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КОНТРАСТКОНТРАСТ

Про ме на суд ске прак се у пар ни ца ма због обра чу на стам бе них кре ди та
мно ге гра ђа не може да изло жи непред ви ђе ним губи ци ма
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11
стр. 27

Дета љан рас по ред „Хиги је не”
за одно ше ње каба стог сме ћа

ОКТО БАР ЈЕ МЕСЕЦ ЧИСТО ЋЕ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно,
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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СЕ ЗОН СКИ РАД УБУ ДУ ЋЕ
И ЗА СТРАН ЦЕ БЕЗ ВИЗА

КЛИ ЈЕН ТИ КОЈИ ОДУ СТА НУ ОД ТУЖБИ 
НЕ ЋЕ ПЛА ЋА ТИ И ТРО ШКО ВЕ БАНА КА

ШТА ДОНО СИ НОВИ ЗАКОН 

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

РАЗГОВОРИ НА КАПИЏИКУ
ИЛИ О ЈЕЗИЧКОМ НАСЛЕЂУ
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Мултијезички додатак – на македонском језику

Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII



међу одабраним градовима и општи-
нама с пројектом „Одскочна даска –
подршка становању и активној соци-
јалној инклузији”, који „представља
наставак вођења одговорне социјалне
политике и пружања адекватних услу-
га социјалне бриге и заштите на тери-
торији Панчева”. Додала је:

– Поред досадашњих високих издва-
јања из буџета Града када је у питању
социјална област, Панчево као соци-
јално одговоран град, кроз програм
„Подршка Европске уније социјалном
становању и активној инклузији”, ради
на побољшању примене социјалне
инклузије. Панчево је поуздан партнер
са искуством и капацитетима да спро-

веде пројекат социјалног становања и
укључивања. Овим програмом решава
се стамбено питање за најосетљивије
жене и мушкарце, девојчице и дечаке.
Програм је свеобухватан и пружа ком-
плетну подршку и кроз услуге запо-
шљавања, социјалне заштите, образо-
вања, здравствене заштите. Драго ми је
да се пројекат одвија зацртаном дина-
миком и сигурна сам да ћемо на завр-
шној конференцији имати одличне
резултате да вам покажемо.

Чучковић је навео податак да је
Европска унија, у сарадњи са импле-
ментационим партнером, Канцелари-
јом Уједињених нација за пројектне
услуге (UNOPS), издвојила 27 милио-

на динара за програм „Подршка
Европске уније социјалном становању
и активној инклузији”.

Отворен јавни позив

Већник задужен за рад, запошљавање
и социјалну политику је потом рекао:

– У оквиру овог програма, у фебруа-
ру месецу Град Панчево је аплицирао
за средства и у јулу ове године одобрен
нам је пројекат „Одскочна даска”,
односно „Step ping Sto ne”. Град Панче-
во је искористио прилику да путем
донације из овог програма обезбеди
средства за потребе решавања питања
стамбеног збрињавања и активне соци-
јалне инклузије за 13 угрожених поро-
дица с територије града Панчева, с пре-
ко четрдесет чланова њихових породи-
ца. Пријава на конкурс је припремљена
у одличној сарадњи с Центром за соци-
јални рад „Солидарност” и Друштвом
за унапређење положаја вулнерабил-
них друштвених група из Панчева. При
аплицирању смо се определили за
циљне групе чије потребе врло добро
познајемо, које пратимо и помажемо
путем различитих видова социјалних
давања, а за које нисмо из других фон-
дова обезбеђивали стамбена решења.

Татјана Медић је презентовала глав-
не циљеве, пројектне активности и
динамику, Јасна Вујичић је представи-
ла први јавни позив за избор корисни-
ка, који је објављен 24. септембра, а
Станче Матовић је говорила о раду
Удружења и истакла велики значај
који овај свеобухватни пројекат има.

Јавни позив за избор корисника који
ће добити пакете помоћи отворен је до
25. октобра. Објављен је на сајту Града
Панчева (www.pan ce vo.rs) и Центра за
социјални рад „Солидарност” (www.csr -
pan ce vo.rs), као и на огласним таблама
у овим институцијама. С. Трајковић

Решавање питања
стамбеног збрињавања за
13 угрожених породица

Програм је свеобухватан и
пружа комплетну подршку

Почетна конференција у оквиру про-
јекта „Одскочна даска – подршка ста-
новању и активној социјалној инклу-
зији осетљивих група у Панчеву” одр-
жана је протекле недеље у згради
Градске управе. Пројекат реализује
Град Панчево у партнерству с Цен-
тром за социјални рад „Солидарност”
и Друштвом за унапређење положаја
вулнерабилних друштвених група, а
финансира га Европска унија кроз
програм „Подршка ЕУ социјалном
становању и активној инклузији”.

Програмом управља канцеларија
UNOPS у Београду. Вредност пројекта
је 331.300 евра; донација из програма
EU SHAI износи 278.292 евра, односно
84 одсто, а Град Панчево суфинансира
пројекат с 53.008 евра.

Запошљавање, образовање, 
здравствена заштита

На конференцији су се представницима
институција и удружења с територије
града Панчева обратили заменица гра-
доначелника Драгана Купрешанин,
члан Градског већа задужен за рад,
запошљавање и социјалну политику
Миленко Чучковић, грант менаџерка
пројекта Татјана Медић, координаторка
партнера 1 из Центра за социјални рад
Јасна Вујичић и представница партнера
2 – Удружења за унапређење положаја
вулнерабилних група Станче Матовић.

Драгана Купрешанин је истакла да
је Панчево поносно на то што се нашло
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Дај педалу
раку!

Велики број бициклиста оку-
пио се у недељу, 3. октобра, на
тамишком кеју. И то није била
никаква случајност, већ акција
„Дај педалу раку”, коју су реа-
лизовали представници Завода
за јавно здравље Панчево. Ода-
звали су се чланови еколошке
секције „Гимзелени”, ученици
и професори Средње медицин-
ске школе „Стевица Јовано-
вић”, представнице „Авона” и
бројни појединци. Овом бици-
клистичком вожњом они су
пружили подршку свим жена-
ма које се боре с раком дојке,
подсетили на значај редовних
превентивних прегледа и обе-
лежили октобар – међународни
месец борбе против рака дојке.

Иначе, акцију „Дај педалу
раку” већ седам година органи-
зује Женски центар „Милица”
у сарадњи с партнерима, а
педалу раку на овај начин дају
грађани све већег броја градова
у Србији и у региону.

О томе колико је важно
непрекидно подизати свест о
овим темама, сведочи чињени-
ца да рак дојке представља
водећи узрок оболевања и уми-
рања од малигних болести у
женској популацији широм
планете. Србија у овом погледу
не заостаје за светским трендо-
вима. Према подацима
Kанцеларије за скрининг
Института за јавно здравље
Србије, у нашој земљи годи-
шње 3.600–4.600 жена оболи, а
1.600 умре од рака дојке. Нај-
већи број оболелих је старости
50–65 година, али се тренд
пораста броја оболелих спушта
према млађем годишту. Деша-
ва се да чак и жене у тридесе-
тим на грудима „напипају
нешто” што се претвори у хит-
ну операцију малигног тумора.

Нажалост, рак дојке се најче-
шће открије прекасно. Но, када
се дијагностикује у раној фази
– онда када су промене неопи-
пљиве или када је величина
тумора мања од једног центи-
метра, уз адекватну дијагно-
стику и лечење, шансе за изле-
чење и продужетак живота
далеко су веће.

И зато је можда најважнији
део васпитања и културе жена
који доприноси благовременом
откривању овог обољења –
самопреглед дојки. Ова „про-
цедура” се спроводи једном
месечно, једноставна је, не зах-
тева никакве посебне услове ни
много времена, а може да вам
спасе живот. Стога немојте
забушавати: редовно се прегле-
дајте, јер то је такође савршен
начин да – дате педалу раку!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КОНФЕРЕНЦИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ОДСКОЧНА ДАСКА”

На продају.

На платоу код Зелене пијаце, 

у уторак, 5. октобра

Снимио: Милан Шупица

БОЉА ПРИМЕНА СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

У ОШ „Бранко Радичевић”, 4. октобра,
постављен је саобраћајни полигон као
део практичне наставе за ученике
првих разреда основних школа. Он се
састоји од макета пешачких прелаза,
тротоара, путева, семафора и најче-
шћих саобраћајних знакова. Kроз обу-
ку ће проћи сви прваци из 19 основних
школа у Панчеву и тако стећи основна
знања у вези с безбедношћу учесника у
саобраћају.

Предраг Живковић, члан Градског
већа задужен за саобраћај и комуналну
делатност, рекао је да наш град, захва-
љујући одличној сарадњи с Национал-
ном агенцијом за безбедност саобраћа-
ја, увек све идеје и предлоге реализује и
да у вези с тим Панчево спада међу
десет најактивнијих локалних самоу-
права у држави. Додао је:

– Организоваћемо и виртуелни сао-
браћајни полигон, који се надовезује на
овај, када ћемо обићи све основне школе

и још једном све ове лекције проћи на
један занимљивији начин, путем кори-
шћења модерних технологија, како
бисмо додатно утицали на развој њихове
свести о безбедности деце у саобраћају.

Руководилац едукације деце испред
фирме „Модела 5” Жељко Ранковић
рекао је:

– Искористили смо позитивна иску-
ства и струку психолога да бисмо при-

премили програм за
едукацију деце. Нај-
чешће ситуације које
се дешавају у саобра-
ћају, а нажалост деца
страдају, покушали
смо да обрадимо кроз
овакве полигоне, које
производимо, монти-
рамо и држимо обуку
на њима. Обучавамо
и едукаторе који могу
спроводити едукаци-

ју више пута, што је неопходно. Мало је
градова као што је Панчево, јер од
2016. године смо овде. Позитиван ефе-
кат и резултат тога јесте да је ваш град
постигао циљ: из године у годину све
мање деце страда.

Он је подвукао да, поред огромне
заслуге родитеља и учитеља, велике
заслуге за ово има локална самоу-
права. С. Т.

ОБУКА ПРВАКА О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ

Важност развијања свести

ГРАДСКА МЕНАЏЕРКА ОБИШЛА МЕСТО РАДОВА НА СТРЕЛИШТУ

За годину дана реконструисано 86 улица
Градска менаџерка Маја Витман оби-
шла је место радова у Улици Вељка
Влаховића и захвалила грађанима на
подршци и стрпљењу приликом реха-
билитације коловоза у насељу Стрели-
ште. Том приликом је рекла:

– Грађани насеља Стрелиште су
нам се обратили да решимо питање
исхабаног коловоза у Улици Вељка
Влаховића, јер представља једну од
најфреквентнијих улица у насељу.
Улица по свом значају има вишестру-
ку вредност, јер кроз њу пролазе гото-
во сви житељи насеља због вртића,
школе, поште, банке, али и пијаце,
као и многих маркета, што уједно
чини и део главне везе с центром гра-
да. Такође, кроз Улицу Вељка Влахо-
вића пролази кишни колектор који ће
ускоро, након изведеног пројекта
кишне канализације за цело насеље,
на чему се тренутно ради, опслужива-
ти и друге улице. Потом ћемо асфал-
тирати улице и пешачке стазе. Интен-
зивно се бавимо уређењем зелених

површина. Радови у Улици Вељка
Влаховића до Цвијићеве улице ком-
плетно су готови неколико дана пре
предвиђеног рока.

Трећа фаза радова започета је 4.
октобра. Део Улице Вељка Влаховића,
од Цвијићеве до Улице Иве Андрића,
биће затворен за саобраћај. Измењена
је траса кретања возила јавног градског
превоза на линији број 6, па ће аутобу-
си саобраћати улицама Боре Станко-
вића, Јована Бјелића, Вељка Влахови-
ћа и даље старом трасом, а грађани
неће моћи да користе два стајалишта
до 18. октобра, за када је предвиђен
крај радова.

Маја Витман је подсетила на то да су
у претходна два месеца асфалтиране
четири улице на Стрелишту, али и пар-
кинзи. У насељу Младост су у току
радови на изградњи фекалне канализа-
ције, водоводне мреже и на асфалтира-
њу улица. Такође, у току су радови на
комплетној реконструкцији у улицама
Бранка Ановића и Радничкој, а већ

следеће недеље креће реконструкција
Улице Бранка Радичевића у Горњем
граду. Према речима градске менаџер-

ке, за годину дана урађено је 42 кило-
метра путева, односно 86 улица у граду
и насељеним местима. С. Т.
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У протекле три године дужници
који су тужили банке за незако-
ниту наплату трошкова обраде
кредита и плаћање премије оси-
гурања код Националне корпо-
рације за осигурања стамбених
кредита (НКОСК) те спорове су
добијали. Правни став Врховног
касационог суда из 2018. годи-
не, према којем су се судови
управљали по том питању, про-
шлог месеца је допуњен, па се
прецизно наводи да банке има-
ју право да наплаћују и један и
други трошак. Ово је изазвало
велики одјек како у стручној јав-
ности, тако и међу дужницима
чији су судски процеси још у
току. Страхују и они који су већ
„добили” банке на суду, да
им не би тражили да тако
добијени новац сада – вра-
те. Шта ће заиста бити с
њима?

За пресуде донете и
извршене против бан-
ке је јасно: оне неће
бити предмет
било какве
правне акције –
што значи да банке
сада неће тужити кли-
јенте и тако наставити
гушење судова.

Али шта ће бити ако и када
судовипочнудапресуђујуукорист
банака, јер тада тужилац, а то су
грађани, мора да плати трошко-

ве изгубљеног спора? Учествова-
ње у парници подразумева одре-
ђене трошкове – судске таксе,
трошковеизвођењадоказа, вешта-
чења и слично и награду за адво-
ката. Суд на крају поступка стра-
ну која изгуби спор обавезује да,
поред својих, надокнади и тро-
шкове противника.

Почетком овог месеца из Удру-
жења банака је саопштено да у
случају повољног исхода спора
банке од друге стране неће напла-
ћивати трошкове које су имале у
вези с вођењем појединог спора,
већ ће они остати на терет бана-
ка. Другим речима, свако ће пла-
тити своје трошкове. Због тога је
Удружење банака позвало гра-
ђане који су тужили банке до
17. септембра да се одрекну
поднетих тужбених захте-
ва најкасније до 31.
децембра ове године.

„У тим случајевима
банка ће се одрећи
права на наплату тро-
шкова од њих и
предложићесуду

да свака страна
сноси своје тро-
шкове”, наводи се
у саопштењу
Удружења бана-
ка. Јасно је – ако

пак наставе да се суде и изгубе
спор, све трошкове ће морати да
плате: и трошкове банке и своје.

А ево шта кажу у банкама. Из
„Рајфајзен банке” наводе да у
случају када се судски спор окон-
ча повлачењем тужбе или одри-
цањем од тужбеног захтева сва-
ка страна у спору сноси своје
трошкове.

– Да ли ће адвокати тужиоца
клијената банке наплатити од
њих своје трошкове, то није пита-
ње за банку. Уколико се спор

оконча у редовном
поступку, страна

која је изгу-
била сноси

све тро-
шкове,
и то
о д л у -

к о м
суда. Правни заступни-
ци банке су наши запо-
слени и заступају банку
у оквиру својих редов-
них радних обавеза, сто-
га су и трошкови банке
минимални, односно не

постоје трошкови адво-
ката који заступају банку и
који би се наплатили од кли-

јента – објашњавају у овој
банци.

Из ОТП банке напоми-
њуда, имајућиувидуправ-
ни став Врховног
касационог суда од 16. сеп-

тембра 2021. године, подржавају
став Удружења банака да свака
страна у поступку сноси своје суд-
ске трошкове у случају да се гра-
ђани одрекну тужбеног захтева
до краја текуће године, то јест до
31. децембра 2021. То значи да
ОТП банка не би наплаћивала од
клијената трошкове које је има-
ла ради вођења поступка, укљу-
чујући судске таксе које је банка
платила и трошкове адвоката.

Ни „Евробанка” грађанима
који су тужили до дана доноше-
ња измењеног мишљења ВКС-а,
а који се одрекну тужбеног зах-
тева до краја ове године, неће
наплаћивати никакве трошко-
ве. Такође, грађанима који су до
сада наплатили своја потражи-
вања од „Евробанке” неће бити
тражен повраћај средстава.

– Наши правни заступници су
обавештени о овим одлукама и
поступаће у складу с њима у
наредном периоду – наводе из
ове банке.

У „Ерсте банци” указују на то
да клијентима неће тражити
надокнаду трошкова у овим пар-
ницама, јер ни на који начин не
желе да њихови корисници буду
оштећени и трпе последице
ситуације коју нису свесно про-
узроковали.

– Желимоданагласимодазајед-
нички циљ треба да буде да се ови
поступци окончају са што мање
губитака – кажу у овој банци.

ПАРНИЦЕ ЗБОГ ТРОШКОВА КРЕДИТА

КО ПОВУЧЕ ТУЖБУ ПРОТИВ БАНКЕ, 
ПЛАЋА САМО СВОЈЕ ТРОШКОВЕ

МОЛ СРБИЈА УПОЗОРАВА

Превара на „Фејсбуку”
Kомпанија МОЛ Србија саоп-
штила је да с лажног 
„Фејсбук” профила који носи
назив „Мол Србијја” у инбокс
корисника на тој друштвеној
мрежи стижу поруке о наград-
ној игри, а грађани се позивају
да кликну на линк из поруке
како би верификовали добитак.

„Поменути профил ни на
који начин није повезан са
компанијом, па молимо све
кориснике да не шаљу своје
личне податке и не прихвата-
ју захтеве страница које нису
верификоване као званични
МОЛ профили, јер у супрот-
ном МОЛ Србија не може 
преузети одговорност за зло-
употребе које могу настати
активностима лажне страни-
це”, наводи се у саопштењу
ове компаније.

МОЛ Србија, како се даље
наводи, са својим корисници-
ма комуницира искључиво
путем својих званичних про-
фила, а поводом овог случаја
биће предузете све правне мере
ради заштите компаније, брен-
да и корисника. Д. К.

ИНСТИТУТ „БАТУТ”

Вакцинација тинејџера
Институт„Батут” издао је детаљно
упутство за вакцинацију деце и
тинејџера. Тако тинејџери узраста
16 и 17 година могу да се вакци-
нишу вакцином „Pfi zer-BioN Tech”
„по препоруци надлежног педија-
тра, при чему образац сагласности
за вакцинацију потписује лице које
се вакцинише у складу са Зако-
ном о правима пацијената”.

„Према закључку Стручног
комитета за имунизацију, иму-
низација деце узраста 12 до 15
година вакцином произвођача
’Pfi zer-BioN Tech’ препоручује се
првенствено код деце са комор-
бидитетима (неуролошким, мета-
боличким, нефролошким, кар-
диолошким, респираторним,
хематолошким, онколошким, реу-
матолошким и др.), уз претход-
но добијено мишљење педијатра
супспецијалисте из одговарајуће
области, као и код гојазне деце
(вредности индекса телесне масе
изнад 95. перцентила). Вакцина
’Pfi zer-BioN Tech’ може се при-
менити и код остале деце узра-
ста 12 до 15 година уз добијено
мишљење педијатра”, стоји у пре-
поруци „Батута”. Д. К.

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ”

Почеле топле пробе
Због најаве Републичког хидро-
метеоролошког завода да се
очекује већи пад просечне днев-
не температуре у три узастоп-
на дана, ЈКП „Грејање” jе саоп-
штило да су у четвртак, 7. окто-
бра, у 7 сати ујутру, почеле
топле функционалне пробе
система даљинског грејања из
свих производних извора.

Топле функционалне пробе
служе да се до 15. октобра, када
је званични почетак грејне сезо-
не, цео систем припреми за
стартовање без већих пробле-
ма и хаварија.

„Треба напоменути да режим
рада за време топлих проба
подразумева поступно загрева-
ње система даљинског грејања
и да ће у овом периоду радија-
тори у становима бити млаки.
Апелујемо на кориснике услу-
га даљинског грејања да обра-
те пажњу на исправност својих
унутрашњих инсталација и да,
уколико примете цурење воде
из инсталација, квар пријаве
нашем Диспечерском центру”,
наводи се у саопштењу „Греја-
ња”. Д. К.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Бесплатни програми
Поводом „Дечје недеље” Град
Панчево је с партнерским
институцијама припремио
богат програм, који траје од 4.
до 10. октобра.

Тим поводом Kултурни цен-
тар најмлађим посетиоцима
поклања позоришну представу
„Лепотица и звер”, која ће бити
одиграна у суботу, 9. октобра, од
12 сати, ианимиранисинхрони-
зованифилмзадецу„Лука”, који
ће бити приказан у недељу, 10.
октобра, у 12 сати. Због епиде-
миолошке ситуације и ограни-
ченог броја посетилаца, потреб-
но је доћи пола сата пре почетка
представе, какобизаинтересова-
ни добили бесплатне улазнице.

Дечји хор „Вокал кидс” ће у
недељу, 10. октобра, од 18 сати,
испред Народног музеја (или у
холуМузејауслучајулошегвре-
мена) својим концертом симбо-
личнозатворити„Дечјунедељу”.

Поред тога, Градска библио-
тека за време „Дечје недеље”
поклањабесплатноучлањењеуче-
ницимаосновнешколе.Детаљан
програм погледајте на сајту Гра-
даpan ce vo.rs. Д. К.

Поводом 6. октобра, Дана осло-
бођења Панчева у Другом свет-
ском рату, градоначелник Пан-
чева Александар Стевановић,
представници Војске Србије,
Амбасаде Русије, Руског дома,
чланови друштава српско-руског
пријатељства „Словенска унија”
и „Нова дипломатија”, Градског
одбора удружења бораца Панче-
ва, Градског одбора Савеза анти-
фашиста, Удружења за неговање
традиције 51. механизоване бри-
гаде, пријатељи 72. специјалне
бригаде, представници компани-
је „Гаспром њефт”, удружења гра-
ђана и грађани Панчева поло-
жили су венце на спомен-обе-
лежје борцима Црвене армије.

Градоначелник Стевановић је
пред окупљенима рекао:

– Желим свим грађанима Пан-
чева да честитам 6. октобар, Дан

ослобођења Панчева у Другом
светском рату. Данас одајемо
почаст жртвама које су пале за
слободу свих нас. Подсећамо се
и опомињемо да се зло и масов-
но уништавање које су наш народ
и народи широм света претрпе-
ли више никада не сме понови-
ти. Овај датум нас обавезује да
негујемо праве, истинске вред-
ности, да у том духу васпитавамо
и учимо нашу децу и омладину и
осигурамо мирну и безбедну
будућност за генерације које дола-
зе. Панчево и Србија су у ослобо-
дилачкој борби имали велике
савезнике и пријатеље у братском
руском народу. Шестог октобра
1944. године припадници Народ-
ноослободилачке војске Југосла-
вије и јединице Црвене армије
Совјетског Савеза ослободили су
Панчево од окупатора. Јединице

49. гардијске дивизије, којима је
командовао Василиј Филипович
Маргелов, ослободиле су Панче-
во. У знак великог поштовања и
сећања на један од најважнијих
датума и велике заједничке побе-
де, ово место на којем данас сто-
јимо сада носи назив Трг Васи-
лија Филиповича Маргелова, на
иницијативу Друштва српско-
-руског пријатељства „Словенска
унија”. Могу да најавим да ће
такође на иницијативу и у сарад-

њи са удружењима „Словенска
унија” и „Нова дипломатија”,
Амбасадом Руске Федерације и
уз подршку Републике Србије овај
трг красити и споменик совјет-
ском генералу Маргелову и да су
по том питању активности у току.

ГрадоначелникједодаодаГрад
има план да положи капсулу и
каментемељацзапостављањеовог
спомениканаДанграда, 8. новем-
бра, када је Панчево ослобођено у
Првом светском рату. С. Т.

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

НА ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ПАНЧЕВА

Венци за неумрле



Д е л е г а ц и ј а У д р у ж е њ а
резервних војних официра и
подофицира Панчево положи-
ла је 6. октобра цвеће на спо-
меник палим борцима Црвене
армије, на углу улица Лава Тол-
стоја и Ослобођења, како би
одала почаст погинулим вој-
ницима и обележила дан осло-
бођења Панчева од фашизма.

Удружење резервних војних
официра и подофицира Пан-
чево (УРВСПА) залаже се за
очување наше славне историје
и за то да се не забораве они

који су се борили за слободу
нашег народа. Према речима
мр Јасмине Субић, председни-
ка УРВСПА, слоган чланова
удружења је: „Увек добро знај
ко си и ко су ти преци и сва-
ком са поносом реци: Србија
је моја земља мила и историја
јој је увек славна била.”

Нацрт закона о радном ангажо-
вању због повећаног обима посла
у одређеним делатностима недав-
но је прошао јавну расправу,
после које ће уследити допуна и
усвајање, али је у овој етапи наи-
шао на отпоре правника и син-
диката. Они сматрају да ова-
квим законом радницима није
обезбеђена довољна правна
заштита, да је Нацрт неуставан,
да је само на страни послодава-
ца, не и радника, и да не посто-
ји потреба за њим, јер је све то
могло да се уреди мањим изме-
нама у већ постојећим закони-
ма, пише „Политика”.

Бојан Урдаревић, професор рад-
ног права на Правном факулте-
ту у Крагујевцу, посебну пажњу
скреће на члан шест, који се
односи на страну радну снагу.

– Тај део је заиста проблема-
тичан, јер је применом новог
закона, у који су од сада укљу-
чени и сектори грађевине, тури-
зма и угоститељства, као и кућ-
ни послови, дозвољено да се зао-
биђе Закон о запошљавању стра-
наца и да се радно ангажују сви
они који без визе могу да уђу у
Србију. А таквих је, као што зна-
те, доста, почев од радника из
држава у окружењу, Индијаца...
– подсећа професор.

Он додаје да се управо у грађе-
вини спомиње број од 130.000
запослених, али се не зна колико
је радника из наше земље, а коли-
ко дошљака, јер наши врло често
одлазе да раде у иностранству.

– Зато, када се доноси овакав
закон, треба сагледати што више
чињеница, па расписати јавну
расправу, а не овако, на о-рук.
НАЛЕД није урадио ваљану ана-
лизу о последицама и ефектима
које овај закон може да
произведе у правном систему
наше државе. Пошао је од хипо-
тезе да ће то што важи за пољо-
привреду (након доношења акту-
елног закона са 3.500 сезонаца
број регистрованих се попео на
26.000) важити и за нове делат-
ности које су законом додате –
објашњава професор.

Пита се на основу чега надле-
жни тврде ће оно што је дало
резултате у пољопривреди дати
резултате и у, рецимо, грађевини.

– Новим законом водеће гра-
не привреде требало би да се
сведу на рад ван радног односа,
јер сви ти сектори понуђени у
новом нацрту сада се третирају

као рад ван радног односа. То
значи да ће од сада законода-
вац, када следећи пут уочи где
је повећан обим рада, моћи да
придодаје нове и нове секторе у
већ постојећи законски текст, а
све новајлије у послу ће се тре-
тирати као радници ван радног
односа, као радници без радне
заштите – открива он и призна-
је да је реч о технички потпуно
погрешном приступу, јер је зако-
нодавац таксативно одредио који
су то послови које неко може да
ради ван радног односа.

– Нисам чуо да у грађевин-
ском сектору имате човека који
је задужен само за утовар и исто-
вар материјала, јер то раде рад-

ници који су већ на терену. По
новом закону се испоставља да
послодавац треба да плати неко-
га ко ће само да истоварује мате-
ријал, а чим заврши свој посао,
моћи ће да оде кући. То тако не
функционише у реалности. Дру-
го, ко ће то све да контролише,
како ће инспектор да утврди на
лицу места да ли је неко лимар,
тесар, краниста или само исто-
варује материјал. Тиме су радна
права угрожена – закључује наш
саговорник.

Да је Нацрт закона лош и да
је додатно регулисање ове обла-
сти непотребно, сматрају и орга-
низације окупљене око иници-
јативе „Живим и ван сезоне”.

– Закон штити послодавце од
судских пресуда за радну екс-
плоатацију, чиме се уводи додат-
на правна несигурност за све
раднике. Уочљиво је, рецимо, да
ће привремено ангажовање стра-
них радника довести до ствара-
ња нових облика радне
експлоатације. Знамо да ће
послодавци користити овај закон
у оној мери у којој им одговара
и мењати статус садашњих запо-
слених јефтинијим радницима.
Зато још једном понављамо да
треба повући закон – уверавају
у иницијативи.

Део који се односи на анга-
жман стране радне снаге наве-
ден је у Нацрту због пређашњих
искустава с недостатком радни-
ка у пољопривреди – напомињу
у НАЛЕД-у.

Ирена Ђорђевић из НАЛЕД-а
подсећа да је за више од годину
и по дана у пољопривреди укуп-
но било пријављено 30 страна-
ца, од 53.000 сезонаца регистро-
ваних у систему. То је доказ,
додаје она, да на овај начин стра-
на радна снага неће заменити
домаће раднике.

– Овим системом им се само
омогућава да буду регистрова-
ни. За њих се плаћају порези и
доприноси, осигурани су у слу-
чају повреда на раду, а држава
добија средства у буџету од њихо-
вог рада. Систем свакако није
прављен како би се мигранти
масовно ангажовали на грађе-
вини. Јер, ти исти радници и
сада раде, али је поента да се
они не виде у систему. Зато овим
законом можемо да видимо ко
су они, колика је њихова засту-
пљеност, да креирамо решења за
њих – најављује Ђорђевићева.

4 ДРУШТВО
Петак, 8. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА

Све школе раде
нормално

ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА ПАНЧЕВА

Одата почаст палим
борцима

Производи „Фејсбука” наносе штету деци, подстичу поде-
ле и слабе демократију. Компанија је намерно крила
кључне информације од јавности, америчке владе и вла-
да широм света. Документа која сам проследила Конгре-
су доказују да је „Фејсбук” више пута обмануо јавност о
резултатима интерне истраге о безбедности деце, ефика-
сности својих система вештачке интелигенције и улози у
ширењу екстремних порука које изазивају поделе. Лиде-
ри компаније знају како да учине „Фејсбук” и „Инста-
грам” безбеднијим, али одбијају неопходне промене зато
што су им астрономски профити важнији од људи.

(Узбуњивачица, некада запослена у „Фејсбуку”, 
Френсис Хојген, „Бета”, 6. октобар)

* * *
Србија је 5. октобра кренула напред, али се онда зауста-
вила и тапкала у месту 10 година, када се суштински
мало тога променило. И онда је највећи део грађана
изгубио поверење, многи су и отишли из земље, питање
да ли су данашњи грађани исти као они 2000. године или
1996... Видимо тапкање у месту, неспособност да учини-
мо одлучан корак, као што се људи боје вакцинације,
бојимо се суштинске промене. То што нисмо способни
да из лоших искустава из прошлости извучемо поуку ту
цену плаћамо и плаћамо је веома скупо и саплићемо се о
исти камен. Уместо да данашња опозиција извуче оно
што није било добро и не понавља грешке које смо ми
направили, понашају се као да се то није догодило и као
да појма немају, а можда и немају.

(Историчар Милан Ст. Протић, 
Н1, 5. октобар)

* * *
Имам право као епидемиолог да кажем људима, нисмо
ми у медицинском делу Кризног штаба тражили џаба оно
што смо тражили. Вирус циркулише, због драстичне епи-
демиолошке ситуације одлазак на неки масовни догађај,
попут свадбе, јесте одлазак на заражавање. Медицински
део Кризног штаба затражио је да се на 10 дана радно вре-
ме скрати до 17 сати и да се забране јавна окупљања за
више од пет особа. Тиме бисмо спречили масовна заража-
вања на масовним догађајима и припремили бисмо се за
ковид пропуснице које би требало да се уведу. Не разумем
аргументе немедицинског дела Кризног штаба који је
одбио предлог да се уведе низ рестриктивних мера у бор-
би против епидемије. Не знам шта је био противаргумент,
посебно за ковид пропуснице. Не разумем зашто раније
нису уведене ковид пропуснице за одлазак у угоститељске
објекте и за присуство на масовним догађајима, иако је
нађен оквир који се не коси са Уставом Србије.

(Епидемиолог Предраг Кон, 
„Бета”, 5. октобар)

* * *
Рекла бих да смо истраумирано друштво, али ми нисмо
друштво. Стручњаци кажу да смо још у претполитичком
стању. Кад бисмо и били друштво, били бисмо инвалид-
но друштво јер овде ништа није валидно, од тапија у
катастру до диплома и доктората. Немамо ништа од
државе, само трауме. Толико траума да смо комотно
могли одмах после Југославије да се назовемо Траумато-
логија. Јер живимо у земљи која старе трауме уредно
негује и залива лажним сузама.

(Списатељица Надежда Миленковић, 
„Пешчаник”, 4. октобар)

* * *
Руководство Народне Републике Кине поставља дугороч-
не циљеве као позадину за креирање политике. Тако у
своје дневно деловање уноси целовитост која можда није
толико очигледна у краткорочним одлукама... Још 2012.
је амбициозни председник НР Кине и генерални секре-
тар КПК Си Ђинпинг рекао на 18. партијском конгресу
да људи теже „бољем образовању, стабилнијим радним
местима, вишим приходима, већој социјалној сигурно-
сти, бољој медицинској и здравственој заштити, унапре-
ђењу услова становања и чистијем околишу”. Си је на
августовском заседању највишег партијског одбора за
економска и финансијска питања поручио: „Можемо
дозволити неким људима да се прво обогате, а затим
усмеравати и помагати другима да се заједно обогате...
Можемо подржати богате предузетнике који вредно раде,
легално послују и преузели су ризик за покретање посло-
вања..., али исто тако морамо дати све од себе да успо-
ставимо ’научни’ систем јавних политика који омогућа-
ва поштенију расподелу прихода”.

(Новинар Борислав Коркоделовић, 
„Политика”, 4. октобар)

КОНЦЕПТ ШТА ДОНОСИ ЗАКОН О РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

ИСТРАНЦИБЕЗВИЗАМОЋИЋЕДАСЕЗАПОСЛЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПрошленедељеумалојсалиГрад-
ске управе одржана је седма сед-
ница Локалног савета родитеља
Скупштине града Панчева. Мр
Татјана Божић, чланица Градског
већа задужена за образовање,
захвалила је присутнима на подр-
шциисарадњииобавестилароди-
теље да је отворен нови вртић
„Забавник” и да се планира отва-
рањеновихгрупа.ДраганаKрстић,
директорка ОШ „Мирослав
Антић”, и Горан Бимбашић,
директор Пољопривредне школе
„Јосиф Панчић”, говорили су о

тренутном стању у основним и
средњим школама и начинима
наставе и закључили да све шко-
ле у Панчеву раде нормално.

На дневном реду су били и
извештај о раду у претходној
школској години и договор о
активностима Локалног савета
родитеља у овој години, као и
упутство о значају радних нави-
ка ученика за успешно учење.
Разговарало се о новинама у
предшколском васпитању и одр-
жано је кратко предавање за
родитеље.

Управо у грађевини
спомиње се број од
130.000 запослених,
али се не зна колико
је радника из наше
земље, а колико
дошљака, јер наши
врло често одлазе да
раде у иностранству.

Закон штити
послодавце од судских
пресуда за радну
експлоатацију, чиме
се уводи додатна
правна несигурност
за све раднике.



Повећана конкурентност
панчевачке Рафинерије

У Рафинерији нафте Панчево
произведене су прве количине евро-
дизела с биокомпонентом и отпре-
мљене су на тржиште Румуније. Пре-
ма речима надлежних у НИС-у, пла-
нирано је да се до краја септембра у
панчевачкој Рафинерији произведе
укупно 3.000 тона ове врсте горива за
потребе румунског тржишта.

– Поред еколошких бенефита, 
производња евродизела с биокомпо-
нентом омогућиће нам да додатно уна-
предимо конкурентност наше рафине-
рије на регионалном тржишту нафт-
них деривата. Поред производње био-
дизела и пројектовања услова за про-
изводњу биобензина, настављамо да ула-
жемо и у друге пројекте који ће омогу-
ћити већу ефикасност пословања и уна-
предити рад Рафинерије у дужем пери-
оду. На овај начин остајемо посвећени

даљем развоју прерађивачких капаци-
тета НИС-а, што представља један од
стратешких приоритета компаније –
изјавио је овим поводом Владимир Гагић,
директор Блока Прерада у НИС-у.

За потребе реализације пројекта за
намешавање биогорива у евродизел, у
који је уложено више од пет милиона
евра, обављена је реконструкција резер-

воарског простора у панчевачкој Рафи-
нерији, а створени су и услови за при-
јем биокомпоненте ауто-цистернама и
железничким цистернама. Такође, 
обезбеђено је аутоматско линијско наме-
шавање биокомпоненте у евродизел,
као и отпрема ове врсте деривата из
Рафинерије нафте Панчево свим видо-
вима транспорта. Тренутни капацитет

производње дизел-горива с додатком
биокомпоненти у панчевачкој Рафине-
рији износи 600.000 тона годишње.

Почетак производње евродизела с
биокомпонентом у Рафинерији нафте
Панчево још показује да је домаћи про-
извођач нафтних деривата веома анга-
жован на пољу испуњавања услова које
захтева тржиште. Наиме, према дирек-
тиви ЕУ, дизел-гориво у свом саставу
треба да садржи и одређени проценат
биокомпоненте специфичних каракте-
ристика које морају да смање ниво
испуштања опасних и штетних мате-
рија приликом сагоревања у дизел-агре-
гатима. Стога се на тржишту чланица
Европске уније могу продавати искљу-
чиво горива са оваквим карактеристи-
кама и, пошто је познато да НИС посе-
дује пумпе у Румунији, сасвим је логи-
чан потез руско-српског нафтног гиган-
та да инвестира у производни систем
који ће омогућити производњу оваквог
типа горива.

Држа ва нашла део 
сред ста ва за финан си ра ње
амби ци о зног 
еко ло шког пла на

Недав но се Срби ја на међу на род ном
финан сиј ском тржи шту „заду жи ла” про -
да јом две ју еми си ја евро об ве зни ца. Јед -
на од њих је први пут еми то ва на –
„зеле на” евро об ве зни ца у изно су од јед -
не мили јар де евра, роч но сти седам
годи на, и ова вест није толи ко била
инте ре сан та срп ској јав но сти. Пре ма
речи ма стру ке, ова обве зни ца је еми то -
ва на по нај ни жој купон ској сто пи  од
1,00 одсто и сто пи при но са од 1,26
одсто, уз тра жњу инве сти то ра која је

током аук ци је пре ма ши ла три мили -
јар де евра, што је сја јан резул тат.

Пре ма речи ма над ле жних у Народ -
ној бан ци Срби је,  еми си јом зеле не
обве зни це Срби ја је поста ла јед на од
мало број них европ ских зема ља и једи -
на европ ска држа ва ван ЕУ која је еми -
то ва ла зеле ни инстру мент. У држа ви
твр де да ће ова ко при ку пље на сред -
ства бити иско ри шће на искљу чи во за
финан си ра ње или рефи нан си ра ње
нових и посто је ћих рас хо да усме ре -
них на пости за ње још одр жи ви јег раста
срп ске еко но ми је, а кроз ула га ња у
обла сти ма обно вљи ве енер ги је, енер -
гет ске ефи ка сно сти, сао бра ћа ја, одр -
жи вог упра вља ња вода ма и спре ча ва -
ња и кон тро ле зага ђе ња.

Тим пово дом се огла си ла и гувер нер -
ка Јор го ван ка Таба ко вић, која је иста кла
да је „посеб но раду је чиње ни ца да је забе -
ле же на сна жна тра жња инве сти то ра за
првим зеле ним инстру мен том који је
наша земља еми то ва ла, што је резул ти -
ра ло нај ни жом сто пом финан си ра ња коју
је Срби ја до сада пости гла (1,00 одсто) и
ука зу је на пове ре ње инве сти то ра у стра -
те ги ју одр жи вог раз во ја Срби је”.

На аук ци ји је инте ре со ва ње за срп -
ске евро об ве зни це пока за ло пре ко 200
еми нент них ула га ча из целог све та –
наво ди се у саоп ште њу. Струч ња ци сма -
тра ју да је у амби јен ту где још увек има
неиз ве сно сти на гло бал ним тржи шти -
ма Репу бли ка Срби ја пости гла одли -
чан резул тат. Наи ме, рено ми ра ни инве -

сти то ри пози тив но оце њу ју пер фор -
ман се наше еко но ми је након кри зе и
већ је свр ста ва ју међу земље с реј тин -
гом инве сти ци о ног ран га одно сно висо -
ке сигур но сти ула га ња.

Коли ко су еми си је биле успе шне,
гово ри и чиње ни ца да је Срби ја током
дана од почет них усло ва успе ла да сни -
зи камат не сто пе за пети ну, тј. 20 одсто.

Овим је дели мич но затво рен круг
финан си ра ња амби ци о зног пла на држа -
ве када је реч о уна пре ђе њу живот не
сре ди не и одр жи вог раз во ја. Да под се -
ти мо, у наред них неко ли ко годи на Репу -
бли ка Срби ја пла ни ра да уло жи вели ка
сред ства у реша ва ње наго ми ла них еко -
ло шких про бле ма. Оста так тре ба да 
обез бе ди ЕУ кроз сво је при ступ не фон до ве.
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Два пута код лекара
за дознаке!?

Добра намера
– лоша изведба

Ове године је ступио на снагу нови
правилник који регулише одсуство с
посла услед здравствених проблема
и његова примена у пракси задаје
главобоље многима, нарочито у слу-
чајевима када је запослени одсуство-
вао с посла због заражавања виру-
сом ковид 19.

Према новим правилима о здрав-
ственом осигурању, послодавац нема
право да зна од чега његов запослени
болује, већ је довољно да у рубрици
где се уписује дијагноза стоји, на при-
мер, болест, повреда на раду, нега
детета или професионална болест.
Нови и стари прописи, ипак, нису
усаглашени и то је довело до забуне
приликом отварања боловања, па поје-
дини домови здравља више не упису-
ју шифре, али им Републички фонд
за здравствено осигурање и даље тра-
жи те шифре. Поред тога, и висина
плате током боловања у неким случа-
јевима зависи од шифре болести.

Административна заврзлама

Наиме, од априла, када је почео да се
примењује Правилник о обрасцима у
систему здравствене заштите, дозна-
ке за боловање више не садрже шифру
болести. То представља проблем, јер
је било случајева да су запослени
морали два пута да иду код изабра-
ног лекара зато што је Фонд тражио
дијагнозу на дознаци за боловања која
Фонд плаћа, пошто је тако прописа-
но Законом о здравственом осигура-
њу. Према датом акту, у поступку
накнаде зараде мора се навести и
дијагноза болести, а не само разлог,
јер висина надокнаде за боловање у
неким случајевима зависи од шифре
болести.

Тако, на пример, многе фирме запо-
сленима оболелим од ковида испла-
ћују пуну плату, али ако шифре на
дознакама нема, то не могу да ураде,

јер не знају о којој болести је реч.
Због тога је Фонд послао дописе сво-
јим филијалама и здравственим уста-
новама да се до електронског повези-
вања Републичког фонда за здрав-
ствено осигурање и ИСИС-а на дозна-

кама уписује и дијагноза болести.

