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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

КАКО ЋЕ ЦЕНТАР ГРАДА ИЗГЛЕДАТИ

Пише: Драгана Кожан

НОВИ ПАРК, ГАРАЖА ИСПОД
И КРОВ ИЗНАД ПИЈАЦЕ

Дресура
Друштвеним мрежама последњих недеља кружи снимак
скривене камере с неког хрватског ТВ канала. Људи дођу на
пешачки прелаз и, таман кад
закораче да пређу, семафор
почне да им издаје наредбе.
Оне, међутим, нису исте за све,
већ зависе од тога у каквом ће
се „издању” људи појавити пред
овим причљивим саобраћајним знаком.
Уколико немају маску преко
уста и носа, семафор им довикне: „Молимо ставите маску при
преласку пешачког прелаза”.
Ако се испостави да грађани
којима је упућена ова наредба
заправо уопште немају маску
код себе, семафор почне да понавља: „Ако немате маску, ставите руку преко уста, ако немате маску, ставите руку преко
уста...” У случају да имају маску на лицу, семафор ће им пак
рећи: „Молимо да скинете маску при преласку пешачког
прелаза”.
Шта је смешно код ове скривене камере? Аутори су рачунали на то да ће нас насмејати
чињеница да су сви, апсолутно
сви пролазници осим последњег, за нешто више од седам
минута, колико траје видео, без
поговора, без размишљања, без
двоумљења и преиспитивања,
послушали семафор, шта год
да је он тражио од њих! Стављали су маску да би прешли,
скидали маску, корачали преко
зебре с руком преко уста. Неколико њих је чак кренуло другим путем, јер код себе нису
имали маску, а нису стигли да
чују да постоји опција преласка
с руком на лицу.
Но да ли је то заиста смешно
као што на прву лопту делује?
Коментари испод видеа су
слични, а само један насумице
одабран гласи: „Људи на овом
видеу можда су испали глупи,
али замислила сам себе у истој
ситуацији и признајем да бих и
ја послушала семафор. Толико
смо сви већ слуђени и истраумирани и од мера и од различитих информација и од наслова у новинама и од вести и
од неизвесности и од застрашујућих најава да без поговора и
без размишљања слушамо шта
год да нам се каже. Како смо
уопште доспели у ово стање?
Осећам се као заморче у неком
психолошком експерименту.
Шта се ово дешава?”
Није, дакле, нимало смешно.
У опису изнад видеа са овом
скривеном камером, иначе,
стоји наслов „Дресура”. Да ли
бисте и ви послушали семафор? Мислите о томе.

Петак, 7. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

У среду, 5. августа, у малој сали Градске управе одржана је јавна презентација „Нацрта плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном
месту Панчево”. Тема је била будући
изглед ширег центра Панчева. У току
је поновљени јавни увид у овај документ, који ће трајати до 15. августа, а
акт је доступан у згради Градске
управе у канцеларији 609 и на сајту
Града Панчева, у одељку „Јавне расправе”. Сви грађани у наведеном року могу да изнесу своје примедбе и
предлоге. Јавна седница Комисије за
планове заказана је за 18. август у 13
сати, а биће одржана у малој сали ГУ.
У овом тексту за вас издвајамо најинтересантније делове Нацрта плана.
Разлог за израду Плана је дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта, уз задржавање постојећих
намена, као и стварање планског
основа и услова за издавање дозвола
за изградњу нових објеката, те реконструкцију, доградњу, санацију и
адаптацију постојећих објеката. Израдом плана обухваћен је простор
који је у оквиру плана вишег реда,
ПГР Целина 1 – шири центар (круг
оби лазни це) у Панчеву. Оквирна
граница плана обухвата широк простор: са северозападне стране дефинисана је улицом Змај Јове Јовановића, са североисточне стране грани цом по стојећих ка та старских
пар це ла, с ју гоисточ не стра не
улицама Ослобођења и Немањином, док је с југозападне стране дефиниса на
Улицом Светог Саве.
Оквирна површина обухвата плана износи око 8,2
хектара.
Архив и Дом омладине
плус зеленило
Блок 089 је по намени подељен на три потцелине –
крајњи источни део блока је
претежно намењен становању
с компатибилним наменама, у
средишњем делу се налази градска пијаца, док је крајњи западни
део намењен јавним службама и
пословању.
У овом делу се налазе и два објекта
споменика културе, а то су зграда
Историјског архива у Немањиној 7 и
зграда Дома омладине у Улици Светог Саве 10. Такође, цео западни део
блока намењен јавним функцијама и
пословању је, према условима Завода
за заштиту споменика културе у Панчеву, дефинисан као зона споменика
културе, а припада и заштићеној околини градског језгра.
Планира се да објекти Дома омладине и Архива добију по парцелу на
којој ће моћи да остваре додатне садржаје који су им потребни. Тако ће,
пошто Скупштина града усвоји План,
Архив изградити нов објекат за

потребе чувања архивске грађе. Ево
историјског податка: након што је
променио неколико адреса, Историјски архив се од 1979. године налази у
згради бивше аустроугарске касарне,
која је изграђена 1875. Зграда је у међувремену прилагођена и реновирана за потребе архивске службе, а
формиран је и простор за читаоницу и библиотеку.
На парцели Дома
омладине биће постављени бина

и амфитеатар за потребе одржавања живих
свирки, позоришних представа… У
плану стоји да је неопходно сачувати
зеленило које се налази на новоформираној парцели Дома омладине и
додатно га оплеменити; то је простор
између садашње летње баште и пијаце и тренутно је неискоришћен, а
према свему судећи ту ће нићи нови
парк.

У рубрици која се бави начином
коришћења простора и објеката пише да се мора вршити тако да ни у
ком смислу не угрозе постојеће вредности, попут групација зеленила и
амбијенталних целина. Очигледно је
да су урба ни сти

водили много рачуна о „плућима
града”, јер се на још места говори о
томе да се јавне површине намењене
озелењавању не могу трансформисати у површине друге намене.
На новоформираним парцелама
Дома омладине и Архива, према речима урбаниста, треба направити
паркинг-места само за запослене.
Крај с патином
Од комуналних површина у оквиру
обухвата плана у средишњем делу

блока 089 налази се градска Зелена
пијаца. Веома интересантно: планом
је дозвољена могућност изградње
подземне јавне гараже на површини
испод целог пијачног комплекса! У
том случају је могуће подизање пијачног простора – платоа до максимално 1,2 метра у односу на приступне тротоаре.
Такође, могуће је наткривање пијаце у делу на којем се налазе тезге
на отвореном: то практично значи
да ће добити кров. У унутрашњости
блока постоје јавне зелене површине које је потребно уредити, осавреме ни ти, об но ви ти но вим сад ним
материјалом и опремити одговарајућим мобилијаром.
Да би се омогућио бољи приступ
поменутим објектима и пијаци, планиране су нове саобраћајнице, које
ће уједно служити и да се кроз њихове трасе спроведе сва потребна комунална инфраструктура до објеката.
Планирани су коловози, паркинзи и
пешачке стазе за комуникацију до
свих садржаја; уз њих ће бити постављена одговарајућа јавна расвета у
складу с новим технологијама развоја. За неометано кретање деце, старих, инвалидних и хендикепираних
лица на местима пешачких прелаза
реконструкцијом треба оборити
ивичњаке.
У мање оптерећеним централним
градским улицама – Змај Јовиној и Немањиној – планира се
ограничење брзине кретања
во зи ла на 30 км/х; овај
про стор тре ба да бу де
опре мљен до вољ ним
бројем сетова контејнера за селективно
одлагање комуналног, као и кућевног
отпада, при чему
ће се водити рачуна да не ре ме те
ам би јен тал ну це лину. Ради повећања
без бед но сти
сао бра ћа ја и ви шег нивоа услуга
планирана аутобуска стајалишта треба
да бу ду из гра ђе на ван
коловоза.
Овај „трк” кроз будући изглед центра града завршићемо с још неколико историјских чињеница: после увида у литературу и документацију, као
и на основу резултата археолошких
ископавања, може се рећи да простор
о коме пишемо садржи јаку концентрацију локалитета из позног средњег века и периода мађарске и турске доминације. Уз то, претпоставља
се да се на углу улица Светог Саве и
Немањине могу очекивати остаци темеља „панчевачког средњовековног
града”.
Крај с патином…
С. Трајковић

О ПАРКИНГУ ПОРЕД ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Инспекција наложила уклањање стабала

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Дуг је пут…
Ових дана, на тамишком мосту
Снимио: Милан Шупица

После упита грађана и неколико удружења грађана у вези
с јунским уклањањем стабала
поред зграде Градске управе,
стигао је одговор: комунални
инспектор Секретаријата за
инспекцијске послове ГУ издао је налог 11. јуна ЈКП-у
„Зеленило” да у року од 15 дана „изврши уклањање стабла
брезе, стабла кошћеле и три
стабла тисе, која се налазе на
платоу поред Градске управе
Панчево, на јавној површини”.
У овом документу, у образложењу,
стоји да је комунални инспектор изашао на лице места 10. јуна, те да је
утврдио да се на том простору налазе
стабла „на месту будућег паркинга за
службена возила, који се ради у склопу реконструкције Његошеве улице,
за које је Градска управа града Панчева поднела захтев за уклањање. Ко-

мисија за потврђивање изведених радова на одржавању јавних зелених
површина на територији града Панчева, записнички је дала мишљење
да је захтев оправдан, па је потребно
извршити уклањање наведеног…”.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај је 28. јула у допису навео

да „у току трајања јавног увида који је одржан почев од 19.
априла 2018. године у трајању
од 30 дана на нацрт Измена и
допуна Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево, у делу
који се односи на јавну површину намењену паркинг простору у блоку 081 није било
примедби”. Нешто даље пише
и да је „на садашњој зеленој
површини испред Градске
управе предвиђена јавна површина
намењена паркинг простору”.
Град Панчево је овим службеним
документима разрешио дилеме у
вези с тим шта ће бити изграђено на
потезу од уласка у одувек постојећи
пар кинг про стор до не ка да шњих
клупа поред зграде Градске управе.
С. Т.
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ПОСЛЕДИЦЕ ОДЛУКЕ НБС-а

МУКЕ ПЕНЗИОНЕРА С КРЕДИТИМА,
НЕ МОГУ ДА ОДБИЈУ МОРАТОРИЈУМ
Иако би могућност да одбију
нови двомесечни мораторијум
на отплату кредита и наставе
редовно измиривање својих обавеза требало да имају сви дужници, то с пензионерима није случај. У њихово име одлуку
о застоју отплате рата кредита
донео је Републички фонд за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд) и листом за
све потврдио ту опцију. А ако
желе да одбију мораторијум,
морају сами директно да уплаћују рате.
У то се лично уверила Марина С. (име познато редакци ји) ка да је по ку ша ла да
обаве сти бан ку да не же ли
мораторијум.
– Имам кеш кредит за који
ми рате нису велике и желим
да то што пре отплатим. Први
мораторијум ми је некако измакао, нисам се снашла да га
стопирам и већ ми је стигло
обавештење да су ми преостале рате увећане. Не много, али
ипак увећане. И сад сам чврсто решила да нећу мораторијум. Међутим, у банци су рекли да ми се мораторијум аутоматски уводи по одлуци ПИО
фонда јер сам пензионер – прича нам саговорница.

У банци су јој, како каже,
рекли и да је опција да иде
сама тамо па да уплати тај износ ра те, или да то учи ни
елктронски на своју партију
кредита.
– Електронско банкарство немам и не умем тимe да баратам. Покушала сам јуче да одем
у банку и, кад сам видела колики је ред, вратила сам се, јер
не смем да стојим међу толико људи, бојим се короне – закључује Марина.
Да је пензионерима листом
уведен мораторијум аутоматски, потврдили су нам и у ПИО
фонду.
– У складу са Одлуком о
привременим мерама за банке ради ублажавања последица пандемије ковида 19 с циљем очувања стабилности финансијског система Народне
банке Србије, ПИО фонд је
почев од исплате пензија за
јул 2020. привремено обуставио спровођење административних забрана на пензије корисника по основу кредита код
банака. Застој у спровођењу
ад ми ни стра тив них за бра на
(отплати обавеза корисника
пензија – мораторијум) Фонд
ПИО при ме ни ће на све

кредите код банака који доспевају почев од 1. августа до
30. септембра 2020, а примењује се на исплату пензија за
јул и август – рекли су нам у
ПИО фонду.
Даљу обуставу од пензија по
основу кредита, кажу, наставиће почев од исплате пензије за
септембар 2020.
– Корисник пензије који у
договору с банком одбије мораторијум, односно жели да

Пензионерима је
мораторијум уведен
аутоматски. А ако
желе да га одбију,
морају сами директно
да уплаћују рате.
настави редовну отплату кредита, начин уплате доспеле
рате кредита за јул и август
2020. договара у директној комунукацији с банком и уплату рате врши у банци – додали су у ПИО фонду за наш
лист.

У НБС-у истичу да су пензионерима у погледу одбијања
мо ра то ри ју ма у пот пу но сти
омогућена иста права као и
свим другим дужницима, те да,
уколико не желе примену наведене олакшице, могу је одбити и наставити измиривање
својих обавеза.
– Како би се омогућила примена мораторијума свим клијентима банке који то желе,
ПИО фонд је почев од исплате
пензија за јул 2020. привремено обуставио спровођење административних забрана на
пензије по основу кредита код
банака. Наиме, на основу обавештења објављеног на сајту
тог фонда, произлази да ће застој у спровођењу административних забрана фонд ПИО применити на све кредите код банака који доспевају почев од 1.
августа до 30. септембра, а примењује се на исплату пензија
за јул и за август. Такође, јасно
је наглашено и то да дужник
који у договору с банком одбије мораторијум, начин уплате
доспеле рате кредита за јул и
август договара у директној комунукацији с банком и уплату
рате врши у банци – рекли су у
НБС-у.

„ЗЕЛЕНИЛО” И „ХИГИЈЕНА” НАСТАВЉАЈУ УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈА ПО ГРАДУ

Чисто надомак „Брацине школе”
Посао на уклањању дивљих депонија и уређењу простора око
стајалишта за контејнере који
су читаве прошле године организовали ЈКП „Зеленило” и
ЈКП „Хигијена” траје и даље.
Захваљујући сарадњи ових комуналних предузећа, сметлиште на платоу код старе „Утве”,
вишегодишња неуралгична тачка, сада изгледа сасвим другачије. Уз ангажовање бројних
машина и људства ових комуналних предузећа однете су велике количине комуналног, кабастог и грађевинског отпада.
Контејнери у које су привредници с те локације, као и
несавесни станари околних
зграда годинама бацали смеће
и правили дивљу депонију премештени су у Улицу 7. јула.
„Зеленило” ће насути земљу,
изравнати терен и засадити саднице дрвећа, како би се овај

ПОЖАР НА МИСИ

Горели аутомобили
и део зграде
У ноћи између уторка и среде, 4. и 5. августа, становнике Мисе узнемирио је велики пожар који је избио у
Шарпланинској улици.
Том приликом су потпуно изгорела два путничка
аутомобила, а ватра је због
ветра почела да се шири и
на оближњи стамбени објекат. Сре ћом, за хва љу ју ћи
успешној интервенцији ватрогасаца, пожар је локали зо ван и по том уга шен.
Део фасаде и столарије на
ста ну у при зе мљу згра де
ва тра је ипак ус пе ла да
уништи.
Повређених није било, а
материјална штета је велика. Узрок по жа ра ће на кнадно утврдити истражни
органи.

део града оплеменио. У овај
посао је укључена и комунална полиција, која применом
санкција треба да „одвикне” несавесне грађане да на сваком
кораку праве дивље депоније.
– Једна од редовних активности ЈКП-а „Хигијена” јесте

уклањање дивљих депонија и
уређење града. На простору
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
депонија иако је ту било контејнера. Они су уклоњени, а
становници околних зграда ће

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ

Благ пад броја оболелих
Према пресеку направљеном у
среду, 5. августа, у ковид болници у нашем граду била су
смештена 92 пацијента, од којих је тринаесторо било на интензивној нези, а троје на респиратору. На кисеонику је било 38 пацијената.
Чини се да је ситуација нешто боља него седам дана раније, када је у тој установи лежало 99 пацијената, од којих
су 52 била на кисеонику. На
интензивној нези је тада било
десет особа, а на респиратору,
као и сада, три пацијента.
И покрајински секретар за
здравство проф. Зоран Гојковић потврдио је у уторак, 4. августа, да у Војводини опада број
новозаражених пацијената и да
је током последњих четири-пет
дана забележен већи број отпуста из болница у односу на
број пријема.
Он је рекао да је у ковид болницама у Војводини тренутно
смештено мање од 800 пацијената, нагласивши да је изузетно важно да грађани наставе да
се одговорно придржавају свих
мера, јер је то пут који води ка
изласку из актуелне кризе.

Да опуштању нема места,
сведочи и чињеница да је у
понедељак, 3. августа, Институт за јавно здравље Војводине епидемиолошку ситуацију
у Војводини оценио као неповољну. У извештају на сајту
Института наведено је да је
током прошле недеље и даље
била регистрована широка гео граф ска рас про стра ње ност
ви ру са на те ри то ри ји свих
општина.
„Током викенда регистрован је благ пад броја регистрованих случајева у односу на
претходни период. Међу оболелима, током претходне недеље, доминирају особе узраста 20–49 година. Изразито
неповољна ситуација регистрована је на територији Новог
Сада, Врбаса, Сремске Митровице, Kикинде, Панчева, Руме, Бачке Паланке, Суботице,
Вршца Зрењанина, Алибунара, Темерина, Беочина, Бача
и Титела. Епидемиолошка ситуација се и даље оцењује као
несигурна на територији свих
осталих војвођанских општина”, на во ди се у из ве шта ју
Института.
Д. К.

отпад односити у контејнере
који ће бити постављени у Улици 7. јула – рекао је Александар Сте ва но вић, ди рек тор
ЈКП-а „Хигијена”, и додао да
је рад инспекцијских органа
дао одређене резултате.
Директор ЈКП-а „Зеленило”
Данило Бјелица нагласио је да
је ово само једна у низу успешних акција које су организовала ова два комунална предузећа. Такође је истакао да
просторе у граду на којима су
урађени ови послови Панчевци морају да чувају, а на „Зеленилу” и „Хигијени” је да наставе ове акције.
Према речима Александра
Стевановића, и инспекција је
укључена у ове акције и засад
има одређених резултата, како несавесни грађани не би више стварали дивље депоније у
граду.

„У РИТМУ ЕВРОПЕ”

Гласајте за наше
девојчице
На такмичењу „Србија у ритму Европе”, дечјем телевизијском програму који су подржале многе европске земље, наш град представљаће
девојчице Зорана Јовановић,
Тамара Јаковљевић и Вишња
Малинар, а према формату
тог надметања „заступаће”
Немачку с песмом „Glorious”
(са „Евровизије” 2013. године).
Њихов спот с поменутом
нумером биће званично приказан 6. септембра на Првој
српској телевизији, када ће
бити одлучен победник, и то
збиром гласова стручног жирија и оних добијених од публике. Сви који желе да подрже младе суграђанке могу то
да учине слањем СМС поруке на следећи начин: ПЕСМА
(размак) 04, на број 1557.
У случају победе наш град
добиће организацију телевизијског преноса такмичења
догодине, а девојчице ће путовати у земљу коју су представљале, то јест у Немачку.
Иначе, Панчево тренутно
заузима прво место на СМС
табели гласова.
Ј. Ф.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

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

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
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
У НОВОМ САДУ КОНСТИТУИСАНА СКУПШТИНА

КОНЦЕПТ

ПАНЧЕВО У ВОЈВОДИНИ: ОСАМ ОД 120

ФОТО: WIKIWAND

Не знам кад смо жртве почели да делимо, мртве цивиле,
на наше и њихове, кад смо почели и злочинце да делимо.
Не мислим да је патриотизам нужно говорење само о туђој одговорности, већ и о сопственој. Ја сам и о српским
жртвама говорио тамо где треба: у Загребу сам причао о
Јасеновцу, али у Београду помињем наша недела, колико
год ми желели да то није тако. Једини лек за све ове народе је истина. Лако је из Београда бити патриота, али постоје људи који морају да наставе да живе са својим комшијама Бошњацима, Хрватима и Албанцима. Морамо
радити на томе да људи који су протерани могу да се врате својим кућама, морамо свим мртвима одати почаст.
Не смемо пустити да нас води мржња, морамо радити на
томе да се ране залече и да мислимо на будућност.
(Глумац Милан Марић, „Данас”, 29. јул)
* * *
Обележавање годишњице је нешто што представља значајну тему и у Србији и у Хрватској. Ја сам и јавно на
„Твитеру” изнео свој став да морамо да препустимо представницима Срба у Хрватској да донесу одлуку коју сматрају да је у најбољем интересу, они сасвим сигурно боље
могу да процене да ли одласком у Книн наносе штету сами себи, српском народу, да ли аболирају оно што се десило у „Олуји” или чине корак напред ка побољшању положаја Срба. Мени се чинило сасвим логично да треба
препустити ту одлуку њима и подржати их у тој одлуци,
каква год она била.
(Новинар Вукашин Обрадовић, Н1, 4. август)
* * *
Када ми је супруг данас послао снимак који су забележиле камере за надзор фаст фуда, у првом тренутку нисам
знала да ли да будем бесна или да плачем. Била сам у неверици. 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 изговори „мама”. И ви онда видите снимак на ком неко прво
„мућка” кутију да види да ли има нешто унутра и процени 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 џепове лоповима. Није моје дете једино којем треба помоћ…
(Слађана, мајка малог Милоша Зарића, „Блиц”, 5. август)
* * *

Петак, 7. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Зграда покрајинског парламента

Иштван Пастор
поново председник
Левнајић заменик
шефа посланичке
групе СНС-а
Конститутивна седница Скупштине АП Војводине, због епидемиолошке ситуације, одржана је у Конгресном центру „Мастер” Новосадског сајма уместо у скупштинском здању, 31.
јула. Посланицима је најпре
мерена температура и дезинфиковане су им руке и обућа, а
у самој сали обезбеђено је растојање између њих.
После потврђивања мандата
120 новоизабраних посланика,
по местима која су заузимали
на листама политичких организација што су прошле цензус,

100 од 114 њих гласало је да
председник Савеза војвођанских Мађара Иштван Пастор
буде реизабран за првог човека покрајинског парламента.
Њему је то трећи председнички мандат. У овом сазиву Скупштине АП Војводине биће и
пет потпредседника – три из
СНС-а, а по један из СПС-а и
ВФ-а. Генерални секретар Скупштине АП Војводине поново
ће бити Никола Бањац.
Шеф посланичке групе СПС–
ЈС Душан Бајатовић изјавио је
да се још увек није говорило о
владајућој коалицији и изразио наду да ће се СПС и ЈС
договорити са СНС-ом о учествовању у власти на свим нивоима. Покрајинска влада ће
бити формирана после Владе
Србије. Засад је јасно само то
да ће у Војводини, поред напредњака, владати и СВМ. Да

подсетимо, коалиција око СНСа има 76, СПС–ЈС 13, СВМ 11,
„Војвођански фронт” шест, листе „Метла” и „За краљевину
Србију – за српско војводство”
по пет, а СРС четири посланика.
На новосадској инаугурацији било је и седморо Панчевки
и Панчеваца. Из нашег града
посланици ће бити напредњаци и по чланица СДПС-а и „Покрета за Банат”. „Дефинитивно” ће у скупштинским клупама наредне четири године седети следећи чланови СНС-а:
дипломирани економиста Марина Томан, адвокат Саша Левнајић (именован за заменика
шефа посланичке групе СНСа), те дипломирани економисти Ивана Росић, Иван Тешић
и Весна Фурунџић. С листе коалиције чији је стожер СНС у
парламент је ушла и Милица
Божић, дипломирани правник,

чланица Социјалдемократске
партије Србије. Међу 120 посланика наћи ће се и дипломирани правник Смиљана Гламочанин Варга, председница
УГ „Покрет за Банат”.
Ево зашто је реч „дефинитивно” под наводницима: могуће је
да ће неко од набројаних преузети неку извршну функцију у
Покрајини или у Панчеву, па
ће онда морати да поднесе оставку на посланичко место. Мада,
то је мало вероватно. Много је
вероватније да ће то бити случај с бројним напредњацима из
других градова, што ће „ослободити простор” да и дипломирани
економиста Нада Милановић,
која је на листи СНС-а била на
81. месту, поново буде посланик у војвођанској скупштини.
Она ће, тако, постати осма
представница нашег града у
Новом Саду.

КОНСТИТУИСАН НОВИ САЗИВ ПАРЛАМЕНТА

Поново ради Народна скупштина
Троје представника
нашег града

* * *
Спремна је сва потребна инфраструктура за увођење тоталитаризма путем интернета и, као што каже Џулијан
Асанж, они који имају физичку контролу над том инфраструктуром – разне државне агенције и приватне
фирме – могу контролисати наше идеје и комуникацију,
а то и чине. Америчка Агенција за националну сигурност, као што знамо, то ради већ неких 20-30 година. Тоталитаризам је стога данас свеприсутан и свеобухватљив,
јер тако тражи баш слобода потрошачког друштва, коју
формира профит као највиши облик те слободе у контексту неолибералне политичке економије и либералне
идеологије демократског капитализма. Таква је квадратура круга, тако је круг затворен.
(Група „Лајбах”, портал „Нова.рс”, 1. август)
* * *
У Нушићевој причи о пороку власти, жудњи за моћи, о
болесном друштву, лако се препознаје стварност у којој
живимо. Препознајемо и широки спектар људских слабости у ликовима којима се смејемо, али који нису нимало безазлени. Ликови из Нушићевих комедија свуда
су око нас и обликују нам стварност.
(Позоришна редитељка Тања Мандић Ригонат, портал
„Директно.рс”, 3. август)
* * *
Као што сам против узимања правде у своје руке, тако
сам и против револуције. И њих нам је било исувише у
прошлости, дисконтинуитет је наш најјачи континуитет.
Најгоре је што се не види нико ко би могао да артикулише тај стварни очај грађана. Ни како, ни у име чега.
(Историчарка Дубравка Стојановић, „Данас”, 1. август)
* * *
Скупштина мора да буде састављена од посланика који
нису у страху од министара. Које нису изабрали сами
министри. Скупштина је аутоматски спречена да врши
своју контролну функцију над извршном влашћу, ухапшена је од извршне власти и због тога све владе двадесет-тридесет година од поновног увођења вишепартијског система могу да раде шта хоће – ми само можемо
да мењамо ко ће да ради шта хоће.
(Професор политичких наука Младен Мрдаљ, „Нови
магазин”, 30. јул)

Од понедељка, 3. августа, наша држава има нови сазив Народне скупштине, пошто је на
седници потврђен мандат за
свих 250 изабраних српских
посланика. Они су, на почетку, положили заклетву:
– Заклињем се да ћу дужност
народног посланика обављати
предано, поштено, савесно и
верно Уставу, да ћу бранити
људска и мањинска права и грађанске слободе и по најбољем
знању и умећу служити грађанима Србије, истини и правди.

Сед ни ци је пред се да ва ла
Смиља Тишма (СПС), најстарији посланик. Пре уласка у
зграду Народне скупштине посланицима, представницима
медија и запосленима мерена
је температура и сви су добили
маске и рукавице, а у сали су
посланици били физички раздвојени преградама од плексигласа.
Председник Србије и СНСа Александар Вучић након састан ка пред сед ни штва те
странке 31. јула рекао је да
постоје четири могуће опције
за коалиције напредњака: са
социјалистима и мањинама,

МАР КО МЛА ДЕ НО ВИЋ (СНС)
Има равно тридесет година.
Завршио је студије на Технолошко-металуршком факултету
Универзитета у Београду и стекао звање мастер инжењер
заштите животне средине. За
одборника у Скупштини града
изабран је 2016, а у том сазиву био је један од најмлађих.
Од 2015. године похађао је
бројне семинаре и едукације из области политичког деловања. Полазник је прве генерације Академије младих политичких лидера у организацији СНС-а и Фондације за српски
народ и државу.

САН ДРА БО ЖИЋ (СНС)
Рођена је 1979. Завршила је
Факултет политичких наука у
Београду и стекла звање дипломираног политиколога за
међународне односе. Од марта 2015. до марта 2018. била
је директорка ЈКП-а „Грејање”. Била је народни посланик и у претходном сазиву
Народне скупштине од 6.
марта 2018. године и чланица Одбора за рад, социјална
питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва,
као и Одбора за права детета.
Председница је Уније жена панчевачког СНС-а и повереница ГО СНС-а у нашем граду.
Као што је познато, 188 посланика има СНС, 32 СПС–ЈС,
11 Шапићев СПАС, девет СВМ,
четири Странка правде и помирења Муамера Зукорлића, а
по три мандата СДА Санџака и
„Албанска демократска алтернатива – уједињена долина”.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

са Шапићем и мањинама, са
социјалистима и Шапићем и
ма њи на ма, и са мо СНС с
мањинама.
Према најновијим информацијама, СНС је одлучио да власт
сачини у коалицији са Шапићевим СПАС-ом. Ако тако буде било, СПС ће отићи у опозицију први пут у последњих
петнаест година, што може довести до врло озбиљних консеквенци када су питању персонална решења у бројним државним фирмама.

Вучић је последњег дана јула казао и да су „многи на
становишту да СНС мора доста тога да промени: људи желе да виде нова лица како у
Скупштини, тако и у Влади”,
па је додао да је то битно и на
локалном нивоу. Најавио је и
да ће се за мање од два месеца формирати влада.
Досадашња премијерка Ана
Брнабић изјавила је 4. августа
да је она један од два кандидата за новог председника Владе

Србије, као и да је и други фаворит из СНС-а.
Панчево ће у Народној скупштини у наредне четири године представљати троје људи: дипломирани политиколог за ме ђу на род не од но се
Сандра Божић (СНС, 1979),
мастер инжењер заштите животне средине Марко Младеновић (СНС, 1990) и професорка физичког васпитања Јустина Пупин Кошћал (СПС,
1983).

ЈУ СТИ НА ПУ ПИН КОШЋАЛ (СПС)
Рођена је 1983. Завршила је
Факултет спорта и физичког
васпитања у Београду и стекла звање професора физичког васпитања, а потом и
Спортску академи,ју у главном граду, смер рукомет. Током студија је радила као
лични тренер, као и у Контроли летења на антистрес програму запослених, а затим, до прошле године, као персонални тренер у Дубаију. Ушла је 2018. године у избор десет најбољих женских персоналних тренера у Дубаију. Потомкиња је научника Михајла Пупина.
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АЛБАНСКИ ПАРАДАЈЗ НА ПАНЧЕВАЧКОЈ ПИЈАЦИ

ПОМОЋ

УКУС ИЗ ДЕТИЊСТВА ЈЕ РЕТКОСТ

Исплата минималца
7. августа

Пољопривредници
уништавају поврће
због ниске цене откупа
Масовна производња
упропастила квалитет
Свако ко је имао прилике да купује
на панчевачкој пијаци могао је да
примети да се купци често распитују
о пореклу краставаца, парадајза, лука, кромпира. Они искуснији и „стари зналци” зближили су се с продавцима и због тога су привилеговани –
добијају сугестије да ли да купе робу
или не. Према речима власника тезги, све је више оних који се распитују о пореклу робе и многи Панчевци
инсистирају, па чак и да их то више
кошта, на домаћем парадајзу, луку
или кромпиру. За разлику од оних
који поврће пазаре у великим маркетима, ова категорија купаца цени квалитет. Мада, у ери у којој живимо, тешко је поверовати да је сав тај домаћи бели лук на тезгама баш српски,
али наши суграђани и даље верују у
традицију и вишегодишње пријатељство с продавцима на пијаци.
Факат је да нико више не продаје
домаћи пасуљ, јер је општепознато
да га нема, док албански и македонски парадајз и даље могу да прођу
као „качаревачки” или „доловачки”.
Било како било, препродаваца је на
нашим пијацама увек било и биће их
још дуго, јер још увек међу нама има
оних који верују у Деда Мраза.

Није фер!
Последњих недеља смо сведоци да многи пољопривредници уништавају тоне
робе (нарочито парадајз) због ниске
цене откупа. Мучи се српски пољопривредник целе године, труди се да род
буде што плоднији и да у пластеницима произведе што више поврћа, надајући се да ће сав тај труд моћи да уновчи. Међутим, кад дође време да се воће и поврће прода, због утицаја тржишта, пропишу се ниске откупне цене,
па пољопривредници често сав свој
труд баце. Таква ситуација је ове године виђена у лесковачком крају, где су
многи морали да униште парадајз јер
је за њега одређена катастрофално ниска откупна цена. Рађа се бес због тога
што улагања не могу да се врате.

Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће држава у петак,
7. августа, исплатити 60 одсто минималне зараде, односно око 18.000
динара по запосленом, за 235.372
привредна субјекта у којима ради
1,01 милион запослених.
Мали је изразио очекивање да
ће ова подршка бити додатни ослонац привреди Србије, а за ту сврху
из буџета државе биће опредељено 18,4 милијарди динара, објавило је Министарство финансија.
– Додатна вредност овог пакета
је то што се односи и на фирме које су основане после 15. марта, а
најкасније до 20. јула ове године,
што значи да је ова мера нека врста подршке почетницима у бизнису, а ми верујемо да међу њима
има пуно младих људи – нагласио
је Мали и додао да је, према подацима Агенције за привредне регистре, таквих фирми укупно 13.550.

ВОДОВОД

Струка каже да српски произвођачи
не могу да конкуришу странцима када је реч о цени. Наиме, нашем је потребно 25 динара за производњу килограма парадајза, док је његова цена
на глобалном тржишту 11 динара (нпр.
толико кошта парадајз из Албаније).

Увоз поврћа
Да је већина робе на пијацама страна,
говоре следећи подаци. У претходних
20 месеци увоз поврћа у Србију износио је 164 милиона евра. Рекордне
месечне вредности увоза ових производа су у првој половини године, па је
тако у априлу 2019. увоз ових артикала у Србију износио око 16,8 милиона
евра. Највише поврћа увозимо из Албаније (23,3 милиона евра) и удео те
земље у укупном српском увозу поврћа износи 14,2 одсто, а потом следе
Холандија (10,7), Шпанија (10,2) и
Северна Македонија (9,7 одсто).
Од 60 врста поврћа, према царинским извештајима, Албанија код седам има највећи удео у укупном увозу
Србије, и то код краставаца (44,8 одсто), парадајза (38,7), црног лука (22,9),
љуте паприке (21,2) и бораније (20,5
посто), а занимљиво је да од прошле
године на српским тезгама претежно

преовлађују албански пасуљ и кромпир (18,5 и 11,1 милион евра). Посебно је занимљиво то да албански произвођачи постају озбиљан конкурент
кинеским произвођачима кад је у питању бели лук, јер је вредност извоза у
Србију с хиљаду евра, колико је износила 2016. године, повећана на 125.000
евра прошле године.

