУКА,

МАРИНА и ИГОР

са породицом
(87/310827)

СЕЋАЊЕ

7. XII 2011 – 7. XII 2021.

МИЛИВОЈ ПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Његови најмилији

(84/310820)

У суботу, 4. децембра 2021, у 12 сати, на

гробљу у Банатском Брестовцу даваће се

четрдесетодневни помен нашем

ЉУБИШИ МИРКОВУ

Четрдесет је тужних дана откако ниси са

нама. Увек ћеш бити у нашим срцима.

Остајемо неутешни: супруга КАТАРИНА,

ћерка МАРИЈА и син БОРИС

са породицама

(86/310826)

Сећање на браћу

ДОБРОСАВЉЕВИЋ

РАДИСАВ ХРАНИСЛАВ
двадесет година седам година

Време пролази, бол, туга и празнина остају.

Сестра ЖИВКА са породицом

(124/310880)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Идеја о седењу на две столице у
појединим тренуцима чиниће вам
се врло интересантном, али пут за
решавање проблема у вези ипак
је искреност. Колико год да вам је
ситуација на послу нестабилна,
скупите снагу да ствари решавате
дипломатијом.

Све што будете планирали, а има
везе са иностранством, биће
повољно. Проширићете круг
пословних сарадника. Могућ је и
изненадни пут. Љубавно поље ће
бити турбулентно. Мање несугла-
сице с партнером могу прерасти у
озбиљну свађу.

Ово је прави тренутак да мало
пређете своје границе и решите
све недоумице и проблеме онако
како ви најбоље знате – директно.
Сигурни сте у себе и своје могућ-
ности, а помоћ вам стиже у пра-
вом тренутку. Љубав, шта то
беше?

Многи Бикови ће решити свој
емотивни живот и донети одлуку:
раскид или брак. Ако вам се ука-
же прилика да отпутујете у ино-
странство, искористите је. Могуће
је да размишљате и о сопственом
бизнису. Новчани приливи ће се
повећати. Од вас све зависи.

Пазите се својих исхитрених одлука
и непровереног суда о другим
људима. Олако прелазите преко
добрих понуда и сувише се руково-
дите личним проценама, не уважа-
вајући ничије мишљење. Водите
рачуна о томе у шта улажете. Кон-
такти са странцима су веома добри.

Будите опрезни у саобраћају,
посебно као пешак. Бићете ужур-
бани, али и организовани, па
успевате све да приведете крају
на време. Могући су и договори
за нови посао. Љубомора вам
није својствена, али партнер ће
вам задавати главобољу.

Имаћете веће издатке, али и неоче-
кивани добитак. Не постоји ниједан
разлог за вашу нервозу – послови
ће ићи и боље од планираног.
Немојте имати мала очекивања и
мале жеље, само велике. Избега-
вајте свађе с партнером. Слободни
Јарчеви могу ући у нову везу.

Пред вама је период потпуног и
брзог раста. Имаћете више среће
него памети. Не одбијате сарад-
њу чак ни када вам то не доноси
очекивани приход. Ако сте уса-
мљени, а не желите да излазите
или немате времена за то, ту је
интернет.

Чувајте се преваре од стране
људи које не познајете довољно и
не наседајте на приче о лакој
заради. Оне Рибе које раде, могу
очекивати изузетно повољан
период. Уз мало такта оне могу
постићи велики успех. Веза вам
помало улази у монотонију.

Како год да се осећате, будите
дипломата и не супротстављајте
се превише, јер ћете извући
дебљи крај. Не поверавајте се
људима с којима радите, јер ће то
бити погрешно протумачено.
Ваше расположење ићи ће од
еуфорије до депресије.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Учестале свађе с партнером поре-
метиће вам многе послове. Не
будите брзоплети у доношењу
одлука и не вређајте се ако неки
планови или послови буду одло-
жени. Можете очекивати мањи
проблем и с неким од старијих
чланова породице.

Најважније је да верујете у себе и
своје могућности. Притисци које сте
трпели ових дана престају и отвара-
ју се нове могућности да решите
своје пословне проблеме. Новац
вам стиже. Чини вам се понекад да
партнер не мисли на вас онолико
колико ви мислите на њега.
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МЕСТА КОЈИМА СЕ ПОНОСИМО

ПАНЧЕВО КАО ИЗВОР ВЕЧИТЕ ИНСПИРАЦИЈE
„Дунав се улива у Тамиш, из свих
мора, из свих океана, Панчево – то је
кад се вратиш, у своје срце једног
дана.” Овим речима је Мирослав Мика
Антић описао Панчево. Био је у пра-
ву. Панчево једноставно зна да вам
украде срце. Препознатљиво по бувљој
пијаци и загађеном ваздуху, испод
негативних етикета крије културна
добра, одличан провод, кафане с
душом, добре људе, звуке тамбуре и
још много тога. За тренутак замисли-
те да сте туристички водич и да неком
ко је дошао из стране земље треба да
дочарате лепоте свог града. Шта бисте
показали госту?

Културно наслеђе

„Водена капија града” је популарни
назив за светионике који се налазе на
ушћу. Саграђени су 1909. за време
аустроугарске владавине, када је Пан-
чево било развијен индустријски цен-
тар и роба се транспортовала речним
путем, па је било неопходно изградити
светионике ради сигнализације. Гра-
ђени су од жуте опеке и једини су све-
тионици дуж целог дунавског тока. На
свој стоти рођендан светионици су
обновљени и стављени под заштиту
државе. Панчевачки светионици су
оставили свој траг у филателији. Као
једини речни светионици, нашли су се
на поштанској маркици издатој у вре-
ме Краљевине Срба, Хрвата и Слове-
наца. На кеју је у току летњих месеци
обавезна вожња чамцем или катама-
раном „Панука”, јер се тако град може
доживети из друге перспективе, с реке.

Поред светионика, Панчево се може
похвалити и другим веома значајним
споменицима културе. Грађевине које
би могле да се нађу у програму оби-
ласка јесу и Преображенска црква,
саграђена 1873, и Црква Успења Пре-
свете Богородице. Посебно је зани-
мљива Црква Свете Ане, позната као
Вајфертова капела, породична заду-
жбина Ђорђа Вајферта. Једино место
у граду на ком се могу чути звуци
оргуља јесте Римокатоличка црква Св.
Карла Боромејског. Ова црква се нала-
зи на Тргу мученика, у близини кеја.

Трг је лепо уређен, а занимљив је
податак да су овај трг и црква послу-
жили као сценографија за филмове
„Маратонци трце почасни круг”, „Ко
то тамо пева”, „Зона мртвих”, а овај
простор је био занимљив и екипи која
је радила серију „Шешир професора
Косте Вујића”, па су се млади глумци
на неко време нашли у клупама пан-
чевачке Гимназије. Пратећи траг каме-
ре, стићи ћете до кеја на ком је сни-

ман „Балкан експрес”. За љубитеље
железнице ту је музејска композици-
ја која се састоји од парне локомоти-
ве и два вагона. На кеју се налази

Црвени магацин, а саградио га је вој-
ни ерар 1785. и као житни магацин
има велику документарно-историјску
вредност. А како је у близини стара

зграда која чува тајну Вајфертовог
пива, то је нешто чиме се треба похва-
лити пред страним туристима. Стара
пивара је најстарији индустријски
објекат на територији Војводине.

Манифестације

Место на ком се можете опустити,
уживати у природи, засвирати гитару
и забавити се с пријатељима јесте
Народна башта. У центру Народне
баште, у музичком павиљону, током
летњих вечери одржавају се музичке
манифестације, драмске минијатуре
и књижевне вечери.

Уколико је ваш гост расположен за
нешто другачији провод, воли гласну
музику и гужву, онда је идеалан тре-
нутак да Панчево посети за време
карневала. Карневал у Панчеву има
интернационални карактер и пружа
добру забаву, с великим бројем машто-
витих маски. У поворци се нађе око
2.000 костимираних учесника, чије
су тачке праћене гласном музиком.
Спој различитих култура и традиција
је оно што ову манифестацију чини
значајнијом.

„Дани Вајферта” су прилика да се
гост упозна с дугом традицијом пивар-
ства у Панчеву, али и у Србији уоп-
ште. На овој манифестацији се могу
пробати најразличитија пива малих
пивара из целе Србије. Цео догађај
прати добар музички програм, па је
госту загарантован добар провод.

Сузана Јанковић

„Нека друга ја” јесте дебитантски
трилер Kетрин Фокнер, истражи-
вачке новинарке магазина „Тајмс”,
који говори о тежњи сваке жене да
се оствари у улози мајке, компли-
кованим међуљудским односима и
тајнама које прете да сваког трена
изађу на видело.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
како бисте допунили стих: „Тиха вода
брег рони...”. Књиге из „Вулкана”
добиће аутори следећих порука:

„... А мене у књижару жеља гони.”
„Тиха вода брег рони, књигу мени

ти поклони.”
„Лагуна” ће наградити ове одго-

воре на питање да ли је кечап смути:
„Онај најјефтинији јесте смути –

смути, па проспи.”
„Јесте ако је домаћи. Онда га баба

над шпоретом цео дан мути, мути,
док га не смути.” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Да ли
ви знате за неки љубавни троугао у
свом окружењу?”, наградићемо по
једном књигом. Не би требало да
одговор буде дужи од једне до две
реченице. У наслову имејла напи-
шите назив књиге за коју конкури-
шете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

У роману „Живот пре човека”
добитница Букерове награде и
ауторка бестселера „Слушкињина
прича” Маргарет Атвуд доноси нам
бритку анатомију модерног брака
кроз визуру изузетно сложеног
љубавног троугла.