Треба бити стрпљив

С обзиром на то да у домове здравља
долазе пацијенти које су послодавци
поново послали да се упише шифра

болести, према овој препоруци, потреб-
но је да лекари изађу у сусрет запо-
сленима и поступе у складу са захте-
вом послодавца и да у дознакама за
боловање напишу шифре ковида и
болести које су у корелацији с кови-
дом, што је и услов да би послодавац
исплатио 100 одсто боловање.

Да подсетимо, нови правилник,
посебно део који се односи на образац
о боловању, у складу је са Законом о
правима пацијената и новом одред-
бом о неуписивању шифре болести
спречава се да неовлашћена лица дођу
до податка о томе од које болести неко
болује. У пракси се показало да је ста-
ри начин често био злоупотребљаван.
С друге стране, план је да се дознаке
потврда о привременој спречености за
рад издају електронски.

До електронског повезивања чека-
ћемо још неколико месеци и, уместо
да нове дознаке пацијентима олакша-
ју процедуру, они ће сада, по свему
судећи, морати да се изборе и са сво-
јом болешћу и са администрацијом.

НОВИ ПРОБЛЕМ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

НЕУСАГЛАШЕНИ ПРОПИСИ О БОЛОВАЊУ

СРБИ ЈА ПРВИ ПУТ ЕМИ ТО ВА ЛА „ЗЕЛЕ НУ” ОБВЕ ЗНИ ЦУ

Мили јар да евра за зашти ту живот не сре ди не

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

КАДА ЈЕ ДЕТЕ ЗАРАЖЕНО

ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ

АП Војводина даје паре
Покрајински секретаријат за обра-
зовање, прописе, управу и национал-
не мањине  националне заједнице,
на основу одлуке покрајинске скуп-
штине, расписао је конкурс за доде-
лу средстава за финансирање и суфи-
нансирање програмских активности
и пројеката у области основног и
средњег образовања и васпитања и
ученичког стандарда у Аутономној
Покрајини Војводини. Новац је
предвиђен за финансирање и суфи-
нансирање реконструкције, адапта-
ције, санације, инвестиционо и теку-
ће одржавање објеката установа основ-
ног и средњег образовањa и васпита-
ња, у укупном износу од 76.000.000
динара (на нивоу основног образо-
вања и васпитања 57.600.000 динара
и на нивоу средњег образовања и
васпитања 18.400.000 динара).

Пријаве се подносе на јединстве-
ном конкурсном обрасцу Секрета-
ријата, а комплетна конкурсна доку-
ментација може се преузети од 22.
септембра на веб-адреси горенаве-
деног покрајинског органа. Пријаве
се достављају поштом или лично
предајом неопходне документације
на писарници покрајинских органа
управе у Новом Саду (приземље згра-
де Покрајинске владе).

Рок за подношење захтева је 4.
октобар.

КОНКУРС ДЕЛЕГАЦИЈЕ EУ

Жене у фокусу
Делегација Европске уније у Србији
у сарадњи са часописом „Nati o nal
Geo grap hic” из Србије организује
конкурс за најбољу фотографију
„Жене у фокусу”. Сви заинтересова-
ни могу доставити своје радове у
периоду од 20. септембра до 1. новем-
бра на електронску адресу tak mi ce -
nje @e u in fo.rs.

Према речима организатора, у
време свакодневних изазова, као што
су забринутост за сопствено здра-
вље и здравље најближих и економ-
ска неизвесност која је утицала на
све грађане Србије, позивају се ама-
тери и професионалци да пошаљу
фотографије јаких жена које нас сва-
кодневно инспиришу. То могу бити
мајке, баке, сестре, супруге, лекар-
ке, медицинске сестре, продавачи-
це, новинарке, активисткиње, глу-
мице, психолози, спортисткиње итд.

Конкурс је отворен за све пунолет-
не грађане с боравиштем у Србији, а
стручни жири ће одабрати три најбо-
ље фотографије и наградити вауче-
рима за куповину фото-опреме у
динарској противвредности од: 1.000
евра (прва награда), 500 евра (друга
награда) и 300 евра (трећа награда).

Првонаграђена фотографија биће
објављена у српском издању часо-
писа „Nati o nal Geo grap hic”.

УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ

Поскупљује кафа!
За разлику од горива, које поску-
пљује сваког месеца, кафа држи цену,
али ће се и то ускоро променити.
Према речима представника секто-
ра пољопривреде Привредне комо-
ре Србије, још увек користимо зрна
која су на залихама, али нова кафа
ће донети далеко више цене. Про-
цењује се да ће кесица кафе од 200
грама у продавницама коштати и до
300 динара. С новом набавком оче-
кује се да у продавнице стигну и
нове цене, јер је овогодишњи род у
Бразилу десеткован због мраза –
цена на берзи скочила је за 100 одсто.

Неко ће рећи да ова информаци-
ја није важна, али ако се зна да сва-
ки становник Србије у просеку годи-
шње попије четири и по килограма
кафе, онда то неће бити занемар-
љив удар на џеп сваког ко ужива у
овом напитку. Вреди истаћи да је
наша земља у европском врху љуби-
теља кафе и годишње увозимо око
30.000 тона кафе, и то углавном из
Бразила, који је највећи произвођач
кафе арабика на свету и снабдева
чак трећину светског тржишта.

ПРВЕ КОЛИЧИНЕ ЕВРОДИЗЕЛА С БИОКОМПОНЕНТОМ ИЗ ПАНЧЕВА ОТПРЕМЉЕНЕ У РУМУНИЈУ

У складу са захтевима тржишта

У околностима када дете мора у

изолацију због заражавања кови-

дом или мора да буде у самоизола-

цији због ширења вируса у разреду,

неретко један од родитеља (иако је

прележао ковид или је вакцинисан)

мора да отвори боловање како би

пазио на дете. Накнаду зараде

обезбеђује послодавац и она по

Закону о здравственом осигурању

износи 65 одсто. Међутим, уколико

је родитељ запослен код послодав-

ца који је у складу с препоруком

Владе Републике Србије изменио

општи акт, односно уговор о раду у

делу којим се уређује накнада зара-

де, родитељу привремено спрече-

ном за рад због мере изолације или

самоизолације припада накнада

зараде у износу од 100 одсто коју

обезбеђује послодавац.

Дакле, како кажу надлежни у

РФЗО-у, пуна исплата зараде

током боловања зависи искључиво

од послодавца и такво право даје

се запосленом општим актом

(колективни уговор) или уговором о

раду.
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Педесете године прошлог века
сматрају се прекретницом у
стратегији борбе против кар-
диоваскуларних болести. Оно
што су тада примењивале 
развијене индустријске земље
с временом су преузимале оне
мање развијене, а суочене са
истим јавноздравственим про-
блемима – учесталим оболе-
вањем срца и крвних судова,
високом смртношћу и краћим
животним веком.

Иако су нови медикаменти
наговештавали
боље дане за
ове пацијенте,
ти бољи дани су
дошли тек с
пуним разуме-
вањем и при-
меном превен-
тивних мера,
које су довеле
до драматичног
пада смртности
и продужења
животног века. Може се рећи
да тада установљени основни
принципи превенције кардио-
васкуларних болести једнаку
важност имају и данас. Редов-
на физичка активност, уравно-
тежена исхрана, избегавање
дуванског дима, одржавање
оптималног крвног притиска и
ниских вредности масноћа и
шећера у крви постали су при-
оритети добре стратегије за ума-
њење кардиоваскуларних боле-
сти и њених компликација.

Мања смртност и оболевање
популације средњег животног
доба довели су, међутим, до тога
да неке манифестације карди-
оваскуларних болести буду уче-
сталије у старијем добу. Ово је
још више истакло важност пре-
вентивних мера без обзира на
животно доба. Социјално-еко-
номски статус у целој овој при-
чи има веома важну улогу, а

подаци говоре да разлика у оче-
киваном животном добу изме-
ђу богатих и сиромашних може
бити већа од петнаест година.

Ако бисмо бирали најефи-
каснију и економски најиспла-
тивију превентивну меру у
сузбијању кардиоваскуларних
болести, то би свакако био пре-
станак пушења. Ова мера може
бити потпомогнута државним
регулативама, медијским кам-
пањама о штетности пушења,
као и едукацијом пацијента о
здравственим користима живо-
та без дуванског дима. Веома
је важна подршка лекара, како
саветодавна, тако и применом
одговарајућих медикамената
који помажу одвикавање.

Промена прехрамбених нави-
ка друго је веома важно пре-
вентивно поље, које се, нажа-
лост, недовољно примењује.
Показало се да придржавање
одређених дијета није лако, а
да је тржиште преплављено
калоричним намирницама бази-
раним на високом проценту пре-
рађених шећера и засићених
масти. Помоћ државе у стиму-
лисању производње здравих

н а м и р н и ц а ,
поврћа и воћа
била би веома
значајна, а
лекарским саве-
тима свакако би
требало придо-
дати препоруке
стручњака за
исхрану. Храна
која се базира на
већем уносу

рибе, маслиновог уља, интеграл-
них житарица и поврћа значај-
но доприноси регулацији теле-
сне тежине, високог крвног при-
тиска и одговарајућих биохе-
мијских параметара у крви.

Одустајање од лоших живот-
них навика било би непотпуно
без истицања оног што је у
самим основама људске при-
роде, а то су кретање и физич-
ка активност. Савремени начин
живота променио је потребу за
кретањем и то је свакако 
разлог више да се физичка
активност промовише од нај-
мањег узраста. И најмања актив-
ност је добродошла како би се
уз друге превентивне активно-
сти смањила потреба за леко-
вима. Када болест узме маха,
тада су неопходни лекови који-
ма успоравамо напредовање
болести, а пацијенту омогућу-
јемо квалитетнији и дужи живот.

Како сузбити 
кардиоваскуларне

болести?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Најефикаснија и 
економски 
најисплативија 
превентивна мера је
престанак пушења.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ова купка је погодна за
јачање ноктију склоних
крзању и пуцању. Посеб-
но је добра за ублажа-
вање испуцалих занок-
тица. Треба је приме-
њивати сваког другог
дана. За њену припре-
му потребно вам је све-
га неколико састојака
које обично имате у кући или их лако можете набавити.

Оваква природна купка ослобођена је агресивних сул-
фата из конвенционалних производа овог типа који дово-
де до још већег исушивања ноктију и околне коже. Приме-
њујте купку редовно и приметићете да су вам нокти поста-
ли јачи и дужи, да су избледеле мрље по њима и да су
заноктице мекше и довољно хидриране.

У стаклену чинију средње величине сипајте пола шољице
маслиновог уља и додајте пуну кашику меда и две кашичице
морске соли. Чинију потом поставите изнад шерпице с кљу-
чалом водом. Све време мешајте састојке док се потпуно не
истопе и не сједине. Затим купци додајте и 10 капи есенци-
јалног уља лимуна, па поново добро промешајте. Кад се куп-
ка прохлади, потопите нокте у њу на 10 до 15 минута. Након
тога благо и нежно истрљајте нокте меком четкицом да бисте
уклонили нечистоће и убрзали циркулацију. Добро исперите
млаком водом и пустите да се нокти природно осуше.

Купка за 
јачање ноктију

Међународни дан старијих осо-
ба се у свету и код нас обележава
1. октобра с циљем да се нагласи
колико је важно прилагодити
окружење у коме живимо потре-
бама и способностима станов-
ника трећег доба.

Старење становништва данас
представља један од највећих
успеха човечанства, али и један
од јавноздравствених изазова, јер
су старе особе под већим ризи-
ком од оболевања од хроничних
незаразних болести, па често
имају и више здравствених про-
блема истовремено.

Зато је важно да се током целог
живота трудимо да успоримо ста-
рење и да дугорочно улажемо у
своје здравље у будућим, пензи-
онерским данима. Начини за то
постоје и већина је у нашој лич-
ној надлежности. Ево шта може-
те учинити како бисте помогли
свом организму да што успешни-
је пркоси проласку времена.

Око 700 милиона људи у свету у
овом тренутку има преко 60 годи-
на, а процењује се да ће до 2050.
године тај број износити две
милијарде, што ће представља-
ти преко 20 процената светске
популације. С друге стране, нау-
ка обећава да ће се најстарији
човеков сан – онај о дугом живо-
ту и добром здрављу – ускоро
остварити. Како? Састојци у
рецепту за еликсир дуговечност
су: генетика, медицина, исхрана
и стил живота.

Да бисмо успорили старење,
многе ствари можемо урадити и
сами. Суштина целе приче садр-
жана је у старој латинској посло-
вици Mens sana in cor po re sano –
у здравом телу здрав дух. У пре-
воду: једите здраво, бавите се
спортом и релаксирајте се. Додај-
те томе јачу дозу оптимизма и
пар добрих пријатеља с којима
ћете поделити радости и туге и
допустите да се за све остало
побрину фитотерапија и козме-
тика.

Храна која подмлађује

Познато је да медитеранска дије-
та, сиромашна месом, а богата
поврћем, житарицама и воћем,
смањује ризик од развоја разли-
читих кардиоваскуларних, кошта-
них и неуролошких обољења.
Током последњих година откри-
вено је и да овај начин исхране
може успорити старење, јер сма-
њује губитак можданих ћелија
одговорних за нашу добру мемо-
рију и учење и ублажава симп-
томе остеопорозе и депресије.

Осим тога, витамини, мине-
рали и антиоксиданси кључни
су у борби против слободних
радикала, одговорних за прера-
но старење. Намирнице које их
садрже у највећој мери јесу: арти-
чока, пасуљ, цвекла, боровнице,
смеђи пиринач, бруснице, суве
шљиве, слатки кромпир, као и
маслиново, ланено, рибље и коко-
сово уље.

За дуговечност је важна и добра
хидратација. Испијање довољ-
них количина воде на дневној
бази круцијална је ствар ако
желимо да сачувамо еластич-
ност и флексибилост коже. Жеље-
не резултате постићи ћемо ако

попијемо најмање осам чаша
воде дневно.

Активни живе дуже

Све прецизније студије у новије
време доказују да физичка актив-
ност успорава старење, и то на
ћелијском нивоу.

Једно америчко истраживање
показало је да су жене које већи
део дана проведу у седећем поло-
жају биолошки старије од спор-
тисткиња исте генерације, а 
разлика је, веровали или не, чита-
вих осам година. Слично истра-
живање спроведено у Единбургу
на мушкарцима, интелектуалци-
ма од седамдесет година, пока-
зало је да је мозак оних који су
се бавили спортом мање атро-
фирао у односу на оне који нису
упражњавали физичку активност.

Тридесет минута умерене
физичке активности пет пута
недељно је све што вам је потреб-
но. Јога, пилатес, брзо ходање,
плес, аеробик, пливање или само
лагана шетња – за шта год да се
одлучите, нећете погрешити.

Бирајте друштво

Стрес доводи до прераног ста-
рења коже и појаве бора, реме-
ти функционисање имуносисте-

ма и један је од главних факто-
ра ризика за настанак великог
броја озбиљих болести. Према
томе, пронађите начине да се
опустите и ослободите напето-
сти како бисте били здравији и
дуговечнији.

Имајте у виду и ово: доказано
је да, када смо сами, старимо
брже и лошије. Научници тврде
да је усамљеност код особа ста-
ријих од 60 година пресудан фак-
тор за функционално пропада-
ње и смрт. Изненадиће вас чиње-
ница да самоћа на наш органи-
зам утиче негативно колико и
пушење. Стога, ојачајте везе с
пријатељима и члановима поро-
дице и проводите што више ква-
литетног времена с њима.

ИМАМО МОЋ ДА СТАРИМО СПОРИЈЕ И ЗДРАВИЈЕ

КАКО ДА СВАКЕ ГОДИНЕ 
БУДЕТЕ СВЕ МЛАЂИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

СТАНОВНИШТВО 
СРБИЈЕ ЈЕ СВЕ

СТАРИЈЕ

Република Србија, с просеч-

ном старошћу становника

од 41,6 година, једна је од

најстаријих земаља у свету.

У периоду између два

пописа становништва у

Републици Србији (2002–

2011. године) просечна

старост становника пора-

сла је са 40,2 на 41,6 годи-

на, просечан животни век

продужен је за 1,8 годину,

а проценат особа старијих

од 65 година премашио је

проценат особа млађих од

15 година.

МАСКА ПРОТИВ БОРА

За спречавање

настанка бора

на сувој кожи

одлично је уље

кантариона.

Можете га

н а п р а -

вити тако што ћете пет грама

здробљених цветова канта-

риона помешати са 50 мл

сунцокретовог уља и остави-

ти да одстоји две недеље на

прохладном месту, а потом

процедити.

ОБРВЕ ВАРАЛИЦЕ

Претанке и неуредне обрве

додају вашем лицу и до пет

година. Да бисте их учинили

гушћим и лепшим без ичије

помоћи, пре спавања их нама-

жите биљним уљем (маслино-

вим, рицинусовим или неким

другим).

Слободно намажите и трепа-

вице, како бисте им помогли

да брже расту и буду лепше и

дуже.

НЕГУЈТЕ РУКЕ

Као кожа лица, и кожа на

шакама изложена је штет-

ним факторима, па се први

знаци старења често виде и

на њој.

Да бисте омекшали

испуцалу кожу руку, напра-

вите чај од камилице (јед-

на кашика на литар воде).

Врућ чај (око 40 степени)

сипајте у чинију и потопите

руке на 15–20 минута.

Након тога их благо просу-

шите меким убрусом, па

утрљајте масну крему.

КРАТАК ВОДИЧ КРОЗ ЗДРАВО СТАРЕЊЕ

Почев од данашњег здравог

животног избора, можете

помоћи себи да живите што

дуже у добром здрављу и да

што дуже будете функционал-

но независни.

Ево листе ствари које би

требало да свакодневно ради-

те како бисте то постигли.

• Дружите се с пријатељи-

ма или породицом сваког

дана, лично, телефоном или

преко рачунара.

• Престаните да пушите.

• Једите најмање 400 гра-

ма воћа и поврћа сваког дана.

• Смањите количину шеће-

ра и соли у исхрани.

• Вежбајте, ходајте, али

имајте на уму најмање 150

минута умерене или најмање

75 минута интензивне физич-

ке активности недељно.

• Немојте пити превелике

количине алкохола.

• Медитирајте или практи-

кујте друге активности ради

смањења стреса сваког дана.

• Сан је веома важан и за

здрав живот и здраво старе-

ње практикујте шест до осам

сати сна ноћу.

• Негујте позитиван став.

• Останите активни, на

пример кроз волонтерске

активности.

• Редовно контролишите

своје здравље.

• Трудите се да учите током

читавог живота.
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Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику 

на македонски јазик / на македонском језику

Мелосот е јазик кој прв научил да ле-
та...јазик кој во својот среќен вознес
кон емотивно-симболното, во висока
мера се ослободил од земјината тежа
на непосредно, материјално-семан-
тично ниво. Тој музичкиот јазик е
етеричен, жив и неотстапно корес-
пондира со одредена почва и ментали-
тет.

Оваа година тој музички јазик и ме-
лос продолжи да дише во плодното
ни Качарево, Војводина, каде про-
струи 15от уникатниот Собор на
гајдаџии, под мотото: „Неговите
сличности и разлики“, организиран
од “Вардар Качарево” со поддршка од
градот Панчево, Министерство за ку-
лутура и информирање на Србија и
Националниот совет на Македонците
на чело со претседателот Борче Ве-
личковски.
Петнаесет годишниот традициски
континиум не запре ни оваа невооби-
чаена 2021 година, кога колективното
човечко суштествување беше погоде-
но од светската пандемија, што секако
влијаеше и кон одредени општестве-
но-културни промени или замрежја во
функционирањето на бројни култур-
ни манифестации. Но посветеноста и
силното чувство кон гајдарската и во-
општо музичката традиција од “Вар-
дар Качарево” и фамилија Најдовски и
пријателите, ја потврди идејата и наме-
рата овој собор на гајдаџии како неза-
менлива културно-уметничка мани-
фестација, да се одржи и по петнаесет-
ти пат. 

Гости од Македонија

На поканата од Љиљана Најдовска
покрај неколкумина квалитетно се-
лектирани учесници, од Македонија
допатуваа четворица млади учени-
ци од Државниот Музичко Балетс-
ки Училишен центар „Илија Нико-
ловски-Луј“ од Скопје, Стефан
Трајковски, Филип Анастасов и
Мартина Трајковска како и Петар
Ангелевски студент на Музичката
Академија при Универзитетот „Гоце
Делчев“ од Штип на Катедрата за
Етнокореологија, предводени од м-
р Благица Илиќ, етнолог и етноко-
реолог.
Гостите од Македонија ги облекоа
традиционалните македонски носии
од Средорек, Мијачија и Шоплукот,
се надополни шаренилото со носии-
те од Банат, Сврљиг, Панонија...
Необичен почеток. Цела поворка од

15 учесници, предводени од народ-
ниот уметник, гајдаџија и оригина-
лен лик Лазар, Лаки Савић од
Сврљиг, протече помеѓу публиката и
ја започна музичката приказна со ав-
тентична здравица од Сврљишкиот
предел на Југоисточна Србија...
Учесниците се распоредија на автен-
тично поставената сцена. Сите под-
седнати онака како кај некој драг на-
гости појдени, поредени наокулу
дрвената софра. Започна најавата и
рецитацијата од еден млад бисер, два-
наесетгодишното момче Андреја
Цветковски со поздравно рецитира-
ње на македонска поема. На поставен
разбој во десниот агол, седната Де-
санка Јаћимовска звана Деска ја запеа
песната седнала Ратка да ткае.  След-
еше и звукот на гајдата и појавата на
94 годишниот дедо Ацо, Александар
Ристовски, родум од Прилеп, кој не-
колку децении живее во Белград.
Еден од последните гајдаџии од прва-
та генерација доселени Македонци во
Војводина. Со најдлабокиот здив од
душа и полно срце ја засвире маке-
донската ороводна песна „Што имала
к,смет Стамена и орото Потрчано,
оживувајќи го духот на гајдарските
мајстори, дедо Иван Ивановски, Ата-
нас Крстевски и Жарко Марковски,
духот на сите негови пријатели кои

сакаа да свират и да се сретнуваат со
чашка ракија, се до 2013 година во
Качарево како гајдаџии и сонародни-
ци. Слава им...

Гајдата ја свиреа
и стари и млади

Следеја гости, уметници, инструмен-
талисти. Овогодишниот Собор на
гајдаџии беше културна симбиоза на
млади и средно млади изведувачи, на
неколкумина самоуки народни умет-
ници, млади ученици, студенти, про-
фесори, едуцирани музички дејци
кои сериозно посветуваат внимание
кон изучувањето на гајдарскиот ме-
лос.
Фасцинантен беше женскиот изведу-
вач на гајда, младата идна студентка
Станислава Ѓорѓевиќ која свиреше на
мала војводинска трогласна гајда низ
репертоарот на ората „Келеруј“,„ Сре-
мачко гајдашко кол“,“ Тера Ленка кисел
воде“. 
Следуваше и Филип Богдановић кој е
младо дваесетгодишно момче, иден
лекар фармацевт чие прво доаѓање во
Качерево е на негови 9 години. Тој ги
отсвири орото Руменка и македонски
орски сплет, спонтано повикувајќи го
и младиот ученик од Скопје Стефан
Трајковски да му се придружи со него-
виот тапан. И така продолжи душата

на гледачите и слушателите да се пол-
ни. 
Следен учесник беше оригиналниот
Лаки Лазар Савић од Сврљиг, наро-
ден уметник често именуван со пре-
карот Чумбурлеја, кој сигурно што и
да зафател од народната уметност би
ја надополнил со неговиот оригина-
лен вродено актерски осет за хумор и
вербален пренос на традициски вред-
ности. 
Помеѓу звукот на гајдите се појави и
Ненад Митиќ од село Омољица со
неговата дрвена фрула од сливово
дрво. Низ мелодичен звук ја скроти
динамичната гајдарска музика на не-
говите претходни учесници и ја
стопли со звукот на двете песни „ Чу-
вам овце крај зелене јове“ и „Ливади-
ца около јасење“ како и орото „Пала-
занка“. 
Следеше преку шеговитата најава и
Еди Тајм еден од ретките професио-
нални свирачи на гајда во Срем, кој
свири трогласна гајда од Војводина и
Славонија, како и свирење на фрула,
окарина, кавал и самица. Потоа уследи
Вања Илиев, кој 41 година активно
твори, истражува и изведува низ тра-
диционалната уметност, по професија
струковен наставник по традицио-
нална игра, ја води изворната пејачка
група „ Сахарини“, свири гајде, хармо-
ника и уште неколку традиционални
инструменти. Тој го отсвири орото
„Сватовац“ и запеја ороводна песна, а
заврши со „Паорско коло“, репертоар
од пределот централен Банат во
Војводина.

Нов сценарио

Публиката го виде и слушна и Вла-
дан Радисављевиќ, од Алексинац,
дипломиран етнолог-антрополог
кој свиреше двогласна македонско-
јужно моравска гајда. Учествувал
на Сабор гајдаша во Сврљиг, Со-
бор на гајдаџии во Трикали, Грција,
Фестивалот за народни песни и ин-
струменти „ Пеце Атанасовски“,
Долнени, Прилеп, Македонија, Со-
бор на гајдаџии во Качарево и дру-
ги. Свири и во групата Руно од
нејзиното формирање во 2004 го-
дина. 
Тој се претстави репертоарски со
песната „ој Мораво“, и ората Чачак и
Моравац. Гајдата на која што свире-
ше,низ неколку години влог, упор-
ност и желба, сам ја изработил и како
што вели: „гајде су моја љубав„...

(продолжение на страна 3)
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Амбасадорката 
не го криеше
воодушевувањето
во врска со
активностите на
Националниот совет
на македонското
национално
малцинство.

Во резиденцијата во улицата
на Господар Јеврем во Белград,
на бројот 32, кај што се наоѓа
македонската амбасада, пред
извесно време се всели нов ста-
нар, поточно станарка, в.д ам-
басадорка. Досегашниот Амба-
садор Александар Поповски
кој професионално, одговорно
и пожртвувано ја вршеше фун-
кцијата вршител на должноста
амбасадор на македонската ам-
басада во Србија го заврши
својот мандат, а не негово мес-
то пристигна Михаела Весели-
нов од Скопје, отправник на
работи и в д на амбасадорка.
На доаѓањето на новата амба-
садорка предходеше пристиг-
нувањето и на новиот прв сек-
ретар Гордан Јанески, кој во
својот краток престој во
Србија, веќе имаше можности
да посети неколку македонски
организации и здруженија во
Белград , Јабука Панчево.
Новата Амбасадорка меѓу
своите први официелни соста-
ноци го воврсти состанокот со
председателот на Национални-
от совет на македонското на-
ционално малцинство во
Србија Борче Величковски.

Честитки за 
македонската заедница

На оваа срдечна и крајно
пријателска средба, Величковс-
ки имаше можност новата ам-
басадорка да ја запознае со до-
сегашните активности на сев-
купната македонска заедница
во Србија но и трендовите и
движењата и кај другите на-
ционални заедници, бидејќи
координира со сите национал-
ни совети во земјата.
Тој најпрвин ја запозна Амба-
садорката со активностите во

образованието, известувајќи ја
дека се очекува и покрај панде-
мијата оваа година да остане на
нивото на предходните, а кога
станува збор за бројот на оде-
ленија кои го изучуваат пред-
метот Македонски јазик со еле-
менти на националната култу-
ра. Величковдки посочи дека
во одредени места како што се
Лесковац и Богоевци постои
можност дури и за зголемува-
ње на овие бројки. Во поната-
мошниот разговор Величковс-
ки ја извести амбасадорката
Веселинов за состојбата на ма-
кедонската национална заед-
ница во Србија во областите на
информирањето, културата и
службената употрерба на јази-
кот и писмото. 
Амбасадорката Веселинов со
внимание и претпазливост го
сослуша председателот на ма-
кедонскиот национален совет,
одвреме навреме прекинувајќи
го и интересирајќи се за одре-
дени оделни прашања. Таа не
го криеше своето воодушеву-
вање со сите досегашни актив-
ности кои македонсаката на-
ционална заедница на чело со
Националниот совет на маке-
донското национално малцин-
ство ги има постигнато.
Во името на македонската Ам-
басада но и во свое лично име,
таа на Величковски упати иск-
рени честитки за сето досега

постигнато, апострофирајќи
дека македонаската национал-
на заедница во Србија засигур-
но спаѓа во една од најоргани-
зираните македонски заедни-
ци во светот. Таа искажа благо-
дарност но и спремност да по-
могне во сите оние активности
на македонската заеддница во
кои Амбасадата, но и таа лично
можат да бидат од полза.
Амбасадорката Веселинов из-
рази надеж дека наскоро панде-
мијата на вирусот Корона ќе би-
де победена и дека таа, заедно со
председателот Величковски, ќе
може да ги посети сите органи-
зации на припадниците на ма-
кедонската национална заедни-
ца во Србија, особено оние во
Јужен Банат, каде е и најголема-
та концентрација на Македон-
ци. Секако дека нејзиното нас-
тојување ќе биде да ги посети и
охрабри активностите и на сите
други организации од Суботица
преку Нови Сад и Белград до
Ниш, Лесковац и Врање.

Приоритет и
меѓудржавната спогодба

Председателот на Национал-
ниот совет ја запозна амбаса-
дорката со новите моменти во
формирањето на мешовитата
меѓувладина комисија за след-
ење и заштита на правата на
Македонците во Србија и
Србите во Македонија, која

наскоро треба да тргне со
својата активност по цели се-
думнаесет години. Амбасадор-
ката Веселинов го изрази свое-
то задоволство што по оволку
долг временски период, оваа
комисија сепак ќе тргне со
своите активности, бидејќи ка-
ко е оценето на состанокот, ре-
ципроцитетот во заштитата на
правата и на едната и на друга-
та заедница е од круцијална
важности и за севкупните од-
носи на двете држави. 
Двајцата соговрници оцениа
дека ќе бидат во заедничко со-
дејство и како две институции,
македонска Амбасада и На-
ционален совет, заеднички ќе
дејствуваат со цел да се оства-
руваат и промовираат правата
на македонската национална
заедница во Србија. Заеднич-
ката оценка и на амбасадорка-
та Веселинов и на председате-
лот Величковски е дека одно-
сите на двете држави се во под-
ем, а правата на македонската
национална заедница во
Србија на задоволителен ниво,
но дека и покрај тоа постои
простор за нивно сподобрува-
ње.
На крај амбасадорката Весели-
нов истакна дека вратите на
македонската Амбасада во
Белград се секогаш отворени
за припадниците на македон-
скиот народ во Србија.  О.С.

МИХАЛЕ ВЕСЕЛИНОВ ПРИСТИГНА ВО МАКЕДОНСКАТА АМБАСАДА

НОВО ВРЕМЕ ЗА НОВИ ЛУЃЕ

ВО ПРЕСРЕТ НА ПРАЗНИКОТ

Ден на македонската револуционерна борба
НИУ МИИЦ ИМ ГО ЧЕСТИТА НА СИТЕ 

УЧЕНИЦИ ПОЧЕТОКОТ НА УЧИЛИШТЕТО

Подароци за првачињата
Во чест на празникот
се доделуваат
признаниа за
долгогодишните
достигнувања во
областа на науката,
културата,
образованието...

Ден на македонската револу-
ционерна борба е државен
празник кој се празнува на 23
октомври во Република Маке-
донија. Празникот се празнува
од 2007 година кога бил донесен
и изгласан-`новиот закон за
државни празници. Празникот
се празнува по повод основање-
то на Македонската револуцио-
нерна организација во Солун. 
Имено на 23 октомври 1893 го-
дина во куќата на солунскиот
книжар Иван Хаџи Николов во
Солун се собрале шестмина
млади мажи за да ги ставаат ос-
новите на тоа, коешто ќе стане
симбол и знаме на борбите на
Македонците за слобода. Осно-
воположниците биле: Христо
Татарчев, Даме Груев, Петар Поп
Арсов, Иван Хаџи Николов, Ан-
тон Димитров Христо Батанџи-
ев. Тие основаат конспиративна
група, нарекувајќи ја македон-
ски револуционерен комитет.
Организацијата се борела за
ослободување на Македонија
со сопствени сили, без помош

од надвор. Формирањето на
МРО значело почеток на орга-
низираното македонско рево-
луционерно движење кое пре-
ку Илинден 1903 и Крушевска-

та република, а потоа преку
НОБ резултира со создавање
современа самостојна маке-
донска држава. Овој датум се
поврзува со организираната
борба на македонскиот народ и
народите кои живееле во Ма-
кедонија за формирање неза-
висна држава. Во политичка
смисла, борбата за автономија
значела формирање само-
стојна држава и затоа 23 ок-
томври симболизира конти-
нуитет на македонската борба
за независност.
Бидејќи овој ден се смета за ос-
новање на ВМРО, македонската

јавност идејата за овој ден да се
прогласи за државен празник
била прифатена со резерва. Ме-
ѓуто и покрај тоа, македонскиот
народ како во Македонија, така

и ширум светот со радост го
слави овој национален празник
кој набргу стана симбол на па-
триотизмот, самобитноста љу-
бовта кон слободата.
Во Битола се положуваат вен-
ци на споменикот на НОАВМ
и споменикот на илинденците.
Вечерта пред празникот сту-
дентите организираат мани-
фестација наречена „Студен-
тска комитска вечер“ на која се
изведуваат монодрами и се
прави заеднички коктел.
Поради важноста на историс-
киот настан на 23 октомври,
Владата на Република Македо-

нија во чест на празникот воста-
нови доделување на наградата
„23 Октомври“. Таа се доделува
како највисоко признание за
долгогодишни остварувања во
областа на науката, културата,
образованието, заштитата и
промоција на државните инте-
реси, вредности и културно-ис-
ториското наследство на Маке-
донија. Во една година наградата
може да се додели најмногу на
пет лица. Паричниот износ на
наградата изнесува 10 просечни
плати исплатени во последните
три месеци од тековната година.
Први добитници на наградата се
етнологот Танас Вражиновски,
Тахир Зајази, истакнат педагог и
методичар и Гане Тодоровски,
афирмиран поет, критичар, пре-
ведувач, и книжевен полемичар.
Наградата се доделува во Свече-
ната сала на Собранието на Ре-
публика Македонија.
Во Република Србија на пред-
лог на Националниот совет на
македонското национално
малцинство, овој празник е
прогласен за национален праз-
ник на македонската нацио-
нална заедница. Покрај маке-
донската амбасада, на овој ден
Националниот совет приреду-
ва пригодна свечена програма,
како и полагање на свежо цве-
ќе пред бистата на револуцио-
нерот Гоце Делчев која се наоѓа
испред истоименото основно-
то ушилиште во Јабука. М.В.

Постојат добри
односи помеѓу Србија
и Македонија кои 
ги карактеризира
соработка и
меѓусебна подршка

По повод Денот на независ-
носта на Македонија и Меѓу-
народниот ден на писменос-
та, „Македонскиот информа-
тивен и издавачки центар„,
им овозможи на граѓаните
бесплатно да се приклучат на
библиотеката на институ-
цијата или да ја
обноват члена-
рината во на-
редните три
месеци. Имено
на 8 септември
1991 година, во
Македонија се
одржа рефе-
рендум за неза-
висност од по-
р а н е ш н а т а
југословенска
федерација.
На референду-
мот 95 процен-
ти се изјаснија
за суверена, независна, авто-
номна и целосна Македонија,
држава на еднакви народи и
граѓани. Оттогаш, денот се
слави како Ден на независ-
носта на Македонија.
Раководството на НИУ МИ-
ИЦ соопштува:
„Особено сме горди да ги по-
сочиме добрите односи што
постојат меѓу Србија и Маке-
донија, кои се карактеризи-
раат со соработка и меѓусеб-
на поддршка во многу облас-
ти, и кои изразуваат волја за
понатамошно продлабочува-
ње на пријателските односи и
билатералната соработка. Ве-
руваме и убедени сме дека од-
носите на пријателство и со-
работка меѓу државите и на-
родите ќе продолжат да се
продлабочуваат„.
Организацијата на ОН за об-
разование, наука и култура -
УНЕСКО, го прогласи 8 сеп-
тември за Меѓународен ден
на писменоста во 1967 годи-
на, апострофирајќи ја важ-
носта на читањето и писме-
носта во животот на поедине-
цот и општеството во целина.

Најновите достапни подато-
ци во извештајот објавен по
повод Светскиот ден на пис-
меноста покажуваат дека
околу 776 милиони возрасни
луѓе се неписмени. Ова значи
дека еден од пет возрасни лу-
ѓе на планетата се уште не
знае да чита и пишува.
Концептот на писменост зна-
чеше совладување на вешти-
ните за читање и пишување.
Скоро до половината од ми-
натиот век, концептот на
писменост подразбираше

елементарна
јазична и мате-
матичка ори-
ентација. Од
1964 година, се
разви нов при-
стап, односно
функционално
описменува-
ње, а основата
на овој кон-
цепт е односот
помеѓу писме-
носта и еко-
номскиот раз-
вој. 
На крајот на 20

и почетокот на 21 век, на
светската сцена влезе такана-
речената нова писменост, од-
носно информатичка писме-
ност, „експлозија“ на нови
форми на комуникација во
многу краток временски пе-
риод. На ова му претходи
развојот на она што се наре-
кува масовна индивидуална
комуникација.
Во соопштението на крај стои:
„НиевоМакедонскиотинфор-
мативен и издавачки центар
секогаш се обидуваме да пос-
тигнеме проактивен пристап.
Со инвестирање во луѓе, гра-
диме подобра иднина за сите
нас како општество, бидејќи
можностите што ги добиваат
ќе останат нешто што ќе го од-
бележи ова дејство на долг рок.
Сите што ќе не контактираа до
15 октомври 2021 година по е-
пошта niu.miic43@gmail.com,
како подарок ќе добијат бесп-
латно членство за една година
во клубот на читатели на на-
шата институција, бесплатно
членство во библиотеката на
институцијата, како и некои
наши публикации„. О.С.

АКЦИЈА НА НИУ „МИИЦ„

Mеѓународниот ден
на писменоста

Училиштето започна
и илјадници ученици
тргнаа по патот на
знаењето. 

Бидејќи опремувањето на
учениците првачиња не е лес-
но, НИУ „Македонски ин-
формативен и издавачки цен-
тар“ одлучи да помогне со
подобрување на по-
четокот на школува-
њето. Во соопште-
нието на НИУ МИ-
ИЦ се наведува:
„Многу сме среќни
што оваа година
имаме голем број на
деца кои ќе ги изра-
дуваме со подароци
за одење на училиште. Ова се
симболични подароци за си-
те идни ученици првачиња, а
НИУ „Македонски информа-
тивен и издавачки центар„ и
понатаму ќе продолжи да би-
де со нив во текот на нивното
школување и ќе ги поддржу-
ва и ќе ги наградува нивните
успеси. Овој настан е само
уште еден во низата наши ак-
тивности посветени на деца-
та. Од минатата година се ор-
ганизира акцијата „Лето со
нас“ со разновидни содржи-

ни за едукација и забава на
најмладите, како и доделува-
ње награди за најдобрите
средношколци и студенти“.
Во соопштението стои и дека
образованието е единствената
сигурна инвестиција за успеш-
на иднина. Во него се додава:
„Ние секогаш се трудиме да
постигнеме проактивен при-
стап. Оваа година, особено

сме среќни што наша-
та поддршка е насоче-
на таму каде што е
најпотребно -кон
првачињата. Со ин-
вестирање во деца,
градиме подобра ид-
нина за сите нас како
општество, бидејќи
можностите што ги
добиваат младите ќе

останат нешто што ќе ја одбе-
лежи оваа акција на долг рок.
Имено сите првачиња (или
нивните родители) кои ја кон-
тактираа ова устамова до
крајот на септември на
niu.miic43@gmail.com, добија
бесплатно едногодишно член-
ство во клубот на читатели на
оваа институција, како и не-
кои од публикациите на „Ма-
кедонски информативен цен-
тар„ за среќен почеток на но-
вата учебна година. О.С.
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Мелос је језик који је први научио да
лети... То је језик који се у свом срећ-
ном успону до емоционално-симболич-
ког у великој мери ослободио тежине
земље на непосредном, материјално-
семантичком нивоу. Тај музички језик
је етеричан, живахан и неизбежно одго-
вара одређеном тлу и менталитету.

Ове године тај музички језик и мело-
дија наставили су да дишу у плодном
војвођанском Качареву, где је одржан
15. јединствени „Сусрет гајдаша”, под
мотом „Његове сличности и разлике”, у
организацији удружења „Вардар Кача-
рево”, уз подршку Града Панчева,
Министарства културе и информисања
Србије и Националног савета Македо-
наца с председником Борчетом Велич-
ковским на челу.

Петнаестогодишњи традиционални
континуитет није се зауставио ни ове
необичне 2021. године, када је колек-
тивно људско биће погођено светском
пандемијом, што је наравно утицало на
одређене друштвено-културне проме-
не или замрзавање функционисања
бројних културних догађаја. Међутим,
посвећеност и снажан осећај домаћина
за музичку традицију из „Вардара Кача-
рева” и породице Најдовски и пријате-
ља потврдили су идеју и намеру овог
сусрета гајдаша као незаменљивог кул-
турно-уметничког догађаја, који се одр-
жао петнаести пут.

Гости из Македоније

На позив Љиљане Најдовске, поред
неколико квалитетно одабраних пола-
зника, из Државног музичко-балетског
школског центра „Илија Николовски –

Луј” из Скопља допутовала су и четири
млада ученика из Македоније, Стефан
Трајковски, Филип Анастасов и Мар-
тина Трајковска и Петар Ангелитов-
скин, студент Музичке академије при
Универзитету „Гоце Делчев” из Штипа,
на Одељењу за етнокореологију, које
води мр Благица Илић, етнолог и етно-
кореолог.

Гости из Македоније носили су тра-
диционалне македонске ношње из Сре-
дорека, Мијачије и Шоплука, а шаре-
нило су употпунили костими из Баната,
Сврљига, Паноније...

Необичан почетак. Читава поворка од
15 учесника, предвођена народним умет-
ником, гајдашем и оригиналним ликом
Лазаром Лакијем Савићем из Сврљига,
прострујала је кроз публику и започела
музичку причу аутентичном здравицом
из сврљишког краја југоисточне Србије.

Учесници су били распоређени на
аутентично постављеној позорници.

Сви су седели као да су код драгог дома-
ћина, поређани око дрвеног стола. Про-
грам је започео млади бисер, дванае-
стогодишњи дечак Андреј Цветковски,
поздравним рецитовањем македонске
песме. На разбоју постављеном у
десном углу Десанка Јаћимовска Деска,
која је седела, певала је песму „А Ратка
је села да тка”. Уследили су звук гајди
и појава 94-годишњег деда Аце, Алек-
сандра Ристовског, родом из Прилепа,
који већ неколико деценија живи у Бео-
граду. Он је један од последњих гајда-
ша прве генерације Македонаца наста-
њених у Војводини. С најдубљим дахом
душе и пуним срцем одсвирао је маке-
донску водећу песму „Што имала ксмет
Стамена”, као и плес „Потрчано”, ожи-
вљавајући дух гајдаша, деде Ивана Ива-
новског, Атанаса Крстевског и Жарка
Марковског, дух свих његових пријате-
ља који су волели да свирају и да се
сусрећу уз чашу ракије све до 2013.
године у Качареву, као гајдаши и суна-
родници. Слава им.