А шта је с квалитетом?
Седамдесетих година у масовној производњи поврћа појавили су се хибриди. Из употребе су избачене старе
сорте зарад приноса, јер је рачуница
јасна – од пет до десет килограма више рода. Мали број људи потрудио се
да сачува семе, да ли из ината, или
просто зато што су волели укусе које
су плодови давали. Нпр. већина људи
се данас слаже да је парадајз безукусан. Сада на српским пијацама има
шеснаест варијетета овог поврћа који
могу да се купе и изгледају потпуно
исто – цр вен ка сти су и окру гли.
Разлика је само у грамажи.
Укус из детињства је нестао јер је
једноставно једном неко закључио да
је спајањем више особина различитих врста могуће направити плод који ће бити отпорнији и давати више

приноса по хектару. Циљано су направљени хибриди који су постали
доминантна категорија у повртарству. Родност која је 30 или 40 одсто
већа од старих варијетета, науштрб
укуса, мириса и боја, није занемарљива када се посматра из угла масовне производње.
По свему судећи, битка је изгубљена када је реч о могућности да поново почне масовна производња оних
правих укусних плодова – укуса из
детињства. Међутим, свако ко има
мало парче земље, може да направи
своју баштицу и, уз мало труда, на
столу се поново могу наћи миришљави и укусни плодови природе. Мада и
ту може бити потешкоћа, на пример
с набавком семења старих варијетета, јер их нема у званичној дистрибуцији пољопривредних апотека, а институти их љубоморно чувају за своје
генетске инжењерске подухвате. Па
ипак, довољно је бити мало технолошки писмен и уз неколико кликова
на интернету пронаћи драгоцено семе, како код нас, тако и у иностранству. Након првог брања, уз адекватна сазнања и примену одговарајућих
метода, семење се може сачувати за
следећу годину.

Постављају се цеви
у Скробари
Градски „Водовод и канализација” доделио је уговор за изградњу
друге фазе водоводне мреже у насељу Скробара фирми „Конструктор инжењеринг” из Билеће, која
има пословницу у Новом Саду.
Изградња ће коштати 12,2 милиона динара, а уговор је додељен после спроведене јавне набавке.
Радови су иначе били процењени на 15,5 милиона динара, а поред „Конструктора”, понуду за овај
посао дала је и група понуђача коју чине београдски „Телегруп” и
„Тим Енерго”, предузетник Зоран
Слијепчевић из Смедеревске Паланке и нишки „Анкер”.
Понуду су имале и панчевачке
фирме „Финнет инжењеринг” и
„Хидровод”, као и београдске фирме „Беонант” и „Хидробел”.
Понуда фирми с „Телегрупом”
на челу износила је 12,49 милиона
динара, панчевачке фирме су понудиле да ураде посао за 13,97 милиона динара, а „Беонантова” понуда била је 14 милиона динара.

ПУТОВАЊА

Новац туриста у опасности
ПОСЛОВАЊЕ НИС-а У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ

Неповољни финансијски показатељ
Због негативних
макроекономских трендова
забележен нето губитак од
10,2 милијарде динара
У првом полугодишту 2020. године
пословање НИС-а било је под снажним
утицајем глобалних неповољних макроекономских околности. То се, пре
свега, односи на пад цена нафте и епидемију ковида 19, која је узроковала
драстичнo смањење потражње за нафтним дериватима у извештајном периоду. У таквим условима приоритети
НИС-а били су очување здравља запослених и потрошача, стабилност на
тржишту нафтних деривата, социјална стабилност запослених и наставак
улагања у кључне развојне пројекте.
НИС је, и у сложеним околностима, успео да очува показатељ EBITDA
на позитивном нивоу од 2,3 милијарде динара, као и позитиван новчани
ток од 6,3 милијарде динара, али је
због негативних макроекономских
трендова забележен нето губитак од
10,2 милијарде динара. У првом полугодишту текуће године обрачунате
обавезе НИС групе по основу јавних
прихода износе 83,9 милијарди динара, што је пет одсто више него у
првом полугодишту 2019. године. Такође, Скупштина акционара НИС-а а.
д. Нови Сад на седници одржаној 30.
јуна 2020. донела је одлуку о исплати
дивиденде из добити за 2019. годину,
на основу које ће укупно бити исплаћене 4,4 милијарде динара.

Ванредне околности
Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, тим поводом је изјавио да се

пословање у првом полугодишту 2020.
године одвијало у околностима незабележеним у глобалној економији:
– Зато са задовољством могу да констатујем да смо у претходном периоду, захваљујући великим напорима
менаџмента и запослених, очували
финансијску стабилност, сигурност
снабдевања на домаћем тржишту, као
и здравље наших колега и потрошача.

У периоду од јануара до јуна просечна вредност барела нафте типа брент
износила је 39,7 долара, што је 40 одсто мање него у истом периоду 2019.
године. Истовремено, потражња за
нафтним дериватима је у појединим
раздобљима извештајног период смањена између 30 и 40 процената, што
је значајно утицало на приходе од
продаје НИС групе. Упркос неповољ-

Ванредне околности од нас траже и
снажне одговоре. У наставку године
бићемо посвећени даљим уштедама,
али нећемо одустати од улагања у
кључне пројекте. У фокусу ће нам,
такође, бити повећање оперативне
ефикасности у свим сегментима пословања, као и напори да, ослањајући
се на сопствене снаге, очувамо социјалну сигурност запослених. Такође,
наставићемо да пружамо подршку заједници у којој послујемо, свесни да
овај тежак период можемо успешније превазићи ако будемо одговорни и
солидарни – рекао је Тјурдењев.

ним макроекономским трендовима,
НИС група је у даљи развој уложила
14,5 милијарди динара. Највише је
инвестирано у област истраживања и
производње нафте и гаса, пројекат
„Дубока прерада” у Рафинерији нафте Панчево и модернизацију малопродајне мреже у Србији и региону.

Узроци
Када је реч о оперативним показатељима, НИС је резултате у области истраживања и производње, упркос кризи, очувао на прошлогодишњем нивоу
– произведено је 636.000 условних

тона нафте и гаса, што је један одсто
мање од прошлогодишњег учинка. У
области прераде и промета НИС је
остварио боље резултате у поређењу с
првом половином 2019. године. У Рафинерији нафте Панчево прерађено
је 1,630 милиона тона сирове нафте
и полупроизвода, што је 35 одсто више него у првом полугодишту прошле године. Истовремено су започете предстартне активности на комплексу „Дубока прерада”. Укупан обим
промета износио је 1,556 милиона тона, односно два одсто више него у
упоредном периоду 2019. године, уз
раст извоза од 42 одсто. У првом полугодишту текуће године, након реконструкције, почело је да ради пет
бензинских станица у Србији, међу
којима и савремене пумпе у Лесковцу. Рад је започела и бензинска станица „Отопени” и 19. станица за снабдевање горивом НИС-а у Румунији.
Поред тога, потрошачима на бензинским ста ни ца ма „НИС Пе трол” и
„Гаспром” омогућено је да први пут у
Србији, путем дигиталне апликације
„Drive.Go”, гориво плате без одласка
на платно место.
Компанија НИС и њени запослени
дали су свој допринос борби против
ширења новог коронавируса. У оквиру тих напора НИС је обезбедио 270
тона авио-горива за хуманитарне летове домаћег авио-превозника „Ер Србија”, док је већински акционар, руска компанија „Гаспром њефт”, донирала гориво за потребе јавних служби Републике Србије. Поред тога,
волонтери НИС-а ангажовали су се
на подршци најугроженијим категоријама становништва и медицинским
радницима.

Власници осам туристичких агенција у Србији тражили су брисање
из регистра односно укидање лиценце за обављање делатности.
Стручњаци сматрају да би због
пандемије бар још педесет малих
организатора путовања могло да
стави катанац на своје агенције. То
би, како сада ствари стоје, могло да
угрози и реализацију заменских путовања, на која грађани имају право захваљујући уредби Владе Србије. На основу тог прописа грађани
који, због коронавируса, нису отпутовали на већ плаћено летовање,
добили су могућност да на исту дестинацију оду следеће године.
Требало би да туристима који
желе новац назад уплаћена сума буде враћена после 14. јануара 2022.
године.
Иако су ваучери о заменским путовањима осигурани полисом, коју
треба да има свака туристичка агенција, то не значи да ће и сви путници моћи да их искористе, уколико оне банкротирају и затворе
се. Да ли ће полиса покрити вредност ваучера свих путника поједине агенције, зависи од самих осигуравајућих кућа, али и од разлога
за банкрот. Јер, уколико оне покрену истрагу о пословању агенције и узроцима пропасти, путници
би могли да остану без надокнаде.
Наиме, има доста агенција које
нису измириле дуговања осигуравајућим кућама, иако су биле у
обавези, тако да аранжмани њихових путника нису ни осигурани.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
ПРЕПОРУKЕ ЗА БЕЗБЕДНО РАСХЛАЂИВАЊЕ

ХИ Т НА ПО МО Ћ

КОЈЕ БОЛЕСТИ ВРЕБАЈУ
НА КУПАЛИШТИМА

Кад се сукобе болест
и страх

Пише:
др Мирослав Тепшић
Промене које се дешавају готово свакодневно услед пандемије коронавируса, а тичу
се наших здравствених навика и начина комуникације
с људима из непосредне радне и животне околине, постале су предмет истинског
преиспитивања наших краткорочних и дугорочних циљева, планова, жеља и приоритета. Логична питања су
колико су ове промене трајне и колико сами можемо да
ублажимо њихов утицај на
све оно што нам је важно у
животу.
Као здравствени радници
непрекидно истичемо важност
подршке породице и пријатеља у борби против стреса и
болести. Јасно нам је да су
старији суграђани посебно
угрожена категорија због усамљености, отежаног кретања,
хроничних болести и психичких промена удружених с депресијом. До јуче смо мислили да ћемо ефикаснијим одговором друштва проблеме
људи трећег доба свести на
разумну меру. Данас пак постоји реална опасност да се
неповољне здравствене прилике прошире на популацију
средњег животног доба и ону
млађу.
У ре ша ва њу све у куп них
проблема које нам је пандемија донела најгори могући
пут је некритичко прихватање мноштва информација и
дезинформација којима смо
свакодневно бомбардовани.
Одговор може бити само у
фор ми ра њу чвр стог ста ва
према томе са чиме се суочавамо и шта нам је чинити.
Давно је распршена илузија
да је могуће доћи до сваког

зараженог и његових контаката. Примена драстичних
мера изолације, спречавања
кретања, затварања фабрика
и школа није довела до нестанка вируса, а донела је
многобројне проблеме кад су
у питању економија и јавно
здравље. Здравствени радници се, поред искуства и знања, умногоме ослањају на интуицију, а она нам говори да
не можемо у исту раван стављати пацијенте који имају
очигледну клиничку слику
инфекције, високу температуру, пнеумонију и кашаљ, с
тестираним појединцима који су били позитивни на тесту на коронавирус, и који
су без икаквих симптома. Јасно нам је свима да поузданост тих тестова још увек није на задовољавајућем нивоу
и да примена изолације свих
који су били у контакту са
онима који су позитивни на
тесту доводи те особе у реалне животне проблеме, јер се
веома често дешава да нико
не испољи болест. О проблеми ма у здрав ству ко је тај
приступ доноси не треба ни
говорити, јер их сви тренутно преживљавамо.
Дакле, морамо да се с терена епидемије страха преселимо на терен реалне медицине, која неће уважавати само епидемиолошке студије, већ и искуства инфекто ло га и кли ни ча ра. Сви
доказани терапијски протоколи су добродошли у овој
борби и ту су нам и те како
важна искуства лекара који
су непосредно лечили оболеле од ковида 19. Требало
би да та искуства буду предмет размене и поучавања у
нашој медицинској заједници, а све то би унапредило
ефикасност нашег здравственог система. Нема те светске организације и моћног
лобија који може да буде јачи од нечије жеље и моћи
да спасе живот тешко оболелог. Не сумњам да ће овакав приступ помоћи свима
нама, како здравственим радницима у њиховим напорима да одрже функционалност целокупног здравственог система, тако и нашем
становништву у борби против болести и страха, а за
живот достојан човека.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Чај који спасава
од врућине

Ево чаја који ће вашем организму помоћи да се лакше прилагоди
врућинама.
Састојци: по једна кашика шипка, матичњака и хибискуса, четвртина кашичице ђумбира, две-три кесице чаја од роибоса, три
децилитра сока од рибизле, боровнице, купина или вишања и три
кесице зеленог чаја.
Посебно скувајте зелени чај с пола литра воде, а остале чајеве и ђумбир прелијте са четири литра вреле воде и оставите да
одстоји 20 минута. Процедите и додајте зелени чај и сок. По жељи засладите с мало меда и малтекса и пијте док је млако.
Овај чај можете пити и уместо воде, јер надокнађује електролите, јача отпорност организма, расхлађује и враћа енергију. Када је врућина превелика, узимајте на сваких неколико минута по
гутљај течности.

Петак, 7. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Није само коронавирус оно о
чему би требало да бринете када одлазите на купање. И пре
пандемије ваљало је повести
рачуна о својој безбедности на
базену, језеру, реци или мору,
јер је познато да по повратку с
купалишта лако са собом можете понети и неки здравствени проблем. Ево најчешћих међу њима, а ту су и савети лекара како да се заштитите.

у питању базен, Бела стена,
језеро у Качареву или у Белој
Цркви, или нека друга водена
површина. И пре пандемије
ваљало је повести рачуна о
својој безбедности, јер на таквим местима вреба сијасет

посебно када стоје на ивици
базена. Вода није пријатељ бактерија, вируса и гљивица. Она
не погодује њиховом развоју,
за разлику од влажних и добро
осунчаних површина крај базена. Чим дође до промена на

Вирусне брадавице
Ако по плочицама базена и по
плажи ходате боси, на табанима ће вам се сигурно створити
ранице, идеална места за продор вируса.
Брадавице најчешће изазива хумани папилома вирус, који дуго опстаје ван тела. Инкубација траје и до шест месеци,
тако да се код већине пацијената прве израслине појављују
током јесени и зиме.

Упркос епидемији коронавируса базени, аква-паркови и
плаже на обалама река и језера широм Србије врве од купача. Страх од заразе коронавирусом свакако постоји, али потреба за расхлађивањем у данима великих врућина ипак је
изгледа јача.
Грађане је засигурно охрабрило и то што стручњаци не
сматрају да се зараза може проширити преко воде, уз напомену да, ако се придржавате прописаних мера безбедности, односно ако држите дистанцу и
ако ван воде користите маску,
не би требало да буде проблема.

Где је најсигурније
Требало би да је вода на базенима најбезбеднија,
јер садржи хлор,
а ту вас на
мере безбедности подсећају и спасиоци.
Такав је случај на градском базену у Панчеву, где је, по одлуци
локалног кризног
штаба, број купача ограничен на
250, а прописане су и друге безбедносне мере. Више пута у току дана врши се дезинфекција бетонских површина,
односно платоа око базена, а
вода у дезобаријерама испод
тушева и на улазу у објекат мења се чешће него иначе. Базенска вода се континуирано
хлорише, а ниво хлора је од
0,8 до 1 мг/л. Уз то, Завод за
јавно здравље Панчево два пута недељно спроводи контроле
и запосленима на базену издаје упутства о поступању.
Ипак, није само коронавирус оно о чему би требало да
бринете када одлазите на купање, без обзира на то да ли је

Инфекције коже

других опасности које вам могу угрозити здравље. Ево најчешћих међу њима.

Kонјунктивитис
Ову инфекцију очију најчешће изазивају вируси и
бактерије који се преносе путем воде, прљавих
руку или пешкира.
Да бисте избегли инфекцију, умијте се сваки пут
кад изађете из базена, не користите туђ пешкир и не додирујте лице прљавим рукама.

Атлетско стопало
Једна од најчешћих и најупорни јих ин фек ци ја на зи ва се
атлетско стопало. Изазива је
кандида, гљивица која се под
дејством влаге и топлоте брзо
шири и размножава. Веома је
отпорна и дуго опстаје ван организма на мокрим плочицама крај базена, испод тушева,
на лежаљкама…
Ова инфекција се дуго лечи.
Инсистира се на томе да људи
с гљивичним обољењем стопала, у народу познатијим као
атлетско стопало, никако не
ко ри сте ба зе не. Ри зик је
присутан и док се купају, али

кожи попут свраба, црвенила,
перутања коже или пликова,
што су симптоми атлетског стопала, потребно је да се одмах
обратите лекару како бисте заштитили себе и друге.

Дијареја
Вода у језерима и базенима пуна је бактерија, па је довољно
да прогутате само мало загађене воде и да се инфицирате
салмонелом, шигелом или ешерихијом коли, које изазивају

који мора бити постепен,
због разлике у температури
тела и воде. Веома је важно
да се придржавате овог правила да тело не би доживело шок, који може бити и
фаталан.

• Не користите алкохол на
купалишту.
• Базен и сличне водене
површине не служе за обављање физиолошких потреба!
• Избегавајте роњење, нарочито отворених очију. Ако
роните, користите маску или
заштитне наочаре.
• Не улазите у воду с контактним сочивима.
• Не гутајте воду из базена.

Због појачаног знојења, излагања сунцу, ношења уске одеће
или мајица од синтетике, на леђима и грудима појављују се
ситне црвене бубуљице које пуцају. У контакту иритиране коже и бактерија којих има и у
базенима и у језерима може доћи до озбиљне инфекције, која
захтева дерматолошко лечење.
Да бисте спречили ширење
инфекције, никада не трљајте
тело пешкиром, већ вишак воде благо покупите чистим меким пешкиром. Гљивичне инфекције коже најчешће захватају пазух и препоне.

Вагиналне инфекције
Гљивица кандида нормални је
становник дебелог црева и под

ХЛОР ШТИ ТИ, АЛИ И ШКО ДИ
За очување здравља купача
најважнија је редовна контрола воде у базенима и
оптимална концентрација хлора,
који уништава већину вируса, бактерија,
гљивица и паразита.
дијареју, грчеве, јаке болове у
стомаку и веома високу температуру.
Блажи облик инфекције не
зах те ва по себ но ле че ње јер

НА ОВО ПО СЕБ НО ОБРА ТИ ТЕ ПА ЖЊУ
На хигијенску исправност воде за купање, поготово оне у
базену, у великој мери могу
утицати и сами купачи, те је
ради безбеднијег и безбрижнијег купања, како би се
знатно смањио ризик од инфекција, али и повреда, важно поштовање одређених
превентивних санитар но-хи ги јен ских
мера. Ево најважнијих препорука.
• Пре уласка у базен обавезно се истуширајте и исперите
лице чистом водом.
• Обавезно прођите кроз дезобаријеру за дезинфекцију стопала
и папуча на уласку у круг базена и на изласку из тоалета.
• Избегавајте трчање око
базена, седење на влажним
површинама непосредно око
базена (на ивици базена) и
скакање у базен.
• Око базена ходајте у папучама.
• Битна ставка пре купања је и припрема за улазак,

тегобе пролазе за дан-два ако
се одмарате и узимате пуно
течности. Међутим, уколико
висока температура и болови у
стомаку трају дуже од два дана, а нарочито ако имате велики број течних столица, обавезно се обратите лекару.

• Родитељима се препоручује да децу не пуштају на купање без надзора, а деци испод три године се не саветује
купање у јавним базенима.
• Избегавајте коришћење
базена у случају сниженог
имунитета или постојања инфекција коже
и слузокоже, ока и
ува, мокраћних путева, полних болести,
цревних инфекција,
као и у периоду опоравка од наведених
обоље ња (две недеље након престанка свих симптома
болести).
• Увек користите
чисте и суве пешкире и избегавајте седење у мокром купаћем костиму, јер влага и
топлота подстичу развој и
размножавање бактерија,
вируса и гљивица.
• По повратку с базена
обавезно се добро истуширајте сапуном и водом и пажљиво обришите цело тело,
а посебно препоне, пазухе и
ножне прсте.

Превелика концентрација
хлора пак доводи до иритације коже тела и слузокоже очију, посебно ако се не
истуширате по изласку из базена. Опет,
мањак хлора у води омогућава опстанак микроорганизама и повећава ризик од
инфекција.
утицајем влаге и топлоте брзо
се размножава. Томе нарочито
погодују седење на плочицама
базена, мокром пешкиру, у влажном купаћем костиму, као и
неадекватна хигијена.
На базену можете да добијете и бактеријску инфекцију коју најчешће изазивају хламидија, микроплазма и уреаплазма, али и вирусни херпес или
хумани папилома вирус који
изазива кондиломе. Иако се ове
инфекције углавном преносе
сексуалним путем, могу да се
добију и преко влажног пешкира. Да бисте се заштитили, не
користите туђе пешкире.

Упала ушију
Инфекције спољних ушних канала спадају међу најчешће
летње тегобе и првенствено се
јављају код деце и одраслих
који су дошли у контакт са загађеном базенском или језерском водом.
У највећем броју случајева
упалу уха изазивају бактерије,
а симптоми су јак бол, запушеност и повишена температура.
Не покушавајте да очистите уво
штапићима, јер ћете тако пренети инфекцију из спољног у
унутрашњи канал, већ потражите помоћ лекара, који ће вам,
уколико је потребно, преписати одговарајући антибиотик.

Страну
припремила
Драгана
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Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 7 АВГУСТ 2020 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. АВГУСТА 2020.
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СЕМЕЈНИ ПРИКАЗНИ

НЕКОЈ КОЈ ”ЛОВИ“ СВЕДОЦИ
ИЛИ РАСЧАЖУВАЧИ ...
Браќа со различни
презимиња

матичната книга на родени и вчудоневидена дознала дека има друго
име и презиме.
Секако, постојат административни грешки, меѓутоа и освојувачките
претензии по Првата и Втората
светска војна ги ” кроеле“ и имињата и презимињата.

Грешка или желба
на поединец?
Многумина нашинци и не само тие,
прават семејно стебло. ”Ловат“ постари сведоци или раскажувачи, кои
со разговор можат да помогнат да
се заокружи приказната за прадедовците, дедовците, вујкоците,
чичковците и да добијат битни податоци за потомството. При правење на родослов најголемо изненадување е кога ќе се открие родени
браќа да имат различни презимиња. Типичен пример за тоа е и приказната 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 комуникација. За нив разговарам и со внуците 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 презимиња – Србиновски (двајца),
Сребреновски (двајца) и Смилевски (еден). Несватливо, но вистинито. Намерно или случајно, при запишувањето во книгите на родените е направена грешка. Некогаш не
само имиња, туку и презимиња давале 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

Истрајност или помирливост

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 семејство 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 одалечените села тешко се доаѓало до матичната служба. Оваа работа им е
доверувана на комшии и роднини
кои не располагале со точните податоци и ”кумувале“ и за имиња и за
презимиња.
Во помалите места ученик можел
да запише средно училиште без извод од матични книги на родени. Една Панчевка дури пред запишување
на факултет во Скопје зела извод од

Постојат законски можности за да
се исправат случајните или намерните грешки во личните документи
на луѓето. Некои луѓе се истрајни во
тоа, но многумина помирливо прифатиле родените браќа и сестри да
имат различни презимиња. Кога
имаат потреба , во врска со наследство или некоја друга процедура тогаш заинтересираните чинат се да
докажат кои се и што се.
– И Покрај тоа што можат да се
направат промени во личните документ не е ни најмалку едноставно
ако тоа се прави после неколку децении. Тогаш веќе се оформиле семејства. Девојчињата претежно го
менуват презимето кога ќе се омажат, но тешко е за невеста, ако
нејзиниот маж го промени презимето.Најчесто луѓето се помирливи и
мрзливи за да одат од институција
до институција и да барат исправки
на лични документи. И финасискиот ефект е во прашање – вели Стеван Србиновски.
Браќа по крв пред се се браќа. Поубаво би било да имаат и исто презиме. Ако веќе не е така и ако во догледно време не е направена исправка 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.

Во потрага по
традицијата
» страница VII

Нов почеток –
креативност
» страница VIII
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ЖИВОТЕН ПАТ НА ИЛИЈА БЕТИНСКИ МАЛЕШ

ПРЕВEДУВАЧ, ПОЕТ, ПИСАТЕЛ, НАУЧНИК...
„Како човек да прикажува за
себеси? На кој начин да кажува за настаните што за другите луѓе се безлични, монотони и безвредни за спомнување, 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 доволна кажувањето за себе да
му го отстапи на друг, кој го
почитува затоа што е Македонец, човек и поет, писател,
преведувач и научник со мал
броj научни трудови, но особено значајни за македонскиот јазик.Тоа ни го рече
Илија Бетински, или поточно Илија Бетински Малеш,
кога му рековме дека сакаме
да го претставиме на редовните читатели и почитувачи на весникот „Панчевац“.
Илија Бетински Малеш е роден во Берово во 1946 „гладна
година“, во сиромашно семејство, како прво од петте
машки деца на неговите
родители Никола и Благородна. Најдобро засолниште од
сиромаштијата му биле книгите и мечтата – фантазијата.
Уште како мал му помагал на
татко му во неговите напори
да го прехрани бројното семејство: петте деца, дедо им,
баба им и тетка им.
Основно и средно училиште завршил во родното место.
По наговор од пријател на
татка му, се запишал на Електро-машинскиот факултет во
Скопје. Поради недостиг на
финансиски средства, се префрли на Филозофскиот факултет, групата македонски
јазик со историја на книжевностите на народите на СФРЈ.
Дипломирал по три и пол години. По отслужувањето на
воениот рок, се вратил во Берово. 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 вработување како приправник-преведувач за македонски јазик во Бирото за преведување во Собранието на СФРЈ младешките
сништа и мечти го „довеле“
Илија Бетински во 1971 годи-

на од Берово во Белград. Работел и како преведувач-лектор
за македонски јазик во Службата за преведување на Сојузниот извршен совет. Истрајувал и како лектор по македонски јазик во Бирото за преведување на Собранието на
СФРЈ. Работел и редактирање
на сите законски текстови што
биле разгледувани на седниците на Собранието на СФРЈ
за потребите на Комисијата за
утврдување на идентичноста
на текстовите на јазиците на
народите на СФРЈ, како и редактирање на усвоените законски текстови за потребите
на Секретаријатот за законодавство на Собранието на
СФРЈ, како нивна подготовка
за објавување во „Службен
лист на СФРЈ“.
Се пронашол себеси и како
уредник на изданието за македонски јазик за потребите на
Комисијата за утврдување на
идентичноста на текстовите
на јазиците на народите на
СФРЈ и на Секретаријатот за
законодавство на Собранието
на СФРЈ. Посебно му е драго
што секое поместување во работната положба (четири пати) одело на конкурс и анонимен испит за писменост и проверка на способноста за си-

мултано и консекутивно преведување. Во почетокот на
1993 година заминал во инвалидска пензија, но таа не била
доволна за преживување.
За среќа, уште порано го
привлекувале разни занаети:
автомеханичарски, пресвлекување на мебел, правење мебел
по мерка, керамичарски, електричарски, водоинсталатерски, ѕидарски и молерски...
Знаејќи дека е слободен и без
работа, го повикувале пријателите, а потоа и оние што виделе дека ги владее тие занаети.
Тие работи му овозможиле да
си ги намирува животните
трошоци за семејството.
Остварена дамнешна
желба

Овој виспрен човек десеттина години преведува поезија
и проза. Тоа го работи со задоволство и со цел, на свој начин на самопрокламираните
преведувачи да им покажe
што значи превод и што значи 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, Зоран Бингулац, Љубивое Ршумовиќ, Матија Беќковиќ и

други поети и писатели. До
денес има над педесетина
преводи, првенствено од
српски на македонски јазик и
десетина преводи од македонски на српски. Со задоволство кажува дека ја остварил својата дамнешна желба:
го превел прочуеното дело
„Сердарот и Автобиографијата“ на Григор Прличев од
македонски на српски јазик и
ја запознал српската читателска публика со ова грандиозно дело од македонската
литература.
Дијалектолошката обработка на беровскиот говор ја
започнал со изработката на
својата дипломска задача и,
всушност, не ја прекинал сè
до завршувањето на научниот 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 извонредни оценки е промовиран во Берово. Втората промоција е организирана на Меѓународниот саем на книгата
во Белград во 2014 година.
Делото ”Сердарот и Автобиографијата“ е промовирано во
Клубот на книжевници на 29
јуни во Белград.

Како продолжение на трудот „Беровскиот говор“,
Илија Бетински, сега веќе –
Малеш, изработил и „Историско-дијалектолошка анализа“ на беровскиот говор во
збирката „Народни песни од
Малеш“ од Станко Костиќ
(Костовски). Оригиналниот
ракопис на народните песни

од Малеш, што ги запишал
Станко Костовски во 1899 –
1900 година, се наоѓа во Архивата на САНУ.
Кога го ставија оригиналниот 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 убавина каква не сретнав во ниедна друга збирка. Не без
причина, Јаша Продановиќ,
најдобриот истражувач на
српската народна поезија,
ставил четири од тие песни
во својата антологија „Женске народне песме“ (Белград
1925). Со исклучително големо задоволство ги акцентирав песните, изработив неколку додатоци за кои сметав
дека се интересни и речник
на помалку познати зборови.
Тој голем материјал од повеќе
од 400 страници го редактирав. Печатен е 2018 година,
како проект на Институтот за
македонски јазик „Крсте Мисирков“ – 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
работи приказ на некои дела
што се однесуваат на македонската историја.
Посебно задоволство и награда му се среќните лица на
авторите чии дела ги превел,
како и возбудата што ја предизвкуваат неговите научнии
трудови. Институтот за македонски јазик приредил три

промоции на збирката „Народни песни од Малеш“ од
Станко Костовски, со историско-дијалектолошка анализа од Илија Бетински Малеш.
И тој труд го исполнува и
поттикнува да оди по трасираниот творечки пат.
В. Митковска

ГЛАСАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА

МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ И ИЗБОРИТЕ ВО СРБИЈА

Иселениците без пратеници

Неуспех на
сите нивoa

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 избираат 123 пратеника при што територијата на РСМ е поделена на
шест изборни единици.
Гласањето за избор на пратеници од дијаспората за прв пат
беше спроведено во дипломатско-конзулзрните птретставништва (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 Америка, Австралија и Азија.
Доколку во Изборната единица 7 (ИЕ-7) ниту една од листите на пратеници не го добила
потребниот број на гласови, не

се избира пратеник. Ова се случи на претходните парламентарни избори. Од пијавените
20.573 лица запишани во Посебниот бирачки список на македонската дијаспората, на гласање излегле само 8.475 лица и
ниту една од четирите листи не
добила зелено светло.
Нажалост,
македонската
дијаспора нема свои претставници 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 гласањето. Во согласност со Решението на ДИК, донесено во март
месец годинава, дијаспората во
иднина нема да гласа за свој
пратеник. Избирачи пријавени
за гласање во ДКП своето гласачко право можеа да го остварат на избирачките места според адресата на живеење во Република Северна Македонија.
Проблемите се познати, но и
по неколку изборни циклуси,
не е најдено поинакво решение
за гласање. Ова прашање повторно е актуелизирано пред неодамнешните избори во Македонија. Дијаспората, оправдано
се лути, но и бара одговор зош-

то наши луѓе во странство не
сакат да гласат „за себе“, за избор на свои пратеници, ниту за
претседателските избори.
Во 2019 година, за избор на
Претседател на РСМ, од дијаспора се пријавија 1.781 лица, а
гласаа само 825. Пресметките
покажуваат дека околу 30 милиони денари (приближно
500.000 евра) чинат трошоците
за изборите спроведени во 32
дипломатско-конзуларни претставништва, без оглед на
бројот на пријавени лица (минимум 10 во една земја).
Државната изборна комисија,
но и сите здрженија и асоцијации на ислениците во светот, во повеќе наврати посочуваат дека за следните избори треба
да се измени начинот на гласање
и да се врати стекнатото право.
Експерти предлагаат електронско 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 многомина не го пријавуват своето
отсуство повеќе од една година
кога ја напуштат државата.

Според резултатите од јун-

ските републички, покраински и општински избори во
Република Србија, три партии ќе го чинат републичкиот
парламент ( СНС, СПС и
СПАС). Од малцинските партии Унгарците, Бошњаците (
со две партии) и Албанците
успеаа да освојат пратенички
места во Собранието на
Србија. Во покраинското собрание само Унгарците ќе имаат свои пратеници.
На овие избори се покажа
сета разединетост и неслога на
трите македонски партии: Демократска партија на Македонците во Србија ДПМ, Партија на Македонците во Србија
( ПМС ) и Македонска партија
во Србија (МАКСС ). Овие
партии останаа со ”кратки ракави„ и без одборничко место
и во локалните самоуправи.
ДПМ, на републичките и
покраинските избори настапи во коалиција со партијата
на Муамер Зукорлиќ, која освои четири пратенички места
во републичкиот парламент.

Представникот од македонската партија беше на девето
место на заедничката листа.
За локалните избори оваа
партија не успеа да собере доволно потписи во ниту една
општина.
На овие избори не учествуваше ПМС, спротивно на сите очекувања и размислувања
и учество во власта. Како
малцинска партија се одлучи
за бојкот на изборите и потпиша договор за соработка со
опзиционата партија ДС на
Лутовац. Во врска со одлуката за бојкот карактеристичен
е примерот со Градскиот одбор на оваа партија во Врање.
Председателот на тој одбор,
незадоволен од таквата одлука направил нов Градски одбор, но сега со ДПМ, собрал
доволен број потписи и излегол на локални избори со листа број осум ” За братство и
единство”, но останале без одборничко место.
И МАКСС не учествуваше
во изборниот натпревар. Македонците преку трите пар-

тии не успеаја да освојат одборничко место дури ни во
Општина Панчево, која е позната како ”најмакедонска“ во
Србија. Малцински партии
кои учествуваа на локалните
избори ќе имат свои одборници широм Србија. Така на
пример Руска странка со седиште 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 глатко. Во претходните избори во
2016 година Македонците во
Србија имаа барем двајца одборници. ДПМ во коалиција
со СПС имаше свој претставник во Панчево, а ПМС во
коалиција со СНС имаше одборник во Г. Милановец, кој
што беше и член на општинскиот совет задолжен за човечки права и национални
малцинства.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. АВГУСТА 2020. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 7 АВГУСТ 2020

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

ПОРОДИЧНЕ ПРИЧЕ

НЕКО КО „ЛОВИ” СВЕДОКЕ ИЛИ ПРИПОВЕДАЧЕ...