Духовито и благо меланхолич-
но, ауторка описује модерну поро-
дицу и романтичну љубав, све вре-
ме нас подсећајући да јој прети
изумирање.

Живот 
пре човека

Нека друга ја

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Кад бисте
могли да на један дан будете неко
други, ко бисте били?”, наградиће-
мо по једном књигом. Не би треба-
ло да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пре 112 година изграђене две куле све-
тиље – светионици на ушћу Тамиша у
Дунав – направљене од опеке и камена,
биле су једини пар светионика на чита-
вом току Дунава. Оне су некада биле
путоказ чамцима и бродовима да су на
добром путу до сигурне панчевачке луке,
а данас су симбол града.

Занимљива је историја кула светиља.
Према релевантним изворима (Завод
за заштиту споменика културе Панче-
во), аустроугарске власти су после попла-
ва што су 1888. године погодиле град и
онемогућавале безбедну пловидбу Тами-
шем 1909. године издале налог за изград-
њу светионика на 1.154. километру тока
Дунава од ушћа у Црно море.

Поморски закони су налагали да је
неопходно изградити светионик на десној
обали притоке, али је одлучено да се
изгради по кула на обе стране, што ове
светионике, уз специфичну архитекту-
ру неуобичајену за тај историјски пери-
од, чини посебним. Светионици су, зато,
проглашени спомеником културе од
великог значаја 1972.

Јединствени у Европи

Аустроугарске власти су 1909. године у
Будимпешти донеле план развоја Пан-
чева у оквиру ког је предвиђена и град-
ња двају светионика, да би се град
развио и на другој обали реке. У оно
време много бродова је испловљавало и
упловљавало у панчевачку луку, а Тамиш
је био врло захтеван за пловидбу; тада
се пловило на једра и весла. Постојало
је десетак канала којима се Тамиш ули-

вао у Дунав – канали су мењали изглед
због водостаја и стварали су се спрудо-
ви на које су се бродови насукавали.
Систем канала изграђен је 1905, а нај-
већи од њих постао је вештачко корито
реке током ниског водостаја и на ушћу
овог канала у Дунав постављен је пар
светионика, јединствен у Европи, како
би капетани бродова у време великог
водостаја могли да виде где треба упло-
вити у главни канал: на врху светиони-
ка гореле су петролејске лампе и лампе
на гас које су пружале путоказ, а данас
само на десном светионику постоји елек-
трична лампа са фото-ћелијом.

Светионици су изграђени у стилу вој-
ничке архитектуре. Кружна основа је
од камена и пречника је 15,3 метра, а
на две стране – једној ка води и другој
ка копну – налазе се степенице које
воде до куле. Куле светионика саграђе-
не су од опеке, а највиши делови обеју
кула од металних профила на које је

постављен кров. Прилаз светионицима
могућ је с воде током читаве године,
док им је с копна могуће приступити у
периодима нижег водостаја река.

Статус културног добра

У публикацији „Два светионика на ушћу
Тамиша у Дунав” стоји да је после сто
година од изградње светионицима била
неопходна реконструкција како би се
спречило даље пропадање несвакида-
шњих речних капија Панчева. Највећи
проблем су представљала оштећења на
конусној основи која су настала услед
честих осцилација водостаја, таласа,
ветра и утицаја пловила.

Из Завода за заштиту споменика кул-
туре кажу да статус културног добра
подразумева чување и ненарушавање
карактеристика тог добра, попут аутен-
тичности, реткости и стилских карак-
теристика, о чему је морало да се води
рачуна приликом санације. Прикупља-

ње документације и израда плана и про-
јекта санације започети су 2000, а радо-
ви су почели 2006. Уложено је пет мили-
она динара у реконструкцију, а када је
она завршена 2017. године, светиони-
ци су предати на чување Граду, одно-
сно Туристичкој организацији Панче-
ва. Запослени у ТОП-у редовно обила-
зе, чисте и одржавају симболе града.

ТОП поседује и катамаран „Панука”,
па су честе туре овим бродићем који
превози Панчевце и туристе. Када брод
уплови из Дунава у Тамиш, запослени
на њему показују панчевачке знамени-
тости из 18. века, с почетка индустрија-
лизације, које данас имају другачију
намену: пре неколико векова Панчево
је због чињенице да лежи на две реке и
да се налазило на тадашњој граници
између Аустроугарске и Турског цар-
ства било значајан центар производње
и трговине. Тако, долазећи реком Тамиш
ка центру града, путници могу да виде
некадашњу свилару, направљену 1900,
некада житни Црвени магацин, изгра-
ђен 1784, Вајфертову пивару из 1722…

Пар светионика унапредио је извоз
робе и превоз путника који су с Дунава
упловљавали у Тамиш. У Панчево је
1844. године упловио први пароброд, а
десет година касније прорадила је редов-
на линија Земун–Београд–Панчево,
којом су у град почели да пристижу
пословни људи и туристи. Транспорт
робе и људи реком био је тада основни
начин превоза.

Данас наше две реке – Дунав и Тамиш
– спајају велелепни светионици, панче-
вачке куле светиље. С. Трајковић

ВОДЕНЕ КАПИЈЕ ГРАДА: КУЛЕ СВЕТИЉЕ

Речни путници – добро дошли у Панчево
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Промоција занимљивог серија-
ла кратких документарних фил-
мова под називом „Почудиште”
приређена је у четвртак, 25.
новембра, у дворани „Аполо”.
Овај серијал, чији су аутори Алек-
сандар Репеџић, етнолог-антро-
полог, и Анђела Ђермановић,
визуелна уметница, говори о
митовима, легендама и народ-
ним обичајима Балкана.

Пилот-епизода која је прика-
зана у „Аполу” снимљена је у
источној Србији – у Kучеву, Волу-
ји и насељу Дубока, а екипа
наставља снимање и на другим
локалитетима.

– Ми трагамо за митовима,
легендама и обичајима на тери-
торији Србије и Балкана, па и
ширег подручја, и себе дожи-
вљавамо као својеврсне хрони-
чаре времена. Александар пола-
зи с научног гледишта, а ја као
уметник имам право да се 
расплинем и да представљам
ствари културолошки и са инту-
итивне стране. Он је ту да их
објасни, а ја да помогнем људи-

ма да их осете. Потрага за суштин-
ским јесте оно што ми заправо
радимо. Почели смо од источне
Србије и културе Влаха, али ћемо
кренути и у друге крајеве – рекла
је Александра Ђермановић.

Мистерије Балкана, бића која
егзистирају у људској имагина-
цији вековима, тајанствени гра-
дови, феномени магије, урбане
и руралне легенде, паранормал-
не појаве, загробни живот и обре-
ди, али и живот маргинализо-
ваних група само су неке од тема
које се преплићу у „Почудишту”.
Богата народна и духовна кул-
тура представљена је без сенза-
ционализма, а различити фено-
мени приказани су онаквима
какви заиста јесу.

Kроз мистичне ритуале и оби-
чаје заједно са Анђелом публи-
ку води Александар Репеџић,
који има 17 година професио-
налног теренског искуства у обла-
сти етнологије и антропологије,
али и неколико реализованих
документарних филмова.

– Имао сам ту срећу да током

студија обавим више теренских
истраживања захваљујући музе-
јима у Мајданпеку и Пожарев-
цу и другим установама, као што
је Балканолошки институт. Кроз
све те активности упознао сам
различите културе и народе који
живе на Балкану, а и шире, а
овај пројекат је продукт свега
тога. Колегиница Анђела и ја
надамо се да ће „Почудиште”,
кроз осветљавање свих ретких и
културних чудноватости, помо-
ћи у очувању културне баштине

и преношењу лепоте друштве-
них разноликости на овим про-
сторима – истакао је Репеџић.

Током вечери кратак програм
усклађен с темом скупа извели
су Огњен Јанић, виолиниста из
Средње музичке школе „Јован
Бандур”, и чланови КУД-а „Стан-
ко Пауновић”. Пилот-епизоду
представљену у „Аполу”, као и
сваки наредни филм који наста-
не у оквиру серијала можете пра-
тити на „Јутјуб” каналу „Почу-
диште”.

Нови Споразум о сарадњи у
области културе и стрипа изме-
ђу Француског института у
Србији, Међународног центра
за стрип и илустрацију из Ангу-
лема (Француска), Народне
библиотеке Србије, Града Пан-
чева и Агенције „KомуникАрт”
потписан је у петак, 26. новем-
бра, у просторијама Градске
управе.

Овим документом предвиђен
је наставак резиденцијалног
програма у области стрипа
између Француске и Србије,
који се од 2020. одржава у два
града: Ангулему и Панчеву.
Новина је почетак сарадње с
Народном библиотеком Срби-
је на пројектима очувања срп-
ских стрип-колекција и диги-
тализације оригиналних дела
из области српског и југосло-
венског стрипа.

Музеј стрипа, што да не?

Споразум су потписали Ста-
нислас Пјере, директор Фран-
цуског института у Србији,
Пјер Лунгерети, генерални
директор Међународног цен-
тра за стрип и илустрацију
(CIB DI), Драгана Милуновић,
заменица управника Народне
библиотеке Србије, Алексан-
дар Стевановић, градоначел-
ник Панчева, и Моника Хусар
Токин, директорка Агенције
„KомуникАрт”.