Гајде су свирали и стари и млади

Уследили су гости, уметници, инстру-
менталисти. Овогодишњи „Сусрет гај-
даша” био је културна симбиоза изво-
ђача млађих и средњих година,
неколико самоуких народних уметни-
ка, младих ученика, студената, профе-
сора, образованих музичара, који озбиљ-
но посвећују пажњу изучавању гајди.

Фасцинантна је била извођачица гај-
ди, млада будућа студенткиња Стани-
слава Ђорђевић, која је свирала мале
војвођанске трогласне гајде у
репертоару плесова „Келеруј”, „Сремач-
ка гајда”, „Тера Ленка кисел воде”.

Следећи је био Филип Богдановић,

младић у двадесетим годинама, буду-
ћи фармацеут, чији је први долазак у
Качарево био с девет година. Свирао је
плес „Руменка” и македонски плесни
микс, спонтано позивајући младог сту-
дента из Скопља Стефана Трајковског
да му се придружи са својим бубњем.
И тако су душе гледалаца и слушалаца
наставиле да се пуне.

Следећи учесник је био Лаки Лазар
Савић из Сврљига, народни уметник који
је често имао надимак Чумбурлеја, који
би својим оригиналним урођеним сми-
слом за хумор и вербалним преносом
традиционалних вредности сигурно
нешто допунио у народној уметности.

Између звука гајди појавио се Ненад
Митић из Омољице с фрулом од дрве-
та шљиве. Кроз мелодичан звук укро-
тио је динамичну музику гајди прет-
ходних учесника и загрејао звуком двеју
песама, „Чувам овце крај залене јове” и
„Ливадица около јасење”, као и игром
„Палазанка”.

Уследио је, кроз шаљиву најаву,
наступ Едија Тајма, једног од ретких
професионалних гајдаша у Срему, који
свира трогласне гајде из Војводине и
Славоније, као и флауту, окарину, кавал
и самицу. Потом се појавио Вања Или-
јев, који 41 годину активно ствара,
истражује и изводи традиционалну
уметност. По занимању је професионал-
ни учитељ традиционалног плеса, а води
изворну певачку групу „Сахарини” и
свира гајде, хармонику и неколико дру-
гих традиционалних инструмената. Он
је свирао игру „Сватовац”, а завршио је
„Паорским колом”, репертоаром с про-
стора централног Баната у Војводини.

Нови сценарио

Публика је видела и чула и Владана
Радисављевића из Алексинца, дипло-
мираног етнолога-антрополога, који је
свирао двогласне македонско-јужномо-
равске гајде. Учествовао је на „Сабору
гајдаша” у Сврљигу, на „Сусрету гајда-
ша” у Трикалију у Грчкој, Фестивалу
народних песама и инструмената „Пеце
Атанасовски” у Долненију, код Приле-
па, на „Сусрету гајдаша” у Качареву и
др. Такође је свирао у групи „Руно” од
њеног формирања 2004.

Извео је репертоар с песмом „Ој,
Мораво” и играма „Чачак” и „Моравац”.
Гајде на којима је свирао, уз вишегоди-
шње улагање, истрајност и жељу, напра-
вио је сам, јер како каже – „гајде су моја
љубав”... (Наставак на страни 3)

Ново време 
за нове људе

» страна IV

Заседање после
седамнаест 
година » страна VI

Књижевна 
радионица 
и дружење

» страна V

Поклони за
прваке

» страна IV

ПЕТНАЕСТИ „СУСРЕТ ГАЈДАША” У КАЧАРЕВУ

ИЗДРЖЉИВОСТ СЕ НАГРАЂУЈЕ
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Амбасадорка није 
крила одушевљење у
вези са активностима
Националног
савета македонске
националне мањине

У резиденцију у Господар Јевре-
мовој улици у Београду, на бро-
ју 32, где се налази македонска
амбасада, пре извесног времена
уселио се нови станар, тачније
станарка, в. д. амбасадорка.
Досадашњи амбасадор Алексан-
дар Поповски, који је професи-
онално, одговорно и несебично
радио на функцији вршиоца
дужности амбасадора македон-
ске амбасаде у Србији, завршио
је свој мандат, а на његово место
је дошла Михаела Веселинов из
Скопља, отправник послова и в.
д. амбасадора. Доласку новог
амбасадора претходио је дола-
зак новог првог секретара Гор-
дана Јанеског, који је током свог
кратког боравка у Србији већ
имао прилику да посети неко-
лико македонских организаци-
ја и удружења у Београду, Јабу-
ци и Панчеву.

Међу прве званичне састанке
нова амбасадорка је уврстила и
онај с председником Национал-
ног савета македонске нацио-
налне мањине у Србији Борче-
том Величковским.

Честитке за 
македонску заједницу

Приликом овог срдачног и изу-
зетно пријатељског сусрета
Величковски је имао прилику да
нову амбасадорку упозна с тре-
нутним активностима целе
македонске заједнице у Србији
и трендовима и кретањима у
другим националним заједница-
ма, будући да координира са
свим националним саветима у
земљи.

Амбасадорку је прво упознао
са активностима у образовању,
обавестивши је да се упркос пан-
демији очекује да се ова година
задржи на нивоу претходних, а
када је у питању број одељења
која изучавају предмет Маке-
донски језик са елементима
националне културе, Величков-

ски је истакао да у неким мести-
ма, као што су Лесковац и Бого-
евци, постоји чак и могућност
повећања ових бројева. У даљем
разговору Величковски је упо-
знао амбасадорку Веселинову са
стањем македонске националне
заједнице у Србији у областима
информисања, културе и слу-
жбене употребе језика и писма.

Амбасадорка Веселинов је
пажљиво и опрезно саслушала
председника Националног саве-
та Македонаца, прекидајући га
с времена на време и занимају-
ћи се за одређена питања. Није
крила одушевљење због актив-
ности које је македонска наци-
онална заједница, предвођена
Националним саветом македон-
ске националне мањине, до сада
остварила.

У име Амбасаде Македоније,
али и у своје име, упутила је
искрене честитке Величковском
за све што је до сада постигнуто,
истичући да македонска нацио-
нална заједница у Србији свака-
ко припада једној од најоргани-
зованијих македонских заједница
у свету. Она је изразила захвал-

ност, али и спремност да помог-
не у свим оним активностима
македонске заједнице у којима
Амбасада и она лично могу бити
од користи.

Амбасадорка Веселинов изра-
зила је наду да ће пандемија
коронавируса ускоро бити побе-
ђена и да ће она, заједно с пред-
седником Величковским, моћи
да посети све организације при-
падника македонске национал-
не заједнице у Србији, посебно
оне у јужном Банату, где је нај-
већа концентрација Македонаца.

Свакако, њен циљ ће бити
посета и подстицање активности
и свих других организација од
Суботице, преко Новог Сада и
Београда, до Ниша, Лесковца и
Врања.

Приоритет и 
међународни споразум

Председник Националног саве-
та упознао је амбасадорку с
новим моментима у формира-
њу заједничке међувладине
комисије за праћење и заштиту
права Македонаца у Србији и
Срба у Македонији, која ускоро

треба да почне да ради, након
седамнаест година. Амбасадор-
ка Веселинов изразила је задо-
вољство што ће након тако дугог
периода ова комисија ипак запо-
чети своје активности, јер је,
како је оцењено на састанку,
реципроцитет у заштити права
обеју заједница кључан за укуп-
не односе обеју држава.

Двоје саговорника оценило је
да ће сарађивати и да ће две
институције, Амбасада Македо-
није и Национални савет, зајед-
нички деловати с циљем оства-
ривања и промовисања права
македонске националне зајед-
нице у Србији. Заједничка оце-
на амбасадорке Веселинов и
председника Величковског јесте
да односи између две земље иду
узлазном линијом, а да су права
македонске националне зајед-
нице у Србији на задовољавају-
ћем нивоу, али да упркос томе
има простора за побољшање.

На крају је амбасадорка Весе-
линов нагласила да су врата маке-
донске амбасаде у Београду увек
отворена за припаднике македон-
ског народа у Србији. О. С.

МИХАЕЛА ВЕСЕЛИНОВ СТИГЛА У МАКЕДОНСКУ АМБАСАДУ

НОВО ВРЕМЕ ЗА НОВЕ ЉУДЕ

УОЧИ ПРАЗНИКА

Дан македонске револуционарне борбе
НИУ МИИЦ ЧЕСТИТА СВИМ УЧЕНИЦИМА

ПОЧЕТАК ШКОЛЕ

Поклони за прваке У част празника 
додељују се признања
за дугогодишња
достигнућа у области
науке, културе, 
образовања...

Дан македонске револуционар-
не борбе је национални празник
који се слави 23. октобра у Репу-
блици Македонији. Празник се
слави од 2007. године, када је
донет и усвојен нови закон о
државним празницима. Празник
се обележава поводом оснивања
Македонске револуционарне
организације у Солуну.

Наиме, 23. октобра 1893.
године шест младића окупило
се у кући књижара Ивана Хаџи
Николова у Солуну како би
поставили темеље за оно што ће
постати симбол и застава борбе
Македонаца за слободу. Осни-
вачи су били: Христо Татарчев,
Даме Груев, Петар Поп Арсов,
Иван Хаџи Николов, Антон
Димитров и Христо Батанџијев.
Они су формирали завереничку
групу и назвали је Македонски
револуционарни комитет.

Организација се сама, без
спољне помоћи, борила за осло-
бођење Македоније. Формирање
МРО-а значило је почетак орга-
низованог македонског револу-
ционарног покрета, који је кроз
Илинден 1903. и Крушевску

републику, а затим и кроз НОБ,
резултирао стварањем модерне
независне македонске државе.
Овај датум се повезује са орга-

низованом борбом македонског
народа и народа који су живели
у Македонији за успостављање
независне државе. У политичком
смислу, борба за аутономију зна-
чила је формирање независне
државе и стога 23. октобар сим-
болизује континуитет македон-
ске борбе за независност.

Будући да се овај дан сматра
оснивањем ВМРО-а, македон-
ска јавност је идеју о прихвата-
њу проглашења овог дана држав-
ним празником узела с
резервом. Ипак, македонски
народ у Македонији и широм
света са задовољством слави овај

национални празник, који је
убрзо постао симбол патриоти-
зма, самобитности и слободе.

У част Дана македонске рево-

луционарне борбе, широм Маке-
доније се одржавају разне свеча-
ности, концерти и спортска
такмичења. Званична свечана
академија одржава се у Македон-
ској опери и балету, где се при-
сутнима обраћају високи држав-
ници и историчари Македонске
академије наука и уметности.

Полажу се венци на споменик
НОАВМ-а и на споменик
„Илинденском народу” у Бито-
љу. Вече пред распуст ученици
организују догађај под називом
„Студентско комитско вече”, на
коме се изводе монодраме и
потом прави коктел.

Због важности историјског
догађаја 23. октобра, Влада
Републике Македоније устано-
вила је награду „23. октобар” у
част празника. Она се додељује
као највеће признање за дуго-
годишња достигнућа у области
науке, културе, образовања,
заштите и промоције државних
интереса, вредности и култур-
но-историјског наслеђа Маке-
доније. За годину дана награда
се може доделити за највише
пет особа. Новчани износ
награде је 10 просечних зарада
исплаћених у последња три
месеца текуће године. Први
добитници награде су етнолог
Танас Вразиновски, Тахир Заја-
зи, истакнути педагог и мето-
дичар, и Гане Тодоровски, при-
знати песник, критичар,
преводилац и књижевни поле-
мичар. Награда се додељује у
Свечаној сали Скупштине Репу-
блике Македоније.

У Републици Србији, на пред-
лог Националног савета маке-
донске националне мањине, овај
празник је проглашен национал-
ним празником македонске
националне заједнице. Поред
македонске амбасаде, на тај дан
Национални савет организује
посебан свечани програм, као и
полагање свежег цвећа испред
бисте револуционара Гоцета
Делчева, која се налази у скло-
пу истоимене основне школе у
Јабуци. М. В.

Постоје добри односи
између Србије и
Македоније, које
карактеришу сарадња
и међусобна подршка

Поводом Дана независности
Македоније и Међународног
дана писмености, „Македонски
информативно-издавачки цен-
тар” омогућио је грађанима да
се бесплатно учлане у библио-
теку те установе или да обнове
чланство у наредна три месеца.
Наиме, у
Македонији
је 8. септем-
бра 1991.
о д р ж а н
референдум
о независно-
сти од бивше
југословенске
федерације.

На рефе-
рендуму је 95
одсто иза-
шлих гласа-
ло за сувере-
н у ,
независну,
аутономну и
п о т п у н у
Македонију,
државу рав-
ноправних народа и грађана.
Од тада се тај дан слави као
Дан независности Македоније.

Руководство НИУ МИИЦ-а
саопштава:

„Посебно смо поносни што
истичемо добре односе који
постоје између Србије и Маке-
доније, које карактеришу
сарадња и међусобна подршка
у многим областима и који
изражавају вољу за даљим про-
дубљивањем пријатељских
односа и билатералне сарадње.
Верујемо и убеђени смо да ће
се односи пријатељства и сарад-
ње између држава и народа
наставити и продубљивати.”

Организација Уједињених
нација за образовање, науку и
културу прогласила је 8. сеп-
тембар, 1967. године, за Међу-
народни дан писмености, исти-
чући важност читања и
писмености у животу поједин-
ца и друштва у целини. Најно-

вији доступни подаци у изве-
штају објављеном поводом
Светског дана писмености
показују да је око 776 милиона
одраслих неписмено. То значи
да једна од пет одраслих особа
на планети још увек не зна да
чита или пише.

Концепт писмености подра-
зумевао је овладавање вешти-
нама читања и писања. Скоро
све до половине прошлог века
појам писмености подразуме-
вао је елементарну језичку и
математичку оријентацију. Од

1964. године
развија се
нови при-
ступ, одно-
сно функци-
о н а л н о
описмењава-
ње, а основа
овог концеп-
та је однос
писмености
и економ-
ског развоја.
Крајем 20.

и почетком
21. века на
светску сце-
ну је ступи-
ла такозвана
нова писме-
ност, одно-

сно информатичка писменост,
„експлозија” нових облика
комуникације у врло кратком
периоду. Овоме претходи раз-
вој онога што се назива масов-
на индивидуална комуникаци-
ја.

У саопштењу на крају стоји:
„Ми у ’Македонском инфор-

мативно-издавачком центру’
увек покушавамо да постигне-
мо проактиван приступ. Улага-
њем у људе градимо бољу
будућност за све нас као дру-
штво, јер ће прилике које доби-
ју остати нешто што ће дуго-
рочно обележити ову акцију.
Сви који с нама контактирају
до 15. октобра 2021. године на
имејл niu.miic43@gmail.com
добиће на поклон бесплатно
чланство на годину дана у клу-
бу читалаца наше установе, бес-
платно чланство у библиотеци
установе, као и неке наше
публикације.” О. С.

АКЦИЈА НИУ МИИЦ-а

Међународни дан
писмености

Школа је почела и
хиљаде ученика су
кренуле путем знања

Пошто опремање ученика
првог разреда није лако, НИУ
„Македонски информативно-
издавачки центар” одлучио је
да помогне почетак школова-
ња. У саопштењу НИУ МИИЦ-а 
се наводи:

„Веома смо срећни што ове
године имамо велики број деце
коју ћемо обрадовати покло-
нима за полазак у школу. Ово
су симболични поклони за све
будуће ђаке прваке, а НИУ
’Македонски информативно-
издавачки центар’ биће и даље
с њима током њиховог школо-
вања и подржаће и наградиће
њихов успех. Овај догађај је
само још једна у низу наших
активности посвећених деци.
Од прошле године организује
се акција ’Лето са нама’ с 
различитим садржајима за
едукацију и забаву најмлађих,
као и додела награда за најбо-
ље средњошколце и студенте.”

У саопштењу стоји и да је
образовање једино сигурно
улагање за успешну будућност.
Додаје се:

„Ми увек настојимо да
постигнемо проактиван при-
ступ. Ове године смо посебно

срећни што је наша подршка
усмерена тамо где је најпо-
требнија – ученицима првог
разреда. Улагањем у децу гра-
димо бољу будућност за све
нас као друштво, јер ће при-
лике које млади добију остати
нешто што ће дугорочно обе-
лежити ову акцију.”

Наиме, сви првачићи (или
њихови родитељи) који су
контактирали са овом устано-
вом до краја септембра на
niu.miic43@gmail.com доби-
ли су бесплатно једногоди-
шње чланство у клубу чита-
лаца ове установе, као и неке
од публикација „Македонског
информативног центра” за
срећан почетак нове школске
године. О. С.



Покровитељи 
Национални савет
Македонаца, 
АП Војводина
и Град Вршац

Удружење грађана македонске
националне мањине „Вардар
Вршац” од 3. до 5. септембра
организовало је едукативни
камп под називом „Учимо
македонски језик”. Пројекат је
спроведен у одмаралишту
Црвеног крста на Вршачком
брегу и био је намењен учени-
цима основних школа „Моша
Пијаде” из Гудурице и „Јован
Стерија Поповић” из Вршца,
који изучавају предмет Маке-
донски језик са елементима
националне културе.

Током три дана организова-
не су бројне активности, међу
којима бисмо издвојили књи-
жевну радионицу с гошћом из
Новог Сада, песникињом Сне-
жаном Алексић Станојловић.
Она је деци представила своју
књигу „Ковчег за македонски
сан” и кроз забаву и игру при-
ближила им македонски језик.

Ликовну радионицу је одр-
жао проф. Благоја Милојевић
из Вршца, који је деци пред-
ставио уметничке технике
којима могу да раде, а као
резултат радионице настала су
три панела чији су аутори сви
учесници. Преовладавале су
боје заставе и све оно што је
највише везано за Македонију.

Поред едукације, циљ кам-
па је био и упознавање и дру-
жење ученика из Гудурице и
Вршца. С њима су, као пред-
ставнице удружења, три дана

провеле учитељица Охридија
Димитровска и професорка
Љиљана Милојевић, као и
председница удружења „Вар-
дар Вршац” Весна Мицевска
Антал. Овом приликом она је
поздравила све учеснике и
пожелела им добро дружење,
са жељом да науче нешто ново.

Шетња здравственом стазом
Вршачког брега, обилазак зна-
менитости планинарског дома,
вршачке тврђаве и малог зоо-
лошког врта допринели су
бољем упознавању града и при-
родних лепота Вршачких пла-
нина, а разноврсне забаве, игре
и такмичења учинили су овај
камп занимљивијим. Са скупа
су сви понели сјајне утиске, као
и заједничку жељу да камп
постане традиционалан и да се
наредне године сви поново
окупе како би научили нешто
ново о македонској култури и
македонском језику.

Пројекат је реализован уз
подршку Покрајинског секре-
таријата за образовање, пропи-
се, управу и националне зајед-
нице, Националног савета
македонске националне мањи-
не и Града Вршца.

Дарко Ристевски

Петак, 8. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

V

УЧЕЊЕ МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА

Књижевна радионица 
и дружење

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ У СКРОМНИМ УСЛОВИМА

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ НЕЗАВИСНЕ МАКЕДОНИЈЕ

ПЕТНАЕСТИ „СУСРЕТ ГАЈДАША” У КАЧАРЕВУ

(НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ)

Издржљивост се награђује

Дан независности
Македоније обележен
8. септембра

У скромним условима због пан-
демије вируса ковид 19, широм
света ове године обележени су
8. септембар, Дан независности
Македоније и јубиларних 30
година од овог догађаја. Дан
независности Македоније је
национални празник који се сла-
ви у Македонији. Празник обе-
лежава суверенитет, независност
и аутономију Македоније и
македонског народа. Референ-
дум у Македонији одржан је
непосредно пре распада СФРЈ,
8. септембра 1991.

Да би се мирно решила кри-
за, Европска заједница је 27.
августа 1991. године усвојила
Декларацију о Југославији. Пот-
писана су и два документа: спо-
разум о прекиду ватре, један од
многих неуспешних који ће
уследити, и Меморандум о про-
ширењу посматрачких активно-
сти ЕК у Југославији, који је опе-
рационализовао Декларацију.
Декларацију су потписали тада-
шњи председник СФРЈ Стипе
Месић, у име Савезног извршног
већа Анте Марковић, као и пред-
седници свих шест република. У
име ЕК, Декларацију је потпи-
сао Ханс ван ден Брук, председ-
ник Већа министара и шеф
дипломатије Холандије, која је
тада председавала Заједници.

Декларација је представља-
ла гаранцију неповредивости
спољних и унутрашњих грани-
ца и право народа да прогласе
свој суверенитет. Такође,
суспендовала је употребу силе
као политику постигнућа и
кроз различите форме предви-
ђала одређене санкције. ЕК је
организовала Мировну конфе-
ренцију о Југославији у Хагу 7.
септембра 1991. године, као
последњи покушај да се спре-
чи грађански рат који се над-
вио над развојем југословенске
кризе.

Први вишестраначки маке-
донски парламент усвојио је
Декларацију о независности 25.
јануара 1991. године. Уследила
је одлука о расписивању рефе-

рендума 8. септембра 1991.
године.

До независности кроз
референдум

Дана 8. септембра 1991. године
огромна већина – 95 одсто гра-
ђана који су изашли на референ-
дум – позитивно је одговорила
на референдумско питање: „Да
ли сте за независну Македонију
са правом уласка у будућу зајед-
ницу суверених држава Југосла-
вије?”

Према званичним подацима,
од 1.495.626 бирача, на гласање
је изашао 1.132.981 грађанин с
правом гласа, или 71,85 одсто, а
од укупног броја грађана који су
гласали на референдуму
1.079.308 грађана или 95,09
одсто (односно 72,16 одсто од
укупног броја грађана с правом
гласа) гласало је за.

Резултати говоре сами о успе-
ху референдума. У званичном
извештају Комисије за спрово-
ђење референдума наводи се да
нису поднети приговори нити
жалбе на начин на који је спро-
веден због неправилности или
повреде одредаба Закона о репу-
бличком референдуму. Комиси-
ја је констатовала масовност гра-
ђана с правом гласа у

Македонији који
су гласали за
независну и
суверену Маке-
донију.

Оптимизам и
еуфорија

Након затварања
бирачких места гра-
ђани су се спонтано
окупили на Тргу Македони-
ја у центру Скопља, где је Маке-
донски радио организовао цере-
монију под називом „Глас за
Македонију”, уз наступ стотина
естрадних звезда. Уз то, прочи-
тани су извештаји које су
општински изборни одбори
доставили Републичкој комиси-
ји за спровођење референдума.

Будући први председник Репу-
блике Македоније Киро Глиго-
ров обратио се македонском
народу историјским говором:

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

Такве спонтане прославе орга-
низоване су у Битољу, Охриду и
другим градовима широм нове
републике. На овај дан председ-
ник и Влада Македоније орга-

низују разне све-
чаности. Пред-
седник тради-
ц и о н а л н о
додељује орден
„8. септембар”,
а људи одлазе на

излете на чувена
излетишта. Олим-

пијски комитет
Македоније организује

спортске пикнике, а Мото-
-савез Македоније Међународ-
ни мото-рели „Македонија” у
Скопљу.

Све македонске амбасаде,
конзулати и представништва у
свету приређују коктеле и све-
чаности у земљама у којима се
налазе. Дан независности као
државни празник у Македонији
је нерадни дан, а у Србији је при-
знат као национални празник
македонске националне зајед-
нице и слави се у многим гра-
довима у којима Македонци
живе и раде.

Ове године, због тешких пан-
демијских услова и опасности од
вируса ковид 19, Дан независно-
сти Македоније скромно је про-
слављен у неколико места у
Србији. Македонска амбасада у
Београду организовала је онлајн
обележавање. М. В.

Уследио је и симпатични дечак
Вељко Љуштина из Сремске
Митровице, студент Музичке
академије у Београду, који је, као
и већина других учесника, поред
гајди, свирао и кларинет, хар-
монику, кавал и фрулу.

Затим, на сцени се појавила
прелепа Биљана Голубовић, по
занимању васпитачица у врти-
ћу, чији је хоби народно певање
у КУД-у „Банат”, етно-ансамблу
„Традиција” Дарка Арменског и
кратко у оркестру „Сања Илић и
Балканика”. Почастила нас је
песмама „О девојко, бела и црве-
на”, уз пратњу младих момака
из Скопља Петра Ангелевског,
Стефана Трајковског и Филипа
Анастасова, као и врањском сви-
том „Шетнала се кузум Стана”.

Након сат времена фестивал
је завршен најавом македонских
гостију из Скопља и Демир

Хисара, ученика ДМБУЦ-а
„Илија Николовски – Луј”, са
Одељења за традиционалну
музику и плес у Скопљу, Стефа-
на, Мартине и Филипа и учени-
ка Петра Ангелевског из Демир
Хисара. Петар Ангелевски је
први поздравио раздрагану
публику македонском добродо-
шлицом и репертоаром игара
„Отишао сам у село Долнени” и
„Мушко равно”.

Петар је студент Одељења за
етнокореологију Универзитета
„Гоце Делчев” у Штипу, а гајде
свира од пре неколико година,
кроз самосталан процес слуша-
ња и учења. Стефан Трајковски,
студент треће године Музичке
школе, свирао је кавал-езгије, и
представио се плесом „Ратевка”.
Уследило је његово извођење на
гајдама и игра „Овчеполски
Арнаут и Црногорка”. После

харизматичног Стефана, чије
срце свира за многе инструмен-
те и македонску песму, појавила
се Мартина Трајковска, која сви-
ра тамбурашки инструмент. Сви-
ра га већ три године, уз много
рада и озбиљан музички приступ
магији свог извођења. Одсвира-
ла је плес „Четворка” с подручја
Малешева (самостално) и у прат-
њи Филипа Анастасова у завр-
шном делу, уз звуке двеју тамбу-
ра. Весели и насмејани Филип
наставио је плес „Цано ле, чедо
ле” из околине Пијанеца.

Публика их је наградила апла-
узом, а они нису стали. Публику
су подигли и мушком дводел-
ном песмом „Ох, шта су ми биле
три делије” с подручја Доњег
Полога у извођењу двојице
арслана, Стефана и Филипа.
Крај је употпуњен колективним
извођењем македонских игара
„Одено”, „Поле” из Прилепа и
„Кумановка” из Средорека.

Њиховим наступом окончан
је званични уметнички израз
петнаестог „Сусрета гајдаша” у

Качареву. Овај скуп је оправда-
вао своју вредност традиционал-
ном одрживошћу деценију и по,
озбиљно квалитетним одабиром
учесника и репертоаром, као и
идејом о одрживости македон-
ских гајди, те валоризацијом и
афирмацијом шире балканске
музичке традиције. „Сусрет гај-
даша” понудио је едукативну
прилику да се упозна и чује
неколико врста гајди, трогла-
сних и двогласних, с њиховим
сличностима и разликама.

Највећа вредност самог дога-
ђаја је културни идентитет. Како
би рекао познати музиколог
Ристојевић, различити појмови
идентитета омогућују позицио-
нирање човека, друштва или
културе у свету. Управо ова врста
манифестација игра важну уло-
гу и доприноси очувању етнич-
ких елемената, првенствено
македонских гајди и музичког
наслеђа у симбиози ширег срп-
ског и балканског музичког
богатства. Мр Благица Илић, 

етнолог и етнокореолог

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ

Гудуричка златна јесен

У гостима фолклораши
из Јабуке

Дегустација и 
македонских вина

Деветнаеста манифестација
„Златна јесен” одржана је про-
шлог месеца у Гудурици. Током
три дана посетиоци су имали
прилику да уживају у богатом
културно-уметничком програ-
му, у коме је учествовало два-
десетак културно-уметничких
друштава из целе Србије и
Републике Српске. Најављено
учешће ансамбала из Румуније
и Македоније одгођено је због
тренутне ситуације изазване
пандемијом вируса ковид 19.

– Гудурица је симбол вина и
виноградарства, али и мултиет-
ничности, историје и културе
нашег краја, а „Златна јесен” је
један од начина да се очува та
традиција– рекла је градоначел-
ница Вршца Драгана Митровић
на отварању фестивала.

Поред фолклорних, органи-
зовани су и други програми. У
центру је отворена етно-улица
са штандовима бројних удруже-
ња из Вршца и околине, која су
представила своје активности:
рукотворине, ношње и храну.

Овом приликом на штанду
се представило и македонско
удружење „Вардар Вршац”,
које је приредило изложбу ста-
рих народних ношњи, предме-
та и рукотворина.

– Ово је била прилика да се

чланови нашег удружења оку-
пе и друже, а истовремено смо
приказали македонску култу-
ру и традицију која се децени-
јама негује у Гудурици – каза-
ла је Весна Мицевска Антал,
председница удружења.

За све посетиоце организо-
вана је дегустација македон-
ских вина, како и приличи
овом виноградарском месту.
Међу гостима на штанду били
су чланови КУД-а „Васил
Хаџиманов” и гости из удру-
жења „Илинден” из Јабуке, па
је ово била прилика за разме-
ну искустава и идеја за нове
заједничке пројекте и сарадњу.

КУД из Јабуке представио се
пред бројном публиком у сали
Дома културе традиционалним
македонским играма, а публи-
ка је овај наступ испратила
великим аплаузом и овација-
ма. Поред концерта трубачког
оркестра из Гуче и рок концер-
та, из програма издвајамо и
спортска такмичења у малом
фудбалу, шаху, пикаду. Ловци
су организовали такмичење у
гађању глинених голубова, али
и кувању гулаша. За најмлађе
је приређен маскенбал.

Домаћин манифестације
био је КУД „Виногради” из
Гудурице, уз подршку Града
Вршца, Туристичке организа-
ције Вршац, МЗ Гудурица и
других спонзора. Када су у
питању љубитељи вина, све
винарије су биле отворене за
посетиоце три дана.

Дарко Ристески
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Пројекат суфинансирао
Град Панчево
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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА 

ЗА ДИЈАСПОРУ

Конкурсом до 
средстава из матице

БЕСПЛАТНЕ СТИПЕНДИЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ

Из Србије 11 студената на факултетима у Македонији

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СРПСКОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ

ЗАСЕДАЊЕ ПОСЛЕ СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА
ПОНУДА ЗА ПАРТНЕРСТВО

Јачање сарадње 
националних савета 

и омбудсмана
Национални савет македонске
националне мањине са седи-
штем у Панчеву убудуће ће
заједничким снагама радити
на решавању проблема са ом-
будсманима у Србији. Председ-
ник Удружења омбудсмана Ср-
бије Миладин Нешић упутио је
допис председни-
ку Националног
савета Македона-
ца Борчету Велич-
ковском у којем
га позива на пот-
писивање споразу-
ма о разумевању и
сарадњи.

Какосе у овом
писму истиче,
циљ закључивања
оваквог споразума
је непосреднија и
свеобухватнија са-
радња двеју орга-
низација кроз заједничко пред-
стављање и поступање у
заштити и унапређењу маке-
донске националне мањине у
Србији. Како би овај циљ био
достигнут потребно је постиза-
ње пуне равноправности
између припадника ове
националне мањине и грађа-
на који припадају већини.

Стране у споразуму би тре-
бало да остваре већи степен
заједничког деловања, посебно
када се ради о размени струч-
них искустава, међусобних кон-
султација, заједничким органи-
зацијама стручних и
едукативних активности, радом
на специфичним пројектима и
истраживањима, те на изради
стручних научних публикаци-
јаи медијских презентација.

Једна од посебних тачака овог
споразума требало би да обухва-
ти промотивне активности о
људским, грађанским и мањин-
ским правима, а потписнице
договора су се обавезале да ће
водити рачуна о целисходности
и ефикасности пројеката. Оне
ће такође међусобно усклађи-
вати и планове за финансира-

ње заједничких програма.
Иакоовајспоразумјошувек-

чекасвојуконачнуверзију,пред-
седникмакедонскогСаветаБор-
чеВеличковскиистичеда се
ради о новини у односимаом-
будсмана с припадницима на-
ционалних мањина:

– Очигледно је да је Нацио-
нални савет и институционал-
но препознат од стране овако
важне организације као што је
Удружење омбудсмана Србије,
и то пре свега као легитимни и
легални партнер у свакодневној
комуникацији с грађанима који
су припадници одређене наци-
оналне мањине. Ово подразу-
мева и одређен, да тако кажем,
сензитивнији приступ пробле-
мима, нарочито када се ради о
притужбама које подносе наци-
онални савети националних
мањина, у сагласности са зако-
нима. Свакако поздрављам ова-
кав начин унапређења досада-
шње сарадње.

Очекује се да овај споразум
буде потписан у следећих месец
дана, о чему ће јавност бити бла-
говремено обавештена. У међу-
времену, акт о међусобном 
разумевању и сарадњи са Удру-
жењем омбудсмана, до сада је
потписало неколико национал-
них савета у земљи, који су оце-
нили да је учинак заједничког
рада, како на терену, тако и у
доношењу законских прописа,
вишеструк и благотворан. М.В.

Главни циљ заштита
права Срба у 
Македонији и 
Македонаца у Србији

Седамнаест година након пот-
писивања међудржавног спора-
зума о правима македонске
националне мањине у Србији и
српске националне мањине у
Македонији, у Београду је одр-
жан састанак српског дела
Комисије за праћење и спрово-
ђење овог договора.

Још 2004. године тадашња
Србија и Црна Гора и Република
Македонија међусобно су потпи-
сале међудржавни споразум о
праћењу и остваривању права
српске и црногорске национал-
не мањине у Републици Маке-
донији и македонске национал-
не мањине у Републици Србији.
Овај међудржавни споразум,
који има јачу снагу од било ког
закона у обе земље, осим најве-
ћег правног акта, Устава, рати-
фиковали су парламенти обеју
земаља 2005. године.

Спремни за рад

Да подсетимо, како би се омо-
гућило спровођење одредаба
садржаних у овом споразуму и
како би имао правну снагу, било
је потребно основати заједнич-
ку, међувладину мешовиту
Комисију за праћење и спрово-
ђење договора. Сама комисија
се састоји од два дела које фор-
мирају две земље, а копредседа-
вају јој два именована копред-
седавајућа члана, из обе земље.
Након много година неуспе-
шних покушаја, од пре извесног
времена коначно смо на прагу
да ова комисија започне свој рад.

Наиме, Република Србија
добила је позив од македонске
стране да формира комисију и
почне да ради. На основу ових
информација, Министарство
спољних послова Републике
Србије поново је основало два-
десеточлану комисију за праће-
ње овог документа, а за председ-
ника ове комисије именован је
Немања Старовић, државни
секретар у Министарству спољ-
них послова у Влади Републике
Србије, који ће такође бити
копредседавајући комисије.

Овај српски део заједничке
комисије чине представници
више министарстава и држав-

них органа Србије, пре свега
Министарства спољних посло-
ва, Министарства за људска и
мањинска права и социјални
дијалог, Министарства просве-
те и науке, Министарства кул-
туре и информисања и други.
Пуноправни члан ове комисије
је и Борче Величковски, пред-
седник Националног савета
македонске националне мањи-
не у Србији.

На седници је српски део
Комисије саопштио да је спре-
ман за рад чим се формира
македонски део ове заједничке
комисије и дат је предлог да се
прва заједничка седница одржи
у Београду. Очекује се да ће, у
складу с досадашњим активно-
стима, постојати реципроцитет
у правима која уживају припад-
ници српске националне мањи-
не у Македонији и македонске
националне мањине у Србији,

што овај документ подржава.

Договором 
обухваћена сва питања

Према речима председника
Националног савета македонске
националне мањине, ово је изу-
зетно важно питање. Величков-
ски је рекао:

– На ову седницу смо чекали
седамнаест година, јер ће импле-
ментацијом овог споразума Срби
у Македонији и Македонци у
Србији добити много. То је реци-
прочна вредност у многим обла-
стима, од образовања, преко кул-
туре и информисања, до
службене употребе језика и
писма. Свакако не смемо забо-
равити област делотворног уче-
шћа у јавном животу, где посто-
ји много простора за
изједначавање права српске
мањине у Македонији и наше
мањине у Србији.

Потом је додао:
– Подсетићу вас да представ-

ници српске националне мањи-
не већ годинама седе у македон-
ском парламенту и имају
државне секретаре, помоћнике
министара, начелнике, градона-
челнике, помоћнике градоначел-
ника и друге јавне функције у
извршној власти. С друге стране,
права у образовању као области
у Србији су на завидном нивоу,
за разлику од истих права при-
падника српске мањине у Маке-
донији. Ово су само неки од при-
мера где постоји поље за велики
рад, а осим наведених области,
свакако постоји и прекогранич-
на сарадња као важан сегмент за
заједничке односе земаља.

Иначе, Република Србија је до
сада ову врсту међународних
докумената потписала с Мађар-
ском, Румунијом, Словачком и
Хрватском, а све те комисије већ
дуже време раде, на задовољство
и добробит мањина у овим земља-
ма. Као што је познато, управо
због примене ових споразума,
многа од одређених отворених
питања о правима мањина у овим
земљама су превазиђена и реше-
на. Очекивања од спровођења овог
међудржавног споразума међу
Македонцима у Србији, али и
међу Србима у Македонији вели-
ка су и очекује се да ће се кроз
њега и кроз рад заједничке међу-
владине комисије ускоро решити
сва могућа отворена питања.

Према очекивањима, седница
ове комисије биће одржана
вероватно у Србији до краја ове
године. О. С.

Познати су резултати
конкурса за доделу
стипендија за
2021/2022.

Министарство просвете и науке
Републике Македоније расписа-
ло је у августу конкурс за доделу
студентских стипендија страним
држављанима за академску
2021/2022. Према конкурсу, 50
студентских стипендија додељу-
је се грађанима који немају
македонско држављанство, а
македонског су порекла и живе
у Албанији, Бугарској, Србији,
Босни и Херцеговини, Хрватској,
Словенији, Турској, Румунији,
Црној Гори, Грчкој и на Косову.

Стипендија се додељује за
основне студије првог циклуса у
Републици Северној Македони-
ји, и то на следећим универзи-
тетима: „Св. Кирил и Методије”
у Скопљу, „Св. Климент Охрид-
ски” у Битољу, „Гоце Делчев” у
Штипу, „Мајка Тереза” у Скопљу
и Универзитета за информаци-
оне науке и технологије „Свети
апостол Павле” у Охриду.

Добитник стипендије прима
месечни џепарац, а што је још
важније у целости му се надок-
нађују трошкови студирања:
упис, смештај и исхрана у сту-

дентском дому, примарно здрав-
ствено осигурање и издавање и
обнављање привремене борави-
шне дозволе. Министарство про-
свете и науке одређује у који дом
ће бити смештен кандидат који
је стекао право на стипендију.

За детаљније информације о
условима и документима потреб-
ним за пријаву било је потребно
да се кандидати обрате дипло-
матско-конзуларним представ-
ништвима Републике Северне
Македоније у наведеним земља-
ма. Кандидат који ће стећи пра-
во на стипендију користи је на
основу уговора закљученог с

Министарством просвете и нау-
ке којим се уређују међусобна
права и обавезе између даваоца
и корисника стипендије.

У првој половини септембра
кандидатикоји су стекли право на
стипендију обавештени су преко
дипломатско-конзуларних пред-

ставништава Министарства спољ-
них послова Републике Македо-
није која се налазе у земљама у
којима кандидати живе.

И ове године је више од десет,
тачније једанаест кандидата из
Републике Србије добило сти-
пендије и уписаће се на факул-
тете у Македонији, и то: два сту-
дента на Фармацеутски фа-
култет у Скопљу, један студент
на Медицински факултет у Ско-
пљу, два студента на Филолошки
факултет у Скопљу, три студен-
та на Филозофски факултет у
Скопљу, Одељење за безбедност,
одбрану и мир, један студент на
Филозофски факултет у Скопљу,
Одељење за рад и социјалну
политику, један студент на ФИНКИ
у Скопљу и један студент на
Музичку академију у Скопљу.

До сада је на студије у Маке-
донији послато више од 150 сту-
дената. Желимо им успешне
студије. М. В.

Министарство спољних
послова Републике Македони-
је позвало је све заинтересо-
ване организације, удружења
и појединце, пореклом из
дијаспоре, да доставе пројект-
не пријаве од интереса за при-
паднике македонске нацио-
налне заједнице у расејању.
Пројекти у скенираном обли-
ку достављани су Министар-
ству спољних послова путем
е-поште Дипломатско-конзу-
ларном представништву Репу-
блике Македоније у Београду.
Ако подносилац пријаве није
имао могућност да скенира
пројекат, он је достављен
поштом надлежном ДКП-у.

Министарство спољних

послова је саопштило да ће у
складу са својим интерним
Правилником о утврђивању
поступка доделе пројектних
средстава, намењеним за
потребе дијаспоре, министар
спољних послова формирати
комисију за преглед и оцену
пристиглих пројеката. Он ће
припремити и одлуку о 
расподели пројектних средстава.

Кандидати чије ће пројек-
те подржати Министарство
спољних послова биће о томе
обавештени е-поштом. Оче-
кује се да као и сваке године
припадницима македонске
заједнице у Србији буду одо-
брени пројекти у вредности
од око 20.000 евра. М. В.
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Покровители
Националниот совет
на Македонците, 
АП Војводина и
градот Вршац

Здружението на граѓани при-
падници на македонското на-
ционлно млацинство „Вар-
дар Вршац“ од 3 до 5 септем-
ври организираше образовен
камп под наслов „Учиме ма-
кедонски јазик“. Проектот бе-
ше организиран во одмара-
лиштето на Црвен крст во
Вршачки Брег и беше наме-
нет за ученици од основните
училишта „Моша Пијаде„ од
Гудурица и „Јован Стерија
Поповиќ„ од Вршац, кои го
изучуваат предметот Маке-
донски јазик со елементи на
национална култура.
Во текот на трите дена беа ор-
ганизирани бројни активнос-
ти, меѓу кои би сакале да ги
издвоиме литературната ра-
ботилница со гостинот од
Нови Сад, поетесата Снежана
Алексиќ Станојловиќ. Таа на
присатните дечиња им ја
представи својата книга „Ка-
селата за македонскиот сон„ и
низ забава и игра им го доб-
лижи македонскиот јазик.
Ликовната работилница ја
одржа проф. Благоје Ми-
лојевиќ од Вршац, каде што
на децата им се презентираат
уметнички техники со кои
можат да работат, и како ре-
зултат на работилницата беа
создадени три панели чии ав-
тори се сите учесници. Пре-
овладуваа боите на знамето и
сето онаа што е најмногу
поврзано со Македонија.
Покрај едукативниот, кампот
имаше и цел да се запознаат и

да се меѓусебно дружат уче-
ниците од Гудурица и Вршац.
Со нив, испред здружението,
три дена беа наставничката
Охридија Димитровска и
професорката Љиљана Ми-
лојевиќ, како и претседателот
на здружението „Вардар
Вршац“ Весна Мицевска Ан-
тал. Во оваа прилика, таа ги
поздрави сите учесници и им
посака добро друштво со
желба да научат нешто ново.

Прошетка по патеката за
здравјето по Вршачкиот рид,
посета на знаменитостите на
планинарскиот дом, кулата
тврдина-Вршац и малата зоо-
лошка градина, придонесоа
кон подоброто запознавање со
градот и природните убавини
на планините на Вршац, а раз-
новидната забава, игри и нат-
превари го направија овој
камп позанимлив. Собирот
остави одлични впечатоци и
заедничка желба кампот да
стане традиционален и сите
следната година повторно да
се соберат со цел да научат
нешто ново за македонската
култура и македонскиот јазик.
Проектот беше имплементи-
ран со поддршка од: Покра-
инскиот секретаријат за об-
разование, прописи, управа и
национални заедници, На-
ционалниот совет на маке-
донското национално мал-
цинство и градот Вршац.

