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ПОДЗЕМНА ГАРАЖА ИСПОД ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ, 
АМФИТЕАТАР НА ОТВОРЕНОМ У ЦЕНТРУ ГРАДА

НОВИ ИЗГЛЕД ЦЕНТРА ГРАДА страна 2
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Број 4877, година CLII

ПЛОВИДБАПЛОВИДБА

страна 3

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Радно време
од 8 до 16 сати

НАШИ СУГРАЂАНИ

Свирачи на жици
страна 26

ПОЉОПРИВРЕДА страна 5

КО ДОБИЈА НА ПРОДАЈИ
ПАРАДАЈЗА ИЗ АЛБАНИЈЕ

Мултијезички додатак – на македонском језику

Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII



потре бе чу ва ња ар хив ске гра ђе. Ево
исто риј ског по да тка: на кон што је
про ме нио не ко ли ко адре са, Исто риј -
ски ар хив се од 1979. го ди не на ла зи у
згра ди бив ше ау стро у гар ске ка сар не,
ко ја је из гра ђе на 1875. Згра да је у ме -
ђу вре ме ну при ла го ђе на и ре но ви ра -
на за по тре бе ар хив ске слу жбе, а
фор ми ран је и про стор за чи та о -
ни цу и би бли о те ку.

На пар це ли До ма
омла ди не би ће по -
ста вље ни би на

и ам фи те -
а тар за по тре бе одр жа ва ња жи вих
сви р ки, по зо ри шних пред ста ва… У
пла ну сто ји да је нео п ход но са чу ва ти
зе ле ни ло ко је се на ла зи на но во фор -
ми ра ној пар це ли До ма омла ди не и
до дат но га опле ме ни ти; то је про стор
из ме ђу са да шње лет ње ба ште и пи ја -
це и тре нут но је не ис ко ри шћен, а
пре ма све му су де ћи ту ће ни ћи но ви
парк.

У ру бри ци ко ја се ба ви на чи ном
ко ри шће ња про сто ра и обје ка та пи -
ше да се мо ра вр ши ти та ко да ни у
ком сми слу не угро зе по сто је ће вред -
но сти, по пут гру па ци ја зе ле ни ла и
ам би јен тал них це ли на. Очи глед но је

да су ур -
ба ни сти

во ди ли мно -
го ра чу на о „плу ћи ма

гра да”, јер се на још ме ста го во ри о
то ме да се јав не по вр ши не на ме ње не
озе ле ња ва њу не мо гу тран сфор ми са -
ти у по вр ши не дру ге на ме не.

На но во фор ми ра ним пар це ла ма
До ма омла ди не и Ар хи ва, пре ма ре -
чи ма ур ба ни ста, тре ба на пра ви ти
пар кинг-ме ста са мо за за по сле не.

Крај с па ти ном

Од ко му нал них по вр ши на у окви ру
об у хва та пла на у сре ди шњем де лу

бло ка 089 на ла зи се град ска Зе ле на
пи ја ца. Ве о ма ин те ре сант но: пла ном
је до зво ље на мо гућ ност из град ње
под зем не јав не га ра же на по вр ши ни
ис под це лог пи јач ног ком плек са! У
том слу ча ју је мо гу ће по ди за ње пи -
јач ног про сто ра – пла тоа до мак си -
мал но 1,2 ме тра у од но су на при ступ -
не тро то а ре.

Та ко ђе, мо гу ће је нат кри ва ње пи -
ја це у де лу на ко јем се на ла зе те зге
на отво ре ном: то прак тич но зна чи
да ће до би ти кров. У уну тра шњо сти
бло ка по сто је јав не зе ле не по вр ши -
не ко је је по треб но уре ди ти, оса вре -
ме ни ти, об но ви ти но вим сад ним
ма те ри ја лом и опре ми ти од го ва ра -
ју ћим мо би ли ја ром.

Да би се омо гу ћио бо љи при ступ
по ме ну тим објек ти ма и пи ја ци, пла -
ни ра не су но ве са о бра ћај ни це, ко је
ће ујед но слу жи ти и да се кроз њи хо -
ве тра се спро ве де сва по треб на ко му -
нал на ин фра струк ту ра до обје ка та.
Пла ни ра ни су ко ло во зи, пар кин зи и
пе шач ке ста зе за ко му ни ка ци ју до
свих са др жа ја; уз њих ће би ти по ста -
вље на од го ва ра ју ћа јав на ра све та у
скла ду с но вим тех но ло ги ја ма раз во -
ја. За нео ме та но кре та ње де це, ста -
рих, ин ва лид них и хен ди ке пи ра них
ли ца на ме сти ма пе шач ких пре ла за
ре кон струк ци јом тре ба обо ри ти
ивич ња ке.

У ма ње оп те ре ће ним цен трал ним
град ским ули ца ма – Змај Јо ви -

ној и Не ма њи ној – пла ни ра се
огра ни че ње бр зи не кре та ња

во зи ла на 30 км/х; овај
про стор тре ба да бу де

опре мљен до вољ ним
бро јем се то ва кон теј -

не ра за се лек тив но
од ла га ње ко му нал -
ног, као и ку ћев ног
от па да, при че му
ће се во ди ти ра чу -
на да не ре ме те
ам би јен тал ну це -
ли ну. Ра ди по ве ћа -
ња без бед но сти
сао бра ћа ја и ви -
шег ни воа услу га
пла ни ра на ау то бу -

ска ста ја ли шта тре ба
да бу ду из гра ђе на ван

колово за.
Овај „трк” кроз бу ду ћи из глед цен -

тра гра да за вр ши ће мо с још не ко ли -
ко исто риј ских чи ње ни ца: по сле уви -
да у ли те ра ту ру и до ку мен та ци ју, као
и на осно ву ре зул та та ар хе о ло шких
ис ко па ва ња, мо же се ре ћи да про стор
о ко ме пи ше мо са др жи ја ку кон цен -
тра ци ју ло ка ли те та из по зног сред -
њег ве ка и пе ри о да ма ђар ске и тур -
ске до ми на ци је. Уз то, прет по ста вља
се да се на углу ули ца Све тог Са ве и
Не ма њи не мо гу оче ки ва ти оста ци те -
ме ља „пан че вач ког сред њо ве ков ног
гра да”.

Крај с па ти ном…
С. Трај ко вић

У сре ду, 5. ав гу ста, у ма лој са ли Град -
ске упра ве одр жа на је јав на пре зен -
та ци ја „На цр та пла на де таљ не ре гу -
ла ци је де ла бло ка 089 у на се ље ном
ме сту Пан че во”. Те ма је би ла бу ду ћи
из глед ши рег цен тра Пан че ва. У то ку
је по но вље ни јав ни увид у овај до ку -
мент, ко ји ће тра ја ти до 15. ав гу ста, а
акт је до сту пан у згра ди Град ске
упра ве у кан це ла ри ји 609 и на сај ту
Гра да Пан че ва, у одељ ку „Јав не рас -
пра ве”. Сви гра ђа ни у на ве де ном ро -
ку мо гу да из не су сво је при мед бе и
пред ло ге. Јав на сед ни ца Ко ми си је за
пла но ве за ка за на је за 18. ав густ у 13
са ти, а би ће одр жа на у ма лој са ли ГУ.

У овом тек сту за вас из два ја мо нај -
ин те ре сант ни је де ло ве На цр та пла на.

Раз лог за из ра ду Пла на је де фи ни са -
ње јав ног и оста лог гра ђе вин ског зе -
мљи шта, уз за др жа ва ње по сто је ћих
на ме на, као и ства ра ње план ског
осно ва и усло ва за из да ва ње до зво ла
за из град њу но вих обје ка та, те ре -
кон струк ци ју, до град њу, са на ци ју и
адап та ци ју по сто је ћих обје ка та. Из -
ра дом пла на об у хва ћен је про стор
ко ји је у окви ру пла на ви шег ре да,
ПГР Це ли на 1 – ши ри цен тар (круг
оби ла зни це) у Пан че ву. Оквир на
гра ни ца пла на об у хва та ши рок про -
стор: са се ве ро за пад не стра не де фи -
ни са на је ули цом Змај Јо ве Јо ва но -
ви ћа, са се ве ро и сточ не стра не гра -
ни цом по сто је ћих ка та стар ских
пар це ла, с ју го и сточ не стра не
ули ца ма Осло бо ђе ња и Не ма -
њи ном, док је с ју го за пад -
не стра не де фи ни са на
Ули цом Све тог Са ве.

Оквир на по вр ши на об у -
хва та пла на из но си око 8,2
хек та ра.

Ар хив и Дом омла ди не
плус зелени ло

Блок 089 је по на ме ни по -
де љен на три пот це ли не –
крај њи ис точ ни део бло ка је
пре те жно на ме њен ста но ва њу
с ком па ти бил ним на ме на ма, у
сре ди шњем де лу се на ла зи град -
ска пи ја ца, док је крај њи за пад ни
део на ме њен јав ним слу жба ма и
посло ва њу.

У овом де лу се на ла зе и два објек та
спо ме ни ка кул ту ре, а то су згра да
Исто риј ског ар хи ва у Не ма њи ној 7 и
згра да До ма омла ди не у Ули ци Све -
тог Са ве 10. Та ко ђе, цео за пад ни део
бло ка на ме њен јав ним функ ци ја ма и
по сло ва њу је, пре ма усло ви ма За во да
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Пан -
че ву, де фи ни сан као зо на спо ме ни ка
кул ту ре, а при па да и за шти ће ној око -
ли ни град ског је згра.

Пла ни ра се да објек ти До ма омла -
ди не и Ар хи ва до би ју по пар це лу на
ко јој ће мо ћи да оства ре до дат не са -
др жа је ко ји су им по треб ни. Та ко ће,
по што Скуп шти на гра да усво ји План,
Ар хив из гра ди ти нов обје кат за

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Дре су ра
Дру штве ним мре жа ма по след -
њих не де ља кру жи сни мак
скри ве не ка ме ре с не ког хр ват -
ског ТВ ка на ла. Љу ди до ђу на
пе шач ки пре лаз и, та ман кад
за ко ра че да пре ђу, се ма фор
поч не да им из да је на ред бе.
Оне, ме ђу тим, ни су исте за све,
већ за ви се од то га у ка квом ће
се „из да њу” љу ди по ја ви ти пред
овим прич љи вим са о бра ћај -
ним зна ком.

Уко ли ко не ма ју ма ску пре ко
уста и но са, се ма фор им до вик -
не: „Мо ли мо ста ви те ма ску при
пре ла ску пе шач ког пре ла за”.
Ако се ис по ста ви да гра ђа ни
ко ји ма је упу ће на ова на ред ба
за пра во уоп ште не ма ју ма ску
код се бе, се ма фор поч не да по -
на вља: „Ако не ма те ма ску, ста -
ви те ру ку пре ко уста, ако не ма -
те ма ску, ста ви те ру ку пре ко
уста...” У слу ча ју да има ју ма -
ску на ли цу, се ма фор ће им пак
ре ћи: „Мо ли мо да ски не те ма -
ску при пре ла ску пе шач ког
пре ла за”.

Шта је сме шно код ове скри -
ве не ка ме ре? Ау то ри су ра чу -
на ли на то да ће нас на сме ја ти
чи ње ни ца да су сви, ап со лут но
сви про ла зни ци осим по след -
њег, за не што ви ше од се дам
ми ну та, ко ли ко тра је ви део, без
по го во ра, без раз ми шља ња, без
дво у мље ња и пре и спи ти ва ња,
по слу ша ли се ма фор, шта год
да је он тра жио од њих! Ста -
вља ли су ма ску да би пре шли,
ски да ли ма ску, ко ра ча ли пре ко
зе бре с ру ком пре ко уста. Не ко -
ли ко њих је чак кре ну ло дру -
гим пу тем, јер код се бе ни су
има ли ма ску, а ни су сти гли да
чу ју да по сто ји оп ци ја пре ла ска
с ру ком на ли цу.

Но да ли је то за и ста сме шно
као што на пр ву лоп ту де лу је?
Ко мен та ри ис под ви деа су
слич ни, а са мо је дан на су ми це
ода бран гла си: „Љу ди на овом
ви деу мо жда су ис па ли глу пи,
али за ми сли ла сам се бе у ис тој
си ту а ци ји и при зна јем да бих и
ја по слу ша ла се ма фор. То ли ко
смо сви већ слу ђе ни и ис тра у -
ми ра ни и од ме ра и од раз ли -
чи тих ин фор ма ци ја и од на -
сло ва у но ви на ма и од ве сти и
од не из ве сно сти и од за стра шу -
ју ћих на ја ва да без по го во ра и
без раз ми шља ња слу ша мо шта
год да нам се ка же. Ка ко смо
уоп ште до спе ли у ово ста ње?
Осе ћам се као за мор че у не ком
пси хо ло шком екс пе ри мен ту.
Шта се ово де ша ва?”

Ни је, да кле, ни ма ло сме шно.
У опи су из над ви деа са овом
скри ве ном ка ме ром, ина че,
сто ји на слов „Дре су ра”. Да ли
би сте и ви по слу ша ли се ма -
фор? Ми сли те о то ме.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ПАР КИН ГУ ПО РЕД ЗГРА ДЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Ин спек ци ја на ло жи ла укла ња ње ста ба ла
По сле упи та гра ђа на и не ко -
ли ко удру же ња гра ђа на у ве зи
с јун ским укла ња њем ста ба ла
по ред згра де Град ске упра ве,
сти гао је од го вор: ко му нал ни
ин спек тор Се кре та ри ја та за
ин спек циј ске по сло ве ГУ из -
дао је на лог 11. ју на ЈКП-у
„Зе ле ни ло” да у ро ку од 15 да -
на „из вр ши укла ња ње ста бла
бре зе, ста бла ко шће ле и три
ста бла ти се, ко ја се на ла зе на
пла тоу по ред Град ске упра ве
Пан че во, на јав ној по вр ши ни”.

У овом до ку мен ту, у обра зло же њу,
сто ји да је ко му нал ни ин спек тор иза -
шао на ли це ме ста 10. ју на, те да је
утвр дио да се на том про сто ру на ла зе
ста бла „на ме сту бу ду ћег пар кин га за
слу жбе на во зи ла, ко ји се ра ди у скло -
пу ре кон струк ци је Ње го ше ве ули це,
за ко је је Град ска упра ва гра да Пан -
че ва под не ла зах тев за укла ња ње. Ко -

ми си ја за по твр ђи ва ње из ве де них ра -
до ва на одр жа ва њу јав них зе ле них
по вр ши на на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва, за пи снич ки је да ла ми шље ње
да је зах тев оправ дан, па је по треб но
из вр ши ти укла ња ње на ве де ног…”.

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе -
вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве
и са о бра ћај је 28. ју ла у до пи су на вео

да „у то ку тра ја ња јав ног уви -
да ко ји је одр жан по чев од 19.
апри ла 2018. го ди не у тра ја њу
од 30 да на на на црт Из ме на и
до пу на Пла на ге не рал не ре гу -
ла ци је Це ли на 1 – ши ри цен -
тар (круг оби ла зни це) у на се -
ље ном ме сту Пан че во, у де лу
ко ји се од но си на јав ну по вр -
ши ну на ме ње ну пар кинг про -
сто ру у бло ку 081 ни је би ло
при мед би”. Не што да ље пи ше
и да је „на са да шњој зе ле ној
по вр ши ни ис пред Град ске

упра ве пред ви ђе на јав на по вр ши на
на ме ње на пар кинг про сто ру”.

Град Пан че во је овим слу жбе ним
до ку мен ти ма раз ре шио ди ле ме у
ве зи с тим шта ће би ти из гра ђе но на
по те зу од ула ска у од у век по сто је ћи
пар кинг про стор до не ка да шњих
клу па по ред згра де Град ске упра ве.

С. Т.

КА КО ЋЕ ЦЕН ТАР ГРА ДА ИЗ ГЛЕ ДА ТИ

Дуг је пут…

Ових дана, на тамишком мосту

Снимио: Милан Шупица

НО ВИ ПАРК, ГА РА ЖА ИС ПОД 
И КРОВ ИЗ НАД ПИ ЈА ЦЕ
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Иа ко би мо гућ ност да од би ју
но ви дво ме сеч ни мо ра то ри јум
на от пла ту кре ди та и на ста ве
ре дов но из ми ри ва ње сво јих оба -
ве за тре ба ло да има ју сви ду -
жни ци, то с пен зи о не ри ма ни -
је слу чај. У њи хо во име од лу ку
о за сто ју от пла те ра та кре ди та
до нео је Ре пу блич ки фонд за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу -
ра ње (ПИО фонд) и ли стом за
све по твр дио ту оп ци ју. А ако
же ле да од би ју мо ра то ри јум,
мо ра ју са ми ди рект но да упла -
ћу ју ра те.

У то се лич но уве ри ла Ма -
ри на С. (име по зна то ре дак -
ци ји) ка да је по ку ша ла да
обаве сти бан ку да не же ли
мора то ри јум.

– Имам кеш кре дит за ко ји
ми ра те ни су ве ли ке и же лим
да то што пре от пла тим. Пр ви
мо ра то ри јум ми је не ка ко из -
ма као, ни сам се сна шла да га
сто пи рам и већ ми је сти гло
оба ве ште ње да су ми пре о ста -
ле ра те уве ћа не. Не мно го, али
ипак уве ћа не. И сад сам чвр -
сто ре ши ла да не ћу мо ра то ри -
јум. Ме ђу тим, у бан ци су ре -
кли да ми се мо ра то ри јум ау -
то мат ски уво ди по од лу ци ПИО
фон да јер сам пен зи о нер – при -
ча нам са го вор ни ца.

У бан ци су јој, ка ко ка же,
ре кли и да је оп ци ја да иде
са ма та мо па да упла ти тај из -
нос ра те, или да то учи ни
елктрон ски на сво ју пар ти ју
кре ди та.

– Елек трон ско бан кар ство не -
мам и не умем тимe да ба ра -
там. По ку ша ла сам ју че да одем
у бан ку и, кад сам ви де ла ко -
ли ки је ред, вра ти ла сам се, јер
не смем да сто јим ме ђу то ли -
ко љу ди, бо јим се ко ро не – за -
кљу чу је Ма ри на.

Да је пен зи о не ри ма ли стом
уве ден мо ра то ри јум ау то мат -
ски, по твр ди ли су нам и у ПИО
фон ду.

– У скла ду са Од лу ком о
при вре ме ним ме ра ма за бан -
ке ра ди убла жа ва ња по сле ди -
ца пан де ми је ко ви да 19 с ци -
љем очу ва ња ста бил но сти фи -
нан сиј ског си сте ма На род не
бан ке Ср би је, ПИО фонд је
по чев од ис пла те пен зи ја за
јул 2020. при вре ме но об у ста -
вио спро во ђе ње ад ми ни стра -
тив них за бра на на пен зи је ко -
ри сни ка по осно ву кре ди та код
ба на ка. За стој у спро во ђе њу
ад ми ни стра тив них за бра на
(от пла ти оба ве за ко ри сни ка
пен зи ја – мо ра то ри јум) Фонд
ПИО при ме ни ће на све

кредите код ба на ка ко ји до -
спе вају по чев од 1. ав гу ста до
30. сеп тем бра 2020, а при ме -
њу је се на ис пла ту пен зи ја за
јул и ав густ – ре кли су нам у
ПИО фон ду.

Да љу об у ста ву од пен зи ја по
осно ву кре ди та, ка жу, на ста ви -
ће по чев од ис пла те пен зи је за
сеп тем бар 2020.

– Ко ри сник пен зи је ко ји у
до го во ру с бан ком од би је мо -
ра то ри јум, од но сно же ли да

на ста ви ре дов ну от пла ту кре -
ди та, на чин упла те до спе ле
ра те кре ди та за јул и ав густ
2020. до го ва ра у ди рект ној ко -
му ну ка ци ји с бан ком и упла -
ту ра те вр ши у бан ци – до да -
ли су у ПИО фон ду за наш
лист.

У НБС-у ис ти чу да су пен зи -
о не ри ма у по гле ду од би ја ња
мо ра то ри ју ма у пот пу но сти
омо гу ће на иста пра ва као и
свим дру гим ду жни ци ма, те да,
уко ли ко не же ле при ме ну на -
ве де не олак ши це, мо гу је од -
би ти и на ста ви ти из ми ри ва ње
сво јих оба ве за.

– Ка ко би се омо гу ћи ла при -
ме на мо ра то ри ју ма свим кли -
јен ти ма бан ке ко ји то же ле,
ПИО фонд је по чев од ис пла те
пен зи ја за јул 2020. при вре ме -
но об у ста вио спро во ђе ње ад -
ми ни стра тив них за бра на на
пен зи је по осно ву кре ди та код
ба на ка. На и ме, на осно ву оба -
ве ште ња об ја вље ног на сај ту
тог фон да, про из ла зи да ће за -
стој у спро во ђе њу ад ми ни стра -
тив них за бра на фонд ПИО при -
ме ни ти на све кре ди те код ба -
на ка ко ји до спе ва ју по чев од 1.
ав гу ста до 30. сеп тем бра, а при -
ме њу је се на ис пла ту пен зи ја
за јул и за ав густ. Та ко ђе, ја сно
је на гла ше но и то да ду жник
ко ји у до го во ру с бан ком од би -
је мо ра то ри јум, на чин упла те
до спе ле ра те кре ди та за јул и
ав густ до го ва ра у ди рект ној ко -
му ну ка ци ји с бан ком и упла ту
ра те вр ши у бан ци – ре кли су у
НБС-у.

Пензионерима је
мораторијум уведен
аутоматски. А ако
желе да га од би ју,
морају са ми ди рект но
да упла ћу ју ра те.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ОД ЛУ КЕ НБС-а

МУ КЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА С КРЕ ДИ ТИ МА, 
НЕ МО ГУ ДА ОД БИ ЈУ МО РА ТО РИ ЈУМ

„ЗЕ ЛЕ НИ ЛО” И „ХИ ГИ ЈЕ НА” НА СТА ВЉА ЈУ УКЛА ЊА ЊЕ ДЕ ПО НИ ЈА ПО ГРА ДУ

Чи сто на до мак „Бра ци не шко ле”
По сао на укла ња њу ди вљих де -
по ни ја и уре ђе њу про сто ра око
ста ја ли шта за кон теј не ре ко ји
су чи та ве про шле го ди не ор га -
ни зо ва ли ЈКП „Зе ле ни ло” и
ЈКП „Хи ги је на” тра је и да ље.
За хва љу ју ћи са рад њи ових ко -
му нал них пред у зе ћа, сме тли -
ште на пла тоу код ста ре „Утве”,
ви ше го ди шња не у рал гич на тач -
ка, са да из гле да са свим дру га -
чи је. Уз ан га жо ва ње број них
ма ши на и људ ства ових ко му -
нал них пред у зе ћа од не те су ве -
ли ке ко ли чи не ко му нал ног, ка -
ба стог и гра ђе вин ског от па да.

Кон теј не ри у ко је су при -
вред ни ци с те ло ка ци је, као и
не са ве сни ста на ри окол них
згра да го ди на ма ба ца ли сме ће
и пра ви ли ди вљу де по ни ју пре -
ме ште ни су у Ули цу 7. ју ла.
„Зе ле ни ло” ће на су ти зе мљу,
из рав на ти те рен и за са ди ти сад -
ни це др ве ћа, ка ко би се овај

део гра да опле ме нио. У овај
по сао је укљу че на и ко му нал -
на по ли ци ја, ко ја при ме ном
санк ци ја тре ба да „од вик не” не -
са ве сне гра ђа не да на сва ком
ко ра ку пра ве ди вље де по ни је.

– Јед на од ре дов них ак тив -
но сти ЈКП-а „Хи ги је на” је сте

укла ња ње ди вљих де по ни ја и
уре ђе ње гра да. На про сто ру
по ред Утви не ко ло ни је иза
шко ле „Бра ца Пе тр ов” већ 
дуже вре ме по сто ји ди вља
депо ни ја иа ко је ту би ло кон -
теј не ра. Они су укло ње ни, а
ста нов ни ци окол них згра да ће

от пад односи ти у кон теј не ре 
који ће би ти по ста вље ни у Ули -
ци 7. ју ла – ре као је Алек сан -
дар Сте ва но вић, ди рек тор 
ЈКП-а „Хи ги је на”, и до дао да
је рад ин спек циј ских ор га на
дао од ре ђе не ре зул та те.

Ди рек тор ЈКП-а „Зе ле ни ло”
Да ни ло Бје ли ца на гла сио је да
је ово са мо јед на у ни зу успе -
шних ак ци ја ко је су ор га ни зо -
ва ла ова два ко му нал на пред -
у зе ћа. Та ко ђе је ис та као да
про сто ре у гра ду на ко ји ма су
ура ђе ни ови по сло ви Пан чев -
ци мо ра ју да чу ва ју, а на „Зе -
ле ни лу” и „Хи ги је ни” је да на -
ста ве ове ак ци је.

Пре ма ре чи ма Алек сан дра
Сте ва но ви ћа, и ин спек ци ја је
укљу че на у ове ак ци је и за сад
има од ре ђе них ре зул та та, ка -
ко не са ве сни гра ђа ни не би ви -
ше ства ра ли ди вље де по ни је у
гра ду.

„У РИТ МУ ЕВРО ПЕ”

Гла сај те за на ше
де вој чи це

На так ми че њу „Ср би ја у рит -
му Евро пе”, деч јем те ле ви -
зиј ском про гра му ко ји су по -
др жа ле мно ге европ ске зе -
мље, наш град пред ста вља ће
де вој чи це Зо ра на Јо ва но вић,
Та ма ра Ја ко вље вић и Ви шња
Ма ли нар, а пре ма фор ма ту
тог над ме та ња „за сту па ће”
Не мач ку с пе смом „Glorious”
(са „Евро ви зи је” 2013. го дине).

Њи хов спот с по ме ну том
ну ме ром би ће зва нич но при -
ка зан 6. сеп тем бра на Пр вој
срп ској те ле ви зи ји, ка да ће
би ти од лу чен по бед ник, и то
зби ром гла со ва струч ног жи -
ри ја и оних до би је них од пу -
бли ке. Сви ко ји же ле да подр -
же мла де су гра ђан ке мо гу то
да учи не сла њем СМС пору -
ке на сле де ћи на чин: ПЕ СМА
(раз мак) 04, на број 1557.

У слу ча ју по бе де наш град
до би ће ор га ни за ци ју те ле ви -
зиј ског пре но са так ми че ња
до го ди не, а де вој чи це ће пу -
то ва ти у зе мљу ко ју су пред -
ста вља ле, то јест у Не мач ку.

Ина че, Пан че во тре нут но
за у зи ма пр во место на СМС
та бе ли гла со ва. Ј. Ф.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ

Благ пад бро ја обо ле лих

ПО ЖАР НА МИ СИ

Го ре ли ау то мо би ли
и део згра де

У но ћи из ме ђу уто р ка и сре -
де, 4. и 5. ав гу ста, ста нов ни -
ке Ми се уз не ми рио је ве ли -
ки по жар ко ји је из био у
Шар пла нин ској ули ци.

Том при ли ком су пот пу -
но из го ре ла два пут нич ка
ау то мо би ла, а ва тра је због
ве тра по че ла да се ши ри и
на обли жњи стам бе ни обје -
кат. Сре ћом, за хва љу ју ћи
успе шној ин тер вен ци ји ва -
тро га са ца, по жар је ло ка -
ли зо ван и по том уга шен.
Део фа са де и сто ла ри је на
ста ну у при зе мљу згра де 
ва тра је ипак ус пе ла да 
уни шти.

По вре ђе них ни је би ло, а
ма те ри јал на ште та је ве ли -
ка. Узрок по жа ра ће на -
кнадно утвр ди ти ис тра жни
ор га ни.

Пре ма пре се ку на пра вље ном у
сре ду, 5. ав гу ста, у ко вид бол -
ни ци у на шем гра ду би ла су
сме ште на 92 па ци јен та, од ко -
јих је три на е сто ро би ло на ин -
тен зив ној не зи, а тро је на ре -
спи ра то ру. На ки се о ни ку је би -
ло 38 па ци је на та.

Чи ни се да је си ту а ци ја не -
што бо ља не го се дам да на ра -
ни је, ка да је у тој уста но ви ле -
жа ло 99 па ци је на та, од ко јих
су 52 би ла на ки се о ни ку. На
ин тен зив ној не зи је та да би ло
де сет осо ба, а на ре спи ра то ру,
као и са да, три па ци јен та.

И по кра јин ски се кре тар за
здрав ство проф. Зо ран Гој ко -
вић по твр дио је у уто рак, 4. ав -
гу ста, да у Вој во ди ни опа да број
но во за ра же них па ци је на та и да
је то ком по след њих че ти ри-пе т
да на за бе ле жен ве ћи број от -
пу ста из бол ни ца у од но су на
број при је ма.

Он је ре као да је у ко вид бол -
ни ца ма у Вој во ди ни тре нут но
сме ште но ма ње од 800 па ци је -
на та, на гла сив ши да је из у зет -
но ва жно да гра ђа ни на ста ве да
се од го вор но при др жа ва ју свих
ме ра, јер је то пут ко ји во ди ка
из ла ску из ак ту ел не кри зе.

Да опу шта њу не ма ме ста,
све до чи и чи ње ни ца да је у
по не де љак, 3. ав гу ста, Ин сти -
тут за јав но здра вље Вој во ди -
не епи де ми о ло шку си ту а ци ју
у Вој во ди ни оце нио као не по -
вољ ну. У из ве шта ју на сај ту
Ин сти ту та на ве де но је да је
то ком про шле не де ље и да ље
би ла ре ги стро ва на ши ро ка ге -
о граф ска рас про стра ње ност
ви ру са на те ри то ри ји свих
општи на.

„То ком ви кен да ре ги стро -
ван је благ пад бро ја ре ги стро -
ва них слу ча је ва у од но су на
прет ход ни пе ри од. Ме ђу обо -
ле ли ма, то ком прет ход не не -
де ље, до ми ни ра ју осо бе уз ра -
ста 20–49 го ди на. Из ра зи то
не по вољ на си ту а ци ја ре ги стро -
ва на је на те ри то ри ји Но вог
Са да, Вр ба са, Срем ске Ми тро -
ви це, Kикинде, Пан че ва, Ру -
ме, Бач ке Па лан ке, Су бо ти це,
Вр шца Зре ња ни на, Али бу на -
ра, Те ме ри на, Бе о чи на, Ба ча
и Ти те ла. Епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја се и да ље оце њу је као
не си гур на на те ри то ри ји свих
оста лих вој во ђан ских оп шти -
на”, на во ди се у из ве шта ју
Инсти ту та. Д. К.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти
и на то да се у
За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских
уве ре ња из да ју
за мак си мал но
два сата.

И овог ме се -
ца су у За во ду за кли јен те
осми шље ни и но ви па ке ти
услу га по из у зет но по вољ -
ним це на ма, а ви ше о то -
ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви ко ји посе ду ју ло јал ти
кар ти це Ауто-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма на шег ли ста.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО



Иштван Па стор
поново пред сед ник

Лев на јић за ме ник
ше фа по сла нич ке
групе СНС-а

Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп -
шти не АП Вој во ди не, због епи -
де ми о ло шке си ту а ци је, одр жа -
на је у Кон гре сном цен тру „Ма -
стер” Но во сад ског сај ма уме -
сто у скуп штин ском зда њу, 31.
ју ла. По сла ни ци ма је нај пре
ме ре на тем пе ра ту ра и дез ин -
фи ко ва не су им ру ке и обу ћа, а
у са мој са ли обез бе ђе но је ра -
сто ја ње из ме ђу њих.

По сле по твр ђи ва ња ман да та
120 но во и за бра них по сла ни ка,
по ме сти ма ко ја су за у зи ма ли
на ли ста ма по ли тич ких ор га -
ни за ци ја што су про шле цензус,

100 од 114 њих гла са ло је да
пред сед ник Са ве за вој во ђан -
ских Ма ђа ра Иштван Па стор
бу де ре и за бран за пр вог чо ве -
ка по кра јин ског пар ла мен та.
Ње му је то тре ћи пред сед нич -
ки ман дат. У овом са зи ву Скуп -
шти не АП Вој во ди не би ће и
пет пот пред сед ни ка – три из
СНС-а, а по је дан из СПС-а и
ВФ-а. Ге не рал ни се кре тар Скуп -
шти не АП Вој во ди не по но во
ће би ти Ни ко ла Ба њац.

Шеф по сла нич ке гру пе СПС–
ЈС Ду шан Ба ја то вић из ја вио је
да се још увек ни је го во ри ло о
вла да ју ћој ко а ли ци ји и из ра -
зио на ду да ће се СПС и ЈС
дого во ри ти са СНС-ом о уче -
ство ва њу у вла сти на свим ни -
во и ма. По кра јин ска вла да ће
би ти фор ми ра на по сле Вла де
Ср би је. За сад је ја сно са мо то
да ће у Вој во ди ни, по ред на -
пред ња ка, вла да ти и СВМ. Да

под се ти мо, ко а ли ци ја око СНС-
а има 76, СПС–ЈС 13, СВМ 11,
„Вој во ђан ски фронт” шест, ли -
сте „Ме тла” и „За кра ље ви ну
Ср би ју – за срп ско вој вод ство”
по пет, а СРС че ти ри по сланика.

На но во сад ској ина у гу ра ци -
ји би ло је и сед мо ро Пан чев ки
и Пан че ва ца. Из на шег гра да
по сла ни ци ће би ти на пред ња -
ци и по чла ни ца СДПС-а и „По -
кре та за Ба нат”. „Де фи ни тив -
но” ће у скуп штин ским клу па -
ма на ред не че ти ри го ди не се -
де ти сле де ћи чла но ви СНС-а:
ди пло ми ра ни еко но ми ста Ма -
ри на То ман, адво кат Са ша Лев -
на јић (име но ван за за ме ни ка
ше фа по сла нич ке гру пе СНС-
а), те ди пло ми ра ни еко но ми -
сти Ива на Ро сић, Иван Те шић
и Ве сна Фу рун џић. С ли сте ко -
а ли ци је чи ји је сто жер СНС у
пар ла мент је ушла и Ми ли ца
Бо жић, ди пло ми ра ни прав ник,

чла ни ца Со ци јал де мо крат ске
пар ти је Ср би је. Ме ђу 120 по -
сла ни ка на ћи ће се и ди пло -
ми ра ни прав ник Сми ља на Гла -
мо ча нин Вар га, пред сед ни ца
УГ „По крет за Ба нат”.

Ево за што је реч „де фи ни тив -
но” под на вод ни ци ма: мо гу ће је
да ће не ко од на бро ја них пре у -
зе ти не ку из вр шну функ ци ју у
По кра ји ни или у Пан че ву, па
ће он да мо ра ти да под не се остав -
ку на по сла нич ко ме сто. Ма да,
то је ма ло ве ро ват но. Мно го је
ве ро ват ни је да ће то би ти слу -
чај с број ним на пред ња ци ма из
дру гих гра до ва, што ће „ослобо -
ди ти про стор” да и ди пло мирани
еко но ми ста На да Ми лано вић,
ко ја је на ли сти СНС-а би ла на
81. ме сту, по но во бу де по сла -
ник у вој во ђан ској скупштини.

Она ће, та ко, по ста ти осма
пред став ни ца на шег гра да у
Но вом Са ду.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

КОН СТИ ТУ И САН НО ВИ СА ЗИВ ПАР ЛА МЕН ТА

По но во ра ди На род на скуп шти на
Тро је пред став ни ка
на шег гра да

Од по не дељ ка, 3. ав гу ста, на -
ша др жа ва има но ви са зив На -
род не скуп шти не, по што је на
сед ни ци по твр ђен ман дат за
свих 250 иза бра них срп ских
по сла ни ка. Они су, на по чет -
ку, по ло жи ли за кле тву:

– За кли њем се да ћу ду жност
на род ног по сла ни ка оба вља ти
пре да но, по ште но, са ве сно и
вер но Уста ву, да ћу бра ни ти
људ ска и ма њин ска пра ва и гра -
ђан ске сло бо де и по нај бо љем
зна њу и уме ћу слу жи ти гра ђа -
ни ма Ср би је, исти ни и прав ди.

Као што је по зна то, 188 по -
сла ни ка има СНС, 32 СПС–ЈС,
11 Ша пи ћев СПАС, де вет СВМ,
че ти ри Стран ка прав де и по -
ми ре ња Му а ме ра Зу кор ли ћа, а
по три ман да та СДА Сан џа ка и
„Ал бан ска де мо крат ска ал тер -
на ти ва – ује ди ње на до ли на”.

Сед ни ци је пред се да ва ла
Сми ља Ти шма (СПС), нај ста -
ри ји по сла ник. Пре ула ска у
згра ду На род не скуп шти не по -
сла ни ци ма, пред став ни ци ма
ме ди ја и за по сле ни ма ме ре на
је тем пе ра ту ра и сви су до би ли
ма ске и ру ка ви це, а у са ли су
по сла ни ци би ли фи зич ки раз -
дво је ни пре гра да ма од плек -
си гла са.

Пред сед ник Ср би је и СНС-
а Алек сан дар Ву чић на кон са -
стан ка пред сед ни штва те
стран ке 31. ју ла ре као је да
по сто је че ти ри мо гу ће оп ци је
за ко а ли ци је на пред ња ка: са
со ци ја ли сти ма и ма њи на ма,

са Ша пи ћем и ма њи на ма, са
со ци ја ли сти ма и Ша пи ћем и
ма њи на ма, и са мо СНС с
мањи на ма.

Пре ма нај но ви јим ин фор ма -
ци ја ма, СНС је од лу чио да власт
са чи ни у ко а ли ци ји са Ша пи -
ће вим СПАС-ом. Ако та ко бу -
де би ло, СПС ће оти ћи у опо -
зи ци ју пр ви пут у по след њих
пет на ест го ди на, што мо же до -
ве сти до вр ло озбиљ них кон се -
квен ци ка да су пи та њу пер со -
нал на ре ше ња у број ним др -
жав ним фир ма ма.

Ву чић је по след њег да на ју -
ла ка зао и да су „мно ги на
ста но ви шту да СНС мо ра до -
ста то га да про ме ни: љу ди же -
ле да ви де но ва ли ца ка ко у
Скуп шти ни, та ко и у Вла ди”,
па је до дао да је то бит но и на
ло кал ном ни воу. На ја вио је и
да ће се за ма ње од два ме се -
ца фор ми ра ти вла да.

До са да шња пре ми јер ка Ана
Бр на бић из ја ви ла је 4. ав гу ста
да је она је дан од два кан ди да -
та за но вог пред сед ни ка Вла де

Ср би је, као и да је и дру ги фа -
во рит из СНС-а.

Пан че во ће у На род ној скуп -
шти ни у на ред не че ти ри го -
ди не пред ста вља ти тро је љу -
ди: ди пло ми ра ни по ли ти ко -
лог за ме ђу на род не од но се
Сан дра Бо жић (СНС, 1979),
ма стер ин же њер за шти те жи -
вот не сре ди не Мар ко Мла де -
но вић (СНС, 1990) и про фе -
сор ка фи зич ког вас пи та ња Ју -
сти на Пу пин Ко шћал (СПС,
1983).

Зграда покрајинског парламента

Не знам кад смо жр тве по че ли да де ли мо, мр тве ци ви ле,
на на ше и њи хо ве, кад смо по че ли и зло чин це да де ли мо.
Не ми слим да је па три о ти зам ну жно го во ре ње са мо о ту -
ђој од го вор но сти, већ и о соп стве ној. Ја сам и о срп ским
жр тва ма го во рио та мо где тре ба: у За гре бу сам при чао о
Ја се нов цу, али у Бе о гра ду по ми њем на ша не де ла, ко ли ко
год ми же ле ли да то ни је та ко. Је ди ни лек за све ове на ро -
де је исти на. Ла ко је из Бе о гра да би ти па три о та, али по -
сто је љу ди ко ји мо ра ју да на ста ве да жи ве са сво јим ком -
ши ја ма Бо шња ци ма, Хр ва ти ма и Ал бан ци ма. Мо ра мо
ра ди ти на то ме да љу ди ко ји су про те ра ни мо гу да се вра -
те сво јим ку ћа ма, мо ра мо свим мр тви ма ода ти по част.
Не сме мо пу сти ти да нас во ди мр жња, мо ра мо ра ди ти на
то ме да се ра не за ле че и да ми сли мо на бу дућ ност.

(Глу мац Ми лан Ма рић, „Да нас”, 29. јул)

* * *
Обе ле жа ва ње го ди шњи це је не што што пред ста вља зна -
чај ну те му и у Ср би ји и у Хр ват ској. Ја сам и јав но на
„Тви те ру” из нео свој став да мо ра мо да пре пу сти мо пред -
став ни ци ма Ср ба у Хр ват ској да до не су од лу ку ко ју сма -
тра ју да је у нај бо љем ин те ре су, они са свим си гур но бо ље
мо гу да про це не да ли од ла ском у Книн на но се ште ту са -
ми се би, срп ском на ро ду, да ли або ли ра ју оно што се де -
си ло у „Олу ји” или чи не ко рак на пред ка по бољ ша њу по -
ло жа ја Ср ба. Ме ни се чи ни ло са свим ло гич но да тре ба
пре пу сти ти ту од лу ку њи ма и по др жа ти их у тој од лу ци,
ка ква год она би ла.

(Но ви нар Ву ка шин Об ра до вић, Н1, 4. ав густ)

* * *
Када ми је супруг данас послао снимак који су забележи-
ле камере за надзор фаст фуда, у првом тренутку нисам
знала да ли да будем бесна или да плачем. Била сам у не-
верици. Ми смо у Чачку на неколико места поставили
кутије у које људи могу да убаце новац, колико ко може,
како би помогли мом сину да потрчи за лоптом и изгово-
ри „мама”. И ви онда видите снимак на ком неко прво
„мућка” кутију да види да ли има нешто унутра и проце-
ни да ли има сврхе да се „помучи”, а онда завлачи руку и
узима новац. Новац намењен првом кораку мог сина. Па
како бисте се ви осећали? Знате, мене плаши то да ће
људи престати да остављају новац јер неће да пуне џепо-
ве лоповима. Није моје дете једино којем треба помоћ…

(Слађана, мајка малог Милоша Зарића, „Блиц”, 5. август)

* * *

* * *
Спрем на је сва по треб на ин фра струк ту ра за уво ђе ње то -
та ли та ри зма пу тем ин тер не та и, као што ка же Џу ли јан
Асанж, они ко ји има ју фи зич ку кон тро лу над том ин -
фра струк ту ром – раз не др жав не аген ци је и при ват не
фир ме – мо гу кон тро ли са ти на ше иде је и ко му ни ка ци ју,
а то и чи не. Аме рич ка Аген ци ја за на ци о нал ну си гур -
ност, као што зна мо, то ра ди већ не ких 20-30 го ди на. То -
та ли та ри зам је сто га да нас све при су тан и све о бу хва тљив,
јер та ко тра жи баш сло бо да по тро шач ког дру штва, ко ју
фор ми ра про фит као нај ви ши об лик те сло бо де у кон -
тек сту нео ли бе рал не по ли тич ке еко но ми је и ли бе рал не
иде о ло ги је де мо крат ског ка пи та ли зма. Та ква је ква дра -
ту ра кру га, та ко је круг за тво рен.

(Гру па „Лај бах”, пор тал „Но ва.рс ”, 1. ав густ)

* * *
У Ну ши ће вој при чи о по ро ку вла сти, жуд њи за мо ћи, о
бо ле сном дру штву, ла ко се пре по зна је ствар ност у ко јој
жи ви мо. Пре по зна је мо и ши ро ки спек тар људ ских сла -
бо сти у ли ко ви ма ко ји ма се сме је мо, али ко ји ни су ни -
ма ло бе за зле ни. Ли ко ви из Ну ши ће вих ко ме ди ја сву да
су око нас и об ли ку ју нам ствар ност.

(По зо ри шна ре ди тељ ка Та ња Ман дић Ри го нат, пор тал
„Ди рект но.рс ”, 3. ав густ)

* * *
Као што сам про тив узи ма ња прав де у сво је ру ке, та ко
сам и про тив ре во лу ци је. И њих нам је би ло ису ви ше у
про шло сти, дис кон ти ну и тет је наш нај ја чи кон ти ну и тет.
Нај го ре је што се не ви ди ни ко ко би мо гао да ар ти ку ли -
ше тај ствар ни очај гра ђа на. Ни ка ко, ни у име че га.

(Исто ри чар ка Ду брав ка Сто ја но вић, „Да нас”, 1. ав густ)

* * *
Скуп шти на мо ра да бу де са ста вље на од по сла ни ка ко ји
ни су у стра ху од ми ни ста ра. Ко је ни су иза бра ли са ми
ми ни стри. Скуп шти на је ау то мат ски спре че на да вр ши
сво ју кон трол ну функ ци ју над из вр шном вла шћу, ухап -
ше на је од из вр шне вла сти и због то га све вла де два де -
сет-три де сет го ди на од по нов ног уво ђе ња ви ше пар тиј -
ског си сте ма мо гу да ра де шта хо ће – ми са мо мо же мо
да ме ња мо ко ће да ра ди шта хо ће.

(Про фе сор по ли тич ких на у ка Мла ден Мр даљ, „Но ви
ма га зин”, 30. јул)

КОНЦЕПТ У НО ВОМ СА ДУ КОН СТИ ТУ И СА НА СКУП ШТИ НА

ПАН ЧЕ ВО У ВОЈ ВО ДИ НИ: ОСАМ ОД 120

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Ф
О

Т
О
: 

W
IK

IW
A

N
D

САН ДРА БО ЖИЋ (СНС)

Ро ђе на је 1979. За вр ши ла је

Фа кул тет по ли тич ких на у ка у

Бе о гра ду и сте кла зва ње ди -

пло ми ра ног по ли ти ко ло га за

ме ђу на род не од но се. Од мар -

та 2015. до мар та 2018. би ла

је ди рек тор ка ЈКП-а „Гре ја -

ње”. Би ла је на род ни по сла -

ник и у прет ход ном са зи ву

На род не скуп шти не од 6.

мар та 2018. го ди не и чла ни ца Од бо ра за рад, со ци јал на

пи та ња, дру штве ну укљу че ност и сма ње ње си ро ма штва,

као и Од бо ра за пра ва де те та. 

Пред сед ни ца је Уни је же на пан че вач ког СНС-а и по ве ре -

ни ца ГО СНС-а у на шем гра ду.

МАР КО МЛА ДЕ НО ВИЋ (СНС)

Има рав но три де сет го ди на.

За вр шио је сту ди је на Тех но ло -

шко-ме та лур шком фа кул те ту

Уни вер зи те та у Бе о гра ду и сте -

као зва ње ма стер ин же њер

за шти те жи вот не сре ди не. За

од бор ни ка у Скуп шти ни гра да

иза бран је 2016, а у том са зи -

ву био је је дан од нај мла ђих.

Од 2015. го ди не по ха ђао је

број не се ми на ре и еду ка ци је из обла сти по ли тич ког де ло ва -

ња. По ла зник је пр ве ге не ра ци је Ака де ми је мла дих по ли -

тич ких ли де ра у ор га ни за ци ји СНС-а и Фон да ци је за срп ски

на род и др жа ву.

ЈУ СТИ НА ПУ ПИН КОШЋАЛ (СПС)

Ро ђе на је 1983. За вр ши ла је

Фа кул тет спор та и фи зич ког

вас пи та ња у Бе о гра ду и сте -

кла зва ње про фе со ра фи зич -

ког вас пи та ња, а по том и

Спорт ску ака де ми ,ју у глав -

ном гра ду, смер ру ко мет. То -

ком сту ди ја је ра ди ла као

лич ни тре нер, као и у Кон тро -

ли ле те ња на ан ти стрес про -

гра му за по сле них, а за тим, до про шле го ди не, као пер со -

нал ни тре нер у Ду ба и ју. Ушла је 2018. го ди не у из бор де -

сет нај бо љих жен ских пер со нал них тре не ра у Ду ба и ју. По -

том ки ња је на уч ни ка Ми хај ла Пу пи на.



Због не га тив них 
ма кро е ко ном ских трен до ва
за бе ле жен не то гу би так од
10,2 ми ли јар де ди на ра

У пр вом по лу го ди шту 2020. го ди не
по сло ва ње НИС-а би ло је под сна жним
ути ца јем гло бал них не по вољ них ма -
кро е ко ном ских окол но сти. То се, пре
све га, од но си на пад це на наф те и епи -
де ми ју ко ви да 19, ко ја је узро ко ва ла
драстичнo сма ње ње по тра жње за нафт -
ним де ри ва ти ма у из ве штај ном пе ри -
о ду. У та квим усло ви ма при о ри те ти
НИС-а би ли су очу ва ње здра вља за по -
сле них и по тро ша ча, ста бил ност на
тр жи шту нафт них де ри ва та, со ци јал -
на ста бил ност за по сле них и на ста вак
ула га ња у кључ не раз вој не про јек те.

НИС је, и у сло же ним окол но сти -
ма, ус пео да очу ва по ка за тељ EBITDA
на по зи тив ном ни воу од 2,3 ми ли јар -
де ди на ра, као и по зи ти ван нов ча ни
ток од 6,3 ми ли јар де ди на ра, али је
због не га тив них ма кро е ко ном ских
трен до ва за бе ле жен не то гу би так од
10,2 ми ли јар де ди на ра. У пр вом по -
лу го ди шту те ку ће го ди не об ра чу на те
оба ве зе НИС гру пе по осно ву јав них
при хо да из но се 83,9 ми ли јар ди ди -
на ра, што је пет од сто ви ше не го у
пр вом по лу го ди шту 2019. го ди не. Та -
ко ђе, Скуп шти на ак ци о на ра НИС-а а.
д. Но ви Сад на сед ни ци одр жа ној 30.
ју на 2020. до не ла је од лу ку о ис пла ти
ди ви ден де из до би ти за 2019. го ди ну,
на осно ву ко је ће укуп но би ти ис пла -
ће не 4,4 ми ли јар де ди на ра.