– Срећан сам што је спора-
зум проширен и на Народну
библиотеку Србије и што ће
наша мисија бити проширена
и на обуку библиотекара, уз већ
постојеће уметничке резиден-
ције у области стрипа. Сјајно
би било да оваква врста спора-
зума буде и почетак размишља-
ња о стварању музеја стрипа
овде у Србији, о чему смо 
разговарали и с министарком

културе Мајом Гојковић – рекао
је Станислас Пјере.

Јачање сарадње

Циљ овог споразума је јачање
уметничке, научне, педагошке
и културне сарадње између две
земље. Између осталог, спора-
зум предвиђа заједничку орга-
низацију радионица и обука
намењених цртачима, развој
научне сарадње у виду студија
и чланака који се тичу срп-
ског стрипа с циљем успоста-
вљања библиографске базе, 
размену докумената и библи-
ографских података, копро-
дукцијски рад на изложбама,
организацију позајмица стрип-
-радова и друго.

– Овај споразум је један од
најактивнијих, најбогатијих и
најживљих докумената те врсте
које имамо на међународном
нивоу. Народна библиотека ће
додатно обогатити наше актив-
ности, а очекујем и конкретне
кораке који се тичу конзерваци-
је, очувања и промовисања насле-
ђа у области стрипа. Моја лична
намера је и да ауторе и све оно

што се дешава у области стрипа
учинимо познатим у Францу-
ској, будући да сам изненађен
квалитетом стваралаштва у обла-
сти девете уметности у Србији –
истакао је Пјер Лунгерети.

Укрштене резиденције

У оквиру посете председника
Републике Француске Емануе-
ла Макрона Србији, 2019. годи-
не је потписан први међудржав-
ни Споразум о сарадњи у обла-
сти културе и стрипа. Пројекат
„Укрштене уметничке резиден-
ције из области стрипа Србија–
Француска” резултат је тог спо-
разума и подразумева успоста-
вљање стрип-резиденција изме-
ђу две земље.

Партнер на пројекту у Панче-
ву је Агенција „KомуникАрт”, у
оквиру чијег фестивала „Нова”
се организује програм резиден-
цијалног боравка у Србији.
Директорка агенције Моника
Хусар Токин осврнула се на доса-
дашње резултате тог програма:

– Засад имамо једну обја-
вљену графичку новелу Ализе
де Пен, која је овде била про-

шле године на резиденцијал-
ном боравку. Илија Јаковље-
вић, који се управо вратио с
резиденције из Ангулема, тако-
ђе је завршио свој стрип и изда-
ће га у самосталној продукци-
ји. Kлер Бро је отишла из Пан-
чева пре мање од месец дана
врло задовољна, с новом моти-
вацијом да заврши своју гра-
фичку новелу, а Драгана Рада-
новић, која је прва отишла у
Ангулем прошле године, ради
на својој докторској тези. То је
управо стрип који је развијала
у Ангулему. Ми већ сада види-
мо озбиљне резултате наших
резиденција, а са сопственог
резиденцијалног боравка у
Француској сам се вратила с
много идеја, с много жеља да и
сами напредујемо као органи-
зација, али и да поделимо наша
искуства с Градом Панчевом и
другим градским институција-
ма. Засад видимо сјајну подр-
шку и Министарства културе,
а надамо се да ће та подршка у
будућности уродити и неким
новим програмима које ћемо
заједно реализовати.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СТРИПА

ДЕВЕТА УМЕТНОСТ КАО МОСТ 
ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ

ПРОМОЦИЈА СЕРИЈАЛА „ПОЧУДИШТЕ”

О митовима, легендама и 
другим чудноватостима Балкана

ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Достојевском у част
Поводом обележавања 200
година од рођења великог
руског писца Фјодора М.
Достојевског (1821–1881), у
Градској библиотеци је при-
ређена изложба коју је, на
основу грађе из фондова те
установе, припремила Љиља-
на Дракшан, виши библиоте-
кар.

Изложбом су хронолошки
представљени први књижев-
ни радови „Бедни људи”
(1845), „Њеточка Њезванова”
(1849), „Записи из мртвог
дома” (1860), „Идиот” (1867)...
Поставку чине и породичне
фотографије, као и изабране
пишчеве мудре мисли.

Део изложбе посвећен је

мишљењу других писаца и
филозофа који су ценили
пишчеву генијалност. Међу
њима су Исидора Секулић,
Томас Ман и Николај Берђа-
јев. Изложене су и најновије
фотографије недавно рестау-
рираног музеја у Москви, који
је отворен поводом 200 годи-
на од рођења књижевника.

Као засебна целина, на изло-
жби су се нашла и дела Досто-
јевског на руском језику. Она
припадају Библиотеци Руске
колоније, која је део фонда
панчевачке библиотеке. Пре-
ма речима Љиљане Дракшан,
већина истакнутих публика-
ција издата је у Берлину два-
десетих година прошлог века.

КОНЦЕРТ МЛАЂИХ АНСАМБАЛА „ПАУНОВИЋА”

Ни талентованије деце
ни бољих педагога

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Имао сам погрешна очекива-

ња од филма „Lamb” (2021),

минималистички снимљене

психолошке хорор драме која

долази са Исланда. Трејлер

ме је навео да очекујем филм

о, на неки начин, психички

начетим људима који одгајају

јагње као људско дете.

Међутим, иако је филм у

суштини то,

једна ситна

ствар поме-

ра га са оно-

га што сам

мислио да

ће бити:

п о р о д и ч н и

психолошки

хорор, и гура

га у раље

фолклорне,

скоро гро-

тескне поро-

дичне психо-

бајке, а то је

да се наре-

чено јагње

родило с људским телом (!) и

да је очигледно жељна роди-

тељства „мајка” (Noo mi Rapa -

ce) моментално решила да га

растави од мајке овце.

Дакле, у старту имамо еле-

мент супернатуралног, скоро

етно-фолклорног мотива

какав можемо да замислимо

да је имплементиран у биће

исландске заједнице, која

делом зависи и од сточар-

ства.

Међутим, иако је лако у

овом филму препознати моти-

ве родитељства „по сваку

цену”, мира, стабилности и

емотивне сржи коју родитељ-

ство, па макар и псеудодетету

с јагњећом главом (али не у

сосу), уноси у суморну раднич-

ко-фармерску свакодневицу

испуњену работом од јутра до

мрака и мучним зурењем у

празну колевку, начињу се и

мотиви судара људског и

животињског света, петљања

људске себичности и саможи-

вости у природни поредак

флоре и фауне која покушава

да нађе начин да се одупре

људском утицају и жељи да

отме и присвоји оно што му не

припада.

Покушај симулакрума поро-

дичне идиле исландског брач-

ног пара с хибридом човека и

животиње на тренутак наруша-

ва долазак

мужевљевог

брата, који,

убрзо, иако

скептичан ,

п р и х в а т а

њ и х о в у

уобразиљу.

Међутим, то

је тек један

од два или

три догађаја

који ће поре-

метити иначе

миран и успо-

рен ритам

овог филма.

Он иначе

брзином пужа са сломљеним

ногама „хрли” у сусрет нечему

што ће бити ипак шокантан и

помало изненађујући крај.

Филм који је тешко описати

и још теже препоручити, с јед-

не стране је типична бизарна

психодрама студија А-24 који

је искеширао лову на сам

помен јагњета и колевке, а с

друге стране један спор, на

моменте монотон филм тема-

тизације свакодневице у

окриљу исландске пустоши и

фармерског живота.

„Lamb” није за свакога и

више ће пријати стрпљивим

љубитељима каквих филмских

бизарности који не очекују

крешендо на свака два минута

и који ће се задовољити пси-

холошком алегоријом о роди-

тељству и вези човека и при-

роде у контексту фолклорне

приче која је више непријатна

него што је филмски забавна.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Lamb”: Зашто беба
блеји усред ноћи?

Концерт дечјих
ансамбала Кул-
турно-уметнич-
ког друштва
„Станко Пауно-
вић” који је одр-
жан у уторак,
23. новембра,
напунио је дво-
рану Културног
центра до последњег места.

Увек када наступају најмла-
ђи фолклораши панчевачка
публика тражи карту више и
не штеди дланове. Овог пута
их не би могла штедети све и
да је то хтела, јер су наступи
свих ансамбала били више него
изузетни. Истовремено је и зачу-
ђујуће и задивљујуће колико
талентоване деце наш град има,
али и колико стручни људи с
њима раде.

На концерту су своје умеће
представили играчи, свирачи
и певачи свих узраста: од фол-

клорног забавишта и школе
фолклора, преко припремне
групе нижих разреда, дечјих
ансамбала нижих и виших
разреда, дечјег тамбурашког
оркестра и полазника школе
фруле, до подмлатка женске
групе певача и омладинског
ансамбла.

Љубитељи српске традици-
оналне игре и песме нису оста-
ли ускраћени ни за наступ
мушке и женске певачке гру-
пе, нити првог ансамбла. Ови
момци и девојке су на крају
измамили вишеминутни апла-
уз, овације и позиве на бис
извевши кореографију која им
је недавно донела прву награ-
ду на фестивалу „Београдски
победник”. Све извођаче су пра-
тили народни и тамбурашки
оркестар.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



гих места и иностранства. 
Након тога о значају акустич-

не гитаре и овог фестивала гово-
рио још један вишегодишњи уче-
сник и суорганизатор „Гашиних
акорда” – Зоран Илић, који годи-
нама успешно води школу гита-
ре „Гитарта”.