Дарко Ристевски

УЧЕЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Книжевна 
работилница и дружење

ГОЛЕМ ЈУБИЛЕЈ ВО СКРОМНИ УСЛОВИ

ТРИ ДЕЦЕНИИ НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА

ПЕТНАЕСТА СРЕДБА НА ГАЈДАЏИИ – КАЧАРЕВО

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ОД НАСЛОВНАТА СТРАНА)

Истрајноста се наградува

Обележан 8-ми
септември Денот на
независноста на
Македонија

Во скромни услови поради
пандемијата на вирусот ковид
19 оваа година низ целиот свет
беше обележан 8-ми септември
Денот на независноста на Ма-
кедонија и јубилејните 30 годи-
ни од овој настан. Денот на не-
зависноста на Македонија е
државен празник кој се праз-
нува во Македонија. Празни-
кот ја означува сувереноста,
независноста и самостојноста
на Македонија и македонскиот
народ. Референдумот во Маке-
донија беше одржан нешто
пред распадот на СФРЈ на 8
септември 1991 година. 
Со цел мирно решавање на кри-
зата, на 27 август 1991
година Европската заедница ја
донела Декларацијата за Југос-
лавија. Биле потпишани и два
документа: Спогодба за прекин
на огнот, една од многуте безус-
пешни што потоа ќе следат и
Меморандум за проширување
на посматрачките активности
на ЕЗ во Југославија со кои се
операционализираше Деклара-
цијата. Потпис на Деклара-
цијата ставиле тогашниот пре-
тседател на претседателството
на СФРЈ Стипе Месиќ, од име на
Сојузниот извршен совет Анте
Марковиќ, како и претседатели-
те на сите шест републики. Од
името на ЕЗ Декларацијата ја
потпиша Ханс Ван ден Брук,
претседател на Министерскиот
совет и шеф на дипломатијата
на Холандија, која тогаш ја
представуваше Заедницата. 
Со Декларацијата се гарантира-
ше неповредивост на надво-
решните и внатрешните грани-
ци и право на изјаснување на
народите за сопствениот суве-
ренитет. Исто така ја суспенди-
ра употребата на сила како по-
литика на свршен чин и низ
различни форми предвидува-
ше одредени санкции. ЕЗ како
последен обид да ја спречи гра-
ѓанската војна која се наѕирала

од развојот на југословенската
криза, на 7 септември 1991 го-
дина во Хаг организира Миров-
на конфренција за Југославија.
Првиот повеќепартиски маке-
донски парламент ја усвоил
Декларацијата за независност
на 25 јануари 1991 година.
Следуваше и одлуката за рас-
пишување на референдум на 8
септември 1991 година.

До независност преку
референдум

На 8 септември 1991 година
убедливо мнозинство - 95% од
граѓаните што излегле на рефе-
рендумот, позитивно одгово-
риле на референдумско пра-
шање: „Дали сте за самостојна
Македонија со право да стапи
во иден сојуз на суверени
држави на Југославија?“
На гласањето, според официјал-
ните податоци, од 1.495.626 гла-
сачи излегле 1.132.981 граѓанин
со право на глас или 71,85 отсто,
а од вкупниот број граѓани кои
гласале на Референдумот пози-
тивно се изјасниле 1.079.308 гра-
ѓани односно 95,09 отсто (од-
носно 72,16 % од вкупниот број
на граѓани со право на глас).
Резултатите само по себе гово-
рат за успешноста на Референ-
думот. Во официјалниот из-

вештај на Комисијата за спро-
ведување на Референдумот се
вели дека за начинот на кој бил
спроведен не биле поднесени
приговори или жалби пора-
ди неправилности или
повреди на одред-
бите на Законот
за републички
Референдум.
Комисијата ја
констатирала
масовнос та
на граѓаните
со право на
глас во Маке-
донија кои се
изјасниле за са-
мостојна и сувере-
на Македонија.

Оптимизам и еуфорија.

По затворањето на избирачки-
те места, граѓаните спонтано се
собирале на плоштадот Маке-
донија во центарот на Скопје.
каде Македонското радио ор-
ганизирала свеченост наслове-
на „Глас за Македонија„ со нас-
тап на стотина естрадни ѕвез-
ди. Меѓу настапите на уметни-
ците пред насобраните граѓани
се читале извештаите кои опш-
тинските изборни одбори ги
доставуваа до Републичката
комисија за спроведување на

референдумот.
Идниот прв Претседател на Ре-
публика Македонија, Киро
Глигоров, се обратил кон маке-
донскиот народ со историс-
киот говор:
„Граѓани и граѓанки на Маке-
донија дозволете вечерва на
вас и на сите граѓани и граѓан-
ки на Македонија, да ви ја чес-
титам слободна, суверена и са-
мостојна Македонија“.
Вакви спонтани прослави биле
организирани и во Битола, Ох-
рид и во другите градови низ
новата Република. Претседате-
лот и Владата на Македонија ор-
ганизираат разни свечености.
Претседателот традиционално
го доделува Орденот „8 Септем-
ври“. Народот традиционално
оди на излети во познатите из-
летнички места. Македонскиот
олимписки комитет организира
спортски пикници, а
додека Мотоциклистичката фе-
дерација на Македонија го орга-
низира Меѓународното мото ре-
ли „Македонија“ во Скопје.

Сите македонски амба-
сади, конзулати и

преставништва
п р и р е д у в а а т

пригодни кок-
тели и свече-
ности во
земјите во кои
се наоѓаат. Де-
нот на неза-

висноста како
државен праз-

ник е неработен
ден во Македонија

а во Србија е признат
како национален празник

на македонската национална
заедница и се обележува во по-
веќе градови и населени места
каде што во поголема концен-
трација живеат и работат Ма-
кедонците. 
Оваа година покрај тешките
пандемијски услови и опаснос-
та од вирусот ковид 19, Денот
на независноста на Македонија
беше скромно прославен во
неколку организации во
Србија. Македонската Амбаса-
да во Белград организираше
онлине обележување. М.В.

Следеше и симпатичното мом-
че Вељко Љуштина по потекло
од Сремска Митровица, сту-
дент на Музичка академија во
Белград, кој како и повеќето
други учесници покрај гајдата,
свири и на кларинет, хармони-
ка, кавал и фрула . 
Потоа на сцената се појави
прекрасната Биљана Голубо-
вић, по професија воспитувач
во градинка, со посветеност и
хоби како народна певица во
КУД „Банат“, етно состав „Тра-
диција“ на Дарко Арменски и
на кратко во оркестарот на Са-
ња Илић „Балканика“. Не по-
чести со песните „Ој девојче,
бело и црвено“ во придружба
на младите момчиња од Скопје
Петар Ангелевски, Стефан
Трајковски и Филип Анаста-
сов, како и врањанската свита
„Шетнала се Кузум Стана“.
После еден час фестивалот при-
врши со најавата на македон-
ските гости од Скопје и Демир
Хисар, учениците од ДМБУЦ
„Илија Николовски-Луј“ од На-
соката за традиционална музи-
ка и игра во Скопје, Стефан,
Мартина и Филип како и гајдата
на студентот Петар Ангелевски
од Демирхисар. Петар Анге-
левски започна прв да ја поздра-
ви развеелената публика со ма-
кедонското добредојде и репер-
тоарот на ората „Отидов село
Долнени“ и „Машко рамно“.
Петар е студент на Катедрата за
етнокореологија при Универзи-

тетот „Гоце Делчев“ во Штип,
свири на гајда од пред неколку
години преку самостоен процес
на слушање и учење на истата.
Стефан Трајковски ученик во
трета година во Музичкото учи-
лиште, свиреше со изведба на
кавал и кавалска езгија и се
предтави со орото Ратевка.
Следеше неговата изведба на
гајда и орото Овчеполски Арна-
ут и Црногорка. После харизма-
тичниот Стефан, чие срце игра
за повеќе инструменти и маке-
донска песна, се појави Мартина
Трајковска во изведба на ин-
струментот тамбура. Истата ја
свиривеќетретагодинасоголем
труд и сериозен музички при-
стап во магијата на нејзината из-
ведба. Ги отсвире ората Четвор-
ка од пределот Малешевија (са-
мостојно) и во придружба на
Филип Анастасов ов финалниот
дел, преку звукот на двете там-
бури. Ведриот и насмеан Филип
го продолжи орото „Цано ле, че-
до ле“ од пределот Пијанец. 
Публиката ги наградуваше со
аплаузи, а тие не застануваа. Ја
воздигнаа публиката и со маш-
ката двогласна песна „Ај што
ми биле, три делије“ од пред-
елот Долни Полог во изведба на
двата арслана Стефан и Филип.
Крајот го заокружија со колек-
тивна изведба на македонските
ора „Одено“- Прилепско Поле и
„Кумановка“ од Средорек.
Со нивната изведба заврши и
официјалниот уметнички израз

на 15от Собор на гајдаџии во
Качарево. Овој собор на гајда-
џии ја оправда својата вредност
со самата традициска одржли-
вост веќе деценија и пол, со се-
риозно квалитетниот избор на
учесници и репертоар како и
идејата за македонска гајдарска
опстојливост, валоризација и
афирмација на пошироката бал-
канска музичка традиција. „Со-
борот на гајдаџии„ понуди еду-
кативна можност да се запозна-
ат и слушнат неколку типови на
гајди, трогласни и двогласни со
своите сличности и разлики. 
Најголемата вредност на сами-

от настан е културолошко-
идентитетска. Како што би ре-
кол познатиот музиколог Рис-
тоевић, различните иденти-
тетски поими овозможуваат
позиционирање на човекот,
општеството или културата во
светот Токму ваков тип на ма-
нифестации ја носат улогата и
ја шират целта за одржување
на етничките елементи пред се
на македонското гајдарско и
музичко наследство во сим-
биоза на поширокото српско и
балканско музичко богатство. 

Мр Благица Илиќ, 
етнолог и етнокореолог

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ФЕСТИВАЛ

Гудуричка златна есен
Во гости играорците
од Јабука

Дегустација и на
македонски вина

Минатиот месец во Гудурица
се одржа 19-тата манифеста-
ција „Златна есен“. Во текот на
три дена, посетителите имаа
можност да уживаат во богата
културно-уметничка програ-
ма во која учествуваа околу 20
културно-уметнички друштва
од цела Србија и од Република
Српска. Најавеното учество
на ансамбли од Романија и
Македонија беше одложено
поради моменталната ситуа-
ција предизвикана од панде-
мијата на вирусот Ковид 19.
„Гудурица е симбол на виното
и лозарството, но и на мулти-
етничноста, историјата и кул-
турата на нашите простори, а„
Златната есен “е еден од начи-
ните да се зачува таа тради-
ција“, рече градоначалничката
на Вршац, Драгана Митровиќ,
на отворањето на фестивалот.
Покрај фолклорот, беа органи-
зирани и други програми. Во
центарот беше отворена етно
улица со штандови на бројни
здруженија од Вршац и околи-
ната, кои во оваа прилика ги
претставија своите активности
- ракотворби, носии и храна.
Во оваа прилика на штандот
се претстави и македонското
здружение „Вардар Вршац“,
кое организираше изложба
на стари традиционални но-
сии, предмети и ракотворби.
„Ова беше можност членовите
нанашетоздружениедасесобе-
рати даседружат, а воистовре-
ме ја претставивме македонска-
та култура и традиција која со
децении се негува во Гудурица“,
рече Весна Мицевска Антал,

претседател на здружението.
За сите посетители беше при-
редена и дегустација на маке-
донски вина, како што доли-
кува на ова лојзарско место.
Меѓу гостите на штандот беа
членовите на КУД-от „Васил
Хаџиманов“ од Јабука како и
гости од здружението „Илин-
ден“ од Јабука, така што ова
беше можност за размена на
искуства и идеи за нови заед-
нички проекти и соработка.
КУД-от од Јабука се претста-
ви пред многубројната пуб-
лика во салата на Домот на
културата со традиционални
македонски игри, а публиката
го придружуваше овој настап
со голем аплауз и овации.
Покрај концертот на трубач-
киот оркестар од Гуча, рок
концертот, од програмата из-
двојуваме и спортски натпре-
вари во мал фудбал, шах, пи-
кадо. Ловците организираа
натпревар во стрелање гула-
би од глина, но и готвење гу-
лаш. За најмладите беше ор-
ганизиран маскенбал.
Домаќин на настанот беше
КУД „Виногради“ од Гудурица
со поддршка на градот Вршац,
туристичката организација на
Вршац, МЗ Гудурица и други
спонзори. За љубителите на
вино, сите винарски визби беа
отворени за посетителите три
дена. Дарко Ристески
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ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ 

ЗА ДИЈАСПОРАТА

Преку конкурс до
средства од матицатаИ ОВАА ГОДИНА БЕСПЛАТНИ СТИПЕНДИИ

Од Србија 11 студенти на факултетите во Македонија

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА СРПСКИОТ ДЕЛ НА МЕШОВИТАТА КОМИСИЈА

ЗАСЕДАЊЕ ПО СЕДУМНАЕСЕТ ГОДИНИ
ПОНУДА ЗА ПАРТНЕРСТВО

Зајакнување на
соработката помеѓу

Националните совети
и Народниот

правобранител
Во иднина, Националниот
совет на македонското на-
ционално малцинство со се-
диште во Панчево ќе работи
заедно на решавање на про-
блемот со народните правоб-
ранители на Србија.
Претседателот на
Асоцијацијата на
народни правоб-
ранители на
Србија, Миладин
Нешиќ, испрати
писмо до претседателот на На-
ционалниот совет на Македон-
ците, Борче Величковски, во
кое го покани да потпише дого-
вор за разбирање и соработка.
Како што се истакнува во ова
писмо, целта за склучување на
таков договор е подиректна и
сеопфатна соработка помеѓу
двете организации преку за-
едничко претставување и ак-
ции во заштита и унапредува-
ње на македонското нацио-
нално малцинство во Србија.
За да се постигне оваа цел, не-
опходно е да се постигне це-
лосна еднаквост помеѓу при-
падниците на ова национално
малцинство и граѓаните кои
припаѓаат на мнозинството.
Страните во договорот треба да
постигнат поголем степен на за-
едничка акција, особено кога
станува збор за размена на про-
фесионални искуства, меѓусеб-
ни консултации, заеднички ор-
ганизации на професионални и
образовни активности, работа
на конкретни проекти и истра-
жувања и производство на
стручни научни публикации и
медиумски презентации.
Една од посебните точки на
овој договор треба да вклучу-
ва промотивни активности
за човекови, граѓански и мал-
цински права, а страните во
договорот се обврзуваат да се
грижат за целесообразноста
и ефикасноста на проектите.
Тие, исто така, ќе ги коорди-
нираат плановите за финан-
сирање заеднички програми.

Иако овој договор се уште ја
чека конечната верзија, пре-
тседателот на Македонскиот
совет Борче Величковски по-
сочува дека се работи за но-
вина во односите на Народ-
ниот правобранител со при-

падниците на националните
малцинства:
- „Очигледно е дека Нацио-
налните совети се институ-
ционално признати од ваква
важна организација како што
е Здружението на народните
правобранители на Србија“.
Како прво, како легитимни и
легални партнери во се-
којдневната комуникација со
граѓаните на нашето општест-
во кои се припадници на одре-
дено национално малцинство
и секако во решавањето на
нивните проблеми на најефи-
касен начин. Ова подразбира
одреден, така да се каже, по-
чувствителен пристап кон
проблемите, особено кога ста-
нува збор за жалби поднесени
од Националните совети на
националните малцинства,
сходно и во согласност со За-
конот. Сигурно го поздраву-
вам овој начин на подобрува-
ње на досегашната соработка„.
Овој договор се очекува да
биде потпишан во рок од
еден месец во тековната годи-
на, за што јавноста ќе биде
навремено информирана.
Во меѓувреме, ваков акт за
меѓусебно разбирање и сора-
ботка со Здружението на ом-
будсмани досега е потпишан
од неколку Национални сове-
ти во земјата, кои оценија де-
ка ефектот на заедничката ра-
бота, како на терен, така и
при донесување законски
прописи, е повеќекратен и
корисен. М.В.

Главна цел заштита
на правата на Србите
во Македонија и
Македонците во Србија

По седумнаесет години од пот-
пишувањето на меѓудржавни-
от договор за правата на маке-
донското национално малцин-
ство во Србија и српското на-
ционално млацинство во Ма-
кедонија, во Белград се одржа
седница на српскиот дел на Ко-
мисијата за следење и импле-
ментација на овој договор.
Уште 2004 година тогашната
Република Србија и Црна Гора
и Република Македонија, меѓу-
себно потпишаа меѓудржавен
договор за остварување, след-
ење и имплементација на пра-
вата на српското и црногорско-
то национално малцинство во
Република Македонија и маке-
донското национално малцин-
ство во Република Србија. Овој
меѓудржавен договор, кој има
сила појака од секој закон во
обете држави, освен најголеми-
от законски акт Уставот, рати-
фициран е во парламентите на
двете држави во 2005 година.

Подготвени за работа

Ќе подсетиме за да можат да се
имплементираат членовите кои
се наоѓаат во овој договор и ка-
ко тој би имал правна сила, бе-
ше потребно формирање на ме-
шовита, меѓувладина Комисија
за следење и имплементација на
договорот. Самата Комисија се
состои од два дела кои ги фор-
мираат двете држави, а со неа
копредсеваат двајца именувани
копредседавачи исто така од
обете држави. После повеќего-
дишни неуспешни обиди, пред
извесно време, конечно сме на
праг оваа Комоисија да започне
со својата работа. 
Имено Република Србија доби
покана од македонската страна
да формира комисија и истата
да започне со работа. По трага
на оваа информација Минис-
терството за надворешни ра-
боти на Република Србија пов-
торно формира дваесеточлена
комисија за следење на овј до-
кумт, а на место на председател
на оваа комисија, кој истовре-
мено ќе биде и копредседавач
со севкупната комисија имену-
ван е Немања Старовиќ, држа-
вен секретар во Министер-

ството за надворешни работи
на Република Србија.
Во овој српски дел од заеднич-
ката комисија се наоѓаат пред-
ставници на повеќе министер-
ства и државни органи на
Србија, а пред се Министер-
ството за надворешни работи,
понатаму Министерството за
човечки и малцински права и
општествен дијалог, Минис-
терството за образование и на-
ука, Министерството за култу-
ра и информирање и други.
Полноправен член на оваа Ко-
мисија е и председателот на На-
ционалниот совет на македон-
ското национално млацинство
во Србија Борче Величковски.
На одржаната седница,

српскиот дел на Комисијата
објави дека е спремна за работа
веднаш кога ќе биде формиран
и македонскиот дел на оваа ме-
шовита комисија, а даден е
предлог првата заедничка сед-
ница да биде одржана во Бел-
град. Се очекува дека согласно
предходните активности ќе се
оди на реципроцитет во права-
та кои ги уживаат припадни-
ците на српското национално
малцинство во Македонија и
македонското национално

малцинство во Србија, што
овој документ го дозволува.

Со договорт опфатени сите
прашања

Спрема зборовите на председа-
телот на Националниот совет
на македонското национално
малцинство станува збор за
исклучително важна работа.
Величковски рече:
„Оваа седница ја очекувавме це-
ли седумнаесет години, бидејќи
со имплементација на овој дого-
вор и Србите во Македонија и
Македонците во Србија ќе до-
бијат многу. Станува збор за една
реципроцитетна вредност во по-
веќе области почнувајќи од об-
разованието, преку културата и

информирањето па се до служ-
бената употреба на јазикот и
писмото. Секако не смееме да ја
заборавиме и областата на де-
лотворното учество во јавниот
живот, каде што постои многу
простор за израмнување на пра-
вата на српското малцинство во
Македонија и нашето малцин-
ство во Србија„
Потоа тој додаде:
„Ќе подсетам дека во македон-
скиот парламент со години се-
дат представници на српското

национално малцинство, кое
покрај оваа, во извршната власт
има и државни секретари, по-
мошници министри, начални-
ци, градоначалници, помошни-
ци градоначалници и други јав-
ни функции. Од друга страна
правата во образованите, како
посебна област, овде во Србија
се на завиден ниво за разлика
од истите права кај припадни-
ците на српското малцинство
во Македонија. Оваа се само не-
кој од примерите каде постои
поле за голема работа, а покрај
наведените области тука е сека-
ко и прекуграничната соработ-
ка како битен сегмент за заед-
ничките односи на државите„. 
Инаку ваков вид на меѓуна-
родни документи Република
Србија досега има потпишано
со Унгарија, Романија, Словач-
ка и Хрватска и сите овие ко-
миси веќе одамна работат на
задоволство и од полза на мал-
цинствата во овие земји. Како
што е познато токму поради
имплементацијата на овие до-
говори многу од одредените
отворени работи во правата
на малцинствата во овие
држави се надминати и реше-
ни. Очекувањата од импле-
ментацијата на овај меѓудржа-
вен договор и кај Македонците
во Србија но и кај Србите во
Македонија се големи и се оче-
кува преку него и преку рабо-
тата на мешовитата меѓувла-
дина Комисија набргу да се ре-
шат сите евентуално отворени
прашања.
Очекувано е заедничката сед-
ница на оваа Комисија да се
одржи најверојотно во Србија
до крајот на оваа година.  О.С.

Познати резултатите
од конкурсот за
доделување на
стипендии за
2021/2022 година

Во тек на август месец Минис-
терството за образование и на-
ука на Р.С.Македонија распиша
Конкурс за доделување на сту-
дентските стипендии за стран-
ски државјани за студиската
2021/2022година. Според кон-
курсот се доделуваат 50 студен-
тски стипендии на странски
државјани, кои немаат маке-
донско државјанство, а се со
македонско потекло и живеат
во Албанија, Бугарија, Србија,
Босна и Херцеговина, Хрватс-
ка, Словенија, Косово, Турција,
Романија, Црна Гора и Грција.
Стипендијата се доделува за до-
дипломски студии од прв цик-
лус во Република С. Македонија
и тоа на следните унирвезите-
ти:„Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, „Св. Климент Охридс-
ки“ во Битола, „Гоце Делчев“ во
Штип, „Мајка Тереза“ во Скопје
и Универзитет за информатич-
ки науки и технологии „Св.
Апостол Павле“ во Охрид.

На корисникот на стипендија
добива месечен џепарлак, но
што е побитно целосно му се
надоместуваат трошоците за
студирање: уписнина, бесплат-
но сместување и исхрана во
студентски дом, примарно
здравствено осигурување, тро-
шоци за издавање и продолжу-
вање на дозвола за привремен
престој. Министерството за об-
разование и наука определува
во кој студентски дом ќе се
смести кандидатот кој се стек-
нал со право на стипендија.
За подетални информации за
условите и потребните доку-
менти за конкурирање беше
потребно кандидатите да се об-
ратат до дипломатско-конзу-

ларните пре-
тставништва на
Република С.
Македонија во
горенаведените
држави. 
Кандидатот кој
ќе се стекне со
право на сти-
пендија ја ко-
ристи стипен-
дијата врз осно-
ва на склучен
договор со Ми-

нистерството за образование и
наука со кој се уредуваат меѓу-
себните права и обврски поме-
ѓу давателот и корисникот на
стипендијата.
Во првата половина на септем-
вримесец кандидатите кои се
стекнаа со право на стипендија
беа известени од дипломатско-
конзуларните претставништва
на Министерството за надво-

решни работи на Република
Македонија, кои се во државата
во која кандидатот живее.
И оваа година над десет, поточ-
но единаесет кандидати од Ре-
публика Србија добија стипен-
дија и ќе се запишат на факулте-
тите во Македонија и тоа: двајца
студенти на Фармацевтскиот
факултет во Скопје, еден сту-
дент на Медицински факултет
во Сопје, двајца студенти на Фи-
лолошкиот факултет во Скопје,
тројца студенти на Филозофс-
киот факултет во Скопје, одсек
безбедност, одбрана и мир, еден
студент на Филозофскиот фа-
култет во Скопје, одсек работа и
социјална политика, еден сту-
дент на ФИНКИ во Скопје, и
еден студент на Музичката ака-
демија во Скопје.
Досега во Македонија се испра-
тени над 150 студенти. Им поса-
куваме успешни студии.  М.В.

Министерството за надво-
решни работи на Република
Македонија ги повика сите
заинтересирани организа-
ции, здруженија и поединци,
кои потекнуваат од редовите
на дијаспората, да поднесат
проектни пријави од интерес
за припадници-
те на македон-
ските национал-
ни заедници во
иселеништво.
Проектите во
скенирана форма се доставу-
ваа до Министерството за
надворешни работи преку
електронската пошта на Дип-
ломатско-конзуларнoтo пре-
тставништвo на Република
Македонија во Белград. До-
колку апликантот немаше
можност за скенирање на
проектот, истиот се доставу-
ваше по пошта до надлежно-
то ДКП.
Министерството за надво-
решни работи информираше

дека согласно нивниот внат-
решен Правилник за утврду-
вање на постапката за доде-
лување на проектни средства,
наменети за потребите на
дијаспората, од страна на
Министерот за надворешни
работи ќе биде формирана

Комисија за раз-
гледување и ева-
луација на при-
стигнатите про-
екти. Истата ќе
изготви реше-

ние за распределба на про-
ектните средства.
Апликантите, чии проекти ќе
бидат одобрени од Минис-
терството за надворешни ра-
боти, за истото ќе бидат ин-
формирани преку електрон-
ска пошта. Се очекува, како и
секоја година на припадни-
ците на македонската нацио-
нална заедница во Србија да
бидат одобрени проекти во
вредност од околу 20.000 ев-
ра. М.В.



Довољан је само један клик на
компјутеру да се нечији живот
промени у потпуности. Упасти у
мрежу романтичних превара је
нешто што свакоме може да се
деси. Данас је овакав вид изну-
ђивања новца постао четврта
интернет индустрија на свету,
одмахпослеонлајнклађења,диги-
талне музике и видео-игара.

Усамљеност, карантин, избега-
вање састанака уживо због стра-
ха од заразе коронавирусом, све
већи број људи који већину свог
времена проводе испред мони-
тора довели су до пораста роман-
тичних превара, које прати поли-
ција широм света, у којима се
на организован и суптилан начин
од жртава изнуђују новац и дру-
га материјална добра.

Све почиње малим, почетним
знаком поверења и позивом на
ћаскање или комплиментом који
делује невино и без скривених
намера. Наставља се по осми-
шљеној стратегији и шеми која
се пре или касније понавља.

Особе с друге стране монито-
ра које се налазе било где у све-
ту, или је чак у питању читава
агенција која на овај начин зара-
ђује, стварају лажни профил и
чине све не би ли одабрана осо-
ба поверовала у њихову љубав, а
све с циљем економске користи.

У свету позната као „Roman ce
Scam” или „Love Scam”, роман-
тична или љубавна превара је
нешто на чему преваранти орга-
низовано раде. Проучавају про-
фил особе на основу информа-
ција које je о себи поделилa на
интернету и тако сазнају доста о
својој „жртви” – да ли живи сама,
које су јој слабости и какав јој је
укус.

Ниске побуде

Тај модус операнди добро позна-
ју полиције широм света, али да
би ушлe у траг преварантима и
спречилe даље ширење, потреб-
но је првенствено да особе које
су „упале у мрежу” то признају
саме себи, а затим околини и
полицији. Жртве су, по светским
подацима, најчешће жене изме-
ђу 40 и 65 година, а главну уло-
гу игра усамљеност.

Италијанска полиција је потвр-
дила да је у последњих годину
дана, за време епидемије, број
превара порастао за 10 одсто.
Само у Сједињеним Америчким
Државама постоји више од 1.400
сајтова за онлајн дружење и, мада
нису настали из ниских побуда,
свакако могу да буду искори-
шћени од стране појединаца или
група управо у ту сврху.

Наиме, не ради се само о нов-
цу, како објашњава италијански
криминолог Кристина Брондо-
ни, аутор романа „Стан на послед-
њем спрату”, у коме описује упра-
во овај феномен. Често прева-
ранти траже кола, податке o кре-
дитним картицама, поклоне,
сатове и слично, које им, нажа-
лост, особе често и шаљу.

И док с једне стране монито-
ра компјутера седи реална осо-
ба која је у том тренутку свог
живота усамљена, под стресом,
емотивно рањива, с друге стра-
не могу бити мушкарац, жена
или читава група људи који
наизменично ћаскају са жртвом
нудећи јој све оно што она жели
да чује и види.

Знаци да се ради о превари

Романтичне преваре су крими-
налне радње које имају утврђен
модел. Одабраној особи се удва-
рају, после кратког времена
откривају да су се заљубили и
чине све да се особа с друге стра-
не екрана заљуби, планирају
будућност и сусрет, до кога ника-
да не долази.

Наиме, када треба да дође до
сусрета лицем у лице, преваран-
ти изненада имају милион
разлога због којих су спречени:
саобраћајна несрећа, крађа свих
докумената, празан банковни

рачун због нестанка кредитне
картице. То је први знак да нешто
није у реду. После тога неми-
новно следи молба да им се пру-
жи материјална помоћ.

То мени не може да се деси

У већини случајева жртве роман-
тичне преваре не желе да виде
истину, оправдавају заправо непо-
знату особу која, наводно, живи
на другом крају света, ради као
менаџер на нафтној платформи,
као војник на неком ратишту,
менаџер који је послат ван своје
земље и који нема начина и вре-

мена да другачије упозна потен-
цијалну љубав свог живота.

Већина људи тврди да тако
нешто њима не може да се деси
и да би они одмах схватили да
се ради о превари, али овај
развијени систем на врло дета-
љан и упоран начин „обрађује”
жртву тако да она не слуша ни
оно што јој говоре блиски при-
јатељи, рођаци или властита деца,
а то је да су жртве преваре која
је другима тако очигледна, док
заинтересованој особи није, те
једноставно ни она сама не може
и не жели да поверује да се и
њој тако нешто десило.

Они заиста желе да верују у
то да се одабранику њиховог
срца десило нешто страшно,
попут изненадне болести за чије
лечење је потребна одређена
сума новца, да их је неко покрао
на аеродрому баш пре укрцава-
ња у авион, да су их ударила
кола, да им се дете из претход-
ног брака тешко разболело и
томе слично.

Шта саветују стручњаци

Полиција саветује да прво што
је могуће урадити јесте трагање
за фотографијама особе с којом
су у контакту, како би се увери-
ли да ли користи лажне фото-
графије. Опција „Rever se Ima ge
Sear ching” је добра почетна тач-
ка.

Касније остаје на самој жртви
да одлучи да ли ће особу којој је
дала новац или остала финан-
сијска средства, ако до тога дође,
пријавити полицији и обавести-
ти банку да блокира рачун.

Увек проверите да ли особа с
којом сте ступили у контакт кори-
сти туђе фотографије. Постоје
читаве групе које у свету пружа-
ју подршку људима који су жртве
романтичних превара, не само
на „Фејсбуку” већ и званичне
странице полиције.

Оваквих група за подршку
има у читавом свету, а жртве
су најчешће људи из Америке,
Британије и Аустралије којима
одређене суме новца на први
поглед и не изгледају као пре-
велике, док путовања и остали
поклони вољеним особама, које
често живе у Азији, Африци и
у неким другим сиромашнијим
деловима света, а које никада
нису видели ни преко „Скајпа”
(сем у неким случајевима говор-
них порука на „Вотсапу”), јесу
нешто што се подразумева у
једној вези.

Прекинута чаролија

Доктор Нело ди Мицо је овом
феномену посветио књигу „Пре-
кинута чаролија”, у којој наводи
да је, када се ради о економским
губицима, од свих онлајн крими-
налнихрадњи, ованадругомместу
потежини. Нажалост, премаречи-
ма психолога, ово је нешто што
заиста свакоме може да се деси у
одређеном периоду живота.

Контакти преко интернета
жртвама дају осећај лажне сигур-
ности, и то да су заштићене у
четири зида властитог стана.

Италијанска полиција је у
медијима дала и пример, изме-
ђу осталог, удовице старије од
60 година, чија су деца приме-
тила да јој нестају скупи пред-
мети из куће, као и велике коли-
чине новца с рачуна, док на кра-
ју нису открили да је она у онлајн
вези с непознатом особом која
је „позајмила” фотографију чове-
ка који живи на другом крају
света и који нема никакве везе
са читавом причом.

Ова жена, као и скоро све дру-
ге жртве романтичне преваре,
није желела да прихвати истину
ни након свих доказа. Наиме,
жртве лакше подносе економ-
ски губитак од емотивног губит-
ка, јер им је изузетно тешко да
прихвате да особа за коју су се
везали заправо не постоји.

Шта радити, а шта не

Полиција саветује да, поред пре-
траге послате фотографије на
„Гуглу” или другим претражи-
вачима, предност треба дати
разуму, а то значи – ако смо већ
прихватили захтев за пријатељ-
ство на „Фејсбуку”, онда је разум-
но упитати се зашто нека особа
која за себе тврди да ради као
доктор или менаџер уопште има
потребу да тражи некога ко живи
на другом крају света и с ким је
веза реално тешко остварива с
обзиром на велику удаљеност.

Затим, кажу стручњаци, немој-
те слепо веровати особи коју
никада нисте видели да се толи-
ко заљубила у вас. Чим та иста
особа почне да тражи новац или
поклоне – мобилни телефон, сат,
„Ајтјунс” карте и слично, потреб-
но је прекинути сваки контакт и
блокирати ту особу.

Никада не остављајте тој осо-
би податке о вашој кредитној
картици, јер на крају можете не
само да испаштате због празног
рачуна већ и да будете кривич-
но гоњени због прања новца.

Никада не шаљите интимне
фотографије. И никада не забо-
равите да је на интернету могу-
ће све лажирати – преко про-
фила, фотографија, пријатеља,
званичних докумената, фотоко-
пија пасоша, бројева телефона
и слично.

Стручњаци такође упозорава-
ју да преваранти могу да се пред-
ставе и као адвокати особа с
којима је започета онлајн веза,
као локална полиција земље из
које долази преварант, адвокат
који је специјализован за интер-
нет преваре и слично.

Обратите се пријатељима (или
их слушајте ако вас упозоравају
да нешто није у реду), психоло-
зима и полицији и верујте да то
и вама може да се деси. Јер
милиони примера људи свих
друштвених слојева, порекла и
образовања то доказују.

ТЕМА БРОЈА
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УСАМЉЕНИ НА МЕТИ ПРЕВАРАНАТА

ЉУБАВ НА ИНТЕРНЕТУ МОЖЕ ВАМ ИСПРАЗНИТИ НОВЧАНИК

КОРИСНА УПУТСТВА ЗА ЗАШТИТУ ВАШИХ ПОДАТАКА

ОДЕЉЕЊА ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

1. Пре него што било коме

проследите информације о

себи, сазнајте како ће се

користити и да ли ће и коме

од стране примаоца даље

бити прослеђиване.

2. Уколико вршите плаћање

преко интернета, редовно

контролишите стање на свом

рачуну, водите рачуна о томе

на коју интернет страницу се

логујете, на њен изглед и

сигурносне протоколе који се

на тим страницама користе.

3. Водите рачуна о вашој

електронској пошти коју сте

проследили, као и о оној коју

примате. Немојте одговарати

на поруке са ознаком „спам”

уколико нисте сигурни да

познајете пошиљаоца, пошто

се углавном заправо ради о

ризичним порукама намење-

ним да се ваш рачунар ком-

промитује или да се метода-

ма социјалног инжењеринга

дође до ваших личних и дру-

гих података од значаја за

извршиоце кривичних дела.

4. Чувајте податке с ваших

платних картица, податке о

вашим банковним и другим

рачунима и избегавајте кори-

шћење личних података на

интернету, као што су, на

пример, датум рођења, број

телефона и сл.

5. Немојте давати информа-

ције о себи путем телефона,

преко електронских порука

или на интернет сервисима

уколико нисте сигурни, или

не знате с ким комуницирате.

6. Чувајте информације у

електронском облику на

сигурном месту и, уколико

постоји могућност, на уређа-

јима без интернет конекције

или на преносивим носачима

меморије (УСБ, преносиви

хард-диск и др.).

7. Лозинке за електронске

налоге за пошту и др. никада

немојте да чувате аутоматски

у пољима за унос.

8. Када вршите даунлоудова-

ње са интернета, водите

рачуна о томе које податке

остављате приликом реги-

страције, пошто се ти подаци

од стране извршилаца кри-

вичног дела врло често на

овај начин прикупљају ради

њихове даље злоупотребе

(врло је чест случај да се

подаци прикупљају на интер-

нет сајтовима с порнограф-

ском садржином који су под

контролом извршилаца кри-

вичних дела, на интернет сај-

товима преко којих се могу

преузети различити забавни

мултимедијални садржаји

као што су рачунарске игри-

це и др.).

9. Кад год је могуће, избега-

вајте постављање на интер-

нет ваших фотографија, које

могу бити јавно доступне

другим корисницима, без

могућности контроле.

СЛОМЉЕНОГ СРЦА И ПРАЗНОГ НОВЧАНИКА

Један од популарних америч-

ких ријалити програма „90

дана за заљубљивање” („90

Days to Fall in Love”) – који

прати живот Американаца

који упознају партнере из

других делова света на интер-

нету – приказао је неколико

случајева романтичне прева-

ре, међу којима и случај Аме-

риканца и Украјинке чија је

„веза” трајала седам година,

током којих је он послао више

од 100.000 долара.

Иако се данас о поједи-

ним учесницима зна да нису

наставили везу, која запра-

во никада није ни постојала,

новац који су послали пре-

варантима заувек је нестао,

а они су остали сломљеног

срца и празног новчаника.
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У оквиру акције „Октобар – месец чисто-
ће”, коју традиционално организује ЈКП
„Хигијена”, радне јединице „Чистачи”
и „Одношење отпада” односе кабасти
отпад у периоду од 1. до 29. октобра, од
7 до 15 сати. У истом том периоду гра-
ђани могу добити додатна објашњења
о овој акцији путем телефона 327-000
и 310-203.

Ево информација за све наше суграђа-
не који су се распитивали када ће рад-
ници „Хигијене” односити кабасти отпад
из њихових насеља и када да припреме
стари намештај, белу технику, амбала-
жу, ауто-лимарију, гуме, баштенско
смеће и сав други отпад изузев грађе-
винског шута.

Јесте ли нешто пропустили?

У петак, 8. октобра, камиони ће прокр-
старити свим улицама у којима је отпад
сакупљан од почетка акције. Понавља-
мо које су то улице биле у случају да сте
пропустили долазак чистача у ваш крај.

У петак, 1. октобра, на распореду су
биле следеће улице: Мученичка, Тесли-
на, Вука Kараџића, И. Барајевца, Косов-
ска, Штросмајерова, Ђуре Јакшића, Н.
Ђурковића, Кеј Радоја Дакића, Досите-
јева, Бате Михаиловића, насеље Сода-
ра, Солара, Трг слободе, Војводе Радо-
мира Путника, Војводе Петра Бојови-
ћа, Мите Топаловића, Петра Арачића,
Трг краља Петра I, Војводе Мишића,
Његошева, Немањина, Карађорђева до
Моше Пијаде, Браће Јовановић, Свето-
зара Милетића, Бранка Радичевића,
Браће Јовановић 33-а, Змај Јове Јова-
новића, као и ОШ „Стевица Јовано-
вић”, Техничка школа „23. мај”, ОШ
„Јован Јовановић Змај”, Гимназија
„Урош Предић”, а у понедељак, 4. окто-
бра, Баваништански пут и стара Миса.

У уторак, 5. октобра, отпад је одно-
шен из следећих улица: Милоша Тре-
бињца, Цара Душана, Првомајске, Цара
Лазара, Максима Горког, Жарка Зре-
њанина, из насеља Зеленгора, Нуши-
ћеве, Краљевића Марка, из насеља Тип
Станко, Пепељара, В. Жестића, Петра
Прерадовића, Ф. Вишњића, Др Свети-
слава Касапиновића, 6. октобра, Др
Жарка Фогараша, Бранка Ановића,
Таковске, ОШ „Бранко Радичевић”, ОШ
„Мара Мандић” и СШ „Никола Тесла”.

У среду, 6. октобра, акција се настави-
лана следећим локацијама: насеље Тесла,
Ослобођења, Лава Толстоја, Милке Мар-

ковић, Кнеза Михаила Обреновића, Чуми-
ћева, Јосифа Маринковића, А. Макси-
мовића, Др Марије Прите, Петра Кочи-
ћа, Радоја Домановића, Граничарска,
Пере Сегединца, Стеријина, Милоша
Обреновића, Стевана Шупљикца, Желе-
зничка станица „Предграђе”, ОШ „Иси-
дора Секулић”, ОШ „Ђура Јакшић”.

У четвртак, 7. октобра, на распореду
су биле улице: Димитрија Туцовића,
Марка Кулића, Хајдук Вељкова, Патри-
јарха Чарнојевића, Матије Гупца, Иве
Курјачког, Михајла Пупина, Јове Мак-
сина, Уроша Предића, као и ОШ „Васа
Живковић”.

Управо те локације ће камиони „Хиги-
јене” поново обићи у петак, 8. октобра.

Наставак акције

У понедељак, 11. октобра, на распоре-
ду су следеће улице: Карађорђева од
Моше Пијаде до Книћанинове, Тана-
ска Рајића, Книћанинова, Светозара
Шемића, Јовице Безуљевића, Славка
Бокшана и простор око Железничке
станице „Аеродром”, Јабучки пут и
Караула, као и насеље Скробара.

У уторак, 12. октобра, кабасти отпад
треба да припреме становници следе-
ћих улица: Светог Саве, Ружине, Кочи-
не, Синђелићеве, Браће Југовића, Југ
Богдана, Милоша Обилића, Мајке Југо-
вића, Топлице Милана, Косанчић Ива-
на, Моше Пијаде, Нишке, Краљевачке,
Ивана Милутиновића, Стевице Јовано-
вића, насеља Котеж 1 и Котеж 2, као и
Машинска школа.

У среду, 13. октобра, на реду је део насе-
ља Војловица, односно улице: Јанка Чме-
лика, 7. јула, Добровољачка, Гробљанска,
Борачка и Пољска, као и насеље Топола.

У четвртак. 14. октобра, акција се
наставља у Војловици, а отпад ће се
скупљати у следећим улицама: Спољ-
ностарчевачкој, Јаношиковој, Свето-
зара Марковића, Шандора Петефија,
Братства–јединства, те у ОШ „Брат-
ство–јединство” и ОШ „Борисав Петров
Браца”.

У петак, 15. октобра, чистачи ће ради-
ти по позиву грађана и обилазити терен
који су посетили од 11. до 14. октобра.

Последња недеља

У недељи након тога на реду је Старче-
во: у понедељак, 18. октобра, чистачи
ће најпре обићи доњи крај села, у уто-
рак ће проћи кроз горњи крај, у среду
кроз Шумице, а у четвртак поново кроз
Радничко насеље. За петак, 22. окто-
бар, предвиђен је рад по позиву грађа-
на, а радници „Хигијене” ће још јед-
ном обићи цело село.

У понедељак, 25. октобра, на распо-
реду су први и други рејон Долова, а у
уторак, 26. октобра, трећи и четврти
рејон истог села. У среду, 27. октобра,
кабасти отпад треба да припреме ста-
новници Стрелишта и насеља Стари
Тамиш, као и Основне школе „Мика
Антић” и „Борисав Петров Браца”.