Ван ред не окол но сти

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек тор
НИС-а, тим по во дом је из ја вио да се

по сло ва ње у пр вом по лу го ди шту 2020.
го ди не од ви ја ло у окол но сти ма не за -
бе ле же ним у гло бал ној еко но ми ји:

– За то са за до вољ ством мо гу да кон -
ста ту јем да смо у прет ход ном пе ри о -
ду, за хва љу ју ћи ве ли ким на по ри ма
ме наџ мен та и за по сле них, очу ва ли
фи нан сиј ску ста бил ност, си гур ност
снаб де ва ња на до ма ћем тр жи шту, као
и здра вље на ших ко ле га и по тро шача.

Ван ред не окол но сти од нас тра же и
сна жне од го во ре. У на став ку го ди не
би ће мо по све ће ни да љим уште да ма,
али не ће мо од у ста ти од ула га ња у
кључ не про јек те. У фо ку су ће нам,
та ко ђе, би ти по ве ћа ње опе ра тив не
ефи ка сно сти у свим сег мен ти ма по -
сло ва ња, као и на по ри да, осла ња ју ћи
се на соп стве не сна ге, очу ва мо со ци -
јал ну си гур ност за по сле них. Та ко ђе,
на ста ви ће мо да пру жа мо по др шку за -
јед ни ци у ко јој по слу је мо, све сни да
овај те жак пе ри од мо же мо успе шни -
је пре ва зи ћи ако бу де мо од го вор ни и
со ли дар ни – ре као је Тјур де њев.

У пе ри о ду од ја ну а ра до ју на про сеч -
на вред ност ба ре ла наф те ти па брент
из но си ла је 39,7 до ла ра, што је 40 од -
сто ма ње не го у истом пе ри о ду 2019.
го ди не. Исто вре ме но, по тра жња за
нафт ним де ри ва ти ма је у по је ди ним
раз до бљи ма из ве штај ног пе ри од сма -
ње на из ме ђу 30 и 40 про це на та, што
је зна чај но ути ца ло на при хо де од
про да је НИС гру пе. Упр кос не по вољ -

ним ма кро е ко ном ским трен до ви ма,
НИС гру па је у да љи раз вој уло жи ла
14,5 ми ли јар ди ди на ра. Нај ви ше је
ин ве сти ра но у област ис тра жи ва ња и
про из вод ње наф те и га са, про је кат
„Ду бо ка пре ра да” у Ра фи не ри ји наф -
те Пан че во и мо дер ни за ци ју ма ло -
про дај не мре же у Ср би ји и ре ги о ну.

Узро ци

Ка да је реч о опе ра тив ним по ка за те -
љи ма, НИС је ре зул та те у обла сти ис -
тра жи ва ња и про из вод ње, упр кос кри -
зи, очу вао на про шло го ди шњем нивоу
– про из ве де но је 636.000 услов них

то на наф те и га са, што је је дан од сто
ма ње од про шло го ди шњег учин ка. У
обла сти пре ра де и про ме та НИС је
оства рио бо ље ре зул та те у по ре ђе њу с
пр вом по ло ви ном 2019. го ди не. У Ра -
фи не ри ји наф те Пан че во пре ра ђе но
је 1,630 ми ли о на то на си ро ве наф те
и по лу про и зво да, што је 35 од сто ви -
ше не го у пр вом по лу го ди шту про -
шле го ди не. Исто вре ме но су за по че -
те пред старт не ак тив но сти на ком -
плек су „Ду бо ка пре ра да”. Уку пан обим
про ме та из но сио је 1,556 ми ли о на то -
на, од но сно два од сто ви ше не го у
упо ред ном пе ри о ду 2019. го ди не, уз
раст из во за од 42 од сто. У пр вом по -
лу го ди шту те ку ће го ди не, на кон ре -
кон струк ци је, по че ло је да ра ди пет
бен зин ских ста ни ца у Ср би ји, ме ђу
ко ји ма и са вре ме не пум пе у Ле сков -
цу. Рад је за по че ла и бен зин ска ста -
ни ца „Ото пе ни” и 19. ста ни ца за снаб -
де ва ње го ри вом НИС-а у Ру му ни ји.
По ред то га, по тро ша чи ма на бен зин -
ским ста ни ца ма „НИС Пе трол” и
„Гаспром” омо гу ће но је да пр ви пут у
Ср би ји, пу тем ди ги тал не апли ка ци је
„Drive.Go”, го ри во пла те без од ла ска
на плат но ме сто.

Ком па ни ја НИС и ње ни за по сле ни
да ли су свој до при нос бор би про тив
ши ре ња но вог ко ро на ви ру са. У окви -
ру тих на по ра НИС је обез бе дио 270
то на авио-го ри ва за ху ма ни тар не ле -
то ве до ма ћег авио-пре во зни ка „Ер Ср -
би ја”, док је ве ћин ски ак ци о нар, ру -
ска ком па ни ја „Га спром њефт”, до -
ни ра ла го ри во за по тре бе јав них слу -
жби Ре пу бли ке Ср би је. По ред то га,
во лон те ри НИС-а ан га жо ва ли су се
на по др шци нај у гро же ни јим ка те го -
ри ја ма ста нов ни штва и ме ди цин ским
рад ни ци ма.

ДРУШТВО
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПОСЛОВАЊЕ НИС-а У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ

Неповољни финансијски показатељ

ПО МОЋ

Ис пла та ми ни мал ца 
7. ав гу ста

Ми ни стар фи нан си ја Си ни ша Ма -
ли на ја вио је да ће др жа ва у пе так,
7. ав гу ста, ис пла ти ти 60 од сто ми -
ни мал не за ра де, од но сно око 18.000
ди на ра по за по сле ном, за 235.372
при вред на су бјек та у ко ји ма ра ди
1,01 ми ли он за по сле них.

Ма ли је из ра зио оче ки ва ње да
ће ова по др шка би ти до дат ни осло -
нац при вре ди Ср би је, а за ту свр ху
из бу џе та др жа ве би ће опре де ље -
но 18,4 ми ли јар ди ди на ра, об ја ви -
ло је Ми ни стар ство фи нан си ја.

– До дат на вред ност овог па ке та
је то што се од но си и на фир ме ко -
је су осно ва не по сле 15. мар та, а
нај ка сни је до 20. ју ла ове го ди не,
што зна чи да је ова ме ра не ка вр -
ста по др шке по чет ни ци ма у би -
зни су, а ми ве ру је мо да ме ђу њи ма
има пу но мла дих љу ди – на гла сио
је Ма ли и до дао да је, пре ма по да -
ци ма Аген ци је за при вред не ре ги -
стре, та квих фир ми укуп но 13.550.

ВО ДО ВОД

По ста вља ју се це ви 
у Скро ба ри

Град ски „Во до вод и ка на ли за ци -
ја” до де лио је уго вор за из град њу
дру ге фа зе во до вод не мре же у на -
се љу Скро ба ра фир ми „Кон струк -
тор ин же ње ринг” из Би ле ће, ко ја
има по слов ни цу у Но вом Са ду.
Изград ња ће ко шта ти 12,2 ми ли о -
на ди на ра, а уго вор је до де љен по -
сле спро ве де не јав не на бав ке.

Ра до ви су ина че би ли про це ње -
ни на 15,5 ми ли о на ди на ра, а по -
ред „Кон струк то ра”, по ну ду за овај
по сао да ла је и гру па по ну ђа ча ко -
ју чи не бе о град ски „Те ле груп” и
„Тим Ене р го”, пред у зет ник Зо ран
Сли јеп че вић из Сме де рев ске Па -
лан ке и ни шки „Ан кер”.

По ну ду су има ле и пан че вач ке
фир ме „Фин нет ин же ње ринг” и
„Хи дро вод”, као и бе о град ске фир -
ме „Бе о нант” и „Хи дро бел”.

По ну да фир ми с „Те ле гру пом”
на че лу из но си ла је 12,49 ми ли о на
ди на ра, пан че вач ке фир ме су по -
ну ди ле да ура де по сао за 13,97 ми -
ли о на ди на ра, а „Бе о нан то ва” по -
ну да би ла је 14 ми ли о на ди на ра.

ПУ ТО ВА ЊА

Но вац ту ри ста у опа сно сти
Вла сни ци осам ту ри стич ких аген -
ци ја у Ср би ји тра жи ли су бри са ње
из ре ги стра од но сно уки да ње ли -
цен це за оба вља ње де лат но сти.

Струч ња ци сма тра ју да би због
пан де ми је бар још пе де сет ма лих
ор га ни за то ра пу то ва ња мо гло да
ста ви ка та нац на сво је аген ци је. То
би, ка ко са да ства ри сто је, мо гло да
угро зи и ре а ли за ци ју за мен ских пу -
то ва ња, на ко ја гра ђа ни има ју пра -
во за хва љу ју ћи уред би Вла де Ср би -
је. На осно ву тог про пи са гра ђа ни
ко ји, због ко ро на ви ру са, ни су от пу -
то ва ли на већ пла ће но ле то ва ње,
до би ли су мо гућ ност да на исту де -
сти на ци ју оду сле де ће го ди не.

Тре ба ло би да ту ри сти ма ко ји
желе но вац на зад упла ће на су ма бу -
де вра ће на по сле 14. ја ну а ра 2022.
го ди не.

Иа ко су ва у че ри о за мен ским пу -
то ва њи ма оси гу ра ни по ли сом, ко ју
тре ба да има сва ка ту ри стич ка аген -
ци ја, то не зна чи да ће и сви пут -
ни ци мо ћи да их ис ко ри сте, уко -
ли ко оне бан кро ти ра ју и за тво ре
се. Да ли ће по ли са по кри ти вред -
ност ва у че ра свих пут ни ка по је ди -
не аген ци је, за ви си од са мих оси -
гу ра ва ју ћих ку ћа, али и од раз ло га
за бан крот. Јер, уко ли ко оне по -
кре ну ис тра гу о по сло ва њу аген ци -
је и узро ци ма про па сти, пут ни ци
би мо гли да оста ну без на док на де.

На и ме, има до ста аген ци ја ко је
ни су из ми ри ле ду го ва ња оси гу ра -
ва ју ћим ку ћа ма, иа ко су би ле у
оба ве зи, та ко да аран жма ни њи хо -
вих пут ни ка ни су ни оси гу ра ни.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

По љо при вред ни ци
уништа ва ју по вр ће 
због ни ске це не от ку па

Ма сов на про из вод ња
упро па сти ла ква ли тет

Сва ко ко је имао при ли ке да ку пу је
на пан че вач кој пи ја ци мо гао је да
при ме ти да се куп ци че сто рас пи ту ју
о по ре клу кра ста ва ца, па ра дај за, лу -
ка, кром пи ра. Они ис ку сни ји и „ста -
ри знал ци” збли жи ли су се с про дав -
ци ма и због то га су при ви ле го ва ни –
до би ја ју су ге сти је да ли да ку пе ро бу
или не. Пре ма ре чи ма вла сни ка те -
зги, све је ви ше оних ко ји се рас пи ту -
ју о по ре клу ро бе и мно ги Пан чев ци
ин си сти ра ју, па чак и да их то ви ше
ко шта, на до ма ћем па ра дај зу, лу ку
или кром пи ру. За раз ли ку од оних
ко ји по вр ће па за ре у ве ли ким мар ке -
ти ма, ова ка те го ри ја ку па ца це ни ква -
ли тет. Ма да, у ери у ко јој жи ви мо, те -
шко је по ве ро ва ти да је сав тај до ма -
ћи бе ли лук на те зга ма баш срп ски,
али на ши су гра ђа ни и да ље ве ру ју у
тра ди ци ју и ви ше го ди шње при ја тељ -
ство с про дав ци ма на пи ја ци.

Фа кат је да ни ко ви ше не про да је
до ма ћи па суљ, јер је оп ште по зна то
да га не ма, док ал бан ски и ма ке дон -
ски па ра дајз и да ље мо гу да про ђу
као „ка ча ре вач ки” или „до ло вач ки”.
Би ло ка ко би ло, пре про да ва ца је на
на шим пи ја ца ма увек би ло и би ће их
још ду го, јер још увек ме ђу на ма има
оних ко ји ве ру ју у Де да Мра за.

Ни је фер!

По след њих не де ља смо све до ци да мно -
ги по љо при вред ни ци уни шта ва ју то не
ро бе (на ро чи то па ра дајз) због ни ске
це не от ку па. Му чи се срп ски по љо при -
вред ник це ле го ди не, тру ди се да род
бу де што плод ни ји и да у пла сте ни ци -
ма про из ве де што ви ше по вр ћа, на да -
ју ћи се да ће сав тај труд мо ћи да унов -
чи. Ме ђу тим, кад до ђе вре ме да се во -
ће и по вр ће про да, због ути ца ја тр жи -
шта, про пи шу се ни ске от куп не це не,
па по љо при вред ни ци че сто сав свој
труд ба це. Та ква си ту а ци ја је ове го ди -
не ви ђе на у ле ско вач ком кра ју, где су
мно ги мо ра ли да уни ште па ра дајз јер
је за ње га од ре ђе на ка та стро фал но ни -
ска от куп на це на. Ра ђа се бес због то га
што ула га ња не мо гу да се вра те.

Стру ка ка же да срп ски про из во ђа чи
не мо гу да кон ку ри шу стран ци ма ка -
да је реч о це ни. На и ме, на шем је по -
треб но 25 ди на ра за про из вод њу ки -
ло гра ма па ра дај за, док је ње го ва це на
на гло бал ном тр жи шту 11 ди на ра (нпр.
то ли ко ко шта па ра дајз из Ал ба ни је).

Увоз по вр ћа

Да је ве ћи на ро бе на пи ја ца ма стра на,
го во ре сле де ћи по да ци. У прет ход них
20 ме се ци увоз по вр ћа у Ср би ју из но -
сио је 164 ми ли о на евра. Ре корд не
ме сеч не вред но сти уво за ових про из -
во да су у пр вој по ло ви ни го ди не, па је
та ко у апри лу 2019. увоз ових ар ти ка -
ла у Ср би ју из но сио око 16,8 ми ли о на
евра. Нај ви ше по вр ћа уво зи мо из Ал -
ба ни је (23,3 ми ли о на евра) и удео те
зе мље у укуп ном срп ском уво зу по вр -
ћа из но си 14,2 од сто, а по том сле де
Хо лан ди ја (10,7), Шпа ни ја (10,2) и
Се вер на Ма ке до ни ја (9,7 од сто).

Од 60 вр ста по вр ћа, пре ма ца рин -
ским из ве шта ји ма, Ал ба ни ја код се -
дам има нај ве ћи удео у укуп ном уво зу
Ср би је, и то код кра ста ва ца (44,8 од -
сто), па ра дај за (38,7), цр ног лу ка (22,9),
љу те па при ке (21,2) и бо ра ни је (20,5
по сто), а за ни мљи во је да од про шле
го ди не на срп ским те зга ма пре те жно

пре о вла ђу ју ал бан ски па суљ и кром -
пир (18,5 и 11,1 ми ли он евра). По себ -
но је за ни мљи во то да ал бан ски про -
из во ђа чи по ста ју озби љан кон ку рент
ки не ским про из во ђа чи ма кад је у пи -
та њу бе ли лук, јер је вред ност из во за у
Ср би ју с хи ља ду евра, ко ли ко је из но -
си ла 2016. го ди не, по ве ћа на на 125.000
евра про шле го ди не.

А шта је с ква ли те том?

Се дам де се тих го ди на у ма сов ној про -
из вод њи по вр ћа по ја ви ли су се хи -
бри ди. Из упо тре бе су из ба че не ста ре
сор те за рад при но са, јер је ра чу ни ца
ја сна – од пет до де сет ки ло гра ма ви -
ше ро да. Ма ли број љу ди по тру дио се
да са чу ва се ме, да ли из ина та, или
про сто за то што су во ле ли уку се ко је
су пло до ви да ва ли. Нпр. ве ћи на љу ди
се да нас сла же да је па ра дајз без у ку -
сан. Са да на срп ским пи ја ца ма има
ше сна ест ва ри је те та овог по вр ћа ко ји
мо гу да се ку пе и из гле да ју пот пу но
исто – цр вен ка сти су и окру гли.
Разлика је са мо у гра ма жи.

Укус из де тињ ства је не стао јер је
јед но став но јед ном не ко за кљу чио да
је спа ја њем ви ше осо би на раз ли чи -
тих вр ста мо гу ће на пра ви ти плод ко -
ји ће би ти от пор ни ји и да ва ти ви ше

при но са по хек та ру. Ци ља но су на -
пра вље ни хи бри ди ко ји су по ста ли
до ми нант на ка те го ри ја у по вр тар -
ству. Род ност ко ја је 30 или 40 од сто
ве ћа од ста рих ва ри је те та, на у штрб
уку са, ми ри са и бо ја, ни је за не мар -
љи ва када се по сма тра из угла ма -
сов не про из вод ње.

По све му су де ћи, бит ка је из гу бље -
на ка да је реч о мо гућ но сти да по но -
во поч не ма сов на про из вод ња оних
пра вих уку сних пло до ва – уку са из
де тињ ства. Ме ђу тим, сва ко ко има
ма ло пар че зе мље, мо же да на пра ви
сво ју ба шти цу и, уз ма ло тру да, на
сто лу се по но во мо гу на ћи ми ри шља -
ви и уку сни пло до ви при ро де. Ма да и
ту мо же би ти по те шко ћа, на при мер
с на бав ком се ме ња ста рих ва ри је те -
та, јер их не ма у зва нич ној ди стри бу -
ци ји по љо при вред них апо те ка, а ин -
сти ту ти их љу бо мор но чу ва ју за сво је
ге нет ске ин же њер ске по ду хва те. Па
ипак, до вољ но је би ти ма ло тех но ло -
шки пи смен и уз не ко ли ко кли ко ва
на ин тер не ту про на ћи дра го це но се -
ме, ка ко код нас, та ко и у ино стран -
ству. На кон пр вог бра ња, уз аде кват -
на са зна ња и при ме ну од го ва ра ју ћих
ме то да, се ме ње се мо же са чу ва ти за
сле де ћу го ди ну.

АЛ БАН СКИ ПА РА ДАЈЗ НА ПАН ЧЕ ВАЧ КОЈ ПИ ЈА ЦИ

УКУС ИЗ ДЕ ТИЊ СТВА ЈЕ РЕТ КОСТ
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6 ЗДРАВЉЕ

ПРЕПОРУKЕ ЗА БЕЗ БЕД НО РАС ХЛА ЂИ ВА ЊЕ

КО ЈЕ БО ЛЕ СТИ ВРЕ БА ЈУ 
НА КУ ПА ЛИ ШТИ МА

Про ме не ко је се де ша ва ју го -
то во сва ко днев но услед пан -
де ми је ко ро на ви ру са, а ти чу
се на ших здрав стве них на -
ви ка и на чи на ко му ни ка ци је
с љу ди ма из не по сред не рад -
не и жи вот не око ли не, по -
ста ле су пред мет истин ског
пре и спи ти ва ња на ших крат -
ко роч них и ду го роч них ци -
ље ва, пла но ва, же ља и при о -
ри те та. Ло гич на пи та ња су
ко ли ко су ове про ме не трај -
не и ко ли ко са ми мо же мо да
убла жи мо њи хов ути цај на
све оно што нам је ва жно у
жи во ту.

Као здрав стве ни рад ни ци
не пре кид но ис ти че мо ва жност
по др шке по ро ди це и при ја -
те ља у бор би про тив стре са и
бо ле сти. Ја сно нам је да су
ста ри ји су гра ђа ни по себ но
угро же на ка те го ри ја због уса -
мље но сти, оте жа ног кре та ња,
хро нич них бо ле сти и пси хич -
ких про ме на удру же них с де -
пре си јом. До ју че смо ми сли -
ли да ће мо ефи ка сни јим од -
го во ром дру штва про бле ме
љу ди тре ћег до ба све сти на
ра зум ну ме ру. Да нас пак по -
сто ји ре ал на опа сност да се
не по вољ не здрав стве не при -
ли ке про ши ре на по пу ла ци ју
сред њег жи вот ног до ба и ону
мла ђу.

У ре ша ва њу све у куп них
про бле ма ко је нам је пан де -
ми ја до не ла нај го ри мо гу ћи
пут је не кри тич ко при хва та -
ње мно штва ин фор ма ци ја и
дез ин фор ма ци ја ко ји ма смо
сва ко днев но бом бар до ва ни.
Од го вор мо же би ти са мо у
фор ми ра њу чвр стог ста ва
пре ма то ме са чи ме се су о -
ча ва мо и шта нам је чи ни ти.
Дав но је рас пр ше на илу зи ја
да је мо гу ће до ћи до сва ког

за ра же ног и ње го вих кон та -
ка та. При ме на дра стич них
ме ра изо ла ци је, спре ча ва ња
кре та ња, за тва ра ња фа бри ка
и шко ла ни је до ве ла до не -
стан ка ви ру са, а до не ла је
мно го број не про бле ме кад су
у пи та њу еко но ми ја и јав но
здра вље. Здрав стве ни рад ни -
ци се, по ред ис ку ства и зна -
ња, умно го ме осла ња ју на ин -
ту и ци ју, а она нам го во ри да
не мо же мо у исту ра ван ста -
вља ти па ци јен те ко ји има ју
очи глед ну кли нич ку сли ку
ин фек ци је, ви со ку тем пе ра -
ту ру, пне у мо ни ју и ка шаљ, с
те сти ра ним по је дин ци ма ко -
ји су би ли по зи тив ни на те -
сту на ко ро на ви рус, и ко ји
су без ика квих симп то ма. Ја -
сно нам је сви ма да по у зда -
ност тих те сто ва још увек ни -
је на за до во ља ва ју ћем ни воу
и да при ме на изо ла ци је свих
ко ји су би ли у кон так ту са
они ма ко ји су по зи тив ни на
те сту до во ди те осо бе у ре ал -
не жи вот не про бле ме, јер се
ве о ма че сто де ша ва да ни ко
не ис по љи бо лест. О про бле -
ми ма у здрав ству ко је тај
при ступ до но си не тре ба ни
го во ри ти, јер их сви тре нут -
но пре жи вља ва мо.

Да кле, мо ра мо да се с те -
ре на епи де ми је стра ха пре -
се ли мо на те рен ре ал не ме -
ди ци не, ко ја не ће ува жа ва -
ти са мо епи де ми о ло шке сту -
ди је, већ и ис ку ства ин фек -
то ло га и кли ни ча ра. Сви
дока за ни те ра пиј ски про то -
ко ли су до бро до шли у овој
бор би и ту су нам и те ка ко
ва жна ис ку ства ле ка ра ко ји
су не по сред но ле чи ли обо -
ле ле од ко ви да 19. Тре ба ло
би да та ис ку ства бу ду пред -
мет раз ме не и по у ча ва ња у
на шој ме ди цин ској за јед ни -
ци, а све то би уна пре ди ло
ефи ка сност на шег здрав стве -
ног си сте ма. Не ма те свет -
ске ор га ни за ци је и моћ ног
ло би ја ко ји мо же да бу де ја -
чи од не чи је же ље и мо ћи
да спа се жи вот те шко обо -
ле лог. Не сум њам да ће ова -
кав при ступ по мо ћи сви ма
на ма, ка ко здрав стве ним рад -
ни ци ма у њи хо вим на по ри -
ма да одр же функ ци о нал -
ност це ло куп ног здрав стве -
ног си сте ма, та ко и на шем
ста нов ни штву у бор би про -
тив бо ле сти и стра ха, а за
жи вот до сто јан чо ве ка.

Кад се су ко бе бо лест 
и страх

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ево ча ја ко ји ће ва шем ор га ни зму по мо ћи да се лак ше при ла го ди

вру ћи на ма.

Са стој ци: по јед на ка ши ка шип ка, ма тич ња ка и хи би ску са, че -

твр ти на ка ши чи це ђум би ра, две-три ке си це ча ја од ро и бо са, три

де ци ли тра со ка од ри би зле, бо ров ни це, ку пи на или ви ша ња и три

ке си це зе ле ног ча ја.

По себ но ску вај те зе ле ни чај с по ла ли тра во де, а оста ле ча је -

ве и ђум бир пре лиј те са че ти ри ли тра вре ле во де и оста ви те да

од сто ји 20 ми ну та. Про це ди те и до дај те зе ле ни чај и сок. По же -

љи за сла ди те с ма ло ме да и мал тек са и пиј те док је мла ко.

Овај чај мо же те пи ти и уме сто во де, јер на док на ђу је елек тро -

ли те, ја ча от пор ност ор га ни зма, рас хла ђу је и вра ћа енер ги ју. Ка -

да је вру ћи на пре ве ли ка, узи мај те на сва ких не ко ли ко ми ну та по

гу тљај теч но сти.

Чај ко ји спа са ва
од вру ћи не

Ни је са мо ко ро на ви рус оно о
че му би тре ба ло да бри не те ка -
да од ла зи те на ку па ње. И пре
пан де ми је ва ља ло је по ве сти
ра чу на о сво јој без бед но сти на
ба зе ну, је зе ру, ре ци или мо ру,
јер је по зна то да по по врат ку с
ку па ли шта ла ко са со бом мо -
же те по не ти и не ки здрав стве -
ни про блем. Ево нај че шћих ме -
ђу њи ма, а ту су и са ве ти ле ка -
ра ка ко да се за шти ти те.

Упр кос епи де ми ји ко ро на ви -
ру са ба зе ни, аква-пар ко ви и
пла же на оба ла ма ре ка и је зе -
ра ши ром Ср би је вр ве од ку па -
ча. Страх од за ра зе ко ро на ви -
ру сом сва ка ко по сто ји, али по -
тре ба за рас хла ђи ва њем у да -
ни ма ве ли ких вру ћи на ипак је
из гле да ја ча.

Гра ђа не је за си гур но охра -
бри ло и то што струч ња ци не
сма тра ју да се за ра за мо же про -
ши ри ти пре ко во де, уз на по ме -
ну да, ако се при др жа ва те про -
пи са них ме ра без бед но сти, од -
но сно ако др жи те дис тан цу и
ако ван во де ко ри сти те ма ску,
не би тре ба ло да бу де про блема.

Где је нај си гур ни је

Тре ба ло би да је во да на ба зе -
ни ма нај бе збед ни ја,
јер са др жи хлор,
а ту вас на
ме ре безбед -
но сти под се ћа -
ју и спа си о ци.

Та кав је слу чај на град -
ском ба зе ну у Пан че -
ву, где је, по од лу ци
ло кал ног кри зног
шта ба, број ку па -
ча огра ни чен на
250, а про пи са -
не су и дру ге без -
бед но сне ме ре. Ви ше пу -
та у то ку да на вр ши се дез ин -
фек ци ја бе тон ских по вр ши на,
од но сно пла тоа око ба зе на, а
во да у де зо ба ри је ра ма ис под
ту ше ва и на ула зу у обје кат ме -
ња се че шће не го ина че. Ба -
зен ска во да се кон ти ну и ра но
хло ри ше, а ни во хло ра је од
0,8 до 1 мг/л. Уз то, За вод за
јав но здра вље Пан че во два пу -
та не дељ но спро во ди кон тро ле
и за по сле ни ма на ба зе ну из да -
је упут ства о по сту па њу.

Ипак, ни је са мо ко ро на ви -
рус оно о че му би тре ба ло да
бри не те ка да од ла зи те на ку -
па ње, без об зи ра на то да ли је

у пи та њу ба зен, Бе ла сте на,
језе ро у Ка ча ре ву или у Бе лој
Цр кви, или не ка дру га во де на
по вр ши на. И пре пан де ми је
ва ља ло је по ве сти ра чу на о
сво јој без бед но сти, јер на та -
квим ме сти ма вре ба си ја сет

дру гих опа сно сти ко је вам мо -
гу угро зи ти здра вље. Ево нај -
че шћих ме ђу њи ма.

Kонјункт ивитис

Ову ин фек ци ју очи ју нај че -
шће иза зи ва ју ви ру си и
бак те ри је ко ји се пре но -
се пу тем во де, пр ља вих

ру ку или пе шки ра.
Да би сте из бе гли ин -

фек ци ју, умиј те се сва ки пут
кад иза ђе те из ба зе на, не ко -
ри сти те туђ пе шкир и не до -

ди руј те ли це пр ља вим ру -
ка ма.

Атлет ско сто па ло

Јед на од нај че шћих и нај у пор -
ни јих ин фек ци ја на зи ва се
атлет ско сто па ло. Иза зи ва је
кан ди да, гљи ви ца ко ја се под
деј ством вла ге и то пло те бр зо
ши ри и раз мно жа ва. Ве о ма је
от пор на и ду го оп ста је ван ор -
га ни зма на мо крим пло чи ца -
ма крај ба зе на, ис под ту ше ва,
на ле жаљ ка ма…

Ова ин фек ци ја се ду го ле чи.
Ин си сти ра се на то ме да љу ди
с гљи вич ним обо ље њем сто па -
ла, у на ро ду по зна ти јим као
атлет ско сто па ло, ни ка ко не
ко ри сте ба зе не. Ри зик је
присутан и док се ку па ју, али

посеб но ка да сто је на иви ци
ба зе на. Во да ни је при ја тељ бак -
те ри ја, ви ру са и гљи ви ца. Она
не по го ду је њи хо вом раз во ју,
за раз ли ку од вла жних и до бро
осун ча них по вр ши на крај ба -
зе на. Чим до ђе до про ме на на

ко жи по пут свра ба, цр ве ни ла,
пе ру та ња ко же или пли ко ва,
што су симп то ми атлет ског сто -
па ла, по треб но је да се од мах
обра ти те ле ка ру ка ко би сте за -
шти ти ли се бе и дру ге.

Ди ја ре ја

Во да у је зе ри ма и ба зе ни ма пу -
на је бак те ри ја, па је до вољ но
да про гу та те са мо ма ло за га -
ђе не во де и да се ин фи ци ра те
сал мо не лом, ши ге лом или еше -
ри хи јом ко ли, ко је иза зи ва ју

ди ја ре ју, гр че ве, ја ке бо ло ве у
сто ма ку и ве о ма ви со ку тем -
пе ра ту ру.

Бла жи об лик ин фек ци је не
зах те ва по себ но ле че ње јер

тегобе про ла зе за дан-два ако
се од ма ра те и узи ма те пу но
теч но сти. Ме ђу тим, уко ли ко
ви со ка тем пе ра ту ра и бо ло ви у
сто ма ку тра ју ду же од два да -
на, а на ро чи то ако има те ве ли -
ки број теч них сто ли ца, оба ве -
зно се обра ти те ле ка ру.

Ви ру сне бра да ви це

Ако по пло чи ца ма ба зе на и по
пла жи хо да те бо си, на та ба ни -
ма ће вам се си гур но ство ри ти
ра ни це, иде ал на ме ста за про -
дор ви ру са.

Бра да ви це нај че шће иза зи -
ва ху ма ни па пи ло ма ви рус, ко -
ји ду го оп ста је ван те ла. Ин ку -
ба ци ја тра је и до шест ме се ци,
та ко да се код ве ћи не па ци је -
на та пр ве из ра сли не по ја вљу ју
то ком је се ни и зи ме.

Ин фек ци је ко же 

Због по ја ча ног зно је ња, из ла га -
ња сун цу, но ше ња уске оде ће
или ма ји ца од син те ти ке, на ле -
ђи ма и гру ди ма по ја вљу ју се
сит не цр ве не бу бу љи це ко је пу -
ца ју. У кон так ту ири ти ра не ко -
же и бак те ри ја ко јих има и у
ба зе ни ма и у је зе ри ма мо же до -
ћи до озбиљ не ин фек ци је, ко ја
зах те ва дер ма то ло шко ле че ње.

Да би сте спре чи ли ши ре ње
ин фек ци је, ни ка да не тр љај те
те ло пе шки ром, већ ви шак во -
де бла го по ку пи те чи стим ме -
ким пе шки ром. Гљи вич не ин -
фек ци је ко же нај че шће за хва -
та ју па зух и пре по не.

Ва ги нал не ин фек ци је

Гљи ви ца кан ди да но р мал ни је
ста нов ник де бе лог цре ва и под

ути ца јем вла ге и то пло те бр зо
се раз мно жа ва. То ме на ро чи то
по го ду ју се де ње на пло чи ца ма
ба зе на, мо кром пе шки ру, у вла -
жном ку па ћем ко сти му, као и
не а де кват на хи ги је на.

На ба зе ну мо же те да до би је -
те и бак те риј ску ин фек ци ју ко -
ју нај че шће иза зи ва ју хла ми -
ди ја, ми кро пла зма и уре а пла -
зма, али и ви ру сни хер пес или
ху ма ни па пи ло ма ви рус ко ји
иза зи ва кон ди ло ме. Иа ко се ове
ин фек ци је углав ном пре но се
сек су ал ним пу тем, мо гу да се
до би ју и пре ко вла жног пе шки -
ра. Да би сте се за шти ти ли, не
ко ри сти те ту ђе пе шки ре.

Упа ла уши ју

Ин фек ци је спољ них ушних ка -
на ла спа да ју ме ђу нај че шће
лет ње те го бе и пр вен стве но се
ја вља ју код де це и од ра слих
ко ји су до шли у кон такт са за -
га ђе ном ба зен ском или је зер -
ском во дом.

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва
упа лу уха иза зи ва ју бак те ри је,
а симп то ми су јак бол, за пу ше -
ност и по ви ше на тем пе ра ту ра.
Не по ку ша вај те да очи сти те уво
шта пи ћи ма, јер ће те та ко пре -
не ти ин фек ци ју из спољ ног у
уну тра шњи ка нал, већ по тра -
жи те по моћ ле ка ра, ко ји ће вам,
уко ли ко је по треб но, пре пи са -
ти од го ва ра ју ћи ан ти би о тик.

НА ОВО ПО СЕБ НО ОБРА ТИ ТЕ ПА ЖЊУ

На хи ги јен ску ис прав ност во -

де за ку па ње, по го то во оне у

ба зе ну, у ве ли кој ме ри мо гу

ути ца ти и са ми ку па чи, те је

ра ди без бед ни јег и без бри -

жни јег ку па ња, ка ко би се

знат но сма њио ри зик од ин -

фек ци ја, али и по -

вре да, ва жно по -

што ва ње од ре ђе них

пре вен тив них са ни -

тар но-хи ги јен ских

ме ра. Ево нај ва жни -

јих пре по ру ка.

• Пре ула ска у ба -

зен оба ве зно се ис ту -

ши рај те и ис пе рите

ли це чи стом во дом.

• Оба ве зно про -

ђи те кроз де зо ба ри -

је ру за дез ин фек ци ју сто па ла

и па пу ча на ула ску у круг ба -

зе на и на из ла ску из то а ле та.

• Из бе га вај те тр ча ње око

ба зе на, се де ње на вла жним

по вр ши на ма не по сред но око

ба зе на (на иви ци ба зе на) и

ска ка ње у ба зен.

• Око ба зе на хо дај те у па -

пу ча ма.

• Бит на став ка пре ку па -

ња је и при пре ма за ула зак,

ко ји мо ра би ти по сте пен,

због раз ли ке у тем пе ра ту ри

те ла и во де. Ве о ма је ва жно

да се при др жа ва те овог пра -

ви ла да те ло не би до жи ве -

ло шок, ко ји мо же би ти и

фа та лан.

• Не ко ри сти те ал ко хол на

ку па ли шту.

• Ба зен и слич не во де не

по вр ши не не слу же за оба -

вља ње фи зи о ло шких по тре ба!

• Из бе га вај те ро ње ње, на -

ро чи то отво ре них очи ју. Ако

ро ни те, ко ри сти те ма ску или

за штит не на о ча ре.

• Не ула зи те у во ду с кон -

такт ним со чи ви ма.

• Не гу тај те во ду из ба зе на.

• Ро ди те љи ма се пре по ру -

чу је да де цу не пу шта ју на ку -

па ње без над зо ра, а де ци ис -

под три го ди не се не са ве ту је

ку па ње у јав ним ба зе ни ма.

• Из бе га вај те ко ри шће ње

ба зе на у слу ча ју сни же ног

иму ни те та или по сто -

ја ња ин фек ци ја ко же

и слу зо ко же, ока и

ува, мо краћ них пу те -

ва, пол них бо ле сти,

црев них ин фек ци ја,

као и у пе ри о ду опо -

рав ка од на ве де них

обо ље ња (две не -

деље на кон пре стан -

ка свих симп то ма

болести).

• Увек ко ри сти те

чи сте и су ве пе шки ре и из бе -

га вај те се де ње у мо кром ку -

па ћем ко сти му, јер вла га и

то пло та под сти чу раз вој и

раз мно жа ва ње бак те ри ја,

ви ру са и гљи ви ца.

• По по врат ку с ба зе на

оба ве зно се до бро ис ту ши -

рај те са пу ном и во дом и па -

жљи во обри ши те це ло те ло,

а по себ но пре по не, па зу хе и

но жне пр сте.

ХЛОР ШТИ ТИ, АЛИ И ШКО ДИ

За очу ва ње здра вља ку па ча

нај ва жни ја је ре дов на кон -

тро ла во де у ба -

зе ни ма и

оп ти мал -

на кон -

цен тра -

ци ја хло ра,

ко ји уни шта ва ве -

ћи ну ви ру са, бак те ри ја,

гљи ви ца и па ра зи та.

Пре ве ли ка кон цен тра ци ја

хло ра пак до во ди до ири та -

ци је ко же те ла и слу -

зо ко же очи ју, по -

себ но ако се не

ис ту ши ра те по из -

ла ску из ба зе на. Опет,

ма њак хло ра у во ди омо гу -

ћа ва оп ста нак ми кро ор га ни -

за ма и по ве ћа ва ри зик од

ин фек ци ја.
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Браќа со различни
презимиња

Грешка или желба 
на поединец?

Многумина нашинци и не само тие,
прават семејно стебло. ”Ловат“ пос-
тари сведоци или раскажувачи, кои
со разговор можат да помогнат да
се заокружи приказната за праде-
довците, дедовците, вујкоците,
чичковците и да добијат битни под-
атоци за потомството. При праве-
ње на родослов најголемо изненад-
ување е кога ќе се открие родени
браќа да имат различни презими-
ња. Типичен пример за тоа е и при-
казната на Стеван Србиновски,
пензиониран професор по руски
јазик од Вршац.

–По потекло сум од Поречје.
Мојот дом е во Вршац. Семејствата
на браќата живеат во Македонија.
Со блиските роднини често сме во
контакт. Тоа ни го овозможуваат
современите средства за комуника-
ција. За нив разговарам и со внуци-
те за да знаат од каде ни се корените
и кој и како успеал во животот. Кога
зборуваме за свои семејства со
пријатели им кажувам дека ние сме
петмина браќа, но со различни пре-
зимиња – Србиновски (двајца),
Сребреновски (двајца) и Смилевс-
ки (еден). Несватливо, но вистини-
то. Намерно или случајно, при за-
пишувањето во книгите на родени-
те е направена грешка. Некогаш не
само имиња, туку и презимиња да-
вале според името на некој близок и
ценет роднина. Како на имиња, така
и на презимиња влијаело и нови
места на живеење. Без сомнение
моето презиме е според името на

СЕМЕЈНИ ПРИКАЗНИ

НЕКОЈ КОЈ ”ЛОВИ“ СВЕДОЦИ 
ИЛИ РАСЧАЖУВАЧИ ...

прадедо Србин, објаснува Стеван
Србиновски.

”Кумувале“ и за име и 
за презиме

Вистината за браќа со различни
презимиња ни ја доближи и Живко
Апостолски – Апостоловски од
Јабука, роден во Милетино, село во
близина на Тетово. Во неговото се-
мејство тројца браќа имаат три
различни презимиња: Апостолски,
Апостоловски и Апостоловиќ.
Според негово мислење грешки
при запишување во матични книги
се плод на невнимание или нест-

ручност на лица кои издавале 
документи. Деца добивале имиња и
презимиња и според омилен дедо
или чичко. Постоеле грешки и при
пријавување, бидејки од одалече-
ните села тешко се доаѓало до ма-
тичната служба. Оваа работа им е
доверувана на комшии и роднини
кои не располагале со точните под-
атоци и ”кумувале“ и за имиња и за
презимиња.

Во помалите места ученик можел
да запише средно училиште без из-
вод од матични книги на родени. Ед-
на Панчевка дури пред запишување
на факултет во Скопје зела извод од

матичната книга на родени и вчудо-
невидена дознала дека има друго
име и презиме. 

Секако, постојат административ-
ни грешки, меѓутоа и освојувачките
претензии по Првата и Втората
светска војна ги ” кроеле“ и имиња-
та и презимињата.

Истрајност или помирливост

Постојат законски можности за да
се исправат случајните или намер-
ните грешки во личните документи
на луѓето. Некои луѓе се истрајни во
тоа, но многумина помирливо при-
фатиле родените браќа и сестри да
имат различни презимиња. Кога
имаат потреба , во врска со наслед-
ство или некоја друга процедура то-
гаш заинтересираните чинат се да
докажат кои се и што се.

– И Покрај тоа што можат да се
направат промени во личните доку-
мент не е ни најмалку едноставно
ако тоа се прави после неколку деце-
нии. Тогаш веќе се оформиле се-
мејства. Девојчињата претежно го
менуват презимето кога ќе се ома-
жат, но тешко е за невеста, ако
нејзиниот маж го промени презиме-
то.Најчесто луѓето се помирливи и
мрзливи за да одат од институција
до институција и да барат исправки
на лични документи. И финасис-
киот ефект е во прашање – вели Сте-
ван Србиновски.

Браќа по крв пред се се браќа. По-
убаво би било да имаат и исто пре-
зиме. Ако веќе не е така и ако во дог-
ледно време не е направена исправ-
ка во документите не треба да носат
терет на грб за цел живот. Ралноста
најдобро ја прифатил Живко од
Јабука. Тој е познат како човек со
две презимиња – Апостолски и
Апостловски.
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„Како човек да прикажува за
себеси? На кој начин да кажу-
ва за настаните што за дру-
гите луѓе се безлични, моно-
тони и безвредни за спом ну -
вање, а за него биле пресудни,
па се всадиле во душата и
пуштиле корен подлабоко од
најдлабокиот светски океан,
да никој и никогаш не ќе може
да ги откорне? Причина до-
волна кажувањето за себе да
му го отста пи на друг, кој го
почитува затоа што е Маке-
донец, човек и поет, писател,
преведувач и научник со мал
броj научни трудови, но осо-
бено значајни за македон-
скиот јазик.Тоа ни го рече
Илија Бетински, или поточ-
но Илија Бетин ски Малеш,
кога му рековме дека сакаме
да го претставиме на редов-
ните чи та тели и почитува-
чи на весникот „Панчевац“.

Илија Бетински Малеш е ро-
ден во Берово во 1946 „гладна
година“, во сиромашно се-
мејство, како прво од петте
машки деца на неговите
роди тели Никола и Благород-
на. Најдобро засолниште од
сиромаштијата му биле кни-
гите и мечтата – фантазијата.
Уште како мал му по ма гал на
татко му во неговите напори
да го прехрани бројното се-
мејство: петте деца, дедо им,
баба им и тетка им.

Основно и средно училиш-
те завршил во родното место.
По наговор од при ја тел на
татка му, се запишал на Елек-
тро-машинскиот факултет во
Скопје. Поради недостиг на
финансиски средства, се пре-
фрли на Филозофскиот фа-
култет, групата македонски
јазик со историја на книжев-
ностите на народите на СФРЈ.
Дипломирал по три и пол го-
дини. По отслужувањето на
воениот рок, се вратил во Бе-
рово. И покрај тоа што се
пријавил на над 25 конкурси
за професор по македонски
јазик, останал без работа една
цела „гладна година!“

Трасирал пат до Белград

Со неговото прво вработува-
ње како приправник-преве ду -
вач за македонски јазик во Би-
рото за преведување во Соб-
ранието на СФРЈ младешките
сништа и мечти го „довеле“
Илија Бетински во 1971 годи-

на од Берово во Белград. Рабо-
тел и како преведувач-лектор
за македонски јазик во Служ-
бата за преведување на Сојуз-
ниот извршен совет. Ист-
рајувал и како лектор по маке-
донски јазик во Бирото за пре-
ведување на Собранието на
СФРЈ. Работел и редактирање
на сите за конски текстови што
биле разгледувани на седни-
ците на Собранието на СФРЈ
за потребите на Комисијата за
утврдување на идентичноста
на текс товите на јазиците на
народите на СФРЈ, како и ре-
дактирање на усво е ните за-
конски текстови за потребите
на Секретаријатот за законо -
давство на Со бра нието на
СФРЈ, како нивна подготовка
за објавување во „Службен
лист на СФРЈ“.

Се пронашол себеси и како
уредник на изданието за маке-
донски јазик за потребите на
Комисијата за утврдување на
иден тичноста на тек сто вите
на јазиците на народите на
СФРЈ и на Секре таријатот за
законо давство на Собранието
на СФРЈ. Посебно му е драго
што секое поместување во ра-
ботната положба (че тири па-
ти) одело на конкурс и анони-
мен испит за писменост и про-
верка на способноста за си-

мултано и консекутивно пре-
ведување. Во почетокот на
1993 година заминал во инва-
лидска пензија, но таа не била
доволна за преживување.

За среќа, уште порано го
привлекувале разни занаети:
автомеха ни чар ски, пресвлеку-
вање на мебел, правење мебел
по мерка, керамичарски, елек-
тричарски, водоинсталатер-
ски, ѕидарски и молерски...
Знаејќи дека е слободен и без
работа, го повикувале пријате-
лите, а потоа и оние што виде-
ле дека ги владее тие занаети.
Тие работи му овоз мо жиле да
си ги намирува животните
трошоци за семејството.

Остварена дамнешна
желба

Овој виспрен човек десетти-
на години преведува поезија
и проза. Тоа го работи со за-
доволство и со цел, на свој на-
чин на самопрокламираните
преведувачи да им покажe
што значи превод и што зна-
чи препев, а и од финансиска
причина. Превел и роман од
бугарски на македонски
јазик. Меѓу неговите преводи
се и дела на Радомир Андриќ,
Миљурко Вукадиновиќ, Зо-
ран Бингулац, Љубивое Ршу -
мо виќ, Матија Беќковиќ и

други поети и писатели. До
денес има над педесетина
преводи, првенствено од
српски на македонски јазик и
десетина преводи од маке-
донски на српски. Со задо-
волство ка жу ва дека ја оства-
рил својата дамнешна желба:
го превел прочуеното дело
„Сердарот и Автобиогра-
фијата“ на Григор Прличев од
македонски на српски јазик и
ја запознал српската читател-
ска публика со ова гран ди -
озно дело од македонската
литература.

Дијалектолошката обра-
ботка на беровскиот говор ја
започнал со изработката на
својата дипломска задача и,
всушност, не ја прекинал сè
до завршувањето на научни-
от труд „Беровскиот говор“,
2011 година. Трудот е печатен
во 2013 година како проект на
Институтот за македонски
јазик ” Крсте Мисирков“ во
Скопје. Истата година со из -
вонредни оценки е промови-
ран во Берово. Втората про-
моција е организирана на Ме-
ѓународниот саем на книгата
во Белград во 2014 година.
Делото ”Сердарот и Автобио-
графијата“ е промовирано во
Клубот на книжевници на 29
јуни во Белград.

Како продолжение на тру-
дот „Беровскиот говор“,
Илија Бетински, сега веќе –
Малеш, изработил и „Исто-
риско-дијалектолошка анали-
за“ на беровскиот говор во
збирката „Народни песни од
Малеш“ од Станко Ко с тиќ
(Костовски). Оригиналниот
ракопис на народните песни

од Малеш, што ги запишал
Станко Костовски во 1899 –
1900 година, се наоѓа во Ар-
хивата на САНУ.

Кога го ставија оригинал-
ниот ракопис стар 114 години
пред мене, се возбудив толку
што се затресов целиот, како
да имам треска. Ми се тресеа

рацете, па не можев ни да го
отворам, макар да ја видам
првата страница. Боже, колку
труд е вложено да се запишат
и препишат 175 песни, со уба-
вина каква не сретнав во ни-
една друга збирка. Не без
причина, Јаша Продановиќ,
најдобриот истражувач на
српската народна поезија,
ставил четири од тие песни
во својата антологија „Жен-
ске народне песме“ (Белград
1925). Со исклучително голе-
мо задоволство ги акценти-
рав песните, изработив не-
колку додатоци за кои сметав
дека се интересни и речник
на помалку познати збо рови.
Тој голем материјал од повеќе
од 400 страници го редакти-
рав. Печатен е 2018 година,
како проект на Институтот за
македонски јазик „Крсте Ми-
сирков“ – ни раскажа Илија
Бетински Малеш.

Неговата научна работа во
областа на македонскиот
јазик не заврши со тоа. Има
тој уште проекти што чекаат
обработка. Во овој момент
рабо ти приказ на некои дела
што се однесуваат на маке-
донската историја.

Посебно задоволство и на-
града му се среќните лица на
авторите чии дела ги превел,
како и возбудата што ја пре -
диз вкуваат неговите научнии
трудови. Институтот за маке-
донски јазик приредил три

промоции на збирката „На-
родни песни од Малеш“ од
Станко Костовски, со исто-
риско-дијалектолошка анали-
за од Илија Бетински Малеш.
И тој труд го исполнува и
поттикнува да оди по траси-
раниот творечки пат.