Де се так вр ста
спе ци ја ли те та
» страна V

Браћа с различитим
презименима
Грешка или жеља
појединца?
Многи наши људи, и не само они,
праве породична стабла. „Лове” старије сведоке или приповедаче који
кроз разговор могу да помогну да се
заокружи прича о прадедама, дедама, ујацима, стричевима и да се добију битни подаци за потомство. При
прављењу родослова највеће изненађење буде када се открије да рођена
браћа имају различита презимена.
Типичан пример тога је прича Стева на Ср би нов ског, пен зи о ни саног
професора руског језика из Вршца.
– Пореклом сам из Поречја. Мој дом
је Вршац. Породице моје браће живе у
Македонији. С блиском родбином сам
често у контакту. То нам омогућавају
савремена средства комуникације. О
њима разговарам и са унуцима да би
знали одакле су нам корени и ко је како успео у животу. Када причамо о својим породицама с пријатељима, кажем
им да смо ми петорица браће, али с
различитим презименима: Србиновски
(двојица), Сребреновски (двојица) и
Смилевски. Несхватљиво, али истинито. Намерно или случајно, при уписивању у књиге рођених направљена је
грешка. Некад су не само имена већ и
презимена давали према имену неког
блиског и цењеног рођака. Како на
имена, тако су и на презимена утицала
и нова места живљења. Без сумње, моје презиме је према имену прадеде Србина – објашњава Стеван Србиновски.
„Кумовали” и за име и презиме
Истину о браћи с различитим презименима приближио нам је и Живко Апостолски – Апостоловски из Јабу ке, ро ђен у Ми ле ти ну, се лу у
близини Тетова. У његовој породици тројица браће имају три различита презимена: Апостолски, Апосто лов ски и Апо сто ло вић. Пре ма
ње го вом ми шље њу, гре шке при

У потрази за
традицијом
» страна V

уписивању у матичне књиге рођених
су последица непажње или нестручности лица која су издавала документа. Деца су добијала имена и презимена омиљеног деде или стрица.
Постојале су грешке и при пријави,
будући да се из удаљених села тешко
долазило до матичне службе. Овај
посао је повераван комшијама и родбини који нису располагали тачним
подацима, па су „кумовали” именима и презименима.
У мањим местима ученик је могао
да упише и средњу школу без извода
из матичне књиге рођених. Једна
Панчевка је тек пред упис на факултет у Скопљу узела извод из матичне
књиге рођених и, зачуђена, сазнала да
има друго и име и презиме.

Свакако, постоје административне
грешке, међутим и освајачке претензије у Првом и Другом светском рату
„кројиле” су и имена и презимена.
Истрајност или помирљивост
Постоје законске могућности за исправљање случајних или намерних
грешака у личним документима људи. Неки људи су истрајни у томе, али
већина је помирљиво прихватила да
рођена браћа и сестре имају различита презимена. Када имају потребу, у
вези с наследством или неком другом
процедуром, тада заинтересовани раде све да докажу ко су и шта су.
– И поред тога што могу да се направе промене у личним документима, није ни најмање једноставно ако

се то уради после неколико деценија.
Тада су се већ оформиле породице.
Девојке претежно мењају презимена
када се удају, но тешко је за невесту
ако јој муж мења презиме. Најчешће
су људи помирљиви и инертни да би
ишли од институције до институције
и да траже исправке личних докумената. И финансијски ефекат се разматра – каже Стеван Србиновски.
Браћа по крви су пре свега браћа.
Било би лепше да имају и исто презиме. Ако већ није тако и ако у догледно
време није направљена исправка у документима, не треба да носе терет на
плећима целог живота. Реалност је
најбоље прихватио Живко из Јабуке.
Он је познат као човек са два презимена – Апостолски и Апостоловски.

Но ви по че так –
кре а тив ност
» страна VI
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ЖИВОТНИ ПУТ ИЛИЈЕ БЕТИНСКОГ МАЛЕША

ПРЕВОДИЛАЦ, ПЕСНИК, ПИСАЦ, НАУЧНИК...
„Како човек да прича о себи?
На који начин да говори о дешавањима која су за друге људе безлична, монотона и безвред на за по ми ња ње, а за
неког су била пресудна, па су
се усадила у душу и пустила
ко рен ду бље од нај ду бљег
светског океана, да нико и никада не може да их откорени?
Довољан разлог да разговор о
себи уступи другоме, који га
поштује зато што је Македонац, чо век и пе сник, пи сац,
преводилац и научник с малим бројем научних радова,
али веома значајних, о македонском језику.” То нам је рекао Илија Бетински, тачније
Илија Бетински Малеш, када
смо му рекли да желимо да га
представимо редовним читаоцима и поштоваоцима листа
„Панчевац”.
Илија Бетински Малеш је рођен у Берову 1946. „гладне године”, у сиромашној породици, као прво од петоро мушке
деце његових родитеља Николе и Благородне. Најбољи заклон од сиромаштва су му биле књиге и машта – фантазија.
Још као мали помагао је оцу у
напорима да прехрани бројну
породицу: петоро деце, деду,
бабу и тетку.
Основну и средњу школу је
завршио у родном месту. На
наговор очевог пријатеља,
уписао је Електромашински
факултет у Скопљу. Услед недостатка финансијских средстава, пребацио се на Филозофски факултет, на групу за
македонски језик са историјом књижевности народа
СФРЈ. Дипломирао је након
три и по године. По одслужењу војног рока вратио се у Берово. И поред тога што се пријавио на више од 25 конкурса
за професора македонског језика, остао је без посла читаву
једну „гладну годину”.

Истрајавао је и као лектор за
македонски језик у Бироу за
превођење Скупштине СФРЈ.
Радио је и редактуру свих законских текстова који су били
разматрани на седницама
Скупштине СФРЈ за потребе
Комисије
за
утврђивање

идентичности текстова на језицима народа СФРЈ, као и
редактуру усвојених законских текстова за потребе Секретаријата за законодавство
Скупштине СФРЈ, као и њихову припрему за објављивање у
„Службеном листу СФРЈ”.

Трасирао пут до Београда
Након првог запослења као
приправник преводилац за
македонски језик у Бироу за
превођење у Скупштини
СФРЈ, младалачки снови и
маштања су Илију Бетинског
1971. године „довели” у Београд. Радио је и као преводилац и лектор за македонски језик у Служби за превођење
Савезног извршног већа.

Себе је пронашао и у уређивању издања на македонском
језику за потребе Комисије за
утврђивање идентичности текстова на језицима народа СФРЈ
и Секретаријата законодавства
Скупштине СФРЈ. Посебно му
је драго што је свако премештање у оквиру посла (четири
пута) било по конкурсу и на
основу анонимног испита писмености и провере способности за симултано и консекутивно превођење. Почетком 1993.
године отишао је у инвалидску
пензију, али она није била довољна за преживљавање.
Срећом, још раније су га
привлачили разни занати: аутомеханичарски, пресвлачење
намештаја, прављење намештаја по мери, керамичарски,
електричарски, водоинсталатерски, зидарски и молерски...
Знајући да је слободан и без посла, звали су га пријатељи, а
потом и други који су видели
да влада тим занатима. Ови послови су му омогућили да
намири животне трошкове за
породицу.
Остварена давнашња жеља
Овај виспрен човек десетинама
година преводи поезију и прозу. То ради са задовољством и с
циљем да, на свој начин, само-

прокламованим преводиоцима
покаже шта значи превод и шта
значи препев, а и из финансијских разлога. Превео је и роман
с бугарског на македонски језик. Међу његовим преводима
су и дела Радомира Андрића,
Миљурка Вукадиновића, Зорана Бингулца, Љубивоја Ршумовића, Матије Бећковића и других песника и писаца. До данас
има више од педесет превода,
првенствено са српског на македонски језик, а и десетине
превода с македонског на српски језик. Са задовољством каже да је остварио своју давнашњу жељу: превео је чувено
дело „Сердар” и „Аутобиографију” Григора Прличева с македонског на српски језик и
упознао српску читалачку публику са овим грандиозним делом македонске литературе.
Дијалектолошком обрадом
беровског наречја започео је
израду свог дипломског рада и,
у суштини, није је прекинуо све
до завршетка научног рада „Беровски говор”, 2011. године.
Рад је штампан 2013. године
као пројекат Института за македонски језик „Крсте Мисирков” у Скопљу. Исте године је
са изванредним оценама промовисан у Берову. Друга
промоција је организована на

Међународном сајму књига у
Београду 2014. године. Дело
„Сердар” и „Аутобиографија”
промовисано је у Клубу књижевника 29. јуна у Београду.
Као продужетак рада „Беровски говор”, Илија Бетински, сада већ – Малеш, израдио је и
„Историјско-дијалектолошку
анализу” беровског говора у
збирци „Народне песме Малеша” Станка Костића (Костовског). Оригинални рукопис народних песама Малеша, које је
записао Станко Костовски
1899–1900. године, налази се у
архиви САНУ.
– Када су ставили оригинални рукопис стар 114 година испред мене, толико сам се узбудио да сам се читав стресао,
као да имам грозницу. Тресле
су ми се руке, па нисам могао
ни да га отворим макар да видим прву страницу. Боже, колики је труд уложен да се запише и препише 175 песама, с
лепотом коју нисам срео ни у
једној другој збирци. Не без
разлога, Јаша Продановић, најбољи истраживач српске народне поезије, ставио је четири од тих песама у своју
антологију „Женске народне
песме” (Београд, 1925). Са изузетним задовољством сам акцентовао песме, израдио неколико додатака за које сам
сматрао да су интересантни и
речник мање познатих речи. За
тај велики материјал од више
од 400 страница радио сам редактуру. Штампан је 2018. године, као пројекат Института
за македонски језик „Крсте
Мисирков” – прича нам Илија
Бетински Малеш.
Његов научни рад у области
македонског језика није се завршио на томе. Има још пројеката који чекају обраду. У
овом моменту ради приказ неких дела која се односе на македонску историју.
Посебно задовољство и награда су му срећна лица аутора чија је дела превео, као и узбуђење које су изазвали његови
научни радови. Институт за македонски је приредио три промоције збирке „Народне песме
Малеша” Станка Костовског, са
историјско-дијалектолошком
анализом Илије Бетинског Малеша. И тај труд га испуњава и
подстиче да иде трасираним
стваралачким путем.
В. Митковска

ГЛАСАЊЕ МАКЕДОНСКЕ ДИЈАСПОРЕ

МАКЕДОНСКЕ ПАРТИЈЕ И ИЗБОРИ У СРБИЈИ

Исељеници без посланика

Неуспех на
свим нивоима

Није пронађено
другачије решење за
гласање
Неопходан попис
гласача
Превремени парламентарни
избори у Републици Северној
Македонији, првобитно заказани за 12. април 2020, због познатих разлога у вези с коронавирусом, одржани су 15.
јула. За Скупштину Републике
Северне Македоније бира се
123 посланика, при чему је територија РСМ подељена на
шест изборних јединица.
Гласање за избор посланика
из дијаспоре је први пут организовано у дипломатско-конзуларним представништвима
(ДКП) у иностранству 2011. године. До сада је у два мандата
дијаспора имала посланике.
Три посланика су се бирала у
Изборној јединици седам, која
обухвата Европу, Африку, Северну и Јужну Америку, Аустралију и Азију.
Уколико у Изборној јединици 7 (ИЕ-7) ниједна од листа
посланика не добије довољан

број гласова, не бира се посланик. Ово се десило на претходним парламентарним изборима. Од пријављена 20.573 лица
уписана у Посебан бирачки
списак македонске дијаспоре,
на гласање је изашло само 8.475
лица и ниједна од четири листе
није добила зелено светло.
Нажалост, македонска дијаспора нема своје представнике
у Скупштини РСМ ни у најновијем саставу, будући да није
организовано гласање у дипломатско-конзуларним представништвима. Овог пута се није
пријавио довољан број лица да
би се одржало гласање. У складу с Решењем ДИК, донетим у
марту ове године, дијаспора у
будућности неће гласати за
свог посланика. Бирачи пријављени за гласање у ДКП своје
гласачко право су могли да
остваре на бирачким местима
према адреси живљења у Републици Северној Македонији.
Проблеми су познати, али ни
после неколико изборних циклуса није нађено другачије решење за гласање. Ово питање
је поново актуализовано пре
недавних избора у Македонији. Дијаспора се оправдано

љути, али и тражи одговор зашто наши људи у иностранству
не желе да гласају „за себе”, за
избор својих посланика, ни на
председничким изборима.
Године 2019. за избор председника РСМ из дијаспоре се
пријавила 1.781 особа, а гласало је само њих 825. Предрачуни показују да око 30 милиона
денара (приближно 500.000
евра) чине трошкови за изборе
спроведене у 32 дипломатскоконзуларна представништва, без
обзира на број пријављених лица (минимум 10 у једној земљи).
Државна изборна комисија,
али и сва удружења и асоцијације исељеника у свету, у више
наврата су нагласили да за следеће изборе треба да се измени начин гласања и да се врати стечено право. Експерти
предлажу електронски или
гласање путем поште, значи
неопходан је попис бирача, који ће омогућити регистрацију
гласача у македонској дијаспори. У супротном, неће се знати
њихов број. То је Сизифов посао, будући да много њих не
пријављује своје одсуство дуже
од једне године када напусте
државу.

Према резултатима с јунских
републичких, покрајинских и
оп штин ских из бо ра у Ре пу блици Србији, три партије ће
сачињавати републички парламент (СНС, СПС и СПАС).
Од мањинских партија, Мађари, Бошњаци (са две партије)
и Албанци успели су да освоје по сла нич ка ме ста у
Скупштини Републике Србије. У покрајинској скупштини
само Мађари ће имати своје
посланике.
На овим изборима се показала сва разједињеност и неслога трију македонских парти ја: Де мо крат ске пар ти је
Македонаца у Србији (ДПМ),
Партије Македонаца у Србији (ПМС) и Ма ке дон ске
парти је у Ср би ји (МАКСС).
Ове партије су остале „кратких рукава” и без одборничких места у локалним самоуправама.
ДПМ је на републичким и
по кра јин ским из бо ри ма на ступио у коалицији с партијом Муамера Зукорлића, која
је освојила четири посланичка

места у републичком парламен ту. Пред став ник Ма ке донске партије био је на деветом месту заједничке листе.
За локалне изборе ова партија ни је ус пе ла да при ку пи
довољно потписа ни у једној
општини.
На овим изборима ПМС није учествовао, насупрот свим
очекивањима и размишљањима о учешћу у власти. Као мањинска партија, одлучили су
се за бојкот избора и потписали уговор о сарадњи са опозиционом партијом ДС Зорана
Лутовца. У вези са овом одлуком о бојкоту, карактеристичан је пример Градског одбора ове пар ти је у Вра њу.
Председник тог одбора, незадовољан одлуком, направио је
нови Градски одбор, али сада
са ДПМ-ом, сакупио довољан
број потписа и изашао на локал не из бо ре с ли стом број
осам „За брат ство и је дин ство”, али остали су без одборничког места.
Ни МАКСС није учествовао
у изборној трци. Македонци

преко три партије нису успели да освоје одборничко место чак ни у општини Панчево, ко ја је по зна та као
„нај ма ке дон ски ја” у Ср би ји.
Мањинске партије које су учествовале на локалним изборима имаће своје одборнике широм Ср би је. Та ко се, на
пример, Руска странка са седиштем у Шапцу изборила за
уче шће у ло кал ној вла сти у
Су бо ти ци и Шап цу, чак и у
Сурдулици.
Већи број Македонаца и даље по тен ци ра да их има у
свим оп шти на ма у Ср би ји,
осим у општини Ада, али када треба заједнички да се наступи, не иде баш глатко. На
претходним изборима, 2016.
године, Македонци у Србији
имали су барем два одборника. ДПМ у коалицији са СПСом имао је свог представника
у Панчеву, а ПМС у коалицији са СНС-ом имао је одборни 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
права и националне мањине.
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БУРЕГЏИНИЦА „СТАНКОСКИ” – ПРЕМА УКУСУ ПОТРОШАЧА

„МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ” ИЗ ПЛАНДИШТА

ДЕСЕТАК ВРСТА СПЕЦИЈАЛИТЕТА

У потрази за
традицијом

Непрестано се
усавршавају

мало-помало, посао се ширио.
Ангажовали
су
двојицу
мајстора и две раднице. По
овим пикантеријама су се прочули и ван граница Србије. Неретко наши људи, када дођу из
иностранства, дан започну буреком с коленицом, месом или
с печеним паприкама и сиром.

Прочули се и ван
Србије
Светлана и Данило Радаковић,
власници бурегџинице „Станкоски” (налази се у близини
Плинаре Панчево), одавно су
схватили да је припрема бурека, или како још кажу – пита,
изазован посао. Овај производ
већ осам година припремају
према укусу потрошача.
– Чудна и необична је наша
породична „бурегџијска прича”. Мој деда, Кицо Станкоски,
пореклом из Македоније (село Цер), све до пензионисања
имао је пекару у ширем центру Београда. Његов син, а мој
отац Сиљан, професионални
возач, желео је да побегне од
овог посла, знајући да није нимало лак. Када је мој брат Слободан уписао Медицински факултет у Београду, ја сам ишла
у Гимназију „Урош Предић” у
Панчеву. Финансијска криза
нас је у то време готово све
притискала. Жеља наших родитеља да нас школују била je
снажан мотив за мог оца да се
прихвати овог посла, само да
преброди тај лош период. У
убеђивање је умешала прсте и
мајка Меланија, пореклом из
Иланџе. Брат је завршио факултет у Београду, а интерну
медицину специјализирао у
Немачкој, где живи и ради. Тада се тата повукао из овог посла. Као професионални возач,
радио је у неколико познатих
предузећа, међу којима су и
ГСП Београд и АТП Панчево,

све до пензионисања – каже
Светлана.
Избор за гурмане
Пре него што се прихватио мајсторије – прављења бурека, Данило је имао свој бизнис. Го-

динама се бавио грађевинарством. Ни он ни Светлана нису
ни сањали да ће овај посао да
им постане основно занимање.
Мислили су да, ако испеку занат, то може да им користи у
животу, будући да је увек добро када имате занат у рукама.
У томе им је помогао Сиљан.
Меланија је посветила посебну пажњу унуцима Богдану и
Растку, који су већ средњошколци.
Почетак је био уобичајен.
Правили су бурек са сиром и
месом и слана и слатка пецива. Извесно време су оставили
да ствари крену својим током,
а они су се непрестано усавршавали. Убрзо се код њих јавила идеја да потенцијалним
купцима понуде нешто ново –
десетак врста бурека: с коленицом, шунком и три врсте
качкаваља, паприкама и фета
сиром, батацима у горгонзоли,
киселим купусом са сланином
и кобасицама, плазмом... И,

„Бурекомат” посебно
изненађење
Данило зна да изненади и иновацијама. Једна од њих је и „бурекомат”, реализована 19. марта ове године, неколико дана
по доношењу мера у борби против коронавируса. Поставио је
шалтер за издавање бурека с
посебним делом за наплату. Један твитераш је апарат назвао
„бурекомат” и допринео да се
за бурегџиницу „Станкоски”
чује надалеко.
– Има мо од ре ђе ни ри там
рада. Данило и ја радни дан
за по чи ње мо око че ти ри ују тру. Касније нам се придружу ју још дво ји ца. Овим по слом смо задовољни, не само
за то што има мо обез бе ђе ну
си гур ну ег зи стен ци ју већ и
због квалитета прехрамбених
производа. Све што произведемо, продамо до поднева. Не
размишљамо о куповини свог
локала, јер ни сами не знамо
колико ћемо истрајати у свему овоме. Синови помажу колико могу и знају, али они би
желели да следе пут свог ујака Слободана. По свему судећи, суђено је да Данило и ја
крчимо пут заједно. Били смо
у истом разреду у Гимназији,
делимо и радне обавезе – продужава своју животну причу
Светлана.
С родитељима и братом године детињства ова вредна
Панчевка проживела је у Београду. Њена мајка је желела да
буде ближе својим родитељима у Иланџи и због тога су се
доселили у Панчево. Тата као
да се никада није одселио из
Македоније. Један брат му живи у Београду, други у Битољу,
а сестра у Кичеву. Често је
ишао и у родни Цер. Породици Станкоски–Радаковић није
довољан годишњи одмор да посете бројну родбину у Македонији. По том питању Данило је
привилегован. Његова најближа, бројна родбина живи у
Панчеву или у близини града.
Дружељубивост родбине их још
више зближава.

ТОКОМ ПРЕТХОДНИХ ПЕТ МЕСЕЦИ

Због короне нема манифестација и прослава
На основу анализе активности
протеклих пет месеци, очигледно је да македонска заједница у Републици Србији није
успела да оствари пројекте
вредне бележења. Разлог томе
је свакако епидемиолошка ситуација због коронавируса.
Македонци, где год да су, с
поштовањем се сећају 4. маја,
дана када је пре 117 година
погинуо велики визионар и
револуционар Гоце Делчев.
Годинама уназад македонска
заједница је полагала венце и
цвеће на бисту Гоце Делчева у
дворишту школе у Јабуци која
носи име тог великог националног хероја. Због ризика од
ширења коронавируса, отказана је посета школи „Гоце Делчев”. Није обележена ни тринаестогодишњица од смрти
највеће музичке иконе Тошета
Проеског, који је трагично изгубио живот. У част просветитеља Свете браће Ћирила и
Методија, 24. маја више македонских удружења укључује се
у манифестацију „Дани словенске писмености и духовности”. Сада су прескочене и те
манифестације.

На муци су се нашла и удружења која су по пројекту добила средства да прославе свој
највећи национални празник
Илиндан. Јабучани 2. августа
славе и сеоску славу Свети
Илија. Али овог пута је изостала масовност. Претходних година Илиндан је славило више удружења у Србији, почев

од Врања, па све до Јабуке, Качарева, Вршца, Пландишта и
Гудурице. Овог пута празник
су многи прославили у домаћој атмосфери и као славу или
имендан.
Пројекти као што су, на
пример, „Дани македонске
културе” у организацији удружења „Кирил и Методије” из

Новог Сада и удружења „Македонијум” из Београда биће
одложени за нека боља времена. Епидемиолошка ситуација
ће бити путоказ и за реализацију других традиционалних
манифестација, као што је и
пројекат „Мултикултуралност
у мешовитим срединама” у
Пландишту.

Препознали
мултикултуралност
Жеља – отворити
етно-кућу
У Србији је регистровано педесетак удружења припадника македонске мањинске заједнице. Али „Македонски
бисери” из Пландишта спадају међу ретка удружења која
својим активностима привлаче велику пажњу и ван општине Пландиште. Певачка
група, као и остали чланови,
труди се да „улови” још неку
народну песму, ново коло или
обичај. За сваки наступ се темељно припремају и неретко
пуне велику салу Дома културе Пландиште, у којој има
места за преко 300 посетилаца. Једном недељно се састаје двадесетак активних чланова, а по потреби се у
одређене активности укључује и до стотину људи. Удружење су изнедрили некадашњи чланови „Вардара” из
Пландишта, зарад потребе за
очувањем и неговањем традиције Македонаца колониста у
Војводини.

– И дан-данас се евоцирају
успомене на пријем приређен
за стотину колониста који су
дошли у Пландиште пре више од седамдесет година из
разних крајева Македоније.
Значајан јубилеј, седам деценија од досељавања, прославили смо у препуној сали Дома културе. Свако наше
представљање пред бројним
посетиоцима у Пландишту,
Новом Саду или неком другом месту уједно је и представљање богате традиције Македоније, која је важна и
потребна за идентитет досељеника из те земље. Посебну
пажњу посвећујемо обележавању Илиндана, великог македонског празника. Наши
људи пореклом из Македоније сачували су доста тога из
пребогате традиције, коју
преносе млађим генерацијама, али увек смо у потрази за
нечим посебним – каже председница „Македонских бисера” Славка Стефановски.
Ношње се чувају као
драгоцености
Део традиције су и македонске народне ношње. Оне су
разноврсне, има их око седамдесет, а такво богатство је
ретко познато на тако малој
територији. Македонци у Војводини чувају народне ношње
као драгоценост. Председница удружења не крије задовољство због тога што су преко пројекта Министарства
спољних послова Републике

Северне Македоније прошле
године обезбедили шест женских и две мушке народне ношње из кривопаланачког краја. Уколико буду успели да
обезбеде довољно ношњи,
КУД „Вук Караџић” из Пландишта припремиће македонску кореографију. Поносни су
на припремљену представу
„Просидба”, којом дочаравају банатске и македонске обичаје и у којој породица младожење Банаћанина проси
македонску девојку.
Један с другим
Мултикултуралност мешовитих средина, као што је и
Пландиште, сагледали су и
„Македонски бисери”. Најбројније мањине у тој војвођанској општини у новембру
ће се трећи пут представити
својим суграђанима изванредним програмом. Сви
учесници – Македонци, Румуни, Мађари, Роми, Словаци... – труде се да на најбољи
начин представе своју мањину. Ови људи живе једни с
другима, а не једни поред
других. Управо због тога је
пландиштански
спектакл
мултикултуралности незамислив без учешћа
већинског српског народа, као и учесника
из мешовитих бракова. Део њихових
програма су песме,
обичаји, кола, рецитације... Пројекат је подржао Покрајински
секретаријат за образовање, прописе и националне мањине.
– Манифестације
обележавамо са својим суграђанима. Певачка
група сваки пут измами
аплауз и одушевљење. Публика нам се придружује и
пева с нама. Тешко је да направимо селекцију. Као што
бројна села имају своје ношње, тако и много градова и
села има своје песме. Имамо 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 – објашњава Славка Стефановски.
И поред тога што чланови
актуелног удружења из дана
у дан показују своје вредности, немају сигуран простор
за активности. Нису им доступне ни просторије регионалне канцеларије Националног
савета
македонске
мањине у Пландишту. Када
плету чарапе, припремају национална јела или се припремају за представу, налазе се у
приватним кућама. Повремено им Месна заједница у
Пландишту уступи на коришћење своје просторије. Простор им није потребан само
за активности, већ и за експонате, који се налазе у приватним кућама. Жеља им је
да направе македонску етно-кућу. И поред свега, увек су
спремни за сарадњу са осталим удружењима, за путовања, дружења, гостопримство...
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ЉИЉАНА СТАНИШИЋ – ФОРМУЛА ЗА СРЕЋУ

НОВИ ПОЧЕТАК – КРЕАТИВНОСТ
Заљубљена у ткање и
осликавање свиле
Излагала на више од
четрдесет изложби
Никад није касно да живот
промените набоље. Доказ за то
је Љиљана Станишић из Панчева (84), економиста у пензији. Годинама су њена преокупација ткање, дизајнирање
свилених марама, филателија,
прикупљање стручне литературе о културном наслеђу као инспирација за савремено стваралаштво.
– Срећна сам и поносна што
ми је, након пензионисања,
близина Београда донела нови
почетак у животу, а то је израда
рукотворина и приближавање
старим занатима. О томе сам
маштала од малих ногу, гледајући мајку Севастију и комшинице из њеног и мог прелепог
Крушева, колико су биле надарене за израду ћилима и ношњи, који остају трајна вредност. Заљубила сам се у ткање и
завршила сам обуку у Етнографском музеју у Манаковој
кући у Београду. Била сам и
едукаторка. Годинама сам чланица Удружења за очување и
развој ручног ткања у Београду.
Правим различите предмете,
понча, шалове, капе, материјале за костиме, јастучиће, торбе... Не бележим шта сам све
исткала. У Удружењу има око
четрдесет жена чланица различитих професија и различитог
узраста. Некима од њих је ткање постало основно занимање.
Ја сам се тог креативног посла
прихватила као пензионерка.
Све то ми је променило живот,
и то набоље. То је како да осмислиш неку шару за ткање, почнеш једно, испадне нешто лепше – објашњава Љиљана.
Изазов и радна терапија
Разбој који јој је донео формулу за срећу, ова истрајна жена
је сместила у собу у свом једнособном стану. За њу је ткање
инспирација, изазов, али и радна терапија, и препоручује је
многима. Чунак с концем лети
низ њене прсте, а „брдо” удара
по сваком реду провученог
конца. Избором предива и преплетених боја остварује своју
замисао да добије, пре свега,

Неке од њих су имале хуманитарни карактер и међународно значење. Више
пута је учествовала и
на конкурсима за израду сувенира за
град Панчево. Са задовољством чува захвалнице, награде и
фотографије на којима су овековечене
манекенке које поносно носе рукотворине израђене вештим рукама, дело
наше саговорнице.
Задовољство јој је и
да обрадује неког
блиског уникатним
поклоном.

лепу тканину. Има фасцинантну колекцију ручно тканих шалова и материјала за костиме.
И за осликавање свиле Љиљана се заинтересовала одмах.
Случајно се нашла испред једне галерије у центру Београда,
где су уметници на тротоару
показивали како се раде разне
шаре на свили. Усавршила је и
посебну технику и помоћу цвећа, листова леске или кестена
на свиленим тканинама оставља свој печат. Свака марама је
уникат. Прави и огрлице од
свиле. Излагала је на више од
четрдесет заједничких и неколико самосталних изложби.

Не треба да се
претерује
– Онај ко нема своје
корене нема ни своју будућност. Ткачи то добро знају будући да се историја и принцип
рада овог древног заната одвијају на исти начин – преплетањем нити. Животни пут ме је

водио од Крушева, преко Босилеграда, родног места мог оца,
до Лесковца, у коме је у породичној кући остала да живи
моја сестра Гордана, а брат
Благоје ми је у Београду. Живела сам и радила у Загребу.
Панчевка сам неколико деценија. Љубав према ткању, која
је тињала у мени, понела сам

из Лесковца, града текстила;
можда ми је то у генима од мајке. Заиста сам се пронашла – с
поносом објашњава Љиљана
Станишић.
Као и свему другом, Љиљана је ткању приступила озбиљно. То потврђују и бројна признања, од којих су јој најдраже
прва награда за традиционалну технику израде, додељена од
стране Етнографског музеја поводом десетогодишњице формирања Удружења за очување
и развој ручног ткања, и друга
нарада за најлепши шал и капу. Са задовољством чува и фотографије на којима су овековечене манекенке које носе
пончо, шал и друге одевне
предмете израђене с љубављу.
Ова вредна жена очигледно
пркоси годинама. Непрестано
нешто осмишљава и труди се
да се оно што је урадила допадне многима. Поседује богату колекцију ручно израђених
шалова и материјала за шивење, који плене усклађеним бојама. Често добија похвале од
сина Зорана, унука и жена

укључених у „Етно-мрежу”. Поноси се тиме што је прабаба
једне малене Лене. Њени блиски, а и она сама понекад знају да кажу: не треба претеривати. Судећи по свему, постоји
емотивни моменат и немиран
дух, који Љиљану Станишић
непрестано покрећу.
В. Митковска
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Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки”
• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка: Синиша Трајковић
и Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска
• Преводилац: Милана Војводић • Техничка припрема:
Предраг Кнежевић • Фотографије: Милан Шупица, приватне
колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

ШКОЛА „4. ОКТОБАР” У ГЛОГОЊУ
РАЗБИЈА БАРИЈЕРЕ

Српски језик и
такмичарски дух
Кад год се разговара о учењу
језика мањинских заједница у
мешовитим срединама, уколико нисте то осетили на сопственој кожи, тешко можете
да разумете разлоге опадања
интересовања за матерњи језик: мађарски, македонски,
румунски... Родитељи за себе
и своју децу често као оправдање наводе да би то што њихово дете зна или учи неки од
мањинских језика било препрека за савладавање језика
већинског народа – српског.
Неки Македонци са ових простора мисле да нема потребе
да њихова деца причају македонски зато што језик може да
се разуме и без његовог знања.

школу, као што је наша, изванредан резултат – поносно
објашњава Јелена Вучковски,
наставница српског језика.
Јелена је докторанд на Филолошком факултету у Београду, на ком је завршила и мастер – српску књижевност и
језик са компаратистиком. И
она и њене претходне колеге
утицали су на децу да успешно
продуже школовање. Једна од
њих је и Анастасија Петковић,
ученица Филолошке гимназије у Београду. Она је у седмом
и осмом разреду учествовала
на републичком такмичењу.
Као средњошколка је на државном такмичењу освојила
треће место. Због добрих

На срећу свих нас, Основна
школа „4. октобар” у Глогоњу
пример је како, без обзира на
припадност и то да ли неко дете поред српског прича и неки
мањински (матерњи) језик,
ученици показују подједнако
интересовање за српски.
Да подсетимо, Глогоњ је
мултикултурална средина с
више од три хиљаде становника. У том панчевачком селу живе припадници двадесетак мањинских заједница,
а најбројнија је македонска
мањина.

резултата, ученици из Глогоња су неретко имали директну проходност на општинска
и окружна такмичења.