У четвртак, 28. октобра, радници
„Хигијене” посетиће следеће локације:
насеље Младост, Кајмакчаланску, Пели-
стерску, Новосељански пут до Надела,
насеље Кудељарски насип, СШ „Јосиф
Панчић” и ОШ „Свети Сава”.

Последњег дана акције, у петак, 30.
октобра, „Хигијена” ће радити по пози-
ву грађана и обилазити све улице које
су биле обухваћене овом акцијом током
читавог месеца.

Рушење објекта на простору „Славине”,
културно-историјског наслеђа које је
остало од породице Вајферт, наишло је
на различите реакције Панчеваца. Пла-
нирано је да на тој локацији буде изгра-
ђен пословно-стамбени комплекс, који
по плану и пројекту треба да се састоји
од две четвороспратнице с 33 стана,
пословног простора и две ламеле зграда
са 118 станова и подземном гаражом.

На иницијативу Града Панчева и
Завода за заштиту споменика културе,
инвеститору је дат предлог за подиза-
ње споменика Ђорђу Вајферту, који би
се налазио на тргу на улазу у комплекс
„Славина”. Питали смо наше суграђа-
не шта мисле о томе.

СЛАЂАНА СИМУЛОВ, 
слободни уметник:

– Мислим да је Ђорђе Вајферт заслу-
жио да има споменик у Панчеву, доста је
задужио град. Био је озбиљан инвеститор
и индустријалац, имамо прву пивару на
Балкану захваљујући њему. Поздрављам
идеју да се њему подигне споменик. Што
се тиче самог рушења комплекса, сма-
трам да није требало тако и да није тре-

бало да дође до тога, али цела Србија нам
је порушена. Ја бих волела да се направи
музеј Ђорђу Вајферту, да се неко сети од
ових инвеститора да му сазида и заду-
жбину. Он је стварно задужио овај град.

НИКОЛА ЧИКИЋ, 
пензионер:

– Да вам кажем, ја сам за сваку градњу
која је корисна, што улепшава. У Панче-
ву је тога мало. Немам ништа против ако
се гради нешто што је корисно, ако се
додаје, а не одузима. Смета ми ако неко
поломи дрво, а не ако засади ново. Сме-
та ми што не гледамо мало шире, што се
не трудимо да оставимо нешто иза нас,
да надоградимо и дамо, а не само да узи-
мамо. Вајферт нас је задужио и треба му
подићи споменик, али има још пуно
великана који су оставили за собом и
име и наслеђе, а које смо заборавили.

СТЕФАН РАДОИЧИЋ, 
IT веб-дизајнер:

– Мислим да је Ђорђе Вајферт заслу-
жио споменик. Био је истакнути грађа-
нин нашег града, треба му указати
поштовање на тај начин.

ЂЕРЂ ЕРЕШ, 
професор ликовне културе:

– Споменик је требало подићи мно-
го раније и покренути то питање.
Локација је у реду с обзиром на то да
је то била његова својина. Мада, можда
би требало да се подигне и на неком
видљивијем и прометнијем месту.
Био би ред да се одужимо човеку за
све што је учинио за наш град.

ЈОВАНКА ЈЕМИНОВИЋ, 
пензионерка:

– Мишљења сам да Вајферт дефи-
нитивно заслужује и треба да има
споменик. Требало би да и млади и
стари знају ко је био Ђорђе Вајферт,
који је нераскидиво везан за Пан-
чево.

СНЕЖАНА САБЉИЋ АНДРИЋ, 
професорка немачког у пензији:

– Засигурно треба подићи споме-
ник како доликује, али требало би
лепше и боље обележити и део где је
живео. Ваљало би обновити и среди-
ти кућу и пивару, да се зна да је то
Вајфертово. Сузана Јанковић

Ђ. ЕРЕШС. РАДОИЧИЋ Ј. ЈЕМИНОВИЋ С. САБЉИЋН. ЧИКИЋС. СИМУЛОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електрич-
ној мрежи, у петак, 8. октобра, од
8.30 до 11.30, без струје ће бити згра-
да Водне заједнице у Улици Моше
Пијаде 19.

У понедељак и уторак, 11. и 12.
октобра, планиран је низ искључења
у Банатском Новом Селу. Најпре ће у
понедељак, од 8 до 11 сати, без струје
бити део Улице 1. маја од Братства–
јединства до Маршала Тита, део Ули-
це маршала Тита од 1. маја до Вино-
градске (парна страна), Улица 1. маја
32–36 и Маршала Тита 4–34. Од 11.30
до 14 сати струје неће имати део Ули-
це братства–јединства од Улице 1.
маја до Виноградске и Улица брат-
ства–јединства 2–34 и 3–39.

У понедељак, од 8.30 до 14.30, искљу-
чења су планирана и за део Панчева, и
то такође за Улицу братства–јединства
од броја 191 до краја улице ка Пољској
улици, али и за Гробљанску улицу, Ули-
цу Шандора Петефија 122–166 и за
Улицу Светозара Марковића 137–189.

У уторак се настављају радови у

Банатском Новом Селу. Од 8 до 11
сати струје неће имати Улица Вука
Kараџића од Маршала Тита до Брат-
ства–јединства, као и део Улице Вука
Караџића 2–6 и 1–17, затим Улица
братства–јединства од Вука Kараџића
до Иве Лоле Рибара и део Улице брат-
ства–јединства 62–68 и 61–75. Од
11.30 до 14 сати на реду су Улица
маршала Тита 54–74 и део исте те
улице од Улице Вука Kараџића до
Улице Иве Лоле Рибара.

У среду, 13. октобра, од 8.30 до
14.30, биће искључења у Панчеву, и
то у Улици Јанка Чмелика од Улице
С. Марковића до Братства–јединства,
у Улици братства–јединства – први
просек, затим 50–86 (парна страна) и
53–109 (непарна страна), те у Улици
Шандора Петефија од 28 и 31 до
Добровољачке улице, као и у Основ-
ној школи „Братство–јединство”.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, наја-
вљени радови бити отказани, као и да
ће у случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на мре-
жи можете пријавити на телефон 319-
220. Информације о радовима на елек-
тродистрибутивној мрежи ажурирају
се свакодневно, а можете их пратити
на порталу elek tro voj vo di na.rs.

Ко има право на накнаду
за телесно оштећење?

Контрола беса

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Баш недалеко од места где је наста-
ла ова фотографија, у Дому омла-
дине, ради психолошко саветовали-
ште за младе узраста од 15 до 30
година. Тим врхунских стручњака
нуди одличне савете за превазила-
жење различитих проблема с који-
ма се припадници млађе популаци-
је сусрећу. Оно што је најбоље од
свега, јесте чињеница да је одлазак
у саветовалиште бесплатан и да вам

не треба упут нити здравствена књи-
жица.

Надамо се да особа која је ово
урадила недужној канти има изме-
ђу 15 и 30 година и да ће послушати
нашу препоруку и отићи у саветова-
лиште. Тамо ће добити одличне саве-
те за то како да савлада свој бес а да
притом не настрада ниједна канта
нити било који други предмет или
не дај боже особа.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА МИСЛИТЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ВАЈФЕРТУ?

То је требало учинити и раније

Наш суграђанин који је претрпео
повреду на раду обратио нам се са
жељом да сазнамо које услове треба
да испуњава особа да би стекла пра-
во на накнаду за телесно оштећење.
Одговор на то питање постоји на веб-
-презентацији Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО). Преносимо га у целости.

„Право на новчану накнаду за теле-
сно оштећење имају осигураници
код којих је, због повреде на раду
или професионалног обољења, дошло
до губитка или битнијег оштећења
појединих органа или делова тела.
Висина новчане накнаде за телесно
оштећење одређује се, у зависности
од утврђеног процента телесног оште-
ћења, од 30% до 100% (о чему одлу-
чује орган вештачења Фонда), од
основа утврђеног прописима који су

се примењивали до 9. априла 2003.
године, и усклађује се на исти начин
као и пензије.

„Захтев за остваривање права на
ову накнаду, с детаљима о потреб-
ној документацији, може се наћи у
менију ’Обрасци’ на веб-презента-
цији Фонда ПИО. Осигураници и
корисници пензије који имају стаж
осигурања само у Републици Србији
попуњавају образац с назнаком
’филијала’, а они са стажем из ино-
странства – образац с назнаком
’дирекција’.

„Накнаду можете примати на теку-
ћи рачун, на рачун установе у којој
сте смештени, на девизни рачун у
складу са споразумом о социјалном
осигурању (ако имате пребивалиште
ван територије Републике Србије) и
преко овлашћеног лица.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Без струје више делова
Панчева и Банатског 

Новог Села

ТРАЈЕ АКЦИЈА „ОКТОБАР – МЕСЕЦ ЧИСТОЋЕ”

КАДА ЋЕ РАДНИЦИ „ХИГИЈЕНЕ”
ОДНОСИТИ КАБАСТИ ОТПАД



Рок за завршетак 
је до краја месеца

Важно је направити
што бољи одабир сорте

Озима пшеница у јужном Бана-
ту заступљена је на неких 12 до
15 одсто површина током
последњих двадесетак година. У
преводу, то је између 18.000 и
22.500 хектара од укупних
150.376 хектара под ораницама
у четири општине, али је, према
речима дипл. инж. Богдана Гара-
лејића, стручног сарадника за
ратарство Пољопривредно-саве-
тодавне службе (ПСС) Институт
„Тамиш”, тешко испратити тач-
ност ових површина иако посто-
је начини да се ово данас уради
преко алата који се користе у
оквиру сателитских снимака.

– Неупоредиво важније је
направити најбољи могући ода-
бир сорте, што је на сваком од
произвођача, у чему, поред лич-
ног искуства, може да им помог-
не и коришћење резултата огле-
да ПСС-а на овој територији. На
основу њих можемо да кажемо
како су приноси зависили од
сорти, као и од године до годи-
не, па су се у 2016, 2017. и 2021.
кретали од девет до девет и по
тона по хектару; лане је тај про-
сек износио око осам, а у 2018.
и 2019. години – седам и мање.
Ако у разматрање узмемо послед-
ње године, које су биле климат-
ски различите, можемо назна-
чити и одређене специфично-
сти – каже Гаралејић.

Приноси зависе 
и од климатских услова

Овај стручњак наводи да је, реци-
мо, јесен 2018. године важила
за изузетно суву, почев од јануа-
ра, фебруара и априла, док је
ницање биљака било евиденти-
рано тек са отапањем снега у
другом месецу. Баш у време када
је требало да пшеница крене у
пораст стабла или влатање није
било падавина, па је тешко кори-
шћен примењени азот у другој
прихрани. Мај je био с довољно
падавина, а период до почетка
жетве био је умерено хладнији,
што је довело до мање успешне
производње.

– Јесен 2019. почиње малим
резервама влаге у септембру од
30 литара по квадратном метру,
као и сушом у октобру, месецу
сетве и ницања, али с довољно
влаге до краја године за ницање.
Пролеће је другачије, па имамо у
2020. годинисушан април, супрот-
но у односу на март 2019, када
уопште нема падавина и прак-
тично се не развијају секундарна
стабла све до маја, када пада 165
л/м2 и сви усеви су пуни незре-
лих ситних зелених класова у
жетви – истиче стручњак.

Он се на крају осврнуо и на
минулу производну годину, која
почиње у октобру идеалним усло-

вима за раст и развој посејаних
усева, који избокорени улазе у
зиму, пролазе кроз њу и, у дру-
гој декади топлог фебруара, бива-
ју пресечени голомразицом од
– 10 до – 14,5 °C, без снега и у
трајању од скоро 72 сата.

– Велики број сорти губи лисну
масу, како на главном стаблу,
тако и на бокорима. Са одгова-
рајућом сетвеном нормом одр-

жан је склоп биљака чија се лисна
маса обновила и на крају дала
довољан број примерних класо-
ва с крупним и бројним зрнима
по класу, што је за резултат има-
ло неочекивано високе, па чак и
неке рекордне приносе – прича
запослени у Институту „Тамиш”.

Битни и предусеви

Гаралејић истиче да треба ода-
брати повољне предусеве као
што су сунцокрет и соја, па тек
онда кукуруз и шећерна репа,
чему у прилог говоре и огледи.

– Жетвене остатке треба добро
уситнити и уједначено распоре-
дити још у жетви предусева. Уко-
лико је основна обрада конзер-
вацијска, треба се консултовати
са стручњацима о томе да ли
сејалица може да обави квали-
тетну сетву у тим условима. То
значи да треба увећати број про-
хода у припреми или унајмити
квалитетну сејалицу. Приноси
сорти озиме пшенице у макроо-
гледу на различитим системима
обраде земљишта говоре у при-
лог томе да су нешто бољи резул-
тати добијени класичном обра-
дом него конзервацијском и реду-
кованом. Поред тога, требало би
уводити сталне трагове на пар-
целама, па макар оне биле и
величине само једног катастар-
ског јутра – говори Гаралејић.

Када је реч о примени основ-
ног ђубрива, препоручује се да то
буде на основу анализе земљишта.

– Не треба у континуитету
уносити велике количине фос-
фора. Уколико је ранијих годи-
на унос МАП-а био већи од 100

килограма по катастарском јутру,
неопходно је изоставити високе
вредности фосфора у НПК фор-
мулацијама. С друге стране, ако
неко користи сејалицу с депо-
зиторима минералних ђубрива,
максимална количина не би тре-
бало да пређе 250–300 килогра-
ма по хектару, што зависи од
анализе и препоруке. Амонијач-
но-нитратни облик азота олак-

шава разлагање жетвених оста-
така, јер се њиме хране микро-
организми, те се спречава азот-
на депресија у пролеће. Коли-
чина од 30 до 35 кг/ха активне
материје је препоручљива, а од
минералних ђубрива се може
користити АН или КАН – наво-
ди стручњак.

Лоши услови за ницање

Као најважнији чинилац 
производње Гаралејић види роко-
ве сетве. Код домаћих селекци-
ја озимих пшеница тај период
креће од 5. октобра па до краја
месеца, док је код увозних сор-
ти он краћи за десетак дана.

– Давно нисмо имали огледе
с роковима сетве стрних жита,
јер их је, у случају Института
„Тамиш”, тешко спровести.
Углавном је немогуће на време
одвојити и припремити повр-
шину за то. Било би добро посе-
јати више сорти, што је значај-
но за произвођаче, али обично
нема достављеног семена у сеп-

тембру. Основно питање је када
започети сетву, а моја препору-
ка, на основу претходних неко-
лико година, јесте да пшеницу
треба сејати од 10. октобра до
краја месеца. Имамо опет екс-
тремно сушни септембар; при-
према је урађена на сувом земљи-
шту и услови за ницање су лоши.
Најгоре је кад падне киша, која
само иницира клијање и после

је дочека суша. Није проблем
оставити семе у сувој земљи;
проблем је када падну веће коли-
чине падавина и онда имамо,
најчешће, лош квалитет сетве –
објашњава Гаралејић.

Квалитет сетве подразумева
уједначену дубину од четири цен-
тиметра (плус/минус пола цен-
тиметра) и број зрна по квадрат-
ном метру одређен за сорту.

– Прихрану треба започети
лакоприступачним облицима азо-
та, непосредно пред кретање веге-
тације, и користити постојеће
сталне трагове у усеву. Препору-
чене количине се одређују Nmin
методом, хлорофилметром или
NDVI уређајем. Друга прихрана
се, такође, препоручује коришће-
њем првенствено хлорофилме-
тра или NDVI уређаја. У обзир
долазе и снимања BAS техноло-
гијом са NDVI сензорима, наро-
чито ако су површине велике и
на теже оцедним земљиштима
без сталних трагова, а уз употре-
бу GPS уређаја за навођење при-
ликом прихране – набраја струч-
њак из Института „Тамиш”.

И напослетку он сугерише про-
извођачима да прате препоруке
саветодаваца заштите биља ПСС-а
и извештаје Прогнозно-извештај-
не службе у заштити биља АП
Војводине, у којој учествују све
војвођанске пољопривредно-саве-
тодаве службе, као и да их се
придржавају од момента приме-
не свих пестицида од јесени па
до краја вегетације. Нарочито
треба обратити пажњу на напад
инсеката у току јесени ради спре-
чавања преношења вируса на усев.
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Mеморијални извиђачки више-
бој „Ивица Прањић” приређен
je седамнаести пут, од 1. до 3.
октобра, у част прерано пре-
минулом старчевачком изви-
ђачу.

Поред старчевачких скаута,
такмичењу су присуствовали и
гости из Обреновца, Београда
и Панчева, а највише њих има-
ло је између 11 и 18 година.
Треба истаћи да су спровођење
овог програма преузели упра-
во млади тог узраста из Одре-
да извиђача „Надел”, као што
су шеснаестогодишњи Вања
Денингер и Марко Стана.

Ово је иначе последњи камп
на отвореном у овој години,
али је први пут подигнут у
школском дворишту и одлич-
но је организован по принци-
пу „нула отпада”, то јест гото-

во без бацања хране или кори-
шћења амбалаже и хемикали-
ја за прање, a и све друго je
раздвајано за рециклажу.

Скаути су се такмичили у 13
махом традиционалних дисци-
плина, попут паљења ватре,
везивања чворова, цртања објек-
та, брзог подизања и спушта-
ња шатора... На крају су у кон-
куренцији млађих извиђача
(11–15 година) прво место зау-
зели домаћини, испред две пан-
чевачке екипе, док су код ста-
ријих (15–19 година) најбољи
били Београђани, а други и
трећи Обреновчани.

Банатски Брестовац: Радници
ЈКП-а „Комбрест” и даље саде
цвеће у центру села. Фудбал-
ски клуб „Будућност” је уз
помоћ спонзора, захваљујући

ангажовању председника клу-
ба, успео да набави самоходну
косачицу. У школи је у току
„Дечја недеља”. 

Банатско Ново Село: У току су
радови на уређењу зграде Месне
заједнице, као и акција попра-
вљања уличне расвете, док се,
након више послатих пријава
о присуству паса луталица, још
увек чека реакција „Зоохиги-
јене”. Ове недеље треба да иза-
ђе штампано издање новина
Дома културе, а та установа
започиње реконструкцију јед-
не просторије која ће послу-
жити за часове индивидуалне
наставе панчевачке музичке
школе.

Долово: Делегација Града Пан-
чева, коју су чинили Маја Вит-
ман, Миленко Чучковић и

Тигран Киш, посетила је у петак
1. октобра, локално удружење
пензионера. Поводом Дана
ослобођења Долова у Другом
светском рату, поштоваоци
НОБ-а из Долова положили су
у понедељак, 4. октобра, венац
поред спомен-плоче испред

Дома културе. Промоција
видео-спота за песму „Вино из
Долова” биће одржана у среду,
6. октобра, у 11 сати, у малој
сали Градске управе града Пан-
чева.

Глогоњ: Почело је крпљење
рупа на асфалту у појединим
улицама. Циркуска представа
је одиграна у суботу, 2. окто-
бра, на спортском центру, а два
дана касније, поводом „Дечје
недеље” и Дана школе ОШ „4.
октобар”, наступио је кловн
Шашавко у Дому културе. 

Иваново: Ученици ОШ „Моша
Пијаде” учествовали су на
манифестацији „У бојама руја”,
уприличеној у суботу, 2. окто-
бра, на Чардаку. Због епиде-
мијске ситуације, овогодишња
„Дечја недеља” реализује се од
понедељка до петка на нивоу
одељења продуженог боравка.

Јабука: Месна заједница ове
недеље започиње санирање
рупа на путевима у селу, па
моли све учеснике у саобраћа-
ју да имају разумевања и да
поведу више рачуна због радо-
ва. Филм „Тома” приказан је у
уторак и среду, 5. и 6. октобра,
у Дому културе.

Качарево: У току је рециклажа
локалне депоније. Удружење
Македонаца „Вардар Качаре-
во” угостило је делегацију маке-
донске Агенције за иселени-
штво у уторак, 5. октобра.

Омољица: Месна заједница оче-
кује да ће до краја године бити
асфалтирано неколико улица.
У школи је у току „Дечја неде-
ља”.

Старчево: Протеклог викенда
је одржан седамнаести Мемо-
ријални извиђачки вишебој
„Ивица Прањић”. Домаћа цир-
куска трупа „Микијус” насту-
пила је у понедељак, 4. окто-
бра, на локалном стадиону. У
оквиру „Дечје недеље”, креа-
тивна уметничка радионица
при секцији Студио Д „Пчели-
ца” приредила је два дружења
у галерији „Боем”. 

Месне актуелности

У СТАРЧЕВУ ОДРЖАН 

МЕМОРИЈАЛНИ ВИШЕБОЈ

Извиђачи памте Ивицу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПОЛОЖЕН ВЕНАЦ У ЗНАК СЕЋАЊА НА БОРЦЕ ПАЛЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Обележен Дан ослобођења Долова
У Долову се 4. октобар обележава
као дан када је село 1944. године
ослобођено у Другом светском
рату, а тог датума поштоваоци
Народноослободилачке борбе
(НОБ) полажу венац поред спо-
мен-плоче испред Дома културе.

Тако је било и прошлог поне-
дељка, када се из поменутог 
разлога окупило десетак члано-
ва месног одбора Удружења бора-
ца из свих ратова од 1941. до
1945. године.

Међу њима је, као увек досад,
био и Никола Бразован, доско-
рашњи председник те организа-
ције, који истиче да је ово један
мали гест подсећања на осам-
десет двоје бораца погинулих за
слободу, чија су имена наведена
на спомен-плочи.

– Они су део групе од преко
400 омладинаца који су углав-
ном били у саставу 12. војвођан-
ске бригаде, формиране у Војло-
вици 8. септембра, а махом су
пострадали на Сремском фрон-
ту и у бици код Батине, где су
партизани водили жестоке бор-
бе с немачким окупатором. Тамо
је, рецимо, погинуо суграђанин
Јован Грубетић, што сам лично
сазнао, док деведесет одсто њих
никада није пронађено. Мој отац
је међу првим Доловцима оти-
шао у партизане, још у мају 1944.
године, а пао је јануара идуће
године негде у Босни. Иначе,
совјетске и партизанске снаге зау-
зеле су Долово практично без
борбе, док се под ослобођењем
сматра дан када су се предали

жандари који су били део окупа-
торске власти – каже Бразован.

У Долову већ око пет годи-
на нема живих аутентичних

бораца из Другог светског рата,
а чланови Удружења су њихо-
ви потомци и поштоваоци
НОБ-а.

ПРЕПОРУКЕ СТРУЧЊАКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОЗИМЕ ПШЕНИЦЕ

СЕТВУ ТРЕБА ЗАПОЧЕТИ ОВИХ ДАНА

Квалитет сетве 
подразумева 
уједначену дубину од
четири центиметра
(плус/минус пола 
центиметра) и број
зрна по квадратном
метру одређен за сорту.

Нарочито треба обратити пажњу на напад инсеката у
току јесени ради спречавања преношења вируса на усев

Дипл. инж. Богдан Гаралејић, 
стручни сарадник за ратарство Института „Тамиш”

Чланови локалне организације удружења бораца

Скаути се надметали у традиционалним
дисциплинама

Како се (у право време) посеје, тако ће (добро) да никне
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Игор Амиџић је рођен 1987.
године у Бјеловару, где је про-
вео рано детињство. Игорова
породица се 1997. године наста-
нила у Панчеву. Похађао је ОШ
„Свети Сава” и Машинску шко-
лу Панчево, а 2010. године на
београдској Политехничкој шко-
ли дипломирао је индустријски
дизајн. Тренутно живи и ради у
Минхену.

ПАНЧЕВАЦ: Kако сте почели да
се бавите ербраш (air brush) умет-
ношћу?

ИГОР АМИЏИЋ: Током сту-
дија дизајна на Политехници.
Заправо, била је то идеја мог дра-
гог пријатеља Милоша Марко-
вића Мрке. Милош је пратио тада
популарне емисије на каналу
„Дискавери”, где је схватио коли-
ко је ауто-мото ербраш уметност
цењена и плаћена у Америци.
Испоставило се да у то време,
негде 2007/2008, то још увек није
био случај у Србији... Пре свега,
пронаћи квалитетан ербраш
пиштољ било је скоро па немо-
гуће, а после тога требало је иске-
ширати позамашну суму, што је
било на нивоу научне фантасти-
ке за убоге студенте попут нас
двојице. Сећам се да сам тог лета
бетонирао неке ограде у комши-
луку и на старом бувљаку прода-
вао робу једног пријатеља, која је
била помало сумњивог порекла,
небихлисакупионовацзаербраш
и компресор. Kада смо успели
да купимо опрему, испоставило
се, такође, да у Србији
у то време ербраш
уметност није била на
цени као у Америци...
Велико изненађење?
Не бих рекао. Много
тога сам насликао
бесплатно за пријате-
ље који су ме подржа-
вали на мом уметнич-
ком путу. Народ јед-
ноставно није имао
пара за ту врсту лук-
суза. Постојали су ваљ-
да другачији приори-
тети. С временом, како
сам ја растао као умет-
ник, и то се мењало, али помо-
гли су и клијенти из иностран-
ства.

• Kолико је тешко бавити се
ербраш техником?

– Осликати аутомобил или
мотоцикл није нимало једно-
ставно. Поред самог уметничког
дела, у коме морате бити иску-
сан сликар и добар цртач, треба
знати и како припремити повр-
шину за осликавање. Ја сам морао
да изучим комплетан аутолаки-
рерски занат како бих могао
самостално да се бавим овом
уметношћу. То ми није било
тешко иако је тај занат прилич-
но захтеван и исцрпљујући, поне-
кад вас кошта тону живаца, а
ако се не поштују правила
безбедности, прилично je опасан
по здравље. Али, рецимо, поред
ербраша, то ми је омогућило да
данас лакирам авионе у једној
од најпрестижнијих фирми у тој
бранши на свету. Поменуо сам
да лакирање може бити опасно
по здравље. Исто је и са ербра-
шем, у зависности од боја које се
користе. У сваком случају, ја увек
препоручујем ношење добре
маске и редовно мењање филте-
ра на њој. Такође, ту су и заштит-
не рукавице од нитрила, као и
добро вентилирана просторија.

• Kоји су најзанимљивији про-
јекти које сте радили? Kоји вам
је најдражи?

– Током своје досадашње кари-
јере имао сам прилике да осли-
кавам разноразне аутомобиле и
мотоцикле, мото-кациге, пилот-
ске кациге наших војних и цивил-
них пилота, сноубордове, музич-
ке инструменте, па чак и ринги-
шпиле и возила у луна-парку,
али до сада најзахтевнији и нај-
луђи пројекат био је осликавање
авиона. Kомплетна „Ces sna Car -
di nal” осликана је за власника
америчког ресторана „Rat tle sna -

ke Saloon” из Минхена тако да
изгледа као летећа звечарка. Про-
јекат је рађен у Мађарској и осли-
кавање је трајало двадесет дана.
Ипак, мој најдражи пројекат је
гитара коју сам осликао за Ђуле-
та из „Ван Гога”. Ђуле је неверо-
ватан лик и наравно колега умет-
ник, тако да он разуме креатив-
ни процес који мора да се одвије
прво у уму, а затим и на реалу.
Био је веома стрпљив. Имао је
само једну смерницу за мене, а
то је да гитара буде у пурпурним
тоновима. За све остало дао ми
је одрешене руке. То ми баш и

није много помогло. Пошто гајим
велику дозу поштовања према
њему и његовом стваралаштву,
имао сам одређену трему и пла-
шио сам се да мој рад можда
неће имати дубину коју заслу-
жује Ђуле као један врло апстрак-
тан уметник. Због тога сам имао
хиљаду и једно потпитање за њега,
али он је на то све врло стрпљиво
и темељно одговарао. Ђуле ми је
испричао фасцинантну причу о
једном монашком реду на Све-
тој гори и о томе шта том реду
представљаљудскалобања– кључ-
на реч је била живот, а не смрт.
На предњој страни гитаре насли-
као сам пурпурни дим, а са зад-
ње стране лобању с томпусом и
цилиндром, окићену ружама. Та
гитара стоји у стакленој витрини
у Ђулетовом дому. Била је част
упознати га и дружити се с њим.
Неколико месеци након тога био
сам један од специјалних гости-
ју на његовом концерту у Панче-
ву, где сам седео на бини заједно
с бендом. Тиме ми је учинио
велику част. Драго ми је што смо
и даље у контакту, сада већ пет
или шест година касније.

• Да ли се сећате свог првог
посла?

– Сећам се свог првог правог
посла, наравно. Било ми је
нереално да неко има толико
поверења у мене да може да ми
препусти свој мотоцикл на неко-
лико недеља и да ја као нешто
шарам по њему... Желео бих да
захвалим Дакију овим путем за
тај прилив самопоуздања које сам
наком тог пројекта стекао. Мото-
цикл је био „јамаха ТДМ”, а тема
је била нека врста дуалитета добра
и зла. Лева половина мотоцикла
била је црна с мотивом анђела
смрти, а десна половина је била
бела са анђелом светла. Дуж мото-
цикла ишла је линија златне боје
са уклесаним рунама.

• Шта највише волите у свом
послу?

– Ербраш jе за мене био љубав
на први поглед. Одвео ме је на
помало другу страну од онога за
шта сам се школовао, али ника-
да се нисам освртао преко раме-
на и питао шта би било. Могу
тачнодадефинишемкако јеобли-
ковао мој живот, одлуке које сам
доносио, људе које сам упозна-
вао, све је то повезано у једно
клупко вуне која је умотана око
ербраша. Оно што највише волим
око свог посла је живот који ми
је донео – живот баш као и ербраш

техника коју практикујем, пун
слободе и импровизације.

• Kоје мотиве најчешће осли-
кавате?

– Мотиви које осликавам често
су мрачни. То су углавном лоба-
ње, пламенови или лобање у пла-
мену (смех). Али, заиста, већина
клијената су бајкери, а бајкери
воле да буду опасни момци. И то
им с пуним правом пристаје, тако
да разумем њихове жеље. Прем-
да, још увек ме неретко изнена-
ди пројекат попут овог на којем
тренутно радим, а то су карип-
ски лимени бубњеви на којима
ћу осликати дом Ернеста Хемин-
гвеја у Kи Весту, усидрене једре-
њаке и плаже с корњачама. Јед-
на заиста идилична и прелепа
сцена која дође одлично да пре-
сече низ. Често ми се јављају
људи са жељом да им осликам
кацигу по узору на мото ГП трка-
че. То не волим да радим и углав-
ном одбијам такве ствари. Ту се
углавном користе траке и шабло-
ни за добијање правих и симе-
тричних линија, геометријских
облика... Једноставно је суво и
није ми изазов. Немам ту слобо-
ду као када сликам нешто из при-
роде, слободном руком, где могу
да се играм и импровизујем.
Заправо ми је досадно и то је
довољан разлог да то не радим.

• Kакве су реакције околине
на ваш рад?

– Одувек су ме мотивисале
реакције околине. Не осећам
ништа осим подршке од својих
ближњих, од пријатеља и од људи
који прате мој рад. Реакције су
заиста сјајне и огроман ветар у
леђа за сваки нови пројекат. Чак
и када им се не свиди мотив,
углавном су фасцинирани извед-
бом и најчешће питање људи који
немају везе са сликарством јесте:
„А како ти то нацрташ?” Заиста

им није јасно како нешто насли-
кано може да изгледа тако реа-
листично, а верујте ми да често
није јасно ни мени. То је оно што
пружа ербраш. Могуће је насли-
кати портрет који нећете моћи
да разликујете од фотографије.
Наравно, није све у алату, неоп-
ходан је и добар уметник.

• Да ли бисте поделили неку
анегдоту са читаоцима „Панчев-
ца”?

– Током времена сам развио
солидну базу клијената и понекад
је количина посла заиста препла-
вљујућа. Једном ми се чак десило
да заменим кациге двају бајкера,
тоталносупротнихтема, па јеоко-
рели брадати бајкер из Аустрије
добио портрет слатке мале маце
на својој кациги, а фина госпођа
из Немачке лобању с бодљикавом
жицомпровученомкрозсвемогу-
ће шупљине... Ни једно ни друго
нису били одушевљени, али све се
завршило смехом.

• Имате и свој „Јутјуб” канал
где с људима делите своје зна-
ње, умеће и процес рада. Kако је
дошло до покретања канала?

– Уколико вас детаљније зани-
ма процес ербраш осликавања
и техника коју ја практикујем,
моје радове можете погледати
на „Јутјуб” каналу „Mystic Air -
brush”. Kанал је покренут пре
неколико година и с обзиром на
то да не стижем много да се
бавим њиме, прилично сам задо-
вољан како напредује. Мислим
да много доприноси ербраш
заједници. Пошто гајим специ-
фичан стил сликања готово
искључиво слободном руком,

што за мене
лично има и нај-
већу уметничку
вредност, важно
ми је да и други
уметници могу
да виде лепоту
тог стила, као и
да то није ништа
страшно или
н е м о г у ћ е .
Потребно је
само да се опу-
стите и да се не
плашите да

погрешите. Све може да се попра-
ви и обично буде још боље него
пре, а притом извучете и поуку
из те грешке. То је најбољи начин
да се напредује. Много људи ме
пита за савете око технике, као
и опреме, и заиста се трудим да
одговорим на свако питање. Тако-
ђе, клијенти обожавају да виде
како се развијао и како је удах-
нут живот у њихов пројекат. У
последње време сви ме питају
да ли ћу урадити и видео за
„Јутјуб”. Драго ми је због тога.

• Да ли поред посла имате
времена да се бавите и неким
хобијем?

– Тренутно, поред редовног
посла, немам онолико времена
и енергије за ербраш колико бих
волео, а ту су и моји хобији попут
вожње мотора, стреличарства,
роњења на дах... У овом погла-
вљу мог постојања гледам да
уживам у животу и да радим
оно што ми се у том тренутку
ради и чини ме срећним, а не
оно што мислим да морам. Врло
сам захвалан и срећан што тре-
нутно могу тако да живим.

• И, за крај, шта највише воли-
те у Панчеву?

– Недавно сам посетио Пан-
чево после тачно годину дана
одсуства. Не могу да кажем да
ми се допада како град тренутно
изгледа, али то је нека друга при-
ча... А можда више и немам пра-
ва да судим о томе. Ипак, и даље
волим тај град и омиљена места
су ми Народна башта и кеј, као
и Тамиш, на коме сам провео
многе летње и јесење дане весла-
јући у свом кануу. Поред поро-
дице и пријатеља, то је вероват-
но оно што ми највише недоста-
је. То и палачинке у „Попају”,
ха-ха. Волео бих да у неко ско-
рије време одржим изложбу у
Панчеву. Сузана Јанковић

Улица Милутина Бојића при-
пада територији Месне зајед-
нице Стрелиште. Под овим
називом постоји од 1980. годи-
не, а простире се до Улице Вељ-
ка Влаховића.

Милутин Бојић се родио у
Београду 1892. године. Његов
отац Јован се доселио у пре-
стоницу из Земуна после сва-
ђе и туче с подофициром у
мађарској војсци. Био је обу-
ћар, папуџија, његов занат је
био уносан и брзо је стекао
велики број муштерија и солид-
ну радњу. Оженио се Софијом
из имућне занатлијске поро-
дице Богојевић из Панчева.
Милутин је био њихово прво
дете, а после њега су рођени
Јелица, Даница, Радивоје и
Драгољуб.

Још као гимназијалац, Милу-
тин почиње да објављује своје
песме и краће критике и сту-
дије у школским листовима,
али и у Скерлићевом и Гроло-
вом „Дневном листу”, где је
примљен као најмлађи сарад-
ник. По обичају тог времена,
није смео да се потписује пра-
вим именом и презименом док
не прође матурски испит.

У време кризе 1908. године,
изазване аустроугарском анек-
сијом Босне и Херцеговине,
млади Бојић се посвећује анга-
жованом новинарству, сарад-
ник је неколико листова, изме-
ђу осталог и угледног „Српског
књижевног гласника”.

Брзо је стекао углед као један
од најталентованијих младих
писаца, а 1910. уписао се на
математичко-педагошку групу
Филозофског факултета. Напо-
редно са школским програмом,
Бојић је учио стра-
не језике, проуча-
вао светску књи-
жевност и пратио
њене савремене
токове, учио
филозофију, осно-
ве психологије и
с а в р е м е н е
психоанализе,
одушевљавао се
п о з о р и ш н о м
уметношћу...

Учесник је бал-
канских ратова, а
по њиховом завр-
шетку путује у
ослобођене јужне
крајеве и пише
путописе, белешке
и епиграме, песме,
књижевне и позо-
ришне рецензије
и блиставу историјску драму
„Краљева јесен”, која брзо сти-
же на репертоар Народног позо-
ришта у Београду. Такође је
примљена његова друга
драма, „Госпођа Олга”. 
Двадесетједногодишњи песник
доживео је огроман успех. Те
1913. године упознаје и девој-
ку Радмилу, коју ће искрено
заволети.

Почетком 1914. београдски
књижар и издавач Светислав
Цвијановић објавио је 48 Боји-
ћевих песама, а књига је наи-
шла на одличан пријем код
читалаца. Јован Скерлић увр-
стио је младог песника у своју
чувену „Историју новије срп-
ске књижевности”.

У лето 1914. сукоб Аустроу-
гарске и Србије прерастао је у
светски рат. Милутин Бојић је
напустио Београд са српском
војском, да се више никад у
њега не врати. Услед ратних
опасности сели породицу прво
у Аранђеловац, па затим у Ниш,
где при Врховној команди оба-
вља дужност цензора. Уређује
дневни лист „Гласник”, у којем
објављује велики број члана-
ка. У Нишу објављује и свој еп
„Каин”, чији је тираж бугарска
војска запленила и уништила.

После смрти мајке у Нишу
1915. године (отац му је умро
четири године раније) Милу-

тин преузима бригу о браћи и
сестрама. Млађег брата води
са собом у изгнанство, а сестре
и најмлађег брата оставио је
код рођака у Краљеву, одакле
су се доцније вратили у своју
кућу у Београду. А изгнаници
су се упутили преко
Куршумлије, Приштине, При-
зрена, Косовске Митровице и
Пећи, уз Руговску клисуру и
преко Чакора, према Скадру и
даље до Крфа, где је Бојић сти-
гао једва жив. Ход српске вој-
ске и избеглица кроз кланце,
клисуре и мочваре Црне Горе
и Албаније описао је песник у
чланку „Србија у повлачењу”.

По доласку на Крф 1916. јед-
но време је провео у Обаве-
штајној служби Врховне коман-
де, да би нешто касније био
прекомандован за Солун. После
кратког предаха и опоравка на
Крфу, Бојић је наставио да ства-
ра. Завршава „Урошеву женид-
бу”, пише сонете, песме, пре-
певе и започиње „Вечну стра-
жу”, широко замишљену епо-
пеју, чије делове објављује у
„Српским новинама”, које су
излазиле у Српској државној
штампарији, основаној марта
1916. на Крфу. Бојић ради у
Министарству унутрашњих
послова, у Српској државној
штампарији, пише за „Српске
новине”...

Збирку песама „Песме бола
и поноса” објавио је у Солуну.
Из ове збирке је и песма „Пла-
ва гробница”, посвећена стра-
дању српских ратника. Песник
је лично гледао како савезнич-
ки бродови одвозе гомиле леше-
ва које уз звуке војничких тру-
ба спуштају у море.

Стојте, галије царске! Спу-
тајте крме моћне!

Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба

језе ноћне
Над овом светом водом!
Ту на дну, где шкољке сан

уморан хвата
И на мртве алге тресетница

пада,
Лежи гробље храбрих, лежи

брат до брата,
Прометеји наде, апостоли

јада...

Почетком јесени 1916. Бојић
своје једномесечно одсуство
проводи у Француској, где је
последњи пут видео своју вере-
ницу Радмилу у Ници и брата
у Тулону.

Тешко болестан од туберку-
лозе, почетком септембра 1917.
Милутин Бојић је пренет у Вој-
ну болницу у Солуну, а 8. новем-
бра 1917, на Митровдан, после
пет-шест недеља, песник је пре-
минуо у својој двадесет петој
години.

Сахрањен је на војничком
гробљу на Зејтинлику. Опро-
штајни говор на сахрани читао
је књижевник Иво Ћипико.

Крајем лета 1922. посмртни
остаци Милутина Бојића пре-
нети су у Београд, где је сахра-
њен у породичној гробници на
Новом гробљу.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: МИЛУТИНА БОЈИЋА

Кратак живот песника
„Плаве гробнице”

НАШ ГОСТ: ИГОР АМИЏИЋ, ЕРБРАШ УМЕТНИК

ДРУГА ДИМЕНЗИЈА УМЕТНОСТИ
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• ПАРАМЕТРИ СТАЊА БУБРЕГА: УРЕА + КРЕАТИНИН +
МОКРАЋНА КИСЕЛИНА

Цена: 350 динара

АКЦИЈE ОД 1. ДО 14. OKTOБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВНО ДРВО на рате, ЋУМУР за роштиљ,

сува ПОТПАЛА и букова цепаница у врећи.

ПОТПАЛА ДРВО ЋУМУР.

Баваништански пут, 061/383-80-00
(2/304751)

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 5.500,00
• Храст 5.500,00
• Цер 5.500,00
• Багрем 5.200,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

БРИКЕТ ДРВНИ
ЕКСТРА ПОВОЉНО!

ЈУГО темпо 1.1, нереги-

строван, у исправном ста-

њу, спреман за регистра-

цију. Без проблема, гара-

жиран. Тел. 060/633-05-

01. (308878)

НА продају рено клио
2006, бензинац 1.6, ре-
довно одржаван, власник.
2.500 евра фиксно.
064/187-89-09. (308828)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.9 ди-
зел, 2003, нерегистрован,
у добром стању и тросед
полован. 064/348-00-43.
(308679)

НА ПРОДАЈУ тојота 2001.
годиште, у супер стању,
има плин тастер, реги-
стрована. 064/517-80-03.
(308771)

МЕРЦЕДЕС Б 180 ЦДИ,
2010 регистрован до
априла 2022, први вла-
сник. 064/647-12-51.
(308727)

ФИЈАТ линеа 1.4 дина-

мик, 2011, купљена нова,

атестиран плин. 064/130-

36-02. (308803)

ФИЈАТ мултипла 1.9,
2005, рестајлинг, фул
опрема, може замена.
064/130-36-02. (308803)

ПУНТО 2, 1.2, 2000/1, пе-
тора врата, клима, серво,
АБС, атестиран плин.
064/130-36-02. (308803)

ДАЧИЈА логан 1.6, 2008,
фул опрема, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(308803)

НА ПРОДАЈУ тојота, 1991.
годиште, исправна, реги-
стрована, очувана. Тел.
064/459-05-45. (308771)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ фи-
јат мареја 1.9, 2003, реги-
строван 15-12. 2021. Тел.
061/647-84-94. (308747)

ОТКУП возила, исправ-
них, неисправних, хава-
рисаних, страних, тракто-
ра, шлеп-служба.
066/409-991. (308331)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-
05. (308608)

АУТО, исправан-ниспра-
ван, хаварисан купујем.
Најбоље плаћам.
065/271-21-01. (308470)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Со-
дари и продајем пасат Б
6, 2005. годиште. Тел.
064/348-90-95. (308887)

КОТЕЖ 1, у згради, 18
квм, 9.000 евра. 060/321-
70-20. (308765)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789.

063/77-84-789. (308819)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, свих кв, достава,

монтажа, гаранција.