В. Митковска

ЖИВОТЕН ПАТ НА ИЛИЈА БЕТИНСКИ МАЛЕШ

ПРЕВEДУВАЧ, ПОЕТ, ПИСАТЕЛ, НАУЧНИК...

МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ И ИЗБОРИТЕ ВО СРБИЈА

Неуспех на 
сите нивoa

Според резултатите од јун-
ските републички, покраин-
ски и општински избори во
Република Србија, три пар-
тии ќе го чинат републичкиот
парламент ( СНС, СПС и
СПАС). Од малцинските пар-
тии Унгарците, Бошњаците (
со две партии) и Албанците
успеаа да освојат пратенички
места во Собранието на
Србија. Во покраинското соб-
рание само Унгарците ќе има-
ат свои пратеници.

На овие избори се покажа
сета разединетост и неслога на
трите македонски партии: Де-
мократска партија на Маке-
донците во Србија ДПМ, Пар-
тија на Македонците во Србија
( ПМС ) и Македонска партија
во Србија (МАКСС ). Овие
партии останаа со ”кратки ра-
кави„ и без одборничко место
и во локалните самоуправи.

ДПМ, на републичките и
покраинските избори наста-
пи во коалиција со партијата
на Муамер Зукорлиќ, која ос-
вои четири пратенички места
во републичкиот парламент.

Представникот од македон-
ската партија беше на девето
место на заедничката листа.
За локалните избори оваа
партија не успеа да собере до-
волно потписи во ниту една
општина. 

На овие избори не учеству-
ваше ПМС, спротивно на си-
те очекувања и размислувања
и учество во власта. Како
малцинска партија се одлучи
за бојкот на изборите и пот-
пиша договор за соработка со
опзиционата партија ДС на
Лутовац. Во врска со одлука-
та за бојкот карактеристичен
е примерот со Градскиот од-
бор на оваа партија во Врање.
Председателот на тој одбор,
незадоволен од таквата одлу-
ка направил нов Градски од-
бор, но сега со ДПМ, собрал
доволен број потписи и изле-
гол на локални избори со лис-
та број осум ” За братство и
единство”, но останале без од-
борничко место.

И МАКСС не учествуваше
во изборниот натпревар. Ма-
кедонците преку трите пар-

тии не успеаја да освојат од-
борничко место дури ни во
Општина Панчево, која е поз-
ната како ”најмакедонска“ во
Србија. Малцински партии
кои учествуваа на локалните
избори ќе имат свои одбор-
ници широм Србија. Така на
пример Руска странка со се-
диште во Шабац се избори за
учество во локалната власти
во Суботица и Шабац , дури и
во Сурдулица.

Поголем број Македонци и
понатаму потенцираат дека
ги има во сите општини во
Србија, освен во Општина
Ада, но кога треба заеднички
да се настапи не оди баш глат-
ко. Во претходните избори во
2016 година Македонците во
Србија имаа барем двајца од-
борници. ДПМ во коалиција
со СПС имаше свој претстав-
ник во Панчево, а ПМС во
коалиција со СНС имаше од-
борник во Г. Милановец, кој
што беше и член на општин-
скиот совет задолжен за чо-
вечки права и национални
малцинства.

Не е најдено поинакво
решение за гласање

Неопходен е попис 
на гласачите

Предвремените прламентарни
избори во Република Северна
Македонија, првично закажани
за 12 април 2020 година, заради
познатите причини со корона
вирусот, одржани се на 15 јули.
Во Собранието на Република
Северна Македонија се избира-
ат 123 пратеника при што тери-
торијата на РСМ е поделена на
шест изборни единици. 

Гласањето за избор на прате-
ници од дијаспората за прв пат
беше спроведено во дипло-
матско-конзулзрните птретс-
тавништва (ДКП) во странство
во 2011 година. До сега во два
мандата дијаспората имаше
пратеници.Три пратеника се
избираа во Изборна единица
седум, која ги опфаќа Европа,
Африка, Северна и Јужна Аме-
рика, Австралија и Азија. 

Доколку во Изборната еди-
ница 7 (ИЕ-7) ниту една од лис-
тите на пратеници не го добила
потребниот број на гласови, не

се избира пратеник. Ова се слу-
чи на претходните парламен-
тарни избори. Од пијавените
20.573 лица запишани во По-
себниот бирачки список на ма-
кедонската дијаспората, на гла-
сање излегле само 8.475 лица и
ниту една од четирите листи не
добила зелено светло.

Нажалост, македонската
дијаспора нема свои претстав-
ници во Собранието на РСМ и
во најновиот состав, бидејки не
е организирано гласање во ДКП.
Овојпат не се пријавиле доволен
број на лица, за да се одржи гла-
сањето. Во согласност со Реше-
нието на ДИК, донесено во март
месец годинава, дијаспората во
иднина нема да гласа за свој
пратеник. Избирачи пријавени
за гласање во ДКП своето гла-
сачко право можеа да го оства-
рат на избирачките места спо-
ред адресата на живеење во Ре-
публика Северна Македонија. 

Проблемите се познати, но и
по неколку изборни циклуси,
не е најдено поинакво решение
за гласање. Ова прашање пов-
торно е актуелизирано пред не-
одамнешните избори во Маке-
донија. Дијаспората, оправдано
се лути, но и бара одговор зош-

то наши луѓе во странство не
сакат да гласат „за себе“, за из-
бор на свои пратеници, ниту за
претседателските избори.

Во 2019 година, за избор на
Претседател на РСМ, од дијас-
пора се пријавија 1.781 лица, а
гласаа само 825. Пресметките
покажуваат дека околу 30 ми-
лиони денари (приближно
500.000 евра) чинат трошоците
за изборите спроведени во 32
дипломатско-конзуларни пре-
тставништва, без оглед на
бројот на пријавени лица (ми-
нимум 10 во една земја).

Државната изборна комисија,
но и сите здрженија и асо-
цијации на ислениците во све-
тот, во повеќе наврати посочува-
ат дека за следните избори треба
да се измени начинот на гласање
и да се врати стекнатото право.
Експерти предлагаат електрон-
ско или гласање по пошта, значи
неопходен е попис на избирачи,
кој ќе овозможи регистрација на
гласачите во македонската
дијаспората. Во спротивно, нема
да се знае нивниот број. Тоа е
Сизифова задача, бидејки мно-
гомина не го пријавуват своето
отсуство повеќе од една година
кога ја напуштат државата.

ГЛАСАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА

Иселениците без пратеници
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Бра ћа с раз ли чи тим
прези ме ни ма

Гре шка или же ља
поједин ца?

Мно ги на ши љу ди, и не са мо они,
пра ве по ро дич на ста бла. „Ло ве” ста -
ри је све до ке или при по ве да че ко ји
кроз раз го вор мо гу да по мог ну да се
за о кру жи при ча о пра де да ма, де да -
ма, уја ци ма, стри че ви ма и да се до -
би ју бит ни по да ци за по том ство. При
пра вље њу ро до сло ва нај ве ће из не на -
ђе ње бу де ка да се от кри је да ро ђе на
бра ћа има ју раз ли чи та пре зи ме на.
Ти пи чан при мер то га је при ча Сте -
ва на Ср би нов ског, пен зи о ни саног
про фе со ра ру ског је зи ка из Вршца.

– По ре клом сам из По реч ја. Мој дом
је Вр шац. По ро ди це мо је бра ће жи ве у
Ма ке до ни ји. С бли ском род би ном сам
че сто у кон так ту. То нам омо гу ћа ва ју
са вре ме на сред ства ко му ни ка ци је. О
њи ма раз го ва рам и са уну ци ма да би
зна ли ода кле су нам ко ре ни и ко је ка -
ко ус пео у жи во ту. Ка да при ча мо о сво -
јим по ро ди ца ма с при ја те љи ма, ка жем
им да смо ми пето ри ца бра ће, али с
раз ли чи тим пре зи ме ни ма: Ср би нов ски
(двојица), Сре бре нов ски (двојица) и
Сми лев ски. Не схва тљи во, али исти ни -
то. На мер но или слу чај но, при упи си -
ва њу у књи ге ро ђе них на пра вље на је
гре шка. Не кад су не са мо име на већ и
пре зи ме на да ва ли пре ма име ну не ког
бли ског и це ње ног ро ђа ка. Ка ко на
име на, та ко су и на пре зи ме на ути ца ла
и но ва ме ста жи вље ња. Без сум ње, мо -
је пре зи ме је пре ма име ну пра де де Ср -
би на – об ја шња ва Сте ван Ср би нов ски.

„Ку мо ва ли” и за име и пре зи ме

Исти ну о бра ћи с раз ли чи тим пре -
зи ме ни ма при бли жио нам је и Жив -
ко Апо стол ски – Апо сто лов ски из Ја -
бу ке, ро ђен у Ми ле ти ну, се лу у
бли зи ни Те то ва. У ње го вој по ро ди -
ци тро ји ца бра ће има ју три раз ли -
чи та пре зи ме на: Апо стол ски, Апо -
сто лов ски и Апо сто ло вић. Пре ма
ње го вом ми шље њу, гре шке при

ПО РО ДИЧ НЕ ПРИ ЧЕ

НЕ КО КО „ЛО ВИ” СВЕ ДО КЕ ИЛИ ПРИ ПО ВЕ ДА ЧЕ...

уписи ва њу у ма тич не књи ге ро ђе них
су по сле ди ца не па жње или не струч -
но сти ли ца ко ја су из да ва ла до ку -
мен та. Де ца су до би ја ла име на и пре -
зи ме на оми ље ног де де или стри ца.
По сто ја ле су гре шке и при при ја ви,
бу ду ћи да се из уда ље них се ла те шко
до ла зи ло до ма тич не слу жбе. Овај
по сао је по ве ра ван ком ши ја ма и род -
би ни ко ји ни су рас по ла га ли тач ним
по да ци ма, па су „ку мо ва ли” име ни -
ма и пре зи ме ни ма.

У ма њим ме сти ма уче ник је мо гао
да упи ше и сред њу шко лу без из во да
из ма тич не књи ге ро ђе них. Јед на
Пан чев ка је тек пред упис на фа кул -
тет у Ско пљу узе ла из вод из ма тич не
књи ге ро ђе них и, за чу ђе на, са зна ла да
има дру го и име и пре зи ме.

Сва ка ко, по сто је ад ми ни стра тив не
гре шке, ме ђу тим и осва јач ке пре тен -
зи је у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту
„кро ји ле” су и име на и пре зи ме на.

Ис трај ност или по мир љи вост

По сто је за кон ске мо гућ но сти за ис -
пра вља ње слу чај них или на мер них
гре ша ка у лич ним до ку мен ти ма љу -
ди. Не ки љу ди су ис трај ни у то ме, али
ве ћи на је по мир љи во при хва ти ла да
ро ђе на бра ћа и се стре има ју раз ли чи -
та пре зи ме на. Ка да има ју по тре бу, у
ве зи с на след ством или не ком дру гом
про це ду ром, та да за ин те ре со ва ни ра -
де све да до ка жу ко су и шта су.

– И по ред то га што мо гу да се на -
пра ве про ме не у лич ним до ку мен ти -
ма, ни је ни нај ма ње јед но став но ако

се то ура ди по сле не ко ли ко де це ни ја.
Та да су се већ офор ми ле по ро ди це.
Де вој ке пре те жно ме ња ју пре зи ме на
ка да се уда ју, но те шко је за не ве сту
ако јој муж ме ња пре зи ме. Нај че шће
су љу ди по мир љи ви и ине рт ни да би
ишли од ин сти ту ци је до ин сти ту ци је
и да тра же ис прав ке лич них до ку ме -
на та. И фи нан сиј ски ефе кат се раз -
ма тра – ка же Сте ван Ср би нов ски.

Бра ћа по кр ви су пре све га бра ћа.
Би ло би леп ше да има ју и исто пре зи -
ме. Ако већ ни је та ко и ако у до глед но
вре ме ни је на пра вље на ис прав ка у до -
ку мен ти ма, не тре ба да но се те рет на
пле ћи ма це лог жи во та. Ре ал ност је
нај бо ље при хва тио Жив ко из Ја бу ке.
Он је по знат као чо век са два пре зи -
ме на – Апо стол ски и Апо сто лов ски.

Пре во ди лац,
песник, пи сац,
на уч ник...

» страна IV

Де се так вр ста
спе ци ја ли те та

» страна V

У потрази за 
традицијом

» страна V

Но ви по че так –
кре а тив ност

» страна VI
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IV

„Ка ко чо век да при ча о се би?
На ко ји на чин да го во ри о де -
ша ва њи ма ко ја су за дру ге љу -
де без лич на, мо но то на и без -
вред на за по ми ња ње, а за
не ког су би ла пре суд на, па су
се уса ди ла у ду шу и пу сти ла
ко рен ду бље од нај ду бљег
свет ског оке а на, да ни ко и ни -
ка да не мо же да их от ко ре ни?
До во љан раз лог да раз го вор о
се би усту пи дру го ме, ко ји га
по шту је за то што је Ма ке до -
нац, чо век и пе сник, пи сац,
пре во ди лац и на уч ник с ма -
лим бро јем на уч них ра до ва,
али ве о ма зна чај них, о ма ке -
дон ском је зи ку.” То нам је ре -
као Или ја Бе тин ски, тач ни је
Или ја Бе тин ски Ма леш, ка да
смо му ре кли да же ли мо да га
пред ста ви мо ре дов ним чи та -
о ци ма и по што ва о ци ма ли ста
„Пан че вац”.

Или ја Бе тин ски Ма леш је ро -
ђен у Бе ро ву 1946. „глад не го -
ди не”, у си ро ма шној по ро ди -
ци, као пр во од пе то ро му шке
де це ње го вих ро ди те ља Ни ко -
ле и Бла го род не. Нај бо љи за -
клон од си ро ма штва су му би -
ле књи ге и ма шта – фан та зи ја.
Још као ма ли по ма гао је оцу у
на по ри ма да пре хра ни број ну
по ро ди цу: пе то ро де це, де ду,
ба бу и тет ку.

Основ ну и сред њу шко лу је
за вр шио у род ном ме сту. На
на го вор оче вог при ја те ља,
упи сао је Елек тро ма шин ски
фа кул тет у Ско пљу. Услед не -
до стат ка фи нан сиј ских сред -
ста ва, пре ба цио се на Фи ло -
зоф ски фа кул тет, на гру пу за
ма ке дон ски је зик са исто ри -
јом књи жев но сти на ро да
СФРЈ. Ди пло ми рао је на кон
три и по го ди не. По од слу же -
њу вој ног ро ка вра тио се у Бе -
ро во. И по ред то га што се при -
ја вио на ви ше од 25 кон кур са
за про фе со ра ма ке дон ског је -
зи ка, остао је без по сла чи та ву
јед ну „глад ну го дину”.

Тра си рао пут до Бе о гра да

На кон пр вог за по сле ња као
при прав ник пре во ди лац за
ма ке дон ски је зик у Би роу за
пре во ђе ње у Скуп шти ни
СФРЈ, мла далачки сно ви и
ма шта ња су Или ју Бе тин ског
1971. го ди не „до ве ли” у Бе о -
град. Ра дио је и као пре во ди -
лац и лек тор за ма ке дон ски је -
зик у Слу жби за пре во ђе ње
Саве зног из вр шног већа.

Истра ја вао је и као лектор за
ма ке дон ски је зик у Би роу за
пре во ђе ње Скуп шти не СФРЈ.
Ра дио је и ре дак ту ру свих за -
кон ских тек сто ва ко ји су би ли
раз ма тра ни на сед ни ца ма
Скуп шти не СФРЈ за по тре бе
Ко ми си је за утвр ђи ва ње

идентич но сти тек сто ва на је -
зи ци ма на ро да СФРЈ, као и
ре дак ту ру усво је них за кон -
ских тек сто ва за по тре бе Се -
кре та ри ја та за за ко но дав ство
Скуп шти не СФРЈ, као и њи хо -
ву при пре му за об ја вљи ва ње у
„Слу жбе ном ли сту СФРЈ”.

Се бе је про на шао и у уре ђи -
ва њу из да ња на ма ке дон ском
је зи ку за по тре бе Ко ми си је за
утвр ђи ва ње иден тич но сти тек -
сто ва на је зи ци ма на ро да СФРЈ
и Се кре та ри ја та за ко но дав ства
Скуп шти не СФРЈ. По себ но му
је дра го што је сва ко пре ме -
шта ње у окви ру по сла (че ти ри
пу та) би ло по кон кур су и на
осно ву ано ним ног ис пи та пи -
сме но сти и про ве ре спо соб но -
сти за си мул та но и кон се ку тив -
но пре во ђе ње. По чет ком 1993.
го ди не оти шао је у ин ва лид ску
пен зи ју, али она ни је би ла до -
вољ на за пре жи вља ва ње.

Сре ћом, још ра ни је су га
при вла чи ли ра зни за на ти: ау -
то ме ха ни чар ски, пре свла че ње
на ме шта ја, пра вље ње на ме -
шта ја по ме ри, ке ра ми чар ски,
елек три чар ски, во до ин ста ла -
тер ски, зи дар ски и мо лер ски...
Зна ју ћи да је сло бо дан и без по -
сла, зва ли су га при ја те љи, а
по том и дру ги ко ји су ви де ли
да вла да тим за на ти ма. Ови по -
сло ви су му омо гу ћи ли да
нами ри жи вот не тро шко ве за
по ро ди цу.

Оства ре на дав на шња жеља

Овај ви спрен чо век де се ти на ма
го ди на пре во ди по е зи ју и про -
зу. То ра ди са за до вољ ством и с
ци љем да, на свој на чин, са мо -

про кла мо ва ним пре во ди о ци ма
по ка же шта зна чи пре вод и шта
зна чи пре пев, а и из фи нан сиј -
ских раз ло га. Пре вео је и ро ман
с бу гар ског на ма ке дон ски је -
зик. Ме ђу ње го вим пре во ди ма
су и де ла Ра до ми ра Ан дри ћа,
Ми љур ка Ву ка ди но ви ћа, Зо ра -
на Бин гул ца, Љу би во ја Ршу мо -
ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа и дру -
гих пе сни ка и пи са ца. До да нас
има ви ше од пе де сет пре во да,
пр вен стве но са срп ског на ма -
ке дон ски је зик, а и де се ти не
пре во да с ма ке дон ског на срп -
ски је зик. Са за до вољ ством ка -
же да је оства рио сво ју дав на -
шњу же љу: пре вео је чу ве но
де ло „Сер дар” и „Ау то би о гра -
фи ју” Гри го ра Пр ли че ва с ма -
ке дон ског на срп ски је зик и
упо знао срп ску чи та лач ку пу -
бли ку са овим гран ди о зним де -
лом ма ке дон ске ли те ра ту ре.

Ди ја лек то ло шком об ра дом
бе ров ског на реч ја за по чео је
из ра ду свог ди плом ског ра да и,
у су шти ни, ни је је пре ки нуо све
до за вр шет ка на уч ног ра да „Бе -
ров ски го вор”, 2011. го ди не.
Рад је штам пан 2013. го ди не
као про је кат Ин сти ту та за ма -
ке дон ски је зик „Кр сте Ми сир -
ков” у Ско пљу. Исте го ди не је
са из ван ред ним оце на ма про -
мо ви сан у Бе ро ву. Дру га
промо ци ја је ор га ни зо ва на на

Ме ђу на род ном сај му књи га у
Бе о гра ду 2014. го ди не. Де ло
„Сер дар” и „Ау то би о гра фи ја”
про мо ви са но је у Клу бу књи -
жев ни ка 29. ју на у Бе о гра ду.

Као про ду же так ра да „Бе ров -
ски го вор”, Или ја Бе тин ски, са -
да већ – Ма леш, из ра дио је и
„Исто риј ско-ди ја лек то ло шку
ана ли зу” бе ров ског го во ра у
зби р ци „На род не пе сме Ма ле -
ша” Стан ка Ко сти ћа (Ко стов -
ског). Ори ги нал ни ру ко пис на -
род них пе са ма Ма ле ша, ко је је
за пи сао Стан ко Ко стов ски
1899–1900. го ди не, на ла зи се у
ар хи ви СА НУ.

– Ка да су ста ви ли ори ги нал -
ни ру ко пис стар 114 го ди на ис -
пред ме не, то ли ко сам се уз бу -
дио да сам се чи тав стре сао,
као да имам гро зни цу. Тре сле
су ми се ру ке, па ни сам мо гао
ни да га отво рим ма кар да ви -
дим пр ву стра ни цу. Бо же, ко -
ли ки је труд уло жен да се за -
пи ше и пре пи ше 175 пе са ма, с
ле по том ко ју ни сам срео ни у
јед ној дру гој зби р ци. Не без
раз ло га, Ја ша Про да но вић, нај -
бо љи ис тра жи вач срп ске на -
род не по е зи је, ста вио је че ти -
ри од тих пе са ма у сво ју
ан то ло ги ју „Жен ске на род не
пе сме” (Бе о град, 1925). Са из -
у зет ним за до вољ ством сам ак -
цен то вао пе сме, из ра дио не ко -
ли ко до да та ка за ко је сам
сма трао да су ин те ре сант ни и
реч ник ма ње по зна тих ре чи. За
тај ве ли ки ма те ри јал од ви ше
од 400 стра ни ца ра дио сам ре -
дак ту ру. Штам пан је 2018. го -
ди не, као про је кат Ин сти ту та
за ма ке дон ски је зик „Кр сте
Ми сир ков” – при ча нам Или ја
Бе тин ски Ма леш.

Ње гов на уч ни рад у обла сти
ма ке дон ског је зи ка ни је се за -
вр шио на то ме. Има још про -
је ка та ко ји че ка ју об ра ду. У
овом мо мен ту ра ди при каз не -
ких де ла ко ја се од но се на ма -
ке дон ску исто ри ју.

По себ но за до вољ ство и на -
гра да су му срећ на ли ца ау то -
ра чи ја је де ла пре вео, као и уз -
бу ђе ње ко је су иза зва ли ње го ви
на уч ни ра до ви. Ин сти тут за ма -
ке дон ски је при ре дио три про -
мо ци је зби р ке „На род не пе сме
Ма ле ша” Стан ка Ко стов ског, са
исто риј ско-ди ја лек то ло шком
ана ли зом Или је Бе тин ског Ма -
ле ша. И тај труд га ис пу ња ва и
под сти че да иде тра си ра ним
ства ра лач ким пу тем.

В. Мит ков ска

ЖИ ВОТ НИ ПУТ ИЛИ ЈЕ БЕ ТИН СКОГ МА ЛЕ ША

ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ, ПЕ СНИК, ПИ САЦ, НА УЧ НИК...

МА КЕ ДОН СКЕ ПАР ТИ ЈЕ И ИЗ БО РИ У СР БИ ЈИ

Не у спех на 
свим ни во и ма

Пре ма ре зул та ти ма с јун ских
ре пу блич ких, по кра јин ских и
оп штин ских из бо ра у Ре пу -
бли ци Ср би ји, три пар ти је ће
са чи ња ва ти ре пу блич ки пар -
ла мент (СНС, СПС и СПАС).
Од ма њин ских пар ти ја, Ма ђа -
ри, Бо шња ци (са две пар ти је)
и Ал бан ци ус пе ли су да осво -
је по сла нич ка ме ста у
Скупшти ни Ре пу бли ке Ср би -
је. У по кра јин ској скуп шти ни
са мо Ма ђа ри ће има ти сво је
по слани ке.

На овим из бо ри ма се по ка -
за ла сва раз је ди ње ност и не -
сло га три ју ма ке дон ских пар -
ти ја: Де мо крат ске пар ти је
Ма ке до на ца у Ср би ји (ДПМ),
Пар ти је Ма ке до на ца у Ср би -
ји (ПМС) и Ма ке дон ске
парти је у Ср би ји (МАКСС).
Ове пар ти је су оста ле „крат -
ких ру ка ва” и без од бор нич -
ких ме ста у ло кал ним са мо у -
пра ва ма.

ДПМ је на ре пу блич ким и
по кра јин ским из бо ри ма на -
сту пио у ко а ли ци ји с пар ти -
јом Му а ме ра Зу кор ли ћа, ко ја
је осво ји ла че ти ри по сла ничка

ме ста у ре пу блич ком пар ла -
мен ту. Пред став ник Ма ке -
дон ске пар ти је био је на де -
ве том ме сту за јед нич ке ли сте.
За ло кал не из бо ре ова пар ти -
ја ни је ус пе ла да при ку пи
довољ но пот пи са ни у јед ној
оп шти ни.

На овим из бо ри ма ПМС ни -
је уче ство вао, на су прот свим
оче ки ва њи ма и раз ми шља њи -
ма о уче шћу у вла сти. Као ма -
њин ска пар ти ја, од лу чи ли су
се за бој кот из бо ра и пот пи са -
ли уго вор о са рад њи са опо зи -
ци о ном пар ти јом ДС Зо ра на
Лу тов ца. У ве зи са овом од лу -
ком о бој ко ту, ка рак те ри сти -
чан је при мер Град ског од бо -
ра ове пар ти је у Вра њу.
Пред сед ник тог од бо ра, не за -
до во љан од лу ком, на пра вио је
но ви Град ски од бор, али са да
са ДПМ-ом, са ку пио до во љан
број пот пи са и иза шао на ло -
кал не из бо ре с ли стом број
осам „За брат ство и је дин -
ство”, али оста ли су без од бор -
нич ког ме ста.

Ни МАКСС ни је уче ство вао
у из бор ној тр ци. Ма ке дон ци

пре ко три пар ти је ни су ус пе -
ли да осво је од бор нич ко ме -
сто чак ни у оп шти ни Пан че -
во, ко ја је по зна та као
„нај ма ке дон ски ја” у Ср би ји.
Ма њин ске пар ти је ко је су уче -
ство ва ле на ло кал ним из бо ри -
ма има ће сво је од бор ни ке ши -
ром Ср би је. Та ко се, на
при мер, Ру ска стран ка са се -
ди штем у Шап цу из бо ри ла за
уче шће у ло кал ној вла сти у
Су бо ти ци и Шап цу, чак и у
Сур ду ли ци.

Ве ћи број Ма ке до на ца и да -
ље по тен ци ра да их има у
свим оп шти на ма у Ср би ји,
осим у оп шти ни Ада, али ка -
да тре ба за јед нич ки да се на -
сту пи, не иде баш глат ко. На
прет ход ним из бо ри ма, 2016.
го ди не, Ма ке дон ци у Ср би ји
има ли су ба рем два од бор ни -
ка. ДПМ у ко а ли ци ји са СПС-
ом имао је свог пред став ни ка
у Пан че ву, а ПМС у ко а ли ци -
ји са СНС-ом имао је од бор -
ни ка у Гор њем Ми ла нов цу,
где је био члан оп штин ског
са ве та за ду же ног за људ ска
пра ва и на ци о нал не ма њи не.

Ни је про на ђе но
друга чи је ре ше ње за
гла са ње

Нео п хо дан попис
гласа ча

Пре вре ме ни пар ла мен тар ни
из бо ри у Ре пу бли ци Се вер ној
Ма ке до ни ји, пр во бит но за ка -
за ни за 12. април 2020, због по -
зна тих раз ло га у ве зи с ко ро -
на ви ру сом, одр жа ни су 15.
ју ла. За Скуп шти ну Ре пу бли ке
Се вер не Ма ке до ни је би ра се
123 по сла ни ка, при че му је те -
ри то ри ја РСМ по де ље на на
шест из бор них је ди ни ца.

Гла са ње за из бор по сла ни ка
из ди ја спо ре је пр ви пут ор га -
ни зо ва но у ди пло мат ско-кон -
зу лар ним пред став ни штви ма
(ДКП) у ино стран ству 2011. го -
ди не. До са да је у два ман да та
ди ја спо ра има ла по сла ни ке.
Три по сла ни ка су се би ра ла у
Из бор ној је ди ни ци се дам, ко ја
об у хва та Евро пу, Афри ку, Се -
вер ну и Ју жну Аме ри ку, Ау -
стра ли ју и Ази ју.

Уко ли ко у Из бор ној је ди ни -
ци 7 (ИЕ-7) ни јед на од ли ста
по сла ни ка не до би је до во љан

број гла со ва, не би ра се по сла -
ник. Ово се де си ло на прет ход -
ним пар ла мен тар ним из бо ри -
ма. Од при ја вље на 20.573 ли ца
упи са на у По се бан би рач ки
спи сак ма ке дон ске ди ја спо ре,
на гла са ње је иза шло са мо 8.475
ли ца и ни јед на од че ти ри ли сте
ни је до би ла зе ле но све тло.

На жа лост, ма ке дон ска ди ја -
спо ра не ма сво је пред став ни ке
у Скуп шти ни РСМ ни у нај но -
ви јем са ста ву, бу ду ћи да ни је
ор га ни зо ва но гла са ње у ди пло -
мат ско-кон зу лар ним пред став -
ни штви ма. Овог пу та се ни је
при ја вио до во љан број ли ца да
би се одр жа ло гла са ње. У скла -
ду с Ре ше њем ДИК, до не тим у
мар ту ове го ди не, ди ја спо ра у
бу дућ но сти не ће гла са ти за
свог по сла ни ка. Би ра чи при ја -
вље ни за гла са ње у ДКП сво је
гла сач ко пра во су мо гли да
оства ре на би рач ким ме сти ма
пре ма адре си жи вље ња у Ре пу -
бли ци Се вер ној Ма ке до ни ји.

Про бле ми су по зна ти, али ни
по сле не ко ли ко из бор них ци -
клу са ни је на ђе но дру га чи је ре -
ше ње за гла са ње. Ово пи та ње
је по но во ак ту а ли зо ва но пре
не дав них из бо ра у Ма ке до ни -
ји. Ди ја спо ра се оправ да но

љути, али и тра жи од го вор за -
што на ши љу ди у ино стран ству
не же ле да гла са ју „за се бе”, за
из бор сво јих по сла ни ка, ни на
пред сед нич ким из бо ри ма.

Го ди не 2019. за из бор пред -
сед ни ка РСМ из ди ја спо ре се
при ја ви ла 1.781 осо ба, а гла са -
ло је са мо њих 825. Пред ра чу -
ни по ка зу ју да око 30 ми ли о на
де на ра (при бли жно 500.000
евра) чи не тро шко ви за из бо ре
спро ве де не у 32 ди пло мат ско-
кон зу лар на пред став ни штва, без
об зи ра на број при ја вље них ли -
ца (ми ни мум 10 у јед ној земљи).

Др жав на из бор на ко ми си ја,
али и сва удру же ња и асо ци ја -
ци је исе ље ни ка у све ту, у ви ше
на вра та су на гла си ли да за сле -
де ће из бо ре тре ба да се из ме -
ни на чин гла са ња и да се вра -
ти сте че но пра во. Екс пер ти
пред ла жу елек трон ски или
гла са ње пу тем по ште, зна чи
нео п хо дан је по пис би ра ча, ко -
ји ће омо гу ћи ти ре ги стра ци ју
гла са ча у ма ке дон ској ди ја спо -
ри. У су прот ном, не ће се зна ти
њи хов број. То је Си зи фов по -
сао, бу ду ћи да мно го њих не
при ја вљу је сво је од су ство ду же
од јед не го ди не ка да на пу сте
др жа ву.

ГЛА СА ЊЕ МА КЕ ДОН СКЕ ДИ ЈА СПО РЕ

Исе ље ни ци без по сла ни ка



Препознали 
мултикултуралност

Жеља – отворити
етно-кућу

У Србији је регистровано пе-
десетак удружења припадни-
ка македонске мањинске за-
једнице. Али „Македонски
бисери” из Пландишта спада-
ју међу ретка удружења која
својим активностима привла-
че велику пажњу и ван оп-
штине Пландиште. Певачка
група, као и остали чланови,
труди се да „улови” још неку
народну песму, ново коло или
обичај. За сваки наступ се те-
мељно припремају и неретко
пуне велику салу Дома кул-
туре Пландиште, у којој има
места за преко 300 посетила-
ца. Једном недељно се саста-
је двадесетак активних чла-
нова, а по потреби се у
одређене активности укључу-
је и до стотину људи. Удру-
жење су изнедрили  некада-
шњи чланови „Вардара” из
Пландишта, зарад потребе за
очувањем и неговањем тради-
ције Македонаца колониста у
Војводини.

– И дан-данас се евоцирају
успомене на пријем приређен
за стотину колониста који су
дошли у Пландиште пре ви-
ше од седамдесет година из
разних крајева Македоније.
Значајан јубилеј, седам деце-
нија од досељавања, просла-
вили смо у препуној сали До-
ма културе. Свако наше
представљање пред бројним
посетиоцима у Пландишту,
Новом Саду или неком дру-
гом месту уједно је и предста-
вљање богате традиције Ма-
кедоније, која је важна и
потребна за идентитет досе-
љеника из те земље. Посебну
пажњу посвећујемо обележа-
вању Илиндана, великог ма-
кедонског празника. Наши
људи пореклом из Македони-
је сачували су доста тога из
пребогате традиције, коју
преносе млађим генерација-
ма, али увек смо у потрази за
нечим посебним – каже пред-
седница „Македонских бисе-
ра” Славка Стефановски.

Ношње се чувају као
драгоцености

Део традиције су и македон-
ске народне ношње. Оне су
разноврсне, има их око се-
дамдесет, а такво богатство је
ретко познато на тако малој
територији. Македонци у Вој-
водини чувају народне ношње
као драгоценост. Председни-
ца удружења не крије задо-
вољство због тога што су пре-
ко пројекта Министарства
спољних послова  Републике

Северне Македоније прошле
године обезбедили шест жен-
ских и две мушке народне но-
шње из кривопаланачког кра-
ја. Уколико буду успели да
обезбеде довољно ношњи,
КУД „Вук Караџић” из План-
дишта припремиће македон-
ску кореографију. Поносни су
на припремљену представу
„Просидба”, којом дочарава-
ју банатске и македонске оби-
чаје и у којој породица мла-
дожење Банаћанина проси
македонску девојку.

Један с другим

Мултикултуралност мешо-
витих средина, као што је и
Пландиште, сагледали су и
„Македонски бисери”. Нај-
бројније мањине у тој војво-
ђанској општини у новембру
ће се трећи пут представити
својим суграђанима изван-
редним програмом. Сви
учесници – Македонци, Ру-
муни, Мађари, Роми, Слова-
ци... – труде се да на најбољи
начин представе своју мањи-
ну. Ови људи живе једни с
другима, а не једни поред
других. Управо због тога је
пландиштански спектакл
мултикултуралности неза-

мислив без учешћа
већинског српског на-
рода, као и учесника
из мешовитих бра-
кова. Део њихових
програма су песме,
обичаји, кола, рецита-
ције... Пројекат је по-
држао Покрајински
секретаријат за обра-
зовање, прописе и на-
ционалне мањине.

– Манифестације
обележавамо са сво-

јим суграђанима. Певачка
група сваки пут измами
аплауз и одушевљење. Пу-
блика нам се придружује и
пева с нама. Тешко је да на-
правимо селекцију. Као што
бројна села имају своје но-
шње, тако и много градова и
села има своје песме. Има-
мо златно правило, а то је да
негујемо народни мелос.
Песме: „Коло се вије покрај
манастира”, „Битола, мој
роден крај”, „Стамена”,
„Судбо моја, судбино”, „На
Струга дућан да имам”.
Програме прилагођавамо
поводима прослава – обја-
шњава Славка Стефановски.

И поред тога што чланови
актуелног удружења из дана
у дан показују своје вредно-
сти, немају сигуран простор
за активности. Нису им до-
ступне ни просторије регио-
налне канцеларије Национал-
ног савета македонске
мањине у Пландишту. Када
плету чарапе, припремају на-
ционална јела или се припре-
мају за представу, налазе се у
приватним кућама. Повреме-
но им Месна заједница у
Пландишту уступи на кори-
шћење своје просторије. Про-
стор им није потребан само
за активности, већ и за екс-
понате, који се налазе у при-
ватним кућама. Жеља им је
да направе македонску етно-
-кућу. И поред свега, увек су
спремни за сарадњу са оста-
лим удружењима, за путова-
ња, дружења, гостопримство...

Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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„МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ” ИЗ ПЛАНДИШТА

У потрази за 
традицијом

БУ РЕГ ЏИ НИ ЦА „СТАН КО СКИ” – ПРЕ МА УКУ СУ ПО ТРО ША ЧА

ДЕ СЕ ТАК ВР СТА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТА

ТО КОМ ПРЕТ ХОД НИХ ПЕТ МЕ СЕ ЦИ

Због ко ро не не ма ма ни фе ста ци ја и про сла ва

Не пре ста но се 
уса вр ша ва ју

Про чу ли се и ван
Срби је

Све тла на и Да ни ло Ра да ко вић,
вла сни ци бу рег џи ни це „Стан -
ко ски” (на ла зи се у бли зи ни
Пли на ре Пан че во), одав но су
схва ти ли да је при пре ма бу ре -
ка, или ка ко још ка жу – пи та,
иза зо ван по сао. Овај про из вод
већ осам го ди на при пре ма ју
пре ма уку су по тро ша ча.

– Чуд на и нео бич на је на ша
по ро дич на „бу рег џиј ска при -
ча”. Мој де да, Ки цо Стан ко ски,
по ре клом из Ма ке до ни је (се -
ло Цер), све до пен зи о ни са ња
имао је пе ка ру у ши рем цен -
тру Бе о гра да. Ње гов син, а мој
отац Си љан, про фе си о нал ни
во зач, же лео је да по бег не од
овог по сла, зна ју ћи да ни је ни -
ма ло лак. Ка да је мој брат Сло -
бо дан упи сао Ме ди цин ски фа -
кул тет у Бе о гра ду, ја сам ишла
у Гим на зи ју „Урош Пре дић” у
Пан че ву. Фи нан сиј ска кри за
нас је у то вре ме го то во све
при ти ска ла. Же ља на ших ро -
ди те ља да нас шко лу ју би ла je
сна жан мо тив за мог оца да се
при хва ти овог по сла, са мо да
пре бро ди тај лош пе ри од. У
убе ђи ва ње је уме ша ла пр сте и
мај ка Ме ла ни ја, по ре клом из
Илан џе. Брат је за вр шио фа -
кул тет у Бе о гра ду, а ин тер ну
ме ди ци ну спе ци ја ли зи рао у
Не мач кој, где жи ви и ра ди. Та -
да се та та по ву као из овог по -
сла. Као про фе си о нал ни во зач,
ра дио је у не ко ли ко по зна тих
пред у зе ћа, ме ђу ко ји ма су и
ГСП Бе о град и АТП Пан че во,

све до пен зи о ни са ња – ка же
Све тла на.

Из бор за гур ма не

Пре не го што се при хва тио мај -
сто ри је – пра вље ња бу ре ка, Да -
ни ло је имао свој би знис. Го -

ди на ма се ба вио гра ђе ви нар -
ством. Ни он ни Све тла на ни су
ни са ња ли да ће овај по сао да
им по ста не основ но за ни ма ње.
Ми сли ли су да, ако ис пе ку за -
нат, то мо же да им ко ри сти у
жи во ту, бу ду ћи да је увек до -
бро ка да има те за нат у ру ка ма.
У то ме им је по мо гао Си љан.
Ме ла ни ја је по све ти ла по себ -
ну па жњу уну ци ма Бог да ну и
Раст ку, ко ји су већ сред њо -
школ ци.

По че так је био уо би ча јен.
Пра ви ли су бу рек са си ром и
ме сом и сла на и слат ка пе ци -
ва. Из ве сно вре ме су оста ви ли
да ства ри кре ну сво јим то ком,
а они су се не пре ста но уса вр -
ша ва ли. Убр зо се код њих ја -
ви ла иде ја да по тен ци јал ним
куп ци ма по ну де не што но во –
де се так вр ста бу ре ка: с ко ле -
ни цом, шун ком и три вр сте
кач ка ва ља, па при ка ма и фе та
си ром, ба та ци ма у гор гон зо ли,
ки се лим ку пу сом са сла ни ном
и ко ба си ца ма, пла змом... И,

ма ло-по ма ло, по сао се ши рио.
Ан га жо ва ли су дво ји цу
мајстора и две рад ни це. По
овим пи кан те ри ја ма су се про -
чу ли и ван гра ни ца Ср би је. Не -
рет ко на ши љу ди, ка да до ђу из
ино стран ства, дан за поч ну бу -
ре ком с ко ле ни цом, ме сом или
с пе че ним па при ка ма и си ром.

„Бу ре ко мат” по себ но 
изне на ђе ње

Да ни ло зна да из не на ди и ино -
ва ци ја ма. Јед на од њих је и „бу -
ре ко мат”, ре а ли зо ва на 19. мар -
та ове го ди не, не ко ли ко да на
по до но ше њу ме ра у бор би про -
тив ко ро на ви ру са. По ста вио је
шал тер за из да ва ње бу ре ка с
по себ ним де лом за на пла ту. Је -
дан тви те раш је апа рат на звао
„бу ре ко мат” и до при нео да се
за бу рег џи ни цу „Стан ко ски”
чу је на да ле ко.

– Има мо од ре ђе ни ри там
ра да. Да ни ло и ја рад ни дан
за по чи ње мо око че ти ри ују -
тру. Ка сни је нам се при дру -
жу ју још дво ји ца. Овим по -
слом смо за до вољ ни, не са мо
за то што има мо обез бе ђе ну
си гур ну ег зи стен ци ју већ и
због ква ли те та пре храм бе них
про из во да. Све што про из ве -
де мо, про да мо до по дне ва. Не
раз ми шља мо о ку по ви ни свог
ло ка ла, јер ни са ми не зна мо
ко ли ко ће мо ис тра ја ти у све -
му ово ме. Си но ви по ма жу ко -
ли ко мо гу и зна ју, али они би
же ле ли да сле де пут свог уја -
ка Сло бо да на. По све му су де -
ћи, су ђе но је да Да ни ло и ја
кр чи мо пут за јед но. Би ли смо
у истом раз ре ду у Гим на зи ји,
де ли мо и рад не оба ве зе – про -
ду жа ва сво ју жи вот ну при чу
Све тла на.

С ро ди те љи ма и бра том го -
ди не де тињ ства ова вред на
Пан чев ка про жи ве ла је у Бе о -
гра ду. Ње на мај ка је же ле ла да
бу де бли же сво јим ро ди те љи -
ма у Илан џи и због то га су се
до се ли ли у Пан че во. Та та као
да се ни ка да ни је од се лио из
Ма ке до ни је. Је дан брат му жи -
ви у Бе о гра ду, дру ги у Би то љу,
а се стра у Ки че ву. Че сто је
ишао и у род ни Цер. По ро ди -
ци Стан ко ски –Ра да ко вић ни је
до во љан го ди шњи од мор да по -
се те број ну род би ну у Ма ке до -
ни ји. По том пи та њу Да ни ло је
при ви ле го ван. Ње го ва нај бли -
жа, број на род би на жи ви у
Пан че ву или у бли зи ни гра да.
Дру же љу би вост род би не их још
ви ше збли жа ва.

На осно ву ана ли зе ак тив но сти
про те клих пет ме се ци, очи -
глед но је да ма ке дон ска за јед -
ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји ни је
ус пе ла да оства ри про јек те
вред не бе ле же ња. Раз лог то ме
је сва ка ко епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја због ко ро на ви ру са.

Ма ке дон ци, где год да су, с
по што ва њем се се ћа ју 4. ма ја,
да на ка да је пре 117 го ди на
по ги нуо ве ли ки ви зи о нар и
ре во лу ци о нар Го це Дел чев.
Го ди на ма уна зад ма ке дон ска
за јед ни ца је по ла га ла вен це и
цве ће на би сту Го це Дел че ва у
дво ри шту шко ле у Ја бу ци ко ја
но си име тог ве ли ког на ци о -
нал ног хе ро ја. Због ри зи ка од
ши ре ња ко ро на ви ру са, от ка за -
на је по се та шко ли „Го це Дел -
чев”. Ни је обе ле же на ни три -
на е сто го ди шњи ца од смр ти
нај ве ће му зич ке ико не То ше та
Про е ског, ко ји је тра гич но из -
гу био жи вот. У част про све ти -
те ља Све те бра ће Ћи ри ла и
Ме то ди ја, 24. ма ја ви ше ма ке -
дон ских удру же ња укљу чу је се
у ма ни фе ста ци ју „Да ни сло -
вен ске пи сме но сти и ду хов но -
сти”. Са да су пре ско че не и те
ма ни фе ста ци је.

На му ци су се на шла и удру -
же ња ко ја су по про јек ту до би -
ла сред ства да про сла ве свој
нај ве ћи на ци о нал ни пра зник
Илин дан. Ја бу ча ни 2. ав гу ста
сла ве и се о ску сла ву Све ти
Или ја. Али овог пу та је из о ста -
ла ма сов ност. Прет ход них го -
ди на Илин дан је сла ви ло ви -
ше удру же ња у Ср би ји, по чев

од Вра ња, па све до Ја бу ке, Ка -
ча ре ва, Вр шца, План ди шта и
Гу ду ри це. Овог пу та пра зник
су мно ги про сла ви ли у до ма -
ћој ат мос фе ри и као сла ву или
имен дан.

Про јек ти као што су, на
при мер, „Да ни ма ке дон ске
кул ту ре” у ор га ни за ци ји удру -
же ња „Ки рил и Ме то ди је” из

Но вог Са да и удру же ња „Ма -
ке до ни јум” из Бе о гра да би ће
од ло же ни за не ка бо ља вре ме -
на. Епи де ми о ло шка си ту а ци ја
ће би ти пу то каз и за ре а ли за -
ци ју дру гих тра ди ци о нал них
ма ни фе ста ци ја, као што је и
про је кат „Мул ти кул ту рал ност
у ме шо ви тим сре ди на ма” у
План ди шту.



Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЉИ ЉА НА СТА НИ ШИЋ – ФОР МУ ЛА ЗА СРЕ ЋУ

НО ВИ ПО ЧЕ ТАК – КРЕ А ТИВ НОСТ

ШКО ЛА „4. ОК ТО БАР” У ГЛО ГО ЊУ 

РАЗ БИ ЈА БА РИ ЈЕ РЕ

Срп ски је зик и 
так ми чар ски дух

Кад год се раз го ва ра о уче њу
је зи ка ма њин ских за јед ни ца у
ме шо ви тим сре ди на ма, уко -
ли ко ни сте то осе ти ли на соп -
стве ној ко жи, те шко мо же те
да раз у ме те раз ло ге опа да ња
ин те ре со ва ња за ма тер њи је -
зик: ма ђар ски, ма ке дон ски,
ру мун ски... Ро ди те љи за се бе
и сво ју де цу че сто као оправ -
да ње на во де да би то што њи -
хо во де те зна или учи не ки од
ма њин ских је зи ка би ло пре -
пре ка за са вла да ва ње је зи ка
ве ћин ског на ро да – срп ског.
Не ки Ма ке дон ци са ових про -
сто ра ми сле да не ма по тре бе
да њи хо ва де ца при ча ју ма ке -
дон ски за то што је зик мо же да
се раз у ме и без ње го вог знања.

На сре ћу свих нас, Основ на
шко ла „4. ок то бар” у Гло го њу
при мер је ка ко, без об зи ра на
при пад ност и то да ли не ко де -
те по ред срп ског при ча и не ки
ма њин ски (ма тер њи) је зик,
уче ни ци по ка зу ју под јед на ко
ин те ре со ва ње за срп ски.

Да под се ти мо, Гло гоњ је
мул ти кул ту рал на сре ди на с
ви ше од три хи ља де ста нов -
ни ка. У том пан че вач ком се -
лу жи ве при пад ни ци два де -
се так ма њин ских за јед ни ца,
а нај број ни ја је ма ке дон ска
ма њи на.

Ма ла шко ла са сјај ним
ре зул та ти ма

– Уко ли ко мла ђи Гло гоњ ци
зна ју још не ки је зик, то им не
сме та, већ по ма же да упо зна -
ју кул ту ру не ког дру гог на ро -
да. По но сни смо што сте шко -
лу „4. ок то бар” пре по зна ли
као при мер ру ше ња ба ри је ра.
Сва ке го ди не на ши уче ни ци
од пе тог до осмог раз ре да
има ју ви сок пла сман на так -
ми че њи ма срп ског је зи ка и
је зич ке кул ту ре. Про шле го -
ди не је шест уче ни ка осво ји -
ло не ко од пр ва три ме ста на
оп штин ском так ми че њу: Бо -
рис До дев ски, На та ли ја Стој -
чић, Со ња Трај ко вић, Зо ра на
Ки та нов ски, Та ма ра Сте па но -
вић и На та ли ја Ди ми три ев -
ски. Пе то ро се пла си ра ло на
окру жни ни во, а је дан уче ник
је уче ство вао на ре пу блич ком
так ми че њу. По след ње три го -
ди не смо има ли пред став ни -
ке на ре пу блич ком ни воу у
Тр ши ћу, што је за јед ну ма лу

шко лу, као што је на ша, из -
ван ре дан ре зул тат – по но сно
об ја шња ва Је ле на Вуч ков ски,
на став ни ца срп ског је зи ка.

Је ле на је док то ранд на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра -
ду, на ком је за вр ши ла и ма -
стер – срп ску књи жев ност и
је зик са ком па ра ти сти ком. И
она и ње не прет ход не ко ле ге
ути ца ли су на де цу да успе шно
про ду же шко ло ва ње. Јед на од
њих је и Ана ста си ја Пет ко вић,
уче ни ца Фи ло ло шке гим на зи -
је у Бе о гра ду. Она је у сед мом
и осмом раз ре ду уче ство ва ла
на ре пу блич ком так ми че њу.
Као сред њо школ ка је на др -
жав ном так ми че њу осво ји ла
тре ће ме сто. Због до брих

резул та та, уче ни ци из Гло го -
ња су не рет ко има ли ди рект -
ну про ход ност на оп штин ска
и окру жна так ми че ња.