Он је са своја два ученика –
Борисом Грудачићем и Дамја-
ном Томићем – започео ревијал-
ни наступ младих нада. Одли-
чан утисак оставио је „Јутарњи
програм”, као и једина девојка у
бенду – Мирјана Велић, а ништа
лошији нису били ни Лука Сте-
вановић, Лука Биро, Урош Анђе-
левски, Димитрије Деспотовски
и Марко Јовановић. Они су сво-
јим извођењем хитова као што
су „Она се буди” или „А шта да
радим” измамили много аплау-
за и позив на бис. На тај преди-
ван вајб одлично се надовезао

„Синдром”, последњи победник
фестивала, који су чинили Јеле-
на Вајовић, Матија Драговић,
Немања Стокер и Миомир Ада-
мовић.

Иако овог пута није било так-
мичења и жирија, према зами-
сли организатора, њихове насту-
пе су очински коментарисали
поменути искусни музичари –
Зоран Илић и Жељко Тођераш,
који је потом заједно с још јед-
ном легендом, Милутином Боји-
чићем Мизгетом, додатно уси-
јао атмосферу, а фестивал је у
фуриозном стилу затворио
„Резервни план”.

Било је то вече, боље рећи
поподне, за памћење! И нема
сумње да се негде горе на небу,
гледајући све то, радосно осме-
хивао Гашин брк...

Фото Горан Милошевић и
Ђорђе Анђелевски
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Када се 14. фебруара 2005. на
првом спрату старчевачког Дома
културе окупила група ентузи-
јаста сабраних под именом Кре-
ативни културни клуб, нико од
њих није могао да претпостави
шта ће се догађати петнаестак
година касније.

А наум им је био крајње пле-
менит, с највећомжељом да нешто
вредно сачувају од заборава.

То вредно су позитивне емо-
ције какве може да произведе
само вероватно најсуптилнији
инструмент на свету – акустична
гитара, то јестуметници који путем
тог медијума одашиљу насваки-
дашњу стваралачку енергију.

Све у свему, поменути прегао-
ци из Старчева и околине тог
снежног зимског дана имали су
идеју да очувају сећање на једног
од најупечатљивијих „руковала-
ца” том чаробном справом, а онда
су спонтано одлучили да га поја-
чају тако што ће основати мани-
фестацију којом ће афирмисати
талентоване музичаре, подсећа-
ти на оне преминуле и ширити
талас племенитих вибрација.

Речју, тако је настао фести-
вал „Гашини акорди”, који је
недавно доживео јубиларно, пет-
наесто извођење, чија је круна
наступ бројних младих нада аку-
стичне гитаре из нашег града.

Јединствен музички догађај у
окружењу који, поред афирма-
ције једног тако суптилног
инструмента каква је акустична
гитара, чува и сећање на људе
који су је на овим просторима
прославили, постоји већ петна-
ест година.

У питању је Фестивал акустич-
не гитаре „Гашини акорди”, који
је име добио по старчевачком
рокеру и тамбурашу Драгану
Димитријевићу Гаши.

Историја од које 
прожимају жмарци

Овај вансеријски гитариста је,
осамдесетих година прошлог
века, био веома познат у круго-
вима љубитеља квалитетне урба-
не и староградске музике, које
је својим умећем редовно умео
својски да разгали. То је трајало
све док се 1991. године злокоб-
ни сури облаци нису надвили
над овим просторима, замрачи-
ли нам дотад прилично ведро
небо и отерали многе невине
људе у смрт и патње.

И Гаша је био неко кога је
новонастала ратнохушкачка
ситуација веома раздирала. Ства-
ри су постале горе када је усле-
дио позив на славонско рати-
ште, што његов пацифистички
дух никако није могао да под-
несе. Додатна околност била је
и та што је, као дете из мешови-
тог брака, практично морао да
се бори против самог себе. Све
то га је до те мере поразило да је
14. фебруара 1993. године оду-
зео себи живот. То је била вели-
ка трагедија за родбину, прија-
теље, колеге и поштоваоце њего-
ве музике, а иза њега су остали
многи незаборавни тренуци у
градским кафанама, концерт-
ним дворанама, као и албуми и
снимци. Последње што је оста-
вио била је порука у виду вапаја
да се заустави бесмислени рат.

Рат је, ипак, некако прекинут,
али ране су остале. И тачно два-
наест година касније окупили су
се његови пријатељи и колеге с
намером да га се сете и подсете
на његове врлине. Било их је те
ноћи у Креативном културном
клубу у импозантном броју, а
онда је некоме синула идеја да
симулирају фестивал, то јест да
свако одсвира по сопственом
избору две песме на акустичној
гитари њему у част. Рецимо,
први је био, такође покојни, Оли-
вер Месарош, још један врсни
гитариста, који је у то име извео
ванвремену „Wish You Were Here”

од „Флојда”, а потом се изређа-
ло још десетак музичара. Насту-
пи су били ревијални, без гласа-
ња и победника, али су тада људи
из Креативног културног клуба
осмислили такмичарски фести-
вал, чији је музички уредник
постао чувени панчевачки гита-
риста старчевачког порекла –
Жељко Тођераш Тођа.

– Одлучили смо да од наред-
не, 2006. године кренемо с над-
метањима акустичара и поста-
вили веома озбиљне услове и
пропозиције. А, што је можда и
најважније, сматрали смо да
један део те манифестације, која
је названа „Гашини акорди”, тре-
ба да буде посвећен не само
Гаши већ и људима који су обе-
лежили ту врсту музике, а више
нису међу нама – рекао је Тођа.

Тако је годину дана касније
на фестивалу наступило дванае-
стак извођача, које је оцењивао
еминентни жири у саставу: Алек-
сандар Жикић, Бранислав Лок-
нер и професор Михајло Јовић,
Гашин колега и пријатељ. Инте-
ресантно је и да је први побед-
ник био Панчевац Бане Глува-
ков, касније гитариста „Ван Гога”.

Након тога ова манифестаци-
ја је континуирано расла и сти-
цала међународну репутацију, а
одабир учесника бивао је све
квалитетнији и разноврснији.
Кроз просторије старчевачког
Дома културе продефиловали су
и сви виђенији људи из рокен-
рола, попут Дуде Безухе, Петра
Јањатовића, Љубе Нинковића и
Дејана Цукића, који је и напра-
вио ревијалну свирку за незабо-
рав, а наступали су и атрактив-
ни блуз састави, попут група

„Зона Б” или „Блу фемили”. Било
је и вансеријских такмичара,
како из земље, тако и из окол-
них земаља – од Бугарске, па
све до Словеније и Италије. Ипак,
највише странаца, почев од 2008.
године, било је из Хрватске. Неко-
лико њих је и побеђивало, а вре-
ди споменути данас регионално
познате Микија Солуса или „Вра-
голович дуо”.

– Тиме је на симболичан начин
остварена последња жеља чове-
ка по којем манифестација носи
назив – да помири и поново ује-
дини људе са две зараћене стра-
не. А акустична гитара је пока-
зала да може да зацели чак и
оно што су зли људи и њихово
крваво оружје уништили – навео
је музички уредник фестивала.

Младе наде „чувају ватру”

Фестивал је прошле године, због

епидемијске ситуације, имао пау-
зу, али су се организатори, које
однедавно предводи старчевачка
установа културе, потрудили да
сачувају нит ове лепе и продухо-
вљене мисије, па су у сарадњи с
панчевачком школом гитаре под
називом „Гитарта” направили
мало другачији модел. Упркос
свим препрекама они су окупи-
ли неколико младих састава, пред
којима је светла будућност, а сво-
јим присуством и свирачком подр-
шком велики стимуланс дали су
им прекаљени музичари.

Тако је петнаести Фестивал
акустичне гитаре
„Гашини акорди”
одржан у петак, 26.
новембра, у
Kреативном кул-
турном клубу. Као
и у претходним
навратима, атмос-
фера је била упа-
дљиво позитивна,
а програм је почео
обраћањем поме-
нутог музичког
уредника фестива-
ла – Жељка Тође-
раша. Он је у крат-
ким цртама при-
ближио, пре свега
младим нарашта-
јима, како су наста-
ли „Гашини акор-
ди” и ко је био Дра-
ган Димитријевић

Гаша, а овогодишњи фестивал
био је посвећен и људима који су
својски подржавали ову манифе-
стацију.

– Овог пута смо нажалост пре-
рано морали да се сетимо лика
и дела наших неколико пријате-
ља и колега. Рецимо, Бранислав
Ђековић Ђека, легендарни ото-
ринорокенролог, није пропустио
ниједан фестивал и слободно се
може рећи да је био његов добро-
вољни промотер. Он је био и
неколико пута водитељ и редов-
ни члан жирија, у којем је допри-
нос давао и Милан Јараковић,
оснивач блуз састава „Блу феми-
ли”. Исто важи и за Салета Ђури-
на, који се појављивао и као так-
мичар и остваривао високе пла-
смане, док је Рале Рајачић често
наступао у Старчеву. Ипак, нај-
важније у свему томе јесте да су
сви они пре свега били племе-
нити људи – истакао је Тођа.