064/308-09-07. (308748)

АКЦИЈА, огревно дрво на

продјау: багрем, буква,

храст, превоз бесплатан.

Тел. 062/172-83-52.

(308900)

АКЦИЈА, продаја огрев-

ног дрвета: буква, бна-

грем, храст, превоз бес-

платан. Цена 4.000 дина-

ра. Тел. 064/316-06-01.

(308900)

МЕШАНО дрво, прве кла-

се, са превозом, сечом.

Гаранција на квалитет,

4.500. 064/959-49-61.

(307816)

ОГРЕВНО дрво: багрем,

буква, храст, 4.500, мере-

ње код куће. 064/356-03-

93. (307815)

ПРОДАЈЕМ електричну

машину за млевење меса,

машалицу за месо 25 кг,

топ за кобасице и пресу

за чварке. 063/154-

93.981. (308672)

ПРОДАЈЕМ трајножарећу

пећ за ЦГ, биаси, 3 wod,

26 кв, и гусане ливене ра-

дијатори, и две каљеве

пећи. Тел. 013/332-384,

063/778-81-33.

(308459/р)

ПРОДАЈЕМ медицински

кревет, мемори душек,

помагало за купање диза-

лица. 064/357-85-13.

(308666)

ПРЕКРУПАР са круњачем,

замрузиваче 410 литра.

064/319-34-05. (к308675)

ПРОДАЈЕМ ремнтоване

ТА пећи, достав,а монта-

жа. 335-930, 063/705-18-

18. (308676)

ПРОДАЈЕМ нова два гар-

дероибна ормана и вели-

кок огледало. 061/164-53-

41. л(308682)

НА ПРОДАЈУ стеона кра-

ва и јуница. 063/167-48-

62. (308884)

ПРОДАЈЕМ тепих 4 х 3 м,

персијанер, повољно. Тел.

013/351-381. (308705)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.

013/352-114. (308745)

НА ПРОДАЈУ стеона крава

и јуница. 063/167-48-62.

КУЛТИВАТОР дизел, нов,

котао штадлер, две зиме

је радио. 066/377-288.

(308696)

ДРВЕНИ прозори и бал-

конци, кревети, лустери,

теписи, комода, витрина,

сто. 06р4/206-30-24.

(308717)

АКЦИЈА тврдог дрвета.
Гаранција на квалитет и
меру, превоз гратис, ме-
рење кући, 4.500 динара.
064/326-14-21. (307814)

ПРОДАЈЕМ очуване зим-
ске гуме са фелнама за
пунта. 063/834-22-13.
(308710)

ПРОДАЈЕМ камин на гас
алфа плам рустик 9, до-
бро очуван 20.000 дина-
ра. Тел. 062/376-351.
(308782)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, вршим ремонт и
замену, најповољније.
061/641-30-36. (308787)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале ккухињске елемен-
те, сукдопера 3.000 нова.
063/773-45-97. (308757)

ТА ПЕЋ 3 кв, ремонтова-
на, офарбана, колица,
кабл 5 м. 064/246-05-7у1.
(308760)

МИКРОТАЛАСНА, фри-
жидер, уљани радијатор,
комбиновани фрижидер,
двомоторац, уградна рер-
на. 063/861-82-66.
(308774)

ПРОДАЈЕМ половна два
бицикла, десетобрзинац,
и четири трпезаријске
столице. 064/051-33-07.
(308752)
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци     14.000

Пљевља               12.600

Костолац                8.000

Ресавица коцка   20.900

Ресавица орах     18.000

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 12.800

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 12.800

Угаљ станари 9.900

Костолац 7.700

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
СА ПРЕВОЗОМ

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

(5
/3

0
8

0
5

6
)

TOP Ponuda

Kneza Mihaila�             

�             
�             

do

89 rsd,
Tost beli rustik 
Montella 500g

99

109.99 -18%

18 rsd,
Kiselo mleko 

2.8%mm 
Mlekara 

99

22.99 -17%

40 rsd,
Kiselo mleko 

2.8%mm 
Mlekara 

99

49.99 -18%

69 rsd,
Jabuka 

99

99.99 -30%

59 rsd,
99

99.99 -40%

54 rsd,
Krompir pire 

99

59.00

57 rsd,

0.5l

99

59.99

169 rsd,
Marmelada 

99

209.99 -19%
robna
marka

robna
marka

79 rsd,
Kulen Mitros 

99

94.99 -15%

ПРОДАЈЕМ сто за стони

тенис, карабин застава

30-06 са зраковом опти-

ком, бови нож и нож аме-

ричке војске. 063/232-

086. (308737)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са

столицама, кауч, кревет,

орман са комодом, теле-

визор, фотеље. 063/861-

82-66. (308774)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

марке mille. 063/158-27-

50. (308866)

ПРОДАЈЕМ тросед, дво-

сед, фотељу, повољно,

очувано. 064/232-77-25.

(308700)

ПРОДАЈЕМ прекрупач

оџаци, врло мало радио.

Тел. 062/379-820.

(308755)

ПРОДАЈЕМ алфа плам

камин, стаклени прозор,

емајл цеви. 062/865-47-

00. (308885)

ПРОДАЈЕМ веш-машину

марке mil le. 063/158-27-

50. (308866)

ТЕЛЕ мушко, сименталац,

око 150 кг. Тел. 062/309-

084, 061/272-47-01.

(308779)

НА ПРОДАЈУ прасићи,

свиње и овце и јагњад.

Новосељански пут, Пан-

чево. 064/303-28-68.

(308869)

ПРОДАЈЕМ ново етажено

грејање (котао и радија-

торе), за 100 квадрата и

ПВЦ прозоре. 064/224-

62-02. (302841)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

лим, акумулаторе, бакар,

месинг, алуминијум, ка-

блове, фрижидере, итд.

061/322-04-94. (308888)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидер, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

Долазим на адресу.

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

11-47. (308542)

КУПУЈЕМО гвожђе, старе

лимузине, прохром, аку-

мулаторе, веш-машине,

замрзиваче, телевизо-

ре.061/322-04-94.

(308892)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, метале, гвожђе, кабло-

ве, веш-машине, замрзи-

ваче и све остало.

061/206-26-24. (308892)

КУПУЈЕМО бакар, олово,

месинг, алуминијум,

гвожђше, прохром, веш-

машине, замрзиваче, те-

левизоре, долазим.

061/321-77-93. (2308892)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

електричне шпорете, веш-

машине. 063/101-11-47,

064/158-44-10. (308674)

КУПУЈЕМ: перје, сарински

намештај, слике, сатове,

стари новац, марке, си-

фон флаше, стрипове,

стару бижутерију, играч-

ке, старо покућство.

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

(308676)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи, долаз-

ха, исплата одмах.

061/641-30-36.л(308787)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса, 69.000 евра, дого-

вор. 063/163-80-77.

(308563)

ПРОДАЈЕ се кућа са окућ-

ницом 3 ара, у Панчеву.

064/701-24-20. (308355)

ПРОДАЈЕМ плантажу ле-

шника у пуном раду, 84

ари, Омољица. 063/777-

28-66. (308316)

ПРОДАЈЕМ кућу - три

стана, 8 ари плаца, Горњи

град. 063/829-89-48.

(308357)

ПРОДАЈЕМ плац на Кара-

ули од 60 ари. Пеца,

060/534-68-69. (308864)

ПЛАЦ два пута по 16 ари,

Пелистерска преко пруге.

064/113-47-76. (308829)

БЛИЗУ центра, одлична

кућа, 180.000; Тесла за

инвеститоре на 11 ари,

250.000. (396), „Лајф”м

961/662-91-48. (308899)

КУЋА, Горњи град, 130,

2.96, 110 помоћни, хала,

сређену, 130.000. (67),

„Милка М”,  063/744-28-

66. (308895)

ПЛАЦ, Пелистерска, 4.50

ара, 11.000. (67), „Милка

М”,  063/744-28-66.

(308895)

МИСА, кућа 98 квм + 24

квм, 7 ари, струјка, вда,

канализација, 37.000, до-

говор. „Медиа”, 064/223-

99-20. (308706)

ГРАЂЕВИНСКО земљи-

ште, 91 ар,  к.о. Војлови-

ца, сва грађевинска ин-

фраструктура. 062/868-

08-02. (308686)

ПРОДАЈЕМ кућу, 160 квм,

приземље + спрат, вла-

сник, 1/1, приватно вла-

сништво. Центар, 550

евра/квадрат. 063/777-

87-77. (308718)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-

лишту. Тел. 063/372-551.

(308731)

ПАРЦЕЛИСАНИ плацеви,

грађевинско земљиште.

064/212-52-52. (308759)

ТРОСОБАН стан, строги

центар, 72 квм, две тера-

се, трећи спрат, лифт, ТА,

могућност ЦГ, подрум 12

квм, укњижен, 75.000 до-

говор. Звати после 17 ча-

сова на тел. 064/119-60-

06. (308205)

ПРОДАЈЕМО нове стано-

ве у центру, могућност

продаје на кредит, уз нај-

повољнију каматну стопу

2,44 до 2,64,  рата креди-

та, мања од закупа стана.

060/043-52-98. (308822)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, 70 квм, у легализа-

цији, центар. Тел.

063/233-558. (308728)

КУПОВИНА мањих стано-

ва, хитне продаје, исплата

одмах. АМК некретнине,

061/262-08-44. (308813)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 квм,
Содара, III спрат, ЦГ, вла-
сник. 066/341-241.
(И308716)

МЕЊАМ једнособан, Ко-
теж 1, за гарсоњеру на
Котежу. 061/164-53-41.
(308681)

ШИРИ центар, леп двосо-
бан, 52 квм, III, каљева
пећж, тераса, 49.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(308698)

МОШЕ ПИЈАДЕ, 9 ари за
инвеститоре, 270.000.
(398),  „Кров”, 060/683-
10-64. (308698)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-
жу 1, ЦГ, два лифта, ис-
кључиво кеш. Тел.
064/118-92-81. (308756)

ДВОСОБАН, Тесла, 50о
квм, тераса 3 квм, ЦГ,
50.000 евра, лифт. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (308760)

ДВОСОБАН, нова Миса,
53 квм, ниско приземље,
повољно, усељиво. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (308760)

КОТЕЖ 2, војне, леп тро-
ипособан, 82.500; Стрели-
ште, 65 квм, 55.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (308899)

ТЕСЛА, двособан, II, ЦГ,
49.000; двособан, IV, ком-
плетно сређен, 51.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (308899)

НОВОГРАДЊА, Панчево,
центар, станови троипо-
собни и двоипособни, бр-
зо усељиво, од инвестито-
ра. 063/823-71-79.
(308891)

ТРОСОБАН код градског

парка, 78-990 евра, л78

квм, ЦГ, 4/5. АМК некрет-

нине, 061/262-08-44.

(308813)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм,

први спрат, Ружина 20,

Панчево. У згради је шест

станова и парк двориште.

065/849-71-94. (308854)

ЦЕНТАР, нов, 70 квм,

83.000; староградња, тро-

собан, гледа на Тамиш,

70.000. (396), „Лајф”,

061/662-91-48. (308899)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи. 335-

930, 063/705-18-18.

(308676)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. И(308702)

КУПУЈЕМ капију половну,

очувану, око 4 м ширине.

064/363-60-08. (308758)

КУЋА, Миса ПР + I + ПК,

1.72 ара, 184 квм, 85.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (308895)

ПРОДАЈЕМ плац на Ми-

си, 4 ара, Улица Шарпла-

нинска, 16.000 евра.

062/842-81-12. (308809)

ПРОДАЈЕМ земљу код

седмог километра Јабука

– Панчево. 066/807-08-

83. (308699)

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
prizemlje – lokal
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 8 72,78 m² 

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

Stan 25 62,90 m²
Stan 27 65,83 m²
Stan 28 58,44 m²
DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje
Stan 2 60,75 m²
Stan 3 76,74 m² 

Stan 4 77,64 m² 
Stan 5 60,70 m² 
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan

Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²

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

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 1 – 52,77 m²
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 
Stan 6 – 75,92 m²
Stan 10 – 75,92 m²
Stan 11 – 66,62 m²
Stan 12 – 47,26 m²
Stan 13 – 52,03 m² 
Stan 14 – 74,26 m²
Stan 15 – 65,46 m²
Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

USELJIVI
OD 4. OKTOBRA 2021.

На продају

ЕКСКЛУЗИВНИ СТАНОВИ
у изградњи 38 квм – 50 квм – 

51 квм – 59 квм – 61 квм

Карађорђева 109

Могућност резервације стана

063/321‐327

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН,

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

ПРОДАЈЕМ трафику на

Аутобуској станици.

064/196-17-32. (308801)

ЛОКАЛ, полусутерен, 70

квм. 064/440-20-89.

(308772)

НОВ локал поред Суда,

две просторије, 32 квм.

064/440-20-89. (308772)

80 КВМ, код Дома ломла-

дине, продајем/издајем.

061/114-11-34. (308777)

ПРОДАЈЕМ локал 25 квм,

у Улици Светог Саве 61,

Панчево, 750  евра/ква-

драт. 062/882-11-00.

(308872)

ПРОДАВНИЦИ „Младост”

потребна радница.

060/133-92-87 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у шанку, ресторан „Бака-

на”, плата 40.000.

063/426-103. (СМС)

ПОТРЕБАН вулканизер

(један извршилац) и ауто-

механицар (један изврши-

лац). Одлични услови.

061/804-97-23 (СМС)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”

потребан конобар/шан-

кер. Позвати на 062/880-

59-99, од 16 до 21 сат.

(308735)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру. Тел.

065/866-91-46. (308831)

ИЗДАЈЕМ стан у кући, 90

квм, Котеж. 061/225-16-

43. (308861)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

на Тесли, без намештаја,

новоградња, ЦГ, клима.

Тел. 063/805-59-36.

(308818)

ИЗДАЈЕМ собу, кухињу,

Маргита. Светозара Ше-

мића 70-а, Панчево.

013/354-703, 064/319.-

85-72. (308845)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-

кал, трафику, на Котежу

2, код гараже у Моше Пи-

јаде. Тел. 061/258-05-60.

(308856)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор, 47 квм, бивша сто-

матолошка ординација на

Тесли, приземље, пар-

кинг, аларм, намештај,

клима и ТА грејање.

065/341-97-66. (308714)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

и магацински простор,

плинско грејање, Јабука.

063/351-709. (308858)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хотела

Тамиш, 100 евра.

064/122-48-07. (308876)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен

двособан стан на Тесли,

преко пута Авив парка.

Тел. 064/217-50-19.

(308842)

ЈЕДНОСОБАН, 30 квм,

намештен дворишни, Те-

сла, ТА, 140 евра. После

16 сати. 065/233-40-29.

(308827)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру у центру са ЦГ,

интернет, кабловска. Тел.

063/118-22-09. (308839)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву,

90 квм, стара Миса.

063/207-819. (308840)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-

нособан стан, на Котежу

1, предност самице.

063/167-21-45.(308807)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, нова Миса,

грејање, паркинг. Те.

060/301-51-12. (308780)

ИЗДАЈЕМ кућу код Хоте-

ла „Тамиш”, пословне на-

мене, 150 квм. 062/347-

667. (308791)

ЦЕНТАР Стрелишта, дво-

собан, ненамештен, цен-

трално, лифт, 150 евра.

Тел. 064/124-48-15.

(308690)

ИЗДАЈЕМ у центру локал,

може стан, 46 квм.

064/440-20-89. (308772)

ИЗДАЈЕМ сгтан, нова Ми-

са, спортски центар, пар-

кинг у дворишту, посебан

улаз, полунамештен.

064/363-60-08. (308758)

ИЗДАЈЕМ стан у Војводе

Петра Бојовића 3, 120

квм, нов дуплекс. Може

за стоматолошку ордина-

цију, адвокатска канцела-

рија,. Судски извршитељ,

паркинг место, две климе,

велике две терасе, одмах

усељив. 063/246-186.

(308615)

ИЗДАЈЕМ стан, Самачки,

комплетно сређена, наме-

штена, II, ЦГ. 069/744-

286.- (308895)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

у згради, нова Миса, Та,

полунамештен. 064/135-

73-59. (308853)

ТРАЖИМ гарсоњеру, сре-

ђену, до 150 евра са ре-

жијама. 063/720-58-03.

(308854)

ИЗДАЈЕМ стан, двори-

шни, 30 квм, намештен,

ужи центар. Тел. 065/629-

36-65. (308868)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ плац 15

ари, на Новосељанском

путу, код Белог Нарциса,

погодан за ауто-плац.

063/225-996. (308870)

ПОТРЕБАН стан на Сода-

ри, до 45.000. „Трем 01”,

063/836-23-83. (308835)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан, Стрелиште, полуна-

мештен, 46 квм, клима,

ЦГ, 200 евра. 061/611-85-

85 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,

бр. 062/100-58-57. (СМС)

ИЗДАЈЕМ на дуже једно-

собан функционалан стан

на Тесли, функционалан,

високо приземље, ЦГ,

близу Авива. 063/106-05-

47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

у центру, приземље, 40

квм. 063/776-16-77.

(308451)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан на новој

Миси за самце, студенте.

063/839-56-81. (308764)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ кућу на

Стрелишту. Тел. 063/460-

383. (308319

ИЗДАЈЕМ једнособан

празана стан на Стели-

шту. 064/142.68-65.

(308742)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру сам-

цу, намештену, централно

грејање, центар. 061/131-

79-04. (308734)

ИЗДАЈЕ се дворишни стан

ненамештен, први спрат,

централно грејање, ПВЦ

столарија, клима. Тел.

063/801-06-28. (308725)

ИЗДАЈЕМ на Миси наме-

штен стан, 50 квм.

063/171-96-16. (308749)

ИЗДАЈЕМ кућу у центру

Старчева, 100 квм, са

двориштем и баштом.

063/502-211. (308715)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, стујденте.

Раднички смештај.

063/502-.211. (308715)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан са грејањем. Миса,

063/784-22-70. (308738)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан за издавање, са гре-

јањем. Тел. 362-486,

061/373-03-13. (308680)

ЗА ИЗДАВАЊЕ у Тамиш

капији намештена гарсо-

њера, 30 квм, на другом

спрату, са гаражним ме-

стом, у сутерену и оста-

вом у ходникку. 063/224-

733. (3086687)

СТАН, нов, двособан, пот-

пуно опремљен, за изда-

вање, 500 евра. Тел.

063/740-83-36. (308720)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан, 45 квм,

код ОШ „Ђура Јакшић”,

грејање на гас, 200 евра.

064/307-10-08. (308796)

ИЗДАЈЕМ полунамештен

стан код Аутобуске стани-

це, 40 квм, дворишни.

066/551-36-99, 407-378.

(308805)

КАРАЂОРЂЕВА, слатка

банатска кућа са вртом 3

ара, приземна, 68 квм,

52.900 евра. АМК некрет-

нине, 061/262-08-44.

(308813)

ЦАРА ДУШАНА, призе-

мље, 39, Та, комплетно

сређен, 28.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (308895)

МИСА, трособан, I, 100

квм, две терасе, код по-

ште, 70.000. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (308895)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

ТА, 56, I, две терасе,

41.000. (67), 063/744-28-

66. (308895)

МИСА, ПО+ПР+ПК, фул,

помоћни, 5 ари, 100.000,

25 + 106 + 88. (67),

063/744-28-66, „Милка

М”. (308895)

КОТЕЖ 2, двоипособан,

II, ЦГ; 67 квм, две терасе,

63.000. (67), 063/744-28-

66, „Милка М”. (308895)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим локацијам, брза

исплата. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(308883)

КУПУЈЕМ мањи стан, ис-

плата одмах, реалне по-

нуде. 064/448-84-у70.

(3086854)

ШИРИ центар, 52, ТА, II,

потребно реновирање.

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(308835)

БЕЛА ЦРКВА, двособан,

IV, Та, 47 квм, 22.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (308883)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

37 квм, ЦГ; две терасе,

фул, 35.000. (67),

063/744-28-66. (308895)

ТЕСЛА, трособан, 69 квм,

III, ЦГ, лифт, одлична

зграда, 70.000. (67),

063/744-28-66. (308895)

КОТЕЖ 2, 2.0, II, ЦГ, 63

квм, 59.000. „Јанковић”,

348-025, 064/167-55-72.

(И308766)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 59 квм,

Содара. 063/320-588.

(308833)

КУДЕЉАРАЦ, старија ку-

ћа 60 квм, 9 ари, 6 м

фронт, 32.000. „Кров”,

060/683-10-64. (308698)

ПРОДАЈЕМ екстра сређен

стан, Котеж 2, 85 квм, два

купатила, кухиња врх.

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

09-97, Кикиндска 4.

(308882)

ДВОСОБАН, Радова згра-

да, кружни ток, Котеж 1,

без посредника. 064/310-

78-27. (308768)

ТОП понуда, двособан,

Тесла, са плодоуижит-

гком, само 21.990 евра,

38 квм, I. АМК некретни-

не, 061/262-08-44.

(308813)

СТРОГИ центар, двосо-

бан, III, ЦГ, квалитетно,

62.000. „Мустанг”,

069/226-66-58. (308880)
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301-150, 300-830

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.4248/1 КО Панчево, за изградњу

стамбено-пословног објекта, улаз 1: По+П+6+Пс,

улаз 2: По+П+5+Ман, у Улици Браће Јовановића бр.

34 - 36, израђен од стране бироа „Archi House”, Пан-

чево, за  инвеститорa „Vit Invest” ДОО, Панчево,

Петра Прерадовића бр. 29.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити на

телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-

мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-

зентације од 7 дана, почев од 15. 10. 2021. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе  Града

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04

и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „РЕО НЕО” д.о.о Панчево,

Баваништански пут бр. 62-а, Панчево, поднео за-

хтев за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину за Пројекат складиштење и меха-

нички третман отпада на кат. парцели бр. 13241/18

к.о. Панчево, на територији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца

пројекта може се извршити у просторијама Секрета-

ријата за заштиту животне средине Градске управе

Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617

у периоду од 08. до 18. октобра 2021. године радним

даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-

ном року достави мишљење у вези са поднетим за-

хтевом.

ПОТРЕБНА продавачица

у радница за израду пе-

карских производа у

дневној смени. 064/217-

48-56. pe ka ra smi lja -

nic@mts.rs  (308802)

РЕСТОРАНУ у центру по-

требне раднице за рад у

кухињи. 065/205-10-52.

(308898)

ПОТРЕБНИ конобар-ко-

нобарица. Кафе Pi cas so

Панчево. 065/504-91-07,

065/504-91-09. (308889)

ШЉУНАК песак сејанац

одвоз шута малим кипе-

ром, до два кубика.

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

338. (СМС)

КРЧЕЊЕ ПЛАЦЕВА, ко-

шење траве, обарање др-

већа, орање башти! Ми-

лан 069/400-99-18 (СМС)

РАДИМО уградњу плочи-

ца. Инфо: 061/269-00-81

(СМС)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-

ње плацева, бетонирања,

одношење ствари, чишће-

ња подрума. 064/122-69-

78. (308745)

РАДИМО све: рушења ку-

ћа, шћупа, бетонирања,

одношење ствари, коше-

ње. 060/035-47-40.

(308745)

ВРШИМО услугу селидба,

превоза, утовара робе и

ствари. Бојан, 061/239-

61-68. (308633)

ОДНОШЕЊЕ непотреб-

них ствари, чишћење по-

друма, тавана и подрума.

Изнајмљујем мешалицу.

063/772-64-56. (308458)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(308441)

ПРЕВОЗ кипером до 2

m³, песак, шљунак, сеја-

нац, шут. Цена по тури

1.500 динара. 064/141-

47-39, Зоран. (308486)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, по-

правке, санитарије, сла-

вине, одгушење канализа-

ције. 061/193-00-09.

(308532)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-

шњим искуством.

063/825-16-94. (308212)

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници.

064/462-12-61. (308812)

ПОТРЕБНИ радници за

рад у продаји у рестора-

ну. Тел. Л013/377-230,

064/259-96-62. (308800)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co

потребна два возача Б ка-

тегорије. 064/874-03-03.

(308795)

ПОТРЕБНА радница за

посао у шивари на ендле-

рици. 064/935-18.-11.

(308773)

ПОТРЕБНА девојка за рад

у кафићу. 060/320-03-86.

(308599)

ПОТРЕБНА мајстор за

производњу пецива и по-

требна особа за кување и

разнос кафе. 064/973-60-

66. (308550)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим мате-

ријалим, потребан СЗР

намештај „Комови”. При-

јаве слати на: in fo@ ko -

mo vi.rs  или звати

064/128-88-80. (307582)

ПОТРЕБАН возач Б кате-

горије за рад у дистрибу-

цији штампе. 069/867-72-

06. (308623)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требан пекар са Б катего-

ријом. 062/806-02-58.

(308303)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребна

радница, услови одлични.

064/187-37-54. (308311)

„RE WA GRO UP” doo по-

требни радници-раднице

за рад у преради меса.

Телефон: 063/409-009.

(308256)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-

требне раднице. Није по-

требно искуство. 062/339-

279. (308415)

ПОТРЕБАН озбиљан рад-

ник за прање тепиха и ау-

томобила. 060/707-67-25,

061/168-19-70. (308351)

ПОТРЕБНЕ три раднице

за печење меса на рошти-

љу. ТР „Идеал”. 063/855-

65-56, 063/133-14-63.

(308379)

ПОТРЕБНЕ раднице за

рад у маркету „Идеал”.

013/333-160, 063/106-02-

84. (308379)

ПОТРЕБНА радница са

искуством за продавницу

прехране у Панчеву и

Старчеву. Тел. 069/307-

02-89. (308879)

ПОТРЕБНА радница за

рад на пијаци. 063/354-

337, Весна. (308857)

ПОТРЕБНИ радници за

перионицу. Плата на про-

ценат или договор. Кни-

ћанинова 34-б. Саша,

065/555-53-53. (308863)

ПОТРЕБАН озбиљан рад-

ник за рад у пластифика-

цији, до педесет година.

064/192-85-44. (308824)

ПОТРЕБНИ радници у

производњи дрвене амба-

лаже. Информације

013/631-066, од 6 до 14

сати, РАС доо. (308832)

ПОТРЕБНА куварица/ку-

вар на неодређено време.

Добри услови. 062/478-

394. (308819)

ТРАФИКА у центру тражи

радника. 064/213-10-49.

(308898)

ПОТРЕБНА спремачица

објекти за смештај.

060/043-52-98.  (308865)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требан радник са иску-
ством. 063/809-34-18,
069/545-51-00. (308708)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” из Панчева по-
требан посластичар и во-
зач Б категорије са иску-
ством. Инфо. Тел.
060/758-03-24. (308851)

РЕСТОРАНУ „Коноба 32”
потребан возач.достављач
са исккуством или без.
Позвати на 062/880-59-
99, од 16 до 21 сат.
(308735)

ПОТРЕБАН радник-ца за
рад на бувљаку. Контакт
тел. 064/110-39-72.
(308557)

МАЈСТОРИ-ВОДОИН-

СТАЛАТЕРИ потребни

грађевинској фирми КНД

хидроинжењеринг. Тел.

064/037-40-26, 060/035-

53-98. (308726)
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Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не 

огла са и чи ту ља одо бра ва мо 

по пуст свим рад ним да ни ма 

осим сре дом.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце и жене за рад

у производњи гајбица и палета.

013/373-488, 063/256-360

Ресторану „Royal”у „Авив парку”

потребни радници у кухињ 

и продаји, конобарица.

063/216-788 (3/306180)

Продавац идеалног дела непокрет-

ности стиче својство Продавац-Су-

инвеститор, а најбољи понуђач сти-

че својство Купац-Инвеститор.

Право учешћа имају сва правна лица

која:

– су регистрована за изградњу грађ.

објеката најмање 5 година и да им у

истом периоду рачун није био у бло-

кади;

– откупе продајну документацију за из-

нос од 50.000,00 динара; Рок за откуп

документације је 25. 10. 2021. годи-

не;

– уплате гарантни износ за учешће на

јавном прикупљању понуда од

5.000.000,00 динара на  текући рачун

Удружења бр: 200-2279820101001-26

најкасније до 28. 10. 2021. године;

– потпишу изјаву о губитку права на по-

враћај гарантног износа за учешће

на јавном прикупљању понуда. Изја -

ва чини саставни део продајне доку-

ментације;

– предају гаранцију банке за добро из-

вршење посла у износу од 500.000

евра (дин. противвредност) или ове-

рену заложну изјаву за упис хипотеке

на својој непокретности  у наведеном

износу (са проценом вредности имо-

вине од стране овлашћеног проце -

њи вача);

Понуђач (Купац-Инвеститор), обједи ње -

 но доставља понуду која садржи:

– понуду за купопродају идеалних де-

лова предмета продаје – 5.000.000,00

динара(фиксно).

– понуду у м² – површини пословног

простора (нето површина), у призем-

љу новоизграђеног објекта, која ће

припасти као право власништва Про-

давцу-Суинвеститору на име улага-

ња у нови објекат, а што ће се угово-

ром о деоби непокретности регулиса-

ти након добијања грађевинске доз-

воле. (Минимална понуда износи 330

м² плус припадајућа паркинг места).

Наведена понуда се разматра обједи-

њено.

Затворене понуде достављају се на

адресу Опште удружење занатлија и

осталих предузетника општине Панче-

во, Панчево, Светозара Милетића 16.

Крајњи рок за достављање понуда је

30. 10. 2021. године до 12 сати.

У разматрање ће се узети само понуде

у писаној форми, достављене у за-

печаћеним ковертама са назнаком „По-

нуда-НЕ ОТВАРАЈ” на коверти, нази-

вом Продавца-Суинвеститора, а које

пристигну на назначену адресу до на-

значеног времена. 

Запечаћена коверта треба да садржи:

– пријаву за учешће у поступку јавног

прикупљања понуда;

– потписану понуду, уз навођење јасно

одређеног износа за купопродају иде-

алних делова предмета продаје

(5.000.000,00 динара-фиксно), односно

м² нето површине пословног простора

у приземљу новоизргађеног објекта,

која ће припасти као право власништва

Продавцу-Суинвеститору на име ула-

гања у нови објекат(минимум 330 м² и

припадајућа паркинг места);

– доказ о уплати гарантног износа за

учешће на јавном прикупљању понуда;

– потписану изјаву о губитку права на

повраћај гарантног износа за учешће

на јавном прикупљању понуда; 

– извод из регистра привредних

субјеката и ОП образац и потврду бан-

ке да није био у блокади последњих 5

година;

– гаранцију банке за добро извршење

посла у висини од 500.000 евра

(дин.противвредност) или оверену за-

ложну изјаву за упис хипотеке на својој

непокретности у наведеном износу (са

проценом вредности имовине од стра-

не овлашћеног процењивача);

– овлашћење за заступање, oдносно

предузимање конкретних радњи у по-

ступку продаје (за пуномоћнике);

Продавац неће разматрати понуде

које не садрже јасно одређене изно-

се на који понуда гласи, понуде које

се позивају на неку другу понуду,

понуде дате под условом, понуде

које се позивају на услове који нису

предвиђени у продајној документа-

цији и огласу, као и понуде уз које

није уплаћен гарантни износ у пред-

виђеном року. 

Јавно отварање понуда одржаће се

дана 30. 10. 2021. године у 12.15, на

адреси: Панчево, Светозара Миле-

тића 16, у присуству комисије за отва-

рање понуда. Позивају се понуђачи, да

присуствују отварању понуда. Отвара-

њу понуда приступиће се и ако неко од

понуђача не присуствује.

Комисија спроводи јавно прикупљање

понуда тако што:

1. отвара достављене понуде,

2. води регистар пристиглих понуда,

3. одржава ред на јавном прикупљању

понуда,

4. потписује записник.

Комисија ће у року од пет дана од дана

отварања понуда прогласити најбољег

понуђача- Купца – Инвеститора, и о то-

ме обавестити све учеснике јавног по-

ступка.

Уговор о купопродаји идеалног дела

непокретности и финансирању зајед-

ничке изградње, у форми одређеној за-

коном се потписује са проглашеним

најбољим понуђачем у року од 8 дана

од дана отварања понуда. (нацрт уго-

вора је део продајне документације).

Продавац ће вратити понуђачима га-

рантни износ за учешће на јавном при-

купљању понуда у року од осам дана

од дана одржавања јавног отварања

понуда, осим у случају најбољег пону-

ђача, коме се гарантни износ враћа по

потписивању уговора.

Понуђач губи право на повраћај га-

рантног износа за учешће на јавном

прикупљању понуда уколико:

– не поднесе понуду, или поднесе пону-

ду која не садржи обавезне елементе; 

– као проглашени Купац-Инвеститор

не потпише Уговор о купопродаји иде-

алног дела непокретности и финанси-

рању заједничке изградње у форми од-

ређеној законом у предвиђеном року;

Имовина се купује у виђеном стању и

може се разгледати након откупа про-

дајне документације, у договору са ов-

лашћеним лицем.

Порези и трошкови релизације уго-

вора у целости падају на терет купца.

Oвлашћено лице: Лука Вујовић, пред-

седник Удружења, контакт телефон:

065/222-80-39.

Опште удружење занатлија и осталих предузетника општине Панчево, на основу

одлуке скупштине од 22. 05. 2021.године број 13/21,  расписује 

О Г Л А С

за продају идеалног дела непокретности 

и финансирање заједничке изградње

јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје – идеални део

– зграда пословних услуга, укупне нето површине 410 м² изграђена на

КП.3993 КО Панчево у Панчеву, Ул.Светозара Милетића бр.16, у обиму уде-

ла 30/410, 

– парцела 3993 КО Панчево укупне површине 770 м², у обиму удела 100/770.

• све уписано у лист непокретноскти бр.1474 КО Панчево, приватна својина

продавца 1/1 

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,

37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измене и допуне Плана генералне регула-

ције Целина 2- Стрелиште са Хиподромом и Војло-

вица са Тополом у насељеном месту Панчево

Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене и

допуне Плана генералне регулације Целина 2 -

Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом

у насељеном месту Панчево (у даљем тексту

План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана

и то почев од 08. 10. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни

увид, у згради Градске управе Града Панчева, Ул.

Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату,

као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 09

до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу

се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти примедбе у току трајања јавног увида, искључиво

у писаном облику, Градској управи Града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбе-

но-комуналне послове, путем писарнице Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу

утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског до-

кумената биће организована дана 13. 10. 2021. го-

дине у 13 сати, у Малој сали зграде градске управе

Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

27. 10. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Малој

сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржа-

вања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се

нови термин и место одржавања седнице Комисије.

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Плана детаљне регулације северне инду-

стријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву.

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне

регулације северне индустријско-пословно-про-

изводне зоне 3 у Панчеву ( у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 08. 10. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 9 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 13. 10. 2021.

године у 13 сати, у Малој сали зграде градске

управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

15. 11. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

ТУЂА нега и помоћ у ку-
ћи. Помоћ при купању,
припреми хране, набавци
лекова, третман физиоте-
рапеута. 062/144-66-94.
(308697)

ОДГОВОРНО бих брину-
ла о старијој особи. Тел.
062/353-283. (308703)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски радови,
постављање ламината.
Вршимо и селидбе.
062/816-66-78. 
(308707)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар, 064/157-20-
03. (3408719)

ВОДОИНСТАЛАТЕР РА-
ДИ: одгушење судопере,
купатила, поправке, заме-
на одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (308729)

БРАВАР-ВАРИЛАЦ: огра-

де, капије, гелендери,

надстрешнице, балкони,

остало. Злајо, 065/558-

45-17. (308793)

СПРЕМАМ станове и кан-

целарије, пеглам, чувам

сгтара лица, повољно.

061/722-54-09. (308687)

НЕМАЧКИ, часови свим

узрастима. Преводи, при-

према полагања свих ни-

воа знања. 061/656-04-04,

352-892. (308689)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,
антибактеријско прање,
овера гаранције. Фриго
Матић, 060/521-93-40.
()308852)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, бојлере, табле, бе-
лу технику, ТА пећи.
060/521-93-40. (308852)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
061/282-48-28. (308867)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила. 013/345-874,
062/235-839. (308843)

НАДСТРЕШНИЦЕ, ограде,
врата, терасе, капије, сит-
не поправке, повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(308844)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, могућност on li -
ne рада, професор.
061/603-94-94. (308816)

ЗИДАРСКЕ, мање осалове
обављам, поправка крова.
064/337-18-97. 

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које смета. 063/369-
846. (308732)

ЧИСТИМ таване, подру-
ме, шупе, комплет услуге.
Најповољније у граду.
061/322-04-94. (3088888)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, старе шуп, ра-
димо све послове.
061/321-77-93. (308892)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена
поломљеног црепа. Ви-
сински радови на крову.
065/535-24-56. (308901)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе., 064/243-82-85.

(305093)

БЕТОНСКИ радови, буше-

ње 60 до 160 мм сечења,

разбијање и штемовање.

063/278-147. (308306)

СЕЛИДБА превоз друге

робе. Панчево, даље. Це-

на договар. 013/366-843,

063/193-22-29. (308300)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи



РАЗНО

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 8. октобар 2021.20

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину („Службени гласник РС” број

135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 05. 10.

2021. године на основу захтева носиoца пројекта

„А1 СРБИЈА” д.о.о. Београд, Милутина Миланкови-

ћа 1ж, донео решење број: XV-07-501-150/2021

којим је утврђено да за пројекат Радио базне стани-

це БА1389_01 ПА_Панчево_Котеж 1 на адреси Сте-

вана Шупљикца 89, на к.п. бр. 2012 к.о. Панчево, на

територији Града Панчева, није потребна процена

утицаја на животну средину.

Увид у  решење из претходног става може се обави-

ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе Града Панчева, Панче-

во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,  радним да-

ном од 10 до14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана  његовог објављивања, а преко

овог органа.  

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

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

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

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,

83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регула-

ције „ ХИПОДРОМ” у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне

Плана детаљне регулације „Хиподром” у Панчеву

(у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 08. 10. 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 9 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304. 

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања раног јавног увида,

искључиво у писаном облику, Градској управи Гра-

да Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске и стамбено-комуналне послове, путем пи-

сарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе

и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 13. 10.

2021.године у 13 сати, у Малој сали зграде град-

ске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана

15. 11. 2021. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ДЕСПИНИЋУ

од комшија из улаза

у Стевана

Шупљикца 117

(88/308893)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма

осим сре дом.

БОШКО СРДИЋ

Почивај у миру.

ШТАМПИЋ

(13/308694)

Последњи поздрав вољеном зету, пашеногу и течи

БОШКУ СРДИЋУ
1933–2021.

Његови: КЕКА, ДУЛЕ, НАТА и НЕБА
(54/308798)

Последњи поздрав вољеном зету и течи

БОШКУ СРДИЋУ
1933–2021.

Његови: ЛИДИЈА, БОКИ, ВАЊА и НЕНАД
(53/308797)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

возач за доставу и снабдевање.

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

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, односимо непотр-

бан намештај. Чистимо

подруме.  064/280-30-16,

063/731-77-67, Владимир.

(308811)

ПЕНЗИОНЕР, 74, упознао

би жену брака ради, до

65 година, молим само

озбиљне понуде.Имовно

стање ме не интересује.

064/318-44-14. 

(308836)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјално обезбеђен,

жели да лупозна жену или

девојкук до 40 година, ра-

ди дружења, излазака.

Звати око 21 сат.

013/352-203. (308740)

АКО си усамљена, желиш

дружење јави се. 064/437-

63-59. (308750)

МУШКАРАЦ, 45 година,

материјално обезбеђен,

жели да упозна жену или

девојкук до 40 година, ра-

ди дружења, излазака,

могућег брака. Звати по-

сле 20 сати. 060/330-02-

71. (308700)

ПОКЛАЊАМ филатели-

стичку колекцију од око

2500 марака. Контакт

063/278-095. (308671)

ОЗБИЉАН, искрен, стам-

бено ситуиран, 49 година,

мушкарац, овим путем би

упознао озбиљну девојку

30 + година, искључиво за

везу озбиљну, брак.

060/165-25.65. 

(308806)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-вра-

та, роло-заштита.

063/816-20-98. (308785)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (308709)

СЕЛИДБЕ, превоз, могућ-

ност радника, попуст ван-

градске. 064/482-65-53.

(307692)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду,

превоз камионима, рад

виљушкарима и машин-

ско чишћење терена са

одвозом. 060/425-54-43.

(306665)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и

одвоз шута, лупање бето-

на и ископ мини багери-

ма. 064/648-24-50.

(306665)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера до 18 м висине.

064/648-24-50. (306665)    

ПРЕВОЗ шљунка, песка,

сејанца. Најповољнија ри-

зла у граду од 2.000 /м³.

064/648-24-50. (306665)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на

Тесли. (308819)

KIZ ZA – рушење објеката,

утовар и одвоз шута, ис-

копи, сечење и разбијање

бетона, насипање и наби-

јање терена. 063/218-894.

(306665)

KIZ ZA – продаја квали-

тетних бехатон коцки са

припремом и радом.

064/648-24-47. 

(306665)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја. 302-820,

064/129-63-79. (308877)

KIZ ZA – превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкарима но-

сивости и до 10 тона.

063/218-894. (306665)

ПРОФЕСИОНАЛНО сече-

ње, поткрисивање дрвећа

из камиона до 30 м виси-

не. 064/648-24-50.

(306665)  

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере и осталу

белу технику поправљамо

са гаранцијом. „Фриго-

техник”. 064/122-68-05.

(308871)

KIZ ZA – орезивање и сеча

дрвећа из камиона са

корпом, прање прозора,

чишћење олука, замена

црепа, изнајмљивање ма-

казастих платформи.

063/218-894.

(306665)

СЕЛИДБЕ, превоз робе

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

063/278-117, 064/176-91-

85. (308654)

ВРШИМ превоз робе и

ствари, чистим подруме,

таване, шупе, гараже,

дворишта, избацујем ста-

ри намештај, повољ-

но.064/317-02-62,

063/196-54-56. 

(308776)

ПОТРЕБАН лични прати-

лац за први разред сред-

ње школе (дечак 15 годи-

на). Моле се заинтресова-

не млађе особе да се јаве

на тел. 064/198-50-13.

(308781)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање,

фуговање, поправке пар-

кета и подова, без праши-

не, квалитетно, повољно.

061/233-49-97. (308810)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно рфизлу, сепариса-

ни шљунак, песак, сеја-

нац. 064/354-69-94,

063/754-02-72. (308814)

УСЛУГЕ

УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ
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Опраштамо се са тугом од наше мајке, баке, прабаке и таште

ЈОВАНКЕ АБРАМОВИЋ
1926–2021.

Желимо да верујемо да смо ти бар мало радости унели у твој живот. 

Ћерка РАДА, унуке ВИШЊА и ВАЊА, праунуци НОВАК и ВОЈИН, зетови

ВЛАДА и БАТА
(11/308692)

Отиснуо се у неке боље светове наш

драги кум

ЧАСЛАВ ЈОРДОВИЋ
археолог

и нека наша туга не ремети мир његовог

починка

ГАБРИЕЛА САЈКОВ са породицом

(28/308743)

НИКОЛА ЛЕКИЋ БАНГИ
1956–2021.

Последњи поздрав добром и племенитом пријатељу и
великом човеку.