Тра жи се кључ зна ња

– И чла но ви драм ско-ре ци та -
тор ских сек ци ја, од пр вог до
осмог раз ре да, бе ле же из ван -
ред не ре зул та те на оп штин -
ским, окру жним и ре пу блич -
ким так ми че њи ма. Про шле
го ди не су Ја на Ми тев ски, Ду -
ња То пал и Ми ли ца Стој ку
уче ство ва ле на зон ској смо -
три ре ци та то ра у Ко ви ну. Ја -
на Ми тев ски се пла си ра ла и
на по кра јин ску смо тру ре ци -
та то ра. Од лич не ре зул та те су
оства ри ле и уче ни це Је ле на
Трај ко вић и Ду ња То пал. Спо -
ме ну ла сам са мо не ка име на,
али ве ћи број уче ни ка се при -
ја вљу је за ову сек ци ју. С не -
стр пље њем че ка ју да поч ну
при пре ме, те же уче њу и уса -
вр ша ва њу, же ле да се при ка -
жу у нај бо љем све тлу и ни шта
не мо же да их обес хра бри –
ка же Је ле на Вуч ков ски.

Као ни у дру гим шко ла ма,
ни у гло гоњ ској ни је ла ко по -
сти ћи све ци ље ве и до ћи до
успе ха, бу ду ћи да на пу ту по -
сто је пре пре ке, али од го вор -
ност и по све ће ност су кључ
успе ха сва ког про свет ног рад -
ни ка. Ка да се не што ра ди, пре -
ва зи ла зе се и по те шко ће са ак -
цен то ва њем и па де жи ма.
Ства ра лач ки ка па ци те ти уче -
ни ка се по др жа ва ју и до пун -
ским ак тив но сти ма. Уче ни ци
це не од го вор ност и љу бав ко -
ју уно се про свет ни рад ни ци.

За љу бље на у тка ње и
осли ка ва ње сви ле

Из ла га ла на ви ше од
че тр де сет из ло жби

Ни кад ни је ка сно да жи вот
про ме ни те на бо ље. До каз за то
је Љи ља на Ста ни шић из Пан -
че ва (84), еко но ми ста у пен зи -
ји. Го ди на ма су ње на пре о ку -
па ци ја тка ње, ди зај ни ра ње
сви ле них ма ра ма, фи ла те ли ја,
при ку пља ње струч не ли те ра ту -
ре о кул тур ном на сле ђу као ин -
спи ра ци ја за са вре ме но ства -
ра ла штво.

– Срећ на сам и по но сна што
ми је, на кон пен зи о ни са ња,
бли зи на Бе о гра да до не ла но ви
по че так у жи во ту, а то је из ра да
ру ко тво ри на и при бли жа ва ње
ста рим за на ти ма. О то ме сам
ма шта ла од ма лих но гу, гле да -
ју ћи мај ку Се ва сти ју и ком ши -
ни це из ње ног и мог пре ле пог
Кру ше ва, ко ли ко су би ле на да -
ре не за из ра ду ћи ли ма и но -
шњи, ко ји оста ју трај на вред -
ност. За љу би ла сам се у тка ње и
за вр ши ла сам обу ку у Ет но -
граф ском му зе ју у Ма на ко вој
ку ћи у Бе о гра ду. Би ла сам и
еду ка тор ка. Го ди на ма сам чла -
ни ца Удру же ња за очу ва ње и
раз вој руч ног тка ња у Бе о гра ду.
Пра вим раз ли чи те пред ме те,
пон ча, ша ло ве, ка пе, ма те ри ја -
ле за ко сти ме, ја сту чи ће, тор -
бе... Не бе ле жим шта сам све
ис тка ла. У Удру же њу има око
че тр де сет же на чла ни ца раз ли -
чи тих про фе си ја и раз ли чи тог
уз ра ста. Не ки ма од њих је тка -
ње по ста ло основ но за ни ма ње.
Ја сам се тог кре а тив ног по сла
при хва ти ла као пен зи о нер ка.
Све то ми је про ме ни ло жи вот,
и то на бо ље. То је ка ко да осми -
слиш не ку ша ру за тка ње, поч -
неш јед но, ис пад не не што леп -
ше – об ја шња ва Љи ља на.

Иза зов и рад на те ра пи ја

Раз бој ко ји јој је до нео фор му -
лу за сре ћу, ова ис трај на же на
је сме сти ла у со бу у свом јед -
но соб ном ста ну. За њу је тка ње
ин спи ра ци ја, иза зов, али и рад -
на те ра пи ја, и пре по ру чу је је
мно ги ма. Чу нак с кон цем ле ти
низ ње не пр сте, а „бр до” уда ра
по сва ком ре ду про ву че ног
кон ца. Из бо ром пре ди ва и пре -
пле те них бо ја оства ру је сво ју
за ми сао да до би је, пре све га,

ле пу тка ни ну. Има фа сци нант -
ну ко лек ци ју руч но тка них ша -
ло ва и ма те ри ја ла за ко сти ме.

И за осли ка ва ње сви ле Љи -
ља на се за ин те ре со ва ла од мах.
Слу чај но се на шла ис пред јед -
не га ле ри је у цен тру Бе о гра да,
где су умет ни ци на тро то а ру
по ка зи ва ли ка ко се ра де раз не
ша ре на сви ли. Уса вр ши ла је и
по себ ну тех ни ку и по мо ћу цве -
ћа, ли сто ва ле ске или ке сте на
на сви ле ним тка ни на ма оста -
вља свој пе чат. Сва ка ма ра ма је
уни кат. Пра ви и огр ли це од
сви ле. Из ла га ла је на ви ше од
че тр де сет за јед нич ких и не -
коли ко са мо стал них из ло жби.

Не ке од њих су има -
ле ху ма ни тар ни ка -
рак тер и ме ђу на род -
но зна че ње. Ви ше
пу та је уче ство ва ла и
на кон кур си ма за из -
ра ду су ве ни ра за
град Пан че во. Са за -
до вољ ством чу ва за -
хвал ни це, на гра де и
фо то гра фи је на ко ји -
ма су ове ко ве че не
ма не кен ке ко је по -
но сно но се ру ко тво -
ри не из ра ђе не ве -
штим ру ка ма, де ло
на ше са го вор ни це.
За до вољ ство јој је и
да об ра ду је не ког
бли ског уни кат ним
по кло ном.

Не тре ба да се
пре те ру је

– Онај ко не ма сво је
ко ре не не ма ни сво ју бу дућ -
ност. Тка чи то до бро зна ју бу -
ду ћи да се исто ри ја и прин цип
ра да овог древ ног за на та од ви -
ја ју на исти на чин – пре пле та -
њем ни ти. Жи вот ни пут ме је

во дио од Кру ше ва, пре ко Бо си -
ле гра да, род ног ме ста мог оца,
до Ле сков ца, у ко ме је у по ро -
дич ној ку ћи оста ла да жи ви
мо ја се стра Гор да на, а брат
Бла го је ми је у Бе о гра ду. Жи -
ве ла сам и ра ди ла у За гре бу.
Пан чев ка сам не ко ли ко де це -
ни ја. Љу бав пре ма тка њу, ко ја
је ти ња ла у ме ни, по не ла сам

из Ле сков ца, гра да тек сти ла;
мо жда ми је то у ге ни ма од мај -
ке. За и ста сам се про на шла – с
по но сом об ја шња ва Љи ља на
Ста ни шић.

Као и све му дру гом, Љи ља -
на је тка њу при сту пи ла озбиљ -
но. То по твр ђу ју и број на при -
зна ња, од ко јих су јој нај дра же
пр ва на гра да за тра ди ци о нал -
ну тех ни ку из ра де, до де ље на од
стра не Ет но граф ског му зе ја по -
во дом де се то го ди шњи це фор -
ми ра ња Удру же ња за очу ва ње
и раз вој руч ног тка ња, и дру га
на ра да за нај леп ши шал и ка -
пу. Са за до вољ ством чу ва и фо -
то гра фи је на ко ји ма су ове ко -
ве че не ма не кен ке ко је но се
пон чо, шал и дру ге одев не
пред ме те из ра ђе не с љу ба вљу.

Ова вред на же на очи глед но
пр ко си го ди на ма. Не пре ста но
не што осми шља ва и тру ди се
да се оно што је ура ди ла до -
пад не мно ги ма. По се ду је бо га -
ту ко лек ци ју руч но из ра ђе них
ша ло ва и ма те ри ја ла за ши ве -
ње, ко ји пле не ускла ђе ним бо -
ја ма. Че сто до би ја по хва ле од
си на Зо ра на, уну ка и же на

укљу че них у „Ет но-мре жу”. По -
но си се ти ме што је пра ба ба
јед не ма ле не Ле не. Ње ни бли -
ски, а и она са ма по не кад зна -
ју да ка жу: не тре ба пре те ри -
ва ти. Су де ћи по све му, по сто ји
емо тив ни мо ме нат и не ми ран
дух, ко ји Љи ља ну Ста ни шић
не пре ста но по кре ћу.

В. Мит ков ска



Ја препознаа
мултикултуралноста 

Желба – да отворат
етно куќа

Во Србија се регистрирани
педесетина здруженија на
припадници на македонска
малцинска заедница. Но,
здружението „Македонски
бисери“ од Пландиште спаѓа
меѓу ретките кое со своите
активности привлекува го-
лемо внимание и надвор од
општината Пландиште.
Пејачката група како и оста-
натите членови се обидува-
ат да „уловат“ уште некоја
народна песна, ново оро или
обичај. За секој настан те-
мелно се подготвуваат и не
ретко ја полнат и големата
сала на Домот на култура во
Пландиште, во која има мес-
то за повеќе од 300 посети-
тели. Еднаш неделно се сос-
тануваат дваесетина актив-
ни членови, а по потреба во
одредени активности се
вклучуваат и до сто луѓе.
Здружението го оформија
некогашните членови на

пландиштански „Вардар“,
поради потреба за зачувува-
ње и негување на традиција
на Македонците колонизи-
рани во Војводина. 

– И ден денес се евоцират
спомени кога приредивме
средба за стотина колонисти
дојдени во Пландиште пред
повеќе од седум децении од
разни краеви на Македонија.
Значајниот јубилеј – седум
децении од доселувањето на
нашинците го прославивме
во преполната сала во Домот
на културата. Секое наше
претставување пред бројни-
те посетители во Пландиш-
те, Нови Сад или некое дру-
го место е и претставување
на богатата традиција на
Македонија, која е важна и
потребна за идентитетот на
доселените од оваа земја.
Посебно внимамие посвету-
ваме на одбележувањето на
Илинден, големиот македон-
ски празник. Нашите луѓе
по потекло од Македонија
имаат доста зачувано од
пребогатата традиција и ја
пренесуваат на помладите
генерации, но секогаш сме
во потрага за нешто посебно
– вели претседателката на
”Македонски бисери“ Слав-
ка Стефановски.

Носиите се чуваат како
драгоценост

Дел од традицијата се и маке-
донските народни носии.
Според разновидноста на но-
сиите (околу седумдесет),
вакво богатство ретко е поз-
нато на една таква мала тери-
торија. Народните носии Ма-
кедонците во Војводина ги
чуват како драгоценост. Пре-
тседателката на здружението
не го крие задоволството
што со проект од Министер-
ството за надворешни рабо-
ти на Република Северна Ма-
кедонија минатата година
oбезбедија шест женски и две
машки народни носии од

кривопаланечкиот крај. До-
колку успеат да обезбедат до-
волно носии КУД ”Вук Кара-
џиќ“ од Пландиште ќе под-
готви македонска кореогра-
фија. Се гордеат и со подгот-
вената претстава ”Просид-
ба“, со која се прикажуваат
банатските и македонските
обичаи, кога семејство на
младженецот, Банаќанец,
проси македонско девојче. 

Еден со друг

Мултикултуралноста во ме-
шовитите средини, како што
е и Пландиште, ја препознаа
и ”Македонски бисери“.
Најбројните малцинства во
оваа војводинска општина,
во ноември годинава, по
трет пат ќе се претстават
пред своите сограѓани со из-
вонредна програма. Сите
учесници – Македонци, Ро-
манци, Унгарци, Роми, Сло-
ваци... се трудат на најдобар
начин да го претстават свое-
то малцинсто. Овие луѓе жи-
веат едни со други, а не едни
покрај други. Токму поради
тоа пладиштанскиот спек-
такл на мултикултуралноста
е незамислив без учество на

мнозинскиот српски народ,
како и учесници од мешови-
ти бракви. Дел од нивните
програми се песни, обичаи,
ора, рецитали... Проектот е
подржан од Покраинскиот
секретаријат за образование,
прописи и национални мал-
цинства.

– Манифестациите ги од-
бележуваме со своите согра-
ѓани. Пејачката група секо-
гаш измамува аплауз и во-
душевување. Публиката ни
се придружува и пее со нас.
Тешко е да направиме селек-
ција. Како што бројни села
имаат свои носии, така и
многу градови и села имаат
свои песни. Имаме златно
правило, а тоа е да го негу-
ваме народниот мелос. Пес-
ните: ”Оро се вие кај манас-
тирот“, ” Битола мој роден
крај“, ” Стамена“ , ” Судбо
моја судбино“, ”На Струга
дуќан да имам“ и многу дру-
ги, ги прилагодуваме според
настанот на прославите –
објаснува Стефановски.

И покрај то што членови-
те на актуелното здружение
од ден на ден ги покажуваат
своите вредности, немаат
сигурен простор за актив-
ности. За нив се недостапни
и просториите на регионал-
ната канцеларија на Нацио-
налниот совет на македон-
ското малцинство во План-
диште. Кога плетат чорапи,
подготвуват национални
јадења или се подготвуват за
претстава, се собираат во
приватни куќи. Повремено
на користење просторија им
отстапува Месната заедница
Пландиште. Простор не им е
потребен само за активнос-
ти, туку и за експонати, кои
се наоѓаат во приватните ку-
ќи. Желба им е да направат
македонска етно – куќа. И
покрај се, секогаш се подгот-
вени за соработка со други
здруженија, патувања, дру-
жења, гостопримство...
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БУРЕКЧИЛНИЦА ” СТАНКОВСКИ “ СПОРЕД ВКУСОТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

ДЕСЕТТИНА ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

ВО ТЕКОТ НА ИЗМИНАТИТЕ ПЕТ МЕСЕЦИ

Поради корона нема манифестации и прослави

Постојано се
усовршуват

Се прочуле и вон
Србија

Светлана и Данило Радако-
виќ, сопственици на бурек-
чилницата ”Станкоски“, (се
наѓа во близина на Плинара-
Панчево“), одамна сватиле де-
ка подготовката на бурек, или
како уште велат пита, е пред-
извикувачка работа. Овој
производ веќе осум години го
подготвуваат според вкусот
на бројните потрошувачи.

– Чудна е и необична наша-
та семејна ” бурекџијска при-
казна“. Дедо ми Кицо Стан-
коски, по потекло од Македо-
нија (село Цер), се до пезиони-
рање имаше пекара во поши-
рокиот центар на Белград. Не-
говит син, а мојот татко Си-
љан, професионален возач,
често помагал на дедо вон ра-
ботното време, но сакал да по-
бегне од оваа работа, бидејки
знаел дека не е ни најмалку
лесна. Кога брат ми Слободан
запиша Медицински факултет
во Белград, јас одев во Гимна-
зија ”Урош Предиќ“ во Панче-
во. Финансиската криза во тоа
време во Србија безмалку сите
не притискаше. Желбата на
нашите родители да не школу-
ват беше силен мотив и татко
ми да се зафати со оваа рабо-
та, само да го преброди тој
лош период. Во убедувањето
вмеша прсти и мајка ми Мела-
нија, по потекло од Иланџа.
Брат ми заврши факултет во

Белград, а интерна медицина
специјализираше во Герма-
нија, каде што живее и работи.
Тогаш татко ми се повлече од
оваа работа. Како професио-
нален возач работеше во не-
колку познати претпријатија,
меѓу кои и ГСП Белград и АТП
Панчево, се до пезионирање,
вели Светлана.

Избор за сладокусци

Пред да го прифати мајстор-
лукот– правење бурек, Данило
имал свој бизнис. Со години
се занимавал со градежништ-
во. И тој и Светлана не ни со-
нувале дека оваа работа ќе им
постане основно занимање.
Мислеле ако го испечат зана-
етот тоа може да им користи
во животот, бидејки секогаш е
добро кога знаете да работите
некој занает. Во тоа им помог-
нал Сиљан. Mеланија посвету-
вала посебно вниманије на
внуците Богдан и Растко, кои
веќе се средношколци. Поче-
тоците биле вообичаени. Пра-
веле бурек со сирење и месо и
солени и слатки печива. Из-
вестен период оставиле рабо-
тите да тргнат по свој тек, а
тие постојано се усовршувале.
Набргу, кај нив се пројавил
интерес на потенцијалните
купувачи да им понудат неш-
то ново – десеттина видиви на
бурек: со коленица, шунка со

три видови на кашкавал, пи-
перки и фета сирење, батаци
во горгонзола, кисела зелка со
сланина и колбаси, плазма... И
малку по малку работите се
ширеле. Ангажирале дваица
мајстори и две работнички.
Со овие пикантерии се прочу-
ле и надвор од границите на
Србија. Неретко нашинци ко-
га доаѓаат од странство
појадокот го започнуваат со
бурек со коленица, месо или
со печени пиперки и сирење.

”Бурекомат“

Данило знае да изненади и со
иновации. Една од нив е и
”бурекомат“, реализирана на
19 март годинава, неколку де-
на по донесување на одредени
мерки за борба против коро-
на вирус. Поставил шалтер за
издавање на бурек со посебен
дел за наплата. Еден твите-
раш апаратот го нарекол ”бу-
рекомат“ и придонел за бу-
регџилницата ”Станкоски“ да
се слушне надалеку.

– Имаме одреден ритам на
работа. Данило и јас, работни-
от ден го започнуваме околу
четири наутро. Подоцна ни се
придружуваат уште двајца. Со
оваа работа сме задоволни, не
само поради тоа што имаме
обезбедена сигурна егзистен-
ција, но и поради квалитетот
на прехрамбените производи.

Се што произведеме продава-
ме до пладне. Не размислува-
ме за инвестирање во свој ло-
кал, бидејки и самите не знае-
ме колку ќе истраеме во сето
ова. Синовите помагат колку
можат и знаат, но тие би сака-
ле да го следат патот на нивни-
от вујко Слободан. По се из-
гледа судено ни е да го одиме
патот со Данило заедно. Бевме
во исти клас во Гимназија, ги
делиме и работните обврски –
продолжува со својата живот-
на приказна Светлана.

Со родителите и братот
детските години ова вредна
Панчевка ги проживеала во
Белград. Мајка и сакала да би-
де поблеску до своите родите-
ли во Илаџа и порад тоа се
доселиле во Панчево. Татко и
како никогаш да не е отселен
од Македонија. Едниот брат
му живее во Белград, другиот
во Битола, а сестра му во Ки-
чево. Често одел и во родниот
Цер. На семејствота Станкос-
ки – Радаковиќ не им е дово-
лен годишниот одмор за да ги
посетат бројните роднини во
Македонија. Во тој поглед Да-
нило е привилегиран. Негови
најблиски и бројни роднини
живеат во Панчево или во
близина на градот. Дружељу-
бивоста на роднините, уште
повеќе ги зближува.

В. Митковска

Анализирајки ги активнос-
тите во изминатите пет месе-
ци очигледно е дека македон-
ската заедница во Република
Србија не успеа да оствари
забележителни активности и
проекти. Причина за тоа е, се-
како, епидемиолошката сос-
тојба поради корона вирусот.

Македонците, каде и да се,
со почит се сеќаваат на 4 мај,
денот кога пред 117 години
загина големиот визионер и
револуционер Гоце Делчев. Со
години наназад македонската
заедница полагаше венци и
цвеќе на бистата на Гоце Дел-
чев во дворот на училиштрто
во Јабука,  што го носи името
на тој голем национален хе-
рој. Поради ризик од ширење
на вирусот корона откажана е
посетата на училиштето ”Гоце
Делчев“. Не е одбележана и
тринаесетгодишнината од
смртта на најголемата музич-
ка икона Тоше Проески, кој
трагично го изгуби животот.
Во чест на просветителите,
Светите браќа Кирил и Мето-
диј, на 24 мај повеќе македон-
ски здруженија се вклучуваа
во манифестацијата ”Денови
на словенската писменост и
духовност“. Сега се прескок-
нати и такви манифестации.

На мака се најдоа здруже-
нијата кои со проект добија
средства за да го прослават
својот најголем национален
празник Илинден. Јабучани
на 2 август ја слават и селска-
та слава Свети Илија. Но,
овој пат изостана масовност.
Во изминатите години Илин-
ден го славеа повеќе македон-
ски здруженија во Србија,

почнувајки од Врање па се до
Јабука, Качарево, Вршац,
Пландиште и Гудурица. Овој
пат празникот многумина го
прославија во домашна ва-
ријанта и како слава или
именден.

Проекти, како што се на
пример ” Денови на македон-
ската култура” во организа-
ција на здружението ” Кирил

и Методиј “ од Нови Сад и
здружението ” Македониум“
од Белград, ќе бидат одложе-
ни за некои подобри времи-
ња. Епидемиолошката сос-
тојба ќе биде патоказ и за реа-
лизирање на други традицио-
нални проекти, како што е и
проектот ”Мултикултурал-
ност во мешовити средини“
во Пландиште.

”МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“ ОД ПЛАНДИШТЕ

Во потрага по
традицијата



ЉИЉАНА СТАНИШИЌ – ФОРМУЛА ЗА СРЕЌА

НОВ ПОЧЕТОК – КРЕАТИВНОСТ
УЧИЛИШТЕТО ”4 ОКТОМВРИ“ 

ОД ГЛОГОЊ РАЗБИВА БАРИЕРИ

Српски јазик и
натпреварувачки дух

Петок, 7 август 2020

pancevac@pancevac-online.rs

VIII

Кога и да се разговара за
учење на јазици на малцин-
ски заедници во мешовити
средини, доколку не сте ја
осетиле тежината на своја
кожа, тешко можете да ги
разберете причините зошто
опаѓа интересот за мајчин
јазик: унгарски, македонски,
романски или некој друг
јазик. Родители за себе и за
свои деца честопати оправ-
дување наоѓат во тоа што
ако нивно дете знае или учи
некој од малцинските јази-
ци тоа ќе му биде пречка
добро да го совладат јазикот
на мнозинскиот народ –
српскиот. Некои Македонци
од овие простори мислат де-
ка нема потреба нивните де-
ца да зборуват македонски,
затоа што јазикот можат да
го разберат и без да го учат.

На среќа за сите нас, ос-
новното училише ”4 октом-
ври„ од Глогоњ е пример, ка-
ко без оглед на припадност
и дали некое дете покрај
српски зборува и некој мал-
цински (мајчин) јазик, уче-
ниците покажуваат подед-
накво интересирање за
српски.

Да потсетиме, Глогоњ е
мултикултурална средина
со над три илјади жители.
Во оваа панчевачко село жи-
веат припадници на двае-
сеттина малцински заедни-
ци: Романци, Македонци,
Унгарци, Роми Словаци,
Хрвати, Чеси... Најбројно е
македонското малцинство.

Мало училиште со сјајни
резултати

– Доколку помладите Гло-
гоњци знаат уште некој
јазик, тоа не им пречи туку
им помага да ја запознаат
културата на некој друг на-
род. Горди сме што училиш-
тето ” 4 октомври “ сте го
препознале како пример за
рушење на бариери. Секоја
година наши ученици од
пето до осмо одделение има-
ат висок пласман на натпре-
варите по српски јазик и
јазична култура.  Минатата
година шест ученика ос-
воија некое од првите три
места на општински натпре-
вар и тоа: Борис Додевски,
Наталија Стојчиќ, Соња
Трајковиќ, Зорана Кита-
новски, Тамара Степановиќ
и Наталија Димитриевски.
Петмина се пласираа на ре-
гионален ниво, а еден уче-
ник учествуваше на држа-
вен натпревар. Последните
три години имавме пред-
ставници на републичко ни-

во во Тршиќ, што за едно
мало училиште, како што е
нашево е одличен резултат –
со гордост објаснува Јелена
Вучковски, наставничка по
српски јазик.

Јелена е  докторантка на
Филолошки факултет во
Белград, на истиот факултет
завршила и мастер – српска
книжевност и јазик со ком-
паратистика. И таа и нејзини
поранешни колеги влијаеле
на деца успешно да продол-
жат школувањето. Една од
нив е и Анастасија Петковиќ,
ученичка во Филолошката
гимназија во Белград. Во сед-
мо и осмо одделение таа
учествувала на републички
натпревари. Како среднош-
колка на државното првен-
ство освоила трето место.
Поради добри резултати, не

ретко учениците од Глогоњ
имале и директна проодност
на општински и регионални
натпревари.

Се бара клучот на
знаењето 

– И членови на драмско – ре-
цитаторски секции (од прво
до осмо одделение ) бележат
извонредни резултати на
општински, регионални и
покраински натпревари. Ми-
натата година Јана Митевски,
Дуња Топал и Милица Стојку
учествуваа на регионална
смотра на рецитатори во Ко-
вин. Јана Митевски се пласи-
ра и на покраинска смотра на
рецитатори. Одлични резул-
тати остварија и ученичките
Јелена Трајковиќ и Дуња То-
пал. Спомнав само неколку
имиња, но поголем број уче-
ници се пријавуваат за оваа
секција. Со нетрпение чекат
да почнат подготовките, те-
жат кон учење и усовршува-
ње и сакат да се прикажат во
најубаво светло и ништо не
може да ги обесхрабри – 
рече Вучковски. 

Како и во други училишта
и во глогоњското не е лесно
да се постигнат сите цели и
да се дојде до успех бидејки
на патот постојат и препре-
ки, но одговорноста и пос-
ветеноста се клучот на секој
просветен работник. Кога
нешто се работи, се надми-
нуваат и потешкотиите со
акцентирањето или падежи-
те. Творечките капацитети
на учениците се бодрат и со
дополнителни активности.
Учениците ја почитуваат
одговорноста и љубовта
што ја внесуваат просветни-
те работници.

В. М.

Пројекат суфинансирао
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Проектот го кофинансира
градот Панчево
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Вљубена во ткаење 
и отсликување на
свила

Излагала на повеќе
од четириесет
изложби

Никогаш не е доцна животот
на го промените на поубаво.
Доказ за тоа е Љиљана Стани-
шиќ од Панчево (84 ), инаку
економистка во пензија. Со
години нејзина преокупација
се ткаење, дизајнирање на
свилени марами, филатерија,
поседување на стручна лите-
ратура за културно наслед-
ство и инспирации за совре-
мено творештво.

– Среќна сум и горда што
по пензионирањето, близина-
та на Белград, ми донесе нов
почеток во животот, а тоа е
изработка на ракотворини и
доближување до стари зана-
ети. За такво нешто мечтаев
од мали нозе, гледајки ја мајка
ми Севастија и  соседките од
нејзиното и моето преубаво
Крушево, колку беа надарени
за изработка на килими и но-
сии, кои остануваат трајна
вредност. Се заљубив во ткае-
ње и завршив обука во Етног-
рафски музеј во Манакова ку-
ќа во Белград. Бев и едукатор-
ка. Со години сум членка на
Здружението, за зачувување
и разиток на рачно ткаење во
Белград. Правам различни
предмети, пончо, шал, капи,
материјали за костуми, јасту-
чиња, торби... Не бележам
што се сум исткаела.  Во Здру-
жението членуваат четирие-
сетина жени од различни
професии и различна воз-
раст. На некои ткаењето им
стана основно занимање. Јас
со таа креативна работа се за-
фатив како пензионерка. Се-
то тоа ми го промени живо-
тот и тоа на подобро. Тоа е ка-
ко да осмислуваш некоја ша-
ра за ткаење, почнеш едно,
испадне нешто поубаво –
објаснува Љиљана.

Предизвик, но и работна
терапија

Разбојот што и донел форму-
ла за среќа, оваа истрајна же-
на, го сместила во соба во
нејзиниот еднособен стан. За
неа ткаењето е инспирација,
предизвик, но и работна тера-
пија и ја препорачува на мно-
гумина. Совалка со конец ле-
та низ нејзините прсти, а брдо
удара по секој ред од провле-
чениот конец. Со избор на
предиво и преплетени бои ја

остварува својата замисла да
добие, пред се, убава ткаени-
на. Има фасцинантна колек-
ција на рачно ткаени шалови
и материјали за костуми. 

И за отсликување на свила
Љиљана се заинтерсирала
одамна. Случајно се нашла
пред една галераија во центар
на Белград, каде што уметни-
ци на тротоар покажувале ка-
ко се прават разни шари на
свила. Усовршила и посебна
техника со цвеќе, листови од
леска или костен, кои на сви-
лените ткаенини оставаат
свој печат. Секоја марама е
уникат. Прави и ѓердани од
свила. Изложувала на чети-
риесеттина заедники и на не-
колку самостоjни изложби.
Некои од нив имале хумани-
тарен карактер и меѓународ-
но значење. Повеќе пати
учествувала и на конкурси за
изработка на сувенири за

град Панчево. Со
задоволство чува
благодарници, на-
гради и фотографии
на кои се овековече-
ни манекенки кои
со гордост носат ра-
котворби изработе-
ни со вешти раце,
дело на нашата со-
говорнича. Со задо-
волство знае и да
израдува некој бли-
зок со уникатен
подарок. 

Не треба да се
претерува

– Оној кој нема свои
корени нема ни
своја иднина.
Tкајачките тоа доб-
ро го знаат бидејки
историјатот на овој
древен занает, се од-

вива по ист прицип на работа
– преплетување на нити. Жи-
вотниот патот ме водеше од
Крушево, преку Босилеград,
родното место на татко ми
Димитрије,  до Лесковац, каде
што во семејната куќа остана

да живее сестра ми Гордана, а
брат ми Благоје е во Белград.
Живеев и работев и во За-
греб. Панчевка сум неколку
децении. Љубовта кон ткае-
њето која тлееше во мене ја
понесов од  Лесковац, градот
на текстилот, можеби тоа е во
гените од мајка ми. Нависти-

на се пронајдов – со гордост
објаснува Љиљана Стани-
шиќ.

Како и во се и на ткаењето
Љиљана му пристапила сери-
озно. Потврда за тоа се и
бројни признанија од кои и се
најдраги – прва награда за
традиционална техника на
изработка, доделена од Етног-
рафски музеј по повод десет
години од Формирање на
Здружениeто за зачувување и
развиток на рачно ткаење и
втора награда за најубав шал
и капа. Со задоволство чува и
фотографии на кои се овеко-
вечени манекенки кои носат
пончо, шал и  други предмет
изработени со љубов. 

Оваа вредна жена очиглед-
но пркоси на годините. Пос-
тојано нешто осмислува и се
труди сработеното да им се
допадне на многумина. Посе-
дува богата колекција рачно
изработени шалови и мате-
ријали за шиење, кои пленат
со ускладените бои. Често до-
бива пофалби од синот Зоран,
внуците и од жени вклучени
во ”Етномрежа“. Се гордее и

како прабаба на  една мала Ле-
на. Нејзините блиски, а и таа
самата по некогаш знае да ка-
же: не треба да се претерува.
Судејки по се, постои емоти-
вен момент и немирен дух,
кои Љиљана Станишиќ пос-
тојано ја придвижува.

В. Митковска

Јелена Вучковић, наставница српског језика



Како у школу у доба
пандемије ковида 19

Државе припремају
различите моделе, али
је недоумица све више

Стручњаци тврде да
би затварање школа
проузроковало
неизбрисив траг у
читавим генерацијама

До почетка априла 1,5 мили-
јарди младих људи широм све-
та боравило је код куће како
би се заштитило од новог ви-
руса – нису ишли у школе. Пе-
дијатри и научници тврде да
би оваква рестриктивна мера у
будућности учинила више ште-
те него користи, будући да се
код деце ретко развију тешки
симптоми ковида 19. Још ме-
сец дана је остало до почетка
нове школске године код нас и
питање које бројни стручњаци
и креатори политике сада по-
стављају јесте хоће ли отвара-
ње школа у септембру довести
до веће штете него користи у
јеку пандемије.

Стручњаци у Уједињеном
Краљевству (педијатри, настав-
ници и више од 1.500 чланова
Краљевског колеџа за педија-
трију и здравље деце) упутили
су британској влади отворено
писмо у којем истичу да би за-
тварање школа оставило неиз-
брисив траг у читавим генера-
цијама и да је виртуелно обра-
зовање далеко од стварног. С
друге стране, овакав модел при-
сиљава родитеље да се код ку-
ће брину о деци.

Надлежни у Министарству
просвете истог су мишљења,
јер ће, према најавама мини-
стра Младена Шарчевића, од
1. септембра школе у Србији
поново радити. Наравно, не као
пре короне, него ће то бити
комбинација неколико моде-
ла, који ће зависити од капа-
цитета школе, потреба ђака и
обавеза родитеља, а основни
циљ је да се током пандемије
оствари безбедност ђака и ква-
литетна настава, али и да се не
ремете обавезе породице.

Српски „хибридни модел”

Када је реч о моделу наставе,
није у питању само груба по-
дела на учење у учионицама и
онлајн, већ и то какве ће сме-
не бити и када ће који разред
долазити у школу, јер у поје-
диним школама простор и број
ђака не задовољавају сва епи-
демиолошка правила, па ће се
зато настава и прилагођавати
по школама и потребама. Ипак,
генерално посматрано, школе
и родитељи, односно ђаци, мо-
ћи ће да се определе који им
модел наставе одговара, али ће
се провера стеченог знања оба-
вљати у учионици. Једностав-
но речено, биће изједначен из-
бор да ли ће радити од куће
или у школи, али сви ће мора-
ти да дођу у школу да би били
пропитани. Министарство је
дало аутономију школама да
се договоре с родитељима.

Наравно, класична настава
ће се изводити само уз епиде-
миолошке услове који важе и у
свету – дистанца од четири

квадратна метра у учионицима
и свега 15 ђака у клупама. Ма-
ске ће бити обавезне. Када је
реч о основцима, они ће имати
по четири часа дневно, односно
проводиће у школи три сата и
радиће се по сменама. Први и
други разреди кретаће ујутро у
8, имаће четири часа и заврша-
ваће у 11 сати. После њих у клу-
пе долазе трећи и четврти раз-
реди и остају на настави до 14
сати. После групе од првог до
четвртог разреда у школу дола-
зе петаци и шестаци, који ће
своја четири часа имати од 14
до 17 сати, док ће седмаци и
осмаци бити у клупама од 17 до
20 сати. Часови ће трајати 35
минута и ученици ће имати ре-
довне одморе. Осмолетке су у
обавези да између сваког блока
наставе (двадесетак минута) из-
врше дезинфекцију пре дола-
ска друге смене ђака.

У средњим школама теориј-
ска настава држаће се у учиони-
цама, а практични део наставе

по компанијама односно спе-
цијализованим школским ради-
оницама. Док је део разреда на
настави, други су на вежбама
изван школе. Стручне школе с
мањим одељењима моћи ће да
раде без подела разреда, а тамо
где то није могуће, попут поје-
диних гимназија, настава ће мо-
рати да се организује у две сме-
не. То практично значи поделу
при којој у једној недељи у шко-
лу иду први и други разред, а
трећи и четврти су укључени у
наставу онлајн и преко плат-
форми с професорима.

Како ће све то проћи и како
ће функционисати, биће јасни-
је у септембру. Јасно је да то-
талне онлајн наставе неће би-
ти и да се од таквог модела од-
устало. Здравље ученика и про-
фесора је тада било сачувано.
Досад није било масовног за-
ражавања по српским школа-
ма из простог разлога – биле
су затворене, а шта ће донети
јесен, остаје да се види.

Искуства других

Државе широм света следиле
су различите моделе и имале
другачије приступе решавању
овог проблема. Док су неке од
њих отварале школе почетком
јуна, остале, попут Тајвана, Ни-
карагве и Шведске, никад их
нису ни затвориле. Према ре-
чима стручњака, то је тада био
веома опасан експеримент. У
многима од њих била су на-
метнута строга ограничења кон-
таката, али су неке допуштале
слободно дружење ученика, па

чак и заједничко играње. Неке
школе у свету су привремено
затворили школе након што је
дијагностикован један случај,
док су друге остајале отворене
чак и кад је било заражено ви-
ше деце. Све у свему, било је
свега и свачега, али је поразно
то што се још увек не зна који
је модел најпродуктивнији и
најбезбеднији за ђаке и њихо-
ве наставнике. Стога је недав-
но британски часопис „Сајенс”
објавио опсежан текст у коме
су проучени сви ризици и пред-
ности отварања школа и у пр-
ви план издвојено је шест нај-
битнијих питања која ваља по-
ставити приликом доношења
одлуке о отварању школа.

Колика је могућност
заразе вирусом?

Велики број спроведених ис-
траживања указује да се млађа
деца ређе заразе и да је веома
мали ризик да она донесу ви-
рус кући. Најмлађа деца су нај-
мање изложена ризику од ин-
фекције и преношења. Истра-
живање француског института

„Пастер” које је спроведено у
шест основних школа на пери-
ферији Париза, на којој живи
15.000 људи, показало је да је
позитивне тестове на антитела
имало 38 одсто ученика, 43 од-
сто учитеља и 59 одсто особља.
То би отприлике значило да је
од десеторо деце њих троје до-
шло у контакт с вирусом или
да је међу особљем и учитељи-
ма на 10 узорака било четири
односно шест узорака са анти-
телима. Закључак је да се деца
и одрасли могу заразити, али у
блажем облику. С друге стране,
према студији из Јужне Кореје,
средњошколци морају бити мно-
го опрезнији – деца од 10 до 17
година једнако су заразна као и
одрасли. Међу најгорим епиде-
мијама у школама забележена
је она у Јерусалиму, где је по-
четком априла било заражено
153 ученика и 25 наставника, а
на Новом Зеланду је избијање
вируса у школи заразило деве-
десет шесторо људи, међу који-
ма су били и родитељи.

Игра и дружење у школи?

Струка каже и да млађи од 12
година не треба да се дистан-
цирају. Требало би чак да су
они чешће на отвореном. С дру-
ге стране, старијим ученицима
се препоручује да се држе раз-
мака од једног метра. У Холан-
дији су, на пример, школе упо-
ла смањиле величину разреда
како би осигурале мањи ризик.
Та земља је недавно објавила
да млађи од 17 година не треба
да се дистанцирају. Данска, пр-
ва земља у Европи која је поно-
во отворила школе, поделила је
децу у мање групе како би се
могла окупљати у време одмо-
ра. Такође је пронашла креа-
тивне начине да се велики део
наставе одвија на отвореном
простору. Неки часови у Белги-
ји одрађени су у црквама како
би се ученици расподелили.
Финска је задржала величину
разреда, али је спречила да се
разреди међусобно мешају. Ка-
надска провинција Квебек је у
мају, када је поновно отворила
школе, дозволила деци да се
друже унутар групе од шест осо-
ба. Свака скупина је морала бити
један метар даље од друге и два
метра даље од учитеља. У овој
провинцији, према новим прави-
лима, дистанцирање се не при-
мењује на децу испод пет година.

С друге стране, у школама у
Израелу разреди имају и по 40
ученика и социјална дистанца
током наставе није била могу-
ћа, па је за децу изнад седам
година уведена мера обавезног
ношења маски.

Маска у учионици?

На ово питање струка има
различите одговоре – да и не.

Маске су битна заштита, али
мала деца их тешко подносе и
непрестано скидају како би до-
диривала лице. У Кини, Јужној
Кореји, Јапану и Вијетнаму но-
шење маски је део навике и
она се користила и при панде-
мије ковида 19. У Кини се ма-
ска сада може скинути само
током паузе за ручак, а и тада

су деца одвојена пластичним
или стакленим преградама.

У Европи су приступи друга-
чији. У Немачкој је препорука
носити маску само када се иде
у тоалет или мање просторије
где је већа концентрација уче-
ника (нпр. ходници). У Дан-
ској, Норвешкој, Уједињеном
Краљевству и Швајцарској ма-
ска је ствар личног избора. У
неким афричким државама,
попут Гане и Бенина, иако су
препоручене маске, носе их они
који могу да их купе.

Ако је ђак позитиван
на ковид 19?

Тек на ово питање струка нема
јасан и јединствен одговор.
Приступа у овој ситуацији има
много и велико је питање тре-
ба ли у том случају изоловати
разред или целу школу. У нај-
боље организованим земљама,
попут Немачке, када се прона-
ђе позитиван ученик, тестира-
ју се сви, и они који немају
симптоме. За оне позитивне и
њихове контакте организује се
карантин. Тајван, који је вели-
ким делом сузбио вирус, др-
жао је школе отвореним након
откривеног једног случаја, али
их је затварао због два или ви-
ше. У Израелу су школе затво-
рене због једног случаја, а бли-
ски контакти свих заражених
су стављени у карантин.

Али још увек нема студије
која би прецизно доказала која

је метода боља. Тренутно се
тим питањем баве два истра-
живања – у Немачкој и Вели-
кој Британији.

Ширење инфекције
из школе?

Будући да деца ретко развију
теже симптоме, стручњаци су
упозорили да она могу пред-
стављати већи ризик од прено-
шења заразе на ширу заједни-
цу. Познато је да је неколико
учитеља у Шведској умрло од
компликација изазваних виру-
сом ковид 19. Рани подаци из
европских земаља сугеришу да
је ризик за ширу заједницу ма-
ли. Барем кад су локалне сто-
пе заразе у питању, отварање
школа не узрокује скок у броју
случајева. У Данској је број слу-
чајева у целој држави почео да
опада након што су вртићи и
основне школе отворени 15.
априла. Случајеви су били у
паду и у Холандији након што
су се школе отвориле 11. маја,
а средње школе 2. јуна. У Фин-
ској, Белгији и Аустрији рече-
но је да нису пронађени дока-
зи о повећаном ширењу виру-
са након отварања школе.

У Немачкој се удео свих но-
вих инфекција код деце млађе
од 19 година повећао на око 10
одсто почетком маја, када су се
школе поново отвориле, на го-
тово 20 одсто крајем јуна. Но
пораст се у тој држави објашња-
ва пропорционалним падом слу-

чајева међу старијим особама.
У Израелу су се инфекције ме-
ђу децом непрестано повећава-
ле након отварања школа.

Све у свему, живот
тече даље

Школе широм света припре-
мају се за нову школску годи-
ну. У многим земљама с ни-
ским приходима недостају ре-
сурси који би омогућили сма-
њење величине разреда или ма-
ске за све.

Примера ради, у јуну је бан-
гладешки премијер рекао да
ће школе у земљи вероватно
остати затворене све док пан-
демија не прође. Исти је слу-
чај и на Филипинима – нема
школе док се не пронађе вак-
цина. У САД су поједине саве-
зне државе решиле проблем
увођењем тзв. хибридног при-
ступа настави – модел подуча-
вања који комбинује учење на
дистанцу с малим бројем осо-
ба у учионицама.

Јединствен и најбољи при-
ступ тренутно не постоји и чо-
вечанство тражи решење. На-
равно, неко се више коцка, не-
ко мање, али живот не може и
не сме да стане. Није ни први
ни последњи пут да су људи
сатерани у ћошак, али су увек
знање, мудрост, храброст и сна-
га били алатке за спас.

Тако мора да буде и овог пу-
та, ако желимо да опстанемо!

З. Станижан
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ОБРАЗОВАЊЕ НА ХИБРИДНИ ПОГОН

Епи де ми о лог Пре драг Кон

из ја вио је у сре ду, 5. ав гу -

ста, да по во дом по чет ка на -

ред не школ ске го ди не по -

сто ји пред лог да се на ста ва

ор га ни зу је у шко ла ма та ко

што би уче ни ци од пр вог до

че твр тог раз ре да има ли по

че ти ри ча са днев но од 30

до 35 ми ну та, уз од мор

изме ђу ча со ва од по 20 ми -

ну та, с дез ин фек ци јом.

Та ко ђе је иде ја да бу де

15 уче ни ка по оде ље њу.

Кон је за РТС из ја вио да

ће то би ти ге не рал ни

предлог за по че так школ ске

го ди не, а да ће се нај ве ро -

ват ни је оста ви ти шко ла ма

да по је ди нач но, у скла ду с

мо гућ но сти ма и по тре ба ма,

ор га ни зу ју на ста ву.

– Но ше ње ма ски је пред -

лог, не по ми ње се у овом

до пи су, то има сми сла ка да

се иде на по ље – ре као је

Кон и до дао да, ако има по

15 уче ни ка у оде ље њу, то

обез бе ђу је дис тан цу и ни је

по треб но но ше ње ма ски у

учи о ни ца ма за вре ме тра ја -

ња на ста ве.

ПРЕ ДРАГ КОН:

На ша де ца не ће но си ти 
ма ске на ча со ви ма

У наредној школској годи-

ни основци ће имати чети-

ри распуста – јесењи, зим-

ски, пролећни и летњи, а

средњошколци три. Школ-

ска година почиње 1. сеп-

тембра, а за ученике осмог

разреда завршава се 4. ју-

на, док ће остали ићи до

18. јуна.

Ђаци у Војводини тради-

ционално прво полугодиште

завршавају раније од оних у

осталим деловима Србије.

Прво полугодиште у север-

ној покрајини трајаће до 23.

децембра, а након зимског

распуста ђаци се враћају у

клупе у понедељак 18. јану-

ара 2021. године.

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
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На сре ћу „очај них до ма ћи ца”, али и
свих дру гих на ших су гра ђан ки и су -
гра ђа на ко ји не ма ју вре ме на за ку ва -
ње или том по слу јед но став но ни су
вич ни, све је ви ше су пер мар ке та и
про дав ни ца у гра ду у ко ји ма мо же те
ку пи ти го то ву хра ну.

Без об зи ра на уште ду у вре ме ну ко -
ју вам та кви обро ци до но се, ова кав
вид снаб де ва ња мо же има ти и чи тав
низ ма на: од це не, пре ко чи ње ни це
да не зна те ка кви су се све са стој ци
на шли у ва шем руч ку, до ри зи ка да
хра на ко ја вам је про да та мо жда ни је
при пре мље на по свим хи ги јен ским и
оста лим стан дар ди ма про пи са ним За -
ко ном о без бед но сти хра не и Пра вил -
ни ком о усло ви ма хи ги је не хра не.

Од ред бе ових два ју ака та су вр ло де -
таљ не и стро ге, а да ли се у по је ди -
ним објек ти ма по шту ју, мо же те по -
не кад уста но ви ти на пр ви по глед –
до вољ но је да вам про да вац у ме са ри
за гра би ша ку чва ра ка или на се че и
спа ку је не ко ли ко сто ти на гра ма пр -
шу та го лим ру ка ма, ко је при том чак
ни је ни опрао, па да вам бу де ја сно
ко ли ко је са ти.

Но то ни је је ди ни пре кр шај на ко ји
мо же те че сто на и ћи у објек ти ма у ко -
ји ма се про да је хра на.

Стро га пра ви ла

По пра вил ни ку о усло ви ма хи ги је не
хра не, та кви објек ти мо ра ју, из ме ђу
оста лог, да бу ду чи сти и одр жа ва ни у
до бром ста њу (ло гич но!) и да омо гу -
ћу ју до бру хи ги јен ску прак су при ру -
ко ва њу хра ном, укљу чу ју ћи за шти ту
од кон та ми на ци је, а на ро чи то кон -
тро лу ште то чи на.

За кон на ла же и да ови објек ти мо -
ра ју има ти од го ва ра ју ћу опре му за
пра ње ру ку ко ја мо ра да се на ла зи на
по де сном ме сту и да, пре ма по тре би,
бу де одво је на од про сто ри ја и опре ме
за пра ње хра не, са обез бе ђе ном то -
плом и хлад ном те ку ћом во дом и
сред стви ма за пра ње и хи ги јен ско су -
ше ње ру ку, за тим вен ти ла ци о ни си -
стем кон стру и сан та ко да фил те ри и
дру ги де ло ви ко ји се чи сте или за ме -
њу ју бу ду ла ко до ступ ни, а ко ји обез -
бе ђу је при род ну или ве штач ку венти -
ла ци ју, ко ја је од го ва ра ју ћа и до вољ -
на, и оне мо гу ћа ва ве штач ки про ток
ва зду ха из не чи стог у чи сти про стор,
као и од го ва ра ју ће при род но од но сно
ве штач ко осве тље ње, од го ва ра ју ћи

број то а ле та и, пре ма по тре би, од го -
ва ра ју ћи про стор и опре му за пре -
свла че ње за по сле них ли ца.

Лич на хи ги је на

У по ме ну том пра вил ни ку на во ди се
да у по гле ду лич не хи ги је не у про -
сто ру у ко ме се ру ку је хра ном мо ра
да бу де обез бе ђе но да за по сле на ли ца
одр жа ва ју ви сок сте пен лич не хи ги -
је не и да но се од го ва ра ју ћу и чи сту
рад ну оде ћу, а пре ма по тре би и за -
штит ну оде ћу.

У та кве про сто ре тре ба да бу де оне -
мо гу ћен улаз и при ступ ли цу ко је бо -
лу је од бо ле сти ко ја мо же да се пре -
не се хра ном или је кли цо но ша та кве
бо ле сти, као и ли цу ко је има ин фи -
ци ра не ра не, ко жне ин фек ци је и озле -
де или ди ја ре ју, ако по сто ји ве ро ват -
но ћа од ди рект не или ин ди рект не
кон та ми на ци је.