Јубиларни фестивал званич-
но је отворио директор Дома
културе Дарко Јешић, који је,
поред осталог, нагласио да је
овог пута, из оправданих разло-
га, морао да изостане такмичар-
ски део и долазак гостију из дру-

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Тиграсти
Мужјак, мешанац, старости две-
-три године, тражи удомитеље.
Онјеблагогтемперамента, добар
је и с псима и с људима, а нау-
чен је да шета на повоцу.

Недавно је кастриран, микро-
чипован и вакцинисан против
беснила, а привремено се нала-
зи у градском прихватилишту у Власинској 1.

Ако га неко тражи или жели да га удоми, треба само да позове
телефон 352-148.

Црне мрвице
Ови лепотани, стари око
три месеца, хитно траже
свој први дом. Било их је
петоро, али је један мали-
шан нашао дом, па су оста-
ли по два дечака и две
девојчице.

Весели су и питоми, сада
и очишћени од паразита,
па су спремни да нађу неки топао дом и улепшају нечији живот.

Друге информације о њима могу се добити на телефон
065/280-26-20.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДРЖАН ПЕТНАЕСТИ ФЕСТИВАЛ АКУСТИЧНЕ ГИТАРЕ У СТАРЧЕВУ 

„ГАШИНИ АКОРДИ” БРИЖНО ЧУВАЈУ СЕЋАЊЕ 
НА ДИВНЕ ЉУДЕ И СУПТИЛНУ МУЗИКУ

Јутарњи програм” улепшао поподне

„Синдром” – последњи победници фестивала

Стручни савети: Тођа, Зоран и Мизге

Тон је био беспрекоран...

Шлаг на петнаестој торти: „Резервни план”

„Гитарта” расадник младих талената



Војводина славила
у Панчеву

Следи гостовање
Динамику

Била је то још једна узбудљива
кошаркашка представа у Хали
спортова на Стрелишту. Иако је
гост из Новог Сада водио већим
делом сусрета, тим из нашег гра-
да увео је меч у неизвесну завр-
шницу, имао је чак и напад за
победу, или бар за продужетак,
али спортска срећа ни овог пута
није била на страни екипе из
Панчева: Тамиш–Војводина
75:77, по четвртинама: 17:26,
15:16, 18:21 и 25:14.

Био је то сусрет једанаестог
кола Адмирал Бет кошаркашке
лиге Србије и седми пораз пан-
чевачке екипе у сезони.

Иако је тим Бојана Јовичића
у уводним минутима водио с
неколико поена разлике, захва-
љујући ефектним „закуцавањи-
ма” Бакрадзеа, Новосађани су
се брзо консолидовали и преци-
зним шутовима за три поена
брзо преокренули резултат у сво-
ју корист. Финиш прве четврти-
не донео је убедљиву предност
Војводине, која је проузрокова-
на и бројним грешкама домаћег
тима у нападу.

Тамиш није успевао да про-
нађе свој ритам, није ишло ни у
другој четвртини... Таман када
би се мало резултатски прибли-
жили гостима, домаћи играчи
су срљали из грешке у грешку,
па су на одмор отишли с десет
поена „минуса” (32:42).

После одмора тим Бојана Јови-
чића је деловао мало другачије.
Одбрана је постала чвршћа, али
и даље није било помака у напа-
ду. Тамиш је имао веома лоше
шутерско вече, јер су његови
играчи промашивали и „чисте”
прилике за три поена, и то у
тренуцима када су могли да ухва-

те резултатски прикључак.
И поред тога што су у четврту

четвртину ушли са заостатком од
тринаест поена (50:63), Саша
Радовић и његови саиграчи нису
се предавали. У главној улози био
је Марко Шиник, који је ефект-
ним продорима и сигурним пое-
нима остварио неколико важних

поена који су потпуно вратили
Тамиш у меч. Придружио му се
и Санадзе, поентирао је и Кова-
чевић, а онда је Шиник, осамна-
ест секунди пре краја, из слобод-
них бацања, смањио на 75:76.
Уследио је брзи фаул домаћих
на Американцу Нилу, који је пого-
дио само једно слободно бацање
– 75:77, а онда је тренер домаћег
тима затражио тајм-аут. Тамиш
језанападимаоседамнаестсекун-
ди... Шиник није успео да изну-
ди прекршај, лопта коју је потом
упутио Санадзе није хтела кроз
обруч...

– Војводина је водила од почет-
ка и заслужено је победила.
Можда ми нисмо реални у неким
очекивањима, јер када упоредим
наш састав и састав Војводине,
евидентно је колико су Новоса-
ђани квалитетнији. Моји играчи
су и у овој утакмици много гре-
шили, поново смо имали много
изгубљених лопти, али и поред
свега, успели смо да се вратимо
у меч, имали прилику и да побе-
димо. Могу да честитам мојим
играчима што, и поред бројних
повреда, стисну зубе и одиграју
утакмицу. Идемо даље, морамо
много да радимо како не бисмо
дошли у ситуацију да се боримо
за опстанак – рекао је после меча
тренер Тамиша Бојан Јовичић.

Двоцифрен поентерски учи-
нак на утакмици имала су само
три играча домаћег тима. Геги
Бакрадзе и Марко Шиник пости-
гли су по двадесет, а Димитрије
Ђорђевић десет поена.

Следећег викенда Тамиш
гостује у главном граду, где ће
укрстити копља с Динамиком.

СПОРТ
Петак, 3. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Љубитељи игре преко мреже у
нашем граду и околини поново
имају разлога за оптимизам.
После два неуспешна викенда
протекла „рунда” одбојкашких
надметања била је успешна за
представнике града Панчева.
Јако важне победе остварили су
и одбојкаши Борца, али и девој-
ке из Одбојке 013.

У Првој лиги Србије на про-
граму је било седмо коло, а после
почетног скора од 3:3 одбојка-
шима Борца се наметао импе-
ратив победе. Они су у Хали
спортова на Стрелишту угости-
ли имењака, Борац из Параћи-
на. Приметна је била нервоза
међу играчима домаћег тима на
почетку меча, али приметан је
био и напредак у игри, јер је
тим из Старчева у међувремену
добио појачање у стручном шта-
бу. Искусни стратег Јовица Цвет-
ковић сео је на клупу старче-
вачког прволигаша, а његови
савети свакако ће бити од вели-
ке користи како играчима, тако
и младим тренерима Војиславу
Павловићу и Душану Јовићу.

Иако је тешко играти под
императивом победе, Старчев-
ци су успели у својим намерама:
Борац – Борац (Параћин) 3:0, по

сетовима 25:22, 25:20 и 25:7.
Коначан исход довољно гово-

ри о томе како се одвијала ситу-
ација на терену. Домаћи тим је
меч започео у грчу, али како је
време одмицало, ослобађао се
притиска и из поена у поен потвр-
ђивао да је у овом тренутку мно-
го квалитетнији тим од ривала
из Параћина. Домаћи одбојка-
ши играли су пожртвовано,
„гинули” су за сваку лопту, али
централна фигура првог сета био
је одлични Немања Дукић, који
је био нерешив проблем за еки-
пу параћинског тима.

Наставак утакмице донео је
опуштенију игру домаћег тима,
разиграли су се Ражнатовић,
Стојсављевић, Кнежевић и
Мадић, веома добро су „дири-
говали” Рајковић и Стоковић, а
Милетић је био непрелазан на
месту либера, па су Старчевци
почели да „мељу” ривала из свих
оружја. Напали су га сервисом,
поентирали су из блока, разор-
ним ударцима „закуцавали” су
лопте у његово поље...

У трећем сету екипа из Пара-
ћина потпуно је збрисана с пар-
кета. Борац је овај део утакмице
добио са 25:7 и тако на најлепши
начин најавио повратак у форму,

али и велики дерби који ће бити
одигран у петак, 3. децембра.

Тог дана, од 18 сати, у Хали
спортова на Стрелишту снаге ће
одмерити Борац и Нови Сад.
Четвртопласирана и трећепла-
сирана екипа на табели у међу-
собном дуелу показаће ко је у
овом тренутку ближи пласману
у елиту. Пред Старчевцима је
још један јако битан дуел, а подр-
шка с трибина биће им потреб-
на више него икад.

Своје навијаче су обрадовале и
девојке из Одбојке 013. Тим из
нашегграда јеуседмомколуДру-
ге лиге „Север” имао јако тежак
задатак, јер је гостовао у Футогу,
на „врућем” терену, где је одувек

било тешко тријумфовати.
Ипак, тим који предводи Вла-

димир Јованчић извукао је поу-
ке из претходног пораза и пока-
зао да има квалитет за високе
домете: Футог вест – Одбојка
013 2:3, по сетовима 21:25, 25:16,
20:25, 25:22 и 10:15.

Био је то пети првенствени три-
јумф Јелене Петров и њених саи-
грачица, а прилику да наставе
победнички низ имаће већ у субо-
ту, 4. децембра, на свом терену.

У Банатском Новом Селу
Одбојка 013 одмериће снаге с
Кикиндом 0230 и покушаће да
освоји нове бодове, који би је
учврстили у врху првенствене
табеле. Утакмица почиње у 13.30.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОПЕТ НА ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

УРОШ – АПСОЛУТНО НАЈЈАЧИ

У малој сали Градске управе у
петак, 26. новембра, пред више
од сто делегата, представника
клубова и савеза с територије
нашег града, одржане су две
скупштине Спортског савеза
Панчева.