ЉИЉАНА ПИЛЦ
(31/308746)

Последњи поздрав

тетки

ЈОВАНКИ

АБРАМОВИЋ

Братанац БОРО
са породицом

и братаница
ЉУБИЦА

са породицом
(37/308767)

Последњи поздрав дра-

гом комшији и пријатељу

СТОЈАНУ

БOБИЋУ
1950–2021.

Остаћеш заувек у на-
шем сећању.

Породицe ШИПКА
и ЧАЂО

(38/308769)

Отишао си прерано,

а био си мој свијет,

моја звезда водиља,

мој живот. Сада сам

остала без тебе, у на-

ди да ћемо се убрзо

поново срести

СТОЈАН

БОБИЋ
1950–2021.

Воли те твоја МИРА

(40/308770)

Отишао си у једном

трену, неочекивано и

без опроштаја

СТОЈАН

БОБИЋ
1950–2021.

Већ сада нам недоста-

јеш, али ћемо те носи-

ти у нашим срцима,

све док живимо.

Твоји: ОСТОЈА, 

ДАНИЦА, САША

и БОЈАНА

(41/308770)

Последњи поздрав свом
искреном пријатељу

СТОЈАНУ

БОБИЋУ
1950–2021.

Чуваћемо успомену на
тебе.

САША КНЕЖЕВИЋ и
НЕВЕН БУНЧИЋ

(39/308769))

ПЕТАР

ГРБИЋ

МИЋА

Последњи поздрав

брату и деверу.

Брат МИЛАН и снаја

СНЕЖАНА
(45/308786)

НАДА

РАДОВИЋ

Нада, Нада,

Последњи поздрав

нашој драгој Нади од

њених другара из Ка-

фане „Наташа 013”

НАТАША ЗЛАТА,

МИЛЕ, ЗЕМА, ГАЛЕ,

ЧИРКА, СЛАЂАН,

АНУШИЋ и АЦА

(73/308846)

НАДА

РАДОВИЋ
1957–2021.

Заувек ће остати у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(48/308790)

НАДА

РАДОВИЋ
1957–2021.

Последњи поздрав

мајци и баби

од ВЛАДАНА, 

ВОЈИНА

и АНАСТАСИЈЕ
(49/308790)

НАДА РАДОВИЋ
1957–2021.

Последњи поздрав тетка
Нади од БАТЕ и ИКЕ

(50/308790)

Последњи поздрав

сестри

ЈЕЛКИ

СПАСИЋ

од сестре МИРЕ

и зета ЉУБЕТА

са породицама

(4/308677)

ЈЕЛКА

СПАСИЋ

Вољена наша, хвала

ти за све најлепше

тренутке и сву до-

броту коју си нам

пружала. Почивај у

миру Божјем.

Твој супруг РАДЕ,

ћерка САЊА

и унук МАРКО

(3/308677)

ЈЕЛКА

СПАСИЋ

Постоји љубав коју

смрт не прекида.

Увек ћеш бити у мом ср-

цу и мислима.

Хвала ти за сву љубав.

Твоја САЊА
(5/308677)

Последњи поздрав

драгој

ЈЕЛКИ

СПАСИЋ

од снаје ГОЦЕ, 

прије ЛОЗЕ и СЛАЂЕ

(2/308677

Последњи поздрав

драгој тетки

ЈЕЛКИ

СПАСИЋ

од сестрића ЗОРАНА

са породицом

(29/308744)

Последњи поздрав другарици још из гимназиј-

ских дана

ДЕСИ АТАНАЦКОВИЋ

Ускратила си ми лепе и дуге разговоре. 

Почивај у миру!

Успомену на Тебе чуваће ИЛИНКА ПАРОШКИ

(91/308897)

Скрхани болом обавештавамо родбину и пријатеље да је премину-

ла 3. октобра 2021. године, наша вољена и племенита

ДРАГАНА ПАЈКОВИЋ
рођ. Пенчић

1965–2021.

Хвала ти за све лепо и добро што си нам пружала у животу и про-

фесији. Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Неутешни: сестричина АНДРЕА, мајка ДУШИЦА, отац БУДИМИР,

супруг ВЛАДИМИР и сестра МИЛАНА

(74/308847)

Последњи поздрав нашој уваженој коле-

гиници, адвокату

ДРАГАНИ ПАЈКОВИЋ

Са изразима дубоког саучешћа породици.

Комеморација се одржава 8. октобра 2021.

године, у 12 сати, у малој сали Града.

Адвокати Панчева

(63/ф)

Драга Дадо,

Почивај у миру Божјем!

АЊА, СВЕТЛАНА и БОЈАНА
(75/308848)

ДРАГАНА

ПАЈКОВИЋ
Ако поздрав нешто зна-
чи, као и увек, чувај се и
тамо на бољем месту.
Заувек у мом срцу оста-
је твоја вера, храброст
и поштење. 

РЕЖА СЛОБОДАН
са породицом

(77/308860)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ЉУБАН МИЛИЧЕВИЋ
1953–2021.

Мили наш никада нећеш отићи из наших срца, заувек ћемо

те волети.

Ћерка ЈАСМИНА, зет МИЛОМИР

и унуци ЈАНА и ВУКАШИН

(69/308837)

ЉУБАН МИЛИЧЕВИЋ
1953–2021.

Велики људи никад не умиру, они вечно живе.

Један од њих си био ти.

Нека твоја племенита душа почива у вечном миру.

Са љубављу и поносом ћемо те чувати од заборава.

Твоја супруга МИРЈАНА и ћерка МАРИНА

(71/308838)

ЉУБАН МИЛИЧЕВИЋ
1953–2021.

Последњи поздрав драгом пријатељу

Љубану од пријатеља ЖИВОРАДА и НАДЕ

(68/308837)

Последњи поздрав нашем другу и ловцу

ЉУБАНУ МИЛИЧЕВИЋУ

Ловачко удружење Панчево

(51/ф-1070

МАРИЈА МИЛИЧЕВИЋ
1933–2021.

Драга наша бако заувек ћемо те памтити и радо те се сећати.

Твоја унука ЈАСМИНА, зет МИЛОМИР

и праунуци ЈАНА и ВУКАШИН

(70/308837)

МАРИЈА МИЛИЧЕВИЋ
1933–2021.

Драга мајко и бако заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја ћерка МИРЈАНА и унука МАРИНА

(72/308838)

Наш вољени

МИХАЈЛО КОКОВИЋ
13. VII 1931 – 3. X 2021.

Отац и дека, наш ослонац, животни учитељ, мио и нежан, бескрај-

но духовит, оставио је неизбрисив траг у нашим срцима.

Ћерка ДАНИЦА, син БРАТИСЛАВ, зет СТЕВАН, снаја НАДА, унуци

НЕВЕНА, ПЕТАР, СТЕФАН и МИХАЈЛО

(17/308711)

Последњи поздрав куму

МИХАЈЛУ КОКОВИЋУ

од кумова ГУЧИНСКИ МИЛОША

и МИРЈАНЕ са породицом

(23/308723)

Последњи поздрав

чика МИХАЈЛУ КОКОВИЋУ

од Кокиних другова: МОЦ и ОЉА, ДОКСИ,

РАДЕ, ПАНТА, ЈАНКЕЉА, БОЛЕ, БОКА, 

МИКИЦА, МАРЦИ, ЋУРЕ, ЂОЛЕ, СИБИН,

МИЦИ и ВОЈА

(79/308874)

СОФИЈА

ПАВЛОВИЋ

Драга ујна, 

заувек у срцима

чувају те: ИВАН, 

БОЈАНА

и БРАНКИЦА

са породицама
(58/308808)

Драга Соња

СОФИЈА

ПАВЛОВИЋ

остаћеш заувек у на-

шем сећању.

Тетка ЛАТА, 

РАДМИЛА и НАДА
(57/308808)

СОФИЈА

ПАВЛОВИЋ
1937–2021.

Последњи поздрав

од њених

најмилијих.

(12/308693)

Последњи поздрав

најбољем другару

СРЂАН

КОВАЧЕВИЋ

од ЈОЦЕ ЂУРИШИЋА

(1/308668)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

ПО ПУСТ свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Винуо се у небо међу звезде и сунце. Да са анђелима оствариш

своје жеље и планове, које са нама овде на земљи није стигао. Цр-

ни облак сунце је заклонио.

ДРАГАН ПАНДУРОВ
24. VI II 1980 – 2. X 2021.

Неутешни: отац МИЛУТИН, мајка НАДА, ћерка МИЉАНА, 

брат ДЕЈАН и снаја ДЕСАНКА

(55/308799)

ДРАГАН

ПАНДУРОВ

Оле Лоле, заустављен

си у кораку и сну, …

на некој бољој „пла-

нети” си сада.

БОЈАНА, БОБА

и НАЦА

са породицама

(64/308823)

Често си говорио: „таква подела карата”.

Не може то тако... Зашто не иде по реду.

Ово није фер

ДРАГАН ПАНДУРОВ
1980–2021.

Ујка, ДУШАН, МАРКО и АНА

(7/308683)

ДУШАН

РАДАНОВИЋ

Драгом зету Дулету,

шогору и течи по-

следњи поздрав од

свастике КЕКЕ

ПЕРЕ, НАНЕТА

и ИВАНЕ
(47/308789)

Са тугом и болом у срцу, обавештавамо родбину и пријатеље да

нас је 4. октобра 2021, у 81. години, напустио вољени тата и деда

ДУШАН РАДАНОВИЋ

Био си наш херој и борац до самог краја. 

Одмори се уз твоју вољену Нату.

Вечно тужни твоји: ћерка ЉУБИЦА и син НЕНАД са породицама

(80/308875)

ДУШАН РАДАНОВИЋ

Са великим поштовањем и тугом опраштамо

се од нашег драгог пријатеља

ДРАГИНА и МИЛЕТА ПАНТЕЛИЋ

(89/308894)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша мајка

СТОЈАНА ТОШКОВИЋ
преминула 6. октобра 2021. у 83. години.

Сахрана ће бити обављена у суботу, 9. октобра 2021, у 13 сати, на гробљу

Котеж.

Ожалошћена породица

(83/308890)

Последњи поздрав вољеној мајци

СТОЈАНИ ТОШКОВИЋ

са љубављу и поштовањем

од сина РАДИШЕ

(84/308890)

Последњи поздрав вољеној мајци

СТОЈАНИ ТОШКОВИЋ

од ћерке РАЈКЕ и унука

САРЕ и МАРТИНЕ

„Смрт не постоји ћерко моја докле год ме

се будеш сећала. Бићу увек са тобом...”

док живим мајко моја...

(85/308890)

Последњи поздрав вољеној мајци

СТОЈАНИ ТОШКОВИЋ

од ћерке РАДЕ и зета МИШЕ са децом

(87/308890)

Последњи поздрав вољеној баки

СТОЈАНИ ТОШКОВИЋ

од унуке МАРИНЕ, зета ЗОРАНА и праунука

СТРАХИЊЕ и СОФИЈЕ
(86/308890)

Највећи загрљај за Тебе прелепа наша Валикице

ВАЛЕРИЈА ИСАК
1962–2021.

Увек си у нашим срцима, само кад би могла да нам се
вратиш.

Путуј лако, сада раширених крила.

Супруг ЕНДИ, сестре ЈОВАНКА и МАЈА, 
сестричина ЛИДИЈА, сестрић ДАМЈАН, 

зетови и мезимци ЕВА, ЛАЗАР и ПЕТАР.
(60/308817)

ВАЛЕРИЈА

ИСАК

Почивај у миру драга

Валика.

БИЉАНА

(90/308896)

Нашем драгом и поштова-

ном

СВЕТИСЛАВУ

СУБОТИНУ
преминуо 3. октобра 2021.

Вечно ћемо те памтити.
Твоји: синовица

МИРЈАНА и синовац
МИЛЕТА са породицама

као и остала родбина
и пријатељи

(9/308688)

Последњи поздрав

зету и течи

СВЕТИСЛАВУ

СУБОТИНУ

од ЈОВЕ, СЛАВИЦЕ,

ДАРКА и МАРИЈАНЕ

са породицама

(35/308761)

Последњи поздрав

МИЛЕНИ ПОПОВИЋ

од СРЂАНА БИТЕВИЋА

(52/308794)

Последњи поздрав драгом колеги

пензионеру

ДРАГАНУ ПАНДУРОВУ

Колектив ЈКП „Зеленило” Панчево

(7/ф)
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Драги наш

др АНТОН МЕЈИЋ
2012–2021.

С љубављу и тугом коју време не лечи.

Твоја породица

(8/308684)

Вољени наш отац

МИЛОРАД

ТУРНИЋ
1993–2021.

Вечно у нашим срци-

ма.

Ћерке ОЉА и НАДА

са породицама
(19/308713)

ТИХОМИР

СТОШИЋ
2018–2021.

Заувек у нашим ми-

слима и срцима.

Најмилији

32/308751)

Прошло је шест месеци откада нас је напустио

наш драги брат од стрица

ДУШАН ВИНЧИЋ

У нама је остала велика бол и туга због твог суви-

ше раног одласка. Увек си у нашим мислима, се-

ћањима и причама.

Успомену на тебе чувају породице: 

ВИНЧИЋ, МЕДИЋ и ЖИВАНОВИЋ
(36/308763)

13. октобра 2021, навршава се шест месеци откако нас је напустио

наш вољени супруг, отац и деда

ДУШАН ВИНЧИЋ

Време пролази а ти и даље у нашим срцима живиш. Са болом у ср-

цу сећамо се Тебе и све што смо твојим одласком изгубили.

Заувек је остала празнина, туга и бол.

9. октобра 2021, у 10.30, на Новом гробљу одржаћемо помен.

Супруга ЈОВАНКА, син МИРКО и ћерка ЈЕЛЕНА са породицама

(56/308804)

У суботу, 9. октобра, на гробљу у Банатском Новом Селу, даваћемо

шестомесечни помен нашем драгом

ДУШАНУ ЦВИЈИЋУ

У срцу те носимо, са љубављу, помињемо, по добру памтимо и чу-

ваћемо те од заборава.

Супруга СТАНА, син УРОШ, ћерка БИЉАНА, снаја МИРЈАНА, 

зет СЛОБОДАН, унуци ДУШАН и АЛЕКСАНДАР

и унуке АЛЕКСАНДРА и МАЈА

(59/308815)

У недељу, 10. окто-

бра, даваћемо шесто-

месечни помен на-

шем вољеном

МИЛОШУ

МАРЈАНОВИЋУ

Шест најтужнијих

месеци...

Мирно спавај вољени

тата.

Твоји најмилији

(62/308821)

Драга Мено

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ
17. XII 1929 – 11. X 2020.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и нашим ср-

цима.

Унука ЈЕЛЕНА, зет ЛАРС и праунуке

КАТАРИНА и МИЛЕНА

(67/308830)

ПОМЕН

СЛАВОМИР

ДОБРИЧАН
9. X 2014 – 9. X 2021.

Тужно сећање на супру-
га, оца, деду и прадеду.
Помен је 9. октобра
2021, на Новом гробљу,
у 11 сати.

Његова породица
(76/308859)

1. октобра 2021. престало је да куца племенито срце наше

вољене

ЗЛАТИНКЕ ЛУКИЋ
11. II 1937 – 1. X 2021.

Последњи поздрав од ћерке ДАНИЈЕЛЕ, сина ПРЕДРАГА, 

снаје ДРАГАНЕ и сестре СОФИЈЕ са породицом

(33/308783)

Наша драга

ЗЛАТИНКА ЛУКИЋ

Остаће увек у нашим срцима и мислима с’ пуно

поштовања и љубави.

Син ПРЕДРАГ, снаја ДРАГАНА и ВЛАДАНА

(22/308722)

Драга тетка Злато

ЗЛАТА

ЛУКИЋ

Заувек ћемо се диви-

ти Вашој племенито-

сти, спретности и

уредности.

Хвала Вам на толико

тога што сте чинили.

ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

са породицом
(16/308704)

Драга пријо

ЗЛАТИНКА

ЛУКИЋ

Последњи поздрав и

опроштај од тебе.

Радо ће те се сећати

ИВАНКА и ЈАНКО

(21/308722)

После краће и тешке болести преминула је наша

вољена мајка

ДУШАНКА СРЕТКОВ
1939–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: синови ВЕЉКО и ЖЕЉКО и остала

родбина и пријатељи

()14/308695)

Последњи поздрав

ЗЛАТИНКИ ГОЛУБОВ

од комшија у Војвођанском булевару 14

(25/308733)

24. септембра 2021. преминула је, у 71. години,

наша супруга, мајка, бака и сестра

СЛАВИЦА МАРЈАНОВИЋ

Ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, 

синови МАРИЈАН и ДРАГАН са породицама,

брат ЈОЦА са породицом и остала родбина

и пријатељи

(27/308741)

Последњи поздрав

ДУШАНКИ

СРЕТКОВ

од ЗОКИЈА, ЋИКАНЕ,

ЖУНЕ, ЂОЛЕТА, СИЋЕ,

СРЕЋКА, ВИКИЦЕ,

МУНГОСА, ЈОЛЕТА,

ВЛАДЕ и БАНЕТА
(42/308775)

Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

БРАНКУ

од ДРАГИЦЕ и ВЛАДЕ

(81/308881)

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

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Вољеним

ПЕТРУШЕВИЋ

СЛАВКО ДАСКЕ ОЛГА
36 година 6 месеци 22 године

Тамо са нашим вољеним родитељима, нашим

светињама нашао си мир и спокој

Сестре НАДА, ВЕРА и МАРИЦА са породицама
(10/308691)

СЕЋАЊЕ

ВИЦО

ГРУБОР
10. X 2003 – 10. X 2021.

Ни време, ни године не могу

избрисати сећање на тебе.

Супруга СЕКА, син ГОРАН

и ћерка МАРИЈАНА

са породицама

(6/308678)

2006–2021.

ДРАГАН ТОМАШЕВИЋ

Са тугом и поносом чувамо успомену на вољеног оца и

супруга
ИРЕНА, ПЕЂА и САЊА

(15/308701)

7. октобра 2021. на-

вршава се година от-

када није са нама

НОВАК

КРСТИЋ
1945–2020.

Године не бришу се-

ћања...

Ожалошћени: 

ЉИЉАНА, 

БРАНИСЛАВ, 

ЗВЕЗДАНА, 

ВЛАДИМИР, 

ЈЕЛЕНА

и АЛЕКСАНДАР
(18/308712)

Вољени

ПЕТРОВИЋ

МИЛЕНА МИОМИР

МИШО

Време само појачава сазнање да сте заувек ту и

са нама.

Син ИЛИЈА, снаха ЉУБИЦА, унука ЈЕЛЕНА, 

зет ЛАРС и унуке КАТАРИНА и МИЛЕНА
(20/308721)

Сећање на драге родитеље

ДЕСАНКА ВИТОМИР

ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
2011–2021. 1976–2021.

Године које су прошле не могу да умање нашу

љубав и избришу сећања на вас.

Заувек у срцима ваших ћерки

МИЛИЦЕ и ЗОРИЦЕ са породицама
(24/308730)

9. октобра 2021. године дајемо годишњицу нашем

СЛОБОДАНУ МИЛАДИНОВИЋУ ЋИРИ
Жалосна година је прошла а бол и туга не престаје у нашим срцима.

Не можемо да схватимо колико нам недостајеш а посебно твој

осмех, шале, као добар супруг, тата и деда својим унуцима.

Нек те анђели чувају а ми ћемо мислити на тебе и обилазити тво-

ју вечну кућу.

Ожалошћена твоја супруга ЈАСМИНА са ћеркама СЛАЂАНОМ и

РУЖИЦОМ са породицом

(26/308739)

СЕЋАЊЕ

ПИЛЦ

ЉУБОМИР РАДМИЛА
1985. 2010.

Живите у мом срцу, у мојој души вечно, моји

најмилији.

Ваша ЉИЉАНА
(30/308746)

7. октобра навршавају се четири године отка-

ко није са нама наш драги

МИЉАН

Време пролази. Успомене и љубав у срцу

остају заувек.

Воле те твоји најмилији

(34/308754)

13. септембра навршава се четрдесет тужних да-

на откада си нас изненада напустио

НИКОЛА ДАНКУЦ

Вечно захвални: супруга ЗОРКА, син РАДИВОЈ,

ћерка ЉУБИЦА, снаја МАРИНА, зет ПЕТАР,

унук МАРКО, унука АНА и праунук ОГЊЕН

(43/308783)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ГАЈИЋ

БЕБА
1996–2021.

Твоји најмилији

(44/308784)

11. X 1984 – 2021.

ЛЕПОСАВА

ЂОРЂЕВ

Сећање на мајку. 

Ћеркe СНЕЖАНА,

ВЕРА и БОЖАНА

са породицама
(46/308786)

14. октобра 2021. навршава се шест месеци

нашој вољеној

ОЛГИ МИХАЈЛОВ

Бићеш увек у нашим срцима и мислима.

РАЈКО

(50/308792)

Сећање на нашег вољеног

БЛАГОЈА БРАЈОВИЋА
28. IX 2001 – 28. IX 2021.

С љубављу чувају успомену на тебе твоји:

ИВАНА, ДУЊА и САША

(61/308820)

СЛАВКО

ШАПОЊИЋ

12. октобра наврша-

ва се тужних четрде-

сет дана откада си

нас оставио да вечно

тугујемо за тобом.

Помен ће се одржати

у 10 сати, на Новом

гробљу.

Твоји: СНЕЖАНА, 

ЈАСМИНА и ДУШАН

(65/308825)

СЛАВКО

ШАПОЊИЋ

12. октобра је четр-

десет дана откада си

отишао.

Сунце моје, тужан је

Златар, а ја се борим

овде и тамо где си се

винуо и оставио нас

у трену.

Твоја сестра МАРИЈА

са породицом

(66/308826)

У суботу, 9. октобра 2021, у 11 сати, обележавамо четрдесетодневни помен

нашој драгој

ЉУБИЦИ СТАНИСАВЉЕВИЋ
1954–2021.

С љубављу: син ГОРАН и ћерка ЉИЉАНА са породицама и супруг ЂУРА

(78/308873)

13. октобра 2021. навршава се шест месеци

откако си нас напустио

МИЛОШ БОКУН

Твоји најмилији

(82/308886)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Предстојећи дани вам доносе
енергичност, директност и пове-
ћану активност. Планови који
већ дуго чекају сада се активира-
ју. Посао вам је на првом месту.
Чувајте се повреда, а могуће су и
јаче главобоље. Партнерски
однос стагнира.

Потребно је да до детаља испла-
нирате своје време и све ће ићи
како ви желите. У свом распоре-
ду оставите и времена за провод
и изласке. Сви папиролошки
проблеми ће се ове недеље лак-
ше решавати, а имаћете и помоћ
пријатеља и сарадника.

Превише обавеза вам се сручило
на главу. Најрадије бисте пре-
спавали све или некуд побегли.
Време је за акцију, нове планове
и нове почетке. Дајте својој
машти на вољу, вратиће вам се
сва енергија. Мањи проблеми са
зубима и зглобовима ногу.

Имаћете осећај да се напета
ситуација смирује и да ћете сти-
ћи да на време све средите.
Сарадња на послу је стабилнија,
што вас додатно мотивише. Сло-
бодни Бикови би могли да уђу
везу са особом коју дуго познају,
али нису на њу обраћали пажњу.

Искористите ову недељу да завр-
шите или бар приведете крају
започете послове. Не причајте
много о својим плановима и кло-
ните се расправа ма како оне
безазлено изгледале. Џангриза-
ви сте према партнеру и превише
захтевни. Нађите компромис.

Спремни сте за флерт и само
чекате повољан тренутак. Чини
вам се да живот за вас има веће
планове и боље ствари од тре-
нутних. У праву сте. Мања емо-
тивна криза у везама. Могућ
краћи пословни пут. Избегавајте
ноћну вожњу.

Ове недеље очекујте сигуран при-
лив новца. Оно што сте започели
прошле године, сада долази на
реализацију. Многи људи с којима
сте сарађивали поново ће вам се
јавити и обновићете сарадњу.
Љубавни живот вам је као клацка-
лица: од еуфорије до монотоније.

Бићете пријатно изненађени тиме
што постоје људи који могу и желе
да вам помогну. То ће вам врати-
ти осмех на лице, па ћете успети
да све завршите и пре рока. Ако
искрсне неки непланирани пут,
крените – провешћете се боље
него што можете замислити.

Потрудите се да угодите и себи и
партнеру романтичном вечером,
изласком или бар неком ситни-
цом. Пазите добро да не преко-
рачите рокове. Направите реви-
зију неких пословних уговора и
потражите помоћ од људи ван
пословног окружења.

Мањи проблеми с кичмом ће вам
само појачати нервозу. Никако
да саставите крај с крајем, чак и
када имате вишка новца. Ваши
прсти су просто „шупљи”. Указа-
ће вам се прилика за једну аван-
турицу на послу. Пустите себи
мало на вољу, опустите се.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Прошлост вам поново куца на
врата, недовршене приче морају
добити свој епилог. Уложићете
превише енергије у решавање
нечега што је прошло. Пословна
атмосфера може доћи до усијања
ове седмице. Пронађите начин
да акумулирате енергију.

Будите опрезни ове седмице на
послу. Пробајте да избегнете
пословни пут и будите опрезни
при потписивању докумената –
најпре све двапут проверите.
Потисните у себи жељу да распра-
вите ситуацију с партнером. Вар-
ница се може претворити у пожар.
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ЈЕЗИЧКО НАСЛЕЂЕ

РАЗГОВОРИ НА КАПИЏИКУ
Сећам се да је бака говорила: „Напољу
пада киша, је л’ носиш ширму са собом?”
А ја сам мислила: боже, стално изми-
шља неке речи. Говорила је фиранга,
сокак, џепница и још много тога чега и
не могу више да се сетим... Највише
сам волела кад споји речи, па је гово-
рила: „Идеш наулицу?”, или: „То ћемо
напролеће”... Или растегне имена као
што су: Дејааан, Зорааан...

Кад сам одрасла, схватила сам да је на
овом поднебљу живело толико различи-
тих нација и да смо од сваке прихватили
нешто ново и другачије. Као малој су ми
те речи биле смешне, онда су постале
занимљиве јер сам схватила да долазе
из Немачке, Турске... Толико је људи
препешачило ове крајеве, и оставили су
и културу и језик, и заправо толико људи
који имају порекло из различитих зема-
ља и даље живи у Војводини.

Историја града

Панчево се помиње од деветог века под
називима: Бансиф, Панука, Panu sca,
Pano ca и Pan zo va. Некадашња Панука
никла је на темељима утврђења које су
сазидали Дачани и Римљани, а пору-
шили Аустријанци средином осамнае-
стог века. Град је након протеривања
Турака из Баната, који су владали од
1520. до 1717. године, ушао у састав
Аустријске царевине као аутономна
област Тамишки Банат. Године 1794.
постаје слободна варош, када су строга
правила војничког живота уступила
место развоју урбанизма, занатства,
трговине и културе.

Културна разноврсност

Панчево у својој дугој историји и кул-
турној традицији негује суживот при-
падника различитих етничких и вер-
ских заједница. Мултикултурализам и

интеркултурални дијалог се успоста-
вља кроз активности бројних удруже-
ња грађана и културно-уметничких дру-
штава, који подстичу присуство разли-
читих културних израза, доследну при-
мену људских права кроз очување кул-
турног идентитета припадника преко
двадесет шест различитих етничких
заједница (Македонци, Румуни, Мађа-
ри, Словаци, Хрвати, Црногорци, Буга-
ри, Муслимани, Русини, Немци) које,
по попису из 2002. године, чини дваде-
сет један одсто укупног становништва.
Вредно је напоменути нека од њих:
КУД „Петефи Шандор”, КУД „Тамаши
Арон”, СКПД „Ђетван”, Месни одбор

Матице словачке Војловица, Панчево,
КУД „Васил Хаџиманов”, Удружење
јужнобанатских Рома, Еврорегионални
центар за развој друштва у мултиет-
ничким срединама „In medi as res”,
Јеврејска општина, Удружење Јевреја
„Шалом Тора”, Удружење македонске
националне мањине „Вардар”...

Из разговора с Горданом Јованов

У интервјуу с Горданом Јованов обја-
вили смо сегмент под називом „Како
се некада говорило” у ком она илустру-
је богатство и занимљивост језика на
овом поднебљу.

„Тунекана дигод у теби шћућурене
су твоје успомене... Чкуре и чекаду да
те увати оно што незнаш како се зове...
Ондак те милуједу... Манте дечурлију
своју да згрнеду своје успомене... Немој-
те да и калупите, та нису они блато... А,
ди има успомена брез детињства... А ди
има детињства брез лубеница... А ди
има лубеница брез да ти цури кроз зубе
па низ браду кроз шпилхозне до ногу...
А ди има укорепљене лубенице брез
мува... А ко је фин шта вреди да му ја
садекана све ово диваним... То да бид-
неш фин то нема ама баш никаке везе
сас лубеницама... Зото живите људи...
Ал, с образом…” – каже она.

Сетила сам се овога на годишњицу
када се то моје посебно биће пресели-
ло у неки други свет, а ја на исти зако-
рачила такође у један сасвим нови.
Овде не причају мој језик, али осмех и
стисак руке говоре много више од тога.
Могу само да кажем: „Dan ku wel, Bel gi -
um!” Мирјана Марић

Убица игра најстарију дечју игру
на свету – жмурке. Само што је
Колекционар очију игра до смрти.
Сценарио злочина увек је исти.
Женско тело буде пронађено са
штоперицом која откуцава у мртвој
шаци. Унезверени отац и муж мора
да нађе своје дете пре него што се
оно угуши...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
да ли сте некада осетили да сте за
неке ствари потпуно слепи. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следе-
ћих порука:

„Кад уђем у књижару или 
библиотеку, постанем слепа за про-
ток времена.”

„Био сам слеп кад сам се женио.
Нисам видео да уз њу долази и
веома опасна ташта.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта је вас потпуно
омамило:

„Данас ме је омамио мирис пече-
них паприка које сам цео дан спре-
мао по налогу моје дивне женице.
Никад краја. Спржио сам и обрве
и трепавице. Ваљда сам заслужио
бар књигу.”

„Потпуно ме је омамила жеља
да путујем без пропусница, тесто-
ва, услова и обавеза. Много ми
недостаје та слобода коју раније
нисам умела да ценим.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Шта је
роман ваше генерације?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

Књига прати случај Аце Мирковића и
његове породице, као и дуги низ 
неразмрсиво испреплетених спортских
догађаја и историјских драма кроз
читав развојни пут југословенског фуд-
бала: од краја Другог светског рата до
трагичног распада Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије.

Роман о једној
генерацији

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Када
сте последњи пут играли жмур-
ке?”, наградићемо са по једном
књигом. Не би требало да одговор
буде дужи од једне до две речени-
це. У наслову имејла напишите
назив књиге за коју конкуришете.
Награђене одговоре ћемо објавити
у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Током викенда 25. и 26. септембра у
тржном центру „Биг” одржан је сајам
занатског пива, који је привукао љуби-
теље како пива, тако и добре музике.

На сајму је своје занатско пиво промо-
висало четрнаест малих пивара из Пан-
чева, Београда и Земуна. Програм сај-
ма је обухватио и сам процес правље-
ња пива у кућним условима, па су посе-
тиоци, првог дана сајма, могли на ради-
оници да науче како скувати пиво.
Мирослав Тодоровић и Немања Благо-
јевић приказали су основе прављења
пива у кућним условима, уз кување
пива на лицу места. Заинтересовани су
могли да науче о историјату кућног
пиварства, о потребним састојцима и
судовима, о мерењу, хлађењу, фермен-
тацији, самом процесу све до флаши-
рања. Током вечери је свирао џез бенд
„Hot Club of Bel gra de”, употпунивши
цео догађај. Други дан сајма био је
резервисан само за пиво и пивске коба-
сице. За атмосферу се побринуо бенд
„Rit mo de la noc he”. Посетиоци су се
проводили уз познате хитове и с пози-
тивним утисцима отишли кући.

О занатском пиву

Занатско пиво представља пиво које се
углавном производи у кућним услови-
ма или у малим регистрованим занат-
ским (крафт) пиварама. Основни састој-
ци за прављење занатског пива су: вода,
јечам, хмељ и квасац.

Постоји неколико подела пива, уз
поштовање критеријума као што су боја,
количина алкохола и начин врења.
Основна подела пива је према првом
критеријуму, боји, па их тако делимо
на светла, тамна и црна. Подела се

врши и на осно-
ву количине
алкохола које
пиво садржи, па
тако постоје 
безалкохолна
пива, с мање од
0,5% алкохола,
лака пива –
између 0,5% и
3,5%, стандард-
на пива, чији се
проценат алко-
хола креће од
3,5% до 5%
алкохола, и јака
пива, са преко
5%.

П р е м а
начину врења,
пива се деле на
лагере и ејлове.
Основна разли-
ка између ова
два типа пива је

сам процес производње, тип квасца који
се користи и температура ферменти-
рања.

Одлична пива и добар провод

– За сајам крафт пива сазнала сам од
другарице и одмах након посла дошла
сам у Панчево да га посетим и пробам
што више крафт пива од произвођача
из Панчева и околине. Највише ми се
допало тамно пиво с кокосом. Пробала
сам доста пива, допадају ми се нефил-
трирана, где се осећа тај хербал укус.
Свако пиво је лепо на свој начин. Орга-
низација је била фантастична, а бенд је
свирао страну и домаћу музику, која је
идеално ишла уз пивце и пиварске коба-
сице. Баварци су употпунили цео дожи-
вљај. Боље од овога није могло. Права
мера доброг укуса – рекла нам је Тија-
на Цветковић, која је дошла из Земуна
да посети сајам.

Пиво које је привукло велику пажњу
јесте пиво с кокосом, па су многи одла-
зили до штанда пиварије „Хог” да га
пробају.

– Обожавам кокос и обожавам пиво,
спој тих двеју ствари звучи ми јако
примамљиво. Прошетаћу мало да видим
чега још има у понуди, али пиво с коко-
сом морам да пробам – изјавила је
Милица.

Поред доброг укуса, похваљен је и
изглед.

– Добар је провод и пива су одлична,
пробао сам пива с неколико штандова.
Овде има светских излагача, који су
обратили пажњу на све, од укуса пива
па до дизајна. Пиварија „Догма” има
јако занимљиве лименке које су исцр-
тане као стрип – рекао нам је Влади-
мир. Сузана Јанковић

САЈАМ КРАФТ ПИВА

За панчевачке љубитеље

„Игра жмурке”
Себастијана

Фицека
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Дарко Мијатов, 

програмер

ФИЛМ: „Me Befo re You” је филм
рађен по истоименој књизи
ауторке Џоџо Мојес. Иако на
први поглед делује као једна
типична романтична драма, овај
филм је много више од тога.
Главна порука коју је ауторка
приче желела да пошаље поди-
гла је велику прашину својом
контроверзношћу, а самим тим
и наишла на подељена мишље-
ња код публике. Главним лико-
вима, Луизи и Вилијаму, путе-
ви се укрштају сплетом окол-
ности. Луиза губи свој посао у
посластичарници и у потрази
је за било каквим извором при-
хода. Вилијам је, након саобра-
ћајне незгоде, постао трајно
непокретан и то је знатно ути-
цало на његово расположење.
Његови родитељи су се веома
забринули због Виловог депре-
сивног стања, те су ангажовали
младу и енергичну Лу као него-
ватељицу, не би ли га развесе-
лила и бар мало поправила
монотону и тмурну свакодне-
вицу. Међутим, након неког
времена проведеног заједно њих
двоје се зближавају и заљубљу-
ју, али Лу сазнаје да је Вил сво-
јим родитељима дао прилику
да се опросте од њега у наред-
них шест месеци, пре него што
оде у Швајцарску и, уз меди-
цинску помоћ, оконча свој
живот. Ова веома емотивна и
дирљива прича је свакако вред-
на пажње и пробудиће разна
осећања у сваком гледаоцу, а
поставља и велика питања: како
помоћи људима у депресији и
да ли је окончање живота испра-
ван пут за особе с тешким
физичким хендикепом с којим
се никако не могу помирити?

КЊИГА: Једини роман Сил-
вије Плат, „Стаклено звоно”,
сврстан је међу класике свет-
ске књижевности двадесет
првог века. Као полуаутобио-
графска прича, животни пут
главне јунакиње носи посебну
тежину. Естер Гринвуд је мла-
да и интелигентна девојка која
добија пословну праксу у пре-
стижном часопису у Њујорку.
Међутим, насупрот многим
младим девојкама попут ње,
она није опчињена овим веле-
градом и његовим чарима. Већ
на почетку приче могу се виде-
ти знаци депресије, које она
испољава у виду равнодушно-
сти према свом послу, а затим
и недостатка воље за изласком
из сопственог кревета. Како
радња одмиче, тако се и њена
болест појачава и доводи је до
граница суицидности. Тек у
том тренутку људи око ње схва-
тају да јој је потребна помоћ.
Свака следећа страница књиге
ме је све више вукла да се уду-
бим у психологију Естер Грин-
вуд и није ми дала да је испу-
стим из руку док је нисам про-
читао до краја, и сигуран сам
да ће и у другим читаоцима
пробудити снажне емоције. За
мене, најснажнији је био бес –
онај који сам осећао према
људима из Естериног окруже-
ња који нису примећивали
колико јој је помоћ била неоп-
ходна. Зар је потребно да неко
покуша самоубиство да би се
људи освестили? Размислимо
о томе.

Стаклено звоно

изборМОЈ МОЈ

Страну
припремила 

Мирјана
Марић

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у четвр так, 14. окто -
бра, у 19 сати, биће изве ден кон -
церт кла вир ског дуа „VooDoo”,
у ком сви ра ју Вук Божи ло вић и
Душан Гро зда но вић.

Дуо је запо чео сарад њу кра јем
2012. годи не, на почет ку прве
годи не сту ди ја у кла си про фе -
сор ке Соње Лон чар. Досад су одр -
жа ли више од десет соли стич -
ких кон це ра та у земљи и ино -
стран ству. Први је одр жан 2014.
годи не у гале ри ји „Арт гет”, а
наред не годи не у сали Сту дент -
ског кул тур ног цен тра у орга ни -
за ци ји Факул те та музич ке умет -
но сти. У новем бру 2015. годи не
одр жа ли су соли стич ки кон церт
у скло пу фести ва ла „Keyboard
Days”, на коме су насту пи ли као
једи ни дома ћи изво ђа чи. Кра јем
маја 2015. годи не уче ство ва ли су
на ФЕСТУМ-у сви ра ју ћи Сен-
Сан сов „Кар не вал живо ти ња”, уз
прат њу „Бео град ских мла дих сим -
фо ни ча ра”, под упра вом дири -
ген та Рада на Јова но ви ћа. Насту -
пи ли су на про ме над ном кон -
цер ту, у вели кој сали Колар че ве
заду жби не, на кон цер ту кате дре

за камер ну музи ку 2017. годи не,
сви ра ју ћи „Вал цер” Мори са Раве -
ла, као и 2018, сви ра ју ћи „Вари -
ја ци је на Пага ни ни је ву тему” В.
Луто слав ског, као нај бо љи сту -
ден ти из кла се Соње Лон чар.

Годи не 2017. уче ство ва ли су
на так ми че њу „San Donna di Pia-
ve” у Ита ли ји, где су доби ли
дипло му и пехар за осво је но тре -
ће место. Одр жа ли су и два соли -
стич ка кон цер та у сали Музич ке
шко ле „Коста Маној ло вић”, коју
су и поха ђа ли, као и у сали Музич -
ке шко ле „Петар Коњо вић”.

Насту па ли су и на кон цер ти ма у
окви ру фести ва ла „Култ”, на кон -
цер ти ма у Пави љо ну „Цви је та
Зузо рић” и у ЦЛУ „Вук Кара џић”.
Тако ђе, били су уче сни ци „Бољ -
шој фести ва ла руске кла сич не

музи ке”. Добит ни ци су прве
награ де на „Так ми че њу мла дих
пија ни ста” у Нишу 2018. годи не.
У окто бру 2018. годи не с вели -
ким успе хом одр жа ли су шесна -
ест кон це ра та са орке стром Бео -
град ске фил хар мо ни је, у сали
Бео град ске фил хар мо ни је, под
дири гент ском пали цом Фелик -

са Мил ден бер ге ра. У мар ту 2019.
годи не одр жа ли су соли стич ки
кон церт у сали Сту дент ског кул -
тур ног цен тра; тако ђе, соли стич -
ким кон цер том су отво ри ли нову
сезо ну кон це ра та Цен тра лепих
умет но сти „Гвар не ри јус”, а кра -
јем годи не су изве ли два соли -
стич ка кон цер та у Ченг дуу (Кина).

У 2021. годи ни су с вели ким
успе хом одр жа ли два соли стич -
ка кон цер та у Вели кој дво ра ни
Колар че ве заду жби не, један у
скло пу новог циклу са и послед -
њи у скло пу тра ди ци о нал них
про ме над них кон це ра та на
„Колар цу”. Добит ни ци су награ -
де „Оли ве ра Ђур ђе вић” за нај у -
спе шни ји камер ни ансамбл, коју
је Факул тет музич ке умет но сти
2018. годи не доде лио први пут.

Поха ђа ли су мастер-клас
позна тог дуа Бизјак, који чине
наше позна те пија нист ки ње
Лиди ја и Сања Бизјак, као и дуа
ЛП. Тако ђе, дуо сара ђу је с број -
ним савре ме ним дома ћим ком -
по зи то ри ма и добит ник је сред -
ста ва СОКОЈ-а, помо ћу којих ће
сни ми ти ком пакт-диск с музи -
ком дома ћих ком по зи то ра.

У ЕВАНГЕЛИЧКОЈ ЦРКВИ

Музички октобар

КЊИЖЕВНИ КАФЕ

Срнећа леђа

Музички центар Панчева орга-
низоваће концерт у Евангелич-
кој цркви 9. октобра у 19 сати.
Улаз ће бити слободан, а добро-
дошли су сви који воле музику.
Догађај ће се одвијати уз пошто-
вање свих епидемиолошких
мера у складу с препорукама.

Извођач који ће својом музи-
ком улепшати октобарско вече

јесте „Моменто квартет”, бео-
градски гудачки ансамбл саста-
вљен од професионалних музи-
чара који поседују интернацио-
нално искуство. Своје музичко
умеће презентоваће и Емилија
Ђорђевићнахарфи,алииОскар
Ереш на гитари, а као гост кон-
церта наступиће Маргарета
Матијевић. Сузана Јанковић

У фоајеу Културног центра Пан-
чева у петак, 15. октобра, у 19
сати, биће представљена књига
прича Ане Марије Грбић под
називом „Срнећа леђа”. Програм
води Јасмина Топић.