Мала школа са сјајним
резултатима
– Уколико млађи Глогоњци
знају још неки језик, то им не
смета, већ помаже да упознају културу неког другог народа. Поносни смо што сте школу „4. октобар” препознали
као пример рушења баријера.
Сваке године наши ученици
од петог до осмог разреда
имају висок пласман на такмичењима српског језика и
језичке културе. Прошле године је шест ученика освојило неко од прва три места на
општинском такмичењу: Борис Додевски, Наталија Стојчић, Соња Трајковић, Зорана
Китановски, Тамара Степановић и Наталија Димитриевски. Петоро се пласирало на
окружни ниво, а један ученик
је учествовао на републичком
такмичењу. Последње три године смо имали представнике на републичком нивоу у
Тршићу, што је за једну малу

Тражи се кључ знања
– И чланови драмско-рецитаторских секција, од првог до
осмог разреда, бележе изванредне резултате на општинским, окружним и републичким такмичењима. Прошле
године су Јана Митевски, Дуња Топал и Милица Стојку
учествовале на зонској смотри рецитатора у Ковину. Јана Митевски се пласирала и
на покрајинску смотру рецитатора. Одличне резултате су
оствариле и ученице Јелена
Трајковић и Дуња Топал. Споменула сам само нека имена,
али већи број ученика се пријављује за ову секцију. С нестрпљењем чекају да почну
припреме, теже учењу и усавршавању, желе да се прикажу у најбољем светлу и ништа
не може да их обесхрабри –
каже Јелена Вучковски.
Као ни у другим школама,
ни у глогоњској није лако постићи све циљеве и доћи до
успеха, будући да на путу постоје препреке, али одговорност и посвећеност су кључ
успеха сваког просветног радника. Када се нешто ради, превазилазе се и потешкоће са акцентовањем и падежима.
Стваралачки капацитети ученика се подржавају и допунским активностима. Ученици
цене одговорност и љубав коју уносе просветни радници.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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”МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“ ОД ПЛАНДИШТЕ

БУРЕКЧИЛНИЦА ” СТАНКОВСКИ “ СПОРЕД ВКУСОТ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

ДЕСЕТТИНА ВИДОВИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

Во потрага по
традицијата

Постојано се
усовршуват

Ја препознаа
мултикултуралноста

Се прочуле и вон
Србија

Желба – да отворат
етно куќа

Светлана и Данило Радаковиќ, сопственици на бурекчилницата ”Станкоски“, (се
наѓа во близина на ПлинараПанчево“), одамна сватиле дека подготовката на бурек, или
како уште велат пита, е предизвикувачка работа. Овој
производ веќе осум години го
подготвуваат според вкусот
на бројните потрошувачи.
– Чудна е и необична нашата семејна ” бурекџијска приказна“. Дедо ми Кицо Станкоски, по потекло од Македонија (село Цер), се до пезионирање имаше пекара во поширокиот центар на Белград. Неговит син, а мојот татко Сиљан, професионален возач,
често помагал на дедо вон работното време, но сакал да побегне од оваа работа, бидејки
знаел дека не е ни најмалку
лесна. Кога брат ми Слободан
запиша Медицински факултет
во Белград, јас одев во Гимназија ”Урош Предиќ“ во Панчево. Финансиската криза во тоа
време во Србија безмалку сите
не притискаше. Желбата на
нашите родители да не школуват беше силен мотив и татко
ми да се зафати со оваа работа, само да го преброди тој
лош период. Во убедувањето
вмеша прсти и мајка ми Меланија, по потекло од Иланџа.
Брат ми заврши факултет во

Белград, а интерна медицина
специјализираше во Германија, каде што живее и работи.
Тогаш татко ми се повлече од
оваа работа. Како професионален возач работеше во неколку познати претпријатија,
меѓу кои и ГСП Белград и АТП
Панчево, се до пезионирање,
вели Светлана.
Избор за сладокусци

Пред да го прифати мајсторлукот– правење бурек, Данило
имал свој бизнис. Со години
се занимавал со градежништво. И тој и Светлана не ни сонувале дека оваа работа ќе им
постане основно занимање.
Мислеле ако го испечат занаетот тоа може да им користи
во животот, бидејки секогаш е
добро кога знаете да работите
некој занает. Во тоа им помогнал Сиљан. Mеланија посветувала посебно вниманије на
внуците Богдан и Растко, кои
веќе се средношколци. Почетоците биле вообичаени. Правеле бурек со сирење и месо и
солени и слатки печива. Известен период оставиле работите да тргнат по свој тек, а
тие постојано се усовршувале.
Набргу, кај нив се пројавил
интерес на потенцијалните
купувачи да им понудат нешто ново – десеттина видиви на
бурек: со коленица, шунка со

три видови на кашкавал, пиперки 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 прочуле и надвор од границите на
Србија. Неретко нашинци кога 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 дена по донесување на одредени
мерки за борба против корона вирус. Поставил шалтер за
издавање на бурек со посебен
дел за наплата. Еден твитераш апаратот го нарекол ”бурекомат“ и придонел за бурегџилницата ”Станкоски“ да
се слушне надалеку.
– Имаме одреден ритам на
работа. Данило и јас, работниот 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 егзистенција, но и поради квалитетот
на прехрамбените производи.

Се што произведеме продаваме до пладне. Не размислуваме за инвестирање во свој локал, бидејки и самите не знаеме колку ќе истраеме во сето
ова. Синовите помагат колку
можат и знаат, но тие би сакале да го следат патот на нивниот вујко Слободан. По се изгледа судено ни е да го одиме
патот со Данило заедно. Бевме
во исти клас во Гимназија, ги
делиме и работните обврски –
продолжува со својата животна приказна Светлана.
Со родителите и братот
детските години ова вредна
Панчевка ги проживеала во
Белград. Мајка и сакала да биде поблеску до своите родители 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 Кичево. Често одел и во родниот
Цер. На семејствота Станкоски – Радаковиќ не им е доволен годишниот одмор за да ги
посетат бројните роднини во
Македонија. Во тој поглед Данило е привилегиран. Негови
најблиски и бројни роднини
живеат во Панчево или во
близина на градот. Дружељубивоста на роднините, уште
повеќе ги зближува.
В. Митковска

ВО ТЕКОТ НА ИЗМИНАТИТЕ ПЕТ МЕСЕЦИ

Поради корона нема манифестации и прослави
Анализирајки ги активностите во изминатите пет месеци очигледно е дека македонската заедница во Република
Србија не успеа да оствари
забележителни активности и
проекти. Причина за тоа е, секако, епидемиолошката состојба 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 Делчев во дворот на училиштрто
во Јабука, што го носи името
на тој голем национален херој. Поради ризик од ширење
на вирусот корона откажана е
посетата на училиштето ”Гоце
Делчев“. Не е одбележана и
тринаесетгодишнината од
смртта на најголемата музичка икона Тоше Проески, кој
трагично го изгуби животот.
Во чест на просветителите,
Светите браќа Кирил и Методиј, на 24 мај повеќе македонски здруженија се вклучуваа
во манифестацијата ”Денови
на словенската писменост и
духовност“. Сега се прескокнати и такви манифестации.

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 големо внимание и надвор од
општината
Пландиште.
Пејачката група како и останатите членови се обидуваат да „уловат“ уште некоја
народна песна, ново оро или
обичај. За секој настан темелно се подготвуваат и не
ретко ја полнат и големата
сала на Домот на култура во
Пландиште, во која има место за повеќе од 300 посетители. Еднаш неделно се состануваат дваесетина активни членови, а по потреба во
одредени активности се
вклучуваат и до сто луѓе.
Здружението го оформија
некогашните членови на

пландиштански „Вардар“,
поради потреба за зачувување и негување на традиција
на Македонците колонизирани 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 бројните посетители во Пландиште, Нови Сад или некое друго место е и претставување
на богатата традиција на
Македонија, која е важна и
потребна за идентитетот на
доселените од оваа земја.
Посебно внимамие посветуваме на одбележувањето на
Илинден, големиот македонски 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“ Славка Стефановски.
Носиите се чуваат како
драгоценост

На мака се најдоа здруженијата кои со проект добија
средства за да го прослават
својот најголем национален
празник Илинден. Јабучани
на 2 август ја слават и селската слава Свети Илија. Но,
овој пат изостана масовност.
Во изминатите години Илинден го славеа повеќе македонски здруженија во Србија,

почнувајки од Врање па се до
Јабука, Качарево, Вршац,
Пландиште и Гудурица. Овој
пат празникот многумина го
прославија во домашна варијанта и како слава или
именден.
Проекти, како што се на
пример ” Денови на македонската култура” во организација на здружението ” Кирил

и Методиј “ од Нови Сад и
здружението ” Македониум“
од Белград, ќе бидат одложени за некои подобри времиња. Епидемиолошката состојба ќе биде патоказ и за реализирање на други традиционални проекти, како што е и
проектот ”Мултикултуралност во мешовити средини“
во Пландиште.

Дел од традицијата се и македонските народни носии.
Според разновидноста на носиите (околу седумдесет),
вакво богатство ретко е познато на една таква мала територија. Народните носии Македонците во Војводина ги
чуват како драгоценост. Претседателката на здружението
не го крие задоволството
што со проект од Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија минатата година
oбезбедија шест женски и две
машки народни носии од

кривопаланечкиот крај. Доколку успеат да обезбедат доволно носии КУД ”Вук Караџиќ“ од Пландиште ќе подготви македонска кореографија. Се гордеат и со подготвената претстава ”Просидба“, со која се прикажуваат
банатските и македонските
обичаи, кога семејство на
младженецот, Банаќанец,
проси македонско девојче.
Еден со друг

Мултикултуралноста во мешовитите 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 извонредна програма. Сите
учесници – Македонци, Романци, Унгарци, Роми, Словаци... се трудат на најдобар
начин да го претстават своето малцинсто. Овие луѓе живеат едни со други, а не едни
покрај други. Токму поради
тоа пладиштанскиот спектакл на мултикултуралноста
е незамислив без учество на

мнозинскиот српски народ,
како и учесници од мешовити бракви. Дел од нивните
програми се песни, обичаи,
ора, рецитали... Проектот е
подржан од Покраинскиот
секретаријат за образование,
прописи и национални малцинства.
– Манифестациите ги одбележуваме со своите сограѓани. Пејачката група секогаш измамува аплауз и водушевување. Публиката ни
се придружува и пее со нас.
Тешко е да направиме селекција. Како што бројни села
имаат свои носии, така и
многу градови и села имаат
свои песни. Имаме златно
правило, а тоа е да го негуваме народниот мелос. Песните: ”Оро се вие кај манастирот“, ” Битола мој роден
крај“, ” Стамена“ , ” Судбо
моја судбино“, ”На Струга
дуќан да имам“ и многу други, ги прилагодуваме според
настанот на прославите –
објаснува Стефановски.
И покрај то што членовите на актуелното здружение
од ден на ден ги покажуваат
своите вредности, немаат
сигурен простор за активности. За нив се недостапни
и просториите на регионалната канцеларија на Националниот совет на македонското малцинство во Пландиште. 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 активности, туку и за експонати, кои
се наоѓаат во приватните куќи. Желба им е да направат
македонска етно – куќа. И
покрај се, секогаш се подготвени за соработка со други
здруженија, патувања, дружења, гостопримство...
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УЧИЛИШТЕТО ”4 ОКТОМВРИ“
ОД ГЛОГОЊ РАЗБИВА БАРИЕРИ

ЉИЉАНА СТАНИШИЌ – ФОРМУЛА ЗА СРЕЌА

НОВ ПОЧЕТОК – КРЕАТИВНОСТ

Српски јазик и
натпреварувачки дух

Вљубена во ткаење
и отсликување на
свила

Кога и да се разговара за

Излагала на повеќе
од четириесет
изложби
Никогаш не е доцна животот
на го промените на поубаво.
Доказ за тоа е Љиљана Станишиќ од Панчево (84 ), инаку
економистка во пензија. Со
години нејзина преокупација
се ткаење, дизајнирање на
свилени марами, филатерија,
поседување на стручна литература за културно наследство и инспирации за современо творештво.
– Среќна сум и горда што
по пензионирањето, близината на Белград, ми донесе нов
почеток во животот, а тоа е
изработка на ракотворини и
доближување до стари занаети. 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 носии, кои остануваат трајна
вредност. Се заљубив во ткаење и завршив обука во Етнографски музеј во Манакова куќа во Белград. Бев и едукаторка. Со години сум членка на
Здружението, за зачувување
и разиток на рачно ткаење во
Белград. Правам различни
предмети, пончо, шал, капи,
материјали за костуми, јастучиња, торби... Не бележам
што се сум исткаела. Во Здружението членуваат четириесетина жени од различни
професии и различна возраст. На некои ткаењето им
стана основно занимање. Јас
со таа креативна работа се зафатив како пензионерка. Сето тоа ми го промени животот и тоа на подобро. Тоа е како да осмислуваш некоја шара за ткаење, почнеш едно,
испадне нешто поубаво –
објаснува Љиљана.
Предизвик, но и работна
терапија

Разбојот што и донел формула за среќа, оваа истрајна жена, го сместила во соба во
нејзиниот еднособен стан. За
неа ткаењето е инспирација,
предизвик, но и работна терапија и ја препорачува на многумина. Совалка со конец лета низ нејзините прсти, а брдо
удара по секој ред од провлечениот конец. Со избор на
предиво и преплетени бои ја

град Панчево. Со
задоволство чува
благодарници, награди и фотографии
на кои се овековечени манекенки кои
со гордост носат ракотворби изработени со вешти раце,
дело на нашата соговорнича. Со задоволство знае и да
израдува некој близок со уникатен
подарок.
Не треба да се
претерува

остварува својата замисла да
добие, пред се, убава ткаенина. Има фасцинантна колекција 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 уметници на тротоар покажувале како се прават разни шари на
свила. Усовршила и посебна
техника со цвеќе, листови од
леска или костен, кои на свилените ткаенини оставаат
свој печат. Секоја марама е
уникат. Прави и ѓердани од
свила. Изложувала на четириесеттина заедники и на неколку самостоjни изложби.
Некои од нив имале хуманитарен карактер и меѓународно значење. Повеќе пати
учествувала и на конкурси за
изработка на сувенири за

– Оној кој нема свои
корени нема ни
своја
иднина.
Tкајачките тоа добро го знаат бидејки
историјатот на овој
древен занает, се одвива по ист прицип на работа
– преплетување на нити. Животниот патот ме водеше од
Крушево, преку Босилеград,
родното место на татко ми
Димитрије, до Лесковац, каде
што во семејната куќа остана

на се пронајдов – со гордост
објаснува Љиљана Станишиќ.
Како и во се и на ткаењето
Љиљана му пристапила сериозно. Потврда за тоа се и
бројни признанија од кои и се
најдраги – прва награда за
традиционална техника на
изработка, доделена од Етнографски 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 овековечени манекенки кои носат
пончо, шал и други предмет
изработени со љубов.
Оваа вредна жена очигледно пркоси на годините. Постојано нешто осмислува и се
труди сработеното да им се
допадне на многумина. Поседува богата колекција рачно
изработени шалови и материјали за шиење, кои пленат
со ускладените бои. Често добива пофалби од синот Зоран,
внуците и од жени вклучени
во ”Етномрежа“. Се гордее и

учење на јазици на малцински 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 оправдување наоѓат во тоа што
ако нивно дете знае или учи
некој од малцинските јазици тоа ќе му биде пречка
добро да го совладат јазикот
на мнозинскиот народ –
српскиот. Некои Македонци
од овие простори мислат дека нема потреба нивните деца да зборуват македонски,
затоа што јазикот можат да
го разберат и без да го учат.

Јелена Вучковић, наставница српског језика
На среќа за сите нас, основното училише ”4 октомври„ од Глогоњ е пример, како без оглед на припадност
и дали некое дете покрај
српски зборува и некој малцински (мајчин) јазик, учениците покажуваат подеднакво интересирање за
српски.
Да потсетиме, Глогоњ е
мултикултурална средина
со над три илјади жители.
Во оваа панчевачко село живеат припадници на дваесеттина малцински заедници: Романци, Македонци,
Унгарци, Роми Словаци,
Хрвати, Чеси... Најбројно е
македонското малцинство.
Мало училиште со сјајни
резултати

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

како прабаба на една мала Лена. Нејзините блиски, а и таа
самата по некогаш знае да каже: не треба да се претерува.
Судејки по се, постои емотивен момент и немирен дух,
кои Љиљана Станишиќ постојано ја придвижува.
В. Митковска

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”,
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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 компаратистика. И таа и нејзини
поранешни колеги влијаеле
на деца успешно да продолжат школувањето. Една од
нив е и Анастасија Петковиќ,
ученичка во Филолошката
гимназија во Белград. Во седмо и осмо одделение таа
учествувала на републички
натпревари. Како средношколка на државното првенство освоила трето место.
Поради добри резултати, не

– Доколку помладите Глогоњци знаат уште некој
јазик, тоа не им пречи туку
им помага да ја запознаат
културата на некој друг народ. Горди сме што училиштето ” 4 октомври “ сте го
препознале како пример за
рушење на бариери. Секоја
година наши ученици од
пето до осмо одделение имаат висок пласман на натпреварите по српски јазик и
јазична култура. Минатата
година шест ученика освоија некое од првите три
места на општински натпревар и тоа: Борис Додевски,
Наталија Стојчиќ, Соња
Трајковиќ, Зорана Китановски, Тамара Степановиќ
и Наталија Димитриевски.
Петмина се пласираа на регионален ниво, а еден ученик учествуваше на државен натпревар. Последните
три години имавме представници на републичко ни-

ретко учениците од Глогоњ
имале и директна проодност
на општински и регионални
натпревари.
Се бара клучот на
знаењето

– И членови на драмско – рецитаторски секции (од прво
до осмо одделение ) бележат
извонредни резултати на
општински, регионални и
покраински натпревари. Минатата година Јана Митевски,
Дуња Топал и Милица Стојку
учествуваа на регионална
смотра на рецитатори во Ковин. Јана Митевски се пласира и на покраинска смотра на
рецитатори. Одлични резултати остварија и ученичките
Јелена Трајковиќ и Дуња Топал. Спомнав само неколку
имиња, но поголем број ученици се пријавуваат за оваа
секција. Со нетрпение чекат
да почнат подготовките, тежат кон учење и усовршување 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 препреки, но одговорноста и посветеноста се клучот на секој
просветен работник. Кога
нешто се работи, се надминуваат и потешкотиите со
акцентирањето или падежите. Творечките капацитети
на учениците се бодрат и со
дополнителни активности.
Учениците ја почитуваат
одговорноста и љубовта
што ја внесуваат просветните работници.
В. М.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ОБРАЗОВАЊЕ НА ХИБРИДНИ ПОГОН
Како у школу у доба
пандемије ковида 19

је метода боља. Тренутно се
тим питањем баве два истраживања – у Немачкој и Великој Британији.

Државе припремају
различите моделе, али
је недоумица све више

Ширење инфекције
из школе?

Стручњаци тврде да
би затварање школа
проузроковало
неизбрисив траг у
читавим генерацијама
До почетка априла 1,5 милијарди младих људи широм света боравило је код куће како
би се заштитило од новог вируса – нису ишли у школе. Педијатри и научници тврде да
би оваква рестриктивна мера у
будућности учинила више штете него користи, будући да се
код деце ретко развију тешки
симптоми ковида 19. Још месец дана је остало до почетка
нове школске године код нас и
питање које бројни стручњаци
и креатори политике сада постављају јесте хоће ли отварање школа у септембру довести
до веће штете него користи у
јеку пандемије.
Стручњаци у Уједињеном
Краљевству (педијатри, наставници и више од 1.500 чланова
Краљевског колеџа за педијатрију и здравље деце) упутили
су британској влади отворено
писмо у којем истичу да би затварање школа оставило неизбрисив траг у читавим генерацијама и да је виртуелно образовање далеко од стварног. С
друге стране, овакав модел присиљава родитеље да се код куће брину о деци.
Надлежни у Министарству
просвете истог су мишљења,
јер ће, према најавама министра Младена Шарчевића, од
1. септембра школе у Србији
поново радити. Наравно, не као
пре короне, него ће то бити
комбинација неколико модела, који ће зависити од капацитета школе, потреба ђака и
обавеза родитеља, а основни
циљ је да се током пандемије
оствари безбедност ђака и квалитетна настава, али и да се не
ремете обавезе породице.

квадратна метра у учионицима
и свега 15 ђака у клупама. Маске 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 завршаваће у 11 сати. После њих у клупе долазе трећи и четврти разреди и остају на настави до 14
сати. После групе од првог до
четвртог разреда у школу долазе 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 редовне одморе. Осмолетке су у
обавези да између сваког блока
наставе (двадесетак минута) изврше дезинфекцију пре доласка друге смене ђака.
У средњим школама теоријска настава држаће се у учионицама, а практични део наставе

Како ће све то проћи и како
ће функционисати, биће јасније у септембру. Јасно је да тоталне онлајн наставе неће бити и да се од таквог модела одустало. Здравље ученика и професора је тада било сачувано.
Досад није било масовног заражавања по српским школама 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, Никарагве и Шведске, никад их
нису ни затвориле. Према речима стручњака, то је тада био
веома опасан експеримент. У
многима од њих била су наметнута строга ограничења контаката, али су неке допуштале
слободно дружење ученика, па

Игра и дружење у школи?

Српски „хибридни модел”
Када је реч о моделу наставе,
није у питању само груба подела на учење у учионицама и
онлајн, већ и то какве ће смене бити и када ће који разред
долазити у школу, јер у појединим школама простор и број
ђака не задовољавају сва епидемиолошка правила, па ће се
зато настава и прилагођавати
по школама и потребама. Ипак,
генерално посматрано, школе
и родитељи, односно ђаци, моћи ће да се определе који им
модел наставе одговара, али ће
се провера стеченог знања обављати у учионици. Једноставно речено, биће изједначен избор да ли ће радити од куће
или у школи, али сви ће морати 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 епидемиолошке услове који важе и у
свету – дистанца од четири

по компанијама односно специјализованим школским радионицама. 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 појединих гимназија, настава ће морати да се организује у две смене. То практично значи поделу
при којој у једној недељи у школу иду први и други разред, а
трећи и четврти су укључени у
наставу онлајн и преко платформи с професорима.

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
У наредној школској години основци ће имати четири распуста – јесењи, зимски, пролећни и летњи, а
средњошколци три. Школска година почиње 1. септембра, а за ученике осмог
разреда завршава се 4. јуна, док ће остали ићи до
18. јуна.

„Пастер” које је спроведено у
шест основних школа на периферији Париза, на којој живи
15.000 људи, показало је да је
позитивне тестове на антитела
имало 38 одсто ученика, 43 одсто учитеља и 59 одсто особља.
То би отприлике значило да је
од десеторо деце њих троје дошло у контакт с вирусом или
да је међу особљем и учитељима на 10 узорака било четири
односно шест узорака са антителима. Закључак је да се деца
и одрасли могу заразити, али у
блажем облику. С друге стране,
према студији из Јужне Кореје,
средњошколци морају бити много опрезнији – деца од 10 до 17
година једнако су заразна као и
одрасли. Међу најгорим епидемијама у школама забележена
је она у Јерусалиму, где је почетком априла било заражено
153 ученика и 25 наставника, а
на Новом Зеланду је избијање
вируса у школи заразило деведесет шесторо људи, међу којима су били и родитељи.

Ђаци у Војводини традиционално прво полугодиште
завршавају раније од оних у
осталим деловима Србије.
Прво полугодиште у северној покрајини трајаће до 23.
децембра, а након зимског
распуста ђаци се враћају у
клупе у понедељак 18. јануара 2021. године.

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 више 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 њихове наставнике. Стога је недавно британски часопис „Сајенс”
објавио опсежан текст у коме
су проучени сви ризици и предности отварања школа и у први план издвојено је шест најбитнијих питања која ваља поставити приликом доношења
одлуке о отварању школа.

Колика је могућност
заразе вирусом?
Велики број спроведених истраживања указује да се млађа
деца ређе заразе и да је веома
мали ризик да она донесу вирус кући. Најмлађа деца су најмање изложена ризику од инфекције и преношења. Истраживање француског института

Струка каже и да млађи од 12
година не треба да се дистанцирају. Требало би чак да су
они чешће на отвореном. С друге стране, старијим ученицима
се препоручује да се држе размака од једног метра. У Холандији су, на пример, школе упола смањиле величину разреда
како би осигурале мањи ризик.
Та земља је недавно објавила
да млађи од 17 година не треба
да се дистанцирају. Данска, прва земља у Европи која је поново отворила школе, поделила је
децу у мање групе како би се
могла окупљати у време одмора. Такође је пронашла креативне начине да се велики део
наставе одвија на отвореном
простору. Неки часови у Белгији одрађени су у црквама како
би се ученици расподелили.
Финска је задржала величину
разреда, али је спречила да се
разреди међусобно мешају. Канадска провинција Квебек је у
мају, када је поновно отворила
школе, дозволила деци да се
друже унутар групе од шест особа. Свака скупина је морала бити
један метар даље од друге и два
метра даље од учитеља. У овој
провинцији, према новим правилима, дистанцирање се не примењује 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 могућа, 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 додиривала лице. У Кини, Јужној
Кореји, Јапану и Вијетнаму ношење маски је део навике и
она се користила и при пандемије ковида 19. У Кини се маска сада може скинути само
током паузе за ручак, а и тада

Будући да деца ретко развију
теже симптоме, стручњаци су
упозорили да она могу представљати већи ризик од преношења заразе на ширу заједницу. Познато је да је неколико
учитеља у Шведској умрло од
компликација изазваних вирусом ковид 19. Рани подаци из
европских земаља сугеришу да
је ризик за ширу заједницу мали. Барем кад су локалне стопе заразе у питању, отварање
школа не узрокује скок у броју
случајева. У Данској је број случајева 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 Финској, Белгији и Аустрији речено је да нису пронађени докази о повећаном ширењу вируса након отварања школе.
У Немачкој се удео свих нових инфекција код деце млађе
од 19 година повећао на око 10
одсто почетком маја, када су се
школе поново отвориле, на готово 20 одсто крајем јуна. Но
пораст се у тој држави објашњава пропорционалним падом слу-

ПРЕДРАГ КОН:

Наша деца неће носити
маске на часовима
Епидемиолог Предраг Кон
изјавио је у среду, 5. августа, да поводом почетка наредне школске године постоји предлог да се настава
организује у школама тако
што би ученици од првог до
четвртог разреда имали по
четири часа дневно од 30
до 35 минута, уз одмор
између часова од по 20 минута, с дезинфекцијом.
Такође је идеја да буде
15 ученика по одељењу.
Кон је за РТС изјавио да
ће то бити генерал ни
су деца одвојена пластичним
или стакленим преградама.
У Европи су приступи другачији. У Немачкој је препорука
носити маску само када се иде
у тоалет или мање просторије
где је већа концентрација ученика (нпр. ходници). У Данској, Норвешкој, Уједињеном
Краљевству и Швајцарској маска 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 треба ли у том случају изоловати
разред или целу школу. У најбоље организованим земљама,
попут Немачке, када се пронађе позитиван ученик, тестирају се сви, и они који немају
симптоме. За оне позитивне и
њихове контакте организује се
карантин. Тајван, који је великим делом сузбио вирус, држао је школе отвореним након
откривеног једног случаја, али
их је затварао због два или више. У Израелу су школе затворене због једног случаја, а блиски контакти свих заражених
су стављени у карантин.
Али још увек нема студије
која би прецизно доказала која

предлог за почетак школске
године, а да ће се највероватније оставити школама
да појединачно, у складу с
могућностима и потребама,
организују наставу.
– Ношење маски је предлог, не помиње се у овом
допису, то има смисла када
се иде напоље – рекао је
Кон и додао да, ако има по
15 ученика у одељењу, то
обезбеђује дистанцу и није
потребно ношење маски у
учионицама за време трајања наставе.
чајева међу старијим особама.
У Израелу су се инфекције међу децом непрестано повећавале након отварања школа.

Све у свему, живот
тече даље
Школе широм света припремају се за нову школску годину. У многим земљама с ниским приходима недостају ресурси који би омогућили смањење величине разреда или маске за све.
Примера ради, у јуну је бангладешки премијер рекао да
ће школе у земљи вероватно
остати затворене све док пандемија не прође. Исти је случај и на Филипинима – нема
школе док се не пронађе вакцина. У САД су поједине савезне државе решиле проблем
увођењем тзв. хибридног приступа настави – модел подучавања који комбинује учење на
дистанцу с малим бројем особа у учионицама.
Јединствен и најбољи приступ тренутно не постоји и човечанство тражи решење. Наравно, неко се више коцка, неко 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 снага били алатке за спас.
Тако мора да буде и овог пута, ако желимо да опстанемо!
З. Станижан
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Шта када изгубите
личну карту или пасош?
Нашој редакцији неретко се обраћају суграђани који су изгубили лична документа с питањем шта им је
чинити и да ли су дужни да сами
огласе изгубљени документ у нашем
листу или у „Службеном гласнику”,
те ко ли ко ће их овај „гу би так”
коштати.
Одговори на ова питања могу се
пронаћи на сајту Министарства унутрашњих
послова. Тамо се наводи да је, сходно члану
22. Закона о личној карти, лице које остане без
личне карте дужно да без одлагања пријави
нестанак тог документа организационој јединици
овог министарства која је несталу
личну карту издала и која ће и донети решење којим се лична карта
проглашава неважећом. Дужни сте
потом и да поднесете захтев за издавање нове личне карте.
Ситуација је слична и када изгубите пасош, с тим што тада нестанак пријављујете најближој полицијској управи односно полицијској
станици, без обзира на то где је документ извађен. Ако путну исправу
изгубите у иностранству, нестанак
треба да пријавите најближем дипломатском или конзуларном представништву Републике Србије.

Није потребно да сами оглашавате изгубљену личну карту у „Службеном гласнику”. То ће уместо вас
учинити орган који вам издаје личну карту, али сте ви дужни да то
платите. Наиме, приликом пријаве
нестанка изгубљених докумената
треба да приложите доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за
пријаву нестанка личне
карте односно путне исправе и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглаше њу лич не кар те
од но сно пут не
ис пра ве не ва же ћом у
„Службеном гласнику”. Републичка
административна такса износи 550
динара, а оглашавање решења у „Службеном гласнику” стаје 798 динара. Нестанак пасоша се не оглашава у „Службеном гласнику”, већ се
плаћа само поменута републичка
такса у износу од 550 динара. Након што приложите доказ о уплати,
надлежни орган ће несталу исправу
решењем прогласити неважећом и
то ће огласити на званичној вебпрезентацији Министарства унутрашњих послова.
Бројеве жиро рачуна на које се врше уплате можете пронаћи на сајту
МУП-а, у одељку „Документа грађана”.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Лоше смо испали

Петак, 7. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОВЕДИТЕ РАЧУНА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ

ЗНАТЕ ЛИ ЧЕГА СВЕ ИМА У ВАШЕМ РУЧКУ?
На срећу „очајних домаћица”, али и
свих других наших суграђанки и суграђана који немају времена за кување или том послу једноставно нису
вични, све је више супермаркета и
продавница у граду у којима можете
купити готову храну.
Без обзира на уштеду у времену коју вам такви оброци доносе, овакав
вид снабдевања може имати и читав
низ мана: од цене, преко чињенице
да не знате какви су се све састојци
нашли у вашем ручку, до ризика да
храна која вам је продата можда није
припремљена по свим хигијенским и
осталим стандардима прописаним Законом о безбедности хране и Правилником о условима хигијене хране.
Одредбе ових двају аката су врло детаљне и строге, а да ли се у појединим објектима поштују, можете понекад установити на први поглед –
довољно је да вам продавац у месари
заграби шаку чварака или насече и
спакује неколико стотина грама пршута голим рукама, које притом чак
није ни опрао, па да вам буде јасно
колико је сати.
Но то није једини прекршај на који
можете често наићи у објектима у којима се продаје храна.

Строга правила
По правилнику о условима хигијене
хране, такви објекти морају, између
осталог, да буду чисти и одржавани у
добром стању (логично!) и да омогућују добру хигијенску праксу при руковању храном, укључујући заштиту
од контаминације, а нарочито контролу штеточина.
Закон налаже и да ови објекти морају имати одговарајућу опрему за
прање руку која мора да се налази на
подесном месту и да, према потреби,
буде одвојена од просторија и опреме
за прање хране, са обезбеђеном топлом и хладном текућом водом и
средствима за прање и хигијенско сушење руку, затим вентилациони систем конструисан тако да филтери и
други делови који се чисте или замењују буду лако доступни, а који обезбеђује природну или вештачку вентилацију, која је одговарајућа и довољна, и онемогућава вештачки проток
ваздуха из нечистог у чисти простор,
као и одговарајуће природно односно
вештачко осветљење, одговарајући

ће вам је спаковати. Правила су и у
том погледу јасна.
Материјал који се употребљава за
омотавање и паковање хране не сме
да буде извор контаминације и мора да се складишти на местима на
ко ји ма ни је из ло жен ри зи ку од
контаминације. Омотавањем и паковањем хране мора се онемогућити контаминација производа, а према
по тре би мо ра да се обез бе ди
целовитост и чистоћа омота хране,
на ро чи то у слу ча ју ли мен ки и
стакленки.

Покретни и привремени објекти

број тоалета и, према потреби, одговарајући простор и опрему за пресвлачење запослених лица.

Лична хигијена
У поменутом правилнику наводи се
да у погледу личне хигијене у простору у коме се рукује храном мора
да буде обезбеђено да запослена лица
одржавају висок степен личне хигијене и да носе одговарајућу и чисту
радну одећу, а према потреби и заштитну одећу.

Уколико сте решили да поједете нешто успут и запутили се ка киоску да
бисте купили, на пример, пљескавицу, проверите најпре да ли су на месту где су вам припремили храну испоштоване све мере прописане за покретне и привремене објекте у којима се припрема храна.
Наиме, такви простори или аутомати за продају хране морају, колико
је то изводљиво, да буду смештени,
конструисани, изграђени и хигијенски и технички одржавани на начин
којим се спречава ризик од контаминације, нарочито оне која потиче од
животиња и штеточина.
У таквим објектима такође мора
би ти обез бе ђен и на рас по ла га њу

ЗА ШТО ЈЕ БИ ТАН HACCP
Поред већ наведених законских одредби, сви који производе, дистрибуирају, прерађују, послужују, транспортују и пакују амбалажу за храну
у обавези су да примењују HACCP.
Реч је о систему поступака за контролу процеса и осетљивих тачака у
ланцу производње хране, с крајњим
У такве просторе треба да буде онемогућен улаз и приступ лицу које болује од болести која може да се пренесе храном или је клицоноша такве
болести, као и лицу које има инфициране ране, кожне инфекције и озледе или дијареју, ако постоји вероватноћа од директне или индиректне
контаминације.

Паковање хране
Када следећи пут будете куповали
храну, обратите пажњу и на то у шта

циљем да потрошач конзумира храну у стању и на начин који ће бити
безбедан по његово здравље.
Услуге у области примене
HACCP, као и услуге физичког, хемијског и микробиолошког испитивања хране врши Завод за јавно
здравље Панчево.
одговарајући простор и опрема за
одржавање личне хигијене, а мора
се испоштовати и читав сет других
мера и одредби. Између осталог, површи не ко је до ла зе у кон такт с
храном морају бити глатке, периве
и израђене од нетоксичног материјала отпорног на корозију, који се
лако чисти и, према потреби, дезинфи ку је, а хра на мо ра да бу де
смештена тако да се избегне ризик
од кон та ми на ци је, ко ли ко је то
изводљиво.