Најпре, у редовном заседа-
њу највишег спортског органа
представљени су и једногласно
усвојени извештаји о раду,
финансијски извештаји, као и
извештај Надзорног одбора
Спортског савеза.

Много интересантнија је била
друга скупштина, која је била
изборног карактера. Радно
председништво је ишчитало
више од 30 предлога за новог
председника савеза, а у сали
се чуло само једно име – Сло-
бодан Битевић.

– Пре свега желим да захва-
лим свима на подршци. За мене
је била и остаће велика да част
да предводим једну овакву орга-
низацију као што је Спортски
савез нашег града. Имали смо
великих изазова током најве-
ће пандемије коронавируса, али
сви заједно успели смо да иза-
ђемо као победници. Пред
нашим савезом је још много
пројеката, а један од планова
јесте да наставимо рад на
побољшању инфраструктуре,

тако да ће се у скорије време
сређивати Хала спортова. Хва-
ла свим члановима Савеза на
изузетној сарадњи – рекао је
Слободан Битевић.

Противкандидата није било.
Једногласном одлуком делега-
та за мандатни период од 2021.
до 2025. године једногласно је
изабран нови/стари председ-
ник Слободан Битевић.

Први човек Спортског савеза
Панчева предложио је делега-
тима и тим људи с којима ће
предводити ову институцију у
наредном периоду, што су они
такође једногласно прихватили.

Изабран је нови Управни
одбор, који чине: Јелена Ђор-
ђевић, која ће уједно бити и
потпредседник Савеза, Стефан
Лугић, Славко Станишић, Вла-
димир Илић, Стојан Радано-
вић, Марко Спасов, Мирјана
Савков, Новица Анђеловски,
Милан Полић и Миомир Кала-
бић. Надзорни одбор Спорт-
ског савеза представљаће пред-
седник Мартон Фабијан и чла-
нови Иван Миливојевић и Геор-
ге Помана.

Први сарадник Слободана
Битевића и у наредне четири
године биће нови/стари гене-
рални секретар Спортског саве-
за Панчева Дејан Перић.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ОДЛУЧИО ПОСЛЕДЊИ НАПАД...

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У БОКСУ

СЕДАМ БОРАЦА – СЕДАМ ФИНАЛА

Прошлог викенда је одржа-
но Појединачно првенство
Београда у боксу, на коме су
доминирали млади борци БК-а
Професионалац из нашег гра-
да. Иако је конкуренција била
изузетна, јер се надметало
преко 100 такмичара из БиХ,
Црне Горе и Србије, свих сед-
моро такмичара клуба из
Панчева пласирало се у фина-
ле у својим категоријама. Уз
четири златне и три сребрне
медаље, БК Професионалац
је имао и најбољег боксера у
категорији кадета – заслуже-
но признање понео је тален-
товани Страхиња Самарџић.

Златне медаље у својим

категоријама освојили су:
Тара Рикановић, Стефан
Новаков, Страхиња Самарџић
и Марко Танкосић, а сребр-
на одличја су заслужили:
Петар Самарџић, Урош Попо-
вић и Дамиан Бајић. Екипу
је предводио тренер и творац
младих шампиона Звонко
Димитријевић.

Боксерски клуб Професи-
оналац врши упис деце од 10
до 14 година у бесплатну шко-
лу бокса. Тренира се утор-
ком, средом и петком у
Машинској школи, од 19.30
до 21 сат, а детаљније инфор-
мације могу се добити на
телефон 060/488-38-15.

Међународно такмичење у олим-
пијском дизању тегова „Трофеј
Београда” одржано је у недељу,
28. новембра, у главном граду.

Екипа КДТ-а Динамо насту-
пила је у саставу: Урош Дашић,
Милош Обреновић, Матеја Мија-
товић и Дуња Лалић. Резултати
су се бодовали према „синклер
скору” (однос телесне масе так-
мичара и резултата у биатлону,
односно збиру резултата трзаја
и избачаја).

Дебитанткиња Дуња Лалић
имала је девет успешних поку-
шаја у обе дисциплине, при
чему је у финалним покуша-

јима оборила сопствени рекорд
са савладаних 111 кг у биа-
тлону. Матеја Мијатовић, тако-
ђе дебитант, остварио је резул-
тат од 152 кг (трзај 70 кг, изба-
чај 82 кг) и такође поправио
личне рекорде. Милош Обре-
новић је савладао 105 кг у трза-
ју (лични рекорд) и 125 кг у
избачају. Урош Дашић је поди-
гао 285 кг (трзај 125 кг, изба-
чај 160 кг). Урошев резултат у
избачају бољи је за три кило-
грама у односу на лични
рекорд који је постигао оба-
рањем сениорског државног
рекорда у категорији до 89 кг

на Првенству Србије у Субо-
тици ове године.

На проглашењу победника
пехар за апсолутно најјачег так-
мичара на турниру припао је
управо Урошу Дашићу. Екипу
Динама је предводио председ-
ник клуба Филип Влајић.

Наредно такмичење на коме
ће КДТ Динамо имати представ-
ника јесте Првенство Европе у
пауерлифтингу, које ће бити одр-
жано у Шведској. На шампио-
нату Старог континента у саста-
ву репрезентације Србије насту-
пиће Јована Радованов, апсолут-
но најјача сениорка овогоди-

шњег државног шампионата и
рекордерка Србије. Ово је важан
тренутак за КДТ Динамо, који
ће после 75 година постојања
први пут имати представника
на Првенству Европе.

СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА

РУКОВОДЕЋИ ТАНДЕМ
НАСТАВЉА ЗАПОЧЕТО



Државно првенство у ритмич-
кој гимнастици (Ц-програм
групно) одржано је прошлог
викенда у Свилајнцу. Конку-
ренција је била веома јака, јер
се надметало преко 700 девој-
чица из двадесет једног клуба,
па освојене медаље због тога
још више добијају на значају.

Панчевачки клуб ритмичке
гимнастике „Руслана” пред-
ставио се с деветнаест својих
такмичарки, које су чиниле
две екипе – кадеткиње су се
надметале у групним вежба-
ма, а млађе јуниорке у вежби
са обручем. Наше младе сугра-
ђанке су у обе конкуренције

освојиле најсјајнија одличја.
– Свака част нашим девој-

чицама, које су уложиле вели-
ки труд и, на опште задовољ-
ство свих нас, представиле
наш клуб у најлепшем светлу
– рекла је Јасмина Мунћан,
тренер талентованих гимна-
стичарки.

Тим кадеткиња чиниле су:
Хелена Станковић, Дуња
Лазић, Нора Варга, Мија
Јанић, Круна Милановић,
Анђела Јањанин, Сара Шаре-
нац, Елена Котевски и Нађа
Ђерфи. Екипа млађих јуни-
орки наступила је у саставу:
Ирина Лекић, Лара Раковић,

Николина Ђукић, Миња Вра-
нишковски, Лена Милановић,
Нађа Стевановић, Ана Мана-

сић, Дивна Николина Мило-
ванов, Миљана Милованов и
Вишња Николић.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ДЕВОЈЧИЦА

ЗЛАТНЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ВРЕДАН ТРОФЕЈ У ДИНАМОВИМ ВИТРИНАМА

СПОРТ
Петак, 3. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Каћ: ЈУГОВИЋ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КИКИНДА
Недеља, 20 сати

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Темерин: ТЕМЕРИН–ЈАБУКА
Мушкарци
Јабука: ДОЛОВО – В. СТЕПА
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Зајечар: ТИМОК 1919 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – НОВИ САД
Петак, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА 0230
Субота, 13.30

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
Рума: РУ-КОШ – ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 30:34

СУПЕР Б ЛИГА
Жене
Београд: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО 29:33

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–РАВАНГРАД 33:28
Мушкарци
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО 31:28
Јабука: ЈАБУКА–ЛАВОВИ 20:23

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЗЛАТИБОР 1:0

Одбојка

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – БОРАЦ (П) 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Жене
Футог: ФУТОГ ВЕСТ – ОДБОЈКА 013 2:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА 75:77

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – РУ-КОШ 117:59
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВОЈКА 92:56

ЖРК Панчево
дочекује Кикинду

Момци путују у Каћ

Дерби једанаестог кола Аркус
суперлиге за рукометаше оди-
гран је прошлог викенда у Хали
спортова на Стрелишту. Снаге
су одмерили стари спортски
зналци и ривали, домаћи Дина-
мо и шабачка Металопластика,
а утакмице ових клубова одувек
су изазивале и велику пажњу
спортске јавности.

Гости су у наш град дошли са
ореолом фаворита, али „жуто-
-црни” ниједног момента нису
помислили на предају. Суботњи
дуел је обележило мноштво
лепих потеза, ефектних голова,
истина и грешака, али, руку на
срце, и погрешних одлука дели-
лаца правде. Како је утакмица
одмицала, тензија је расла све
више, нервоза је бивала све при-
сутнија, било је и мањих чарки
на терену, али ипак је све окон-
чано у спортском духу, уз сти-
сак руке и загрљај.

Када говоримо о самој игри,
треба рећи да су Шапчани заслу-
жено освојили бодове, јер су
током целе утакмице били у
резултатској предности: Дина-
мо–Металопластика 30:34
(17:20).