Па ко ва ње хра не

Ка да сле де ћи пут бу де те ку по ва ли
хра ну, обра ти те па жњу и на то у шта

ће вам је спа ко ва ти. Пра ви ла су и у
том по гле ду ја сна.

Ма те ри јал ко ји се упо тре бља ва за
омо та ва ње и па ко ва ње хра не не сме
да бу де из вор кон та ми на ци је и мо -
ра да се скла ди шти на ме сти ма на
ко ји ма ни је из ло жен ри зи ку од
конта ми на ци је. Омо та ва њем и па -
ко ва њем хра не мо ра се оне мо гу ћи -
ти кон та ми на ци ја про из во да, а према
по тре би мо ра да се обез бе ди
целовитост и чи сто ћа омо та хра не,
на ро чи то у слу ча ју ли мен ки и
стаклен ки.

По крет ни и при вре ме ни објек ти

Уко ли ко сте ре ши ли да по је де те не -
што ус пут и за пу ти ли се ка ки о ску да
би сте ку пи ли, на при мер, пље ска ви -
цу, про ве ри те нај пре да ли су на ме -
сту где су вам при пре ми ли хра ну ис -
по што ва не све ме ре про пи са не за по -
крет не и при вре ме не објек те у ко ји -
ма се при пре ма хра на.

На и ме, та кви про сто ри или ау то -
ма ти за про да ју хра не мо ра ју, ко ли ко
је то из во дљи во, да бу ду сме ште ни,
кон стру и са ни, из гра ђе ни и хи ги јен -
ски и тех нич ки одр жа ва ни на на чин
ко јим се спре ча ва ри зик од кон та ми -
на ци је, на ро чи то оне ко ја по ти че од
жи во ти ња и ште то чи на.

У та квим објек ти ма та ко ђе мо ра
би ти обез бе ђен и на рас по ла га њу

одго ва ра ју ћи про стор и опре ма за
одр жа ва ње лич не хи ги је не, а мо ра
се ис по што ва ти и чи тав сет дру гих
ме ра и од ред би. Из ме ђу оста лог, по -
врши не ко је до ла зе у кон такт с
храном мо ра ју би ти глат ке, пе ри ве
и из ра ђе не од не ток сич ног ма те ри -
ја ла от пор ног на ко ро зи ју, ко ји се
ла ко чи сти и, пре ма по тре би, дез ин -
фи ку је, а хра на мо ра да бу де
смештена та ко да се из бег не ри зик
од кон та ми на ци је, ко ли ко је то
изводљи во.

Сен за ци о на ли стич ко но ви нар ство че -
сто је пред мет рас пра ве или осу де.
Не ки сма тра ју да скан да ли ма и тра -
че ви ма ни је ме сто у но ви на ма, али с
дру ге стра не, по ка за ло се да су упра -
во та кве ве сти на вр ху чи та но сти. Ве -
ћи на чи та ла ца се сла же да ова кви
тек сто ви, ка да су уме ре ни, до бро до -
ђу као раз би бри га и за ба ва.

Да нас су, из гле да, ове те ме узе ле ма -
ха ви ше не го ика да пре. Са др жај мно -
гих до ма ћих но ви на и пор та ла сво ди
се на та бло ид не при че. На то су нам
ове не де ље ука за ли и на ши су гра ђа ни.

СТЕ ФАН СТЕ ФА НОВ СКИ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Не, на рав но да не чи там ве сти о
стар ле та ма. Сла жем се да ни је при ме -
ре но об ја вљи ва ти ту вр сту тек сто ва,
ни ти би ло шта слич но, пр вен стве но
због де це. Не ку пу јем но ви не уоп ште.
Чи там ли сте из кла ди о ни це (смех).

ЈЕ ЛИ ЦА МИ ХА И ЛО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ни ка да то не чи там. Нај ве ћи кри -
ми нал су на ши те ле ви зиј ски и но вин -

ски са др жа ји. У но ви на ма су све ла -
жи. То ни је са мо по гре шно, већ је и
од врат но. Штам пу не чи там уоп ште.
Ин фор ми шем се код де це, пре ко ин -
тер не та, пи там шта ме ин те ре су је.

АЛЕК САН ДАР БУ КА ЗИЋ, 
тех ни чар за би о тех но ло ги ју:

– Ни ти чи там, ни ти се ба вим тим
те ма ма. То тал но је не при клад но. Не
ку пу јем ни ка кве но ви не. Оба ве шта -
вам се пу тем ин тер не та. Ја ко је ло ше
да да на шња омла ди на гле да те ства -
ри, ужа сан су им при мер. Чи там ло -
кал не пор та ле.

ДРА ГА НА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, 
про да ва чи ца:

– Не чи там та кве ве сти, ни ка ко.
Му ка ми је од то га. Очај но је. Сви ми
не ка да кад пре ли ста ва мо но ви не на -
и ђе мо на те бу да ла шти не, али тре ба -
ло би да их за о би ла зи мо. Си гур на сам
да би де ве де сет од сто гра ђа на же ле ло
да се та кви са др жа ји уки ну. Али, на -
жа лост, не ки љу ди гла са ју и за уче -
сни ке ри ја ли ти ја, уме сто да по ша љу
СМС за по моћ бо ле сној де ци. Би ло

би ко ри сни је у сва ком слу ча ју не го
гла са ти за стар ле те. Не ба цам па ре
на „Ало” и „Ку рир”. Слу шам ве сти на
РТС-у и на Пр вој те ле ви зи ји. Штам -
па ми и не тре ба, ни ти има те ту шта
да про чи та те. Не ма мо нор мал не но -
ви не, а не мам ни вре ме на.

НИ КО ЛА ЛА ЗИЋ, пен зи о нер:
– Но ви не уоп ште не ку пу јем. Гле -

дам те ле ви зи ју, ко ри стим ин тер нет.
Ми слим да је лист „По ли ти ка” до -
бар, али ни сам га ско ро чи тао, па не
мо гу то са си гур но шћу да твр дим.
Прет по ста вљам да на на шем тр жи -
шту има у по ну ди и ква ли тет них но -
вин ских издања.

ЈЕ ЛЕ НА ЛЕ ПО СА ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Чи там о стар ле та ма. Вр ло ми је

за ни мљи во, за то што до ста вре ме на
про во дим код ку ће и рет ко из ла зим.
Та кви тек сто ви су до бра раз би бри га:
по ма жу ми да ис пу ним вре ме и да рас -
те ре тим ум. На ви кла сам се сад већ на
ту вр сту за ба ве. Ку пу јем „Те ле граф” и
„Ало”. Има ју и до бре укр ште ни це, а ја
то во лим. Је ле на Ка та на

Д. МИЛУТИНОВИЋА. БУКАЗИЋ Н. ЛАЗИЋ Ј. ЛЕПОСАВИЋЈ. МИХАИЛОВИЋС. СТЕФАНОВСКИ

НАША АНКЕТА

ПО ВЕ ДИ ТЕ РА ЧУ НА О БЕЗ БЕД НО СТИ ХРА НЕ

ЗНА ТЕ ЛИ ЧЕ ГА СВЕ ИМА У ВА ШЕМ РУЧ КУ?
МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ако сте овај при ме рак „Пан чев ца”
ку пи ли од кол пор те ра у че твр так, 6.
ав гу ста, ују тру, он да ће вам мо жда
би ти од ко ри сти ин фор ма ци ја да је
„Елек тро вој во ди на” за тај дан на ја -
ви ла ис кљу че ња стру је на Ми си због
ра до ва на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи, и то у два на вра та.

Нај пре ће, од 8.30 до 10.30, без
стру је оста ти ста нов ни ци де ла
Kозарачке ули це од по чет ка до
Kордунашк е и ста нов ни ци це ле
Kордунашк е ули це. У дру гој ту ри,
од 11.30 до 13.30, стру је не ће има ти
на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у
Kозарачкој ули ци од бро ја 76 до
Опле нач ке; у де лу Топ чи дер ске код
Kозарачке; у де лу Опле нач ке од

Kозарачке ка пру зи и у це лој Зла ти -
бор ској ули ци.

У пе так, 7. ав гу ста, од 8 до 12 са -
ти, без на па ја ња елек трич ном енер -
ги јом оста ће це ла Ње го ше ва ули ца.

У по не де љак, 10. ав гу ста, од 8.30
до 10.30, стру је не ће има ти Ба ва ни -
штан ски пут од пру ге до бро ја 275
(не пар на стра на) и про се ци код бро -
је ва 4 и 263, а од 11 до 13 са ти на се ље
Ма ла Kрајина на Ба ва ни штан ском
пу ту и пар на стра на Ба ва ни штан ског
пу та од Но вог гро бља до бро ја 60-а.

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

Без стру је Ми са, Ње го ше ва
и Ба ва ни штан ски пут

Ло ше смо ис па ли

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Не дав но су но ви на ри на шег ли ста
за јед нич ки ство ри ли леп текст о то -
ме шта би све стран ци ма у на шем
гра ду во ле ли да по ка жу. Спи сак је
био то ли ки да је је два стао на це лу
стра ну, а за јед нич ки за кљу чак био
је да је Пан че во за и ста град у ко ји је
ла ко за љу би ти се – и на пр ви и сва -
ки сле де ћи по глед.

Ова фо то гра фи ја и без мно го тек -
ста го во ри пак о то ме шта стран ци -
ма, у овом гра ду, из ме ђу оста лог,

ни ка да не би тре ба ло да по ка же мо.
Не би тре ба ло да им по ка же мо ка -
кви смо ми Пан чев ци за пра во. Јер
у нас ова кве ка кви смо ис па ли на
овој сли ци ни ко па ме тан се не би
за љу био.

Пра ва је сре ћа да ми ипак има мо
и не ких вр ли на и да уме мо и бо ље
од ово га. Крај ње је вре ме да то ко -
нач но и до ка же мо. Поч ни мо од ма -
лих ства ри по пут ове. Три, че ти ри,
по зор, сад!

На шој ре дак ци ји не рет ко се обра -
ћа ју су гра ђа ни ко ји су из гу би ли лич -
на до ку мен та с пи та њем шта им је
чи ни ти и да ли су ду жни да са ми
огла се из гу бље ни до ку мент у на шем
ли сту или у „Слу жбе ном гла сни ку”,
те ко ли ко ће их овај „гу би так”
коштати.

Од го во ри на ова пи та ња мо гу се
про на ћи на сај ту Ми -
ни стар ства уну тра шњих
по сло ва. Та мо се на во -
ди да је, сход но чла ну
22. За ко на о лич ној кар -
ти, ли це ко је оста не без
лич не кар те ду -
жно да без од -
ла га ња при ја ви
не ста нак тог до -
ку мен та ор га ни за ци о ној је ди ни ци
овог ми ни стар ства ко ја је не ста лу
лич ну кар ту из да ла и ко ја ће и до -
не ти ре ше ње ко јим се лич на кар та
про гла ша ва не ва же ћом. Ду жни сте
по том и да под не се те зах тев за из -
да ва ње но ве лич не кар те.

Си ту а ци ја је слич на и ка да из гу -
би те па сош, с тим што та да не ста -
нак при ја вљу је те нај бли жој по ли -
циј ској упра ви од но сно по ли циј ској
ста ни ци, без об зи ра на то где је до -
ку мент из ва ђен. Ако пут ну ис пра ву
из гу би те у ино стран ству, не ста нак
тре ба да при ја ви те нај бли жем ди -
пло мат ском или кон зу лар ном пред -
став ни штву Ре пу бли ке Ср би је.

Ни је по треб но да са ми огла ша ва -
те из гу бље ну лич ну кар ту у „Слу -
жбе ном гла сни ку”. То ће уме сто вас
учи ни ти ор ган ко ји вам из да је лич -
ну кар ту, али сте ви ду жни да то
пла ти те. На и ме, при ли ком при ја ве
не стан ка из гу бље них до ку ме на та
тре ба да при ло жи те до каз о упла ће -
ној на кна ди на име ре пу блич ке ад -

ми ни стра тив не так се за
при ја ву не стан ка лич не
кар те од но сно пут не ис -
пра ве и до каз о упла ће -
ној на кна ди за огла ша -
ва ње ре ше ња о про гла -

ше њу лич не кар те
од но сно пут не

ис пра ве не -
ва же ћом у

„Слу жбе ном гла сни ку”. Ре пу блич ка
ад ми ни стра тив на так са из но си 550
ди на ра, а огла ша ва ње ре ше ња у „Слу -
жбе ном гла сни ку” ста је 798 ди на -
ра. Не ста нак па со ша се не огла ша -
ва у „Слу жбе ном гла сни ку”, већ се
пла ћа са мо по ме ну та ре пу блич ка
так са у из но су од 550 ди на ра. На -
кон што при ло жи те до каз о упла ти,
над ле жни ор ган ће не ста лу ис пра ву
ре ше њем про гла си ти не ва же ћом и
то ће огла си ти на зва нич ној веб-
пре зен та ци ји Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва.

Бро је ве жи ро ра чу на на ко је се вр -
ше упла те мо же те про на ћи на сај ту
МУП-а, у одељ ку „До ку мен та грађана”.

Шта ка да из гу би те 
лич ну кар ту или па сош?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ У НО ВИ НА МА ЧИ ТА ТЕ ВЕ СТИ О СТАР ЛЕ ТА МА?

Јед ни ма бри га, дру ги ма раз би бри га

ЗА ШТО ЈЕ БИ ТАН HACCP

По ред већ на ве де них за кон ских од -

ред би, сви ко ји про из во де, ди стри -

бу и ра ју, пре ра ђу ју, по слу жу ју, тран -

спор ту ју и па ку ју ам ба ла жу за хра ну

у оба ве зи су да при ме њу ју HACCP.

Реч је о си сте му по сту па ка за кон -

тро лу про це са и осе тљи вих та ча ка у

лан цу про из вод ње хра не, с крај њим

ци љем да по тро шач кон зу ми ра хра -

ну у ста њу и на на чин ко ји ће би ти

без бе дан по ње го во здра вље.

Услу ге у обла сти при ме не

HACCP, као и услу ге фи зич ког, хе -

миј ског и ми кро би о ло шког ис пи ти -

ва ња хра не вр ши За вод за јав но

здра вље Пан че во.



При ме ри успе шне
про из вод ње у
Војлови ци и Бре стов цу

Ма ли про блем
недовољ на надморска
ви си на

Иа ко ово ве ро ват но ни је иде ал -
но под не бље за уз гој ма ли не и
ку пи не, ипак има оних ко ји их
уз га ја ју с при лич ним успе хом.

А ту је нај бит ни је про на ћи
пра ве сор те и рев но сно ис пра -
ти ти све нео п ход не ме ре – од
за шти те до при хра не.

Ку пи на из да шни ја

Ме ђу нај о збиљ ни је про из во ђа -
че по ме ну тог во ћа спа да Ла -
још Шмит из Вој ло ви це, ко ји
са су пру гом Ру жи цом то ра ди
већ два де се так го ди на.

– Нај пре смо кре ну ли с ку -
пи на ма на не ких де се так ари.
Про да ва ли смо их на пи ја ци, а
ка ко смо са вла да ва ли тех но ло -
ги ју уз го ја и пла сма на, про ши -
ри ва ли смо и за са де. У ме ђу -
вре ме ну смо схва ти ли да ма -
ли не има ју бо љу це ну и про ђу,
па смо и њих по че ли да про из -
во ди мо. Што се ти че ода би ра
зе мљи шта, ово на ше род но цр -
но за до во ља ва у по гле ду ки се -
ло сти pH вред но шћу од 5,5 до
6,5. С дру ге стра не, над мор ска
ви си на је сте ма ла, јер би би ло
иде ал но да је од 200 до 1.000
ме та ра, а код нас је око 73 ме -
тра. За овај по сао је нео п ход но
и ис ку ство, па ја ни за два де сет
го ди на још увек не успе вам да
до би јем при но се као ко ле ге у
Ср би ји с не у по ре ди во ду жом
тра ди ци јом – ка же Шмит.

Ове биљ ке нео п ход но је и ре -
дов но за ли ва ти, па он одав но
има си стем „кап по кап”, као и
мре жу за за сен, а ка да је реч о
вре мен ским (не)при ли ка ма, овај
Вој лов ча нин има и ма ло „сре -
ће у не сре ћи” јер, ка ко ка же,
због фа бри ка у ју жној зо ни, ко -
је су му у не по сред ној бли зи ни,
и не чег у ва зду ху, че сто га за о -
би ла зе гра до но сни обла ци.

– Што се сор ти ти че, кре ну -
ли смо с ве о ма со лид ном купи -
ном „торн фри”, али их је је дан
мраз убио сто по стот но, док „ча -
чан ку”, ко ју смо у ме ђу времену

по са ди ли, ни је ни окр знуо. При -
том је она би ла круп ни ја и из -
да шни ја, али и осе тљи ви ја, бу -
ду ћи да се бр зо ква ри. За то смо,
по ред „џам ба”, уба ци ли и
„трипл кра ун”, ко ји се по ка зао
нај бо ље – не но си мно го, али
ла ко ра сте увис; ста бљи ка је са -
мо др же ћа, плод сла дак и ла ко
се одр жа ва при ли ком ре зид бе.
Ка да је реч о бер би, углав ном
нам по ма жу при ја те љи и ком -
ши је, и про те же се мал те не кроз
це ло ле то. Као ре ги стро ва но га -
здин ство, има мо те згу на Зе ле -
ној пи ја ци, где се тру ди мо да
све про да мо „у пр вој ру ци”, јер
пре про дав ци по не кад за ра де
ви ше од нас. Уоп ште, те шко је
би ти и про из во ђач и про да вац,
на ро чи то у ова два лет ња ме се -
ца ка да је тем по уби та чан. При -
том је ку пов на моћ дра стич но
опа ла, а по ну да је све ве ћа, јер
су мно ги оста ли без по сла, па
ну де ро бу буд за што – на во ди
про из во ђач из Вој ло ви це.

Ма ли на дво стру ко ску пља

Што се ма ли на ти че, Шмит има
јед ну сор ту ко ја ра ђа у ју ну,
дру га сти же у ју ну и сеп тем -
бру, а тре ћа – од ју на до пр вих
мра зева.

– И чу ве ни „ви ла мет” је до -
бар, али се те шко с њим ра ди,
јер има мно го бо дљи, за раз ли -
ку од „глен ам пла”, чи ју бер бу
сам већ за вр шио, ко ја их не ма
уоп ште, а пло до ви су мно го круп -
ни ји. Ма ли не се ви ше ку пу ју,
за то што су бо га те ан ти ок си дан -

си ма и до бре и за сок и за колаче.
С дру ге стра не, ку пи на по ди же
гво жђе, за шта је још бо ље ви но
од тог во ћа. Ма ли на дво стру ко
сла би је ро ди, али је за то то ли ко
ску пља; бр зо се пла си ра, док ку -
пи на ду го тра је и са че ка смр ди -
бу бе и сто дру гих не да ћа. При -
ме ра ра ди, по сто је осе ко је има -
ју не што као скал пел, чи ме у

др во уба це ја ја шца, па по сле
ода тле из ла зе леп ти ри ћи и, ка -
да оре зу јем, би рам са мо здра ве
гран чи це. За то је ва жно од ра -
ди ти на вре ме за шти ту, по чев
још од прет ход не је се ни, ка да
се воћ ка тре ти ра ба кр ом и при -
пре ма за зим ски сан. На про ле -
ће се пр ска пе сти ци ди ма, ин -
сек ти ци ди ма и фун ги ци ди ма,
све до пр вих пу по ља ка, од но -
сно „миш јих уши ју”. Прак ти ку -
јем „Га ле ни кин” про грам, ко ји
је мно го јеф ти ни ји од, ре ци мо,
„Ба је ро вог”, али и ње га по не кад
ко ри стим, чи сто за про ме ну –
ис ти че Шмит.

А ка да се кре ће у ин ве сти -
ци ју, пре по ру чу је он, зе мљи -
ште тре ба до бро при пре ми ти,
од но сно до бро на ђу бри ти стај -
ња ком, ко ји по том ста вља сва -
ке тре ће го ди не, док ми не рал -
но ђу бри во НПК иде по чет ком
сва ке зи ме.

– Нај те же у зе мљу про ди ру
фос фор и ка ли јум, па их за то

ста вљам ра ни је, по том азот,
углав ном „кан”, а ра ни је сам
ко ри стио „уреу”, ко ја се ду го
за др жа ва и од ла же са зре ва ње,
па ми је јед не се зо не 80 од сто
пло до ва оста ло зе ле но и нео -
бра но. Због то га тре ба но си ти
зе мљу на ана ли зе у По љо при -
вред ној шко ли, и то узо р ке зе -
мље са две ду би не – до 30 и до
60 цен ти ме та ра. На жа лост, те -
шко је од њих до би ти и са вет
шта учи ни ти у слу ча ју не по -
вољ них па ра ме та ра, па се до -
ви ја мо на раз не на чи не – ка же
овај про из во ђач.

Ста рт мо гућ с 500 евра

По ста жу мла ђи ко ле га из Бре -
стов ца, Алек сан дар Ђу рић, пре
три го ди не за са дио је на 15 ари
сор те ма ли не „пол ка” и ку пи -
не „лох нес”, али на ме ра ва да
се ши ри, јер има и ме ста и ви -
ди еко ном ску ло ги ку.

– У пла ну је пре ра да, јер ако
ро ба не иде на пи ја цу, грех је
ба ца ти, па ће мо да пра ви мо
си ру пе, џе мо ве, ви но... Што се
ти че по год них над мор ских ви -
си на, по сто је сор те ма ли на које

мо гу да се га је и у рав ни чар -
ским пре де ли ма, а ове мо је су
пла ни ра не баш за ова кво ме -
сто, за то што тра же во до про -
пу сно зе мљи ште. Про из во де
пла си рам на ма ло на пан че -
вач кој пи ја ци и у Сме де ре ву,
јер још увек не мам то ли ке ко -
ли чи не да бих мо рао да их ну -
дим хлад ња ча ри ма. Ова го ди -
на ни је баш род на, што усло -
вља ва ве ћу по тра жњу, а са мим
тим и бо љу це ну. Има и дру гих
за ин те ре со ва них у Бре стов цу,
ко ји ма мо гу да по ру чим да је
по чет на ин ве сти ци ја от при ли -
ке око 500 евра, што под ра зу -
ме ва сад ни ма те ри јал, ђу бри -
во, сред ства за одр жа ва ње, а то
ове сор те вра те већ сле де ће го -
ди не. На рав но, по том сам мо -
рао да бу шим пум пу, по ста -
вљам за лив ни си стем, па мре -
же... – на во ди Ђу рић.

У сва ком слу ча ју, ово су до -
ка зи да не ма са мо Ари ље до -
бре ма ли не и ку пи не...

Петак, 7. август 2020.
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КА КО ПРО ЛА ЗЕ ДО МА ЋИ БРЕН ДО ВИ НА НА ШЕМ ПОД НЕ БЉУ

МА ЛИ НЕ И КУ ПИ НЕ УСПЕ ВА ЈУ И ОВ ДЕ

До ло вач ки Дом кул ту ре „25.
мај” ових да на обе ле жа ва ше -
зде сет го ди на по сто ја ња, пре
ко ли ко је фор ми ран на осно ву
ре ше ња На род ног од бо ра оп -
шти не Пан че во. Под ње го вим
ску ти ма од у век је, по ред оста -
лог, био об је ди њен рад би о ско -
па, се о ске би бли о те ке са чи та -
о ни цом, омла дин ске фол клор -
не сек ци је и ру мун ског КУД-а
„Јон Креангe”.

У тој уста но ви од осни ва ња
па до да нас би ло је за стал но
за по сле них од че тво ро до сед -
мо ро рад ни ка, а по ред на ве де -
них де лат но сти, ор га ни зо ва не
су и ама тер ске сек ци је, по пут
драм ске, ре ци та тор ске, хор ске,
но ви нар ске... Дом се ба вио и
из да ва штвом, пру жа њем ра -
зних услу га удру же њи ма гра -
ђа на и дру гим су бјек ти ма, као
и не из бе жним сцен ско-му зич -
ким про гра ми ма.

Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва
Пр ву ља, ак ту ел ног ди рек то ра
До ма кул ту ре, згра да је на ста -
ла до бро вољ ним ра дом ста -
нов ни ка До ло ва и спа да у та -
ко зва не ру ске ти по ве гра ђе -
ви на, ка кви ре ци мо по сто је и

у Стар че ву и Но вом Се лу.
– Ме шта ни су за пра во 1947.

го ди не за по че ли из град њу за -
дру жног до ма, у ко ји се тек де -
се так го ди на ка сни је усе ли ла
Зе мљо рад нич ка за дру га До ло -
во, да би се 1960. ту сме стио и

Дом кул ту ре. У ме ђу вре ме ну
се по ме ну та за дру га пре ме сти -
ла у дру гу згра ду, а Дом по ста -
је ко ри сник објек та 1984. го -
ди не, ка да по чи њу озбиљ ни ји
ра до ви на ре но ви ра њу про сто -
ра по вр ши не 1.600 ква дра та.
Та да је, по ред оста лог, уве де но
цен трал но гре ја ње, а уре ђе не
су ве ли ка са ла и ди ско те ка –
ка же Пр вуљ.

Он под се ћа да је Дом кул ту -
ре не ка да био епи цен тар све -
ко ли ких оку пља ња – од број -
них ак тив но сти не ка да шње
омла дин ске ор га ни за ци је (чи -
ји су мно ги чла но ви и да нас
агил ни у удру же њу пен зи о не -
ра), пре ко дру шта ва „Јон Кре -
ан ге” и „Ба нат ски вез” (у но ви -
је вре ме), до би о ско па, ко ји,
што је ин те ре сант но, од осни -
ва ња уста но ве па до де ве де се -
тих го ди на про шлог ве ка ни је
ра дио је ди но по не дељ ком.

ШЕ ЗДЕ СЕТ ГО ДИ НА ДО МА КУЛ ТУ РЕ У ДО ЛО ВУ

Ве ли ки ју би леј ва жне уста но ве
Ја буч ка се о ска сла ва Све ти
Или ја ове го ди не има ла је са -
свим дру га чи ји из глед не го
ика да ра ни је, јер ни је би ло
пре по зна тљи вих про гра ма, а
раз лог је  сви ма већ одав но
по знат – ко ро на ви рус.

Ипак, Ме сна за јед ни ца обе -
ле жи ла је скром но свој дан у
не де љу, 2. ав гу ста, и то та ко
што је у сво јим про сто ри ја ма
упри ли чи ла уру че ње при год -
ног по кло на ђа ку ге не ра ци је
за вр шног раз ре да у ОШ „Го це
Дел чев”. Реч је о Ан дреи Цве -
та нов ски, ко ја је осмо го ди шње
шко ло ва ње при ве ла кра ју као
ву ко вац. Ова уче ни ца по ти че
из скром не, али ве о ма вред не
по ро ди це, а по ред исто ри је
нај бо ље су јој ишле ма те ма ти -
ка, фи зи ка и хе ми ја, па не тре -
ба да чу ди што је пр во пла си -
ра на на ли сти при мље них на

при род но-ма те ма тич ки смер
у пан че вач кој Гим на зи ји. Вре -
ди ис та ћи и то да Ан дреа успе -
шно тре ни ра ру ко мет.

Овом при ли ком чла но ви
Ме сне за јед ни це че сти та ли су
и свим ја буч ким осма ци ма
ко ји су на за вр шном ис пи ту
осво ји ли пр во ме сто у ју жном
Ба на ту.

По том су пред став ни ци се -
ла и На ци о нал ног са ве та Ма -
ке до на ца у Ср би ји, по во дом
ве ли ког ма ке дон ског пра зни -
ка Илин де на, по ло жи ли вен -
це на би сту Го це Дел че ва у
школ ском дво ри шту.

Ба нат ски Бре сто вац: Уско ро
ће ода бра на фир ма би ти уве -
де на у по сао ас фал ти ра ња Ули -
це Жи ки це Јо ва но ви ћа. Ка -
ми о ном ЈКП-а „Зе ле ни ло” рад -
ни ци ЈКП-а „Kомбрест” из не -
ли су шут с фуд бал ског те ре -
на и пре о ста ле ста ре бе тон ске
те зге с пи ја це, где ће по ста ви -
ти још де сет ре но ви ра них ме -
тал них. При кра ју су ра до ви
на атар ском пу ту у „пр вом по -
љу”, ду жи не 2.200 ме та ра.
Шко ла се при ја ви ла на кон -
курс НИС-а „За јед ни ци за јед -
но” за ин фор ма тич ко опре ма -
ње; за вр шен је и то а лет на ме -
њен за вр тић ко ји је фи нан си -
рао Град, а већ је при ја вље но
до вољ но де це за јед ну гру пу.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће за вр ша ва ко -
ше ње и за по чи ње очи та ва ње
во до ме ра. У ор га ни за ци ји До -
ма кул ту ре, по но во је уре ђи -
ван парк и офар ба ни су играли -
ште и клу пе код основ не шко -
ле, а у пла ну су ре кон струк ци -
ја сте пе ни шта из ме ђу по слов -
них про сто ра и на ста вак кре -
че ња фа са де и ма ле сале.

До ло во: Дом кул ту ре је у по -
не де љак, 3. ав гу ста, за по чео
спро во ђе ње јав ног ра да под на -
зи вом „Одр жа ва ње и улеп ша -
ва ње про сто ра око До ма кул -
ту ре у До ло ву”. Ова ме ра На -
ци о нал не слу жбе за за по шља -
ва ње пред ви ђа ан га жо ва ње три -
ју ли ца са ин ва ли ди те том.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал ног
пред у зе ћа су про шле не де ље
ко си ли по вр ши не под ам бро -
зи јом. По сле под но ше ња
остав ке Са ше Ве се ли но ви ћа
на ме сто пред сед ни ка Фуд -
бал ског клу ба за ка за на је
избор на скуп шти на.

Ива но во: Ко му нал ни рад ни -
ци уре ђу ју цен тар се ла и ко се
зе ле не по вр ши не пред пред -
сто је ћу се о ску сла ву Ве ли ка
Го спо ји на. Уче сни ци не дав -
но одр жа не ли ков не ко ло ни -
је по се ти ће ка та ма ра ном музеј

у Вин чи, у ор га ни за ци ји До -
ма кул ту ре.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је због
епи де ми о ло шке си ту а ци је
скром но обе ле жи ла се о ску
слвву Све ти Или ја, ка да је упри -
ли че но уру че ње злат ни ка ђаку
ге не ра ци је, а по том су, по во -
дом Илин де на, по ло же ни вен -
ци на спо ме ник Го це Дел че ву.

Ка ча ре во: На сед ни ци Са ве та
Ме сне за јед ни це у пе так, 31.
ју ла, иза бран је пе то чла ни
извр шни од бор, ко ји већ тре -
ба да се са ста не с пе де се так
гра ђа на за то што су под не ли
зах тев за при кљу чак за га сну
мре жу, али ду же ве ме то ни су
у мо гућ но сти да до би ју, док
Зе мљо рад нич кој за дру зи тре -
ба да по мог не у ве зи с ре ша -
ва њем про бле ма зе мљи шта за
ко је пла ћа ју по рез, а не ко ри -
сте га. Ак тив же на „Ет но-ку -
так” упри ли чи ће ра ди о ни цу
ве за у че твр так, 6. ав гу ста, од
16 са ти, на СРЦ-у „Је зе ро”.

Омо љи ца: Ју би ла ран, пе де се -
ти „Жи сел” би ће одр жан од 7.
до 9. ав гу ста, а по се ти о ци ће
ове го ди не, уз по што ва ње свих
ме ра др жа ве, је ди но мо ћи да
по гле да ју шест већ по ста вље -
них из ло жби фо то гра фи ја.

Стар че во: Ме сна за јед ни ца је
обе ле жи ла сла ву Ог ње на Ма -
ри ја ре за њем ко ла ча и, пр ви
пут, до де лом при зна ња „За -
слу жни Стар че вац”, ко ја су
при па ла ђа ци ма ге не ра ци је
осмог раз ре да основ не шко ле

Мај ди Ста р чев и Ива ну До -
бро са вље ви ћу, и ву ков ци ма
Ани Јо ва но вић, Ањи Пе тро -
вић и Ми ли ци Сто ја но вић, као
и Ми ло шу Јан ко ву, успе шном
сту ден ту елек тро тех ни ке.

Месне актуелности

СВЕ ТИ ИЛИ ЈА У ЈА БУ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СКРОМ НО

По част за ђа ка
ге не ра ци је

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СВЕ ШТО ОСТА НЕ ИДЕ У ПРЕ РА ДУ

И док Ђу рић тек пла ни ра,

Шмит се одав но ба ви и пре -

ра дом, па све што не успе

да про да, пре тва ра у ви но.

– Ипак, ви ше се ис пла ти

про да ја у из вор ном об ли ку,

јер ли тар ви на од ку пи не ко -

шта 450 ди на ра, за шта је

по треб но 1,7 ки ло гра ма

воћа, па фла ша, пам пур,

ети ке та и он да је бо ље да ти

је у пло ду за две ста ди на ра.

Та ко, нај бо ље што оста не

иде у ви но; ко ми на и тру ло у

ра ки ју, ко ју пра вим и од ку -

пи не и од ма ли не, а у кла си

је кај си је. На кра ју, не ба -

цам ни не у по тре бље не оре -

за не гран чи це, већ ми слу -

же за огрев – ис ти че Шмит.

Шмитови раде тимски

Ђурић у свом малињаку

Представница Месне заједнице
уручује поклон Андреи Цветановски



КУЛТУРА
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Ли ди ја Ан ку цић Бо жић, 

тех нич ки се кре тар у 

МЗ „Ми та Ву ко са вљев”

КЊИ ГА: Тре нут но чи там
књи гу „Те шко те за бо ра вљам”
Та ма ре Па у нов, ко ја је ро ђе -
на у Вр шцу, а жи ви у Но вом
Са ду. У пи та њу је за ни мљи -
ва, емо тив на ис по вест же не
ко јој је увек ма ло фа ли ло за
сре ћу. На те ра ће вас да за -
пла че те хи ља ду пу та, на ро -
чи то оне ко ји су осе ти ли ка -
ко је кад млад оста неш без
ро ди те ља, а вре ме на су те -
шка. Рад ња се од ви ја од 1990.
до 2016. го ди не и опи су је
пре ра но од ра ста ње де вој чи -
це ко ју је жи вот на те рао да
са се дам на ест го ди на до но -
си од лу ке због ко јих је ка -
сни је ис па шта ла, јер у нај -
бит ни јим жи вот ним тре ну -
ци ма ни је има ла ни ког свог.
Ова књи га ме је вра ти ла у
де тињ ство за то што се те ма
по кла па с до га ђа ји ма из мог
жи во та, јер сам из гу би ла мно -
го дра гих. Под се ћа да жи вот
иде да ље без об зи ра на све:
„Не мо же се вре ме вра ћа ти
и не мо же се суд би на ме ња -
ти!” Та ко ђе ми се до па да
„Књи га о сре ћи” Сил ве на Ру -
де за. У овом де лу су на пи са -
не ми сли и из ре ке ве ли ких
љу ди свих вре ме на. До бре

изре ке су кли це сва ког до -
бра: „Оне се ја ко уре жу у па -
мет и хра не во љу”. Ак це нат
је на осо би на ма без ко јих не -
ма успе ха.
ФИЛМ: Те шко ми је да се од -
лу чим јер је спи сак фил мо ва
ко је во лим ду га чак. Ипак, увек
мо гу да из дво јим филм „Офи -
цир и џен тлмен”, у ком глав -
ну уло гу игра чу ве ни Ри чард
Гир. Ово је је дан од нај слав -
них фил мо ва, сни мљен 1982.
го ди не, и за у зи ма по себ но ме -
сто у аме рич кој ки не ма то гра -
фи ји. „Офи цир и џен тлмен”
је при ча о вој ном ре гру ту и
то ме ка кав по ста је ка да се
заљу би.
МУ ЗИ КА: Имам ти неј џе ра у
ку ћи, па слу шам све. Нај ви -
ше во лим му зи ку осам де се -
тих: гру пу „Ха ри Ма та Ха -
ри”, „Би је ло дуг ме”, за тим
Здрав ка Чо ли ћа и Ди на Мер -
ли на, јер са мо уз њих има
емо ци ја.

Те шко те за бо ра вљам

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ СА НУ

Ра до ви Алек сан дра
Де ро ка

То ком ју ла и ав гу ста у Га ле -
ри ји Срп ске ака де ми је на у ка
и умет но сти по се ти о ци ма ће
би ти до ступ на из ло жба умет -
нич ких ра до ва ар хи тек те
Алек сан дра Де ро ка из умет -
нич ке зби р ке СА НУ.

Ве ро ват но је нај по зна ти ји
као пр во бит ни ар хи тек та Хра -
ма Све тог Са ве, али Алек сан -
дар Де ро ко је био све стра на
лич ност и иза се бе је, по ред
струч них и ме мо ар ских књи -
га, оста вио не из бри сив траг
кроз рад на Ар хи тек тон ском
фа кул те ту у Бе о гра ду, као и
ве ли ки број умет нич ких ра до -
ва, пре све га сли ка и цр те жа.
Ње гов рад у по љу ли ков них

умет но сти сво је нај ви тал ни је
го ди не има у пе ри о ду ин тен -
зив ног од но са с Раст ком Пе -
тро ви ћем, а то је би ло из ме ђу
два свет ска ра та. Де ро ко је на -
ста вио да пра ви сли ке и цр те -
же и то ком ра та и на кон ње га,
а пр ву са мо стал ну из ло жбу
напра вио је у ор га ни за ци ји 
СА НУ у га ле ри ји Кул тур ног
цен тра Бе о гра да 1980. го ди не.

Ау тор ка из ло жбе је Је ле на
Ме жин ски Ми ла но вић, за -
ме ни ца управ ни ка Га ле ри је
СА НУ, струч на са рад ни ца Ка -
та ри на Жи ва но вић, док је
гра фич ки ди зајн и тех нич ко
уре ђе ње ура ди ла Да ни је ла
Па рац ки.

ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

ТАН ЈУГ ја вља, 
рат је за вр шен

У окви ру про гра ма ко јим се
обе ле жа ва се дам де сет пет го -
ди на од кра ја Дру гог свет ског
ра та, у Му зе ју Ју го сла ви је је
5. ју ла отво ре на
из ло жба „ТАН ЈУГ
ја вља, рат је за вр -
шен”, у објек ту
Му зеј „25. мај”.
На до ку мен тар -
ним фо то гра фи -
ја ма ве ли ке исто -
риј ске вред но сти,
ко је ће пр ви пут
би ти пред ста вље -
не јав но сти, пу бли ка ће мо ћи
да ви ди ка ко је из гле да ла Ју -
го сла ви ја не по сред но пре и
по сле осло бо ђе ња. Ау то ри из -
ло жбе су Ра до ван Цу кић и
Ми ли ца То мић.

По ме ну те фо то гра фи је, ко -
је су сни ми ли ТАН ЈУГ-ови
фо то-ре пор те ри Пе тар Об ра -
до вић, Бран ко Са вић и Исак
Ко ен, тек не дав но су ре гистро -
ва не као це ли на у окви ру

обим не фо то-гра ђе Му зе ја Ју -
го сла ви је, а рад на при пре ми
из ло жбе пра ти и рад на до ку -
мен та ци ји, ко јом ће чи та ва

збир ка би ти за -
шти ће на као кул -
тур но до бро. Из -
ло жба „ТАН ЈУГ
ја вља, рат је за -
вр шен” пр ви је
ко рак ко јим Му -
зеј Ју го сла ви је
отва ра за јав ност
нај ста ри ји са чу -
ван део фо то-ар -

хи ве Те ле граф ске аген ци је но -
ве Ју го сла ви је, ко ји је 1947.
пре нет у Ка би нет мар ша ла
Ти та, да би ка сни је по стао део
ко лек ци је Му зе ја.

Из ло жба „ТАН ЈУГ ја вља,
рат је за вр шен” би ће отво -
ре на до 30. сеп тем бра 2020.
го ди не и ре а ли зу је се уз по -
др шку Ми ни стар ства кул ту -
ре и ин фор ми са ња Ре пу бли -
ке Ср би је.

ВЕ ЛИ КА НУ У ЧАСТ

Пре ми нуо ака де мик Ди ми три је Сте фа но вић
У су бо ту 1. ав гу ста у де ве де сет
пр вој го ди ни пре ми нуо је ака -
де мик Ди ми три је Сте фа но вић,
је дан од нај зна чај ни јих срп -
ских му зи ко ло га и фи ло ло га,
ко ји је по се бан до при нос дао у
из у ча ва њу ви зан тиј ске и ста ре
срп ске ду хов не му зи ке.

Ди ми три је Сте фа но вић је ро -
ђен у Пан че ву 1929. го ди не.
Ди пло ми рао је на Фи ло зоф -
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на
Од се ку за гер ма ни сти ку (ен -
гле ски и не мач ки је зик), 1955.
го ди не, и на Му зи чој ака де ми -
ји у Бе о гра ду, на Од се ку за
исто ри ју му зи ке, 1956. го ди не.
Ма ги стри рао је (1960) и док -
то ри рао (1967) на Уни вер зи те -
ту у Окс фор ду. То ком по сле -
ди плом ских сту ди ја ра дио је
са чу ве ним му зи ко ло зи ма-ви -
зан то ло зи ма Его ном Ве ле сом,
Хен ри јем Ти ли јар дом и Оли -
ве ром Стран ком. На Му зич ком
фа кул те ту Уни вер зи те та у Окс -
фор ду др жао је пре да ва ња о
ви зан тиј ској и ста рој сло вен -
ској му зи ци, а био је и уче сник
мно го број них ме ђу на род них
на уч них ску по ва и кон гре са
ши ром Евро пе и Аме ри ке.

За до пи сног чла на СА НУ иза -
бран је 1976. го ди не, а за ре -
дов ног 1985. У Му зи ко ло шком
ин сти ту ту СА НУ био је на уч ни
са вет ник (од 1958), а по том и
ди рек тор (од 1979. до 2001).
Ге не рал ни се кре тар СА НУ био
је од 2007. до 2015. го ди не, а
се кре тар Оде ље ња дру штве них
на у ка СА НУ од 2017. до 2019.
По ред то га, био је до пи сни члан
ЈА ЗУ (од 1986) и до пи сни члан
СА ЗУ (од 1987), као и се кре -
тар, а по том пот пред сед ник
Оде ље ња за сцен ске умет но сти
и му зи ку Ма ти це срп ске.

Ака де мик Ди ми три је Сте -
фа но вић дао је ве ли ки до при -
нос у обла сти му зи ко ло шких
ис тра жи ва ња. За хва љу ју ћи ње -
го вом ра ду от кри вен је, тран -
скри бо ван, кри тич ки вред но -
ван и об ја вљен ве ли ки број
сред њо ве ков них до ку ме на та,
а да тум пи сме ног по чет ка ста -
ре срп ске му зи ке по ме рен је
на по че так 15. ве ка. Уз мно го -
број не сту ди је (око две сто ти -
не тек сто ва) на срп ском, ен -
гле ском, не мач ком, фран цу -
ском и ру ском је зи ку, при ре -
дио је три књи ге нот них за пи -
са тра ди ци о нал ног кар ло вач -

ког по ја ња Бран ка Цве ји ћа,
уре дио не ко ли ко збор ни ка ра -
до ва с ме ђу на род них на уч них
ску по ва, ре цен зи рао низ му -
зи ко ло шких мо но гра фи ја и
збор ни ка.

По ред ра да на про у ча ва њу
пра во слав не цр кве не му зи ке,
кон ти ну и ра но се ба вио из во -
ђе њем ста ре и но ви је цр кве не
му зи ке. Ди ри го вао је Пан че -
вач ким срп ским цр кве ним пе -
вач ким дру штвом, по вре ме но
хо ром Пр вог бе о град ског пе -
вач ког дру штва и хо ром Бо го -
сло ви је Све тог Са ве у Бе о гра -
ду. Био је аси стент ди ри ген та

бе о град ског Ака дем ског хо ра
„Бран ко Кр сма но вић”. Во дио
је хор „Бе о град ски ма дри га -
ли сти”. Од осни ва ња (1969) до
да нас во дио је Сту диј ски хор
Му зи ко ло шког ин сти ту та
САНУ.

Но си лац је Ор де на Све тог
Са ве пр вог сте пе на (1990), од -
ли ко ва ња ру ског и ру мун ског
па три јар ха, ви ше гра ма та и
при зна ња епар хиј ских ар хи је -
ре ја, Кр ста за за слу ге са лен -
том СР Не мач ке (1991), Злат -
не знач ке Му зич ке омла ди не
Ју го сла ви је и до бит ник је на -
гра де „До си теј Об ра до вић”
(2018).

Од ла зак ака де ми ка Ди ми -
три ја Сте фа но ви ћа ве ли ки је
гу би так за Срп ску ака де ми ју
на у ка и умет но сти, као и за
све у куп ну срп ску умет ност и
кул ту ру.

Про шле го ди не у ли сту „Пан -
че вац” об ја вљен је раз го вор с
Ди ми три јем Сте фа но ви ћем у
ком је он при чао о Пан че ву,
свом шко ло ва њу и ка ри је ри.
Раз го вор је био за вр шен ути -
сци ма о на гра ди за жи вот но
де ло, ка да је ре као да се по тај -
но на дао да ће је до би ти, а да
га је по себ но об ра до ва ло што
је од лу ка би ла јед но гла сна. Ци -
ти рао је упра во До си те ја Обра -
до ви ћа, ко ји је срп ском на ро -
ду по ру чи вао: „Књи ге, бра ћо
мо ја, књи ге, а не зво на и пра -
пор це!”, као и да је „про све ћи -
ва ње оно што на ро ду нај ви ше
тре ба”.

Та да смо раз го вор за кљу чи -
ли исто као и са да – да је Ди -
ми три је Сте фа но вић чи тав свој
жи вот и рад про вео на До си те -
је вом тра гу. Нек му је веч на
сла ва и хва ла!

Пан че вач ка спи са те љи ца На -
да Ма лек об ја ви ла је сво ју сед -
му књи гу при ча, под на сло вом
„Ко ра ци”, за из да вач ку ку ћу
НИУ „Ли бер та теа”, с ко јом са -
ра ђу је већ два де сет го ди на.

На да Ма лек је ро ђе на 1950.
го ди не у Срп ској Цр њи (род но
ме сто Ђу ре Јак ши ћа – ка ко са -
ма во ли да ка же). За вр ши ла је
хе ми ју, али је ра ди ла као би -
бли о те кар у Фа бри ци си ја ли -
ца „Те сла” у Пан че ву.

За сво је крат ке при че на гра -
ђи ва на је ви ше пу та. При че је
об ја вљи ва ла у мно гим ча со пи -
си ма и збо р ни ци ма. Члан је
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је
– Бе о град, Са ве за књи жев ни ка
у отаџ би ни и ра се ја њу и по ча -
сни пред сед ник пан че вач ког
удру же ња „Про та Ва са Жив ко -
вић”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ва ша но ва књи -
га „Ко ра ци” пре не ки дан је
иза шла из штам пе. О че му го -
во ре ва ше при че?

НА ДА МА ЛЕК: Сед мог ав -
гу ста пу ним се дам де сет го ди -
на, па ка ко ре че мо ја дра га
при ја те љи ца Гор да на Kрајачић,
ко ле ги ни ца из Удру же ња књи -
жев ни ка Ср би је, за мој ју би -
лар ни ро ђен дан са ма се би сам
при ре ди ла ра дост на нај леп ши
мо гу ћи на чин. И „Ко ра ци” су
пи са ни у сти лу про зног де ла.
У скло пу при че о Ло ли Kапор
је и деч ја пе сма ко ју сам на пи -
са ла за њу ка да је кре ну ла у
пр ви раз ред. Ту пе сму је об ја -
ви ла „Еко пе ди ја”, ча со пис за
де цу ни жих раз ре да чи ји је из -
да вач Град ска упра ва гра да
Пан че ва. Та ња Kрга је за њу
на пи са ла му зи ку и ова пе сма
је из ве де на на деч јем фе сти ва -
лу „Рас пе ва но про ле ће”.

l На пи са ње вас ин спи ри шу
на ши су гра ђа ни.

– Пи са ла сам и углав ном пи -
шем о Пан чев ци ма. То су љу -
ди с ко ји ма се дру жим, ко је
во лим и по шту јем. Овог пу та
то су осо бе ко је су по сти гле

нешто у жи во ту сво јим тру дом,
ра дом, а не ки од њих ни су ста -
ли ни он да ка да им се за вр шио
рад ни век. На ста ви ли су да ра -
де успе шно и да ље.

l Kолико сте ду го ра ди ли на
овој књи зи?

– Kњигу сам пи са ла го ди ну
и по да на. Са ма иде ја се ро ди -
ла ка да сам би ла на ре ха би ли -
та ци ји у ба њи Ру сан ди по сле
опе ра ци је ко ле на. По сле су сре -
та с де вој чи цом Алек си јом, ко -
ју до та да ни сам зна ла, ја сам
до би ла во љу и сна гу да по но во
ко ра чам и пи шем. Јед но вре -
ме ме је ус по ри ла здрав стве на
си ту а ци ја, па ко ро на... Али сам
се као фе никс из ди гла, жив ну -
ла и с пу но во ље и же ље да
ура дим сво је при че на ста ви ла
да пи шем. Има ла сам же љу да
књи га бу де го то ва до 7. ав гу ста
и, ето, же ља ми се оства ри ла.

l До са да сте на пи са ли шест
књи га?