НАША АНКЕТА
Недавно су новинари нашег листа
заједнички створили леп текст о томе шта би све странцима у нашем
граду волели да покажу. Списак је
био толики да је једва стао на целу
страну, а заједнички закључак био
је да је Панчево заиста град у који је
лако заљубити се – и на први и сваки следећи поглед.
Ова фотографија и без много текста говори пак о томе шта странцима, у овом граду, између осталог,

никада не би требало да покажемо.
Не би требало да им покажемо какви смо ми Панчевци заправо. Јер
у нас овакве какви смо испали на
овој слици нико паметан се не би
заљубио.
Права је срећа да ми ипак имамо
и неких врлина и да умемо и боље
од овога. Крајње је време да то коначно и докажемо. Почнимо од малих ствари попут ове. Три, четири,
позор, сад!

ДА ЛИ У НОВИНАМА ЧИТАТЕ ВЕСТИ О СТАРЛЕТАМА?

Једнима брига, другима разбибрига

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје Миса, Његошева
и Баваништански пут
Ако сте овај примерак „Панчевца”
купили од колпортера у четвртак, 6.
августа, ујутру, онда ће вам можда
бити од користи информација да је
„Електровојводина” за тај дан најавила искључења струје на Миси због
радова на електродистрибутивној
мрежи, и то у два наврата.
Најпре 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
Kордунашке улице. У другој тури,
од 11.30 до 13.30, струје неће имати
на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у
Kозарачкој улици од броја 76 до
Опленачке; у делу Топчидерске код
Kозарачке; у делу Опленачке од

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Kозарачке ка прузи и у целој Златиборској улици.
У петак, 7. августа, од 8 до 12 сати, без напајања електричном енергијом остаће цела Његошева улица.
У понедељак, 10. августа, од 8.30
до 10.30, струје неће имати Баваништански пут од пруге до броја 275
(непарна страна) и просеци код бројева 4 и 263, а од 11 до 13 сати насеље
Мала Kрајина на Баваништанском
путу и парна страна Баваништанског
пута од Новог гробља до броја 60-а.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Информације о искључењима редовно се
ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

С. СТЕФАНОВСКИ

Ј. МИХАИЛОВИЋ

Сензационалистичко новинарство често је предмет расправе или осуде.
Неки сматрају да скандалима и трачевима није место у новинама, али с
друге стране, показало се да су управо такве вести на врху читаности. Већина читалаца се слаже да овакви
текстови, када су умерени, добро дођу као разбибрига и забава.
Данас су, изгледа, ове теме узеле маха више него икада пре. Садржај многих домаћих новина и портала своди
се на таблоидне приче. На то су нам
ове недеље указали и наши суграђани.
СТЕФАН СТЕФАНОВСКИ,
машински техничар:
– Не, наравно да не читам вести о
старлетама. Слажем се да није примерено објављивати ту врсту текстова,
нити било шта слично, првенствено
због деце. Не купујем новине уопште.
Читам листе из кладионице (смех).
ЈЕЛИЦА МИХАИЛОВИЋ,
пензионерка:
– Никада то не читам. Највећи криминал су наши телевизијски и новин-

А. БУКАЗИЋ

Д. МИЛУТИНОВИЋ

ски садржаји. У новинама су све лажи. То није само погрешно, већ је и
одвратно. Штампу не читам уопште.
Информишем се код деце, преко интернета, питам шта ме интересује.
АЛЕКСАНДАР БУКАЗИЋ,
техничар за биотехнологију:
– Нити читам, нити се бавим тим
темама. Тотално је неприкладно. Не
купујем никакве новине. Обавештавам се путем интернета. Јако је лоше
да данашња омладина гледа те ствари, ужасан су им пример. Читам локалне портале.
ДРАГАНА МИЛУТИНОВИЋ,
продавачица:
– Не читам такве вести, никако.
Мука ми је од тога. Очајно је. Сви ми
некада кад прелиставамо новине наиђемо на те будалаштине, али требало би да их заобилазимо. Сигурна сам
да би деведесет одсто грађана желело
да се такви садржаји укину. Али, нажалост, неки људи гласају и за учеснике ријалитија, уместо да пошаљу
СМС за помоћ болесној деци. Било

Н. ЛАЗИЋ

Ј. ЛЕПОСАВИЋ

би корисније у сваком случају него
гласати за старлете. Не бацам паре
на „Ало” и „Курир”. Слушам вести на
РТС-у и на Првој телевизији. Штампа ми и не треба, нити имате ту шта
да прочитате. Немамо нормалне новине, а немам ни времена.
НИКОЛА ЛАЗИЋ, пензионер:
– Новине уопште не купујем. Гледам телевизију, користим интернет.
Мислим да је лист „Политика” добар, али нисам га скоро читао, па не
могу то са сигурношћу да тврдим.
Претпостављам да на нашем тржишту има у понуди и квалитетних новинских издања.
ЈЕЛЕНА ЛЕПОСАВИЋ, пензионерка:
– Читам о старлетама. Врло ми је
занимљиво, зато што доста времена
проводим код куће и ретко излазим.
Такви текстови су добра разбибрига:
помажу ми да испуним време и да растеретим ум. Навикла сам се сад већ на
ту врсту забаве. Купујем „Телеграф” и
„Ало”. Имају и добре укрштенице, а ја
то волим.
Јелена Катана
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КАКО ПРОЛАЗЕ ДОМАЋИ БРЕНДОВИ НА НАШЕМ ПОДНЕБЉУ

МАЛИНЕ И КУПИНЕ УСПЕВАЈУ И ОВДЕ
Примери успешне
производње у
Војловици и Брестовцу

стављам раније, потом азот,
углавном „кан”, а раније сам
користио „уреу”, која се дуго
задржава и одлаже сазревање,
па ми је једне сезоне 80 одсто
плодова остало зелено и необрано. Због тога треба носити
земљу на анализе у Пољопривредној школи, и то узорке земље са две дубине – до 30 и до
60 центиметара. Нажалост, тешко је од њих добити и савет
шта учинити у случају неповољних параметара, па се довијамо на разне начине – каже
овај произвођач.

Мали проблем
недовољна надморска
висина
Иако ово вероватно није идеално поднебље за узгој малине и
купине, ипак има оних који их
узгајају с приличним успехом.
А ту је најбитније пронаћи
праве сорте и ревносно испратити све неопходне мере – од
заштите до прихране.

Старт могућ с 500 евра

Купина издашнија
Међу најозбиљније произвођаче поменутог воћа спада Лајош Шмит из Војловице, који
са супругом Ружицом то ради
већ двадесетак година.
– Најпре смо кренули с купинама на неких десетак ари.
Продавали смо их на пијаци, а
како смо савладавали технологију узгоја и пласмана, проширивали смо и засаде. У међувремену смо схватили да малине имају бољу цену и прођу,
па смо и њих почели да производимо. Што се тиче одабира
земљишта, ово наше родно црно задовољава у погледу киселости pH вредношћу од 5,5 до
6,5. С друге стране, надморска
висина јесте мала, јер би било
идеално да је од 200 до 1.000
метара, а код нас је око 73 метра. За овај посао је неопходно
и искуство, па ја ни за двадесет
година још увек не успевам да
добијем приносе као колеге у
Србији с неупоредиво дужом
традицијом – каже Шмит.
Ове биљке неопходно је и редовно заливати, па он одавно
има систем „кап по кап”, као и
мрежу за засен, а када је реч о
временским (не)приликама, овај
Војловчанин има и мало „среће у несрећи” јер, како каже,
због фабрика у јужној зони, које су му у непосредној близини,
и нечег у ваздуху, често га заобилазе градоносни облаци.
– Што се сорти тиче, кренули смо с веома солидном купином „торнфри”, али их је један
мраз убио стопостотно, док „чачанку”, коју смо у међувремену

Шмитови раде тимски
посадили, није ни окрзнуо. Притом је она била крупнија и издашнија, али и осетљивија, будући да се брзо квари. Зато смо,
по ред „џам ба”, уба ци ли и
„трипл краун”, који се показао
најбоље – не носи много, али
лако расте увис; стабљика је самодржећа, плод сладак и лако
се одржава приликом резидбе.
Када је реч о берби, углавном
нам помажу пријатељи и комшије, и протеже се малтене кроз
цело лето. Као регистровано газдинство, имамо тезгу на Зеленој пијаци, где се трудимо да
све продамо „у првој руци”, јер
препродавци понекад зараде
више од нас. Уопште, тешко је
бити и произвођач и продавац,
нарочито у ова два летња месеца када је темпо убитачан. Притом је куповна моћ драстично
опала, а понуда је све већа, јер
су многи остали без посла, па
нуде робу будзашто – наводи
произвођач из Војловице.
Што се малина тиче, Шмит има
једну сорту која рађа у јуну,
друга стиже у јуну и септембру, а трећа – од јуна до првих
мразева.
– И чувени „виламет” је добар, али се тешко с њим ради,
јер има много бодљи, за разлику од „глен ампла”, чију бербу
сам већ завршио, која их нема
уопште, а плодови су много крупнији. Малине се више купују,
зато што су богате антиоксидан-

етикета и онда је боље дати
је у плоду за двеста динара.
Тако, најбоље што остане
иде у вино; комина и труло у
ракију, коју правим и од купине и од малине, а у класи
је кајсије. На крају, не бацам ни неупотребљене орезане гранчице, већ ми служе за огрев – истиче Шмит.

Банатски Брестовац: Ускоро
ће одабрана фирма бити уведена у посао асфалтирања Улице Жикице Јовановића. Камионом ЈКП-а „Зеленило” радници ЈКП-а „Kомбрест” изнели су шут с фудбалског терена и преостале старе бетонске
тезге с пијаце, где ће поставити још десет реновираних металних. При крају су радови
на атарском путу у „првом пољу”, дужине 2.200 метара.
Школа се пријавила на конкурс НИС-а „Заједници заједно” за информатичко опремање; завршен је и тоалет намењен за вртић који је финансирао Град, а већ је пријављено
довољно деце за једну групу.
Банатско Ново Село: Комунално предузеће завршава кошење и започиње очитавање
водомера. У организацији Дома културе, поново је уређиван парк и офарбани су игралиште и клупе код основне школе, а у плану су реконструкција степеништа између пословних простора и наставак кречења фасаде и мале сале.
Долово: Дом културе је у понедељак, 3. августа, започео
спровођење јавног рада под називом „Одржавање и улепшавање простора око Дома културе у Долову”. Ова мера Националне службе за запошљавање предвиђа ангажовање трију лица са инвалидитетом.

Малина двоструко скупља

СВЕ ШТО ОСТА НЕ ИДЕ У ПРЕ РА ДУ
И док Ђурић тек планира,
Шмит се одавно бави и прерадом, па све што не успе
да прода, претвара у вино.
– Ипак, више се исплати
продаја у изворном облику,
јер литар вина од купине кошта 450 динара, за шта је
потребно 1,7 килограма
воћа, па флаша, пампур,

сима и добре и за сок и за колаче.
С друге стране, купина подиже
гвожђе, за шта је још боље вино
од тог воћа. Малина двоструко
слабије роди, али је зато толико
скупља; брзо се пласира, док купина дуго траје и сачека смрдибубе и сто других недаћа. Примера ради, постоје осе које имају нешто као скалпел, чиме у

По стажу млађи колега из Брестовца, Александар Ђурић, пре
три године засадио је на 15 ари
сорте малине „полка” и купине „лох нес”, али намерава да
се шири, јер има и места и види економску логику.
– У плану је прерада, јер ако
роба не иде на пијацу, грех је
бацати, па ћемо да правимо
сирупе, џемове, вино... Што се
тиче погодних надморских висина, постоје сорте малина које

Месне актуелности

Ђурић у свом малињаку
дрво убаце јајашца, па после
одатле излазе лептирићи и, када орезујем, бирам само здраве
гранчице. Зато је важно одрадити на време заштиту, почев
још од претходне јесени, када
се воћка третира бакром и припрема за зимски сан. На пролеће се прска пестицидима, инсектицидима и фунгицидима,
све до првих пупољака, односно „мишјих ушију”. Практикујем „Галеникин” програм, који
је много јефтинији од, рецимо,
„Бајеровог”, али и њега понекад
користим, чисто за промену –
истиче Шмит.
А када се креће у инвестицију, препоручује он, земљиште треба добро припремити,
односно добро нађубрити стајњаком, који потом ставља сваке треће године, док минерално ђубриво НПК иде почетком
сваке зиме.
– Најтеже у земљу продиру
фосфор и калијум, па их зато

могу да се гаје и у равничарским пределима, а ове моје су
планиране баш за овакво место, зато што траже водопропусно земљиште. Производе
пласирам на мало на панчевачкој пијаци и у Смедереву,
јер још увек немам толике количине да бих морао да их нудим хладњачарима. Ова година није баш родна, што условљава већу потражњу, а самим
тим и бољу цену. Има и других
заинтересованих у Брестовцу,
којима могу да поручим да је
почетна инвестиција отприлике око 500 евра, што подразумева садни материјал, ђубриво, средства за одржавање, а то
ове сорте врате већ следеће године. Наравно, потом сам морао да бушим пумпу, постављам заливни систем, па мреже... – наводи Ђурић.
У сваком случају, ово су докази да нема само Ариље добре малине и купине...

Глогоњ: Радници комуналног
предузећа су прошле недеље
косили површине под амбрози јом. По сле под но ше ња
оставке Саше Веселиновића
на место председника Фудбал ског клу ба за ка за на је
изборна скупштина.
Иваново: Комунални радници уређују центар села и косе
зелене површине пред предстојећу сеоску славу Велика
Госпојина. Учесници недавно одржане ликовне колоније посетиће катамараном музеј

у Винчи, у организацији Дома културе.
Јабука: Месна заједница је због
епидемиолошке ситуације
скромно обележила сеоску
слвву Свети Илија, када је уприличено уручење златника ђаку
генерације, а потом су, поводом Илиндена, положени венци на споменик Гоце Делчеву.
Качарево: На седници Савета
Месне заједнице у петак, 31.
јула, изабран је петочлани
извршни одбор, који већ треба да се састане с педесетак
грађана зато што су поднели
захтев за прикључак за гасну
мрежу, али дуже веме то нису
у могућности да добију, док
Земљорадничкој задрузи треба да помогне у вези с решавањем проблема земљишта за
које плаћају порез, а не користе га. Актив жена „Етно-кутак” уприличиће радионицу
веза у четвртак, 6. августа, од
16 сати, на СРЦ-у „Језеро”.
Омољица: Јубиларан, педесети „Жисел” биће одржан од 7.
до 9. августа, а посетиоци ће
ове године, уз поштовање свих
мера државе, једино моћи да
погледају шест већ постављених изложби фотографија.
Старчево: Месна заједница је
обележила славу Огњена Марија резањем колача и, први
пут, доделом признања „Заслужни Старчевац”, која су
припала ђацима генерације
осмог разреда основне школе

Мајди Старчев и Ивану Добросављевићу, и вуковцима
Ани Јовановић, Ањи Петровић и Милици Стојановић, као
и Милошу Јанкову, успешном
студенту електротехнике.

СВЕТИ ИЛИЈА У ЈАБУЦИ ОБЕЛЕЖЕН СКРОМНО

Почаст за ђака
генерације

ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЛОВУ

Велики јубилеј важне установе
Доловачки Дом културе „25.
мај” ових дана обележава шездесет година постојања, пре
колико је формиран на основу
решења Народног одбора општине Панчево. Под његовим
скутима одувек је, поред осталог, био обједињен рад биоскопа, сеоске библиотеке са читаоницом, омладинске фолклорне секције и румунског КУД-а
„Јон Креангe”.
У тој установи од оснивања
па до данас било је застално
запослених од четворо до седморо радника, а поред наведених делатности, организоване
су и аматерске секције, попут
драмске, рецитаторске, хорске,
новинарске... Дом се бавио и
издаваштвом, пружањем разних услуга удружењима грађана и другим субјектима, као
и неизбежним сценско-музичким програмима.

Према речима Мирослава
Првуља, актуелног директора
Дома културе, зграда је настала добровољним радом становника Долова и спада у такозване руске типове грађевина, какви рецимо постоје и

у Старчеву и Новом Селу.
– Мештани су заправо 1947.
године започели изградњу задружног дома, у који се тек десетак година касније уселила
Земљорадничка задруга Долово, да би се 1960. ту сместио и

Дом културе. У међувремену
се поменута задруга преместила у другу зграду, а Дом постаје корисник објекта 1984. године, када почињу озбиљнији
радови на реновирању простора површине 1.600 квадрата.
Тада је, поред осталог, уведено
централно грејање, а уређене
су велика сала и дискотека –
каже Првуљ.
Он подсећа да је Дом културе некада био епицентар свеколиких окупљања – од бројних ак тив но сти не ка да шње
омладинске организације (чији су многи чланови и данас
агилни у удружењу пензионера), преко друштава „Јон Креанге” и „Банатски вез” (у новије време), до биоскопа, који,
што је интересантно, од оснивања установе па до деведесетих година прошлог века није
радио једино понедељком.

Представница Месне заједнице
уручује поклон Андреи Цветановски
Јабучка сеоска слава Свети
Илија ове године имала је сасвим другачији изглед него
икада раније, јер није било
препознатљивих програма, а
разлог је свима већ одавно
познат – коронавирус.
Ипак, Месна заједница обележила је скромно свој дан у
недељу, 2. августа, и то тако
што је у својим просторијама
уприличила уручење пригодног поклона ђаку генерације
завршног разреда у ОШ „Гоце
Делчев”. Реч је о Андреи Цветановски, која је осмогодишње
школовање привела крају као
вуковац. Ова ученица потиче
из скромне, али веома вредне
породице, а поред историје
најбоље су јој ишле математика, физика и хемија, па не треба да чуди што је првопласирана на листи примљених на

природно-математички смер
у панчевачкој Гимназији. Вреди истаћи и то да Андреа успешно тренира рукомет.
Овом приликом чланови
Месне заједнице честитали су
и свим јабучким осмацима
који су на завршном испиту
освојили прво место у јужном
Банату.
Потом су представници села и Националног савета Македонаца у Србији, поводом
великог македонског празника Илиндена, положили венце на бисту Гоце Делчева у
школском дворишту.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ ЈУГОСЛАВИЈЕ

обимне фото-грађе Музеја Југославије, а рад на припреми
изложбе прати и рад на документацији, којом ће читава
збирка бити заштићена као културно добро. Изло жба „ТАН ЈУГ
јавља, рат је завр шен” пр ви је
корак којим Музеј Ју го сла ви је
отвара за јавност
најстарији сачуван део фото-архиве Телеграфске агенције нове Југославије, који је 1947.
пренет у Кабинет маршала
Тита, да би касније постао део
колекције Музеја.
Изложба „ТАНЈУГ јавља,
рат је завршен” биће отворена до 30. септембра 2020.
године и реализује се уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ САНУ

Радови Александра
Дерока
Током јула и августа у Галерији Српске академије наука
и уметности посетиоцима ће
бити доступна изложба уметнич ких ра до ва ар хи тек те
Александра Дерока из уметничке збирке САНУ.
Вероватно је најпознатији
као првобитни архитекта Храма Светог Саве, али Александар Дероко је био свестрана
личност и иза себе је, поред
стручних и мемоарских књига, оставио неизбрисив траг
кроз рад на Архитектонском
факултету у Београду, као и
велики број уметничких радова, пре свега слика и цртежа.
Његов рад у пољу ликовних

МОЈ

уметности своје највиталније
године има у периоду интензивног односа с Растком Петровићем, а то је било између
два светска рата. Дероко је наставио да прави слике и цртеже и током рата и након њега,
а прву самосталну изложбу
направио је у организацији
САНУ у галерији Културног
центра Београда 1980. године.
Ауторка изложбе је Јелена
Межински Милановић, заменица управника Галерије
САНУ, стручна сарадница Ката ри на Жи ва но вић, док је
графички дизајн и техничко
уре ђе ње ура ди ла Да ни је ла
Парацки.

избор

МОЈ

Тешко те заборављам
Лидија Анкуцић Божић,
технички секретар у
МЗ „Мита Вукосављев”
КЊИ ГА: Тре нут но чи там
књигу „Тешко те заборављам”
Тамаре Паунов, која је рођена у Вршцу, а живи у Новом
Саду. У питању је занимљива, емотивна исповест жене
којој је увек мало фалило за
срећу. Натераће вас да заплачете хиљаду пута, нарочито оне који су осетили како је кад млад останеш без
родитеља, а времена су тешка. Радња се одвија од 1990.
до 2016. године и описује
прерано одрастање девојчице коју је живот натерао да
са седамнаест година доноси одлуке због којих је касније испаштала, јер у најбитнијим животним тренуцима није имала никог свог.
Ова књига ме је вратила у
детињство зато што се тема
поклапа с догађајима из мог
живота, јер сам изгубила много драгих. Подсећа да живот
иде даље без обзира на све:
„Не може се време враћати
и не може се судбина мењати!” Та ко ђе ми се до па да
„Књига о срећи” Силвена Рудеза. У овом делу су написане мисли и изреке великих
људи свих времена. Добре

Страну припремила

Мирјана
Марић

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: НАДА МАЛЕК, СПИСАТЕЉИЦА

КОРАЦИ ПРОТКАНИ ПРИЧАМА

ТАНЈУГ јавља,
рат је завршен
У оквиру програма којим се
обележава седамдесет пет година од краја Другог светског
рата, у Музеју Југославије је
5. јула отворена
изложба „ТАНЈУГ
јавља, рат је завршен”, у објек ту
Музеј „25. мај”.
На до ку мен тар ним фотографијама велике историјске вредности,
које ће први пут
бити представљене јавности, публика ће моћи
да види како је изгледала Југославија непосредно пре и
после ослобођења. Аутори изложбе су Радован Цукић и
Милица Томић.
Поменуте фотографије, које су снимили ТАНЈУГ-ови
фото-репортери Петар Обрадовић, Бранко Савић и Исак
Коен, тек недавно су регистрова не као це ли на у окви ру

Петак, 7. август 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

изреке су клице сваког добра: „Оне се јако урежу у памет и хране вољу”. Акценат
је на особинама без којих нема успеха.
ФИЛМ: Тешко ми је да се одлучим јер је списак филмова
које волим дугачак. Ипак, увек
могу да издвојим филм „Официр и џентлмен”, у ком главну улогу игра чувени Ричард
Гир. Ово је један од најславних филмова, снимљен 1982.
године, и заузима посебно место у америчкој кинематографији. „Официр и џентлмен”
је прича о војном регруту и
томе какав постаје када се
заљуби.
МУЗИКА: Имам тинејџера у
кући, па слушам све. Највише волим музику осамдесетих: групу „Хари Мата Хари”, „Бијело дугме”, затим
Здравка Чолића и Дина Мерлина, јер само уз њих има
емоција.

Панчевачка списатељица Нада Малек објавила је своју седму књигу прича, под насловом
„Кораци”, за издавачку кућу
НИУ „Либертатеа”, с којом сарађује већ двадесет година.
Нада Малек је рођена 1950.
године у Српској Црњи (родно
место Ђуре Јакшића – како сама воли да каже). Завршила је
хемију, али је радила као библиотекар у Фабрици сијалица „Тесла” у Панчеву.
За своје кратке приче награђивана је више пута. Приче је
објављивала у многим часописима и зборницима. Члан је
Удружења књижевника Србије
– Београд, Савеза књижевника
у отаџбини и расејању и почасни председник панчевачког
удружења „Прота Васа Живковић”.
ПАНЧЕВАЦ: Ваша нова књига „Кораци” пре неки дан је
изашла из штампе. О чему говоре ваше приче?
НАДА МАЛЕК: Седмог августа пуним седамдесет година, па како рече моја драга
пријатељица Гордана Kрајачић,
колегиница из Удружења књижевника Србије, за мој јубиларни рођендан сама себи сам
приредила радост на најлепши
могући начин. И „Кораци” су
писани у стилу прозног дела.
У склопу приче о Лоли Kапор
је и дечја песма коју сам написала за њу када је кренула у
први разред. Ту песму је објавила „Екопедија”, часопис за
децу нижих разреда чији је изда вач Град ска упра ва гра да
Панчева. Тања Kрга је за њу
написала музику и ова песма
је изведена на дечјем фестивалу „Распевано пролеће”.
l На писање вас инспиришу
наши суграђани.
– Писала сам и углавном пишем о Панчевцима. То су људи с којима се дружим, које
волим и поштујем. Овог пута
то су особе које су постигле

нешто у животу својим трудом,
радом, а неки од њих нису стали ни онда када им се завршио
радни век. Наставили су да раде успешно и даље.
l Kолико сте дуго радили на
овој књизи?
– Kњигу сам писала годину
и по дана. Сама идеја се родила када сам била на рехабилитацији у бањи Русанди после
операције колена. После сусрета с девојчицом Алексијом, коју до тада нисам знала, ја сам
добила вољу и снагу да поново
корачам и пишем. Једно време ме је успорила здравствена
ситуација, па корона... Али сам
се као феникс издигла, живнула и с пуно воље и жеље да
урадим своје приче наставила
да пишем. Имала сам жељу да
књига буде готова до 7. августа
и, ето, жеља ми се остварила.
l До сада сте написали шест
књига?

– Своју прву књигу, „Емилијин споменар”, приче о једној
успешној генерацији, проткане осмехом, романтиком, хемијом, објавила сам 2001. године. Зар има нешто тако лепо
и упечатљиво као успомене које носимо из младости? Да их
забележимо, служе споменари.
Овај споменар посвећан је петој генерацији Хемијске школе, уписаној 1965. године, с петицом из живота коју је оверио професор Никола Јарић.
На самој промоцији у „Kлубу
100” 11. маја 2001. сачувала
сам само једну књигу, где пише: „Остварила сам своје снове”. Моја „Обична прича” из те
књиге коју сам послала на конкурс у Никшићу награђена је
откупом. Ту причу су објавили
многи часописи, али је посебна радост била када се нашла у
но ви на ма „Срп ски глас” из
Мелбурна.

Моја друга књига објављена је већ следеће, 2002. године, под насловом „Емилијине
обичне приче”, из које је награђена прича „Мајка”. Највећу радост за моје три године писања донела ми је књига
„Емилијине одабране приче”.
Те 2003. године постала сам
добитница Награде за прозу
„Душковићева звона” за „Сасвим обичну причу”. Председник жирија био је један од
најбољих панчевачких писаца – господин Васа Павковић.
Kада сам почела да пишем,
нисам ни сањала да ћу за три
године урадити три књиге и
да ће свака имати своју награђену причу. Из сваке књиге по једна прича: 2001, 2002.
и 2003. године.
Четврта књига носи наслов
„Необично обичне приче”, пета „Иван Златопрсти”, шеста
„Из дневника Малекове”.

ВЕЛИКАНУ У ЧАСТ

Преминуо академик Димитрије Стефановић
У суботу 1. августа у деведесет
првој години преминуо је академик Димитрије Стефановић,
један од најзначајнијих српских музиколога и филолога,
који је посебан допринос дао у
изучавању византијске и старе
српске духовне музике.
Димитрије Стефановић је рођен у Панчеву 1929. године.
Дипломирао је на Филозофском факултету у Београду, на
Одсеку за германистику (енглески и немачки језик), 1955.
године, и на Музичој академији у Београду, на Одсеку за
историју музике, 1956. године.
Магистрирао је (1960) и докторирао (1967) на Универзитету у Оксфорду. Током последипломских студија радио је
са чувеним музиколозима-византолозима Егоном Велесом,
Хенријем Тилијардом и Оливером Странком. На Музичком
факултету Универзитета у Оксфорду држао је предавања о
византијској и старој словенској музици, а био је и учесник
многобројних међународних
научних скупова и конгреса
широм Европе и Америке.
За дописног члана САНУ изабран је 1976. године, а за редовног 1985. У Музиколошком
институту САНУ био је научни
саветник (од 1958), а потом и
директор (од 1979. до 2001).
Генерални секретар САНУ био
је од 2007. до 2015. године, а
секретар Одељења друштвених
наука САНУ од 2017. до 2019.
Поред тога, био је дописни члан
ЈАЗУ (од 1986) и дописни члан
САЗУ (од 1987), као и секретар, а потом потпредседник
Одељења за сценске уметности
и музику Матице српске.

Академик Димитрије Стефановић дао је велики допринос у области музиколошких
истраживања. Захваљујући његовом раду откривен је, транскрибован, критички вреднован и објављен велики број
средњовековних докумената,
а датум писменог почетка старе српске музике померен је
на почетак 15. века. Уз многобројне студије (око две стотине текстова) на српском, енглеском, немачком, француском и руском језику, приредио је три књиге нотних записа традиционалног карловач-

ког појања Бранка Цвејића,
уредио неколико зборника радова с међународних научних
скупова, рецензирао низ музи ко ло шких мо но гра фи ја и
зборника.
Поред рада на проучавању
православне црквене музике,
континуирано се бавио извођењем старе и новије црквене
музике. Дириговао је Панчевачким српским црквеним певачким друштвом, повремено
хором Првог београдског певачког друштва и хором Богословије Светог Саве у Београду. Био је асистент диригента

београдског Академског хора
„Бранко Крсмановић”. Водио
је хор „Београдски мадригалисти”. Од оснивања (1969) до
данас водио је Студијски хор
Му зи ко ло шког
ин сти ту та
САНУ.
Носилац је Ордена Светог
Саве првог степена (1990), одликовања руског и румунског
патријарха, више грамата и
признања епархијских архијереја, Крста за заслуге са лентом СР Немачке (1991), Златне значке Музичке омладине
Југославије и добитник је награ де „До си теј Об ра до вић”
(2018).
Одлазак академика Димитрија Стефановића велики је
губитак за Српску академију
наука и уметности, као и за
свеукупну српску уметност и
културу.
Прошле године у листу „Панчевац” објављен је разговор с
Димитријем Стефановићем у
ком је он причао о Панчеву,
свом школовању и каријери.
Разговор је био завршен утисцима о награди за животно
дело, када је рекао да се потајно надао да ће је добити, а да
га је посебно обрадовало што
је одлука била једногласна. Цитирао је управо Доситеја Обрадовића, који је српском народу поручивао: „Књиге, браћо
моја, књиге, а не звона и прапорце!”, као и да је „просвећивање оно што народу највише
треба”.
Тада смо разговор закључили исто као и сада – да је Димитрије Стефановић читав свој
живот и рад провео на Доситејевом трагу. Нек му је вечна
слава и хвала!

Петак, 7. август 2020.
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА
И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

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

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

• видно поље.

Др Владимир Драганић
Ради ЧЕТВРТКОМ и ПЕТКОМ и обавља следеће прегледе:
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• IOL мастер,
• преглед промена на капку.
* Доктор Владимир Драганић обавља и операције
катаракте.