„Шта чини нечији живот вред-
ним приповедања? Необичност.
У реду, такав одговор је самора-
зумљив, уобичајен, предвидљив,
очекиван... Да би се приповедало
о било чему, регуларни поредак
тог ’било чега’ мора бити поре-
мећен, ишчашен, ’испао из згло-
ба’. Мора се, дакле, причом потвр-
дити његова нерегуларност, и ту
прилику није пропустио ниједан
писац откад је света и века, и свр-
бљиве потребе да се људске мисли
скрасе на папиру, у некаквој вра-
жијој форми.Али, шта с обично-
шћу? Како о њој приповедати?
Како учинити јунацима (ако је то
добар појам, јер ту никаквог ’јуна-
штва’ нема) оне који се ни по
чему не издвајају, оне који не
привлаче ничију пажњу, него чаме
у својим малим, анонимним
животима, авај, тако налик живо-
ту сваког од нас? Ана Марија

Грбић се у књизи фасцинантних,
маштовитих прича из људске сва-
кодневице, с обећавајуће изна-
ђеном, изненађујућом кованицом
у наслову једног од циклуса ’Ско-
росмртница’ (на срећу, ни дана-
шњи песници, попут АМГ, нису
заборавили на обавезу да ’кују
речи’), сва предала настојању да
у обичности види узвишеност,
трагичност, гротеску, комичност,
смех у сузама, препуштајући се
готово карневалској распојасано-
сти језика. О чему год да припо-
веда, а неизоставно је реч о нео-
бичној обичности (то је искупљу-
јућа синтагма), Ана Марија Грбић
чини то са инвентивношћу поет-
ске микроскопије живота. И за
резултат имамо књигу ’Срнећа
леђа’, која се чита од корица до
корица, у једном даху, па опет из
почетка. Да би се, у крајњем зби-
ру, и у случају ’Срнећих леђа’
потврдило прастаро правило да
је успела кратка прича много
дужа него што на први поглед
изгледа. Такорећи роман, сведен
на своју суштину”, написао је у
рецензији Михајло Пантић.

Наступом Tамбурашког орке-
стра Панчева и састава „Shi ra
Utfi la”, у суботу, 2. октобра, у
дворани Културног центра завр-
шено је последње вече осамнае-
стог фестивала „Ethno.com”.

Уметнички директор фести-
вала Филип Крумес рекао је да
је на фестивалу ове године пред-
стављено шта се ново дешава на
домаћој world music сцени. Иста-
као је да је публика имала при-
лику да види наше уметнике
који живе и раде негде другде,
док су гости из иностранства
пренели дух нових тенденција.

– У три фестивалска дана чули
смо три концерта ауторске и три
концерта традиционалне музи-
ке, а представљена су и три дома-
ћа албума настала у пандемиј-
ским условима. Као што смо оче-
кивали, утицај пандемије је био
видљив, пар недеља уочи почет-
ка суочили смо се са отказива-
њима концерата из здравствених
разлога, а током фестивала је то
било највидљивије на концерт-
ној промоцији новог албума саста-
ва „Shi ra Utfi la”. Њихов нови
албум је снимљен појачан сопра-
ном Браниславе Подрумац, која
је из здравствених разлога мора-
ла да откаже своје гостовање на
затварању фестивала. Срећом није
био у питању ковид. Остаје сна-
жан утисак да је екипа која реа-
лизује „Ethno.com” функциони-
сала као сат и да су сви извођачи
који су у ова три дана наступили
на фестивалу, упркос оваквој 
ситуацији, оставили срце на сце-
ни, пренели цео спектар емоци-
ја и послали велику љубав публи-
ци – рекао је Крумес.

Према речима професора
Михајла Јовића, оснивача Там-
бурашког окрестра Панчева, орке-
стар је свирао посебан програм,
који се састоји из сплета игара

из Војводине, као и сплета кола
и песама аранжираних између
два светска рата: „Имали смо
среће да дођемо до архивског
материјала са аранжманима из
1902. и 1903. године, које и публи-
ка овом приликом може да чује.”

Тамбурашки оркестар Панче-
ва је почео да ради 2014. године.
Након дугогодишњег педагошког
и извођачког искуства професор
Михајло Јовић основао je там-
бурашки оркестар с циљем да
негује и изводи традиционалну
тамбурашку и уметничку музи-
ку. Тамбурашки оркестар Пан-
чева је састав који наставља и
надограђује традицију тамбура-
шке музике, с новом младалач-
ком енергијом која приближава
тамбурашку музику свим гене-
рацијама. У досадашњем раду
оркестар се представио публици
с више различитих програма:
„Тамбурашка инструментална
музика”, „Валцери на тамбури”,
„Бисери тамбурашке музике”,

„Вечите мелодије”, „’Битлси’ на
тамбури” и „Српски песници
романтичари у староградској
музици”. Оркестар овим избо-
ром програма показује своје опре-
дељење да, поред традиционал-
не и уметничке музике, шири и
негује свој концертни реперто-
ар. „Shi ra Utfi la” се бави истра-
живањем, аранжирањем и изво-
ђењем сефардске музике Балка-
на, Медитерана и Блиског исто-
ка. Инспирацију за своју музику
проналази у богатству балкан-
ске, јеврејско-шпанске и блиско-
источне музичке традиције. Гру-
па страствено комбинује тради-
ционалну музику и посвећеност
њеном очувању с талентом за
фјужн и импровизацију. Године
2009. „Shi ra Utfi la” у Амстерда-
му добија престижну награду
RASA за најбољу world music гру-
пу, док је албум „Bivi en do en kan -
tan do”, издат за холандског изда-
вача „Music & Words”, сврстан у
„Top of the World” селекцију CD

издања престижног британског
магазина „Son gli nes”. Бенд је
управо завршио снимање новог
албума, на коме се као нови чла-
нови појављују оперетска звезда
Бранислава Подрумац и џез пија-
ниста Александар Јовановић
Шљука.

Стефан Саблић, оснивач саста-
ва, поводом концерта у Панчеву
је рекао: „Ново у раду бенда је
да смо пре пар месеци снимили
нови албум, овде у Панчеву, у
студију ’Futu re Natu re Sound’.
На том албуму су два нова музи-
чара – Александар Јовановић
Шљука на клавиру и Бранисла-
ва Подрумац као певачица. Та
новина даје неки другачији звук
и ми мало другачије свирамо
него што смо то радили када
смо били без клавира. Већина
песама које изводимо на фести-
валу су с репертоара тог новог
албума, који је засад изашао вир-
туелно, а за месец дана излази у
класичном CD формату.”

ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ „ETHNO.COM”

ДУХ НОВИХ ТЕНДЕНЦИЈА

КОН ЦЕРТ КЛА СИЧ НЕ МУЗИ КЕ

Насту па кла вир ски дуо

У ОКВИРУ „ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ”

Представа „Лепотица 
и звер”

У дворани Културног центра
Панчево у суботу, 9. октобра, у
12 сати, биће изведена пред-
става за децу „Лепотица и звер”.

Представа „Лепотица и звер”
у комбинацији маске, глумач-
ке игре и видео-пројекције на
духовит начин прича познату
бајку о љубави која се рађа
између Најлепше Међ Најлеп-
шим и Зверске Звери. Како је
звер заправо размажени принц
на кога је бачена клетва, то

ствара низ комичних ситуаци-
ја, у којима учествује и двор-
ска луда Скакутало. Музичке
нумере у представи су у фор-
ми видео-спотова.

Сви програми у оквиру „Деч-
је недеље” су бесплатни, али је
број места ограничен. Карте за
позоришни и филмски програм
могу се подићи на благајни
Културног центра на дан про-
грама. Билетарницу можете
позвати на број 013/440-944.
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задовољство што је, и поред сло-
жене епидемиолошке ситуаци-
је, овај догађај ипак организо-
ван.

– Ове године смо манифеста-
цију организовали уз примену
прописаних епидемиолошких и
заштитних мера. Број гостију
био је строго ограничен и, поред

чланова управе нашег удруже-
ња и професора из Словеније,
били су присутни још само
директори панчевачких сред-
њих школа, представници гра-
да Панчева и словеначког
Националног савета. Гастроном-
ско правило је да се сви велики
договори склапају за столом, уз
добар ручак и пријатељско рас-
положење. С обзиром на то да
је размена искустава и сарадња
протекла на најбољи могући
начин, очигледно је да ће се
традиција гурманског дружења
наставити, а када се створе усло-
ви, она ће се сигурно и проши-
рити – истакао је Вебер.

Овогодишњу манифестацију
су помогли: Канцеларија за сло-
веначку дијаспору из Љубљане,
Национални савет словеначке
националне мањине у Србији,
као и Покрајински секретари-
јат за образовање, прописе, 
у п р а в у и н а ц и о н а л н е
мањине – националне заједни-
це из Новог Сада.

Медијски покровитељи мани-
фестације били су: РТВ Панчево,
„Панчевац”, „Политика”, РТС, РТВ,
РТВСловенија, сајтови„013 инфо”,
„Панчевосити”, „Панчевомојкрај”,
„Слокулт инфо”, „Моја Словенија”
и љубљанско „Дело”. С. Трајковић
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Панчевачко Удружење Слове-
наца „Логарска долина” седми
пут је организовало гастроном-
ски догађај „Наши словеначки
специјалитети”. На манифеста-
цији су учествовали ученици и
професори из Школе за еконо-
мију, туризам и пољопривреду
из Птуја из Словеније, као и уче-
ници угоститељског и посласти-
чарског смера Економске шко-
ле „Паја Маргановић” из Пан-
чева.

Гости из Словеније дошли су у
Панчево 1. октобра, а прили-
ком доласка прво су посетили
Институт „Тамиш”. Саветница
у Институту др Виолета Миц-
ковски Стефановић упознала је
госте с радом Института и том
приликом одржала видео-пре-
зентацију. Гости су обишли и
лабораторије, где су на лицу
места могли да се упознају с
технологијом и научним истра-
живањима којима се бави
„Тамиш”.

Затим су посетили Пољопри-
вредну школу „Јосиф Панчић”,
где их је директор Горан Бим-
башић упознао са члановима
колектива и приредио им оби-
лазак школе и школске еконо-
мије.

Без проблема у комуникацији

Субота, 2. октобар, била је резер-
висана за централни догађај
манифестације. Прво су профе-
сори из Птуја били гости колек-
тива Економске школе, дома-
ћина манифестације, а у збор-
ници је организована и зајед-
ничка видео-презентација. Док
су кувари спремали мени за
ручак у кабинету куварства, уче-
ници туристичког смера Еко-
номске школе представили су
Панчево гостима из Словеније
и том приликом их спровели по
школи и пратећим кабинетима.
Уследила је шетња кроз град, а
у подне је, у организацији Тури-
стичке организације Панчево,
за госте била приређена вожња
катамараном по Тамишу и Дуна-
ву. Док се очекивао њихов повра-
так, ученици су уређивали салу
за ручавање, а кувари су фини-
ширали јела која су припрема-
ли за заједнички ручак.

Дарја Харб, директорка Шко-
ле за економију, туризам и пољо-
привреду из Птуја, новинарима
је рекла:

– Веома лепо су нас дочекали
домаћини, како пријатељи из
Удружења Словенаца „Логарска
долина”, тако и колективи
Института „Тамиш” и Пољопри-
вредне и Економске школе из
Панчева. Није било проблема у
комуникацији јер у доброј мери
разумемо и говоримо српски
језик. Невероватно је колико
имамо истих интересовања и
колико смо по менталитету слич-
ни. Програми у вашим школа-
ма не заостају за нашим и вео-
ма су квалитетни. Истина је да
су наши кабинети и услови које
имамо код нас бољи него у
вашим школама, али је знање
ваших професора и ученика сва-
како на завидном нивоу, у шта
смо се и сами уверили овом
приликом. С великим задовољ-
ством ћемо угостити колеге из
Панчева следеће године у Птују
и искрено се надам да ће та
сарадња да се прошири и на
другим пољима.

Саша Наумовић, професор
практичне наставе куварства из
панчевачке Економске школе,
казао је да је мени за госте спре-
мљен по рецептурама из слове-
начке регије Штајерска. На
менију су били пилећа супа с
целестинама, гулаш од три врсте
меса с домаћим макаронима,
штајерска салата од поврћа и
штрудле с маком и орасима.

Непроцењив значај дружења

Директор Економске школе
Небојша Поповски био је јасан:

– Презентација словеначких
јела у панчевачкој Економској
школи резултат је наше добре
сарадње са Удружењем Слове-
наца „Логарска долина” и сло-
веначким Националним саве-
том. Дружење професора и уче-
ника исте струке из Панчева и

Птуја од непроцењивог је зна-
чаја за њихово даље усавршава-
ње. Систем образовања у Сло-
венији је нешто другачији од
нашег и прилагођен је стандар-
дима Европске уније. Упозна-
вање с тим ће нам свакако бити
значајно, јер ћемо на један леп
и практичан начин стећи нова
искуства, која ћемо примењи-
вати и код нас. Радујем се настав-
ку заједничке сарадње, за коју
верујем да ће, после проласка
пандемије, бити још боља и зани-
мљивија.

Дивне утиске је имао и Горан
Бимбашић, директор Пољопри-
вредне школе „Јосиф Панчић”
из Панчева:

– Дуго смо планирали да
остваримо сарадњу с неком срод-
ном школом из Словеније. То
нам се сада остварило захваљу-

јући панчевачком удружењу Сло-
венаца. Школа у Птују је изу-
зетна образовна институција.
Имају квалитетно опремљене
кабинете, своју пољопривредну
економију с пратећом механи-
зацијом, винограде, производ-
не радионице за вино и воћне
сокове, ергелу коња... Ова посе-
та је почетак наше будуће сарад-
ње, с циљем размене нових иску-
става за професоре, а посебно
за ученике.

Чланица Градског већа заду-
жена за образовање мр Татјана
Божић истакла је да је повези-
вање стручних школа у региону
веома важно за унапређење обра-
зовног система и да ће то у ско-
ријој будућности дати веома
добре резултате.

– Имамо прилику да видимо
ученике из Словеније који сара-
ђују и друже се с нашим учени-
цима. Оваква врста сарадње је
од непроцењивог значаја за
њихово даље школовање и уса-
вршавање. Ово је леп пример и
осталим школама како треба
радити. Искрено се надам да ће
се следеће године овакав скуп
поново одржати и да ћемо има-
ти учеснике и из осталих струч-
них школа из нашег региона –
изјавила је Татјана Божић.

Пријатељско расположење

Главни организатор манифеста-
ције и председник панчевачког
Удружења Словенаца „Логарска
долина” Јосип Вебер није крио

Не ку пуј – удо ми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” орга-
низују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, то јест
објављене њихове фотографије са основним подацима.
    Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Њушкице
Прелепи малишани избачени су везани
у џаку у Војловици близу Рафинерије и
заиста је несхватљиво да неко може да
третира жива бића на тако окрутан начин.

Било како било, они сада траже одго-
ворне удомитеље, а у питању је њих
шесторо, четири „девојчице” и два „деча-
ка”, и не зна се ко је лепши и шаренији.

У све бољем су стању, лепо једу и биће
праве лутке када порасту, а заинтересовани за удомљавање могу
да се јаве на телефон 069/214-32-71.

Шмеле
Мужјак немачког ловачког терије-
ра, старости четири-пет година, тра-
жи нови дом. Овај истински шме-
кер сада је кастриран, микрочипо-
ван и вакцинисан против беснила.

Навикнут је и на поводац, а са
оваквом брадом и брковима не може
да остане непримећен приликом
шетње по парку или граду. Притом
је стварно велика маза.

Шмеле се налази у градском прихватилишту и нестрпљи-
во чека своје људе,  да позову број 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!

СЕДМА МАНИФЕСТАЦИЈА „НАШИ СЛОВЕНАЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ”

СВИ ВЕЛИКИ ДОГОВОРИ СКЛАПАЈУ СЕ ЗА СТОЛОМ



Тријумф важан
за самопоуздање

Следећи ривал
– Златибор

Љубитељи игре под обручима
у нашем граду дуго су чекали
да виде на делу своје миљени-
ке. Жеља им се испунила у
суботу, 2. октобра, када је стар-
товала нова првенствена трка
за бодове у Кошаркашкој лиги
Србије.

На премијери нове сезоне у
Хали спортова на Стрелишту
гостовао је Дунав из Старих
Бановаца. Очекивано, дуел ста-
рих знанаца и ривала проте-
као је у тврдој игри. Оба тима
су у првенство ушла са знатно
измењеним играчким кадром,
па нико није ни очекивао пре-
терано лепу утакмицу. Потреб-
но је време да се екипе уигра-
ју, а на почетку је најважније
било освојити бодове. На сре-
ћу бројних симпатизера, тим
који предводи тренер Бојан
Јовичић успео је у својим наме-
рама: Тамиш–Дунав 87:76, по
четвртинама: 19:13, 18:23, 24:24
и 26:16.

Прву четвртину су обележи-
ли велики број личних греша-
ка на обе стране и много сло-
бодних бацања, па је регулар-
них десет минута, колико ина-
че траје једна четвртина, тра-
јало чак пола сата. Ипак, дома-
ћи тим је показао да је у овом
тренутку бољи, па је после првог
периода имао шест поена
„вишка”.

И наставак меча донео је
прилично уједначену борбу.
Иако је почело закуцавањем
Павићевића, а наставило се
тројком Ивана Смиљанића, сре-
дином друге четвртине гости
су направили серију од 0:8, па
је Бојан Јовичић био примо-
ран да затражи тајм-аут. На
одмор се отишло с минимал-
ном предношћу Тамиша –
37:36.

Домаћи су после одмора заи-
грали агресивније, разиграли
су се Лазар Лугић и Сандро
Санадзе, који су у тим трену-
цима били централне фигуре
на терену. Дунав се није пре-
давао. Његови момци су пого-
дили неколико „тројки”, па је
трећа четвртина окончана без
победника – 24:24.

Победника је одлучила
последња деоница сусрета.
Тамиш је у четвртој четвртини
потпуно преузео контролу над

утакмицом, а у главној улози
нашао се одлични Лазар Лугић.
Погодио је две узастопне „трој-
ке”, доминирао у скоку, бло-
кирао ривала... Капитен Саша
Радовић је одличним продо-
рима изнудио неколико бит-
них фаулова, које је претварао
у поготке с линије слободних
бацања.

Тамиш је играо у саставу:
Иван Соломун, Лазар Лугић
(22 поена), Геги Бакарадзе
(осам), Сандро Санадзе (18),
Саша Радовић (11), Марко
Шиник (четири), Филип Пави-
ћевић (два), Василије Коваче-
вић, Иван Смиљанић (18),
Горан Остојић, Бранислав Тер-
зић (четири поена) и Дими-
трије Ђорђевић.

– Заслужено смо победили,
јер смо водили од првог мину-
та и контролисали игру. Било
је и грешака, наравно. У првом
полувремену смо изгубили чак
13 лопти, било је много нер-
возе, али тако је то када је прва
утакмица, када је у питању нов
тим. Види се да смо још увек
неуиграни, али момци добро
раде на тренинзима и сигуран
сам да ће све доћи на своје
место. Како време буде одми-
цало, наша игра ће бити све
боља – рекао је на конферен-
цији за новинаре после утак-
мице тренер Тамиша Бојан
Јовичић.

Идућег викенда тим из нашег
града путује у Чајетину, где ће
се састати с домаћим Златибо-
ром. А. ЖИВКОВИЋ

СПОРТ
Петак, 8. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Прошлог викенда у Младе-
новцу је одржан Куп Србије
за полетарце, пионире и наде,
на коме су много успеха има-
ли и млади каратисти из Пан-
чева.

КК Динамо је после овог
надметања богатији за две сре-
брне медаље, које су освоји-
ли Наталија Игић и Лазар
Николић. Да није било веома

лошег суђења, број одличја
био би и већи, јер су непра-
ведно поражени Вук Ворка-
пић, Лазар Николић, Лука
Доброта и Урош Петровић.
Одлични су били и: Мартина
Пузић, Јелена Вучковић, Тео-
дора Гагић и Ива Љубичић.

Већ наредног викенда све
такмичарске категорије Дина-
ма наступиће на турниру „Бео-

градски победник”, који ће
бити и контролно такмичење
за одлазак на Балканско
првенство за сениоре, поле-
тарце, пионире и наде у Поре-
чу.

Карате клуб Младост се у
Младеновцу представио са
шест појединачних и једним
екипним наступом.

Бронзане медаље су осво-

јили Марко Милутиновић и
Филип Вујиновић, а запаже-
ни су били и: Никола Јаво-
рац, Милош Милутиновић,
Ива Ракић, Дуња Јовановић и
Никола Арсенијевић.

Тренер Милош Макитан задо-
вољан је наступом и борбено-
шћу младих такмичара и нада
се још бољим резултатима у
наредном периоду. А. Ж.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

У МЛАДЕНОВЦУ ЧЕТИРИ ОДЛИЧЈА

Прошлог викенда у Краљеву
је одржано надметање маке-
тара под називом „Спинер
куп”, а субота, 2. октобар,
остаће запамћена као најтро-
фејнији дан у историји пан-
чевачког макетарског клуба
„Др Владимир Алексић”.
Наиме, наши суграђани су на
том престижном такмичењу,
које је организовано под
покровитељством Макетар-
ског савеза Србије, освојили
чак 26 медаља и четири пеха-
ра.

Јуниори из нашег града и
овог пута су потврдили своју
доминацију. Душан Велими-
ров је освојио златна одлич-
ја у категоријама Ј-1 и Ј-3,
три сребра је зарадио у кате-
горијама Ј-2, Ј-4 и Ј-5, а
заслужио је и пехар за друго
место у генералном пласма-
ну Макетарског савеза Срби-
је за 2020. годину. Вукашин
Цигановић је освајањем
првих места у категоријама
Ј-2 и Ј-5, те сребра у Ј-3 и
бронзаних медаља у катего-
ријама Ј-1 и Ј-4 заслужио и
пехар намењен трећепласи-
раном такмичару у генерал-
ном пласману. Никола Цига-
новић се окитио златом у
категорији Ј-4 и сребром у
Ј-1, а бронзане медаље је
заслужио у категоријама Ј-
2, Ј-3 и Ј-5. Њему је такође
припао пехар за треће место
у генералном пласману. Дејан
Егић је поновио успех из Чач-

ка, па се из Краљева вратио
с бронзаном медаљом у кате-
горији Ј-2.

Кадет Петар Цветковић
освојио је бронзане медаље
у категоријама К-2, К-3 и К-
4, а бронзу је зарадио у К-5.
Поред тога, заслужио је и
пехар за прво место у гене-
ралном пласману Макетар-
ског савеза Србије.

Одлични су били и сенио-
ри. Дејан Цветковић је био
други у категоријама С-10 и
С-12, а трећи у категоријама
С-15 и С-17. У генералном
пласману је заслужио пехар
за друго место – „Историјске
минијатуре”. Александар Сто-
јановић је завршио такмиче-
ње са златном и сребрном
медаљом које је зарадио у
категоријама С-12 и С-13.

Са укупно 30 трофеја осво-
јених у Краљеву, чланови
МК-а „Др Владимир Алек-
сић” потврдили су водећу
позицију на листи Макетар-
ског савеза Србије.

Чланови панчевачког клу-
ба у суботу, 16. октобра, у
Народном музеју у нашем
граду отварају изложбу маке-
та поводом 80 година од
почетка Другог светског рата
на нашим просторима, а она
ће трајати до 22. октобра. У
суботу, 23. октобра, на истом
месту биће организовано
међународно макетарско так-
мичење – осми „Алексић
куп”.

НАДМЕТАЊЕ МАКЕТАРА У КРАЉЕВУ

ПАНЧЕВЦИ НЕ
ПРЕПУШТАЈУ ТРОН

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ТАМИШ СТАРТОВАО ПОБЕДОМ

НОВИ МАНДАТ ЈОВИЧИЋУ

Први човек КК-а Тамиш Дарко

Јовичић поново је изабран за

председника Удружења клубо-

ва Кошаркашке лиге Србије.

Иако је имао озбиљног про-

тивкандидата, Дарко Јовичић

је поверење добио готово јед-

ногласно, што је уједно и

велико признање за Кошар-

кашки клуб Тамиш и показа-

тељ да је овај спортски колек-

тив увек на правом путу.

Кошаркашка лига Србије у

овој сезони има новог спонзо-

ра, па ће се у такмичарској

сезони 2021/22. лига звати

Адмирал Бет Кошаркашка

лига Србије.

Такође, Кошаркашка лига

је склопила уговор с телеви-

зијом „Арена спорт”. У наред-

ној сезони „Арена” ће бити

власник свих маркетиншких

права и ТВ преноса, па ће

љубитељи кошарке моћи да

виде квалитет највишег ранга

такмичења у Србији.

ЛЕПА АКЦИЈА СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВА

ПРАВА УЖИВАНЦИЈА
ЗА НАЈМЛАЂЕ

У Панчеву је током лета одр-
жана бесплатна школица спор-
та за панчевачке малишане.

У овој акцији, коју су спро-
вели Спортски савез Панчева
и Панчевачки савез за пред-
школски спорт, а у сарадњи
са школицом спорта „Скочи-
ца”, учествовало је педесетак
наших најмлађих суграђана,
деце предшколског узраста.

Током целог лета владало
је велико интересовање и деце
и родитеља за ову веома лепу
идеју, која је спроведена у
Народној башти.

Клинцезе и клинци су уче-
ствовали на забавним поли-
гонима, радили вежбе прила-

гођене деци овог узраста,
играли се у природи и – ужи-
вали на здрав и исправан
начин.

Организатори ове лепе
акције и тренери који су иде-
ју спровели у дело трудили
су се да развијају и тело и ум
код деце и поносни су на
чињеницу да је одзив био
велики.

Како истичу у Спортском
савезу Панчева и Панчевач-
ком савезу за предшколски
спорт, наставиће се органи-
зовање оваквих акција и бри-
га за наше најмлађе суграђа-
не, јер они су будућност Пан-
чева.



Протеклог викенда у Врбасу
је одржано екипно такмиче-
ње у оквиру Купа Војводине у
гађању из серијске ваздушне
пушке.

Шесточлана екипа Стрељач-
ке дружине „Панчево 1813”
освојила је друго место, с 1.750
упуцаних кругова, колико је
имала и првопласирана еки-
па из Инђије.

Боје тима из нашег града
бранили су: пионири Ива Рако-
њац (185 кругова) и Огњен
Бунчић (171), јуниори Теодо-
ра Кондић (366) и Немања
Ђорђевић (337) и сениори Сне-
жана Фодор (328) и Далибор
Павловић (363 круга).

Финале Купа Србије биће
одржано у суботу, 23. окто-
бра, у Панчеву. А. Ж.

Рагбисти Динама 1954 одлич-
но су започели нову такми-
чарску сезону.

Јуниори су освојили „Тро-
феј Београда”, јер су у финал-
ном мечу савладали Борац из
Старчева са 19:12. Конкурен-
цију су чинили и: Челик из
Зенице, Рад, Крушевац и Црве-
на звезда.

– Било је занимљиво при-
суствовати првој званичној
утакмици између Динама и
Челика из Зенице после 25
година. Момци су приказали
добру игру и спортски дух,
што нам је јако важно пред
наредна искушења – рекао је
тренер панчевачких „плаво-

-белих” Владимир Амбруш.
Пионири су одлично старто-

вали на првом квалификацио-
ном турниру Првенства Срби-
је, јер су у Београду, на такми-
чењу које организовао РК Рад,
освојили прво место.

– Велики напор уложили смо
у припремном периоду, па су
момци доминирали, показали
су експлозивност у нападу и
врхунску спрему, па су заслу-
жено освојили турнир и тако
стекли предност пред наредне
изазове – додао је тренер Нико-
ла Адвигов.

Рагби полако али сигурно у
Панчеву поново добија све
већи број поклоника... А. Ж.

КУП ВОЈВОДИНЕ У СТРЕЉАШТВУ

ЈОШ ЈЕДАН ПЕХАР ЗА „ДРУЖИНУ”

УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ РАГБИСТА

ВРЕДНЕ ПОБЕДЕ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ

СПОРТ
Петак, 8. октобар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Јабука: ЈАБУКА–СЛОВЕН
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВАЦ
Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Лозница: ЛОЗНИЦА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ОФК ВРШАЦ – ДИНАМО 1945

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–БАК
Недеља, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Долово: ДОЛОВО – Ц. ЗВЕЗДА
Ковин: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПАРТИЗАН (У)
Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Утакмице су у недељу, од 15 сати.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Глогоњ: ГЛОГОЊ – ОМЛАДИНАЦ (Д)
Војловица: МЛАДОСТ–МУНДИЈАЛ
Недеља, 15 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чајетина: ЗЛАТИБОР–ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 27:29

ПРВА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Жене
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈАБУКА 34:25
Мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА 29:25
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ДОЛОВО 31:32

Фудбал

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ ???

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ФЕНИКС 1995 1:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ 3:2
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА (Р. Село) 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ХАЈДУЧИЦА 3:1
Дебељача: СПАРТАК 1911 – СЛОГА 0:2
Качарево: ЈЕДИНСТВО СТЕВИЋ – С. ТАМИШ 2:2
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ 1:2
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ДОЛОВО 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД”
Војловица: МЛАДОСТ–ГЛОГОЊ 2:3
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА 0:2

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ 87:76

Динамо и Војводина
одиграли сјајну
утакмицу

На реду је
пут у Шабац

Рукометаши Динама су претр-
пели први пораз у новој сезо-
ни у Суперлиги, али нису
разочарали. Напротив, момци
које предводи тренер Ненад
Краљевски враћају веру у ову
популарну игру и потврђују оно
што је деценијама већ у граду
на обали Тамиша познато –
Динамо је спортска икона Пан-
чева. И клуб за поштовање
широм Србије!

Хала спортова на Стрелишту
је прошлог викенда била попри-
ште великог окршаја, дербија
над дербијима, рукометног кла-
сика. Снаге су одмерили дуго-
годишњи ривали за врх срп-
ског рукомета, Динамо и ново-
садска Војводина. После мно-
го времена публика је уживо
могла да прати дешавања на
терену, а момци из оба тима
потрудили су се да – уживају.
Јесте, бодови су отишли у Нови
Сад, али рукомет се на велика
врата вратио у Панчево: Дина-
мо–Војводина 27:29 (14:17).

Гости су боље „отворили”
утакмицу, показали су већ на
почетку да су и ове сезоне глав-
ни фаворити за освајање шам-
пионског пехара. Већ у петом
минуту „црвено-бели” су има-
ли четири гола „вишка” (1:5),
али момци у жуто-црним дре-
совима нису се предавали.
Борили су се за сваку лопту,
градили су акције, савете с клу-
пе спроводили су у дело. Мало-
-помало, тек у 17. минуту Дина-
мо је дошао на само два гола
заостатка (9:11), али никако
није успевао да „преломи”...

Жестоку рукометну битку
донело је и друго полувреме.
После одмора је изгледало да
се млади тим Динама потпуно
ослободио притиска и терета
имена Војводине, па су момци
заиграли још борбеније. Ако је
у првом делу меча најистакну-
тији појединац у редовима дома-
ћег тима био Урош Павловић, у
наставку су га одменили распо-
ложени Радован Остојић и
Милан Голубовић, мада сви
играчи домаћег тима заслужују

похвале за борбеност. У 54. мину-
ту су „жуто-црни” поново били
надомак изненађења (24:26), али
захваљујући искусном капите-
ну, расположеном голману Све-
тиславу Веркићу, Војводина је
успела да однесе цео плен из
Панчева.

– Честитам мојим саиграчи-
ма јер су показали карактер.
Показали смо да можемо са
сваким ривалом да играмо рав-
ноправно. Све време смо били
близу, али промашили смо два-
десетак зицера и то нас је
коштало бар једног бода – иста-
као је после меча капитен дома-
ћих Милош Костадиновић.

Тим из нашег града играо је

у саставу: Никола Стаменко-
вић, Војислав Милуновић, Вељ-
ко Чабрило, Милан Бошковић,
Урош Станић, Радован Осто-
јић (пет голова), Никола Перић,
Марко Перовић (два), Огњен
Тонић, Иван Дистол, Урош
Павловић (осам), Борислав
Урта, Милан Голубовић (чети-
ри), Милош Костадиновић
(два), Данило Радовић (пет
голова) и Ђорђе Чоловић.

– Била је ово феноменална
утакмица. Овај нови тим Дина-
ма игра изванредно и чести-
там колеги Краљевском на
томе. Драго ми је да се вратио
у српски рукомет, јер то је
господин од кога можемо мно-

го тога да научимо. Динаму
желим много среће у наставку
првенства – рекао је тренер
Војводине Борис Ројевић.

Заиста је подмлађени састав
„жуто-црних” играо с много
енергије, с много жеље и не
треба сумњати да ће Панчевци
и ове године имати значајну
улогу у елитном каравану.

– Честитам гостима на
заслуженој победи. Имали смо
пех пре почетка дербија, јер
је наш голман, појачање из
Француске, добио температу-
ру и није могао да брани. Наша
екипа расте из меча у меч и
то ме радује. Из оваквих утак-
мица извлачимо поуке, јер то
су нам лекције за даље. Да
видимо на чему највише мора-
мо да радимо. Честитам мојим
момцима, играли су веома
добро, али голман Веркић је
овог пута био тас на ваги који
је превагнуо у корист ново-
садског тима – прокомента-
рисао је велики рукометни
дерби Ненад Краљевски, шеф
стручног штаба Динама.

Већ наредног викенда пред
МилошемКостадиновићемињего-
вим саиграчима биће ново вели-
ко искушење. На реду је још једна
утакмица која ће привући пажњу
целокупне рукометне јавности у
нашој земљи. Динамо путује у
Шабац, где га очекује Металопла-
стика. А. ЖИВКОВИЋ

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ta4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

КРИСТИЈАН
ШАМПИОН

Најмлађи спортски колектив у
нашем граду, Џудо клуб Тамиш,
од свог постанка почео је да
скреће пажњу спортске јавно-
сти на себе.

Деца раде у изванредним усло-
вима, а клуб из дана у дан поста-
је све бројнији. Управа клуба се
својски труди да малишани из
Тамиша, поред доброг рада на
татамију, имају и времена за
дружење, разоноду, али и уче-
ње. Током лета чланови ЏК-а
Тамиш пропутовали су пола
Србије, били су и на међународ-
ним турнирима, а таква преда-
ност, једноставно, морала је да
донесе резултат.

ЏК Тамиш има и шампиона
Србије, а то је Кристијан Лехни,
који је прошлог викенда три-
јумфовао на државном првен-
ству за млађе дечаке у Београду.

Сјајни су били и Никола
Долинга и Василије Стајчић, који
су освојили пета места. Дечаке
из Тамиша предводио је тренер
Иван Остојић.

„ПАНОНЦИМА”
ДВЕ МЕДАЉЕ

У суботу, 2. октобра, чланови
АК-а Панонија из нашег града
надметали су се на новој атлет-
ској стази која је саграђена уну-
тар Смедеревске тврђаве.

Своје прве трке на стази истр-
чали су Лав Грујевић, као први
у својој групи, и Љиљана Јоси-
повић, која се надметала у гру-
пи шестогодишњих девојчица.

Страхиња Јосиповић је у баца-
њу вортекса заузео четврто место,
док је Владимир Мирков био пети
у категорији млађих пионира.

Запажен наступ у спринту на
60 метара имале су деветогоди-
шње Сара Вемић, Лена Весели-
нов, Анђела Стефановић и Мар-
тина Седларов, које су наступиле
и у штафети 4 x 60 м, у којој су се
пласирале на пето место. Алек-
сандар Попов је шести стигао на
циљ у трци на 60 м, а Петар Секу-
ловић и Валентина Мирков били
су сјајни у надметању на 200 м.
Заблистала је Нина Штркаљ, која
је освојила бронзано одличје с
новим личним рекордом, који
сада износи 31,61 секунд.

У трци млађих пионира на
800 м Данило Јованов је био
шести, а у категорији старијих
пионира на истој дистанци Зан-
ди Штркаљ је у сјајном финишу
трке освојио сребрну медаљу.

АК Панонија позива све љуби-
теље трчања кроз природу на
јесењи „Фокс трејл”, који ће бити
одржан 30. октобра на Девојач-
ком бунару. Пријављивање се
може обавити и путем сајта „Run -
tra ce.net ”.

МИХАЈЛУ БРОНЗА

На Првенству Србије за млађе
пионире запажени су били и
џудисти ЏК-а Панчево.

Михајло Вуковић се окитио
бронзом, док је Владимир
Михајлов заузео пето место.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

И БИ ДЕРБИ – У СВАКОМ СМИСЛУ!
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Коцка
Мислиш да су коцкице склопљене.

    Да је све у реду.

    И онда видиш да су неке од њих испале из приче.

    Није то необично, нема места чуђењу.

    Шта онда чинити...

    Нема рецепта.

    Има само борбе.

    Факинг борбе.

Разнобојна
Јесте твој одраз оно што видиш у огледалу.

    Али није он само то.

    Гледају те и виде људи око тебе.

    Миришу те пси.

    Е, кад намиришеш да нешто смрди, у то треба да верујеш.

    И то ти је слика.

    Објективна, као објектив фото-апарата.

    И разнобојна, као свакодневица.

Светиља
Оно што видиш као светло у свом животу може и да се угаси.

    Да те не ради више.

    И онда схваташ сав ужас.

    Размишљаш, ако си у стању да то чиниш.

    Гори ти глава.

    Мрак је.

    Трзаш се, нервираш, тражиш излаз...

    Има ли некога да поново упали светло?

µМ. Шупица?С. Трајковић

Фудбалски клуб Железничар
игра у убрзаном ритму

У понедељак у Лозници

Првенствена трка за бодове у Првој лиги
Србије у пуном је јеку. Момци су на
великим искушењима, пошто се игра у
убрзаном ритму, а поред мечева за бодо-
ве, они најуспешнији одмераваће снаге
и у најмасовнијем такмичењу, у Купу
Србије.

Прошлог викенда су на програму биле
утакмице десетог кола прволигашког фуд-
балског каравана у нашој земљи, а Желе-
зничар је имао и друго узастопно госто-
вање. После тријумфа у Добановцима
жреб је „дизелку” водио у Сремску Митро-
вицу, где ју је очекивао дуел с домаћим
Радничким.

Суботњи ривали су велике фудбалске
битке водили и у прошлој сезони, када
су се борили за опстанак у друштву прво-
лигаша, а у нову такмичарску годину оба
тима ушла су са амбицијом да се пласи-
рају међу првих осам екипа које ће се по
окончању регуларног дела шампионата
надметати у плеј-офу.

На жалост бројних симпатизера пан-
чевачког „Жеље”, лепа серија освајања
бодова прекинута је прошлог викенда.
Фудбалери Железничара нису успели да
освоје бодове и у десетом колу Прве лиге
Србије, пошто су у Сремској Митровици
изгубили од Радничког са 2:1 (2:0).

Питање победника било је решено већ
у првом полувремену, јер су Митровча-
ни надиграли „дизелку”, искористили
слабости у њеној игри и постигли два
поготка.

Железничар је у наставку меча заи-
грао агилније, али све што је успео да
уради, јесте да је ублажио пораз.

Више од тога није дозвољавао ни глав-
ни судија Давид Матић из Новог Сада,
који је током целе утакмице имао разли-
чит критеријум суђења и отворено се ста-
вио на страну домаћег тима. Једностав-
но – делилац фудбалске (не)правде из
Новог Сада обрукао се на овом сусрету.

Ипак, у финишу меча, после корнера
који је извео Брана Илић, Стефан Радо-
јичић је успео да смањи предност дома-
ћег тима. И поред тога што је Железни-
чар био много доминантнији, до изјед-
начења није дошло иако је било прилике
за то...

Истина, имао је „Жеља” тридесетак
минута нешто лошијег издања на госто-
вању у Сремској Митровици.

Фудбалери Радничког умели су то да
казне, али онда, када је „дизелка” додала
гас, када је била тим који доминира и
ствара прилике, када је дошла надомак,
макар, изједначења, испречиле су се неке
„чудне” околности... Прилично нефуд-
балске...

Али у редовима најбољег фудбалског
колектива са ових простора нема време-
на за јадиковке. Није се правила еуфо-
рија после серије одличних резултата, па
се ни сада неће клонути.

– Наравно да има ствари које смо мора-
ли да анализирамо после меча у Митро-
вици, да видимо где смо то грешили.
Али не могу да не кажем да је на овој

утакмици било и много
нефудбалских ствари. Јесмо
нешто лошије отворили прво
полувреме, али када смо поја-
чали ритам, када смо преузе-
ли контролу над утакмицом,
када смо били близу прео-
крета, нису нам дали да то
учинимо. Једноставно, нисмо
имали исти третман на тере-
ну као домаћи играчи. Чести-
там мојим момцима на све-
му што су издржали, али и на
реакцији после утакмице –
рекао је на конференцији за
новинаре која је одржана у
просторијама клуба шеф
стручног штаба Железнича-
ра Драган Аничић.

Иако је сваки пораз непри-
јатан, једноставно – мора се
даље. Тако је то у спорту. Већ
у среду, 6. октобра, на про-
граму су биле утакмице једа-
наестог кола Прве лиге Срби-
је, када је „Жеља” на свом
терену одмерио снаге с ново-
садским Кабелом.

– После неколико добрих
резултата нисмо очекивали
пораз у Сремској Митрови-
ци. У другом полувремену смо
игром заслужили да дођемо
до изједначења, али, ето, овог
пута није се дало... Немамо
времена за кукање, гурамо
даље. Хоћемо да се вратимо
на победнички колосек што
пре. Што се тиче моје игре,
мој посао је да постижем голо-
ве и да асистирам саиграчи-
ма, мислим да је учинак засад
коректан, а верујем да ћу тако
и наставити – истакао је напа-
дач „дизелке” Брана Илић.

После дуела с Кабелом фудбалери
Железничара неће много чекати на ново
првенствено искушење. Већ у понеде-
љак, 11. октобра, предстоји им утакми-
ца у Лозници против истоименог дома-
ћег тима, а онда и утакмице са изузет-
но квалитетним противницима – бив-
шим и садашњим суперлигашима. Нај-
пре ће у Панчеву гостовати Рад, па сле-
ди пут у Ивањицу и мегдан с Јавором. У
среду, 27. октобра, на програму ће бити
дуел Купа Србије с крушевачким Напрет-
ком у „зеленој оази” покрај Пескане, а
онда ће у нашем граду гостовати и тре-
нутни лидер прволигашког каравана –
Инђија. А. ЖИВКОВИЋ

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„БУБАМАРА” У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

Иза такмичара ЏК-а Динамо је веома
успешан викенд. Одлични борци уче-
ствовали су на три значајна такмичења
и са сваког су се вратили окићени меда-
љама.

На Првенству Србије за млађе пио-
нире, одржаном прошлог викенда у Бео-
граду, најуспешнији је био Урош Ђури-
шић, који је освојио титулу шампиона.
Одличан је био и Вук Николић, који се
окитио бронзаним одличјем, док се
Гаврило Бошковић пласирао на седмо
место.

Наши млади суграђани били су
успешни и на међународном турниру
„Срећно 2021”, који је одржан 3. окто-
бра у Бору. У конкуренцији 215 так-
мичара из 29 клубова из Северне
Македоније, Србије и Румуније, Дина-

му су припала три одличја.
Дивна Милановић и Петар Стојић

окитили су се најсјајнијим медаљама,
а Давид Мамојка је заслужио сребро.
Александар Поповић је био пети, а
Исидора Дангубић се пласирала на
седмо место.

Динамо је имао своје представнике и
на међународном турниру у Степано-
вићеву. Конкуренцију је чинило преко
300 бораца из БиХ, Црне Горе и Србије,
а у Панчево су стигла два вредна тро-
феја.

Филип Максимовић је тријумфовао
у групи бораца од 16 година, а Милош
Божић је освојио бронзано одличје у
надметању дванаестогодишњака. Алек-
са Милићев је заузео пето место у сво-
јој категорији. А. Ж.

ЏУДО КЛУБ ДИНАМО УСПЕШАН НА ТРИ ФРОНТА

ТРОФЕЈИ СТИЗАЛИ СА СВИХ СТРАНА