– Сво ју пр ву књи гу, „Еми ли -
јин спо ме нар”, при че о јед ној
успе шној ге не ра ци ји, прот ка -
не осме хом, ро ман ти ком, хе -
ми јом, об ја ви ла сам 2001. го -
ди не. Зар има не што та ко ле по
и упе ча тљи во као успо ме не ко -
је но си мо из мла до сти? Да их
за бе ле жи мо, слу же спо ме на ри.
Овај спо ме нар по све ћан је пе -
тој ге не ра ци ји Хе миј ске шко -
ле, упи са ној 1965. го ди не, с пе -
ти цом из жи во та ко ју је ове -
рио про фе сор Ни ко ла Ја рић.
На са мој про мо ци ји у „Kлубу
100” 11. ма ја 2001. са чу ва ла
сам са мо јед ну књи гу, где пи -
ше: „Оства ри ла сам сво је сно -
ве”. Мо ја „Обич на при ча” из те
књи ге ко ју сам по сла ла на кон -
курс у Ник ши ћу на гра ђе на је
от ку пом. Ту при чу су об ја ви ли
мно ги ча со пи си, али је по себ -
на ра дост би ла ка да се на шла у
но ви на ма „Срп ски глас” из
Мел бур на.

Мо ја дру га књи га об ја вље -
на је већ сле де ће, 2002. го ди -
не, под на сло вом „Еми ли ји не
обич не при че”, из ко је је на -
гра ђе на при ча „Мај ка”. Нај -
ве ћу ра дост за мо је три го ди -
не пи са ња до не ла ми је књи га
„Еми ли ји не ода бра не при че”.
Те 2003. го ди не по ста ла сам
до бит ни ца На гра де за про зу
„Ду шко ви ће ва зво на” за „Са -
свим обич ну при чу”. Пред сед -
ник жи ри ја био је је дан од
нај бо љих пан че вач ких пи са -
ца – го спо дин Ва са Пав ко вић.
Kада сам по че ла да пи шем,
ни сам ни са ња ла да ћу за три
го ди не ура ди ти три књи ге и
да ће сва ка има ти сво ју на -
гра ђе ну при чу. Из сва ке књи -
ге по јед на при ча: 2001, 2002.
и 2003. го ди не.

Че твр та књи га но си на слов
„Нео бич но обич не при че”, пе -
та „Иван Зла то пр сти”, ше ста
„Из днев ни ка Ма ле ко ве”.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: НА ДА МА ЛЕК, СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА

КО РА ЦИ ПРОТ КА НИ ПРИ ЧА МА
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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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 тим струч -
ња ка с ВМА на апа ра ти ма нај са вре ме -
ни је генера 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 др Вла ди мир Дра га нић, на -
чел ник оде ље ња за пред њи сег мент
Kлинике за оч не бо ле сти Вој но ме ди -
цин ске ака де ми је и ли цен ци ра ни ин -
струк тор за опе ра ци ју ка та рак те си сте -
ми ма „Alcon and Bausch & Lomb”.

Док тор Дра га нић има три де се то го ди -
шње ис ку ство у овој обла сти, а с 30.000
до са да ура ђе них опе ра ци ја у вр ху је ме -
ђу ле ка ри ма у це лој Ср би ји. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, сви ма те ри ја ли и ма ши не
ко ји ће се ко ри сти ти при ли ком опе ра -
тив них за хва та у „Све том Ва си ли ју
Остро шком” пред ста вља ју оно нај бо ље
што тре нут но по сто ји на тр жи шту.

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

Ра ди ЧЕ ТВРТ КОМ и ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре -

гле де:

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

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

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

• IOL ма стер,

• пре глед про ме на на кап ку.

* Док тор Вла ди мир Дра га нић оба вља и опе ра ци је

ка та рак те.

Др Владимир Дра га нић

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

• ГЛУКОЗА + ЛИПИДНИ СТАТУС (укупни холестерол, HDL 
холестерол, LDL холестерол, триглицериди и атерогени
индекс) Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 

• МАРКЕРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: СЕДИМЕНТАЦИЈА + CRP
Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA + индекс
fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ: AST + ALT + ALP + GGT
Цена: 500 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 13. АВГУСТА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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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

• Два часа вожње гратис



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

Пољопривредно земљиште
у околини Вршца, 3 парце-
ле 30,66 ха у Влајковцу,
141,18 ха у Павлишу и
18.91 ха у Војвођинцима.
Продаје „Велики Браца”
Влајковац, 064/808-44-33

Пољопривредно
земљиште 3,7 ха 
у Владимировцу, 
мраморачко према
„песку”. Продаје
Agromilenijum,
тел. 064/808-44-33

РЕНО клио на продају,

2003. годише, 1.5 ДЦИ.

069/315-86-01. (294298)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007, у

деловима. 064/587-50-24.

(294190)

ПУНТО 1.2, 2002, петора

врата, клима.  064/587-50-

24. (294190)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пето-

ра врата, атетиран плин.

064/130-36-02. (294190)

ГРАНДЕ пунто, 1.9, 2007,

петора врата, фул, шест

брзина.  064/130-36-02.

(294190)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, пе-

тора врата, фул опрема.

064/130-36-02. (294190)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-

жу 1. 069/409-83-42.

(294172)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

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

991. (294060)

ПРОДАЈЕМ стари елек-

трични шпорет исправан,

цена 5.000 динара. Тел.

063/863-85-04. 

(294208)

ПУНТО 1.2, 8 В, металик

сив, атестиран плин, реги-

строван, одличан.

064/142-55-93. (294225)

ФИЈАТ темпра 1.6, 1998,

гас, бензин, хитно прода-

јем. 060/373-35-11.

(294230)

ИЗДАЈЕМ гаражно место у

јавној гаражи на Котежу

2. 065/533-30-33. (ф)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,

дијапозитиве и све врсте

видео касета, квалитетно

преснимавам на ДВД.

063/288-278. (294105)

НА ПРОДАЈУ прекрупач

круни и меље повољно.

064/430-56-53 (смс)

ПИЛЕТИНА на продају,

300 динара по килограму.

061/317-65-69 (СМС)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,

стара и нова цигла.

063/598969, добар квали-

тет. (294295)

КОМБИНОВАНИ фрижи-

дер, двомоторац, угаона

гарнитура, инвалидска ко-

лица, телевизор, фотеља.

063/861-82-66. (294177)

ПРОДАЈЕМ камен за зида-

ње. 066/314-632. (294163)

ПРОДАЈЕМ краљица пећ,

половну туш-кабину са ка-

дом, горење трајно, жаре-

ћу пећ и самоносиви ба-

карни кабл 4 х 16.

064/341-76-80. (294073)

ОРМАН са наткасном, су-

одпера с висећим, фотеља

мојца, самачки кревет,

столице.  063/861-82-66.

(294177)

ПРОДАЈЕМ две јунице од

годину дана и младу краву

са мушким телетом од две

недеље, Панчево. 063/164-

25-46. (294181)

ПРОДАЈЕМ пољопривре

машине и алате, све ис-

правно. 063/143-80-05.

(294143)

НА ПРОДАЈУ камен, коц-
ка, стара цигла и цреп.
063/755-29-05. (294152)

ПРОДАЈЕМ штенце, мал-
тезера, вакцинисани и
очишћени од паразита.
069/372-09-00, 060/677-
72-32. Драган. (294155)

ПРОДАЈЕМ металну кон-
струкцију са два излога и
врата. 063/734-82-31.
(294159)

НА ПРОДАЈУ јечам, дете-
лина и слама. 063/755-29-
05. (294152)

ПРОДАЈЕМ балирану де-
телину, трећи откос.
065/688-86-30. (294078)

ПРОДАЈЕМ мидер (појас)
за кичму (Л величину), нов
некоришћен. Тел.
063/863-85-04. (294208)

АЛФА плам шпорет са
рерном за централно гре-
јање, очуван, врло повољ-
но. 064/123-63-65. (294213)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (294233)

ДРВЕНИ кревети 200 х 90.
нови,  5.900, душек 5.700.
060/600-14-52. (294248)

ПРОДАЈЕМ новог наме-
штаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (294248)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

064158-44-10, 063/101-

11-47. (294117)

КУПУЈЕМ веш-машине,

фрижидере, замрзиваче,

шпорете, сервисирам исте.

060/521-93-40. (294175)

КАЗАН за топљење масти,

80 л, продајем. 063/179-

01-78. (294140)

КУДЕЉАРАЦ, плац, 25

ари, 40.000, хитно, Бава-

ништански, стан, 15.500,

83 квм. 063/744-286.

(294303)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војлови-

ца 5,35 ари, 70 квм гара-

жа, шупе. 060/660-71-06

(СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси, 65.000 евра. Дого-

вор. Моб. 063/163-80-77.

(293724)

28 АРИ, плац на новој Ми-

си, у грађевинској зони,

продајем. 061/320-15-24.

(291482)

ПРОДАЈЕМ плац 17 ари са

кућом и викендицом, код

кружног тока на јабучком

путу, погодно за више де-

латности. 063/203-864.

(294036)

ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ла-

наца, која се налази уз ас-

фалтни пут Панчево-Бава-

ниште, на око 3 км од се-

ла. Тел. 063/472-501.

(293850)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

са помоћним објектима у

Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (293521)

КУЋА на продају 1/1, Ка-

рађорђева, горњи град,

Маргита, плац око 7.3 х 40

м, укупно 289 квм, кућа и

помоћне просторије 68 +

30 + 45 квм. Потребна

адаптација, цена 40.000

евра, могућа компензаци-

ја за грађевински матери-

јал и мали камион кипер

3.5 т у висини до 10.000

евра. 062/772-787. (ф)

ТРАЖИ се инвеститор за

градњу објекта колектив-

ног становања у Панчеву.

064/866-23-75, 064/992-

62-97. (293877-р-4876)

ПОЉОПРИВРЕДНО зе-
мљиште 9 ха, Панчево се-
верна зона, земљиште пр-
ве класе, асфалтни пут,
струја и градска вода . По-
ред реке. Продаје Fo kus
bel, тел. 064 808 44 33 

ЦРЕПАЈА, пољопривредно
земљиште 0,58 ха код „са-
вијутка, близу села излази
на асфалт према Ковачи-
ци. Продаје Fo kus bel тел.
064 808 44 33 

ПАНЧЕВО-СКРОБАРА,
њива 0,77 ха, преко пута
циглане, излази на асфалт.
Продаје Fo kus bel тел. 064
808 44 33

КУЋА и помоћни објекти

на 30 ари, Баваништански

пут, продајем или издајем.

061/366-03-92. (294299)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,

плац, 13 ари, ограђен,

19.500. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (294303)

ЦРЕПАЈА, 90 квм, 11,68

ари, 36.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(294303)

ПЛАЦ, Миса, одличан,

фронт, 26 квм, 9 ари,

25.000, Тамиш плац, 5,25,

8.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (294303)

ПРОДАЈЕМ башту са ку-

ћом, 27 ари, викенд насе-

ље, Долово. 063/237-591.

(294147)

ПРОДАЈЕМ воћњак, 15

ари, са викендицом у

Омољици, легализовано.

065/306-40-65, 7.000 евра.

(294165)

ПРОДАЈЕМ кућу у Илан-

џа, јужни банат, 125 квм +

плац 27 ари за 18.500

евра. 065/065/342-23-91.

(294066)

ПРОДАЈЕМ кућу са по-

моћним објектима на 33

ара, башта, воћњак.

064/194-03-87. (294094)

КУЋА, Бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67.

(294121)

ПРОДАЈЕМ судоперу,

остале кухињске елементе,

судопера, 3.000, нова.

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

(294132)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170),

Кудељарац, уз Техномар-

кет, инфраструкура.

063/729-72-86. (294135)

ПРОДЈЕМ кућу у Омољи-

ци. Тел. 064/197-28-24

или 063/899-43-28. 

СТАРЧЕВО, кућа са лока-

лом, 44.000; центар, 2 ара,

70, договор. „Јанковић”,

348-025. (294327)

ПРОДАЈЕМ њиву 1.24 ха,

преки пут, 6. дуж. Тел.

062/251-270. (294273)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-

мље. 060/153-25-15.

(294250)

СЕВЕРНА зона, 110 ари,
струја, вода, 1.700 евра по
ару. 064/136-42-00.
(294279)

НА 6 ари плаца, стара ку-
ћа са комплет инфра-
структуром, близина цен-
тра. 064/136-42-00.
(294279)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, близу села у Качаре-
ву. 064/178-85-36.
(294281)

ШКОДА октавија сепер Б,

2.0, 2005, шест брзина.

064/130-36-02. (294190)

КУПУЈЕМ кола од 70 до

1.800. 062/193-36-05.

(294294)

КУПУЈЕМ кола, стање не-

битно, до 2.000 евра.

063/165-83-75. (294294)

Пољопривредно земљи ште
91 ха у ко Банатско Ново
Село, потез „Пустара-Ву-
ћије долине” према панче-
вачком атару. Више њива
од 0,5 до 7,5 ха. Продаје
Agromilenijum,
тел. 064/808-44-33

ВИКЕНДИЦА поњавица
код Омољици, 150 квм, 34
ари плац, до воде, 33.000
ера, власник, звати од 17
до 19 сати. 064/141-18-51.
(294280)
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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.

Taksam investd
.o

.o
.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(4/293090)

Дечјем бутику MODA KIDS

потребна радница са искуством

Редовна плата и пријава.

Радно време од понедељка до суботе. 

Обавезно познавање рада на рачунару и друштве-

ним мрежама instagram и facebook

060/099-44-84
(6/294286)

ПРОДАЈЕМ двособан стан

на Стрелишту, 57 квм,

39.000. 064/163-20-76.

(294167)

ТРОСОБАН нов, Карађор-

ђева, 1.000 евра/квадрат,

две терасе. (470),  „Дива”,

064/246-05-71. (294168)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж

2, IX спрат, комплетно ре-

новиран. (470),  „Дива”,

064/246-05-71. (294168)

ПРОДАЈЕМ стан, 59  квм

грејне површине + тераса

и + остава која се налази у

дворишту зграде. Стан се

налази на Тесли у Улици

Кнеза Михајла Обренови-

ћа 13. Зграда је стара 12

година, легализована. Вла-

сник 1/1, без посредника.

Цена 46.000 евра.

062/435-323. (294136)

МЕЊАМ два стана у истој

згради, за кућу. 062/873-

62-98. (294161)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм, у

строгом центру, сређен,

намештен, опремљен,

45.000 евра. Власник.

064/848-88-84. (294087)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 117

квм, преко пута Авива.

063/159-99-62. (294093)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, 22 квм, I
спрат, Ослобођења, ЦГ.
064/320-84-32. (294134)

ТРОСОБАН стан, 72 квм,
строги центар, трећи
спрат, две терасе, лифт,
ТА, могућност ЦГ, 70.000,
договор. Звати после 17
сати. Тел. 064/119-60-06.
(294133)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
квм, I, 42.500. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(294221)

СТРОГИ центар, троипо-
собан, 106 квм, ЦГ, I,
106.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (294221)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

дворишни стан, центар, 36

квм. 063/184-10-57. (294289)

МИСА, једнособан, 28
квм, II, 20.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(294221)

СОДАРА, двособан, 53
квм, II, ЦГ, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (294226)

ТЕСЛА, 2.5, ЦГ, новији,
67.000; Миса, 42 + тераса,
26.500. „Јанковић”, 348-
025. (294237)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/837-
96-75. (294240)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у центру Стрелишта,
приземље, 31 квм, 28.000
евра, власник, звати од 17
до 19 сати. 064/141-18-51.
(294280)

НОВА МИСА, једносоан,

33 квм, ВП, Та, тераса,

усељив, 22.000. (336),

„Олимп”, 351-061.

(294226)

КОТЕЖ 2, трособан ду-

плекс, ЦГ, 70 квм, V,

42.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (294293)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

ЦГ, лифт, договор; центар,

нов 40 квм, приземље,

40.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (294300)

АКО купујете или продаје-

те своју некретнину дођи-

те у Агенцији „Лајф”,

061/662-91-48. (294300)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,

потребни станови, куће,

све локације. 063/744-28-

66. (294303)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијама, ис-

плата одмах.  (679), „Трем

01”, 061/836-23-83..

(294146)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (294293)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан и двособан стан у

центру. 063/313-005,

062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 36 квм, у

згради, „Тамиш капија”, са

погледом на реку.

069/861-88-01. (и)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собанс тан у Димитрија

Туцовића, близу Водне за-

једнице. Тел. 064/894-11-

75. (293868)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у центру града

од 1. септембра. 063/884-

71-32. (293268)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, центар, повољно,

одмах усељива, wi/fi, ка-

бловска. 060/691-88-23.

(294297)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,

намештен, око 50 квм.

Тел. 063/322-016.

(294154)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу.

Маргита, Светозара Ше-

мића 70-а. Панечво. Тел.

013/354-703. (294156)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан на Котежу 2.

Тел. 063/779-35-53.

(294157)

ИЗДАЈЕМ дворишни наме-

штен стан, 35 квм, Содара,

озбиљној женској особи.

065/469-57-95. (294083)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-

зан стан, зграда без греја-

ња, Содара. 013/344-167,

064/950-23-40. (294084)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, врло

повољно, жени или сту-

денткињи. Ослобођења 23,

Панчево. 066/807-08-61.

(294113)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте,

раднички смештај. Цен-

тар. 063/502-211-

(294123)

КУЋА за издавање, Марги-

та, комплетно опремљена,

10 кревета, погодна за

раднике, спортисте, и

слично. 062/222-827.

(2941249

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, Котеж 1, намештен,

на дуже. 066/494-900. 

ПОТРЕБАН стан за изда-

вање, празан или полуна-

мештен, пожељно Содара.

064/065/23-38. (294130)

ИЗДАЈЕМ два једнособна

намештена стана у кући.

063/477-371. (294209)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

ришни стан у центру. Оба-

везан депозит. Зоран.

061/162-34-63. (294131)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, 130

квм, центар, намештен,

гас. 064/320-84-32.

(294134)

ИЗДАЈЕМ тан у центру, са-

мо као пословни простор.

063/892-08-35. (294204)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике у центруг рада у Ули-

ци Цара Душана, одвојене

собе са засебним купати-

лом, ТВ-ом и климом.

062/(435-323. (294136)

ИЗДАЈЕМ једнособан по-

лунамештен стан на Сода-

ри, 100 евра + депозит.

064/252-47-00. (294217)

ПОТРЕБАН мањи стан или

кућа са мањом киријом,

може и на чување.

060/031-20-28, локација

небитна. (294227)

ИЗДАЈЕМ стан 30 квм, на

Тесли, ЦГ, намештен, пре-

ко пута Авив парка, 150

евра + депозит. Тел.

064/172-52-51. (294292)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, строги центар,

Штросмајерова улица.

064/888-42-88. (294214)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан на Миси са централ-

ним грејањем. 063/784-

22-70. (294264)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
0964/158-15-90. (294197)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/122-
48-07. (294271)

ЦЕНТАР Стрелишта, изда-

јем локал, одлично ме-

сто,с ређен, код смартбло-

ка. 064/006-43-33.

(294220)

ПРОДАЈЕМ кућу са двори-
шним станом и нус про-
стор, власник. 064/986-21-
74. (294287)

ПРОДАЈЕМ кућу, Старче-
во,  9 ари, трособна + по-
моћни објекти, 30 фронт.
060/745-05-75. (294263)

НОВА КУЋА, у центру, 196

квм, луксузан, 152.000

евра, договор. 063/232-

757. (294260)

НА ПРОДАЈУ стан опре-

мљен 65 квм, у Улици Лава

Толстоја 20. Куткова згра-

да, 063/856-31-61. (СМС)

НА ПРОДАЈУ опремљен

стан 65 квм у Улици Лава

Толстоја 20. 063/856-31-

61 (СМС)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, продајем једноипосо-

бан стан, укњижен, 1/1,

064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ улични двори-

шни стан, засебно двори-

ште, Жарка Зрењанина,

власник. 061/382-88-88.

(293870)

КОТЕЖ 1, IV, двособан,

ЦГ, тераса + доградња +

таван, само 55.000.

069/744-286. (294303)

ЦЕНТАР, I, трособан, две

терасе, ЦГ, 93 квм, одли-

чан сређен, фул, 99.000.

069/744-286. (294303)

КОТЕЖ 2, двособан, при-

земље, ЦГ, 55 квм, сређен,

46.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (294303)

СОДАРА, двособан, пра-

зан, III, ЦГ, 47, тераса,

40.000. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (294303)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

Котеж 1, смештај прилаго-

ђен за 10 – 12 особа. Тел.

060/722-14-14. 

(294257)

ИЗДАЈЕМ локал 65 квм,

два излога, Његошева 2,

шеталиште. Зенг Зоран,

065/334-32-80. 

(1294256)



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

Петак, 7. август 2020. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ДОО „ЕЛЕКТРОСТАР” 
расписује

КОНКУРС
за следећа радна места:

1. ТРГОВАЦ .................................3 извршиоца

мушкарци (са радним искуством трговца)

2. МАГАЦИОНЕР .....................1 извршилац

– по могућности са искуством рада у магацину.

Пријаве донети лично у продавницу

„Електростара”, Банијска 68-а или послати 

на mail: office@elektrostar.rs.

За информције позвати радним радним даном 

од 10 до 12 сати. 

Тел. 013/317-454

(6/294053)

РОБНОЈ КУЋИ

потребно

30 радница

На разговор доћи лично 14. августа, у 10 сати, 

у Улицу М. Обреновића 14-б.

Додатне информације на 064/05-20-444

„SPECIJALNA LUKA” d.o.o. Pančevo

objavljuje

KONKURS
za zapošljavanje na radnom mestu

Rukovodilac službe računovodstva 

Uslovi:

• VSS – Ekonomski Fakultet

• Radno iskustvo na sličnim poslovima minimum 5

godina

• Odlično znanje rada za računarom MS office

• Poznavanje međunarodnih računovodstvenih stan-

darda (IAS) i međunarodnih standarda izveštavanja

(IFRS)

• Dobro znanje finansijsko-računovodstvenih propisa

i poreske regulative, sačinjavanja finanijskih

izveštaja

• Znanje engleskog jezika

Poželjno: 

• Licenca za ovlašćenog računovođu

Opis posla: 

• Organizacija i koordinacija poslova koji se obavljaju

u službi 

• Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa iz svih

računovodstvenih oblasti

• Kontrola svih knjigovodstvenih isprava i dokumen-

tacije koja je predmet knjiženja u glavnoj knjizi

• Kontrola obračuna zarada i ostalih primanja, organi-

zacija popisa imovine i obaveza, definisanje

analitičkog kontnog plana

• Zaključivanje poslovnih knjiga i sastavljanje finansij-

skih izveštaja i poreskih bilansa po važećoj zakon-

skoj regulativi

• Kontrola knjigovodstvene evidencije za obračun

PDV-a i podnošenje poreskih prijava 

• Sastavljanje nedeljnih, mesečnih i godišnjih

izveštaja

• Kontrola materijalnog i robnog knjigovodstva

Prijavu na konkurs sa biografijom dostaviti na e-mail

adresu: info@specijalnaluka.rs ili putem pošte na

adre su „Specijalna luka” d.o.o. Pančevo, Spoljno star -

čevačka 80, 26000 Pančevo.

Rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 20. avgust

2020. godine.

Потребно нам је

5 мушкараца и 5 жена
за рад у фабрици у производњи.

На разговор доћо лично радним даном 10–14 сати,

или се јавити на тел. 062/365-414.

Потребно нам је

ДВА МАШИНБРАВАРА
за рад у фабрици.

На разговор можете доћи лично радним даном

од 10 до 14 сати или позвати на број 063/306-173.

Потребни радници
за производњу

бетонске галантерије.
064/949-92-72 (5

/2
9

4
2

8
4

)

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

ИЗДАЈЕМ два локала код

Зелене пијаце. Ул. Кочина

4. 063/217-130. (293500)

ИЗДАЈЕМ два локала 18 и

12 квм, у центру. 066/866-

49-00. (293938)

ЛОКАЛ у Карађорђевој,

13.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (294146)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

25 квм. 064/866-23-26,

061/257-01-71. (294180)

ИЗДАЈЕМ магацински

простор са двориштем, у

Јабуци. 063/351-709.

(294106)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (294140)

ИЗДАЈЕМ сутерен, 110

квм, висина 3 м. 063/179-

01-78. (294140)

ЦЕНТАР, канцеларија 30

квм, плус кухиња, купати-

ло. 064/948_71-22, може

за стан. (294269)

ИЗДАЈЕМ комплетан фри-

зерско-козметички салон,

Тесла, 150 евра. 060/441-

11-23. (294290)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-

кал, угао Његошеве и Ка-

рађорђеве. 060/441-11-23.

(294290)

ИЗДАЈЕМ Пивницу у цен-

тру. 065/202-63-81 (СМС)

АУТО-ШЛАЦ издајем на

Новосељанском путу.

063/179-01-78. (294140)

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

ПОТРЕБАН возац Ц и Е

категорије унутрашњи

транспорт. 064/140-70-

87. (СМС)

ПОТРЕБАН мајстор за из-

раду и уградњу ПВЦ и АЛУ

столарије. 063/249-432.

(294040)

ПОТРЕБНА конобарица за

тениски клуб. 060/362-22-

21, 060/362-22-26.

(293975)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е

категорије за превоз жита-

рица. Може и млађи пен-

зионер. Инфо на моб.

064/367-96-97

ПОТРЕБНИ радници у

фирми за производњу у

Старчеву. 063/263-341.

(294304)

ПОТРЕБНИ радници у ро-

штиљџиници „Код Тому

Лесковчанина”. 065/900-

50-08. (294054)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-

требан радник са иску-

ством. Услови одлични.

061/551-95-31. (294266)

АУТОПРЕВОЗНИКУ потре-

бан возач Ц и Е категори-

је. 063/286-914, Ђорђе.

(294068)

ПОТРЕБАН возач шлепера

за пренос житарица, рад-

ња у Омољици. Тел.

063/237-977. (294282)

КОШЕЊЕ дворишта, воћ-
њака, плацева тримером.
064/932-52-86. (293254)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (293917)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (293921)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (293840)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа. 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(293864)

НЕГА старих болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51. (294153)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а. 064/866-20-70.
(294162)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старих, уградња
нових цеви, машинска од-
гушења, санитарија.
062/382-394. (294179)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат, ке-
рамика, повољно, прове-
рите. (294116)

РЕСТОРАНУ „Код Ђенера-

ла” потребан озбиљан рад-

ник са искуством за рад у

кухињи и за роштиљем.

Доћи лично од 16 до 17

сати. (294076)

ПОТРЕБНИ радници за

грађевинску лимарију и

браварију. 063/663-464.

„Лимарија Бобан”.

(294205)

ПОТРЕБАН момак иоли

девојка за разношење ка-

фе на бувљаку. 064/132-

98-12. (294114)

ГОЛУБ такси тражи возаче

таксија. Неопходни усло-

ви: завршена средња сао-

браћајна школа, пет годи-

на искуства на пословима

возача или поседовање Ц

категорије са било којом

средњом школом.  Кон-

такт: Марија Симоновић,

060/663-64-63, радним

данима од 8 до 16 сати.

(294186)

ДОО АУТО ОАЗА – сервис

акумулатора потребан

радник. 063/234-419.

(293963/р)

ПОТРЕБАН возач/доста-

вљач хране са искуством у

достави. 060/635-57-73.

(294219)

ПОТРЕБАН радник за рад

у продавници мешовите

робе. 066/580-08-85.

(294288)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,

одвоз шута малим кипе-

ром до два кубика.

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

338  (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, поправ-

ке, славине, вентили, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (294149)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови,брзо, педантно,

повољно. 065/523-02-73.

(293820/ср)
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TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

„„ALUMIS 013”ALUMIS 013”

Сервис, производња

и уградња АЛУ и

ПВЦ столарија.

Ролетне, комарници,

венецијанери, трака-

сте и зебра завесе.

060/699-29-99
(3/294183)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину „Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог

Сада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео je

захтев за давање сагласности на Студију о проце-

ни утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Рекон-

струкција система за превенцију корозије на Ѕ-

2100, уградња новог десалтера и повезивање са

постојећим десалтером са доградњом система за

превенцију корозије, на катастарским парцелама

бр. 3559, 3558 и 3557 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39) и у просторијама

Градске управе Града Панчева, Улица Трг краља

Петра I бр. 2 - 4, до 11. 09. 2020. године. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност мо-

же у писменом облику поднети примедбе и миш-

љења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Покрајинског секретаријата. 

У циљу организовања здравствено безбедних

услова за одржавање јавне расправе и презента-

ције, неопходно је да сви заинтересовани најаве

своје учешће телефонским путем на телефон:

021/487-46-90 или путем електронске поште на e-

mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 16. 09.

2020. године у 12 сати, у згради Владе АП Војво-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА

јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог

Сада, улица Народног фронта бр. 12, поднео je

захтев за давање сагласности на Студију о проце-

ни утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Дово-

ђење природног гаса до Ѕ-2450, на катастарским

парцелама бр. 3559, 3560, 3561/1, 3563 и 3566 КО

Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима

од 10 до 14 стаи у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39) и у просторијама

Градске управе Града Панчева, Улица Трг краља

Петра I бр. 2 - 4, до 14. 09. 2020. године. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност мо-

же у писменом облику поднети примедбе и миш-

љења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Покрајинског секретаријата. 

У циљу организовања здравствено безбедних

услова за одржавање јавне расправе и презента-

ције, неопходно је да сви заинтересовани најаве

своје учешће телефонским путем на телефон:

021/487-46-90 или путем електронске поште на e-

mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 09.

2020. године у 12 сати, у згради Владе АП Војво-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Последњи поздрав драгом тати

ТОКАЈИ СТЕВАНУ
1958–2020.

Сахрана је у најужем кругу обављена 4.

августа 2020.

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, 

зет САВИЦА, унуци СЛОБОДАН, 

ТЕОДОРА и АЛЕКСАНДАР

(87/294207)

3. августа 2020. године је преминуо наш

драги отац и деда

СТЕВАН ТОКАЈИ
1958–2020.

С тугом и болом опраштамо се од њега.

Његови најмилији: ћерка СЛАЂАНА

и зет МЛАДЕН и унуци НЕВЕНА, 

НИКОЛА, МАКСИМ и ЉУБИЦА

(88/294207)

Уз последњи поздрав, у петак, 7. августа 2020, у 14

сати, на Новом гробљу, испраћамо драгог супруга,

оца, деду и прадеду

ЈОСИПА КОВАЧИЋА
19. X 1933 – 3. VI II 2020.

Супруга ЗЛАТАНА, ћерка СНЕЖАНА са синовима

и њиховим породицама, син СРЂАН са супругом

НАТАШОМ и синовима и остала родбина и пријатељи
(136/294301)

РАДИМ изолацију равних

кровова, тераса, гаража,

купатила, подрума.

062/235-839, 013/345-874.

(294102)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена

поломљеног црепа, висин-

ски радови. 065/535-24-

56. (294109)

РАДИМ физичке послове,

утовар угља, шут. Делови

мегана, кец. 060/143-62-

10. (294120)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, гипсани радови,

спуштени плафони, пре-

градни зидови. 061/134-

97-11. (1294138)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88 (294218)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор.

064/157-20-03. Алексан-

дар. (294224)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

оправке, замена, одмах

повољно. 064/495-77-59,

013/331-657. (294231)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством, квали-

тетно, педантно. Повољно.

064/252-51-75, 062/153-

37-06. (294236)

ОЗБИЉНА жена, спремам

станове у поподневним са-

тима и викендом.

064/461-38-95. (294245)

КАМИОН кипер превоз,

шљунак, песак, сејанац,

ризла, утовар, одвоз шута.

060/474-74-57. (294249)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (294129)

ШЉУНАК, песак, сеја-

нац...  Одвоз шута малим

кипером до два кубика.

Лаза. 065>/334-23-38.

8293918)

РАДИМО физичке посло-

ве: рушења објеката, ште-

мовања, кошење траве,

бетонирање. 060/035-47-

40. (294261)

БЕТОНИРАЊА, ископи,

рушења, одношење ства-

ри, обарање стабала, ко-

шење тримером. 061/109-

33-53. (294261)

РУШЕЊЕ кућа, шупа, бе-
тона, бетонирања, ископи,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (294261)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(294223)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де-
мит фасаде, повољно, пен-
зионерима попуст.
061/626-54-06. (294278)

ВРШИМ превоз комбијем,
повољно. Србијанч,
063/196-54-56, 061/130-
44-33. (294291)

ЧИСТИМ подруме, таване,

дворишта, шупе, гараже,

избацујем, полован наме-

штај, повољно. Србијанч.

063/196-54-56, 061/130-

44-33. (294291)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. Иван. 064/243-82-

85. (293522)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,

антибактеријско прање,

сервис беле технике.

060/521-93-40. (294175)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (294098)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчи-
шчавање терена са утова-
ром и одвозом. Најповољ-
није у граду. 060/425-54-
43. (292728/29)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим теренима
на утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292728/29)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и кр-
пљење купаћих када, 33
године искуствa. Www.bal -
to kad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (294241)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (293296)

ИЗГУБЉЕНА таблица

ПА081АС потез између

Качаревачког језера и К1.

064/463-36-44 (СМС)

АКО си усамљена, желиш

брак, јави се. 

064/437-63-59. 

(294171)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-
већа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292728/29)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона, зидова са одвозом
шута, набијање терена ви-
бро плочом. 064/648-24-
47. (292728/29)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, потавка ламината.
061/283-66-41. (294127)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (294302)

ПРЕВОЗИМ кипером, пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(294625)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камио-
нима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (292728/29)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз

и еко сирупи од воћа, зеле-

на пијаца (између Цицва-

рића и сирнице). 064/406-

73-78, 064/176-20-26. (294211)
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31. јула 2020, у 57. години, напустила нас је наша

СНЕЖАНА ТРЕНГОСКИ
25. III 1963 – 31. VII 2020.

Последњи поздрав нашој драгој мајци.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима. 

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од забо-

рава.

Ћерке ВЕСНА и ЈОВАНА и синови ДУШАН и СПАСОЈЕ

(116/294267)

Последњи поздрав нашој дугогодишњој

волoнтерки

СНЕЖИ

Црвени крст Панчево

(29/ф)

Поштовани

БОГОЉУБ

КИТАНОВИЋ
1946–2020.

Последњи поздрав бившем
команданту гарнизона и
потпредседнику Удружења
војних пензионера Панчево.

Председник УВПС - ГР. ОРГ
Панчево Живан Марковић

(5/294075)

БОГОЉУБ КИТАНОВИЋ

Хвала ти на свему.

Почивај у миру!

Твоје комшије у Војвођанској

(13/294086)

Последњи поздрав
пуковнику

БОГОЉУБУ

КИТАНОВИЋУ

часном официру и чове-

ку.

УДРУЖЕЊЕ

за Н.Т. 51 МБР

(23/294099)

Последњи поздрав нашем племенитом супругу, оцу и деки

БОГОЉУБУ КИТАНОВИЋУ
1946–2020.

који нас је прерано напустио 30. јула 2020. године, након кратке и

тешке болести. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Супруга НЕВЕНКА, ћерке РОМАНА и ВЕСНА

и унуци РЕЉА и ВИКТОР

(48/294137)

Последњи поздрав најбо-
љем тати, деки, тасту и
пријатељу

БОГОЉУБУ

КИТАНОВИЋУ
1946–2020.

који нас је напустио 30.
јула 2020. Вечна ти слава
и хвала

Породица МИЉКОВИЋ
(57/294160)

ДУШАН ГОЛУБОВ
Тајо,

хвала ти на свему.

МАЈА
(16/294090)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

ГОЛУБОВУ

Показао си нам како

се треба борити у жи-

воту и за живот. Во-

лимо те.

ТАЊА, ПЕЂА и деца
(17/294091)

Последњи поздрав драгом брату

ДУШАНУ ГОЛУБОВУ
1955–2020.

од сестре МЕЛАНИЈЕ, зета ГОЛУБА, сестричине

(22/294097) ТИЈАНЕ и МИЛИЈАНЕ са породицама

Последњи поздрав великом другу и нашем

дугогодишњем члану

ДУШАН ГОЛУБОВ

ДУЛЕ МУЉ

С поштовањем чланови

УСРМ „Херој Марко Кулић”

(53/294148)

Велико хвала

нашем вољеном

ДИМИТРИЈУ

Панчевачко српско црквено

певачко друштво

(89/294210)

Последњи поздрав драгом

ДУШАНУ ГОЛУБОВУ
од породица КРСТИЋ и НЕДИЋ.
Искрено саучешће породицама СТОЈАДИНОВ и
ГОЛУБОВ (100/294235)

Последњи поздрав

нашем драгом ком-

шији

ДУЛЕТУ

од породица

ПАТАЛОВ

и ПРСТОЈЕВИЋ
(105/7294244)

Мом најстаријем брату

ДИМИТРИЈУ СТЕФАНОВИЋУ ТАДИНУ

на вјечнаја памјат
БОРИВОЈ ЋУРЧИН са породицом

(123/294274)

31. јула 2020. после краће болести, у 87. години,

напустио нас је наш супруг, отац, таст и деда

инж. ДРАГОЉУБ

СТОЈАНОВИЋ
1933–2020.

Отишао си изненада, али ћеш вечно остати у

нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ДУШИЦА, 

син РАДЕНКО, ћерка ВЕСНА, 

зет ЂУРИЦА и унук АЛЕКСАНДАР

(75/294191)

Последњи поздрав заови и тетки

ДАНИЦИ СТЕФАНОВ

Била си велики борац, али си, на жалост, по-

следњу битку изгубила.

Снаја НАДА, БРАНКА и НЕНАД

са породицама

(51/394142)

Драгој

ДАНИЦИ

СТЕФАНОВ
рођ. Брашован

Последњи поздрав:

САВА, ХЕРМИНА и

ИВАНА
(86/294206)

Последњи поздрав
драгој куми

ДАНИЦИ
СТЕФАНОВ

одпородицеТОМАШЕВИЋ

(61/294172)

Вођена Божјом ру-

ком напустила нас је

наша

ДАНИЦА

СТЕФАНОВ

Вечно ожалошћена

породица

(47/294129)

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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Ћале

АЛИТИ ЕМИЛ БАТА
1955–2020.

У мом си срцу и сећању.

Заувек „твој матори” син МАРЈАН

са супругом СНЕЖАНОМ

(111/294258)

Матори наш

АЛИТИ ЕМИЛ БАТА
1955–2020.

И наредних хиљаду година живота ја бих опет

тебе изабрала за оца и деду.

Твоји најмилији: ЛЕЛА, КОЛЕ, СЕБЕ, 

ЛОЛА и КИКИ

(112/294258)

ЕМИЛ АЛИТИ

последњи поздрав од ОЛГЕ АЛИТИ са породи-

цом и пријатељима
(129/294284)

Последњи поздрав драгом куму

АЛИТИ ЕМИЛУ БАТИ

од кумова МИРЕ и МИЋЕ ЧИКИЋ

(114/294259)

Последњи поздрав

АЛИТИ ЕМИЛ БАТА
1955–2020.

МАРИКА

(113/294258)

Последњи поздрав драгом брату, шураку и ујаку

БАТИ

Хвала на љубави, оптимизму и осмеху који си нам увек да-

ровао.

Твој насмејани лик и доброта живеће са нама.

Сестра ГОРДАНА, зет ЂУРО и сестрићи БИЉАНА, 

ДРАГАНА и БОЈАН

(122/294274)

Последњи поздрав

БАТИ

од ГОКСИЈА, БОБАНА, ГАШЕ, ГАГИЈА, ЗУБЕ,

БАЦКА и ТОМЕ из Кафане „Под Липом”
(126/294277)

Последњи поздрав пријатељу и куму

БАТИ
од ГОКСИЈА и БОБАНА

(127/294277)

Последњи поздрав

БАТИ

од породице ШЕВО

(124/294276)

Последњи поздрав

БАТИ

од БОБАНА, НЕШЕ,

ФИЛКЕТА, МАНЕТА,

МАЂАРА и СРЕЈЕ из

кафане „Љубишња”

(125/294276)

Последњи поздрав

пријатељу

ЈАНКУ

ПОЛИЋУ

од пријатеља ЈАНКА

и МАРЕ

са породицом

(131/294295)

Вољени наш

Путуј, путуј, али сад

са анђелима...

Твоја СНЕКИ, 

ВИША и ДАРКО

(132/294296)

Имати тебе за супру-

га, оца, била је вели-

ка част

Супруга ЗОРА

и син ГОРАН

(133/294296)

ЈАНКО

ПОЛИЋ

Хвала ти за све што

си ме научио и пру-

жио све у животу.

Ћерка ГОЦА

и зет СЛАВКО

(134/294296)

Вољеном деди

ЈАНКУ

ПОЛИЋУ

Хвала ти за све. Нека

те анђели чувају.

Твоји унуци

НЕМАЊА, МИЉАН

и праунук ВУКАН
(135/294296)

Последњи поздрав

ЈАНКУ ПОЛИЋУ

од МЕНКЕ и њене
породице

(2/294065)

Последњи поздрав

брату

ЈАНКУ

ПОЛИЋУ

од сестре ГОЦЕ

са породицом

(42/294126)

Последњи поздрав

брату

ЈАНКУ

од брата МАРКА

(43/294126)

Последњи поздрав

брату

ЈАНКУ

од сестре ОЛГЕ

са породицом

(44/294126)

Последњи поздрав

брату

ЈАНКУ

од сестре РАЈЕ

са породицом

(45/294126)

Последњи поздрав

брату

ЈАНКУ

од сестре ЉИЉЕ

са породицом

(46/294126)

Последњи поздрав драгој

ЛИЛЈАНИ ЛАЗАРЕСКОЈ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Колеге из дописништва РТВ и Дописничке мреже РТВ

(109/294252)

Прерано нас је напустила

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА
Оставила је велику празнину.
Пријатељи и колеге: ВЕРКА МИТКОВСКА и др
СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ

(97/294238)

Са великом тугом и болом обавештавамо

родбину и пријатеље да нас је изненада

напустила наша драга

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА
1961–2020.

С љубављу: супруг АТАНАС, ћерка

БИЉАНА, сестре РАДА и СОФЧЕ, брат АЦЕ,

као и многобројна родбина и пријатељи

(102/294239)

Последњи поздрав

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА
1961–2020.

МИЛИЦА, МИРА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ
(101/294228)

БЛАГАЈНА

300-830

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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Последњи поздрав драгом супругу и оцу

ДЕЈАНУ НИКОЛИЋУ
1968–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА

и деца МИЛИЦА, СОФИЈА и БОРИС

(80/294195)

Драгом зету

и шураку

ДЕЈАНУ

НИКОЛИЋУ

последњи поздрав од

таште БРАНКЕ и шу-

рака ЉУБЕ

(78/294194)

Најдражем сину

ДЕЈАНУ

НИКОЛИЋУ

Последњи поздрав

од оца МИРОСЛАВА

и мајке ГОРИЦЕ

(79/294195)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

НИКОЛИЋУ

Заувек ћу те памти-

ти...

Твој ДЕКИ

(81/294198)

Вољеном брату

ДЕЈАНУ

НИКОЛИЋУ

Последњи поздрав

од сестре ДУБРАВКЕ

са породицом

(85/294203)

Са болом у души и тугом у срцу обавештавамо родбину и при-

јатеље да је у недељу, 2. августа 2020. године, престало да куца

срце наше драге

СНЕЖАНЕ БУКВИЋ ДИМИЋ

Сахрана је обављена 4. августа 2020, на гробљу у Јабуци.

Њени најмилији: супруг ВОЈИСЛАВ, ћерка ЈАСНА, 

синови ДРАГАН и НЕНАД са породицама

(33/294115)

Најбоља мама

Твоја доброта, пожртвованост и брижност

заувек ће остати у нашим срцима

Воли те твоја ћерка ЈАСНА и зет ДРАГАН

(36/294115)

Једина мајко, живећеш са нама док траје

сећање на тебе.

Живећеш вечно!

Син НЕНАД са супругом ДАНИЈЕЛОМ

и сином СТЕФАНОМ

(37/294115)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

од ујака ХЕРМАНА, ујне ЉИЉАНЕ

и брата РОБЕРТА са породицом
(34/294115)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

од породице ЦВРКАЉ

(35/294115)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

од СЛАВИЦЕ ДРАКУЛИЋ

и ЉУБИШЕ ЂУРЂЕВИЋ
(38/294115)

2. августа 2020. године, заувек нас је напсутила моја сестра

СНЕЖАНА БУКВИЋ ДИНИЋ

Са огромном тугом и неверицом опраштамо се од тебе.

Памтићемо лепо проведене тренутке и волећемо те заувек.

Брат ДРАГАН са породицом

(52/294145)

Последњи поздрав
комшиници

СНЕЖАНИ

БУКВИЋ ДИМИЋ
Породице ШВЕЦ

(49/29413)
и СТЕФАНОВИЋ

Последњи поздрав

нашој

СНЕЖИ

ДИМИЋ

БУКВИЋ

Породице

ЖИВОЈИНОВИЋ

и МАРИЋ
(90/294212)

2. августа 2020. преминуо је мој син

Сахрана је обавњена у среду, 5. августа 2020, у

13 сати, на Новом гробљу

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

Сале, ово тако боли.

Воли те мама до неба и даље

(63/294176)

2. августа преминуо је мој једини син

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

Сине мој, волео сам те највише, на свету. Ништа

ми више није важно у животу. 

Мирно почивај.

Твој отац МИЛОШ

(64/294176)

Последњи поздрав нашем Салету

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

од породице ПЕРИЋ
(65/294176)

2. августа 2020. преминуо је наш драги Саша

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

Нека те анђели чувају.
СТОЈАНКА и НЕША

(66/294176)

2. августа 2020. преминуо је једини мој брат

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

Почивај у миру и буди са анђелима. Заувек у мом срцу.

Твоји: НАТАША и ЛУКА
(67/294176)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ
од ОКЕ, МАРИНЕ

и ЈЕЛЕНЕ
(18/294091)

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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Са тугом вас обавештавамо да је 1. августа 2020. преминуо, у

69. години, наш вољени

НИКОЛА МАЦУРА
1951–2020.

Ожалошћена породица: супруга МАРА, син САША

са породицом, ћерка ВАЛЕНТИНА и зет РАЛЕ

(70/294184)

Последњи поздрав нашем драгом брату и ујаку

НИКОЛИ МАЦУРИ

Твоја сестра ЗОРА и нетијаци АЛЕКСАНДАР и БОГДАН

са породицом

(73/294188)

Последњи поздрав мојој мајци

ТАНГЕЛ ГЕРТРУДИ
Рођ. 1923 – 2020.

Са тугом у срцу опраштају се: ћерка БЕБА и зет

ДРАГАН.

Сахрана ће бити обављена у петак, 7. августа, у

12 сати, на Католичком гробљу

(71/294185)

Последњи поздрав мајци

ТАНГЕЛ ГЕРТРУДИ
1923–2020.

Драга мајчице, почивај у миру.

Ожалошћени: ћерка БУЦА, зет СИЛВО, унук

КРИСТЈАН, снаја АЛДА са праунуцима: ЛУНА и

ЈАН ЛУКА

(74/294189)

Тужна срца опрашта-

ју се од

ТАНГЕЛ

ГЕРТРУДЕ

драге баке: унука

МИЛИЈА, зет ЖАРКО

и праунука МАША

(68/294178)

ГЕРТРУДА

ТАНГЕЛ

Драга мајко, с болом се
опраштамо од тебе, али
остајеш у нашим срци-
ма вечно.

ЛАЛИЋ СУБИЋ ЗЛАТИЦА, 
СУБИЋ ЛЕВРЕРО

МИРОСЛАВА
(76/294192)

Последњи поздрав

НИКОЛИ МАЦУРА

од комшија у Вељка Петровића 5-б

(98/1294229)

Драгом брату

МИРКУ КЕЧА

последњи тужни поздрав од сестре СЛАВИЦЕ

са породицом.

Почивај у миру

(83/294201)

Последњи поздрав вољеном брату

КЕЧА МИРКУ

Мир и спокој његовој напаћеној души.

Сестра АНЂЕЛКА СЕКА са породицом

(84/294202)

Након тешке вишемесечне болести, у 69. го-

дини, напустио нас је наш драги

МИРКО КЕЧА
5. II 1952 – 1. VI II 2020.

Бићеш увек у нашим срцима.

Твој син НИКОЛА

(14/294088)

3
Последњи поздрав куму

МИРКУ КЕЧИ

Чуваћемо те у нашим

срцима.

Кумови ЗАГА

и МИЛЕ - „Горење”

(104/294243)

Последњи поздрав драгом колеги пензио-

неру

КЕЧА МИРКУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(118/ф)

КЕЧА МИРКО
1952–2020.

Мираше, почивај у

миру.

Последњи поздрав

Мирку од МИЛУТИ-

НА, РАДЕ, БОЖЕ и

ЈЕЛЕНЕ

(119/294270)

ТАНГЕЛ

ГЕРТРУДА

Мајка Трудо, почивај

у миру!

Послењи поздрав

мајка Труди од МИ-

ЛУТИНА, РАДЕ, БО-

ЖЕ и ЈЕЛЕНЕ

(120/294270)

Била си пожртвована, несебична подршка свима

нама, у свему, збогом мама

ДАНИЦА УРОШЕВ ДАЦА
1940–2020.

Твој син НЕНАД, снаја ДРАГАНА, унуци АНДРЕЈ

и ПЕТАР чуваће успомену на Тебе

(106/294246)

Напустила нас је наша

драга

ДАНИЦА

УРОШЕВ
Рођена Коларски

Твоја тужна сестра

МИРА, МИКАН, 

ВЛАДАН и ДРАГАН
(110/294255)

Збогом драга Дацо

ДАНИЦА УРОШЕВ
1940–2020.