Момци које предводи тренер
Ненад Краљевски повели су само
на почетку сусрета, са 2:1 и 3:2,
головима Радовића, Голубовића
и Перовића, а онда су рукоме-
таши Металопластике преузели
контролу над утакмицом. Дина-
мо се није предавао ни када су
гости имали три гола „вишка”,
јер је увек био ту, смањивао пред-
ност и није дозвољавао Шапча-
нима да се озбиљније „одлепе”.
У последњим секундама првог
полувремена најбољи појединац
у редовима „жуто-црних” Дани-
ло Радовић постигао је ефектан
погодак за наставак наде да се
после одмора може стићи и до
потпуног преокрета...

Динамо је одлично започео
друго полувреме. Смањио је зао-
статак на „минус два”, имао је и
чисту контру за нови погодак,
који би вероватно променио ток

утакмице, али није успео. Мета-
лопластика је после те грешке
домаћег тима опет дошла до
даха, судије су потом искључи-
ле два домаћа играча, па за нови
покушај остварења преокрета
није било ни времена ни снаге.
До краја меча гости из Шапца
су рутинском игром стигли до
победе и нових бодова.

– Пошто о суђењу не смем да
причам, немам коментар о овој
утакмици – кратко је рекао на
конференцији за новинаре после
утакмице шеф стручног штаба
Динама Ненад Краљевски.

Тим из нашег града играо је у
саставу: Никола Стаменковић
(један гол), Војислав Милуно-
вић, Вељко Чабрило, Милан
Бошковић (један), Урош Станић,
Радован Остојић (четири), Нико-
ла Перић, Урош Продановић,
Марко Перовић (три), Иван Дис-
тол, Урош Павловић (четири),
Борислав Урта, Милан Голубо-
вић (пет), Милош Костадино-
вић (један), Данило Радовић
(једанаест голова) и Адриан Бир-
кенхојер.

Идућег викенда Динаму пред-
стоји пут у Каћ и мегдан с дома-
ћим Југовићем.

Љубитеље рукомета у нашем
граду још једном су обрадова-
ле девојке из ЖРК Панчева.
Прошлог викенда су на про-
граму биле утакмице десетог
кола Супер Б лиге, а тим који
предводе Марко Крстић и Све-
тлана Ничевски положио је још
један велики испит. У Београ-
ду, на Црвеном крсту: Раднич-
ки – ЖРК Панчево 29:33
(12:15).

Било је то још једно бриљант-
но издање екипе из нашег гра-
да. Невена Маркагић и њене
другарице дозволиле су дома-
ћим рукометашицама да пове-
ду с 3:1 и 4:2, а онда су их
„збрисале” с терена. Већ у 14.
минуту на семафору је писало
4:5, нешто касније и 5:8, а кра-
јем првог дела меча и 7:11.

Оно што је започето у првом
полувремену рукометашице Пан-
чева наставиле су и у другом.
Нису дале домаћим играчица-
ма ни трачак наде да у овом

мечу могу доћи до повољнијег
резултата.

До седме победе у шампио-
нату стигла је екипа у саставу:
Милица Илић, Анастасија
Грговски, Јелисавета Марко-
вић (тринаест голова), Невена
Станишковић (четири), Уна
Тодоровски, Владислава Рогу-
ља (четири), Невена Маркагић
(један), Теодора Станојевић,
Ива Грујић (два), Даринка
Петронијевић (три), Марија
Митрић (шест голова), Уна
Бркић, Анастазија Јамбрушић,
Ивана Станојевић, Теодора Вра-
нић и Катарина Кепчија.

ЖРК Панчево је и даље на
другом месту на табели и у сто-
пу прати лидера из Кикинде, а
идућег викенда предстоји нам и
велики дерби Супер Б лиге. У
Хали спортова на Стрелишту
снаге ће одмерити другопласи-
рано Панчево и првопласирана
Кикинда. Утакмица је на про-
граму у недељу, 5. децембра, у
20 сати. Овог пута је девојкама
из нашег града подршка с три-
бина потребна више него икад...

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Td8

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У НЕДЕЉУ – ВЕЛИКИ ДЕРБИ ДЕВОЈАКА!

Стране припремио

Александар
Живковић

УВЕК
НА НИВОУ

Протеклогвикенда је одржан тра-
диционални турнир у стреличар-
ству под називом „Трофеј Бео-
града”, на коме су чланови СК-а
Панчево били веома запажени.

Теона Јовановић и Лука Попо-
вић су освојили најсјајнија одлич-
ја, а Мила Чворовић и Лазар
Андреев зарадили су бронзе.

Тим јуниорки (Теона Јовано-
вић, Мила Чворовић и Лана Нај-
дановић) заслужио је златно
одличје, док је екипа ветерана
(Ненад Најдановић, Ивица Шпе-
хар и Милош Јосиповић) била
друга.

АЛЕКСА
НАЈУСПЕШНИЈИ

На међународном турниру у
Суботици веома добре резулта-
те остварили су и џудисти Дина-
ма. Поред пет одличја, Алекса
Ђуровић је проглашен и за нају-
спешнијег пионира на турниру.

Највреднији трофеј заслужио
је Алекса Ђуровић, сребром су
се окитили Давид Мамојка и
Мијат Вукосављевић, а бронзе
су зарадили Дивна Милановић
и Никола Митић. На пета места
су се пласирали Јован Божић и
Александар Поповић.

ЏК Динамо је недавно постао
богатији за још једног спортског
стручњака – Милан Кајганић
положио је мастер с највишом
оценом, па сада заједно с Гора-
ном Николићем и Душаном
Павићем представља будућност
ЏК-а Динамо.

ТРИ
ОДЛИЧЈА

Такмичари Џудо клуба Једин-
ство из Качарева учествовали су
прошлог викенда на међународ-
ном турниру у Суботици, где су
остварили запажене резултате.

Златну медаљу је освојила пио-
нирка Јана Пејновић, а бронзе
су зарадили Илија Анђеловић и
Дејан Николић.

Иако су остали без одличја,
одлични су били и: Василије
Стошић, Хелена Ђуровић, Андреа
Ђаковић, Дарија Балан, Петар
Раневски и Лазар Ристовски.

ПЛИВАЧИМА
ОСАМ МЕДАЉА

Треће и четврто коло Лиге мла-
дих пливача Војводине одржа-
но је прошлог викенда у Кикин-
ди, а ПК Динамо је постао бога-
тији за осам вредних медаља.

Даница Константинов је била
прва на 200 м леђно и друга на
200 м мешовито. Нина Чича је
освојила сребро на 200 м прсно,
а Андреа Нађ бронзу. Олга Гаври-
ловић је трећа стигла на циљ у
трци на 200 м прсно, баш као и
Срна Милутиновић на 50 м кра-
ул. Мартин Ћирковић је побе-
дио у трци на 200 м прсно, док
је Лазар Станчул зарадио брон-
зу на 200 м мешовито.

У Ријеци је од 26. до 28. новем-
бра одржано Балканско првен-
ство у каратеу за кадете, јуниоре
и млађе сениоре. У веома јакој
конкуренцији такмичара из три-
наест земаља репрезентација
Србије освојила је треће место у
укупном пласману, а удела у
томе имало је и троје такмича-
ра КК-а Динамо.

Бронзана одличја су освојили
млађи сениори Никола Ивано-
вић и Михајло Поповић као чла-
нови екипе у борбама. Наш тим
је у првом колу био слободан,
потом је претрпео пораз од селек-

ције БиХ, да би у реперсажу
декласирао репрезентацију Сло-
веније с 3:0. Убедљиве победе су
остварили и Никола и Михајло.

Александар Здешић се први
пут надметао у катама у конку-
ренцији млађих сениора и имао
је одличан наступ у конкурен-
цији 24 такмичара. У првом
кругу је освојио треће место, а
исту позицију је заузео и у дру-
гом кругу, са истим бројем бодо-
ва као и такмичар Црне Горе,
коме је ипак припало право да
се бори за бронзану медаљу у
трећем кругу због једне више

оцене у збиру оцена које нису
поништене.

Никола Ивановић и Михајло
Поповић наступили су и поје-
диначно у категорији до 75 кг.
Никола је у првом колу савла-
дао најбољег такмичара Црне
Горе, али је у другом колу пре-
трпео пораз од домаћег борца.
Михајло је већ у првом колу
изгубио од ривала из Грчке.

Већ наредног викенда у Пан-
чеву ће бити одржано Првен-
ство Србије за кадете и јуниоре,
као и „Трофеј Србије” за млађе
сениоре.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

На точковима
Имаш где да обитаваш, да проводиш време.

    И, тако ти је добро, ништа не би да мењаш.

    Некад те држи утисак да си изнад ситуације.

    Тада си у својој глави дефиниција моћи.

    Сила, снага.

    Али самосвесни се стално преиспитују.

    И онда себи налазе мане, које морају да исправе.

    Ствар се котрља...

Криво срастање
Медицина чини чуда данас, треба јој честитати.

    Добијеш вештачки уд док трипут трепнеш.

    И унутрашњи органи су заменљиви.

    А нови имају употребну вредност.

    Наука ти да дијагнозу и на основу ње терапију.

    Ма, измени ти лични опис док спаваш сат-два.

    Уме у главу да ти уђе и каже све, шта ти тачно фали.

    Само, зашто је облик кривог срастања, човек мора сам да зна.