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

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

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

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

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
Отварање Специјалне болнице „Свети
Василије Острошки” значи и то да ће
између хиљаду и две хиљаде пацијената годишње који се налазе на листама
чекања за операцију катаракте бити
преусмерено у ову установу, где ће их, о
трошку РФЗО-а, оперисати тим стручњака с ВМА на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно
здравствено осигурање, предвидели
смо и одређени број гратис операција
катаракте како бисмо им помогли да
реше тај, до сада непремостив здрав-

ствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће др Владимир Драганић, начелник одељења за предњи сегмент
Kлинике за очне болести Војномедицинске академије и лиценцирани инструктор за операцију катаракте системима „Alcon and Bausch & Lomb”.
Доктор Драганић има тридесетогодишње искуство у овој области, а с 30.000
до сада урађених операција у врху је међу лекарима у целој Србији. Према његовим речима, сви материјали и машине
који ће се користити приликом оперативних захвата у „Светом Василију
Острошком” представљају оно најбоље
што тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 13. АВГУСТА
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

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.350 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ: AST + ALT + ALP + GGT

•

Цена: 500 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис
Телефон 013/33-43-45

Петак, 7. август 2020.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, 65.000 евра. Договор. Моб. 063/163-80-77.
(293724)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

РЕНО клио на продају,
2003. годише, 1.5 ДЦИ.
069/315-86-01. (294298)

28 АРИ, плац на новој Миси, у грађевинској зони,
продајем. 061/320-15-24.
(291482)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2007, у
деловима. 064/587-50-24.
(294190)
ПУНТО 1.2, 2002, петора
врата, клима. 064/587-5024. (294190)
ПУНТО 1.2, 2011/12, петора врата, атетиран плин.
064/130-36-02. (294190)

ГАРАЖЕ

ГРАНДЕ пунто, 1.9, 2007,
петора врата, фул, шест
брзина. 064/130-36-02.
(294190)

ИЗДАЈЕМ гаражно место у
јавној гаражи на Котежу
2. 065/533-30-33. (ф)

ПОЛО 1.4, ТДИ, 2003, петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (294190)

АПАРАТИ

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

ШКОДА октавија сепер Б,
2.0, 2005, шест брзина.
064/130-36-02. (294190)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кола од 70 до
1.800. 062/193-36-05.
(294294)
КУПУЈЕМ кола, стање небитно, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (294294)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
дијапозитиве и све врсте
видео касета, квалитетно
преснимавам на ДВД.
063/288-278. (294105)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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 квалитет. (294295)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, двомоторац, угаона
гарнитура, инвалидска колица, телевизор, фотеља.
063/861-82-66. (294177)
ПРОДАЈЕМ камен за зидање. 066/314-632. (294163)

„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
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(294172)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (294060)
ПРОДАЈЕМ стари електрични шпорет исправан,
цена 5.000 динара. Тел.
063/863-85-04.
(294208)
ПУНТО 1.2, 8 В, металик
сив, атестиран плин, регистрован, одличан.
064/142-55-93. (294225)
ФИЈАТ темпра 1.6, 1998,
гас, бензин, хитно продајем. 060/373-35-11.
(294230)
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ПРОДАЈЕМ краљица пећ,
половну туш-кабину са кадом, горење трајно, жарећу пећ и самоносиви бакарни кабл 4 х 16.
064/341-76-80. (294073)

ОРМАН са наткасном, суодпера с висећим, фотеља
мојца, самачки кревет,
столице. 063/861-82-66.
(294177)

ПРОДАЈЕМ пољопривре
машине и алате, све исправно. 063/143-80-05.
(294143)

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

НА ПРОДАЈУ камен, коцка, стара цигла и цреп.
063/755-29-05. (294152)
ПРОДАЈЕМ штенце, малтезера, вакцинисани и
очишћени од паразита.
069/372-09-00, 060/67772-32. Драган. (294155)
ПРОДАЈЕМ металну конструкцију са два излога и
врата. 063/734-82-31.
(294159)
НА ПРОДАЈУ јечам, детелина и слама. 063/755-2905. (294152)

ПРОДАЈЕМ плац 17 ари са
кућом и викендицом, код
кружног тока на јабучком
путу, погодно за више делатности. 063/203-864.
(294036)
ПРОДАЈЕМ њиву од 8 ланаца, која се налази уз асфалтни пут Панчево-Баваниште, на око 3 км од села. 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, Карађорђева, 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 компензација за грађевински материјал и мали камион кипер
3.5 т у висини до 10.000
евра. 062/772-787. (ф)
ТРАЖИ се инвеститор за
градњу објекта колективног становања у Панчеву.
064/866-23-75, 064/99262-97. (293877-р-4876)

ПРОДАЈЕМ балирану детелину, трећи откос.
065/688-86-30. (294078)
ПРОДАЈЕМ мидер (појас)
за кичму (Л величину), нов
некоришћен. Тел.
063/863-85-04. (294208)

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

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
ПРОДАЈЕМ две јунице од веш-машине, телевизоре.
годину дана и младу краву Долазим на адресу.
са мушким телетом од две 064158-44-10, 063/101недеље, Панчево. 063/164- 11-47. (294117)
25-46. (294181)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
шпорете, сервисирам исте.
060/521-93-40. (294175)
КАЗАН за топљење масти,
80 л, продајем. 063/17901-78. (294140)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУДЕЉАРАЦ, плац, 25
ари, 40.000, хитно, Баваништански, стан, 15.500,
83 квм. 063/744-286.
(294303)
ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица 5,35 ари, 70 квм гаража, шупе. 060/660-71-06
(СМС)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
плац, 13 ари, ограђен,
19.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294303)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
остале кухињске елементе,
судопера, 3.000, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(294132)

ПЛАЦ, Миса, одличан,
фронт, 26 квм, 9 ари,
25.000, Тамиш плац, 5,25,
8.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294303)
ПОЉОПРИВРЕДНО земљиште 9 ха, Панчево северна зона, земљиште прве класе, асфалтни пут,
струја и градска вода . Поред реке. Продаје Fokus
bel, тел. 064 808 44 33

ПРОДАЈЕМ новог намештаја, столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600- ЦРЕПАЈА, пољопривредно
земљиште 0,58 ха код „са14-52. (294248)
вијутка, близу села излази
на асфалт према Ковачици. Продаје Fokus bel тел.
064 808 44 33

КУПОПРОДАЈА

КУЋА, Бања Врујци, 60
квм, 6 ари, продајем/мењам. 011/274-80-67.
(294121)

ЦРЕПАЈА, 90 квм, 11,68
ари, 36.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(294303)

АЛФА плам шпорет са
рерном за централно грејање, очуван, врло повољно. 064/123-63-65. (294213)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, луле, дна,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (294233)

КУЋА и помоћни објекти
на 30 ари, Баваништански
пут, продајем или издајем.
061/366-03-92. (294299)

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

ПРОДАЈЕМ башту са кућом, 27 ари, викенд насеље, 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 Иланџа, јужни банат, 125 квм +
плац 27 ари за 18.500
евра. 065/065/342-23-91.
(294066)
ПРОДАЈЕМ кућу са помоћним објектима на 33
ара, башта, воћњак.
064/194-03-87. (294094)

ПЛАЦ 17 ари (10 х 170),
Кудељарац, уз Техномаркет, инфраструкура.
063/729-72-86. (294135)
Пољопривредно земљиште
у околини Вршца, 3 парцеле 30,66 ха у Влајковцу,
141,18 ха у Павлишу и
18.91 ха у Војвођинцима.
Продаје „Велики Браца”
Влајковац, 064/808-44-33

ПРОДЈЕМ кућу у Омољици. Тел. 064/197-28-24
или 063/899-43-28.
СТАРЧЕВО, кућа са локалом, 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 земље. 060/153-25-15.
(294250)

СЕВЕРНА зона, 110 ари,
струја, вода, 1.700 евра по
ару. 064/136-42-00.
(294279)
Пољопривредно
земљиште 3,7 ха
у Владимировцу,
мраморачко према
„песку”. Продаје
Agromilenijum,
тел. 064/808-44-33
НА 6 ари плаца, стара кућа са комплет инфраструктуром, близина центра. 064/136-42-00.
(294279)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље, близу села у Качареву. 064/178-85-36.
(294281)
Пољопривредно земљиште
91 ха у ко Банатско Ново
Село, потез „Пустара-Вућије долине” према панчевачком 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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АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребни станови, куће,
све локације. 063/744-2866. (294303)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу са дворишним станом и нус простор, власник. 064/986-2174. (294287)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, исплата одмах. (679), „Трем
01”, 061/836-23-83..
(294146)

ПРОДАЈЕМ кућу, Старчево, 9 ари, трособна + помоћни објекти, 30 фронт.
060/745-05-75. (294263)
НОВА КУЋА, у центру, 196
квм, луксузан, 152.000
евра, договор. 063/232757. (294260)

СТАНОВИ
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ стан опремљен 65 квм, у Улици Лава
Толстоја 20. Куткова зграда, 063/856-31-61. (СМС)
НА ПРОДАЈУ опремљен
стан 65 квм у Улици Лава
Толстоја 20. 063/856-3161 (СМС)
ОМОЉИЦА, строги центар, продајем једноипособан стан, укњижен, 1/1,
064/021-19-31. (и)
ПРОДАЈЕМ улични дворишни стан, засебно двориште, 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, одличан сређен, фул, 99.000.
069/744-286. (294303)
КОТЕЖ 2, двособан, приземље, ЦГ, 55 квм, сређен,
46.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294303)
СОДАРА, двособан, празан, III, ЦГ, 47, тераса,
40.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (294303)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, 57 квм,
39.000. 064/163-20-76.
(294167)
ТРОСОБАН нов, Карађорђева, 1.000 евра/квадрат,
две терасе. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (294168)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (294293)
ПРОДАЈЕМ стан, 59 квм
грејне површине + тераса
и + остава која се налази у
дворишту зграде. Стан се
налази на Тесли у Улици
Кнеза Михајла Обреновића 13. Зграда је стара 12
година, легализована. Власник 1/1, без посредника.
Цена 46.000 евра.
062/435-323. (294136)
МЕЊАМ два стана у истој
згради, за кућу. 062/87362-98. (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)

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

ТЕСЛА, 2.5, ЦГ, новији,
67.000; Миса, 42 + тераса,
26.500. „Јанковић”, 348025. (294237)

ИЗДАЈЕМ стан 36 квм, у
згради, „Тамиш капија”, са
погледом на реку.
069/861-88-01. (и)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, власник.
064/893-98-32, 064/83796-75. (294240)

ИЗДАЈЕМ намештен двособанс тан у Димитрија
Туцовића, близу Водне заједнице. Тел. 064/894-1175. (293868)

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

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

064/64-39-721

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

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан и двособан стан у
центру. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

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

СТАНОВИ

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

НОВА МИСА, једносоан,
33 квм, ВП, Та, тераса,
усељив, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061.
(294226)
КОТЕЖ 2, трособан дуплекс, 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)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у центру града
од 1. септембра. 063/88471-32. (293268)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, повољно,
одмах усељива, wi/fi, кабловска. 060/691-88-23.
(294297)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
намештен, око 50 квм.
Тел. 063/322-016.
(294154)
ИЗДАЈЕМ собу и кухињу.
Маргита, Светозара Шемића 70-а. Панечво. Тел.
013/354-703. (294156)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Котежу 2.
Тел. 063/779-35-53.
(294157)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница„Хало
„ХалоЛесковац”,
ЛековЋевабџиница

063/897-55-04

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АКО купујете или продајеПРОДАЈЕМ једноипособан те своју некретнину дођидворишни стан, центар, 36 те у Агенцији „Лајф”,
квм. 063/184-10-57. (294289) 061/662-91-48. (294300)

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ЈЕДНОИПОСОБАН, Котеж
2, IX спрат, комплетно реновиран. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (294168)

marketing@pancevac-online.rs
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ИЗДАЈЕМ дворишни намештен стан, 35 квм, Содара,
озбиљној женској особи.
065/469-57-95. (294083)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан, зграда без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (294084)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, врло
повољно, жени или студенткињи. Ослобођења 23,
Панчево. 066/807-08-61.
(294113)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
раднички смештај. Центар. 063/502-211(294123)
КУЋА за издавање, Маргита, 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 издавање, празан или полунамештен, пожељно Содара.
064/065/23-38. (294130)

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

ИЗДАЈЕМ два једнособна
намештена стана у кући.
063/477-371. (294209)

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.
ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан у центру. Обавезан депозит. Зоран.
061/162-34-63. (294131)
ИЗДАЈЕМ дуплекс, 130
квм, центар, намештен,
гас. 064/320-84-32.
(294134)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
Котеж 1, опремљен.
0964/158-15-90. (294197)
НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/12248-07. (294271)

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

ИЗДАЈЕМ намештену гарЛОКАЛИ
соњеру, строги центар,
Штросмајерова улица.
ИЗДАЈЕМ тан у центру, са- 064/888-42-88. (294214)
ЦЕНТАР Стрелишта, издамо као пословни простор.
јем локал, одлично меИЗДАЈЕМ полунамештен
063/892-08-35. (294204)
сто,с ређен, код смартблостан на Миси са централка. 064/006-43-33.
ним грејањем. 063/784ИЗДАЈЕМ смештај за рад- 22-70. (294264)
(294220)
нике у центруг рада у Улици Цара Душана, одвојене
собе са засебним купатиДечјем бутику MODA KIDS
лом, ТВ-ом и климом.
062/(435-323. (294136)

потребна радница са искуством

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан на Содари, 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, преко пута Авив парка, 150
евра + депозит. Тел.
064/172-52-51. (294292)

Редовна плата и пријава.
Радно време од понедељка до суботе.
Обавезно познавање рада на рачунару и друштвеним мрежама instagram и facebook

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

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,
Котеж 1, смештај прилагођен 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)
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РЕСТОРАНУ „Код Ђенерала” потребан озбиљан радник са искуством за рад у
кухињи и за роштиљем.
Доћи лично од 16 до 17
сати. (294076)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.

ИЗДАЈЕМ два локала код
Зелене пијаце. Ул. Кочина
4. 063/217-130. (293500)
ИЗДАЈЕМ два локала 18 и
12 квм, у центру. 066/86649-00. (293938)
ЛОКАЛ у Карађорђевој,
13.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (294146)

ПОТРЕБНИ радници за
грађевинску лимарију и
браварију. 063/663-464.
„Лимарија Бобан”.
(294205)
ПОТРЕБАН момак иоли
девојка за разношење кафе на бувљаку. 064/13298-12. (294114)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
25 квм. 064/866-23-26,
061/257-01-71. (294180)

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ИЗДАЈЕМ магацински
простор са двориштем, у
Јабуци. 063/351-709.
(294106)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ лоИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, кал, угао Његошеве и Карађорђеве. 060/441-11-23.
код Аутобуске станице.
(294290)
063/278-421. (294140)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије унутрашњи
транспорт. 064/140-7087. (СМС)
ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ и АЛУ
столарије. 063/249-432.
(294040)
ПОТРЕБНА конобарица за
тениски клуб. 060/362-2221, 060/362-22-26.
(293975)
ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз житарица. Може и млађи пензионер. Инфо на моб.
064/367-96-97

ЦЕНТАР, канцеларија 30
квм, плус кухиња, купатило. 064/948_71-22, може
за стан. (294269)
ИЗДАЈЕМ комплетан фризерско-козметички салон,
Тесла, 150 евра. 060/44111-23. (294290)

ИЗДАЈЕМ Пивницу у центру. 065/202-63-81 (СМС)
АУТО-ШЛАЦ издајем на
Новосељанском путу.
063/179-01-78. (294140)

ПОСАО
ПОНУДА

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

„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

ПОТРЕБНИ радници у
фирми за производњу у
Старчеву. 063/263-341.
(294304)
Потребни радници
за производњу
бетонске галантерије.
064/949-92-72

АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан радник са искуством. Услови одлични.
061/551-95-31. (294266)
АУТОПРЕВОЗНИКУ потребан возач Ц и Е категорије. 063/286-914, Ђорђе.
(294068)
ПОТРЕБАН возач шлепера
за пренос житарица, радња у Омољици. Тел.
063/237-977. (294282)
Потребно нам је

• Poznavanje međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i međunarodnih standarda izveštavanja
(IFRS)

за рад у фабрици.

• Dobro znanje finansijsko-računovodstvenih propisa
i poreske regulative, sačinjavanja finanijskih
izveštaja

ПОСАО

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, машинска одгушења, санитарија.
062/382-394. (294179)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, ламинат, керамика, повољно, проверите. (294116)

РОБНОЈ КУЋИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, поправке, славине, вентили, одгушење канализације.
061/193-00-09. (294149)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови,брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(293820/ср)

за рад у фабрици у производњи.

потребно
ДОО „ЕЛЕКТРОСТАР”
расписује

30 радница

КОНКУРС
за следећа радна места:

• Zaključivanje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskih bilansa po važećoj zakonskoj regulativi

1. ТРГОВАЦ .................................3 извршиоца
мушкарци (са радним искуством трговца)

Rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 20. avgust
2020. godine.

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (293921)

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

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

ПОТРАЖЊА

• Kontrola obračuna zarada i ostalih primanja, organizacija popisa imovine i obaveza, definisanje
analitičkog kontnog plana

Prijavu na konkurs sa biografijom dostaviti na e-mail
adresu: info@specijalnaluka.rs ili putem pošte na
adresu „Specijalna luka” d.o.o. Pančevo, Spoljnostarčevačka 80, 26000 Pančevo.

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

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (293840)

На разговор доћо лично радним даном 10–14 сати,
или се јавити на тел. 062/365-414.

• Kontrola svih knjigovodstvenih isprava i dokumentacije koja je predmet knjiženja u glavnoj knjizi

• Kontrola materijalnog i robnog knjigovodstva

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

5 мушкараца и 5 жена

• Praćenje zakonskih i podzakonskih propisa iz svih
računovodstvenih oblasti

• Sastavljanje nedeljnih, mesečnih i godišnjih
izveštaja

Телефон 013/33-43-45

Потребно нам је

• Organizacija i koordinacija poslova koji se obavljaju
u službi

• Kontrola knjigovodstvene evidencije za obračun
PDV-a i podnošenje poreskih prijava

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

На разговор можете доћи лично радним даном
од 10 до 14 сати или позвати на број 063/306-173.

Poželjno:

Opis posla:

ПОТРЕБАН возач/достављач хране са искуством у
достави. 060/635-57-73.
(294219)

ПОТРЕБНИ

ДВА МАШИНБРАВАРА

• Znanje engleskog jezika

• Licenca za ovlašćenog računovođu

ДОО АУТО ОАЗА – сервис
акумулатора потребан
радник. 063/234-419.
(293963/р)

ПОТРЕБАН радник за рад
у продавници мешовите
робе. 066/580-08-85.
(294288)

ПОТРЕБНИ радници у роштиљџиници „Код Тому
Лесковчанина”. 065/90050-08. (294054)

• Odlično znanje rada za računarom MS office

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Контакт: Марија Симоновић,
060/663-64-63, радним
данима од 8 до 16 сати.
(294186)

(5/294284)

ИЗДАЈЕМ сутерен, 110
квм, висина 3 м. 063/17901-78. (294140)
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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)

На разговор доћи лично 14. августа, у 10 сати,
у Улицу М. Обреновића 14-б.

Додатне информације на 064/05-20-444
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ОГЛАСИ

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

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила, подрума.
062/235-839, 013/345-874.
(294102)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
064/157-20-03. Александар. (294224)

„ ALUMIS 013”

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила,
оправке, замена, одмах
повољно. 064/495-77-59,
013/331-657. (294231)

(3/294183)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсани радови,
спуштени плафони, преградни зидови. 061/13497-11. (1294138)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88 (294218)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369846. (294129)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно. Повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (294236)

ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
ОЗБИЉНА жена, спремам кипером до два кубика.
станове у поподневним са- Лаза. 065>/334-23-38.
8293918)
тима и викендом.
064/461-38-95. (294245)

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

(8/292091)

060/699-29-99

Последњи поздрав драгом тати

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца,
рушење објеката, рашчишчавање терена са утоваром и одвозом. НајповољГЛЕТОВАЊЕ, кречење, де- није у граду. 060/425-54мит фасаде, повољно, пен- 43. (292728/29)
зионерима попуст.
РАД виљушкаром и теле061/626-54-06. (294278)
хендером по свим теренима

РАДИМ физичке послове,
утовар угља, шут. Делови
мегана, кец. 060/143-6210. (294120)

Ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте и зебра завесе.

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (294098)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(294223)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа, висински радови. 065/535-2456. (294109)

Сервис, производња
и уградња АЛУ и
ПВЦ столарија.

marketing@pancevac-online.rs

КАМИОН кипер превоз,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (294249)

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)

РАДИМО физичке послове: рушења објеката, штемовања, кошење траве,
бетонирање. 060/035-4740. (294261)
БЕТОНИРАЊА, ископи,
рушења, одношење ствари, обарање стабала, кошење тримером. 061/10933-53. (294261)

ВРШИМ превоз комбијем,
повољно. Србијанч,
063/196-54-56, 061/13044-33. (294291)

ЧИСТИМ подруме, таване,
дворишта, шупе, гараже,
избацујем, полован намештај, повољно. Србијанч.
063/196-54-56, 061/13044-33. (294291)

УСЛУГЕ
КОМБИ превоз робе, селидбе. Иван. 064/243-8285. (293522)
КЛИМЕ, сервис, монтажа,
антибактеријско прање,
сервис беле технике.
060/521-93-40. (294175)

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

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 процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система за превенцију корозије на Ѕ2100, 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.

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог
Сада, улица Народног фронта бр. 12, поднео je
захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Довођење 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 сати у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, 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 може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Покрајинског секретаријата.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима
од 10 до 14 стаи у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, 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 може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на
адресу Покрајинског секретаријата.

У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем на телефон:
021/487-46-90 или путем електронске поште на email: ekourb@vojvodina.gov.rs

У циљу организовања здравствено безбедних
услова за одржавање јавне расправе и презентације, неопходно је да сви заинтересовани најаве
своје учешће телефонским путем на телефон:
021/487-46-90 или путем електронске поште на email: ekourb@vojvodina.gov.rs

Јавна расправа и презентација одржаће се 16. 09.
2020. године у 12 сати, у згради Владе АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 09.
2020. године у 12 сати, у згради Владе АП Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

на утовару и истовару робе.
064/648-24-50. (292728/29)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ и крпљење купаћих када, 33
године искуствa. Www.baltokad.co.rs 011/288-30-18,
065/347-55-02. (291895)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-7489, Јовичин. (294241)

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

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

СТЕВАН ТОКАЈИ
1958–2020.

Тел. 064/444-66-74
СЕЧЕЊЕ и орезивање дрвећа камионом за рад на
висини. 060/366-65-57.
(292728/29)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона, зидова са одвозом
шута, набијање терена вибро плочом. 064/648-2447. (292728/29)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, потавка ламината.
061/283-66-41. (294127)

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

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (294302)
ПРЕВОЗИМ кипером, песак, шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(294625)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
ризла, превоз већим камионима, ископ мањим и већим багерима, рушење кућа. 063/218-894. (292728/29)

РАЗНО

ЈОСИПА КОВАЧИЋА
19. X 1933 – 3. VIII 2020.
Супруга ЗЛАТАНА, ћерка СНЕЖАНА са синовима
и њиховим породицама, син СРЂАН са супругом
НАТАШОМ и синовима и остала родбина и пријатељи
(136/294301)

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)

ЦЕЂЕНИ млевени парадајз
и еко сирупи од воћа, зелена пијаца (између Цицварића и сирнице). 064/40673-78, 064/176-20-26. (294211)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Петак, 7. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав великом другу и нашем
дугогодишњем члану

31. јула 2020, у 57. години, напустила нас је наша

Велико хвала

ДУШАН ГОЛУБОВ
ДУЛЕ МУЉ

СНЕЖАНА ТРЕНГОСКИ

нашем вољеном

25. III 1963 – 31. VII 2020.

ДИМИТРИЈУ

С поштовањем чланови
УСРМ „Херој Марко Кулић”

Последњи поздрав нашој драгој мајци.

(53/294148)

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Панчевачко српско црквено
певачко друштво

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава.
Ћерке ВЕСНА и ЈОВАНА и синови ДУШАН и СПАСОЈЕ
(116/294267)

(89/294210)

Мом најстаријем брату

Последњи поздрав драгом брату

ДУШАНУ ГОЛУБОВУ

Последњи поздрав нашем племенитом супругу, оцу и деки

1955–2020.
од сестре МЕЛАНИЈЕ, зета ГОЛУБА, сестричине
ТИЈАНЕ и МИЛИЈАНЕ са породицама

(22/294097)

ДИМИТРИЈУ СТЕФАНОВИЋУ ТАДИНУ
на вјечнаја памјат
БОРИВОЈ ЋУРЧИН са породицом
(123/294274)

Последњи поздрав нашој дугогодишњој
волoнтерки

ДУШАН ГОЛУБОВ

БОГОЉУБУ КИТАНОВИЋУ

Тајо,
хвала ти на свему.

1946–2020.

МАЈА
(16/294090)

који нас је прерано напустио 30. јула 2020. године, након кратке и
тешке болести. Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Последњи поздрав драгом

Супруга НЕВЕНКА, ћерке РОМАНА и ВЕСНА
и унуци РЕЉА и ВИКТОР
(48/294137)

СНЕЖИ
Последњи поздрав најбољем тати, деки, тасту и
пријатељу

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

Црвени крст Панчево
(29/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав заови и тетки

БОГОЉУБУ
КИТАНОВИЋУ
1946–2020.
који нас је напустио 30.
јула 2020. Вечна ти слава
и хвала
Породица МИЉКОВИЋ

ДАНИЦИ СТЕФАНОВ

БОГОЉУБ КИТАНОВИЋ
Хвала ти на свему.
Почивај у миру!
Твоје комшије у Војвођанској
(13/294086)

(57/294160)

Била си велики борац, али си, на жалост, последњу битку изгубила.

Последњи поздрав
драгој куми

Снаја НАДА, БРАНКА и НЕНАД
са породицама

31. јула 2020. после краће болести, у 87. години,
напустио нас је наш супруг, отац, таст и деда

ДУШАНУ
ГОЛУБОВУ
Показао си нам како
се треба борити у животу и за живот. Волимо те.
ТАЊА, ПЕЂА и деца

(51/394142)

Драгој

Вођена Божјом руком напустила нас је
наша

Последњи поздрав
нашем драгом комшији

(17/294091)

Поштовани

ДУЛЕТУ
од породица
ПАТАЛОВ
и ПРСТОЈЕВИЋ
(105/7294244)

Последњи поздрав
пуковнику

ДАНИЦИ
СТЕФАНОВ
одпородицеТОМАШЕВИЋ
(61/294172)

ДАНИЦИ
СТЕФАНОВ
рођ. Брашован
Последњи поздрав:
САВА, ХЕРМИНА и
ИВАНА
(86/294206)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ДАНИЦА
СТЕФАНОВ
Вечно ожалошћена
породица
(47/294129)

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

инж. ДРАГОЉУБ
СТОЈАНОВИЋ
1933–2020.

БОГОЉУБ
КИТАНОВИЋ
1946–2020.

БОГОЉУБУ
КИТАНОВИЋУ

Ожалошћени: супруга ДУШИЦА,
син РАДЕНКО, ћерка ВЕСНА,
зет ЂУРИЦА и унук АЛЕКСАНДАР

Последњи поздрав бившем
команданту гарнизона и
потпредседнику Удружења
војних пензионера Панчево.
Председник УВПС - ГР. ОРГ
Панчево Живан Марковић

часном официру и човеку.
УДРУЖЕЊЕ
за Н.Т. 51 МБР

(75/294191)

(5/294075)

(23/294099)

Отишао си изненада, али ћеш вечно остати у
нашим срцима.
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Са великом тугом и болом обавештавамо
родбину и пријатеље да нас је изненада
напустила наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Имати тебе за супруга, оца, била је велика част

Ћале

ЈАНКО
ПОЛИЋ

АЛИТИ ЕМИЛ БАТА
1955–2020.
У мом си срцу и сећању.

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА
1961–2020.

Супруга ЗОРА
и син ГОРАН

Заувек „твој матори” син МАРЈАН
са супругом СНЕЖАНОМ

Последњи поздрав

Хвала ти за све што
си ме научио и пружио све у животу.
Ћерка ГОЦА
и зет СЛАВКО

(133/294296)

(111/294258)

С љубављу: супруг АТАНАС, ћерка
БИЉАНА, сестре РАДА и СОФЧЕ, брат АЦЕ,
као и многобројна родбина и пријатељи

Последњи поздрав
брату

(134/294296)

Вољени наш

Матори наш

ЈАНКУ
ПОЛИЋУ
од сестре ГОЦЕ
са породицом
(42/294126)

Вољеном деди

(102/294239)

Последњи поздрав драгој

БАТИ

ЈАНКУ
ПОЛИЋУ

АЛИТИ ЕМИЛ БАТА
1955–2020.

ЛИЛЈАНИ ЛАЗАРЕСКОЈ
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Колеге из дописништва РТВ и Дописничке мреже РТВ
(109/294252)

од БОБАНА, НЕШЕ,
ФИЛКЕТА, МАНЕТА,
МАЂАРА и СРЕЈЕ из
кафане „Љубишња”

И наредних хиљаду година живота ја бих опет
тебе изабрала за оца и деду.

(125/294276)

(112/294258)

Твоји најмилији: ЛЕЛА, КОЛЕ, СЕБЕ,
ЛОЛА и КИКИ

Прерано нас је напустила

Путуј, путуј, али сад
са анђелима...
Твоја СНЕКИ,
ВИША и ДАРКО
(132/294296)

Последњи поздрав
брату

Хвала ти за све. Нека
те анђели чувају.
Твоји унуци
НЕМАЊА, МИЉАН
и праунук ВУКАН
(135/294296)

Последњи поздрав
брату

Последњи поздрав драгом брату, шураку и ујаку

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА
Оставила је велику празнину.
Пријатељи и колеге: ВЕРКА МИТКОВСКА и др
СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЋ
(97/294238)

ЈАНКУ

ЈАНКУ

Последњи поздрав

БАТИ

МИЛИЦА, МИРА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ
(101/294228)

од сестре ЉИЉЕ
са породицом

(45/294126)

(46/294126)

Последњи поздрав
брату

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА
1961–2020.

од сестре РАЈЕ
са породицом

Последњи поздрав
брату

Хвала на љубави, оптимизму и осмеху који си нам увек даровао.
Твој насмејани лик и доброта живеће са нама.
Сестра ГОРДАНА, зет ЂУРО и сестрићи БИЉАНА,
ДРАГАНА и БОЈАН
(122/294274)

Последњи поздрав

ЈАНКУ

Последњи поздрав

ЕМИЛ АЛИТИ
последњи поздрав од ОЛГЕ АЛИТИ са породицом и пријатељима

(129/294284)

Последњи поздрав драгом куму

АЛИТИ ЕМИЛ БАТА

БАТИ

1955–2020.

од ГОКСИЈА, БОБАНА, ГАШЕ, ГАГИЈА, ЗУБЕ,
БАЦКА и ТОМЕ из Кафане „Под Липом”

Последњи поздрав

од сестре ОЛГЕ
са породицом

од брата МАРКА

(44/294126)

(43/294126)

Последњи поздрав
пријатељу

МАРИКА

Последњи поздрав пријатељу и куму

ЈАНКУ ПОЛИЋУ

АЛИТИ ЕМИЛУ БАТИ
од кумова МИРЕ и МИЋЕ ЧИКИЋ

ЈАНКУ
ПОЛИЋУ

(114/294259)

од породице ШЕВО

од ГОКСИЈА и БОБАНА

од пријатеља ЈАНКА
и МАРЕ
са породицом

(124/294276)

(127/294277)

(131/294295)

БАТИ

Последњи поздрав

(113/294258)

(126/294277)

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

ЈАНКУ

БАТИ

од МЕНКЕ и њене
породице
(2/294065)

БЛАГАЈНА

300-830
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Последњи поздрав драгом супругу и оцу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Са болом у души и тугом у срцу обавештавамо родбину и пријатеље да је у недељу, 2. августа 2020. године, престало да куца
срце наше драге

ДЕЈАНУ НИКОЛИЋУ
1968–2020.

2. августа 2020. преминуо је мој син
Сахрана је обавњена у среду, 5. августа 2020, у
13 сати, на Новом гробљу

СНЕЖАНЕ БУКВИЋ ДИМИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

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

Твоји најмилији: супруга ЈАСМИНА
и деца МИЛИЦА, СОФИЈА и БОРИС

Њени најмилији: супруг ВОЈИСЛАВ, ћерка ЈАСНА,
синови ДРАГАН и НЕНАД са породицама

(80/294195)

(33/294115)

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
Драгом зету
и шураку

1993–2020.

Најдражем сину

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

Сале, ово тако боли.
Воли те мама до неба и даље
(63/294176)

2. августа преминуо је мој једини син

ДЕЈАНУ
НИКОЛИЋУ
последњи поздрав од
таште БРАНКЕ и шурака ЉУБЕ
(78/294194)

ДЕЈАНУ
НИКОЛИЋУ
Последњи поздрав
од оца МИРОСЛАВА
и мајке ГОРИЦЕ

СНЕЖАНА БУКВИЋ ДИНИЋ
АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ

(79/294195)

1993–2020.

Са огромном тугом и неверицом опраштамо се од тебе.
Последњи поздрав

Вољеном брату

Памтићемо лепо проведене тренутке и волећемо те заувек.
Брат ДРАГАН са породицом

Сине мој, волео сам те највише, на свету. Ништа
ми више није важно у животу.
Мирно почивај.
Твој отац МИЛОШ

(52/294145)

ДЕЈАНУ
НИКОЛИЋУ

ДЕЈАНУ
НИКОЛИЋУ

Заувек ћу те памтити...

Последњи поздрав
од сестре ДУБРАВКЕ
са породицом

Твој ДЕКИ
(81/294198)

Најбоља мама
Твоја доброта, пожртвованост и брижност
заувек ће остати у нашим срцима

Последњи поздрав нашем Салету

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.

СНЕЖИ
ДИМИЋ
БУКВИЋ

(85/294203)

Једина мајко, живећеш са нама док траје
сећање на тебе.
Живећеш вечно!

Последњи поздрав
нашој

(64/294176)

Воли те твоја ћерка ЈАСНА и зет ДРАГАН
(36/294115)

Последњи поздрав

од породице ПЕРИЋ
(65/294176)

2. августа 2020. преминуо је наш драги Саша

Породице
ЖИВОЈИНОВИЋ
и МАРИЋ
(90/294212)

Последњи поздрав
комшиници

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.
Нека те анђели чувају.
СТОЈАНКА и НЕША
(66/294176)

2. августа 2020. преминуо је једини мој брат

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
Породице ШВЕЦ
и СТЕФАНОВИЋ

(49/29413)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ
1993–2020.
Почивај у миру и буди са анђелима. Заувек у мом срцу.
Твоји: НАТАША и ЛУКА
(67/294176)

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

СНЕЖАНИ БУКВИЋ ДИМИЋ

ДУЛЕТУ

од СЛАВИЦЕ ДРАКУЛИЋ
и ЉУБИШЕ ЂУРЂЕВИЋ

од породице ЦВРКАЉ

од ОКЕ, МАРИНЕ
и ЈЕЛЕНЕ

(38/294115)

(35/294115)

(18/294091)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Након тешке вишемесечне болести, у 69. години, напустио нас је наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав мојој мајци

Са тугом вас обавештавамо да је 1. августа 2020. преминуо, у
69. години, наш вољени

ТАНГЕЛ ГЕРТРУДИ
Рођ. 1923 – 2020.

МИРКО КЕЧА

Са тугом у срцу опраштају се: ћерка БЕБА и зет
ДРАГАН.

5. II 1952 – 1. VIII 2020.
Бићеш увек у нашим срцима.

Сахрана ће бити обављена у петак, 7. августа, у
12 сати, на Католичком гробљу

НИКОЛА МАЦУРА

Твој син НИКОЛА

1951–2020.

(14/294088)

Драгом брату

(71/294185)

Ожалошћена породица: супруга МАРА, син САША
са породицом, ћерка ВАЛЕНТИНА и зет РАЛЕ

Последњи поздрав мајци

(70/294184)

Последњи поздрав нашем драгом брату и ујаку

ТАНГЕЛ ГЕРТРУДИ

МИРКУ КЕЧА

1923–2020.
Драга мајчице, почивај у миру.

последњи тужни поздрав од сестре СЛАВИЦЕ
са породицом.

Ожалошћени: ћерка БУЦА, зет СИЛВО, унук
КРИСТЈАН, снаја АЛДА са праунуцима: ЛУНА и
ЈАН ЛУКА

Почивај у миру
(83/294201)

(74/294189)

Тужна срца опраштају се од

Последњи поздрав вољеном брату

НИКОЛИ МАЦУРИ

Твоја сестра ЗОРА и нетијаци АЛЕКСАНДАР и БОГДАН
са породицом
(73/294188)

КЕЧА МИРКУ

3

Мир и спокој његовој напаћеној души.
Сестра АНЂЕЛКА СЕКА са породицом

ГЕРТРУДА
ТАНГЕЛ

ТАНГЕЛ
ГЕРТРУДЕ
драге баке: унука
МИЛИЈА, зет ЖАРКО
и праунука МАША

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

(84/294202)

Драга мајко, с болом се
опраштамо од тебе, али
остајеш у нашим срцима вечно.
ЛАЛИЋ СУБИЋ ЗЛАТИЦА,
СУБИЋ ЛЕВРЕРО
МИРОСЛАВА
(76/294192)

(68/294178)

Напустила нас је наша
драга

Последњи поздрав драгом колеги пензионеру

МИРКУ КЕЧИ

чика НИКОЛИ

Чуваћемо те у нашим
срцима.
Кумови ЗАГА
и МИЛЕ - „Горење”

ТАНГЕЛ
ГЕРТРУДА

од породице ИЛИЋ
(128/294283)

(104/294243)

ДАНИЦА
УРОШЕВ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

Твоја тужна сестра
МИРА, МИКАН,
ВЛАДАН и ДРАГАН

Мајка Трудо, почивај
у миру!
Послењи
поздрав
мајка Труди од МИЛУТИНА, РАДЕ, БОЖЕ и ЈЕЛЕНЕ

(118/ф)

(110/294255)

(120/294270)

КЕЧА МИРКУ
Последњи поздрав

Збогом драга Дацо

Последњи поздрав

ДАНИЦА УРОШЕВ

НИКОЛИ МАЦУРА

Рођена Коларски

Била си пожртвована, несебична подршка свима
нама, у свему, збогом мама

1940–2020.