ЉИЉАНА ЗАФИРОВИЋ

(107/294246)

Последњи поздрав драгој сестри

ДАНИЦИ УРОШЕВ ДАЦИ

Породице ПАВЛОВ и ЂОКИЋ

(121/294272)

Последњи поздрав

чика НИКОЛИ

од породице ИЛИЋ

(128/294283)

Последњи поздрав

КОСАНИ

ЦАКОВИЋ

од фамилије

КОСТОВИЋ

(130/294290)

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 7. август 2020. 23

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

Ћале мој, легендо наша

десет година...

ВУКОТИЋ МИРКО
2010–2020.

… и после десет година сећање на тебе уз осмех, 

љубав, топлину, понос, снагу али и тугу што си прерано отишао.

Помен ћемо одржати у недељу, 9. августа 2020, у 12 сати, на гробљу Котеж

Твоји најмилији

(96/ф)

СЕЋАЊЕ

МИЛОМИР ТАНАСКОВИЋ
3. VI II 2018 – 3. VI II 2020.

Тугује за њим и са поносом га се сећа

породица

(58/294166)

ЉУБИЦА БОЖОВИЋ
15. V 1953 – 12. VI II 2017.

Три године те носимо у срцима с великом

љубављу и тугом.

Твоји најмилији

(77/294193)

У суботу, 8. августа 2020, на војловачком гробљу

даваћемо полугодишњи помен нашој драгој

ЕВИ КРСМАНОВИЋ
1945–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

(82/294199)

СЛАВКО ЈАНДРЕСКИ

11. августа 2020. навршава се годину дана отка-

ко ниси више са нама. Брате, да знаш колико ми

је тешко.

Твој брат АЦЕ и снаја ЈАДРАНКА

(103/294242)

13. августа навршава се
десет година од прера-
не смрти наше драге

МИЛИЦЕ

РАНКИЋ
Вечно ожалошћени: 
супруг МИЛИВОЈЕ, 
син АЛЕКСАНДАР, 

ЖИВОЈИН и ЂУРЂЕ,
снаха РАТКА и унучад

(115/294262)

ЈЕЛЕНА

ЛАЦКОВ
1931–2014.

С љубављу у срцима

чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији

(117/1294268)

Последњи поздрав нашој драгој мами и аки

ЂУРЂЕВКИ СТАНКОВ ИВАНКИ
1943–2020.

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ, 

ћерка ЈАСМИНА, зет СРБИСЛАВ, 

унуке БРАНИСЛАВА, ДРАГАНА и БИЉАНА, 

зет МИЛОШ и праунук НЕМАЊА

(21/294096)

Последњи поздрав на-

шој комшиници

ЗОРИЦИ

ПЕТРОВИЋ

Искрено саучешће ње-
ној породици.

Комшија БАНЕ
КАРАВЛА са породицом

(24/294110)

Последњи поздрав нашој
драгој

ЗОРИЦИ

ПЕТРОВИЋ

Ожалошћена породица:

супруг ДРАГАН, син

ВАЊА, ћерка ТАЊА,

унук РЕЉА и девер

СВЕТА са породицом
(108/294247)
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� Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трош-
кова од ПИО фонда ОДМАХ! 
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Четрдесет тужних дана
откада је престало да
куца срце наше вољене
мајке и баке

ДРАГИЦА

РАЗДОЉАЦ
1958–2020.

Твоја деца; ТАЊА, 
ВЛАДА и МИЛЕН и

унучад ЛЕНА и МИЛОШ
(4/293905)

СЕЋАЊЕ

БАРАШЕВИЋ

ЦЕЛЕСТИНА ТИНА СТИПАН
27. IX 1927 – 4. VI II 2008 27. III 1927 – 9. I 2013.

У нашим мислима и сећањима присутни су сва-

кога дана.

Породице: БАРАШЕВИЋ, БРАТИЋ и МИЛАКАРА
(26/294104)

Тужно сећање на

АЛЕКСАНДРА ТОДИЋА
6. VI II 1980 – 6. VI II 2020.

Драги наш, и после дугих четрдесет година од

твоје смрти успомену на тебе чувају твоји си-

нови ГОРАН и СРЂАН са породицом и супруга

МАРЈАНА

(28/294108)

Шестомесечни

помен

ТОМИСЛАВ

НОВЕСКИ

од супруге СТОЈАНКЕ,

ћерке ЈАСМИНЕ

и сина ДЕЈАНА

са породицама
(40/294119)

13. августа 2020. навршава се годину дана од

смрти наше драге

ЗАГОРКЕ СУБОТИЋ

Помен ће се одржати 8. августа 2020. на Като-

личком гробљу.

Увек у нашим сећањима.

Најмилији твоји

(50/294141)

Пролазе године, за нас вечност и туга, јер са нама нису наши најдражи

СПАСИЋ

ДРАГАН ЖИВАН
1967–2000. 1937–1997.

Уграђени у простор,

не умиремо то ми.

То се растеже небо

и уздиже нас ка звездама.

Ваши најмилији

(55/294151)

Године пролазе, се-

ћања не бледе

ЂУРА

КЕРИЋ
2011–2020.

Заувек у срцу супруге

СТАНКЕ са децом

(56/294158)

6. августа навршава се
година откако није са
нама наш драги супруг
и отац

БОЖИДАР

КРСТИЋ
1943–2019.

Супруга, син, 

снаја и унуци
(60/194169)

ВЛАДИМИР СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2020.

И после дванаест година живиш у нашим сећањима и

нашим причама.
Твоји најмилији

(41/294112)

Са тугом, поштовањем и захвалношћу сећамо се

наших родитеља

ПЕШИЋ

ДРАГОМИР КАТА
1924–2000. 1929–2005.

Ћерке ВЕРА и ЉИЉАНА и син МИРКО

са породицама
(69/294182)

Прошло је четрдесет дана од растанка

са братом

ЖАРКОМ ВИДИЋЕМ
1954–2020.

Пуно нам недостајеш.

Твоја сестра ЈУЛКИЦА са породицом

(72/294187)

12. августа навршавају се две године откако

није са нама наш драги

ЕНЕС ТАСО
генерал-мајор ЈНА

С љубављу и поносом носимо те у срцима.

Твоји најмилији

(91/294215)

Поносни смо што смо те имали

МОНИКА ЈАКАБ

Заувек неутешни: тата ЛАЦИ, мама РАДА,

брат ТИБОР, САНДРА, ДАВИД и СОФИЈА

(93/294216)

Две године као веч-

ност. И даље се пи-

там зашто???

МОНИКА

ЈАКАБ

Воли те твој БАТИЦА

(92/294216)

СЕЋАЊЕ

11. августа навршавају

се две тужне године

др БОГДАН

ПУТНИК
1943–2018.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима!

Твоји најмилији
(95/ф)

СЕЋАЊЕ

ФЛЕМЕНКА

СПАСЕНОСКИ
1990–2020.

Вечно ћеш нам недоста-

јати.

Супруг СПАСЕ, ћерка

НАТАША и син ГОРАН

(94/294222)

ВАСА ПЕТРОВИЋ

Тата прође година откако си нас напустио, али

ти и даље живиш са нама.

ЉИЉА са породицом
(99/294232)

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



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 7. август 2020. 25

Са љубављу и тугом сећамо се наших милих ро-

дитеља

ВУКОИЦА ЉАНА

ПОСКИЋ ПОСКИЋ
1926–1978. 1930–2019.

СЛАВИЦА, МАРИЈАНА и деца

(1/2940599

ПОМЕН

14. августа навршава се годину дана од

смрти наше вољене и драге

ВЕРИЦЕ БАРАЋ
1943–2019.

Прошла је најтужнија година без тебе.

Твоји најмилији: син МИЛАН, снаја

СНЕЖАНА, унука ИВАНА и унук НИКОЛА

(3/294069)

Шест година откад ниси

са нама

ЖАРКО

СТОЈАНОВ
2014–2020.

Чуваћемо успомену на

тебе.

Породица СТОЈАНОВ
(6/2940779

СЕЋАЊЕ

9. августа је десет година од смрти нашег драгог

ЈОВАНА ПОПОВА
1933–2010.

Увек ћеш остати неко кога никада нећемо забо-

равити.

Породице ПОПОВ и ВУЈАНИЋ

(7/294079)

Осамнаестогодишњи помен вољеној мајци

ЦВЕТА БУРСАЋ
2002–2020.

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима.

Твоји најмилији

(8/294080

Прошле су три тужне године откада ниси са

нама

БОРКА РАЈЧЕВИЋ

МОМЧИЛОВИЋ

Увек ће те волети супруг ЗОРАН

и ћерка ЈАСМИНА

(9/294081)

БОГОМИР

АЛЕКСИЋ
1953–2012. 

Неизмерна празнина,
туга и бол. Никада те
нећемо прежалити.

Супруга СЕКА, ћерке
НАТАША, ВЕСНА и

ИВАНА са породицама
(10/294082)

Прошло је четрдесет

дана откако није са

нама наш друг

ДУШАН

МИХАЉЧИЋ

Сећаћемо се твог лика.

Друг ВИКТОР

(11/294085)

У петак, 7. августа даваћемо четрдесетоднев-

ни помен нашем вољеном

ДМИТРУ КАЛИНИЋУ

Бол и туга не престају, почивај у миру.

Твоји најмилији

(12/294085)

8. августа навршава се тужна година откада није

са нама наша вољена

РУЖИЦА БОШКОВИЋ
рођ. Буквић

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(15/294089)

ВЕРОНКА

ШИНТАИ

Секо, тужни су и бол-

ни дани без тебе.

АНКА и ЈОШКА

са породицом

(19/294092)

Тужно сећање на дваде-
сет три године без тебе

БРАНКО

ЉОТИЋ БАНЕ
Тешко је наћи речи, са-
мо туга, празнина и
успомене.

Твоји: БОБАН, ОЉА
и ЉИЉАНА

(20/29405)

СЕЋАЊЕ

БЛОНД

ЈОХАНА СТЕВАН
2019–2020. 2010–2020.

Биће увек у срцима њихових најмилијих
(25/1294103)

ДУШАНКА

МИЛЕВСКИ
шест месеци

Помен даје син, брат

МИЛАН с породицом
(27/294107)

7. августа 2020, у 10 сати, на Новом гробљу у Панчеву,
дајемо четрдесет дана нашем драгом

ДУШАНУ МИХАЉЧИЋУ
1947–2020.

Дани пролазе, бол и туга остају. Живећеш вечно у на-
шим срцима.

Његови најмилији; супруга ТРАЈАНКА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, зет МИЛОРАД, унуци
МЛАДЕН и ДУШАН, унуке АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА

(31/294111)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДРА САШКА МИЛУНОВ

Сећање на тебе не бледи. Остаћеш увек у нашим срцима

Колектив „Атом партнер” и „Ai go bu si ness system”

(30/f)

Драги брате, време пролази, али бол за тобом не

престаје.

Сестра РОСА са породицом
(32/294117)

Прошло је осам година откако није са нама наш

РАДИВОЈ МИЛИЋ
1935–2012.

Увек ћеш бити у нашем сећању.
Твоја породица

(39/294118)

12. августа навршава се десет година од смрти

наше драге

МИЛЕВЕ ГОЛУБОВИЋ

Ожалошћена породица ГОЛУБОВИЋ
(54/294150)

Најдражи

ЗОЛТАН АПРО
1963–1982.

Недостајеш...

Безграничном љубављу те воле: мама МУЦИ,

сестра ИЛУШ и сестрићи ИВАН, 

КРИСТИНА и ЕСТЕР

(59/294166)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА МИЛУТИНОВ

ЛИЛЕ
Комшије БОРА

и АНИЦА
(62/294174)

БЛАГАЈНА

300-830
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СВИ РА ЈУ ЖИ ЧА НЕ ИН СТРУ МЕН ТЕ

ПРА ВА ЖИ ЦА
Чу је мо их у ско ро сва кој пе сми, а не -
кад нам ср це по ки да ју у ко ма ди ће, јер
њи хов звук про из во ди ја ке емо ци је.
Му зи ка на њи ма из во ди се с по себ ном
еле ган ци јом и ни ко га не оста вља ју рав -
но ду шним – жи ча ни ин стру мен ти.

По све ће ност ве жба њу

Ву кан По те жи ца (23) за вр шио је ни жу
му зич ку шко лу за хар фу, сред њу за
ком по зи ци ју и тре нут но је на сту ди ја -
ма ФМУ на сме ру за џез кон тра бас.

– Јед на ки не ска по сло ви ца гла си:
му др ост, ко ли ко год ве ли ка би ла, ако
се цр пи из јед ног из во ра, по ста ће тру -
ла. Тре нут но сва ко днев но ак тив но ве -
жбам кон тра бас и кла вир, а у да љој
бу дућ но сти во лео бих да на у чим да
сви рам и не ки ду вач ки ин стру мент –
при ча Ву кан.

Кон тра бас је ин стру мент код ког је
спе ци фич на ве ли чи на, што из и ску је
да му зи ча ри про ми шље но при сту пе
тех ни ци сви ра ња и да има ју стр пље -
ња и ло ги ке у по ста вља њу те тех ни ке,
од но сно у са мом ве жба њу.

– Уко ли ко се чо век фор си ра при
ве жба њу кон тра ба са, или је по гре шно
по ста вио тех ни ку при при ти ска њу,
оки да њу или ко ри шће њу гу да ла, ве о -
ма ла ко мо же до би ти ар три тис и за -
вр ши ти сво ју ка ри је ру. То се де ша ва
ако је ве ли ки при ти сак по ста вљен на
те ти ве, згло бо ве или ко сти ша ке – об -
ја шња ва Ву кан.

Овај ин стру мент нај ви ше до ла зи
до из ра жа ја у кла сич ној, џез и из -
вор ној му зи ци и у свим њи хо вим
суп ка те го ри ја ма.

– Сви рам где год и кад год, сва ки
дан. На сту пам у ра зним ан сам бли ма,
сви рам на ули ци, ве жбам с ко ле га ма с
фа кул те та. Ми слим да са мо фор мал -
но обра зо ва ње не зна чи ни шта, али да
је прак тич но зна ње од пре суд не ва -
жно сти. Оно се мо же сте ћи у шко ли,
на фа кул те ту, кроз обим ну ко ли чи ну
ин фор ма ци ја на ин тер не ту или пу тем
прак се. Што ви ше не што ра диш, то
бо ље ра диш и ви ше за во лиш – при ча.

Он ба вље ње кла сич ном и џез му -
зи ком по сма тра као лек за ду шу и
ин те лект.

– Фо кус на не што ван вре мен ско,
као што су на у ка, му зи ка и дру ге умет -
но сти, ука зу је на то ко ли ко су бе зна -
чај не и про ла зне ства ри ко је нас из -
ба цу ју из уну тра шњег ми ра. Ди сци -
пли на је јед на од вред ни јих ства ри
код ства ра о ца ви со ко ин фор ма тив ног
звуч ног ис ку ства – ка же Ву кан.

На сле ђе и љу бав

Алек сан дра Јо вић (28) ба ви се му зи -
ком од сво је пе те го ди не. Сви ра ви о -
ли ну, ман до ли ну и там бу ри цу. Ди -
пло ми ра ла је и ма сте ри ра ла на ФМУ
на гу дач ком од се ку, ин стру мент ви о -
ли на. Су о сни вач је и кон церт мај стор
ка мер ног гу дач ког ор ке стра „Ка ме -
ра та Пан че во”, стал ни члан Там бу ра -
шког ор ке стра Пан че во и Там бу ра -
шког ор ке стра КУД-а „Стан ко Па у но -
вић”. Пе да го ги јом се ба ви од 2010.
го ди не, пре да је там бу ру и ман до ли ну
у Му зич кој шко ли „Јо ван Бан дур” у
Пан че ву и во ди шко ли цу там бу ре у
КУД-у „Стан ко Па у но вић”.

– Имам ту сре ћу да се мој отац ба -
ви му зи ком, од ма лих но гу сам окру -
же на зву ком ги та ре и там бу ре. Наш
дом је увек био пун ин стру ме на та и
но та. Та та (проф. Ми хај ло Јо вић –
прим. нов.) дао ми је там бу ри цу и
по ка зао пр ве ко ра ке. То је за ме не
као де те био из у зе тан до жи вљај, звук
там бу ри це ко ји је као звон це био ми
је за ни мљи ви ји од би ло ко је игре. А
кад сам пр ви пут чу ла звук ви о ли не,
зна ла сам од мах да је то оно што

желим. То је би ла љу бав на пр во слу -
ша ње – при ча Алек сан дра.

Ман до ли на, ко ју та ко ђе сви ра, пред -
ста вља спој ви о ли не и там бу ри це, и
има исти штим као ви о ли на, а тех ни -
ка сви ра ња је вр ло слич на из во ђе њу
му зи ке на там бу ри ци.

– Љу ди нај че шће го во ре да обо жа -
ва ју ви о ли ну упра во због ње ног зву ка
и из гле да. Има ла сам при ли ку да
сви рам де ци ко ја ни ка да ни су ви -
де ла ви о ли ну, ни ти су је пре то га
чу ла, и њи хо ва ре ак ци ја је би ла
не ве ро ват на: се де ли су мир но и
слу ша ли, а кад сам за вр ши ла, би -
ли су оду ше вље ни, рас пи ти ва ли
се шта је то и тра жи ли да им сви -
рам још. Ви о ли на има не ку по -
себ ну чар и ни ко га не оста вља
рав но ду шним – об ја шња ва.

Сви ра ње ви о ли не се раз ли ку је
од све га оста лог по на чи ну др жа -
ња ин стру мен та и тех ни ци сви ра -
ња. Ви о ли на не ма пра го ве на хват -
ни ку као ги та ра и там бу ра и потреб -
но је по сти ћи чи сту ин то на ци ју.

– Сви ра ла сам у мно гим са ла -
ма, гра до ви ма, зе мља ма, али оно
што нај ви ше пам тим и чи ме се нај -
ви ше по но сим је су на сту пи ка мер -
ног гу дач ког ор ке стра „Ка ме ра та
Пан че во”, ко ји смо мој брат и ја
осно ва ли још док смо би ли на дру -

гој го ди ни фа кул те та. Би ло је
пу но на сту па, кон церт них се зо -
на, раз ли чи тих про гра ма, али
по себ но бих из дво ји ла наш на -
ступ у За ду жби ни Или је М. Ко -
лар ца, као и у но во сад ској Си -
на го ги – при ча Алек сан дра.

Она се пе да го ги јом ба ви де сет
го ди на и ка же да је тај по сао чи -
ни ве о ма срећ ном.

– Сва ко де те ко је се упи ше у
му зич ку шко лу има та ле нат и љу -
бав пре ма му зи ци, и то мо ра да
се очу ва, не гу је и на до гра ђу је.
Нај ве ћа ра дост за ме не је ка да
мо ји уче ни ци оства ре ре зул та те,
иза се бе имам пре ко че тр де сет
на гра да с ре пу блич ких и ме ђу на -
род них так ми че ња и фе сти ва ла и

две на гра де од По кра јин ског се кре -
та ри ја та за спо рт и омла ди ну за из у -
зет на до стиг ну ћа у пе да го ги ји, на шта
сам ве о ма по но сна – за кљу чу је она.

Не го ва ње тра ди ци је

Љи ља на Мар ја но вић (34) ди пло ми ра -
ла је на од се ку за оп шту му зич ку пе да -
го ги ју Фа кул те та му зич ке умет но сти у
Бе о гра ду 2010. го ди не. Сред њу му зич -
ку шко лу „Јо ван Бан дур” за вр ши ла је
на од се ку за кла вир и там бу ру, у кла си
проф. Бу ди ми ра Сто ја но ви ћа. Од 2008.
го ди не за по сле на је као про фе сор у
Му зич кој шко ли. Пре да ва ла је струч -
не пред ме те, а од 2013. го ди не ра ди
као про фе сор там бу ре. Са сво јим про -
фе со ром Бу ди ми ром Сто ја но ви ћем об -
ја ви ла је две књи ге на ме ње не уче ни -

ци ма основ не му зич ке шко -
ле, „Там бу ра шке ети де”. Од
2016. го ди не је дан је од ди -
ри ге на та Европ ског омла -
дин ског там бу ра шког ор -
ке стра, ко ји чи не мла ди
там бу ра ши из Ср би је и ре -
ги о на. Там бу ру сви ра од је -
да на е сте го ди не.

– Сва ки ин стру мент је
при ча за се бе. Там бу ра је
ин стру мент на шег под не -
бља. Циљ сва ког там бу ра -
ша је да не гу је тра ди ци ју
и му зи ку са ових про сто -
ра, као и да ак тив но ра ди
на уна пре ђе њу тех ни ке
сви ра ње и бо га ће њу там -
бу ра шке ли те ра ту ре – при -
ча Љи ља на.

Звук тре мо ла ко ји се до би ја тр за ли -
цом глав на је од ли ка там бу ре. Ка ко
Љи ља на об ја шња ва, сви ра ти там бу ру
зна чи би ти члан јед не ве ли ке по ро ди -
це – там бу ра шког ор ке стра. Јер, иа ко
је со ли стич ки ин стру мент, она свој пун
сјај мо же да по ка же тек у ор ке стру.

– Ме ни се код овог ин стру мен та
до па да то што по ве зу је љу де. Сви ра -

ти со ли стич ки или у ор ке стру зна чи
да ће те до ста вре ме на про ве сти с љу -
ди ма ко ји де ле љу бав пре ма овом ин -
стру мен ту. Мо ји уче ни ци нај ви ше во -
ле ка да на кон број них ча со ва и про ба
оде мо на Фе сти вал вој во ђан ске там -
бу ре и по ка же мо шта смо но во на у -
чи ли. Пра ти мо на пре дак ме ђу соб но,
раз ме њу је мо иде је и ра ду је мо се но -
вим су сре ти ма – об ја шња ва Љи ља на.

Сви ра ње сва ког ин стру мен та је ве -
ли ки иза зов и за де цу и за на став ни -
ке. Ми си ја про фе со ра му зич ке шко -
ле је да де ца за во ле и раз у ме ју му зи -
ку, да на у че да сви ра ју и да бу ду до -
бра пу бли ка, ко ја пре по зна је ква ли -
тет ну му зи ку.

– Там бу ра ши ма је до ста те же јер,
по ред тра ди ци о нал не му зи ке, у шко ли
сви ра мо и кла си чан ре пер то ар
пи сан за гу дач ке ин стру мен те.
Тру ди мо се да тр за ли ца бу де на -
ше гу да ло и да ста не ра ме уз ра -
ме с ви о ли ном. То је би ла ми си -
ја мог по кој ног про фе со ра Бу -
ди ми ра Сто ја но ви ћа, ко ју и ја
же лим да пре не сем на сво је ђа -
ке – при ча она.

Те жи на сви ра ња там бу ре ле -
жи упра во у ис тр за ва њу и тех -
ни ци де сне ру ке, као и у до бр ој
син хро ни за ци ји ле ве и де сне
ру ке, об ја шња ва Љи ља на.

Алат за ства ра ње

Ду шан Сви ло кос Ђу рић (47)
члан је са ста ва „Trigger”, а му -
зи ком се ба ви чи та вог жи во та. У ку ћи
је као ма ли про на шао ги та ру и по же -
лео да са вла да овај ин стру мент. Ка -
сни је су га упи са ли у му зич ку шко лу,
а он да се упо знао с рок му зи ком.

– Ги та ра је мој глав ни ин стру мент,
ко ме сам по све тио нај ви ше вре -
ме на и љу ба ви, али про фе си о нал -
но сам ра дио и про дук ци ју и аран -
жма не. Не ки љу ди ка жу да сам
до бар на свом ин стру мен ту, мо -
жда сам их успе шно пре ва рио, а
ве ро ват но је од ути ца ја и то што
имам и тај спо рт ски део ка рак те -
ра ко ји ме је на вео да по све тим
го ди не уса вр ша ва њу свог сви ра -
ња – при ча он кроз ша лу.

У јед ном пе ри о ду је имао уго -
вор са аме рич ком фир мом „Gery
Cramer guitars” за endorsement, што
зна чи да је ко ри стио, ис пр о ба вао и
про мо ви сао од ре ђе ни ин стру мент,
и про из во ђа чу слао сво је ми шље -
ње. С њим је у кон такт сту пио један

од нај по зна ти јих гра ди те ља ги та ра Лео
Ска ла, ко ји је на пра вио и ги та ре на ко -
ји ма Ду шан тре нут но сви ра.

– Оне су ка рак те ри стич не, чуд ног
об ли ка, с пре ви ше пра го ва. Ни је да не
мо же да се та кав звук из ве де и на обич -
ним ги та ра ма, али имао сам при ли ку
да до би јем ове ин стру мен те, па сам их
ис ко ри стио за не ка сво ја ис тра жи ва ња
зву ка. Ина че, ни сам тип ко ји ства ра
ду бо ке од но се с пред ме ти ма, имам раз -
ли чи те ги та ре ко је има ју раз ли чит ка -
рак тер, и све оне слу же за раз ли чи те
ре зул та те – об ја шња ва Ду шан.

Му зи ка је ње гов на чин да из ра зи
се бе и ко му ни ци ра с љу ди ма.

–  Ве ро ват но је у му зи ци нај леп ше
ка да чо век на пра ви не ку пе сму ко ја
ни је на пи са на тек та ко, не го има озби -
љан раз лог за што по сто ји. Кад по сто -
ји ма кар јед на осо ба ко ја по сле сви р -
ке ка же или упу ти не ку пи са ну по ру -
ку да се у њој пре по зна ла, то све му да
сми сао. Он да је ство рен тај не ки мост
из ме ђу два би ћа. То је јед на од свр ха
му зи ке: ме ша ви на ко му ни ка ци је и са -
мо ек спре си је – за кљу чу је он.

Бо ја зву ка

Ели Кр сте ва (32) за вр ши ла је основ -
но и сред ње му зич ко обра зо ва ње као
уче ник ге не ра ци је у Му зич кој шко ли
„Јо ван Бан дур” у Пан че ву, у кла си
проф. Бо ја на Тир мен штај на. Основ -
не, ма стер и спе ци ја ли стич ке сту ди је
за вр ши ла је на ФМУ у Бе о гра ду, а од
2014. го ди не ра ди у Шко ли за му зич -
ке та лен те у Ћу при ји као на став ник
ка мер не му зи ке и ви о лон че ла. Члан
је гу дач ког квар те та „Arco”, као и гу -
дач ког три ја „Але гра”.

– Ви о лон че ло од свих гу дач ких ин -
стру ме на та има нај при бли жни ју бо ју
и ре ги стар људ ском гла су. Вир ту о зи -
тет овог ин стру мен та у мо дер ном до -
бу из јед на чио се с вир ту о зи те том ви о -
ли не, а и да ље слу жи и као под ло га за
ши ри ну и пу но ћу зву ка у ка мер ном и
ор ке стар ском му зи ци ра њу, па му је
упо тре ба у му зи ци ши ро ка. Др жи се
из ме ђу но гу у се де ћем по ло жа ју и је -
ди ни је гу дач ки ин стру мент ко ји се не
сви ра сто је ћи – об ја шња ва Ели.

Ви о лон че ло, као и дру ги гу дач ки ин -
стру мен ти, пре све га је ме ло диј ски ин -
стру мент, што зна чи да се на ње му при -
мар но не из во де ако р ди, као на кла ви -
ру, ги та ри или хар фи. За то је ма ње му -
зи ке на пи са но за со ло ин стру мент, а
ви ше за ин стру мент уз прат њу не ког
акорд ског ин стру мен та или ор ке стра.

– Код ви о лон че ла ми се нај ви ше
до па да бо ја зву ка. Ре ги стар ко јим рас -
по ла же ми нај ви ше при ја уху, до па да
ми се сло бо да по кре та те ла при ли -
ком сви ра ња, гриф је до вољ но ве ли -
ки да се „раз ма шем” по ње му, а опет

до вољ но узан и жи це су до вољ но бли -
зу да не ства ра те ско бу при ли ком спу -
шта ња пр сти ју на њих – при ча она.

Ка же да је при мет но да у по след ње
вре ме ра сте по пу лар ност ви о лон че ла
и да је то ме до при не ла ње го ва све ве ћа
со ли стич ка упо тре ба од сре ди не 20.
ве ка у Евро пи и све ту, а еска ли ра ла је
про мо ци јом ду е та „2Cellos” из Хр ватске.

– Му зич ки та ле нат је нео п хо дан за
сви ра ње сва ког ин стру мен та, а до дат -
не му зич ке спо соб но сти ве за не за гу -
дач ке ин стру мен те су пре све га из ра -
зи то до бар слух, од лич на ко ор ди на -
ци ја ле ве и де сне ру ке, а од ве ли ке по -
мо ћи је и кон сти ту ци ја ша ке и те ла.
Вир ту о зност пр сти ју ле ве ру ке је оно
че му се при да је ве ли ка па жња, а по
мом ми шље њу нај ва жни је је са вла да -
ти тех ни ку пре вла че ња гу да ла, јер се у
њој кри ју ле по те зву ка, ди на мич ки
кон тра сти, му зич ка фра за и све оно
због че га во ли мо му зи ку – ка же Ели.

Мир ја на Ма рићЉи ља на Мар ја но вић

Ву кан По те жи ца

Ели Кр сте ва

Алек сан дра Јо вић

Ду шан Сви ло кос Ђу рић

Па риз, ле та го -
спод њег 1792.
Ј а  к о  б и н  с к а
дик та ту ра се је
ха ос, а не у мо -
љи ви на род ни
суд ша ље у
смрт не срећ не
по том ке ари -
сто крат ских
по ро ди ца: сва -
ко га да на му -
шкар ци, же не и де ца стра да ју под
оштри цом ги љо ти не.

На о ру жан са мо ду хо ви то шћу и
про ниц љи во шћу, је дан чо век пр -
ко сно одо ле ва фран цу ским ре во -
лу ци о на ри ма и успе шно спа са ва
мно го број не не ви не љу де од си гур -
не смр ти. Ње го ви при ја те љи – али
и не при ја те љи – зна ју га под тај -
ним име ном Скер лет ни Ви дић, али
ни ко не зна пра ви иден ти тет овог
чо ве ка. Не оста вља тра го ве, осим
свог за штит ног зна ка, ма лог цр ве -
ног цве та по ко јем је и до био име.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта вам по ди же са мо по у зда ње.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Од ла зак у са лон ле по те. Кад ме
та мо сре де, ја сам дру га осо ба – и
фи зич ки и пси хич ки.” 064/1198...

„Нов ча ник мо га му жа.” 064/2303...
„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -

во ре на пи та ње чи ју тај ну не би сте
ни кад от кри ли:

„Не бих ни кад от кри ла сво је тај -
не, на ро чи то ону о де ви зном ра чу -
ну за ко ји мој уско ро бив ши дра ги
не зна!” 063/8118...

„Ни кад не бих от кри ла тај ну мо -
је ма ме о то ме ка ко се ку ва са вр -
шен па суљ с ко ле ни ца ма! На сле -
ди ла сам тај ни ре цепт од ње и по -
мо ћу ње га сам се срећ но уда ла. Ту
тај ну ћу от кри ти са мо мо јим ћер -
ка ма.” 064/1717... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 12. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко одр жа ти по зи тив ну
енер ги ју?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Ка ри на Са инс
Бор го је но ви
глас ла ти но а ме -
рич ке књи жев -
но сти, а њен ро -
ман пр ве нац
„Ноћ у Ка ра ка -
су” дир љи ва је
при ча о же ни
ко ја се сна жно
бо ри да пре жи -
ви пре лом не до -
га ђа је у са вре ме ној Ве не цу е ли и
оси гу ра сво ју бу дућ ност.

Аде ла и да Фал кон сто ји са ма из -
над отво ре ног гро ба и са хра њу је
мај ку. Ни ко ни је до шао на са хра -
ну јер она ни ког ви ше не ма. Ни
род би не, ни при ја те ља. У Ве не цу е -
ли ви ше ни мр тви ни су си гур ни –
чим пад не ноћ, не ко ће ве ро ват но
опљач ка ти гроб.

Аде ла и дин жи вот је ту ро бан. Сва -
ко га да на сто ји у ко ло ни за хлеб с
ми шљу да хле ба ве ро ват но ви ше
не ће би ти ка да она стиг не на ред.

Ноћ у Каракасу

Цр ве ни цвет

Два чи та о ца ко ји до 12. ав гу ста, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је бо је цве ћа ку пу је те дру -
ги ма и за што?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Ма ја Ко ла рић (39) ди пло ми -
ра ла је исто ри ју умет но сти на
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни -
вер зи те та у Бе о гра ду. Тре нут -
но је на по зи ци ји умет нич ке
ди рек тор ке и ку сто са га ле ри је
„Но вем бар”, са се ди штем у Бе -
о гра ду, где је од го вор на за
успоста вља ње умет нич ке и по -
слов не по ли ти ке га ле ри је и
вође ње ње ног сва ко днев ног
посло ва ња.

Од 2010. до 2017. го ди не ра -
ди ла је као не за ви сна ку сто -
ски ња и ор га ни зо ва ла не ко лико
из ло жби у Ср би ји и ино стран -
ству, по ка зу ју ћи по себ но ин те -
ре со ва ње за са вре ме ну умет -
ност и умет нич ке прак се зе ма -
ља ју го и сточ не Евро пе, као и
за фе но ме не ко ји се де ша ва ју
и раз ви ја ју за јед но са ак ту ел -
ним дру штве ним те ма ма. Би -
ла је се лек тор ка и ку стос се -
дам на е стог Би је на ла умет но -
сти под на зи вом „SEE Art Gates:
Ста ње ствар но сти” у Пан че ву
и ку стос из ло жбе „Пу то ва ње
кроз срп ску са вре ме ну умет -
ност” у му зе ју „China Art” у
Шан га ју, од но вем бра 2017. до
апри ла 2018. го ди не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Да ли си ти иза -
бра ла умет ност или она те бе?
МА ЈА КО ЛА РИЋ: Чи ни ми се
да је би ло обо стра но.

l Ко ли ко је од ра ста ње у Пан -
че ву ути ца ло на твој про фе си -
о нал ни пут?

– Срећ на сам да сам од ра сла
у ма њој сре ди ни и мул ти ет -
нич кој за јед ни ци. Се ћам се и
свог пр вог од ла ска у му зеј. Би -
ла је то из ло жба сли ка Ми ле не
Па вло вић Ба ри ли. Иа ко сам
би ла ја ко ма ла та да, до бро се
се ћам тог ис ку ства, као и то га
да је му зеј у Пан че ву та да из -
гле дао мно го леп ше. Не што ка -
сни је вер но сам иш че ки ва ла и
пра ти ла Би је на ле умет но сти, а
на кон 2000. го ди не би ла су то
им пре сив на из да ња са им пре -
сив ним умет нич ким име ни ма,
по пут Да ни је ла Бу ре на, Ри чар -
да Ди ко на, Јо зе фа Бој са, Јо же -
фа На ђа и мно гих слав них до -
ма ћих и ре ги о нал них умет ни -
ка. Чи ни ло се та да да је кул -
тур на и умет нич ка сце на у Пан -
че ву би ла мно го ви брант ни ја.
Ни сам за о би ла зи ла ни Џез фе -
сти вал, ко ји се из два јао сво јом
ори ги нал ном сце ном, а где сам
има ла при ли ке да ужи во слу -
шам не ке од нај ак ту ел ни јих
свет ских џез ау то ра, за тим „Екс
те а тар фест” – фе сти вал екс -
пе ри мен тал ног, ал тер на тив ног
и ан га жо ва ног по зо ри шног из -
ра за, као и де ша ва ња у га ле ри -
ји „Елек три ка”, ко ја је би ла ме -
сто из у зет них ал тер на тив них
умет нич ких до га ђа ја и дру же -
ња. Не знам ко ли ко је све то
ути ца ло на мој про фе си о нал -
ни пут, али на ме не као лич -
ност ве ру јем да је сте.

l За вр ши ла си Фи ло зоф ски
фа кул тет. Ко ли ко је пе ри од сту -
ди ја обе ле жио твој жи вот?

– Да, за вр ши ла сам исто ри ју
умет но сти на Фи ло зоф ском фа -
кул те ту у Бе о гра ду по та да -
шњем, ста ром ста ту ту и про -
гра му ко ји је био при лич но
оби ман, али је пру жао ши ро ко
обра зо ва ње. То су углав ном би -
ли да ни про ве де ни у чи та њу
обим не ли те ра ту ре, од ла сци -
ма на фа кул тет, слу ша њу ис -
пи та, дру же њу с ко ле га ма, има -
ги нар ном пу то ва њу кроз исто -
ри ју и сва она за ни мљи ва ме -
ста ко ја су исто риј ски или кул -
ту ро ло шки ва жна – ре кла бих
украт ко да је то био пе ри од
уче ња, ду хов ног и ин те лек ту -
ал ног раз во ја.

l Шта све под ра зу ме ва по -
сао ку сто са? И ко ји је про цес
до ћи до тог зва ња?

– Ку стос је, ге не рал но го во -
ре ћи, ме ди ја тор из ме ђу умет -

нич ког де ла и јав но сти, кроз
ин сти ту ци ју, или са мо стал но
зва ње. По жељ но је сва ка ко да
ку стос по се ду је умет нич ко или
те о рет ско обра зо ва ња из не ке
од дру штве но-ху ма ни стич ких
на у ка, али то чак и ни је ну -
жно. Мно ги да нас по зна ти и
при зна ти ин тер на ци о нал ни ку -
сто си не ма ју фор мал но умет -
нич ко или те о риј ско обра зо -
ва ње, али има ју фе но ме нал ну
прак су. Зва ње ку сто са или ку -
ра то ра по ти че од ре чи cura-
ting и у сво јој прак си под ра зу -
ме ва низ ди ја лек тич ких ве -
шти на где у за ви сно сти од при -
ро де умет нич ког де ла ку стос
да је од ре ђе ни дру штве но-исто -
риј ски, по ли тич ки или еко -
ном ски кон текст и при бли жа -
ва де ло ка ко ши рој пу бли ци,
та ко и струч ној јав но сти, и то
кроз про ми шља ње свих по је -
ди нач них аспе ка та, као што
су кон текст ме ста где се рад
из ла же, на ко ји на чин и с ким
по себ но же ли да ко му ни ци ра.
По сто ји ин сти ту ци о на лан пут
сти ца ња зва ња ку сто са, али с
про ши ри ва њем по ља умет нич -
ког де ло ва ња про ши ру је се и
по ље ку сто ских прак са. Ку сто -
си са вре ме них умет нич ких
прак са, осим у ин тер пре та ци -
ји де ла, ње го вој из ла гач кој де -
лат но сти, мо гу узе ти ак тив но
уче шће и у про дук ци ји. Ка да
се ус по ста ве сви же ље ни од -
но си, умет нич ко де ло по чи ње
са мо стал но да жи ви и то је
оно нај леп ше.

l Ко ли ко је иза зов би ти се -
лек тор ма ни фе ста ци је као што
је Би је на ле умет но сти? Ка ко
пам тиш то ис ку ство?

– За ме не је то би ло ве ли ко
и ле по ис ку ство, пре све га
огром на част. Би је на ле има
сво ју ду гу тра ди ци ју. Кроз исто -
ри ју је ме њао иден ти тет – од
ре ви јал не из ло жбе Ју го сло вен -
ске скулп ту ре до Би је на ла ви -
зу ел них умет но сти ин тер на ци -
о нал ног ка рак те ра. Ра до се се -
ћам тог пе ри о да, ко ји је об у -
хва тао ви ше од го ди ну да на
при пре ме, сва ко днев не ко му -
ни ка ци је са умет ни ци ма ка да
је пи та њу се лек ци ја, али и про -
дук ци ја ра до ва, као и са чла -
но ви ма ти ма ко ји су за јед но са
мном би ли део ор га ни за ци је.
Кул тур ни цен тар као но си лац
Би је на ла не гу је див ну из да вач -
ку де лат ност, те се и ка та лог

Би је на ла при пре мао с по себ -
ном па жњом. Би ло је зах тев -
но, пу но иза зо ва, али на кра ју
то је би ла до бра из ло жба, а на
мо је огром но за до вољ ство мно -
ги је још увек пам те и по ми њу.

l У ме ђу вре ме ну си ра ди ла
из ло жбу „Пу то ва ње кроз срп -
ску са вре ме ну умет ност” у Шан -
га ју. Ка ко је њи хо ва јав ност ре -
а го ва ла на на шу умет ност и ко -
ли ко ти је ово ис ку ство би ло
дра го це но?

– Са рад ња с му зе јом „China
Art” у Шан га ју дра го це но је ис -
ку ство, пре све га упо зна ти се с
та ко да ле ком кул ту ром и љу -
ди ма. Ве ћи на љу ди у Ки ни, ре -
кла бих, не зна баш тач но где
је Ср би ја, али ка да им се при -
бли жи да смо део ста рог европ -
ског кон ти нен та, у њи хо вим
очи ма си не искра искре ног по -
што ва ња. При јат но из не на ђе -
ње је ка да са зна те да је ва шу
из ло жбу по се ти ло пре ко по ла
ми ли о на љу ди. У не ким европ -
ским окви ри ма то је огром на
по се ће ност. Кроз пре да ва ње ко -
је сам одр жа ла о срп ској са -
вре ме ној умет но сти у ам фи те -
а тру му зе ја, не што пре отва ра -
ња из ло жбе, и ре ак ци ја ма та -
да шње пу бли ке, ки не ску јав -
ност сам до жи ве ла као ве о ма
за ин те ре со ва ну за на шу умет -
ност и то је раз лог за што бих
по но во во ле ла да са ра ђу јем с
њи ма.

l Са да ра диш као умет нич -
ка ди рек тор ка га ле ри је „Но -
вем бар”. Ког про фи ла је га ле -
ри ја и ко је из ло жбе су би ле
нај зна чај ни је за те бе?

– Га ле ри ја „Но вем бар” је
при ва тан, не за ви сан га ле риј -
ски про стор на ме њен про дук -
ци ји и про мо ци ји са вре ме не
умет но сти мла ђе ге не ра ци је
умет ни ка. Стар то ва ли смо са
иде јом да, по ред умет ни ка ко -
ји жи ве и ра де у Ср би ји, по зи -
ва мо и пред ста вља мо умет ни -
ке срп ског по ре кла ко ји жи ве
и ства ра ју у ино стран ству, а
ко ји су или из гу би ли или ни -
ка да ни су би ли у при ли ци да
оства ре кон такт с ло кал ном
сце ном, љу би те љи ма умет но -
сти, струч ном јав но сти и ко -
лек ци о на ри ма. То су углав ном
мла ди умет ни ци с ве о ма уз -
ла зним ка ри је ра ма. Тру дим се
да сва кој из ло жби по све тим
мак си мал ну па жњу, али по -
сто ја ле су оне ко је су би ле ор -

га ни за ци о но зах тев ни је, као
на при мер са мо стал на из ло -
жба Ива не Ба шић ко ју смо на -
зва ли „Кад не ста не тло...”. Ива -
на је мла да умет ни ца ко ја жи -
ви у Њу јор ку и ње ни ра до ви
су већ до спе ли у не ке зна чај -
не јав не и при ват не ко лек ци -
је. У вре ме ка да смо ор га ни -
зо ва ли ње ну пр ву са мо стал ну
из ло жбу у Бе о гра ду, ра до ве
смо по вла чи ли с три раз ли чи -
те ло ка ци је: из Мон пе љеа с
тек за вр ше не груп не из ло жбе
„Crash Test”, ко ју је ку ри рао
Ни ко ла Бу рио, чу ве ни фран -
цу ски ку стос и ко о сни вач про -
сто ра „Palais de Tokyo”, за тим
из га ле ри је „Marlborough” у
Лон до ну, а оста так ра до ва сти -
гао је из Ива ни ног ате љеа у
Њу јор ку. Ра ди се о ве о ма де -
ли кат ним скулп ту ра ма из ра -
ђе ним од во ска, ве о ма осе тљи -
вим и ма те ри јал но вред ним.

l На че му тре нут но ра диш и
ко ли ко је тре нут на си ту а ци ја
про ме ни ла на чин функ ци о ни -
са ња га ле ри је?

– Тре нут но при пре мам са -
мо стал ну из ло жбу Бран ки це
Жи ло вић Шо вен, умет ни це срп -
ског по ре кла ко ја жи ви и ра ди
у Па ри зу. Из ло жбу отва ра мо
по чет ком сеп тем бра. Тре нут на
си ту а ци ја с пан де ми јом ви ру -
са ко вид 19 по ре ме ти ла је не -
ке на ше пла но ве, на ро чи то оне
ко ји су би ли окре ну ти ин тер -
на ци о нал ним пре зен та ци ја ма,
уче шћи ма на сај мо ви ма умет -
но сти и из ло жба ма ко је су би -
ле пла ни ра не за ову го ди ну ван
Ср би је, а ко је смо због но во на -
ста ле си ту а ци је и огра ни че ња
кре та ња и пу то ва ња мо ра ли да
по ме ри мо. Схва ти ли смо да је
вре ме ди ги тал не ко му ни ка ци -
је ви ше не го до бро до шло и да
се мо ра мо ви ше фо ку си ра ти
на то. Сам рад га ле ри је у на -
шем фи зич ком про сто ру функ -
ци о ни ше без ве ћих из ме на, сем
што смо уве ли све нео п ход не
без бед но сне ме ре за нас ко ји
ту бо ра ви мо, као и за на ше по -
се ти о це, и што се при др жа ва -
мо свих пре по ру ка и ме ра.

l На шта си нај ви ше по но -
сна до са да?

– На то што се ба вим по слом
ко ји искре но во лим и у че му
ужи вам, и што сам окру же на
див ним, па мет ним и по себ ним
љу ди ма.

Мир ја на Ма рић

Го ди не 1969. без и ме ни со как
на зван је по Сло бо да ну Пе -
не зи ћу Кр цу ну, ре во лу ци о на -
ру и на род ном хе ро ју, осни -
ва чу срп ске по ли ци је и по -
сле рат ном пред сед ни ку вла -
де Ср би је, а 2004. го ди не упра -
ва Пан че ва пре и ме но ва ла је
ову ули цу на Те сли у Ули цу
Или је Га ра ша ни на.

Или ја Га ра ша нин (1812–
1874), ве ли ки срп ски др жав -
ник, пред сед ник вла де у два
ман да та, тво рац фа мо зног
„На чер та ни ја” ко је је од ре ди -
ло пра вац спољ не по ли ти ке
Ср би је до да на да на шњег, ро -
ђен је у се лу Га ра ши у Кра гу -
је вач кој на хи ји.

Или ја се шко ло вао у ку ћи
свог имућ ног оца, а под у ча ва -
ли су га при ват ни учи те љи. За -
тим је отац по слао Или ју у грч -
ку шко лу у Зе му ну, а био је не -
ко вре ме и у Ора хо ви ци у Сла -
во ни ји, где је на у чио не мачки.

Кнез Ми лош је, због по ро -
дич них ве за, при мио Га ра ша -
ни на у др жав ну слу жбу 1834.
и по ста вио га за ца ри ни ка у
Ви шњи ци. Са мо три го ди не
ка сни је, са 25 го ди на, Или ја
по ста је члан Кња же ског со -
вје та, нај ви ше уста но ве у зе -
мљи, да би га за тим 1838. у
чи ну пу ков ни ка име но ва ли за
управ ни ка вој ног шта ба.

У оти ма њу Ка ра ђор ђе ви ћа
и Обре но ви ћа за власт, Или -
ји ни отац и ста ри ји брат по ги -
ну ли су у бор би про тив кне за
Ми ха и ла Обре но ви ћа. Или ја
Га ра ша нин по стао је код кне -
за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа
ми ни стар уну тра шњих , па ми -
ни стар спољ них по сло ва и
пред сед ник вла де, али је
на зах тев Ру си је мо рао
да под не се остав ку.

Га ра ша нин се доц -
ни је окре нуо и про -
тив кне за Алек сан -
дра Ка ра ђор ђе ви ћа.
Хтео је да на пре сто
до ве де ње го вог

малолет ног си на Пе тра, а да у
ње го во име вла да на ме сни -
штво у ко јем би и Или ја био.

Ка да је Све то ан дреј ска скуп -
шти на за тра жи ла од кне за
Алек сан дра да под не се остав -
ку, овај се упла шио и ре шио
да се скло ни код тур ског па ше
на Ка ле мег да ну. Га ра ша нин га
је пре ве зао сво јим ко ли ма, али
је од мах по том то пред ста вио
као на пу шта ње пре сто ла. Дан
ка сни је скуп шти на је про гла -
си ла зба ци ва ње Ка ра ђор ђе вића
и од мах ус по ста ви ла ди на сти -
ју Обре но ви ћа. Га ра ша ни нов
план о на ме сни штву је пропао.

По сле по врат ка кне за Ми -
ло ша, Га ра ша нин се др жао по
стра ни. Ка да је кнез Ми ха и ло
сту пио на пре сто, Га ра ша нин,
ко га је Ми ха и лу пре по ру чи ла
Ру си ја, опет је био пред сед -
ник вла де и ми ни стар ино -
стра них по сло ва. По сле про -
те ри ва ња Ту ра ка из Ср би је
изба чен је из вла де јер се же -
сто ко про ти вио Ми ха и ло вој
же нид би са се стри чи ном Ка -
та ри ном Кон стан ти но вић.

У спољ ној по ли ти ци ње гов
нај ве ћи до при нос је у фор му -
ли са њу иде је о ства ра њу ве -
ли ке ју го сло вен ске др жа ве, под
пред вод ни штвом Ср би је, у ко -
јој би сви Ср би жи ве ли у јед -
ној др жа ви. До ку мент о то ме
на зван је „На чер та ни је” и био
је ак ту е лан све до пре два де -
се так го ди на.