Збуњености
Кад неко искљученог мозга слуша друге, изгуби се.

    Не зна куда би и, што је важније, зашто би.

    Једино хвата те знакове свуда око себе.

    Иди обавезно право, у ствари, лево.

    Слепа улица је пред тобом.

    Над њом су радови на путу.

    Збуњујуће.

    Како и не би било: је л’ упаљено светло кад га угасиш?

µМ. Шупица?С. Трајковић

„Скок” Железничара
на четврто место

У последњем колу у Зајечару

Финиш јесење трке за бодове у Првој
лиги Србије протиче у знаку бело-плавих
боја Железничара. Прошлог викенда су
на програму били мечеви двадесетог кола,
а тим из нашег града наставио је фанта-
стичан низ – и осму утакмицу узастопно
окончао је без пораза.

Када „Жеља” има тако велику жељу да
победи, тешко је супротставити му се! У
недељу, 28. новембра, било је много тешко
у „зеленој оази” покрај Пескане, много
времена је требало да се пробије „бун-
кер” противника, али на крају се потпуна
офанзива „дизелке” исплатила. Освојена
су велика три бода, извојевана је вредна
победа: Железничар–Златибор 1:0 (0:0).

Овај сусрет је на Спортски центар „Мла-
дост” привукао велики број љубитеља нај-
важније споредне ствари на свету, можда
и највећи у досадашњем делу шампиона-
та, па су Душан Плавшић и његови друго-
ви имали здушну подршку, која није пре-
стајала до последњег судијског звиждука.

„Жеља” је кренуо опрезно у првом полу-
времену, али јесте био тим који је имао
више лопту у својим ногама. Момци тре-
нера Драгана Аничића стрпљивом игром
су покушавали да дођу до мреже Злати-
бораца, али у првом полувремену није
било погодака.

Наставак меча је донео тоталну офан-
зиву ка голу гостију. Правовремено је реа-
говала и клупа Железничара, па су извр-
шене измене, које су донеле бољитак у
игри. Гол Златибора висио је у ваздуху,
севали су ударци ка сјајном чувару мреже
Владимиру Савићу, али промене резулта-
та није било. Шансе су пропуштали Ста-
нимировић, Милошев, Реган, Конатар... и
тако све до 80. минута, када је у игру ушао
стрелац гола вредног три велика бода, Луи
Жуниор. Брана Илић је одлично извео
ударац из угла, а играч шведског Хамар-
бија, на позајмици у Железничару, био је

највиши у скоку и први контакт с лоптом
претворио у победоносни погодак.

Уследило је велико славље и на терену,
али и на трибинама. До краја меча „дизел-
ка” је рутински одрадила посао и није
дозволила ривалу да је непријатно изне-
нади. Тако је „Жеља” наставио фантасти-
чан низ – освојио је бод(ове) и у осмој
утакмици заредом.

– Честитам играчима из оба тима на
борбености. Железничар је изузетно орга-
низованклуб, одличновођенодколегеАни-
чића, са сјајним играчима. Био је то најте-
жи испит за нас од када сам ја преузео кор-
мило Златибора. Имали смо много кадров-
ских проблема, али то не умањује победу
Железничара. Његовииграчисувишежеле-
ли победу и заслужено су стигли до бодова.
Железничару желим много среће у настав-
ку првенства, јер је то клуб који заслужује
највиши пласман – рекао је после меча
тренер Златибора Жарко Јовановић.

„Дизелка” је играла у саставу: Марко
Кнежевић, Мирољуб Костић, Марко Кона-
тар, Душан Плавшић, Стефан Радојичић,
Јордан Јовановић, Лазар Милошев, Лазар
Марковић, Предраг Станимировић, Обенг
Реган и Предраг Сикимић. У другом полу-

времену прилику су добили и: Брана
Илић, Лука Петровић, Луи Жуниор, Милан
Томић и Радош Протић, а део деветог
првенственог тријумфа били су и: Мла-
ден Живковић, Марко Андић, Бојан Трип-
ковић и Димитрије Томовић.

– Златибор је изузетно напредовао од
када има новог шефа стручног штаба. Било
нам је јако тешко у првом полувремену,
али смо у других 45 минута играли одлич-
но. Играло се углавном у противничких
тридесетак метара. Поново су играчи с
клупе унели преокрет. Баш као што су у
Бачкој Паланци то били Милошев и Сики-
мић, сада су у тој улози били Петровић,
Илић и Жуниор. Али то је снага овог тима.
Честитам Златибору на фер и коректној
игри, а ми се припремамо за Зајечар и да
покушамо да ову годину завршимо на нај-
лепши начин – истакао је на конференци-
ји за новинаре после утакмице шеф струч-
ног штаба Железничара Драган Аничић.

Дакле, до зимске паузе је остала још
једна „рунда”. Панчевачка „дизелка”, која
је после победе над Златибором „скочи-
ла” на четврто место на табели, путује у
Зајечар, где јој предстоји дуел с домаћим
Тимоком 1919. А. Живковић

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ГОЛ ЈЕДАН, АЛИ ТРИ БОДА ВРЕДАН

Панчевачки Тамиш граби ка врху срп-
ског џудо-спорта. И то крупним кораци-
ма. Из викенда у викенд померају се гра-
нице, а субота, 27. новембар, остаће у
лепом сећању свим поклоницима овог
спорта, како у нашем граду, тако и у
земљи. Био је то дан када је ЏК Тамиш
имао своје представнике на два „краја
света”... Два такмичења, једанаест насту-
па и девет медаља, од којих четири оне
најсјајније!

Људи који воде најмлађи џудо клуб у
нашем граду донели су несвакидашњу
одлуку у вези с такмичењима која су се
одржавала овог викенда. Добар рад у ЏК-у
Тамиш одавно је сагледан широм Србије

и региона, па су младим борцима стигли
позиви за учешће на турнирима у Сараје-
ву (БиХ), Тивту (ЦГ) и Суботици.

Управа клуба се овог пута одлучила за
учешће на тиватском „Новембарском
купу” и, наравно, на домаћем „Спартак
купу” у Суботици.

На северу Бачке екипу Тамиша пред-
водио је тренер Иван Остојић, а најуспе-
шнији су били Наталија Новаковић и
Павле Ћосић, који су се окитили златним
медаљама. Филип Фаркаш је освојио сре-
брно одличје, а бронзе су зарадили Алек-
са и Кристијан Лехни.

На такмичење у Тивту „експедиција”
ЏК-а Тамиш отпутовала је авионом, што

је још један показатељ колико се у овом
клубу води рачуна о својим такмичари-
ма. Када је тако, онда су трофеји неизбе-
жни.

Доминирале су сестре Секуловић, Миле-
на и Милица, које су свом клубу подариле
златна одличја. Петар Новаковић је осво-
јио сребро, док је Немања Нишић заслу-
жио бронзану медаљу. Кроз борбе у Тивту
такмичаре ЏК-а Тамиш водила је Неда
Остојић, тренер.

Џудисти Тамиша у суботу, 4. децем-
бра, гостују у Новом Саду, на турниру
ЏК-а Војводина, а у недељу у просторија-
ма клуба на Котежу 2 биће организовано
полагање за појасеве. А. Ж.

У суботу, 27. новембра, у Нишу је одржа-
но друго коло Купа Србије у стрељаштву,
по А-програму, у коме је успешно насту-
пило девет такмичара Стрељачке дружи-
не „Панчево 1813”.

Екипа сениора из нашег града која се
надметала у гађању из ваздушне пушке
заузела је треће место, а зарадила је и
осам бодова за учешће у финалу купа.
Дејан Пешић је освојио бронзану медаљу
(и осам бодова), са 624,8 погођених кру-
гова, а испред њега су била само два акту-
елна репрезентативца Србије: Ковачевић
и Стефановић.

Јуниор Алекса Ракоњац заслужио је сре-
брно одличје (десет бодова), погодивши
623,6 кругова ваздушном пушком, коли-
ко је имао и првопласирани Марко Ива-
новић, репрезентативац из Крагујевца, али

с мало успешнијом последњом серијом.
Алекса је освојио шесто место и пет бодо-
ва у конкуренцији сениора, па је тако
знатно допринео резултату екипе, баш као
и Далибор Павловић, с 594,45 кругова.

Боје клуба у гађању из ваздушне
пушке браниле су и јуниорке Теодора

Кондић и Ива Ракоњац.
Сениорски тим СД-а „Панчево 1813” у

гађању из ваздушног пиштоља био је саста-
вљен од три јуниора, који су заузели четвр-
то место, а освојили су и седам бодова.
Марко Нинковић је с 542 круга био пети,
а припало му је и шест бодова. Стефан
Кешишјан је с 539 кругова заслужио осмо
место и три нова бода, док је Велимир
Нинковић с 535 кругова био десети, што
му је донело један бод. Јуниорка Марина
Мијатовић погодила је 525 кругова, зау-
зела девето место и освојила два бода за
финални меч.

Треће коло Купа Србије биће одржа-
но 25. децембра у главном граду, а до
тада ће наши стрелци учествовати на
два међународна турнира, у Београду и
Осијеку. А. Ж.

НОВИ УСПЕСИ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ

ОДЛИЧЈА И СА СЕВЕРА И С ЈУГА

НОВОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ВАЖНИ БОДОВИ ЗА ФИНАЛЕ КУПА