КЕЧА МИРКО
КОСАНИ
ЦАКОВИЋ
од фамилије
КОСТОВИЋ
(130/294290)

1952–2020.
Мираше, почивај у
миру.
Последњи поздрав
Мирку од МИЛУТИНА, РАДЕ, БОЖЕ и
ЈЕЛЕНЕ
(119/294270)

од комшија у Вељка Петровића 5-б

ЉИЉАНА ЗАФИРОВИЋ

(98/1294229)

(107/294246)

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

Последњи поздрав драгој сестри

ДАНИЦА УРОШЕВ ДАЦА
1940–2020.

ДАНИЦИ УРОШЕВ ДАЦИ
Породице ПАВЛОВ и ЂОКИЋ

Твој син НЕНАД, снаја ДРАГАНА, унуци АНДРЕЈ
и ПЕТАР чуваће успомену на Тебе

(121/294272)

(106/294246)

Петак, 7. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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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)

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 нашој комшиници

ЗОРИЦИ
ПЕТРОВИЋ

У суботу, 8. августа 2020, на војловачком гробљу
даваћемо полугодишњи помен нашој драгој

ЉУБИЦА БОЖОВИЋ
МИЛИЦЕ
РАНКИЋ
Вечно ожалошћени:
супруг МИЛИВОЈЕ,
син АЛЕКСАНДАР,
ЖИВОЈИН и ЂУРЂЕ,
снаха РАТКА и унучад

15. V 1953 – 12. VIII 2017.

ЕВИ КРСМАНОВИЋ
1945–2020.

ЗОРИЦИ
ПЕТРОВИЋ

Комшија БАНЕ
КАРАВЛА са породицом
(24/294110)

(108/294247)

Три године те носимо у срцима с великом
љубављу и тугом.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији

Твоји најмилији
(82/294199)

(115/294262)

Последњи поздрав нашој
драгој

Ожалошћена породица:
супруг ДРАГАН, син
ВАЊА, ћерка ТАЊА,
унук РЕЉА и девер
СВЕТА са породицом

Искрено саучешће њеној породици.

13. августа навршава се
десет година од преране смрти наше драге

(77/294193)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА
ЛАЦКОВ

СЛАВКО ЈАНДРЕСКИ
МИЛОМИР ТАНАСКОВИЋ
11. августа 2020. навршава се годину дана откако ниси више са нама. Брате, да знаш колико ми
је тешко.

3. VIII 2018 – 3. VIII 2020.
Тугује за њим и са поносом га се сећа

1931–2014.
С љубављу у срцима
чувамо успомену на
тебе.

Твој брат АЦЕ и снаја ЈАДРАНКА

породица

Твоји најмилији

(103/294242)

(58/294166)

(117/1294268)

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

СЕЋАЊЕ
11. августа навршавају
се две тужне године

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

Панчево, Милоша Требињца 34
ДОСТУПНИ 24 сата

063/782-89-59

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


СПАСИЋ
др БОГДАН
ПУТНИК

www.pogrebnoandjelovic.com

12. августа навршавају се две године откако
није са нама наш драги

1943–2018.
Заувек ћеш бити у нашим срцима!
Твоји најмилији
(95/ф)

Четрдесет тужних дана
откада је престало да
куца срце наше вољене
мајке и баке

ЕНЕС ТАСО
генерал-мајор ЈНА

ДРАГАН

ЖИВАН

1967–2000.

1937–1997.

С љубављу и поносом носимо те у срцима.
Твоји најмилији
(91/294215)

Поносни смо што смо те имали

ДРАГИЦА
РАЗДОЉАЦ
1958–2020.
Твоја деца; ТАЊА,
ВЛАДА и МИЛЕН и
унучад ЛЕНА и МИЛОШ
(4/293905)

Уграђени у простор,
не умиремо то ми.
То се растеже небо
и уздиже нас ка звездама.

Две године као вечност. И даље се питам зашто???

Ваши најмилији

МОНИКА ЈАКАБ

(55/294151)

13. августа 2020. навршава се годину дана од
смрти наше драге

Заувек неутешни: тата ЛАЦИ, мама РАДА,
брат ТИБОР, САНДРА, ДАВИД и СОФИЈА
(93/294216)

МОНИКА
ЈАКАБ

Прошло је четрдесет дана од растанка
са братом

Воли те твој БАТИЦА

ВАСА ПЕТРОВИЋ
Тата прође година откако си нас напустио, али
ти и даље живиш са нама.
ЉИЉА са породицом

(92/294216)

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

ЗАГОРКЕ СУБОТИЋ

(99/294232)

Помен ће се одржати 8. августа 2020. на Католичком гробљу.
Увек у нашим сећањима.

Тужно сећање на

Најмилији твоји
(50/294141)

ЖАРКОМ ВИДИЋЕМ
1954–2020.
Пуно нам недостајеш.
Твоја сестра ЈУЛКИЦА са породицом

АЛЕКСАНДРА ТОДИЋА

(72/294187)

Са тугом, поштовањем и захвалношћу сећамо се
наших родитеља

БОЖИДАР
КРСТИЋ
1943–2019.
Супруга, син,
снаја и унуци

ПЕШИЋ

6. VIII 1980 – 6. VIII 2020.
Драги наш, и после дугих четрдесет година од
твоје смрти успомену на тебе чувају твоји синови ГОРАН и СРЂАН са породицом и супруга
МАРЈАНА
(28/294108)

(60/194169)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР

КАТА

1924–2000.

1929–2005.

Ћерке ВЕРА и ЉИЉАНА и син МИРКО
са породицама
(69/294182)

ФЛЕМЕНКА
СПАСЕНОСКИ
1990–2020.

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

Вечно ћеш нам недостајати.
Супруг СПАСЕ, ћерка
НАТАША и син ГОРАН
(94/294222)

Шестомесечни
помен

ТОМИСЛАВ
НОВЕСКИ
од супруге СТОЈАНКЕ,
ћерке ЈАСМИНЕ
и сина ДЕЈАНА
са породицама
(40/294119)

ВЛАДИМИР СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2008–2020.
И после дванаест година живиш у нашим сећањима и
нашим причама.
Твоји најмилији
(41/294112)

СЕЋАЊЕ

Године пролазе, сећања не бледе

БАРАШЕВИЋ

ЦЕЛЕСТИНА ТИНА СТИПАН
27. IX 1927 – 4. VIII 2008

27. III 1927 – 9. I 2013.

ЂУРА
КЕРИЋ
2011–2020.

У нашим мислима и сећањима присутни су свакога дана.
Породице: БАРАШЕВИЋ, БРАТИЋ и МИЛАКАРА

Заувек у срцу супруге
СТАНКЕ са децом

(26/294104)

(56/294158)

Петак, 7. август 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

14. августа навршава се годину дана од
смрти наше вољене и драге

АЛЕКСАНДРА САШКА МИЛУНОВ
Најдражи

Сећање на тебе не бледи. Остаћеш увек у нашим срцима

ВЕРИЦЕ БАРАЋ

Колектив „Атом партнер” и „Aigo business system”

1943–2019.

(30/f)

Прошла је најтужнија година без тебе.
Твоји најмилији: син МИЛАН, снаја
СНЕЖАНА, унука ИВАНА и унук НИКОЛА

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

Прошло је четрдесет
дана откако није са
нама наш друг

ЗОЛТАН АПРО
1963–1982.

(3/294069)

Недостајеш...
У петак, 7. августа даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

Безграничном љубављу те воле: мама МУЦИ,
сестра ИЛУШ и сестрићи ИВАН,
КРИСТИНА и ЕСТЕР

ДУШАНУ МИХАЉЧИЋУ

(59/294166)

ДУШАН
МИХАЉЧИЋ

1947–2020.
Дани пролазе, бол и туга остају. Живећеш вечно у нашим срцима.
Његови најмилији; супруга ТРАЈАНКА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, зет МИЛОРАД, унуци
МЛАДЕН и ДУШАН, унуке АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА

Сећаћемо се твог лика.

(31/294111)

(11/294085)

8. августа навршава се тужна година откада није
са нама наша вољена

Друг ВИКТОР

ДМИТРУ КАЛИНИЋУ
Бол и туга не престају, почивај у миру.
Твоји најмилији
(12/294085)

РУЖИЦА БОШКОВИЋ
рођ. Буквић

Прошле су три тужне године откада ниси са
нама

ВЕРОНКА
ШИНТАИ

Драги брате, време пролази, али бол за тобом не
престаје.
Сестра РОСА са породицом

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(32/294117)

Секо, тужни су и болни дани без тебе.
Осамнаестогодишњи помен вољеној мајци
АНКА и ЈОШКА
са породицом

(15/294089)

СЕЋАЊЕ
9. августа је десет година од смрти нашег драгог

(19/294092)

БОРКА РАЈЧЕВИЋ
МОМЧИЛОВИЋ
Увек ће те волети супруг ЗОРАН
и ћерка ЈАСМИНА

Тужно сећање на двадесет три године без тебе

ЦВЕТА БУРСАЋ

(9/294081)

ЈОВАНА ПОПОВА

2002–2020.
12. августа навршава се десет година од смрти
наше драге

1933–2010.

С поштовањем и љубављу у срцима и мислима.
Твоји најмилији

БРАНКО
ЉОТИЋ БАНЕ

Ожалошћена породица ГОЛУБОВИЋ

Твоји: БОБАН, ОЉА
и ЉИЉАНА

(54/294150)

(20/29405)

Прошло је осам година откако није са нама наш

ДУШАНКА
МИЛЕВСКИ

Са љубављу и тугом сећамо се наших милих родитеља

1935–2012.
Увек ћеш бити у нашем сећању.
Твоја породица
(39/294118)

СЕЋАЊЕ

ЉАНА
ПОСКИЋ

1926–1978.

1930–2019.
СЛАВИЦА, МАРИЈАНА и деца
(1/2940599

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БЛОНД

БОГОМИР
АЛЕКСИЋ

(10/294082)

ЖАРКО
СТОЈАНОВ
2014–2020.
Чуваћемо успомену на
тебе.
Породица СТОЈАНОВ
(6/2940779

1953–2012.
Неизмерна празнина,
туга и бол. Никада те
нећемо прежалити.
Супруга СЕКА, ћерке
НАТАША, ВЕСНА и
ИВАНА са породицама

Шест година откад ниси
са нама

РАДИВОЈ МИЛИЋ

шест месеци
Помен даје син, брат
МИЛАН с породицом
(27/294107)

ВУКОИЦА
ПОСКИЋ

(7/294079)

(8/294080

Тешко је наћи речи, само туга, празнина и
успомене.

МИЛЕВЕ ГОЛУБОВИЋ

Увек ћеш остати неко кога никада нећемо заборавити.
Породице ПОПОВ и ВУЈАНИЋ

ЈОХАНА

СТЕВАН

2019–2020.
2010–2020.
Биће увек у срцима њихових најмилијих
(25/1294103)

ИЛИЈА МИЛУТИНОВ
ЛИЛЕ
Комшије БОРА
и АНИЦА
(62/294174)

БЛАГАЈНА

300-830
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СВИРАЈУ ЖИЧАНЕ ИНСТРУМЕНТЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРАВА ЖИЦА
Чујемо их у скоро свакој песми, а некад нам срце покидају у комадиће, јер
њихов звук производи јаке емоције.
Музика на њима изводи се с посебном
елеганцијом и никога не остављају равнодушним – жичани инструменти.

Фото: А. Стојковић

цима основне музичке школе, „Тамбурашке етиде”. Од
2016. године један је од диригената Европског омладинског тамбурашког оркестра, који чине млади
тамбураши из Србије и реПосвећеност вежбању
гиона. Тамбуру свира од једанаесте године.
Вукан Потежица (23) завршио је нижу
– Сваки инструмент је
музичку школу за харфу, средњу за
прича за себе. Тамбура је
композицију и тренутно је на студијаинструмент нашег поднема ФМУ на смеру за џез контрабас.
бља. Циљ сваког тамбура– Једна кинеска пословица гласи:
ша је да негује традицију
мудрост, колико год велика била, ако
и музику са ових простосе црпи из једног извора, постаће трура, као и да активно ради
ла. Тренутно свакодневно активно вена уна пре ђе њу тех ни ке
жбам контрабас и клавир, а у даљој
свирање и богаћењу тамбудућности волео бих да научим да
свирам и неки дувачки инструмент –
Душан Свилокос Ђурић бурашке литературе – прича Љиљана.
прича Вукан.
Звук тремола који се добија трзалиКонтрабас је инструмент код ког је желим. То је била љубав на прво слуцом главна је одлика тамбуре. Како
специфична величина, што изискује шање – прича Александра.
Мандолина, коју такође свира, пред- Љиљана објашњава, свирати тамбуру
да музичари промишљено приступе
техници свирања и да имају стрпље- ставља спој виолине и тамбурице, и значи бити члан једне велике породиња и логике у постављању те технике, има исти штим као виолина, а техни- це – тамбурашког оркестра. Јер, иако
ка свирања је врло слична извођењу је солистички инструмент, она свој пун
односно у самом вежбању.
сјај може да покаже тек у оркестру.
– Уколико се човек форсира при музике на тамбурици.
– Људи најчешће говоре да обожа– Мени се код овог инструмента
вежбању контрабаса, или је погрешно
поставио технику при притискању, вају виолину управо због њеног звука допада то што повезује људе. Свираокидању или коришћењу гудала, вео- и изгледа. Имала сам прилику да
ма лако може добити артритис и за- свирам деци која никада нису вивршити своју каријеру. То се дешава дела виолину, нити су је пре тога
ако је велики притисак постављен на чула, и њихова реакција је била
тетиве, зглобове или кости шаке – об- невероватна: седели су мирно и
слушали, а кад сам завршила, бијашњава Вукан.
Овај инструмент највише долази ли су одушевљени, распитивали
до изражаја у класичној, џез и из- се шта је то и тражили да им свиворној музици и у свим њиховим рам још. Виолина има неку посебну чар и никога не оставља
супкатегоријама.
– Свирам где год и кад год, сваки равнодушним – објашњава.
Свирање виолине се разликује
дан. Наступам у разним ансамблима,
свирам на улици, вежбам с колегама с од свега осталог по начину држафакултета. Мислим да само формал- ња инструмента и техници свирано образовање не значи ништа, али да ња. Виолина нема прагове на хватје практично знање од пресудне ва- нику као гитара и тамбура и потребжности. Оно се може стећи у школи, но је постићи чисту интонацију.
– Свирала сам у многим салана факултету, кроз обимну количину
Александра Јовић
информација на интернету или путем ма, градовима, земљама, али оно
праксе. Што више нешто радиш, то што највише памтим и чиме се нај- ти солистички или у оркестру значи
боље радиш и више заволиш – прича. више поносим јесу наступи камер- да ћете доста времена провести с љуОн бављење класичном и џез му- ног гу дач ког ор ке стра „Ка ме ра та дима који деле љубав према овом инзиком посматра као лек за душу и Панчево”, који смо мој брат и ја струменту. Моји ученици највише воосновали још док смо били на дру- ле када након бројних часова и проба
интелект.
гој години факултета. Било је одемо на Фестивал војвођанске тампуно наступа, концертних сезо- буре и покажемо шта смо ново науна, различитих програма, али чили. Пратимо напредак међусобно,
посебно бих издвојила наш на- размењујемо идеје и радујемо се ноступ у Задужбини Илије М. Ко- вим сусретима – објашњава Љиљана.
ларца, као и у новосадској СиСвирање сваког инструмента је венагоги – прича Александра.
лики изазов и за децу и за наставниОна се педагогијом бави десет ке. Мисија професора музичке шкогодина и каже да је тај посао чи- ле је да деца заволе и разумеју музини веома срећном.
ку, да науче да свирају и да буду до– Свако дете које се упише у бра публика, која препознаје квалимузичку школу има таленат и љу- тетну музику.
бав према музици, и то мора да
– Тамбурашима је доста теже јер,
се очува, негује и надограђује. поред традиционалне музике, у школи
Највећа радост за мене је када свирамо и класичан репертоар
моји ученици остваре резултате, писан за гудачке инструменте.
иза себе имам преко четрдесет Трудимо се да трзалица буде наВукан Потежица награда с републичких и међуна- ше гудало и да стане раме уз рародних такмичења и фестивала и ме с виолином. То је била миси– Фокус на нешто ванвременско, две награде од Покрајинског секре- ја мог покојног професора Букао што су наука, музика и друге умет- таријата за спорт и омладину за изу- димира Стојановића, коју и ја
ности, указује на то колико су безна- зетна достигнућа у педагогији, на шта желим да пренесем на своје ђаке – прича она.
чајне и пролазне ствари које нас из- сам веома поносна – закључује она.
Тежина свирања тамбуре лебацују из унутрашњег мира. Дисцижи управо у истрзавању и техплина је једна од вреднијих ствари Неговање традиције
код ствараоца високоинформативног Љиљана Марјановић (34) дипломира- ници десне руке, као и у доброј
ла је на одсеку за општу музичку педа- синхронизацији леве и десне
звучног искуства – каже Вукан.
гогију Факултета музичке уметности у руке, објашњава Љиљана.
Наслеђе и љубав
Београду 2010. године. Средњу музичАлександра Јовић (28) бави се музи- ку школу „Јован Бандур” завршила је Алат за стварање
ком од своје пете године. Свира вио- на одсеку за клавир и тамбуру, у класи Душан Свилокос Ђурић (47)
лину, мандолину и тамбурицу. Ди- проф. Будимира Стојановића. Од 2008. члан је састава „Trigger”, а мупломирала је и мастерирала на ФМУ године запослена је као професор у зиком се бави читавог живота. У кући
на гудачком одсеку, инструмент вио- Музичкој школи. Предавала је струч- је као мали пронашао гитару и пожелина. Суоснивач је и концертмајстор не предмете, а од 2013. године ради лео да савлада овај инструмент. Какамерног гудачког оркестра „Каме- као професор тамбуре. Са својим про- сније су га уписали у музичку школу,
рата Панчево”, стални члан Тамбура- фесором Будимиром Стојановићем об- а онда се упознао с рок музиком.
– Гитара је мој главни инструмент,
шког оркестра Панчево и Тамбура- јавила је две књиге намењене ученикоме сам посветио највише врешког оркестра КУД-а „Станко Пауномена и љубави, али професионалвић”. Педагогијом се бави од 2010.
но сам радио и продукцију и арангодине, предаје тамбуру и мандолину
жмане. Неки људи кажу да сам
у Музичкој школи „Јован Бандур” у
добар на свом инструменту, моПанчеву и води школицу тамбуре у
жда сам их успешно преварио, а
КУД-у „Станко Пауновић”.
вероватно је од утицаја и то што
– Имам ту срећу да се мој отац баимам и тај спортски део карактеви музиком, од малих ногу сам окрура који ме је навео да посветим
жена звуком гитаре и тамбуре. Наш
године усавршавању свог свирадом је увек био пун инструмената и
ња – прича он кроз шалу.
нота. Тата (проф. Михајло Јовић –
У једном периоду је имао угоприм. нов.) дао ми је тамбурицу и
вор са америчком фирмом „Gery
показао прве кораке. То је за мене
Cramer guitars” за endorsement, што
као дете био изузетан доживљај, звук
значи да је користио, испробавао и
тамбурице који је као звонце био ми
промовисао одређени инструмент,
је занимљивији од било које игре. А
и произвођачу слао своје мишљекад сам први пут чула звук виолине,
Љиљана Марјановић ње. С њим је у контакт ступио један
знала сам одмах да је то оно што

Ноћ у Каракасу
од најпознатијих градитеља гитара Лео
Скала, који је направио и гитаре на којима Душан тренутно свира.
– Оне су карактеристичне, чудног
облика, с превише прагова. Није да не
може да се такав звук изведе и на обичним гитарама, али имао сам прилику
да добијем ове инструменте, па сам их
искористио за нека своја истраживања
звука. Иначе, нисам тип који ствара
дубоке односе с предметима, имам различите гитаре које имају различит карактер, и све оне служе за различите
резултате – објашњава Душан.
Музика је његов начин да изрази
себе и комуницира с људима.
– Вероватно је у музици најлепше
када човек направи неку песму која
није написана тек тако, него има озбиљан разлог зашто постоји. Кад постоји макар једна особа која после свирке каже или упути неку писану поруку да се у њој препознала, то свему да
смисао. Онда је створен тај неки мост
између два бића. То је једна од сврха
музике: мешавина комуникације и самоекспресије – закључује он.

Боја звука
Ели Крстева (32) завршила је основно и средње музичко образовање као
ученик генерације у Музичкој школи
„Јован Бандур” у Панчеву, у класи
проф. Бојана Тирменштајна. Основне, мастер и специјалистичке студије
завршила је на ФМУ у Београду, а од
2014. године ради у Школи за музичке таленте у Ћуприји као наставник
камерне музике и виолончела. Члан
је гудачког квартета „Arco”, као и гудачког трија „Алегра”.
– Виолончело од свих гудачких инструмената има најприближнију боју
и регистар људском гласу. Виртуозитет овог инструмента у модерном добу изједначио се с виртуозитетом виолине, а и даље служи и као подлога за
ширину и пуноћу звука у камерном и
оркестарском музицирању, па му је
употреба у музици широка. Држи се
између ногу у седећем положају и једини је гудачки инструмент који се не
свира стојећи – објашњава Ели.
Виолончело, као и други гудачки инструменти, пре свега је мелодијски инструмент, што значи да се на њему примарно не изводе акорди, као на клавиру, гитари или харфи. Зато је мање музике написано за соло инструмент, а
више за инструмент уз пратњу неког
акордског инструмента или оркестра.
– Код виолончела ми се највише
допада боја звука. Регистар којим располаже ми највише прија уху, допада
ми се слобода покрета тела приликом свирања, гриф је довољно велики да се „размашем” по њему, а опет

Ка ри на Са инс
Бор го је но ви
глас латиноамеричке књижевности, а њен роман пр ве нац
„Ноћ у Каракасу” дирљива је
при ча о же ни
која се снажно
бори да преживи преломне догађаје у савременој Венецуели и
осигура своју будућност.
Аделаида Фалкон стоји сама изнад отвореног гроба и сахрањује
мајку. Нико није дошао на сахрану јер она никог више нема. Ни
родбине, ни пријатеља. У Венецуели више ни мртви нису сигурни –
чим падне ноћ, неко ће вероватно
опљачкати гроб.
Аделаидин живот је туробан. Свакога дана стоји у колони за хлеб с
мишљу да хлеба вероватно више
неће бити када она стигне на ред.
Два читаоца који до 12. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како одржати позитивну
енергију?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Црвени цвет
Париз, лета господњег 1792.
Јакобинска
диктатура сеје
хаос, а неумољиви народни
суд ша ље у
смрт несрећне
потомке аристо крат ских
породица: свакога дана мушкарци, жене и деца страдају под
оштрицом гиљотине.
Наоружан само духовитошћу и
проницљивошћу, један човек пркосно одолева француским револуционарима и успешно спасава
многобројне невине људе од сигурне смрти. Његови пријатељи – али
и непријатељи – знају га под тајним именом Скерлетни Видић, али
нико не зна прави идентитет овог
човека. Не оставља трагове, осим
свог заштитног знака, малог црвеног цвета по којем је и добио име.
Два читаоца који до 12. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које боје цвећа купујете другима и зашто?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.

Ели Крстева
довољно узан и жице су довољно близу да не ствара тескобу приликом спуштања прстију на њих – прича она.
Каже да је приметно да у последње
време расте популарност виолончела
и да је томе допринела његова све већа
солистичка употреба од средине 20.
века у Европи и свету, а ескалирала је
промоцијом дуета „2Cellos” из Хрватске.
– Музички таленат је неопходан за
свирање сваког инструмента, а додатне музичке способности везане за гудачке инструменте су пре свега изразито добар слух, одлична координација леве и десне руке, а од велике помоћи је и конституција шаке и тела.
Виртуозност прстију леве руке је оно
чему се придаје велика пажња, а по
мом мишљењу најважније је савладати технику превлачења гудала, јер се у
њој крију лепоте звука, динамички
контрасти, музичка фраза и све оно
због чега волимо музику – каже Ели.
Мирјана Марић

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
шта вам подиже самопоуздање.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Одлазак у салон лепоте. Кад ме
тамо среде, ја сам друга особа – и
физички и психички.” 064/1198...
„Новчаник мога мужа.” 064/2303...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање чију тајну не бисте
никад открили:
„Не бих никад открила своје тајне, нарочито ону о девизном рачуну за који мој ускоро бивши драги
не зна!” 063/8118...
„Никад не бих открила тајну моје маме о томе како се кува савршен пасуљ с коленицама! Наследила сам тајни рецепт од ње и помоћу њега сам се срећно удала. Ту
тајну ћу открити само мојим ћеркама.” 064/1717...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: МАЈА КОЛАРИЋ, ИСТОРИЧАРКА УМЕТНОСТИ И КУСТОСКИЊА

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА

У СТАЛНОЈ ПОТРАЗИ ЗА МЛАДИМ
ТАЛЕНТОВАНИМ УМЕТНИЦИМА

Сан о великој држави

ПАНЧЕВАЦ: Да ли си ти изабрала уметност или она тебе?
МАЈА КОЛАРИЋ: Чини ми се
да је било обострано.
l Колико је одрастање у Панчеву утицало на твој професионални пут?
– Срећна сам да сам одрасла
у мањој средини и мултиетничкој заједници. Сећам се и
свог првог одласка у музеј. Била је то изложба слика Милене
Павловић Барили. Иако сам
била јако мала тада, добро се
сећам тог искуства, као и тога
да је музеј у Панчеву тада изгледао много лепше. Нешто касније верно сам ишчекивала и
пратила Бијенале уметности, а
након 2000. године била су то
импресивна издања са импресивним уметничким именима,
попут Данијела Бурена, Ричарда Дикона, Јозефа Бојса, Јожефа Нађа и многих славних домаћих и регионалних уметника. Чинило се тада да је културна и уметничка сцена у Панчеву била много вибрантнија.
Нисам заобилазила ни Џез фестивал, који се издвајао својом
оригиналном сценом, а где сам
имала прилике да уживо слушам неке од најактуелнијих
светских џез аутора, затим „Екс
театар фест” – фестивал експерименталног, алтернативног
и ангажованог позоришног израза, као и дешавања у галерији „Електрика”, која је била место изузетних алтернативних
уметничких догађаја и дружења. Не знам колико је све то
утицало на мој професионални пут, али на мене као личност верујем да јесте.
l Завршила си Филозофски
факултет. Колико је период студија обележио твој живот?
– Да, завршила сам историју
уметности на Филозофском факултету у Београду по тадашњем, старом статуту и програму који је био прилично
обиман, али је пружао широко
образовање. То су углавном били дани проведени у читању
обимне литературе, одласцима на факултет, слушању испита, дружењу с колегама, имагинарном путовању кроз историју и сва она занимљива места која су историјски или културолошки важна – рекла бих
укратко да је то био период
учења, духовног и интелектуалног развоја.
l Шта све подразумева посао кустоса? И који је процес
доћи до тог звања?
– Кустос је, генерално говорећи, медијатор између умет-

ФОТО: КЦ

Маја Коларић (39) дипломирала је историју уметности на
Филозофском факултету Универзитета у Београду. Тренутно је на позицији уметничке
директорке и кустоса галерије
„Новембар”, са седиштем у Бео гра ду, где је од го вор на за
успостављање уметничке и пословне политике галерије и
вође ње ње ног сва ко днев ног
пословања.
Од 2010. до 2017. године радила је као независна кустоскиња и организовала неколико
изложби у Србији и иностранству, показујући посебно интересовање за савремену уметност и уметничке праксе земаља југоисточне Европе, као и
за феномене који се дешавају
и развијају заједно са актуелним друштвеним темама. Била је селекторка и кустос седамнаестог Бијенала уметности под називом „SEE Art Gates:
Стање стварности” у Панчеву
и кустос изложбе „Путовање
кроз српску савремену уметност” у музеју „China Art” у
Шангају, од новембра 2017. до
априла 2018. године.

Маја Коларић
ничког дела и јавности, кроз
институцију, или самостално
звање. Пожељно је свакако да
кустос поседује уметничко или
теоретско образовања из неке
од друштвено-хуманистичких
наука, али то чак и није нужно. Многи данас познати и
признати интернационални кустоси немају формално уметничко или теоријско образовање, али имају феноменалну
праксу. Звање кустоса или куратора потиче од речи curating и у својој пракси подразумева низ дијалектичких вештина где у зависности од природе уметничког дела кустос
даје одређени друштвено-историјски, политички или економски контекст и приближава дело како широј публици,
тако и стручној јавности, и то
кроз промишљање свих појединачних аспеката, као што
су контекст места где се рад
излаже, на који начин и с ким
посебно жели да комуницира.
Постоји институционалан пут
стицања звања кустоса, али с
проширивањем поља уметничког деловања проширује се и
поље кустоских пракса. Кустоси са вре ме них умет нич ких
пракса, осим у интерпретацији дела, његовој излагачкој делатности, могу узети активно
учешће и у продукцији. Када
се успоставе сви жељени односи, уметничко дело почиње
самостално да живи и то је
оно најлепше.
l Колико је изазов бити селектор манифестације као што
је Бијенале уметности? Како
памтиш то искуство?
– За мене је то било велико
и ле по ис ку ство, пре све га
огромна част. Бијенале има
своју дугу традицију. Кроз историју је мењао идентитет – од
ревијалне изложбе Југословенске скулптуре до Бијенала визуелних уметности интернационалног карактера. Радо се сећам тог периода, који је обухватао више од годину дана
припреме, свакодневне комуникације са уметницима када
је питању селекција, али и продукција радова, као и са члановима тима који су заједно са
мном били део организације.
Културни центар као носилац
Бијенала негује дивну издавачку делатност, те се и каталог

Бијенала припремао с посебном пажњом. Било је захтевно, пуно изазова, али на крају
то је била добра изложба, а на
моје огромно задовољство многи је још увек памте и помињу.
l У међувремену си радила
изложбу „Путовање кроз српску савремену уметност” у Шангају. Како је њихова јавност реаговала на нашу уметност и колико ти је ово искуство било
драгоцено?
– Сарадња с музејом „China
Art” у Шангају драгоцено је искуство, пре свега упознати се с
тако далеком културом и људима. Већина људи у Кини, рекла бих, не зна баш тачно где
је Србија, али када им се приближи да смо део старог европског континента, у њиховим
очима сине искра искреног поштовања. Пријатно изненађење је када сазнате да је вашу
изложбу посетило преко пола
милиона људи. У неким европским оквирима то је огромна
посећеност. Кроз предавање које сам одржала о српској савременој уметности у амфитеатру музеја, нешто пре отварања изложбе, и реакцијама тадашње публике, кинеску јавност сам доживела као веома
заинтересовану за нашу уметност и то је разлог зашто бих
поново волела да сарађујем с
њима.
l Сада радиш као уметничка директорка галерије „Новембар”. Ког профила је галерија и које изложбе су биле
најзначајније за тебе?
– Га ле ри ја „Но вем бар” је
приватан, независан галеријски простор намењен продукцији и промоцији савремене
уметности млађе генерације
уметника. Стартовали смо са
идејом да, поред уметника који живе и раде у Србији, позивамо и представљамо уметнике српског порекла који живе
и стварају у иностранству, а
који су или изгубили или никада нису били у прилици да
остваре контакт с локалном
сценом, љубитељима уметности, стручном јавности и колекционарима. То су углавном
млади уметници с веома узлазним каријерама. Трудим се
да свакој изложби посветим
максималну пажњу, али постојале су оне које су биле ор-

ганизационо захтевније, као
на пример самостална изложба Иване Башић коју смо назвали „Кад нестане тло...”. Ивана је млада уметница која живи у Њујорку и њени радови
су већ доспели у неке значајне јавне и приватне колекције. У време када смо организовали њену прву самосталну
изложбу у Београду, радове
смо повлачили с три различите локације: из Монпељеа с
тек завршене групне изложбе
„Crash Test”, коју је курирао
Никола Бурио, чувени француски кустос и кооснивач простора „Palais de Tokyo”, затим
из галерије „Marlborough” у
Лондону, а остатак радова стигао је из Иваниног атељеа у
Њујорку. Ради се о веома деликатним скулптурама израђеним од воска, веома осетљивим и материјално вредним.
l На чему тренутно радиш и
колико је тренутна ситуација
променила начин функционисања галерије?
– Тренутно припремам самосталну изложбу Бранкице
Жиловић Шовен, уметнице српског порекла која живи и ради
у Паризу. Изложбу отварамо
почетком септембра. Тренутна
ситуација с пандемијом вируса ковид 19 пореметила је неке наше планове, нарочито оне
који су били окренути интернационалним презентацијама,
учешћима на сајмовима уметности и изложбама које су биле планиране за ову годину ван
Србије, а које смо због новонастале ситуације и ограничења
кретања и путовања морали да
померимо. Схватили смо да је
време дигиталне комуникације више него добродошло и да
се морамо више фокусирати
на то. Сам рад галерије у нашем физичком простору функционише без већих измена, сем
што смо увели све неопходне
безбедносне мере за нас који
ту боравимо, као и за наше посетиоце, и што се придржавамо свих препорука и мера.
l На шта си највише поносна до сада?
– На то што се бавим послом
који искрено волим и у чему
уживам, и што сам окружена
дивним, паметним и посебним
људима.
Мирјана Марић

Године 1969. безимени сокак
назван је по Слободану Пенезићу Крцуну, револуционару и народном хероју, оснивачу српске полиције и послератном председнику владе Србије, а 2004. године управа Панчева преименовала је
ову улицу на Тесли у Улицу
Илије Гарашанина.
Илија Гарашанин (1812–
1874), велики српски државник, председник владе у два
ман да та, тво рац фа мо зног
„Начертанија” које је одредило правац спољне политике
Србије до дана данашњег, рођен је у селу Гараши у Крагујевачкој нахији.
Илија се школовао у кући
свог имућног оца, а подучавали су га приватни учитељи. Затим је отац послао Илију у грчку школу у Земуну, а био је неко време и у Ораховици у Славонији, где је научио немачки.
Кнез Милош је, због породичних веза, примио Гарашанина у државну службу 1834.
и поставио га за цариника у
Вишњици. Само три године
касније, са 25 година, Илија
постаје члан Књажеског совјета, највише установе у земљи, да би га затим 1838. у
чину пуковника именовали за
управника војног штаба.
У отимању Карађорђевића
и Обреновића за власт, Илијини отац и старији брат погинули су у борби против кнеза
Михаила Обреновића. Илија
Гарашанин постао је код кнеза Александра Карађорђевића
министар унутрашњих , па министар спољних послова и
председник владе, али је
на захтев Русије морао
да поднесе оставку.
Гарашанин се доцније окренуо и против кнеза Александра Карађорђевића.
Хтео је да на престо
доведе
његовог

малолетног сина Петра, а да у
његово име влада намесништво у којем би и Илија био.
Када је Светоандрејска скупштина затражила од кнеза
Александра да поднесе оставку, овај се уплашио и решио
да се склони код турског паше
на Калемегдану. Гарашанин га
је превезао својим колима, али
је одмах потом то представио
као напуштање престола. Дан
касније скупштина је прогласила збацивање Карађорђевића
и одмах успоставила династију Обреновића. Гарашанинов
план о намесништву је пропао.
После повратка кнеза Милоша, Гарашанин се држао по
страни. Када је кнез Михаило
ступио на престо, Гарашанин,
кога је Михаилу препоручила
Русија, опет је био председник владе и министар иностраних послова. После протеривања Турака из Србије
избачен је из владе јер се жестоко противио Михаиловој
женидби са сестричином Катарином Константиновић.
У спољној политици његов
највећи допринос је у формулисању идеје о стварању велике југословенске државе, под
предводништвом Србије, у којој би сви Срби живели у једној држави. Документ о томе
назван је „Начертаније” и био
је актуелан све до пре двадесетак година.
Приликом атентата на кнеза Михаила 1868. године, тада
већ пензионер, затекао се у
Топчидеру и одмах пожурио у
Београд да обавести министре
о несрећи која се десила,
оставивши на месту погибије рањеног сина
Светозара, кнежевог
ађутанта. Захваљујући
присебности
Илије Гарашанина,
осујећене су намере
атентатора да преузму власт у држави.