При ли ком атен та та на кне -
за Ми ха и ла 1868. го ди не, та да
већ пен зи о нер, за те као се у
Топ чи де ру и од мах по жу рио у
Бе о град да оба ве сти ми ни стре

о не сре ћи ко ја се де си ла,
оста вив ши на ме сту по -

ги би је ра ње ног си на
Све то за ра, кне же вог
ађу тан та. За хва љу ју -
ћи при себ но сти
Или је Га ра ша ни на,
осу је ће не су на ме ре
атен та то ра да пре у -
зму власт у др жа ви.
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Улица Илије Гарашанина

Лилјана Лазареска
(1961–2020)

Из не на да нас је на пу сти ла Лил -
ја на Ла за ре ска, ду го го ди шња но -
ви нар ка Ра дио-те ле ви зи је Вој во -
ди не. Као до пи сни ца из Пан че ва,
од 2012. го ди не, ра ди ла је на ре а -
ли за ци ји еми си је „Ма ке дон ско
сон це” на ма ке дон ском је зи ку.

Лил ја на Ла за ре ска је пре ми -
ну ла 3. ав гу ста у Пан че ву. Ро ђе -
на је 11. ав гу ста 1961. го ди не бли -
зу Стру ми це (Ма ке до ни ја). Ди -
пло ми ра ла је на Уни вер зи те ту
„Св. Ки рил и Ме то диј” у Ско пљу, на гру пи за ма ке дон ски
је зик и књи жев ност. Огро ман труд и љу бав ула га ла је у
све што је ра ди ла. Го ди на ма је би ла пред сед ни ца Удру -
же ња Ма ке до на ца, Ма ке дон ског кул тур ног цен тра „Бла -
же Ко не ски”. Би ла је и пр ва на став ни ца ма ке дон ског је -
зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре у основ ним шко -
ла ма „Го це Дел чев” у Ја бу ци и „Жар ко Зре ња нин” у Ка -
ча ре ву. Да ла је свој до при нос и као но ви нар ТВ Пан че ва,
за еми си ју „Ба нат ско сон це”, и као са рад ник пор та ла
„013 ин фо”. Уре ђи ва ла је и ча со пис за де цу „Су ни ца”, пи -
са ла је и за „Ма ке дон ску ви де ли ну”.

Не у мор но је ра ди ла на очу ва њу ма ке дон ског је зи ка и
кул ту ре и очу ва њу тра ди ци је и исто ри је Ма ке до на ца. Ре а -
ли зо ва ла је и не ко ли ко зна чај них про је ка та, ме ђу ко ји ма
је и ис тра жи ва ње о ма ке дон ским ди ја лек ти ма у Вој во ди -
ни. Сте кла је број не при ја те ље ши ром Вој во ди не, ко је је
упо зна ла и на кур се ви ма „До бре дој дов те на ма ке дон ски”.
Учи ли су је зик и ста ри и мла ди Ма ке дон ци, јер су курс по -
ха ђа ли Вој во ђа ни од 7 до 77 го ди на. Че сто је под се ћа ла да
очу ва ње је зи ка тра жи по све ће ност и тру ди ла се да бу де та -
мо где је по треб на. Са свим тим иза зо ви ма не ка ко је успе -
ва ла да се из бо ри, али је по след њу бит ку из гу би ла, оста -
вља ју ћи ве ли ку пра зни ну. В. М.

IN ME MO RI AM

НАШ ГОСТ: МА ЈА КО ЛА РИЋ, ИСТО РИ ЧАР КА УМЕТ НО СТИ И КУ СТО СКИ ЊА

У СТАЛ НОЈ ПО ТРА ЗИ ЗА МЛА ДИМ
ТАЛЕН ТО ВА НИМ УМЕТ НИ ЦИ МА

УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: ИЛИ ЈЕ ГА РА ША НИ НА

Сан о ве ли кој др жа ви

Маја Коларић



28
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

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)

За у зе ти Ов но ви и они ко ји су у
бра ку има ће ма ње емо ци о нал не
кри зе, па су мо гу ће сва ђе с парт -
не ром. На сре ћу, по сао ће вам
да ти сна гу да ис тра је те. Пред ва -
ма је по во љан пе ри од, чак и нов -
ча ни до би так.

Чу вај те гла сне жи це, гр ло и уши.
Пред ва ма је јед на ди на мич на
сед ми ца, пу на по слов них кон та -
ка та, ко ји ће ре зул ти ра ти про ме -
ном по сла или но вим по ло жа јем.
Не од би јај те по ну ду за ду жи пут,
јер вам сле ди до бар про вод.

Ове сед ми це бу ди те опре зни у
све му што ра ди те. Мо гу ћа је не ка
но ва по ну да или укљу чи ва ње но -
ве осо бе у по сло ве. Нај бит ни је је
оста ти ми ран и не до но си ти ис хи -
тре не од лу ке. Обра ти те па жњу на
љу де с ко ји ма од ско ра са ра ђу је -
те, јер су мо гу ће пре ва ре.

По ро дич на де ша ва ња и про бле -
ми с мла ђим чла но ви ма при -
вре ме но ће вас из ба ци ти из
рав но те же. Сти шај те свој бес
без об зи ра на то ко је у пра ву и
не упу штај те се у рас пра ве – ни -
шта не ће те ре ши ти. Охла ди те
ма ло гла ву.

Сма њи те унос со ли, јер се мо гу
ја ви ти ма њи здрав стве ни про -
бле ми. Пред ва ма је сја јан пе ри -
од, са мо по бе ди те страх и хра бро
кре ни те у ре а ли за ци ју сво јих за -
ми сли. До бри кон так ти са ино -
стран ством до но се до бит ке.

По вре ме не гла во бо ље ће се ја -
вља ти с раз ло гом. На по кон мо -
ра те до не ти јед ну жи вот ну од лу -
ку, по го то во Стрел ци пр ве де ка -
де, за то се уо зби љи те. Нај бо ље
је оно што до но си си гур ну бу дућ -
ност. Не мој те би ти са жа љи ви.

Ри зи куј те и ус пе ће те. По моћ јед -
ног ста рог при ја те ља је као бла -
го слов – до ћи ће у пра вом тре -
нут ку. Пут у ино стран ство са че -
ка ће бо ља вре ме на. Сна гу вам
да је љу бав. За у зе ти или сло бод -
ни, има ће те го ми лу удва ра ча.
Мо гу ћи су сто мач ни про бле ми.

Ин три ги ра ју вас па ра лел не ве зе,
али па зи те да не оста не те са ми.
Кон цен три ши те се на по сао, јер
ће вас на том по љу пра ти ти сре -
ћа. Мо же те оства ри ти све што
по же ли те. Мо гу ће су вр то гла ви це
и ви сок при ти сак, па схва ти те
свој ор га ни зам озбиљ ни је.

Са мо на пр ви по глед де лу је те
не жно. На из не на ђе ње мно гих,
ове сед ми це ће те се раз го ро па -
ди ти. Ово је при лич но те жак пе -
ри од, па се тру ди те да бу де те
што ви ше са ми и не упа дај те у
не по треб не сва ђе. Бо ло ви у
абдо ме ну.

Бо ло ви у врат ном де лу кич ме му -
чи ће вас ду же вре ме. По не кад
пре ви ше ве ру је те љу ди ма и осла -
ња те се на ми шље ња дру гих. Уо -
зби љи те се и поч ни те ма ло ви ше
да ве ру је те се би. На гла ше ни су
по ве ћа ни тро шко ви због ква ро ва
у ку ћи.

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)

По слов ни пут кра јем сед ми це
мо же из ко ре на про ме ни ти ваш
ста тус у пред у зе ћу, а са мо од вас
за ви си хо ће ли то би ти на бо ље
или на го ре. Бу ди те му дри и
опре зни – ко ли ко год да је не ка
осо ба ин те ре сант на, ни је пра во
вре ме за тај не љу бав не ве зе.

Вре ме је да ко нач но игра те на
све или ни шта. Спре ми те се за
скок у бо љу бу дућ ност и за бо ра -
ви те страх. Мо гућ је ве ли ки
нов ча ни до би так, али и до бра
по слов на по ну да. Љу бав је у
вазду ху.
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Јед но од ау тен тич них обе леж -
ја „Пан чев ца” са свим си гур но
су кол пор те ри – љу ди ко ји сва -
ког че тврт ка на град ским
улица ма ну де „нај све жи ји”
број нај ста ри јих но ви на на
Бал ка ну.

Ве ћи на њих већ го ди на ма је
у то вре ме на ис тој ло ка ци ји,
па их су гра ђа ни пре по зна ју и
оми ље ни лист ку пу ју са мо код
њих.

А је дан од нај у пе ча тљи ви јих
сва ка ко је Иван Двор жак, чо -
век ко ји и ни је из Пан че ва, већ
из пре ко 40 ки ло ме та ра уда -
ље ног се ла Са мо ша, ако ни због
че га дру гог, ма кар за то што, да
би про да вао „Пан че вац”, сва ке
не де ље до ла зи, ве ро ва ли или
не – би ци клом!

Сва ке сре де, у сво јој ку ћи у Са -
мо шу, Иван Двор жак с не стр -
пље њем пра ти вре мен ску прог -
но зу и „ши зи ако на ја вљу ју ки -
шу”. У сва кој дру гој си ту а ци ји
сед не на би цикл и вер гла за
Пан че во.

Овај че тр де сет ше сто го ди шњи
кол пор тер „Пан чев ца” јед ном
не дељ но „у цу гу” пре ва љу је дис -
тан цу ду гу пре ко 40 ки ло ме та -
ра ка ко би за ра дио не ки ди нар
про да ју ћи но ви не, во зе ћи углав -
ном на отво ре ном пу ту ско ро
че ти ри са та. Ма ло је да нас
спрем них за та кав по ду хват...

Че тврт ком увек на ис тој
рас кр сни ци

И ка да Иван нај зад стиг не у
град и ма ло се окре пи код тет -
ке, ра но ују тру по хи та на бла -
гај ну „Пан чев ца”, ода кле пре -
у зме по за ма шан па кет све жих
но ви на. Њи ма пре то ва ри свој
дво точ каш, на ко јем од ју ри до
над во жња ка на Но во се љан ском
пу ту. Та мо за у зме упа дљи ву
по зи ци ју на рас кр сни ци из ме -
ђу ули ца Сте ва на Шу пљик ца и
Осло бо ђе ња, где је мал те не сва -
ког че тврт ка у по след њих око
осам го ди на. И ода тле не мр -
да док не про да и по след њи
при ме рак.

– Сто јим код се ма фо ра, са -
че кам да све тло „по цр ве ни” и
про да јем да „све зво ни”. Али
не ма пра ви ла – не кад оду и по
че ти ри при мер ка док се по но -
во не отво ри зе ле но, не кад че -
кам и по по ла са та. Имам и
стал не му ште ри је по ло ка ли -
ма и ку ћа ма; не ке и у Скро ба -
ри, па чак и у Са мо шу. Што се
са ме за ра де ти че, не бу ним се,
иа ко је не кад ишло бо ље, јер је
у Пан че ву би ло мно го ви ше за -
по сле них. На жа лост, са да је
мно ги ма пре ви ше и тих че тр -
де сет ди на ра, што мо гу да разу -
мем, за то што сам и сам ду го
без стал ног по сла. И ин тер нет
све ви ше угро жа ва штам пу, али
хва ла бо гу још увек има оних
ко ји же ле баш ова кав „Пан че -
вац”, што мо гу да ка жем и за
се бе, јер га увек ра до чи там. У
сва ком слу ча ју, ис пла ти ми се

по сао кол пор те ра, пре све га ако
се до ве зем би ци клом и уште -
дим но вац за ау то бус – на во ди
Иван.

Овог ти хог и скром ног чо ве -
ка пра ти глас да је не сва ки да -
шње до бар и по штен, што су
мно ги схва ти ли за ових ви ше
од де сет го ди на, ко ли ко ра ди
за „Пан че вац”, и ра до ку пу ју
но ви не баш код ње га.

– Све мо је ко ле ге се сја те у
цен тар, па сам за то иза брао
баш ову на из глед за ба че ни ју
ло ка ци ју. Та мо сам не пре кид -
но већ го то во осам го ди на и
мно ги су ме упо зна ли, а не -
рет ко ми се осмех ну и пи та ју

ка ко сам. Ни про пу штам ни -
је дан че твр так, па ни ка да су
африч ке вру ћи не или си бир -
ске хлад но ће. Баш пам тим је -
дан га дан дан с не под но шљи -
вом ве тру шти ном и ја ком ки -
шом ка да сам био мо кар „као
пи во”. И зи ми до ђем би ци -
клом, ако је по вољ но вре ме. С

дру ге стра не, не смем да во -
зим ка да је гр мља ви на, али ме
не ка да пре срет не и не вре ме,
а баш та да обич но не по не сем
ка ба ни цу. Али увек не ка ко
изгу рам до кра ја... – ка же
колпор тер.

Спас у ви ду по кло на од
фир ме

А да се мно го му чи – ту не ма
ди ле ме. Ре ци мо, док је из ве -
сно вре ме до ла зио и вра ћао се
че тврт ком, до га ђа ло му се да,
на кон це ло днев ног ис цр пљи -
ва ња, бу де то ли ко пре мо рен да
за спи усред во жње на отво ре -
ном пу ту, чи ме се из ла гао и
смрт ној опа сно сти. Ива ну је у

по след ње вре ме то пу те ше стви -
је по ста ја ло све на пор ни је и
за то што му је би цикл био у
ве о ма ло шем ста њу.

– Мно го сам се па тио и је -
два се до вла чио до гра да во -
зе ћи кон траш с ма лим точ ко -
ви ма, па ка да ве тар ду ва у пр -
са, то је зна ло да ми про ду жи

во жњу за око 45 ми ну та. Че -
сто ми се до га ђа ло и да за дре -
мам. А он да се на гло трг нем
и ви дим да сам се на шао на
сре ди ни пу та или да сам, што
је ипак ма ло без о па сни је, кре -
нуо ка не кој стр њи ци. За те
мо је му ке до знао је и вла сник
„Пан чев ца” Зо ран Пе шев ски
и дао да ми се ре зер ви ше ганц
нов би цикл. Би ло је то још
пре ове си ту а ци је с ко ро ном,

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Kотежанка
Ле па жен ки ца, ста ра две го ди -
не, хит но тра жи дом за у век, ка -
ко не би мо ра ла да се вра ћа на
ули це Kотежа, ода кле је не дав -
но скло ње на да би из бе гла тро -
ва ње, а за тим је под ле те ла под
ау то мо бил и са да се опо ра вља.

Ова слат ка ку ца је мир на, до бра и па мет на, па бр зо учи ко -
ман де и већ се на не ке ода зи ва. Чи по ва на је и сте ри ли са на, а
тре нут но је на те ра пи ји и ле по на пре ду је. Ко бу де же лео да је
удо ми, пре воз му је обез бе ђен, а нај бит ни је је да се по ја ви не ко
ко је не ће ста ви ти на ла нац или из ба ци ти на кон не ког времена.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
060/040-50-92.

Ре три вер ка
Ова жен ка је ста ра око пет го -
ди на и тра жи но ве вла сни ке, а
по кла ња се због не мо гућ но сти
осо бе ко ја ју је збри ну ла да се
на да ље ста ра о њој. Би ла је
удо мље на, али су је, на жа лост, вла сни ци на пу сти ли.

У пи та њу је пи то ма и па мет на ку ца, ко ја је са да очи шће на
од па ра зи та, а би ће и сте ри ли са на. По треб но јој је са мо дво -
ри ште ко је је огра ђе но да не би по бе гла.

На ла зи се у Стар че ву, а све дру го се мо же са зна ти на те ле -
фон 064/40-20-239.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Дворжак је увек расположен четвртком ујутру

Уручење новог бицикла и гарантног листа

Примопредаја новина пред Иванов одлазак на
раскрсницу улица Стевана Шупљикца и Ослобођења

због ко је ду го ни сам до ла зио
у Пан че во, али ево са да, ка да
сам по но во сти гао, је дан од
мо јих ве ли ких про бле ма
конач но је ре шен, па ћу од сад
мо ћи да „ле тим” из Са мо ша –
не кри је ра дост вред ни
поштењак.

Ма ло је за не ко га мно го

И сва ко ко че тврт ком срет не
овог до бро ћуд ног про дав ца но -
ви на на Но во се љан ском пу ту,
а има ио ле сре ђен жи вот, не
би тре ба ло мно го да окле ва да
ли баш од ње га да ку пи „Пан -
че вац”, јер по ред то га што ће
мо ћи да се ин фор ми ше о нај -
но ви јим до га ђа ји ма у гра ду,
учи ни ће и јед но до бро де ло.

А до вољ но је ре ћи да Иван
зва нич но жи ви од ви ше не го
скром не со ци јал не по мо ћи,

која из но си тач но 7.460 ди на -
ра, од че га мал те не све оде за
ра чу не.

– Ра дим и по се лу, ка да ме
не ко по зо ве, и не би рам по сло -
ве, ко ји су нај че шће у ве зи с
по љо при вре дом. Ме ђу тим, то -
га је све ма ње, бу ду ћи да је Са -
мош све пра зни ји и тре нут но
има ис под хи ља ду ста нов ни ка,
ма хом ста ри јих, док су се оста -
ли ра се ли ли по Вр шцу, Пан че -
ву, Бе о гра ду... Ипак, на ви као
сам на оску ди цу, па и је дем
ма ло, али је ре ци мо сре ћа што
сам са чу вао око то ну угља, па
се на зи му ваљ да не ћу смр за -
ва ти. Све у све му, бу ду ћи да
сам „јед на ду ша – јед на гу ша”,
не тре ба ми мно го – оп ти ми -
стич ки ис ти че Иван.

Ипак, не чи је за не мар љи во
ма ло не ком као он је мно го...

ИВАН ДВОР ЖАК – ПРЕ ПО ЗНА ТЉИ ВИ КОЛ ПОР ТЕР С НО ВО СЕ ЉАН СКОГ ПУ ТА

БИ ЦИ КЛОМ ЧАК ИЗ СА МО ША ДА БИ ПРО ДА ВАО „ПАН ЧЕ ВАЦ”
А ОД ВЛА СНИ КА
„ПАН ЧЕВ ЦА” – 

НО ВИ БИ ЦИКЛ!

Иван Двор жак је у пе так,

31. ју ла, до био но ви би -

цикл мар ке до ма ћег про -

из во ђа ча, фир ме „Ати на”

из Су бо ти це, ко ја се ве о ма

до бро по ка за ла. Уру чио му

га је вла сник про дав ни це

из пан че вач ке Ули це Жар -

ка Зре ња ни на, ко ји му је

при ли ком при мо пре да је

скре нуо па жњу да чу ва га -

ран ци ју на ред не две го ди -

не, јер за то вре ме мо же

да ко ри сти бес плат не услу -

ге сер ви са. За раз ли ку од

прет ход ног Ива но вог „кон -

тра ша”, овај има и бр зи не,

а пре ма ре чи ма оду ше -

вље ног кол пор те ра – иде

као змај...

Иа ко има (пре)скром на

при ма ња, овај бес крај но

за хва лан про да вац но ви на

ин си сти рао је на то ме да

по ча сти ре дак ци ју...

ВО ЛИ И ДА ИЗ РА ЂУ ЈЕ СТО ЛА РИ ЈУ

Ка да не про да је „Пан че -

вац”, Иван Двор жак, ко ји

жи ви од ми зер не со ци јал не

по мо ћи др жа ве, по ку ша ва

да за ра ди за го лу ег зи стен -

ци ју, а у сло бод но вре ме ба -

ви се, ка ко ка же, из ра дом

сто ла ри је за сво ју ду шу.

– Пр во не што за ми слим,

па то на цр там на ком пју те -

ру, за тим пре ђем на из ра ду

и на кра ју сле ди мон та жа. У

то ку са мог ра да до го ди се

да на и ђем на не ке не пред -

ви ђе не про бле ме, као ка да

ми, на при мер, от пад не

мал тер, што мо рам од мах

да са ни рам. Или, та ман за -

поч нем по сао, кад ме не ко

из се ла по зо ве у над ни че -

ње. А што се са ме из ра де

сто ла ри је ти че, имам и вр -

ли на и ма на: мо жда је сам

ма ло спо ри ји, али сам за то

ве о ма де та љан – ис ти че

Иван.



Уи гра ва ње свих
лини ја ти ма

Ста рт тр ке у 
Кра гу јев цу

Про те кло је не што ви ше од ме -
сец да на от ка ко је Фуд бал ски
клуб Же ле зни чар у пу ном по -
го ну. По сле ду ге па у зе иза зва -
не пан де ми јом ко ро на ви ру са
по пу лар на пан че вач ка „ди зел -
ка” упа ли ла је сво је мо то ре на
вре ме, при пре ма ју ћи се за но -
ву стра ни цу сво је бо га те исто -
ри је – за над ме та ње у Пр вој
ли ги Ср би је.

Фуд ба ле ри на пор но ра де под
ру ко вод ством тре не ра Мар ка
Пе ро ви ћа и ње го вих са рад ни -
ка Мар ка Ан дре ји ћа, Пре дра -
га До бри ћа и Вла ди ми ра Ра -
сто ви ћа, а кроз кон трол не утак -
ми це скла па се и ко стур еки пе
од ко је се оче ку је да и у ви со -
ком ран гу оправ да оче ки ва ња
по кло ни ка нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у на шем гра -
ду и око ли ни.

Бли жи се по че так тр ке за бо -
до ве у Пр вој ли ги Ср би је, ста -
рт је за ка зан за 15. ав густ, па
до та да све коц ки це мо ра ју да
бу ду ле по сло же не... Кон трол -
не утак ми це су иде ал на при -
ли ка да се мом ци по ка жу и до -
ка жу да за слу жу ју ме сто у старт -
ној по ста ви но вог пр во ли га ша.

Про шле сре де, на СЦ-у „Мла -
дост”, Же ле зни чар је од ме рио
сна ге с Ко за ром из Ба нат ског
Ве ли ког Се ла. Иа ко се игра ло
по ве ли кој спа ри ни, у „зе ле ној
оа зи” по крај Пе ска не ви ђен је
до бар фуд бал за ову фа зу при -
пре ма. Мом ци су да ва ли све
од се бе, до бро се тр ча ло, би ло
је ле пих ак ци ја и го ло ва, али
би ло је и гре ша ка, ру ку на ср -
це... Иа ко је ре зул тат не би тан,
не ка оста не за бе ле же но да је
Же ле зни чар три јум фо вао с 3:0,
али глав ни ути сак са ове утак -
ми це је чи ње ни ца да су се но -
ви игра чи до бро укло пи ли у
„Же љин” си стем.

Тим „ди зел ке” из Пан че ва у
пр вом по лу вре ме ну је као ка -
пи тен пред во дио Бо јан Трип -
ко вић, а игра ли су и: Кне жевић,
Ми лин, Да шић, Ани чић, Плав -
шић, Ми тро вић, Ле ви ћа нин,

Ра ди во је вић, Зо ри ца и Пе тро -
вић. У дру гом по лу вре ме ну на
те рен су ис тр ча ли: Лу чић, Јан -
ку лов, Ба ша но вић, Да мја но вић,
Јо ва но вић, Сто ја нов, Сте ва но -
вић и Мар ко вић, а ка пи тен ска
тра ка се на шла око ру ке Да ни -
ла Ко ва че ви ћа.

Же ле зни чар је по сти гао пр -
ви по го дак у 17. ми ну ту. Лу ка

Пе тро вић је од лич но про шао
по ле вој стра ни, упу тио до бар
цен тар шут, а на пра вом ме сту
на шао се Ни ко ла Ми тро вић,

ко ји је лоп ту по слао на пра во
ме сто. Вођ ство „ста ре да ме”
ду пли рао је Сте фан Ле ви ћа -
нин ефект ним по гот ком, а
потом су еки пе оти шле на ма -
ли али за слу же ни од мор и
осве же ње.

У на став ку ме ча Же ле зни -
чар је на ста вио да до ми ни ра, а
те рен ску ини ци ја ти ву свог ти -
ма кру ни сао је Лу ка Пе тро вић,
ко ји је био пре ци зан у 70. ми -
ну ту и по ста вио ко на чан ре -
зул тат: Же ле зни чар –Ко за ра 3:0.

Већ у не де љу, 2. ав гу ста, Да -
ни ло Ко ва че вић и ње го ви са и -
гра чи го сто ва ли су у Са ку лама,

где су у још јед ном при ја тељ -
ском су сре ту на ста ви ли при -
пре ме за ис ку ше ња ко ја им
уско ро пред сто је.

До ма ћи Бо рац и Же ле зни -
чар, ста ри ри ва ли из срп ско -
ли га шког дру штва, од ме ри ли
су сна ге по ве ли кој вру ћи ни,
вре ме ну ко је ни је баш по го до -
ва ло фуд ба лу и фуд ба ле ри ма,
а на кра ју ни је би ло по бед ни -
ка, као ни го ло ва: Бо рац –Же -
ле зни чар 0:0.

Тре нер Мар ко Пе ро вић у пр -
вом по лу вре ме ну на те рен је
из вео сле де ћи са став: Лу чић,
Јан ку лов, Ба ша но вић, Мар ко -
вић, Ани чић, Плав шић, Јо ва -
но вић, Сте ва но вић, Са ва но вић,
Сто ја но вић и Ко ва че вић. У на -
став ку су сре та су игра ли и: Кне -
же вић, Пе тро вић, Зо ри ца, Да -
шић, Сто ја нов, Ми тро вић,
Трип ко вић, Ле ви ћа нин, Ми лин
и Ра ди во је вић.

Ни је то би ла утак ми ца ко ја је
мо гла да за до во љи про бир љи ве
уку се по кло ни ка нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту, што је с
об зи ром на окол но сти мо жда и
ра зу мљи во. Са ку ља ни су би ли

мо ти ви са ни ји за игру и до бро
су па ри ра ли но вом пр во ли га -
шу. Же ле зни чар је био не што
агил ни ји у дру гом по лу вре ме -
ну, али и по ред то га ни је ус пео
да по го ди мре жу ри ва ла. Нај -
по вољ ни ју при ли ку је про пу -
стио Сте ва но вић ка да ни је ре а -
ли зо вао је да на е сте рац.

Иа ко је ре зул тат био у дру -
гом пла ну, фуд ба ле ри Бор ца
сва ка ко мо гу да бу ду за до вољ -
ни ји ова квим ис хо дом.

– По сле на пор них тре нин га
нор мал но је да има мо и осци -
ла ци је. Зна мо да још то га има
да се по пра ви у на шој игри и
ра ди ће мо на то ме ка ко би до
по чет ка пр вен ства све би ло како
тре ба. Пред сто ји нам и ге не рал -
на про ба ка ко би смо мо гли да
ис пр о ба мо тим ко ји ће стар то -
ва ти у пр вом ко лу про тив Рад -
нич ког у Кра гу јев цу. Ве ру јем да
ће мо би ти спрем ни за пр вен -
стве ну тр ку у пр во ли га шкој кон -
ку рен ци ји – ре као је пр ви тренер
Же ле зни ча ра Мар ко Пе ро вић.

Мно го но вих игра ча до шло
је у ре до ве „ди зел ке”, али исто
та ко ко стур еки пе из про шле
се зо не остао је на оку пу. По -
треб но је и вре ме да се мом ци
уи гра ју, али не тре ба сум ња ти
да ће све би ти ка ко тре ба ка да
поч ну и зва нич не утак ми це...

СПОРТ
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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БЛИ ЖИ СЕ ПО ЧЕ ТАК ФУД БАЛ СКОГ ШАМ ПИ О НА ТА ПР ВЕ ЛИ ГЕ

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР НА НО ВОМ ИС ПИ ТУ
МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР 

„МИ РО СЛАВ КО ВАЧ КО ВИ”

ТРИ ЈУМФ „ЖЕ ЉИ НИХ” 
ОМЛА ДИ НА ЦА

Про шлог ви кен да у Па ди ни
је одр жан ме мо ри јал ни тур -
нир „Ми ро слав Ко вач Ко ви”
у знак се ћа ња на пре ра но пре -
ми ну лог пред сед ни ка клу ба,
с ко јим је До ли на сво је вре -
ме но игра ла и у Пр вој ли ги
Ср би је.

По ред се ни о ра до ма ћег клу -
ба, над ме та ли су се и се ни о -
ри ФК- Ара дац, Сла ви је из
Ко ва чи це, али и омла дин ци
пан че вач ког Же ле зни ча ра, ко -
је пред во ди тре нер Не бој ша
Пе тро вић Ма ра до на.

У пр вом по лу фи нал ном
дуе лу, у су бо ту, 1. ав гу ста,
мла ди фуд ба ле ри „ди зел ке”
из Пан че ва од ме ри ли су
снаге са ис ку сни јим ри ва ли -
ма из ФК-а Ара дац, али то
им ни је сме та ло да оства ре
вред ну по бе ду и пла си ра ју
се у за вр шни цу тур ни ра и
бор бу за тро феј. Оба го ла за

Же ле зни чар у су бот њем
дуелу по сти гао је Алек сеј
Петро вић.

У дру гом по лу фи нал ном су -
сре ту до ма ћа До ли на је са -
вла да ла Сла ви ју из Ко ва чи -
це, што је зна чи ло да ће се
омла дин ци Же ле зни ча ра за
тро феј бо ри ти про тив фуд ба -
ле ра до ма ћег клу ба.

Алек са Са на дер и ње го ви
са и гра чи ни су се упла ши ли
још јед ног озбиљ ног про тив -
ни ка. На про тив, по но во су по -
ка за ли сво је уме ће, фуд бал -
ску ве шти ну, али и ону по -
треб ну до зу спорт ског без о -
бра злу ка, па су у фи на лу три -

јум фо ва ли с 3:0. Да су има ли
ма ло ви ше спорт ске сре ће,
ре зул тат је мо гао да бу де и
убе дљи ви ји.

– Же ле зни чар има сјај ну
омла дин ску се лек ци ју. Ови
де ча ци су нам одр жа ли час
фуд ба ла. Над и гра ли су нас у
свим еле мен ти ма и за слу же -
но осво ји ли по бед нич ки пе -
хар – ре као је тре нер До ли не,
ис ку сни фуд бал ски вук Дра -
ган Ко ва че вић.

Тре нер „ма ле ди зел ке” Не -
бој ша Пе тро вић Ма ра до на за
меч у фи на лу по ве ре ње је по -
кло нио сле де ћем са ста ву: Ба -
бин, Сеф ке ри нац, Алек сић, А.
Са на дер, Ф. Са на дер, Бо го је -
вић, Ста ној ко вић, Ада мо вић,
Пе тро вић, Хр ћан и Де лић, а
у дру гом по лу вре ме ну су игра -
ли и: Ша ре нац, Ам бруш, Ба -
бин, Ко ва че вић, Ја ра маз и
Нај дов ски.

– Че сти там мо јим мом ци -
ма на од лич ном из да њу. До -
бро смо де ло ва ли као тим,
али има и еле ме на та на ко -
ји ма мо ра мо да по ра ди мо и
да их ис пра ви мо до по чет ка
пр вен ства – ис та као је
Марадо на.

Го ло ве за Же ле зни чар по -
сти гли су Ог њен Сеф ке ри -
нац, Фи лип Ко ва че вић и
Алек сеј Пе тро вић, а по ред
по бед нич ког пе ха ра, у
Панчево је из Па ди не сти -
гло још јед но ле по при знање
– Алек сеј Пе тро вић је про -
гла шен за нај бо љег игра ча
на тур ни ру.

ПО ЈА ЧА ЊА

Љу ди ко ји во де ФК Же ле -

зни чар има ју пу не ру ке по -

сла. Очи фуд бал ске јав но -

сти по себ но су би ле упе ре -

не у пред сед ни ка Зо ра на

На ун ко ви ћа и спорт ског

ди рек то ра Са шу Ра ду ло ви -

ћа, ко ји су би ли у по тра зи

за по ја ча њи ма.

Но ви чла но ви по пу лар -

не „ди зел ке” по ста ли су:

Дра ган Да шић, Сте фан Ле -

ви ћа нин, Ми тар Ра ди во је -

вић, Иван Лу чић, Алек сан -

дар Ми лин и Ни ко ла Ми -

тр о вић, а с по зај ми ца су

се вра ти ли Мар ко Сто ја нов

и Лу ка Пе тро вић.

ТЕ СТИ РА ЊА НА ВИ РУС

Фуд бал ски са вез Ср би је

пот пи сао је спо ра зум о тех -

нич кој са рад њи с Ди рек ци -

јом за на ци о нал не ре фе -

рент не ла бо ра то ри је Ми ни -

ста р ства по љо при вре де у

Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, с

ци љем да се на аде ква тан

на чин за шти ти здра вље

свих уче сни ка у так ми че њи -

ма Су перлиге и Пр ве ли ге

Ср би је (игра ча, струч них

шта бо ва, су ди ја и де ле га та)

у од но су на епи де ми ју ко ро -

на ви ру са.

Те сти ра ња ће се вр ши ти

пе ри о дич но, од но сно на сва ке

три сед ми це, али и у дру гим

тер ми ни ма у за ви сно сти од

по тре ба и кон крет не си ту а ци -

је. Осим то га, спо ра зум пред -

ви ђа да ће би ти омо гу ће но пе -

ри о дич но те сти ра ње ре пре -

зен та тив них се лек ци ја ФСС-а

и њи хо вих струч них шта бо ва,

као и рад них за јед ни ца Фуд -

бал ског са ве за и За јед ни це

клу бо ва, ко је су укљу че не у

ор га ни за ци ју про фе си о нал -

них фуд бал ских так ми че ња.



Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 уве -
ли ко се при пре ма ју за још јед -
ну пр вен стве ну тр ку за бо до ве
у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”. Под ко ман дом ше фа
струч ног шта ба Жар ка То до -
ро ви ћа и ње го вих са рад ни ка
фуд ба ле ри вред но тре ни ра ју, а
до бре ре зул та те оства ру ју и у
кон трол ним утак ми ца ма.

По сле убе дљи вих по бе да над
Рад нич ким из Ко ви на, До ли -
ном из Па ди не и Вој во ди ном
1928 из Пер ле за, ка да су оства -
ри ли гол-раз ли ку од 13:2, мом -
ци ко ји но се дрес Ди на ма 1945
про шле не де ље су од и гра ли још
два кон трол на ме ча, у ко ји ма
су оства ри ли две но ве по бе де.

Нај пре је на Град ском ста -
ди о ну го сто вао Сту дент ски
град, ко ји ни је ус пео да одо ли
на ле ти ма „бр зог во за”. Ди на -
мо 1945 је три јум фо вао с 2:0,
а го ло ве су по сти гли Злат ко -
вић и Ах чин.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ан џић, Кр мар, Бо -
дло вић, Злат ко вић, Пан тић, Цр -
но мар ко вић, Ах чин, Пе ште рац,
Ра ди са вље вић, Јо ва нић и

Марко вић, а при ли ку су до би -
ли и: Вје шти ца, Ра до вић, Ми -
ла но вић, Дри нић, Ја ко ва шић
и Ка ран фи лов ски.

Би ла је то че твр та утак ми ца
Ди на ма 1945 то ком при прем -
ног пе ри о да и – че твр та по бе -
да. Овог пу та Пан чев ци су са -
вла да ли но вог чла на срп ско -
ли га шког дру штва, ко ји ће се,
ка да поч не тр ка за бо до ве, над -
ме та ти у гру пи „Бе о град”. У
пр вом по лу вре ме ну во ди ла се
рав но прав на игра с пу но ду е -
ла, а Не ма ња Злат ко вић је после
до бре ак ци је сво јих саигра ча

ус пео да по стиг не по го дак. Го -
сти су се пред ста ви ли у ле пом
све тлу, има ли су и они не ко -
ли ко при ли ка за гол...

У дру гом по лу вре ме ну Ди на -
мо 1945 на ста вио је да до ми -
ни ра, а ко на чан ре зул тат је по -
ста вио Ах чин ка да је лоб удар -
цем са вла дао гол ма на го сти ју.

Већ у су бо ту, 1. ав гу ста, мом -
ци ко је пред во ди тре нер Жар -
ко То до ро вић го сто ва ли су у
Стар че ву, где су се са ста ли с
до ма ћим Бор цем. Би ла је то
до бра про ве ра за оба ти ма, а
на кра ју су ви ше сре ће и

концен тра ци је има ли го сту ју -
ћи фуд ба ле ри: Бо рац – Ди на -
мо 1945 1:2 (0:1).

Еки па из Стар че ва игра ла је
у са ста ву: То мић, Аме ри јан,
Ђур ђев, Не ду чић, Пе рић, Ђур -
ђев, Ба јић, Ко ва че вић, Ма ли -
џан, Ста ни са вље вић и Стан ко -
вић, а шан су су до би ли и: Ла -
пић, Ста ној ко вић, Ву ко вић, По -
по вић, Ра ма да но вић и Ком не -
но вић.

Тре нер Жар ко То до ро вић је
ри ва лу су прот ста вио тим ко ји
су чи ни ли: Лу кић, Мар ко вић,
Бо дло вић, Цр но мар ко вић, Ах -
чин, Осма ни, Ра ди са вље вић,
Ми ла но вић, Ја ко ва шић, Мар -
ја но вић и Ка ран фи лов ски, а

игра ли су и: Ан џић, Пе ште рац,
Јо ва нић, Вје шти ца, Пан тић и
Дри нић.

До ма ћи тим, члан Вој во ђан -
ске ли ге „Ис ток”, био је рав но -
пра ван ри вал срп ско ли га шу,
али је ис ку сни ји тим сти гао до
по бе де. Го ло ве за Ди на мо 1945
по сти гао је Ја ко ва шић, док је
стре лац за Бо рац био Ву ко вић.

– Мом ци до бро ра де и за до -
во љан сам за сад ка ко при пре -
ме те ку. Све се од ви ја по пла -
ну ко ји смо за цр та ли. Еки па је
под мла ђе на, још је у фа зи фор -
ми ра ња, па ће мо на тре нин зи -
ма ра ди ти на то ме да се што
бо ље упо зна мо и да де лу је мо
као тим. За до во љан сам

односом и за ла га њем, као и
ефи ка сно шћу на ме че ви ма ко -
је смо од и гра ли. Ипак, не сме
то да нас за ва ра. Кон трол не
утак ми це су јед но, а пр вен -
стве ни ме че ви не што са свим
дру го. Има мо још до вољ но вре -
ме на да се што бо ље уи гра мо
и да на пра ви мо сво ју пре по -
зна тљи ву игру – ре као је тре -
нер Жар ко То до ро вић.

Пр вен ство у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на” стар ту је 15.
ав гу ста, ка да ће на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву го сто ва ти
Бе чеј 1918.

СПОРТ
Петак, 7. август 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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По че так Су пер ли ге
за ка зан за 3. ок то бар

Фи на ле Ку па ср би је
кра јем сеп тем бра

Ру ко ме та ши Ди на ма опет су
на оку пу. Тим ко ји је про шло -
го ди шњи шам пи о нат – до ње -
го вог пре ки да због пан де ми је
ко ро на ви ру са – окон чао на пр -
вом ме сту, са убе дљи вом пред -
но шћу у од но су на дру го пла -
си ра ни ни шки Же ле зни чар, и
у но вој се зо ни же ли да игра за -
па же ну уло гу у срп ској ели ти.

Пр ви тре нер пан че вач ких
„жу то-цр них” Аким Ком не нић
из вр шио је про зив ку игра ча у
по не де љак, 3. ав гу ста, а по том
је одр жан и пр ви тре нинг, ко -
јим су и зва нич но по че ле при -
пре ме Ди на ма за но ву се зо ну.
Истог да на мом ци су од ра ди -
ли и ле кар ске пре гле де у За во -
ду за здрав стве ну за шти ту рад -
ни ка „Пан че вац”, па спрем но
до че ку ју на пор на ис ку ше ња ко -
ја им пред сто је...

У пр ве две не де ље рад ће се
ба зи ра ти на сти ца њу оп ште и
спе ци фич не фи зич ке при пре -
ме, а ру ко ме та ши Ди на ма тре -
ни ра ће на отво ре ном, углав -
ном у На род ној ба шти и на
Спорт ском цен тру „Мла дост”.

– По што ва ће мо све пре по -
ру ке над ле жних слу жби у ве зи
с ко ро на ви ру сом, па смо та ко
по че так ра да у ха ли пла ни рали

за 17. ав густ, на рав но уко ли ко
то епи де ми о ло шка си ту а ци ја
бу де до зво ли ла. Же ли мо да бу -
де мо од го вор ни, да са чу ва мо и
се бе и дру ге, али исто та ко хо -
ће мо по зи тив но да раз ми шља -
мо и да на ста ви мо с ре дов ним
жи во том и оба ве за ма – ре као
је тре нер пан че вач ких ру ко ме -
та ша Аким Ком не нић.

То ком ду ге па у зе до шло је и
до про ме на у играч ком ка дру

„жу то-цр них”. Због чи та ве
ситуа ци је, због не из ве сно сти
ко ју епи де ми ја ко ро на ви ру са
до но си из да на у дан, те због

не из ве сно сти око пла ни ра ног
бу џе та за над ме та ње у ели ти,
чел ни љу ди РК-а Ди на мо од -
лу чи ли су да не про ду жа ва ју
уго во ре са игра чи ма ко ји ма су
они ис те кли. Та ко је Ми лош
Ба ру џић пре шао у кра гу је вач -
ки Рад нич ки, Дар ко Ми лен ко -
вић је за ду жио опре му но во -
сад ске Вој во ди не, а Ми лош Са -
вић је оти шао у Изра ел. Иван
Ди ми три је вић, Вељ ко Ми ло -

ше вић и Де јан Зла та но вић су у
по тра зи за но вим клу бом...

– Од ис ку сних игра ча из про -
шле се зо не оста ли су ка пи тен

Иван Дис тол, Ми лош Ко ста ди -
но вић, Урош Ми тр о вић, Мла -
ден Шо тић, Ми љан Бу њев че -
вић и Не над Вуч ко вић. Оста ли
су мла ди игра чи, мом ци ро ђе -
ни 1999. и 2000. го ди не, па ће
има ти при ли ке да се из бо ре за
ме сто у пр вом ти му и да на -
пре ду ју. Пр вом ти му су при -
кљу че на и три мла да игра ча из
Но вог Бе о гра да, и то То нић,
Мр да ко вић и Ста нић. До пр -
вог так ми чар ског ис ку ше ња, до
за вр шни це Ку па Ср би је, има -
мо до вољ но вре ме на да се до -
бро при пре ми мо. Ве ру јем да
ће овај пе ри од про те ћи она ко
ка ко смо и пла ни ра ли и да ће -
мо спрем ни и здра ви до че ка ти
по че так так ми че ња – до дао је
Ком не нић.

Ру ко мет на Су пер ли га Ср би -
је у но вој се зо ни игра ће се у
но вом фор ма ту. Еки пе ће би ти
по де ље не у две гру пе, по осам
ти мо ва, а по окон ча њу тр ке за
бо до ве нај бо љи ће се над ме та -
ти за тро фе је. Ста рт елит ног
над ме та ња у на шој зе мљи
плани ран је за пр ви ви кенд у
ок то бру.

Пре то га, тач ни је 26. и 27.
сеп тем бра, тре ба ло би да у Зре -
ња ни ну бу де одр жан и за вр -
шни тур нир Ку па Ср би је. Нај -
пре ће се са ста ти Ди на мо и
Пар ти зан, а по том и Вој во ди -
на и Ме та ло пла сти ка. По бед -
ни ци ових ду е ла бо ри ће се за
пе хар по бед ни ка нај ма сов ни -
јег так ми че ња.

ФУД БА ЛЕ РИ ДИ НА МА 1945 ОСТВА РУ ЈУ ОД ЛИЧ НЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ У КОН ТРОЛ НИМ УТАК МИ ЦА МА

ПЕТ МЕ ЧЕ ВА – ПЕТ ПО БЕ ДА

ТУР НИР А-КА ТЕ ГО РИ ЈЕ

ТЕ НИС СЕ ВРА ТИО У ГРАД
ТК Ди на мо је по но во у жи жи
ин те ре со ва ња спорт ске јав но -
сти у Ср би ји. У ор га ни за ци ји
тог спорт ског ко лек ти ва, на
те ре ни ма на СЦ-у „Мла дост”
одр жан је је дан од шест тур -
ни ра ово го ди шњег „ТСС ту -
ра”, так ми че ња А-ка те го ри је
за те ни сер ке и те ни се ре до
осам на ест го ди на.

По сле ква ли фи ка ци ја глав -
ни тур нир је стар то вао у
поне де љак, 3. ав гу ста, а на
ње му су се над ме та ла по 32
нај бо ља игра ча у обе кон -
курен ци је.

Овај тур нир је због пан де -
ми је ко ро на ви ру са два пу та
од ла ган, али су чел ни ци Те -
ни ског са ве за Ср би је од лу -
чи ли да са да мо же да бу де
од и гран, и то уз по што ва ње
стро гих пра ви ла ко ја су
поста вље на.

Ка да су игра чи из на шег
гра да у пи та њу, тре ба ре ћи да
су се на глав ном тур ни ру над -
ме та ли: Раст ко Ду ба јић, Мар -
ко Ђу кић, Ми хај ло Јо ва но -
вић, Ми ла на Ву лин, Ања Ми -
ло ше вић, Хе ле на Му жи нић,
Ми ли ца По пов ски и Те о до ра
Крај че ски.

– На ше де вој ке су у по не де -
љак од и гра ле и меч се ни ор -
ске ли ге Ср би је. Го сто ва ле су
у Бе о гра ду, где су с 3:2 из гу -
би ле од ТК-а „Ђу кић”. Ус пе ли
смо да до би је мо два сингл ме -
ча, али смо по ра же ни у ду -
бло ви ма. Бе о гра ђан ке су би ле
мно го ис ку сни је. Ина че, Се -
ни ор ско пр вен ство Ср би је је
ове го ди не из у зет но ја ко јер
се над ме ћу го то во сви на ши
нај бо љи игра чи, с об зи ром на
то да су тур ни ри ши ром све та
от ка за ни због ко ро на ви ру са –
ре као је пред сед ник ТК-а Ди -
на мо Мла ден Ву ко вић.

Вр ло је мо гу ће да у на шем
гра ду уско ро бу де ор га ни зо -
ван је дан ве ли ки ег зи би ци о -
ни тур нир, на ко ме би уче -
ство ва ла и ве ли ка име на те -
ни ског спо р та, али за сад је
си гур но да ће 7. сеп тем бра
стар то ва ти тра ди ци о нал ни
ИТФ тур нир пр ве ка те го ри је
за игра че до осам на ест го ди -
на, ко ји ће по све му су де ћи
би ти и нај ја чи до са да. Та ко -
ђе у ор га ни за ци ји ТК-а Ди -
на мо, 28. сеп тем бра на про -
гра му је и чу ве ни „Пе цин
мемо ри јал”.

Стране припремио

Александар
Живковић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ „ЖУ ТО-ЦР НИ” ПО НО ВО НА ОКУ ПУ

СТАР ТО ВА ЛИ И РУ КО МЕ ТА ШИ ДИ НА МА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Филип Тот,
ученик:

     – Током недеље,
сада када нема школе,
возим бицикл с
другаром. Овог
викенда неће бити
тако, пошто ћу бити
одсутан. Путујем
накратко с
родитељима.

Владана Плавшић,
студенткиња:

    – Немам посебне
планове. Учићу, 
шетаћу пса, читаћу,
можда ћу отићи с
пријатељима на кафу...
Ништа се неће
претерано разликовати
од остатка недеље.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Подршка
Здрава, поравната, права личност ће да ти каже: треба ми твоја

   подршка колико и теби моја јер сви умемо да будемо прегажени.

   Оно што нико сем тебе не зна јесте како да исправиш кичму.

   Медитација? Јок!

   Непрестано понављање заједничких, истих, преживљених прича?

   Ноу. То одмаже. Па шта онда?

    Треба да подржиш самог себе, чак и ако је то кукњава.

    Кукај, ако треба и „на струју”, цмиздри, проћи ће...

Прегажен
Оно када усред тоталног лудила помислиш да ће ти 

    тек сутра бити непријатно због оног што радиш данас.

    То је само моменат у ком си чисте главе.

    Тад треба да се смириш. Смириш. Али то је јако тешко.

    Када би у трену дешавања непријатности владао ситуацијом...

    ... реакција, свест би ти била другачија.

    Заборави, сад си прегажена, испресована особа, и то ти је.

    Можеш само ваљак да вратиш преко себе, да те поравна.

Путање
Престанеш да кмечиш и нађеш се на новом путу.

    Коју стазу одабрати?

    Идем право с леве стране или десно с десне?

    Нико те не тера да одмах одлучиш.

    Пробаш лево, па право, па десно.

    Па лево здесна, па право слева.

    Док се не судариш са истином. И, не брини.

    Полако, смири се, живот почиње у шездесетим.

Дејан Соколов,
видео-продуцент:

     – Субота ће ми бити
радна. Тражим нови
видео-материјал за
нашу рубрику. 
Недеља ми је 
слободна и гледаћу 
да је проведем
уживајући у доброј
клопи и пиву.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

18. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Велики поздрав са Исланда, земље ватре и леда. Прелепа земља, бујна природа и прелепи пејзажи.
„Only you can give me that feeling. Love you! Island, 2020.”

Ивана Добросављевић

Миљо, Ивана,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Путовање кроз време деспота Стефана, посетa једној од његових задужбина – манастиру Манасија,
а потом даље по источној Србији до – водопада Велики бук. Поздрав свим Панчевцима!

Миља Марин