Улица Илије Гарашанина

IN ME MO RI AM

Лилјана Лазареска
(1961–2020)
Изненада нас је напустила Лилјана Лазареска, дугогодишња новинарка Радио-телевизије Војводине. Као дописница из Панчева,
од 2012. године, радила је на реализацији емисије „Македонско
сонце” на македонском језику.
Лилјана Лазареска је преминула 3. августа у Панчеву. Рођена је 11. августа 1961. године близу Струмице (Македонија). Дипломирала је на Универзитету
„Св. Кирил и Методиј” у Скопљу, на групи за македонски
језик и књижевност. Огроман труд и љубав улагала је у
све што је радила. Годинама је била председница Удружења Македонаца, Македонског културног центра „Блаже Конески”. Била је и прва наставница македонског језика са елементима националне културе у основним школама „Гоце Делчев” у Јабуци и „Жарко Зрењанин” у Качареву. Дала је свој допринос и као новинар ТВ Панчева,
за емисију „Банатско сонце”, и као сарадник портала
„013 инфо”. Уређивала је и часопис за децу „Суница”, писала је и за „Македонску виделину”.
Неуморно је радила на очувању македонског језика и
културе и очувању традиције и историје Македонаца. Реализовала је и неколико значајних пројеката, међу којима
је и истраживање о македонским дијалектима у Војводини. Стекла је бројне пријатеље широм Војводине, које је
упознала и на курсевима „Добре дојдовте на македонски”.
Учили су језик и стари и млади Македонци, јер су курс похађали Војвођани од 7 до 77 година. Често је подсећала да
очување језика тражи посвећеност и трудила се да буде тамо где је потребна. Са свим тим изазовима некако је успевала да се избори, али је последњу битку изгубила, остављајући велику празнину.
В. М.
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Заузети Овнови и они који су у
браку имаће мање емоционалне
кризе, па су могуће свађе с партнером. На срећу, посао ће вам
дати снагу да истрајете. Пред вама је повољан период, чак и новчани добитак.

Чувајте гласне жице, грло и уши.
Пред вама је једна динамична
седмица, пуна пословних контаката, који ће резултирати променом посла или новим положајем.
Не одбијајте понуду за дужи пут,
јер вам следи добар провод.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Породична дешавања и проблеми с млађим члановима привремено ће вас избацити из
равнотеже. Стишајте свој бес
без обзира на то ко је у праву и
не упуштајте се у расправе – ништа нећете решити. Охладите
мало главу.

Ове седмице будите опрезни у
свему што радите. Могућа је нека
нова понуда или укључивање нове особе у послове. Најбитније је
остати миран и не доносити исхитрене одлуке. Обратите пажњу на
људе с којима одскора сарађујете, јер су могуће преваре.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Смањите унос соли, јер се могу
јавити мањи здравствени проблеми. Пред вама је сјајан период, само победите страх и храбро
крените у реализацију својих замисли. Добри контакти са иностранством доносе добитке.

Повремене главобоље ће се јављати с разлогом. Напокон морате донети једну животну одлуку, поготово Стрелци прве декаде, зато се уозбиљите. Најбоље
је оно што доноси сигурну будућност. Немојте бити сажаљиви.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пословни пут крајем седмице
може из корена променити ваш
статус у предузећу, а само од вас
зависи хоће ли то бити набоље
или нагоре. Будите мудри и
опрезни – колико год да је нека
особа интересантна, није право
време за тајне љубавне везе.

Ризикујте и успећете. Помоћ једног старог пријатеља је као благослов – доћи ће у правом тренутку. Пут у иностранство сачекаће боља времена. Снагу вам
даје љубав. Заузети или слободни, имаћете гомилу удварача.
Могући су стомачни проблеми.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Интригирају вас паралелне везе,
али пазите да не останете сами.
Концентришите се на посао, јер
ће вас на том пољу пратити срећа. Можете остварити све што
пожелите. Могуће су вртоглавице
и висок притисак, па схватите
свој организам озбиљније.

Време је да коначно играте на
све или ништа. Спремите се за
скок у бољу будућност и заборавите страх. Могућ је велики
новчани добитак, али и добра
пословна понуда. Љубав је у
ваздуху.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Болови у вратном делу кичме мучиће вас дуже време. Понекад
превише верујете људима и ослањате се на мишљења других. Уозбиљите се и почните мало више
да верујете себи. Наглашени су
повећани трошкови због кварова
у кући.

(19. 2 – 20. 3)
Само на први поглед делујете
нежно. На изненађење многих,
ове седмице ћете се разгоропадити. Ово је прилично тежак период, па се трудите да будете
што више сами и не упадајте у
не по треб не сва ђе. Бо ло ви у
абдомену.
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ИВАН ДВОРЖАК – ПРЕПОЗНАТЉИВИ КОЛПОРТЕР С НОВОСЕЉАНСКОГ ПУТА

БИЦИКЛОМ ЧАК ИЗ САМОША ДА БИ ПРОДАВАО „ПАНЧЕВАЦ”
Једно од аутентичних обележја „Панчевца” сасвим сигурно
су колпортери – људи који сваког че тврт ка на град ским
улица ма ну де „нај све жи ји”
број нај ста ри јих но ви на на
Балкану.
Већина њих већ годинама је
у то време на истој локацији,
па их суграђани препознају и
омиљени лист купују само код
њих.
А један од најупечатљивијих
свакако је Иван Дворжак, човек који и није из Панчева, већ
из преко 40 километара удаљеног села Самоша, ако ни због
чега другог, макар зато што, да
би продавао „Панчевац”, сваке
недеље долази, веровали или
не – бициклом!

А ОД ВЛА СНИ КА
„ПАН ЧЕВ ЦА” –
НО ВИ БИ ЦИКЛ!

Сваке среде, у својој кући у Самошу, Иван Дворжак с нестрпљењем прати временску прогнозу и „шизи ако најављују кишу”. У свакој другој ситуацији
седне на бицикл и вергла за
Панчево.
Овај четрдесетшестогодишњи
колпортер „Панчевца” једном
недељно „у цугу” преваљује дистанцу дугу преко 40 километара како би зарадио неки динар
продајући новине, возећи углавном на отвореном путу скоро
че ти ри са та. Ма ло је да нас
спремних за такав подухват...

Дворжак је увек расположен четвртком ујутру
због које дуго нисам долазио
у Панчево, али ево сада, када
сам поново стигао, један од
мо јих ве ли ких про бле ма
коначно је решен, па ћу одсад
моћи да „летим” из Самоша –
не кри је ра дост вред ни
поштењак.

Четвртком увек на истој
раскрсници
И када Иван најзад стигне у
град и мало се окрепи код тетке, рано ујутру похита на благајну „Панчевца”, одакле преузме позамашан пакет свежих
новина. Њима претовари свој
двоточкаш, на којем одјури до
надвожњака на Новосељанском
путу. Тамо заузме упадљиву
позицију на раскрсници између улица Стевана Шупљикца и
Ослобођења, где је малтене сваког четвртка у последњих око
осам година. И одатле не мрда док не прода и последњи
примерак.
– Стојим код семафора, сачекам да светло „поцрвени” и
продајем да „све звони”. Али
нема правила – некад оду и по
четири примерка док се поново не отвори зелено, некад чекам и по пола сата. Имам и
сталне муштерије по локалима и кућама; неке и у Скробари, па чак и у Самошу. Што се
саме зараде тиче, не буним се,
иако је некад ишло боље, јер је
у Панчеву било много више запослених. Нажалост, сада је
многима превише и тих четрдесет динара, што могу да разумем, зато што сам и сам дуго
без сталног посла. И интернет
све више угрожава штампу, али
хвала богу још увек има оних
који желе баш овакав „Панчевац”, што могу да кажем и за
себе, јер га увек радо читам. У
сваком случају, исплати ми се

Мало је за некога много
И свако ко четвртком сретне
овог доброћудног продавца новина на Новосељанском путу,
а има иоле сређен живот, не
би требало много да оклева да
ли баш од њега да купи „Панчевац”, јер поред тога што ће
моћи да се информише о најновијим догађајима у граду,
учиниће и једно добро дело.
А довољно је рећи да Иван
званично живи од више него
скром не со ци јал не по мо ћи,

Примопредаја новина пред Иванов одлазак на
раскрсницу улица Стевана Шупљикца и Ослобођења
посао колпортера, пре свега ако
се довезем бициклом и уштедим новац за аутобус – наводи
Иван.
Овог тихог и скромног човека прати глас да је несвакидашње добар и поштен, што су
многи схватили за ових више
од десет година, колико ради
за „Панчевац”, и радо купују
новине баш код њега.
– Све моје колеге се сјате у
центар, па сам зато изабрао
баш ову наизглед забаченију
локацију. Тамо сам непрекидно већ готово осам година и
многи су ме упознали, а неретко ми се осмехну и питају

како сам. Ни пропуштам ниједан четвртак, па ни када су
афричке врућине или сибирске хладноће. Баш памтим један гадан дан с неподношљивом ветруштином и јаком кишом када сам био мокар „као
пиво”. И зими дођем бициклом, ако је повољно време. С

ВО ЛИ И ДА ИЗ РА ЂУ ЈЕ СТО ЛА РИ ЈУ
Када не продаје „Панчевац”, Иван Дворжак, који
живи од мизерне социјалне
помоћи државе, покушава
да заради за голу егзистенцију, а у слободно време бави се, како каже, израдом
столарије за своју душу.
– Прво нешто замислим,
па то нацртам на компјутеру, затим пређем на израду
и на крају следи монтажа. У
току самог рада догоди се
друге стране, не смем да возим када је грмљавина, али ме
некада пресретне и невреме,
а баш тада обично не понесем
ка ба ни цу. Али увек не ка ко
изгу рам до кра ја... – ка же
колпортер.

Спас у виду поклона од
фирме

Уручење новог бицикла и гарантног листа

последње време то путешествије постајало све напорније и
зато што му је бицикл био у
веома лошем стању.
– Много сам се патио и једва се довлачио до града возећи контраш с малим точковима, па када ветар дува у прса, то је знало да ми продужи

А да се много мучи – ту нема
дилеме. Рецимо, док је извесно време долазио и враћао се
четвртком, догађало му се да,
након целодневног исцрпљивања, буде толико преморен да
заспи усред вожње на отвореном путу, чиме се излагао и
смртној опасности. Ивану је у

да наиђем на неке непредвиђене проблеме, као када
ми, на при мер, отпад не
малтер, што морам одмах
да санирам. Или, таман започнем посао, кад ме неко
из села позове у надничење. А што се саме израде
столарије тиче, имам и врлина и мана: можда јесам
мало спорији, али сам зато
вео ма де таљан – исти че
Иван.
вожњу за око 45 минута. Често ми се догађало и да задремам. А онда се нагло тргнем
и видим да сам се нашао на
средини пута или да сам, што
је ипак мало безопасније, кренуо ка некој стрњици. За те
моје муке дознао је и власник
„Панчевца” Зоран Пешевски
и дао да ми се резервише ганц
нов бицикл. Било је то још
пре ове ситуације с короном,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Иван Дворжак је у петак,
31. јула, добио нови бицикл марке домаћег произвођача, фирме „Атина”
из Суботице, која се веома
добро показала. Уручио му
га је власник продавнице
из панчевачке Улице Жарка Зрењанина, који му је
приликом примопредаје
скренуо пажњу да чува гаранцију наредне две године, јер за то време може
да користи бесплатне услуге сервиса. За разлику од
претходног Ивановог „контраша”, овај има и брзине,
а према речима одушевљеног колпортера – иде
као змај...
Иако има (пре)скромна
примања, овај бескрајно
захвалан продавац новина
инсистирао је на томе да
почасти редакцију...
која износи тачно 7.460 динара, од чега малтене све оде за
рачуне.
– Радим и по селу, када ме
неко позове, и не бирам послове, који су најчешће у вези с
пољопривредом. Међутим, тога је све мање, будући да је Самош све празнији и тренутно
има испод хиљаду становника,
махом старијих, док су се остали раселили по Вршцу, Панчеву, Београду... Ипак, навикао
сам на оскудицу, па и једем
мало, али је рецимо срећа што
сам сачувао око тону угља, па
се на зиму ваљда нећу смрзавати. Све у свему, будући да
сам „једна душа – једна гуша”,
не треба ми много – оптимистички истиче Иван.
Ипак, нечије занемарљиво
мало неком као он је много...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Kотежанка
Лепа женкица, стара две године, хитно тражи дом заувек, како не би морала да се враћа на
улице Kотежа, одакле је недавно склоњена да би избегла тровање, а затим је подлетела под
аутомобил и сада се опоравља.
Ова слатка куца је мирна, добра и паметна, па брзо учи команде и већ се на неке одазива. Чипована је и стерилисана, а
тренутно је на терапији и лепо напредује. Ко буде желео да је
удоми, превоз му је обезбеђен, а најбитније је да се појави неко
ко је неће ставити на ланац или избацити након неког времена.
Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
060/040-50-92.

Ретриверка
Ова женка је стара око пет година и тражи нове власнике, а
поклања се због немогућности
особе која ју је збринула да се
надаље стара о њој. Била је
удомљена, али су је, нажалост, власници напустили.
У питању је питома и паметна куца, која је сада очишћена
од паразита, а биће и стерилисана. Потребно јој је само двориште које је ограђено да не би побегла.
Налази се у Старчеву, а све друго се може сазнати на телефон 064/40-20-239.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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СПОРТ
МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР
„МИРОСЛАВ КОВАЧ КОВИ”

ТРИЈУМФ „ЖЕЉИНИХ”
ОМЛАДИНАЦА

Прошлог викенда у Падини
је одржан меморијални турнир „Мирослав Ковач Кови”
у знак сећања на прерано преминулог председника клуба,
с којим је Долина својевремено играла и у Првој лиги
Србије.
Поред сениора домаћег клуба, надметали су се и сениори ФК- Арадац, Славије из
Ковачице, али и омладинци
панчевачког Железничара, које предводи тренер Небојша
Петровић Марадона.
У пр вом по лу фи нал ном
дуелу, у суботу, 1. августа,
млади фудбалери „дизелке”
из Пан че ва од ме ри ли су
снаге са искуснијим ривалима из ФК-а Арадац, али то
им није сметало да остваре
вредну победу и пласирају
се у завршницу турнира и
борбу за трофеј. Оба гола за

Же ле зни чар у су бот њем
дуелу по сти гао је Алек сеј
Петровић.
У другом полуфиналном сусрету домаћа Долина је савладала Славију из Ковачице, што је значило да ће се
омладинци Железничара за
трофеј борити против фудбалера домаћег клуба.
Алекса Санадер и његови
саиграчи нису се уплашили
још једног озбиљног противника. Напротив, поново су показали своје умеће, фудбалску вештину, али и ону потребну дозу спортског безобразлука, па су у финалу три-

јумфовали с 3:0. Да су имали
мало више спортске среће,
резултат је могао да буде и
убедљивији.
– Железничар има сјајну
омладинску селекцију. Ови
дечаци су нам одржали час
фудбала. Надиграли су нас у
свим елементима и заслужено освојили победнички пехар – рекао је тренер Долине,
искусни фудбалски вук Драган Ковачевић.
Тренер „мале дизелке” Небојша Петровић Марадона за
меч у финалу поверење је поклонио следећем саставу: Бабин, Сефкеринац, Алексић, А.
Санадер, Ф. Санадер, Богојевић, Станојковић, Адамовић,
Петровић, Хрћан и Делић, а
у другом полувремену су играли и: Шаренац, Амбруш, Бабин, Ковачевић, Јарамаз и
Најдовски.

– Честитам мојим момцима на одличном издању. Добро смо деловали као тим,
али има и елемената на којима морамо да порадимо и
да их исправимо до почетка
пр вен ства – ис та као је
Марадона.
Голове за Железничар постигли су Огњен Сефкеринац, Фи лип Ко ва че вић и
Алексеј Петровић, а поред
по бед нич ког пе ха ра, у
Панчево је из Падине стигло још једно лепо признање
– Алексеј Петровић је проглашен за најбољег играча
на турниру.
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БЛИЖИ СЕ ПОЧЕТАК ФУДБАЛСКОГ ШАМПИОНАТА ПРВЕ ЛИГЕ

ЖЕЛЕЗНИЧАР НА НОВОМ ИСПИТУ

Уигравање свих
линија тима
Старт трке у
Крагујевцу
Протекло је нешто више од месец дана откако је Фудбалски
клуб Железничар у пуном погону. После дуге паузе изазване пандемијом коронавируса
популарна панчевачка „дизелка” упалила је своје моторе на
време, припремајући се за нову страницу своје богате историје – за надметање у Првој
лиги Србије.
Фудбалери напорно раде под
руководством тренера Марка
Перовића и његових сарадника Марка Андрејића, Предрага Добрића и Владимира Растовића, а кроз контролне утакмице склапа се и костур екипе
од које се очекује да и у високом рангу оправда очекивања
поклоника најважније споредне ствари на свету у нашем граду и околини.
Ближи се почетак трке за бодове у Првој лиги Србије, старт је заказан за 15. август, па
до тада све коцкице морају да
буду лепо сложене... Контролне утакмице су идеална прилика да се момци покажу и докажу да заслужују место у стартној постави новог прволигаша.
Прошле среде, на СЦ-у „Младост”, Железничар је одмерио
снаге с Козаром из Банатског
Великог Села. Иако се играло
по великој спарини, у „зеленој
оази” покрај Пескане виђен је
добар фудбал за ову фазу припрема. Момци су давали све
од себе, добро се трчало, било
је лепих акција и голова, али
било је и грешака, руку на срце... Иако је резултат небитан,
нека остане забележено да је
Железничар тријумфовао с 3:0,
али главни утисак са ове утакмице је чињеница да су се нови играчи добро уклопили у
„Жељин” систем.
Тим „дизелке” из Панчева у
првом полувремену је као капитен предводио Бојан Трипковић, а играли су и: Кнежевић,
Милин, Дашић, Аничић, Плавшић, Митровић, Левићанин,

Радивојевић, Зорица и Петровић. У другом полувремену на
терен су истрчали: Лучић, Јанкулов, Башановић, Дамјановић,
Јовановић, Стојанов, Стевановић и Марковић, а капитенска
трака се нашла око руке Данила Ковачевића.
Железничар је постигао први погодак у 17. минуту. Лука

ПО ЈА ЧА ЊА
Људи који воде ФК Железничар имају пуне руке посла. Очи фудбалске јавности посебно су биле уперене у председника Зорана
Наунковића и спортског
директора Сашу Радуловића, који су били у потрази
за појачањима.
Нови чланови популарне „дизелке” постали су:
Драган Дашић, Стефан Левићанин, Митар Радивојевић, Иван Лучић, Александар Милин и Никола Митровић, а с позајмица су
се вратили Марко Стојанов
и Лука Петровић.

Петровић је одлично прошао
по левој страни, упутио добар
центаршут, а на правом месту
нашао се Никола Митровић,

где су у још једном пријатељском сусрету наставили припреме за искушења која им
ускоро предстоје.

мотивисанији за игру и добро
су парирали новом прволигашу. Железничар је био нешто
агилнији у другом полувремену, али и поред тога није успео
да погоди мрежу ривала. Најповољнију прилику је пропустио Стевановић када није реализовао једанаестерац.

који је лопту послао на право
место. Вођство „старе даме”
дуплирао је Стефан Левићанин ефект ним по гот ком, а
потом су екипе отишле на мали али за слу же ни од мор и
освежење.

Домаћи Борац и Железничар, стари ривали из српсколигашког друштва, одмерили
су снаге по великој врућини,
времену које није баш погодовало фудбалу и фудбалерима,
а на крају није било победника, као ни голова: Борац–Железничар 0:0.
Тренер Марко Перовић у првом полувремену на терен је
извео следећи састав: Лучић,
Јанкулов, Башановић, Марковић, Аничић, Плавшић, Јовановић, Стевановић, Савановић,
Стојановић и Ковачевић. У наставку сусрета су играли и: Кнежевић, Петровић, Зорица, Дашић, Сто ја нов, Ми тро вић,
Трипковић, Левићанин, Милин
и Радивојевић.
Није то била утакмица која је
могла да задовољи пробирљиве
укусе поклоника најважније споредне ствари на свету, што је с
обзиром на околности можда и
разумљиво. Сакуљани су били

Иако је резултат био у другом плану, фудбалери Борца
свакако могу да буду задовољнији оваквим исходом.
– После напорних тренинга
нормално је да имамо и осцилације. Знамо да још тога има
да се поправи у нашој игри и
радићемо на томе како би до
почетка првенства све било како
треба. Предстоји нам и генерална проба како бисмо могли да
испробамо тим који ће стартовати у првом колу против Радничког у Крагујевцу. Верујем да
ћемо бити спремни за првенствену трку у прволигашкој конкуренцији – рекао је први тренер
Железничара Марко Перовић.
Много нових играча дошло
је у редове „дизелке”, али исто
тако костур екипе из прошле
сезоне остао је на окупу. Потребно је и време да се момци
уиграју, али не треба сумњати
да ће све бити како треба када
почну и званичне утакмице...

ТЕ СТИ РА ЊА НА ВИ РУС
Фуд бал ски са вез Ср би је
потписао је споразум о техничкој сарадњи с Дирекцијом за националне референтне лабораторије Министа р ства по љо при вре де у
Влади Републике Србије, с
циљем да се на адекватан
на чин за шти ти здра вље
свих учесника у такмичењима Суперлиге и Прве лиге
Ср би је (игра ча, струч них
штабова, судија и делегата)
у односу на епидемију коронавируса.

У наставку меча Железничар је наставио да доминира, а
теренску иницијативу свог тима крунисао је Лука Петровић,
који је био прецизан у 70. минуту и поставио коначан резултат: Железничар–Козара 3:0.
Већ у недељу, 2. августа, Данило Ковачевић и његови саиграчи гостовали су у Сакулама,

Тестирања ће се вршити
периодично, односно на сваке
три седмице, али и у другим
терминима у зависности од
потреба и конкретне ситуације. Осим тога, споразум предвиђа да ће бити омогућено периодично тестирање репрезентативних селекција ФСС-а
и њихових стручних штабова,
као и радних заједница Фудбалског савеза и Заједнице
клубова, које су укључене у
организацију професионалних фудбалских такмичења.
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ПАНЧЕВАЧКИ „ЖУТО-ЦРНИ” ПОНОВО НА ОКУПУ

СТАРТОВАЛИ И РУКОМЕТАШИ ДИНАМА
Почетак Суперлиге
заказан за 3. октобар
Финале Купа србије
крајем септембра
Рукометаши Динама опет су
на окупу. Тим који је прошлогодишњи шампионат – до његовог прекида због пандемије
коронавируса – окончао на првом месту, са убедљивом предношћу у односу на другопласирани нишки Железничар, и
у новој сезони жели да игра запажену улогу у српској елити.
Први тренер панчевачких
„жуто-црних” Аким Комненић
извршио је прозивку играча у
понедељак, 3. августа, а потом
је одржан и први тренинг, којим су и званично почеле припреме Динама за нову сезону.
Истог дана момци су одрадили и лекарске прегледе у Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац”, па спремно
дочекују напорна искушења која им предстоје...
У прве две недеље рад ће се
базирати на стицању опште и
специфичне физичке припреме, а рукометаши Динама тренираће на отвореном, углавном у Народној башти и на
Спортском центру „Младост”.

за 17. август, наравно уколико
то епидемиолошка ситуација
буде дозволила. Желимо да будемо одговорни, да сачувамо и
себе и друге, али исто тако хоћемо позитивно да размишљамо и да наставимо с редовним
животом и обавезама – рекао
је тренер панчевачких рукометаша Аким Комненић.
Током дуге паузе дошло је и
до промена у играчком кадру

неизвесности око планираног
буџета за надметање у елити,
челни људи РК-а Динамо одлучили су да не продужавају
уговоре са играчима којима су
они истекли. Тако је Милош
Баруџић прешао у крагујевачки Раднички, Дарко Миленковић је задужио опрему новосадске Војводине, а Милош Савић је отишао у Израел. Иван
Димитријевић, Вељко Мило-

– Поштоваћемо све препоруке надлежних служби у вези
с коронавирусом, па смо тако
почетак рада у хали планирали

„жу то-цр них”.
ситуације, због
коју епидемија
доноси из дана

шевић и Дејан Златановић су у
потрази за новим клубом...
– Од искусних играча из прошле сезоне остали су капитен

ТУРНИР А-КАТЕГОРИЈЕ

ТЕНИС СЕ ВРАТИО У ГРАД

Због чи та ве
неизвесности
коронавируса
у дан, те због

Иван Дистол, Милош Костадиновић, Урош Митровић, Младен Шотић, Миљан Буњевчевић и Ненад Вучковић. Остали
су млади играчи, момци рођени 1999. и 2000. године, па ће
имати прилике да се изборе за
место у првом тиму и да напредују. Првом тиму су прикључена и три млада играча из
Новог Београда, и то Тонић,
Мрдаковић и Станић. До првог такмичарског искушења, до
завршнице Купа Србије, имамо довољно времена да се добро припремимо. Верујем да
ће овај период протећи онако
како смо и планирали и да ћемо спремни и здрави дочекати
почетак такмичења – додао је
Комненић.
Рукометна Суперлига Србије у новој сезони играће се у
новом формату. Екипе ће бити
подељене у две групе, по осам
тимова, а по окончању трке за
бодове најбољи ће се надметати за трофеје. Старт елитног
над ме та ња у на шој зе мљи
планиран је за први викенд у
октобру.
Пре тога, тачније 26. и 27.
септембра, требало би да у Зрењанину буде одржан и завршни турнир Купа Србије. Најпре ће се састати Динамо и
Партизан, а потом и Војводина и Металопластика. Победници ових дуела бориће се за
пехар победника најмасовнијег такмичења.

ТК Динамо је поново у жижи
интересовања спортске јавности у Србији. У организацији
тог спортског колектива, на
теренима на СЦ-у „Младост”
одржан је један од шест турнира овогодишњег „ТСС тура”, такмичења А-категорије
за тенисерке и тенисере до
осамнаест година.
После квалификација главни тур нир је стар то вао у
понедељак, 3. августа, а на
њему су се надметала по 32
најбоља играча у обе конкуренције.
Овај турнир је због пандемије коронавируса два пута
одлаган, али су челници Тениског савеза Србије одлучили да сада може да буде
одигран, и то уз поштовање
стро гих пра ви ла ко ја су
постављена.
Када су играчи из нашег
града у питању, треба рећи да
су се на главном турниру надметали: Растко Дубајић, Марко Ђукић, Михајло Јовановић, Милана Вулин, Ања Милошевић, Хелена Мужинић,
Милица Поповски и Теодора
Крајчески.

– Наше девојке су у понедељак одиграле и меч сениорске лиге Србије. Гостовале су
у Београду, где су с 3:2 изгубиле од ТК-а „Ђукић”. Успели
смо да добијемо два сингл меча, али смо поражени у дубловима. Београђанке су биле
много искусније. Иначе, Сениорско првенство Србије је
ове године изузетно јако јер
се надмећу готово сви наши
најбољи играчи, с обзиром на
то да су турнири широм света
отказани због коронавируса –
рекао је председник ТК-а Динамо Младен Вуковић.
Врло је могуће да у нашем
граду ускоро буде организован један велики егзибициони турнир, на коме би учествовала и велика имена тениског спорта, али засад је
сигурно да ће 7. септембра
стар то ва ти тра ди ци о нал ни
ИТФ турнир прве категорије
за играче до осамнаест година, који ће по свему судећи
бити и најјачи до сада. Такође у организацији ТК-а Динамо, 28. септембра на програ му је и чу ве ни „Пе цин
меморијал”.

ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА 1945 ОСТВАРУЈУ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ У КОНТРОЛНИМ УТАКМИЦАМА

ПЕТ МЕЧЕВА – ПЕТ ПОБЕДА
Фудбалери Динама 1945 увелико се припремају за још једну првенствену трку за бодове
у Српској лиги група „Војводина”. Под командом шефа
стручног штаба Жарка Тодоровића и његових сарадника
фудбалери вредно тренирају, а
добре резултате остварују и у
контролним утакмицама.
После убедљивих победа над
Радничким из Ковина, Долином из Падине и Војводином
1928 из Перлеза, када су остварили гол-разлику од 13:2, момци који носе дрес Динама 1945
прошле недеље су одиграли још
два контролна меча, у којима
су остварили две нове победе.
Најпре је на Градском стади о ну го сто вао Сту дент ски
град, који није успео да одоли
налетима „брзог воза”. Динамо 1945 је тријумфовао с 2:0,
а голове су постигли Златковић и Ахчин.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Анџић, Крмар, Бодловић, Златковић, Пантић, Црномарковић, Ахчин, Пештерац,
Ра ди са вље вић, Јо ва нић и

Стране припремио

Александар
Живковић

концентрације имали гостујући фудбалери: Борац – Динамо 1945 1:2 (0:1).
Екипа из Старчева играла је
у саставу: Томић, Америјан,
Ђурђев, Недучић, Перић, Ђурђев, Бајић, Ковачевић, Малиџан, Станисављевић и Станковић, а шансу су добили и: Лапић, Станојковић, Вуковић, Поповић, Рамадановић и Комненовић.
Тренер Жарко Тодоровић је
ривалу супротставио тим који
су чинили: Лукић, Марковић,
Бодловић, Црномарковић, Ахчин, Османи, Радисављевић,
Милановић, Јаковашић, Марјановић и Каранфиловски, а

играли су и: Анџић, Пештерац,
Јованић, Вјештица, Пантић и
Дринић.
Домаћи тим, члан Војвођанске лиге „Исток”, био је равноправан ривал српсколигашу,
али је искуснији тим стигао до
победе. Голове за Динамо 1945
постигао је Јаковашић, док је
стрелац за Борац био Вуковић.
– Момци добро раде и задовољан сам засад како припреме теку. Све се одвија по плану који смо зацртали. Екипа је
подмлађена, још је у фази формирања, па ћемо на тренинзима радити на томе да се што
боље упознамо и да делујемо
као тим. За до во љан сам

односом и залагањем, као и
ефикасношћу на мечевима које смо одиграли. Ипак, не сме
то да нас завара. Контролне
утакмице су једно, а првенствени мечеви нешто сасвим
друго. Имамо још довољно времена да се што боље уиграмо
и да направимо своју препознатљиву игру – рекао је тренер Жарко Тодоровић.
Првенство у Српској лиги
група „Војводина” стартује 15.
августа, када ће на Градском
стадиону у Панчеву гостовати
Бечеј 1918.

ШАХОВСКИ КУТАК

Hultberg
Марковић, а прилику су добили и: Вјештица, Радовић, Милановић, Дринић, Јаковашић
и Каранфиловски.
Била је то четврта утакмица
Динама 1945 током припремног периода и – четврта победа. Овог пута Панчевци су савладали новог члана српсколигашког друштва, који ће се,
када почне трка за бодове, надметати у групи „Београд”. У
првом полувремену водила се
равноправна игра с пуно дуела, а Немања Златковић је после
добре акције својих саиграча

успео да постигне погодак. Гости су се представили у лепом
светлу, имали су и они неколико прилика за гол...
У другом полувремену Динамо 1945 наставио је да доминира, а коначан резултат је поставио Ахчин када је лоб ударцем савладао голмана гостију.
Већ у суботу, 1. августа, момци које предводи тренер Жарко Тодоровић гостовали су у
Старчеву, где су се састали с
домаћим Борцем. Била је то
добра провера за оба тима, а
на кра ју су ви ше сре ће и
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг7
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте
расположени за то да шест
месеци, почев од октобра,
добијате бесплатан
примерак „Панчевца”,
шанса је ту! Довољно је да
на адресу Вука Караџића
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.

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.

P. S. Допишите нам
реченицу-две
како вам је било...

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

Подршка
Путовање кроз време деспот
а Стефана, посетa једној од
њег
а потом даље по источној Срб
ији до – водопада Велики бук ових задужбина – манастиру Манасија,
. Поздрав свим Панчевцима!
Миља Марин

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...

Путање

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

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Филип Тот,
ученик:

Дејан Соколов,
видео-продуцент:

Владана Плавшић,
студенткиња:

– Током недеље,
сада када нема школе,
возим бицикл с
другаром. Овог
викенда неће бити
тако, пошто ћу бити
одсутан. Путујем
накратко с
родитељима.

– 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.

– Немам посебне
планове. Учићу,
шетаћу пса, читаћу,
можда ћу отићи с
пријатељима на кафу...
Ништа се неће
претерано разликовати
од остатка недеље.
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