
Град
Школске сале за

физичко добијају

паркет

» странa 4

цена 40 динара

Друштво

Михајло Јовић: Децу

учимо правим вредностима

» страна 2

Записи

Зоран Стефанов: 

Град је у мојој музици

» страна 24

Фото-репортажа

Живот се коначно 

враћа у Надел

» страна 25

Спорт
Железничар дочекује

бившег Суперлигаша

» страна 26

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  13 .  АВГУСТА 2021.

О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

ШЕСТ ДАНА РАДОСТИ И ИГРЕ

В
Л

А
С

Н
И

К
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СВЕТИОНИКСВЕТИОНИК

Спортски турнири, концерти, сајам рукотворина, наступи фолклораша... 
само су део традиционалнихсвечаности. На сам дан празника - литија. 
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11
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Како да се супротставите
туристичким агенцијама

ТЕМА „ПАНЧЕВЦА“

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!

страна 7

РАТ ПРОТИВ КОМАРАЦА
ТРАЈЕ ДО ИСТРЕБЉЕЊА 

И ОВОГ АВГУСТА БОГАТ ПРОГРАМ
НА ПРЕОБРАЖЕЊСКИМ ДАНИМА 

ВИРУС ЗАПАДНОГ НИЛА ПРЕТИ

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

ШЕТЊА С ЦРЊАНСКИМ И
ЦРКВЕ У НАШЕМ ГРАДУ

стр. 3

Мултијезички додатак – на македонском језику

Мултијазичен додаток – на македонски јазик » стране I-VIII



до концертне сале... Ставили смо
ЛЕД расвету, набавили смо компју-
тере и камере...

• Какви су помаци када се ради о
инструментима? Отворена су и
издвојена одељења...

– Клавири, као основни инстру-
мент, били су у фази распада. На
четири концертна клавира урађене
су генералне поправке, које су и при-
лично коштале, па нам је помогла
локална самоуправа. Радио сам и на
набавци недостајајућих инструмен-
та. На репарацију сам послао све
дувачке инструменте. С ње се ускоро
враћа и мајсторско чело из 19. века,
једно од два најбоља у држави. И уче-
ници треба да виде какав је процес
поправити и ставити у функционал-
но стање један инструмент. Поносим
се тиме што сам успео да поправим
услове рада и професорима и учени-
цима. Као и тиме што смо отворили
издвојена одељења у Банатском
Новом Селу, Старчеву и Јабуци, за
шта је такође била потребна обимна
документација. Али, најважније је да
вредни и талентовани ученици не
морају свакодневно неколико пута да
путују до Панчева, јер наставу имају
у свом месту. Одазив је био фанта-
стичан. Сада и деца из тих места
имају прилику да схвате шта су пра-
ве вредности, пошто је свуда око нас
шунд. Не морају сви да постану ака-
демски музичари и професионалци,
али у питању је васпитање деце.

• Шта је још битно када је конекци-
ја школе с другим институцијама у
питању?

– Сарадња с културним установама
је веома важна. Тај сегмент смо попра-
вили и биће још бољи, само нас је
корона сад спречила. Питање: ко ће

слушати концерте класичне музике
ако ми децу не образујемо? Једнако
као што неко не може да студира свет-
ску књижевност, а да не чита књиге, не
сме да буде могуће да неко иде у
музичку школу и да не слуша врхун-
ске музичаре у Културном центру,
који нам је ту, преко пута. Немам
ништа против модерне музике, али
њен ниво вредности је низак. Кад сам
био млад, музика је живела неко своје
романтичније време: нумере су имале
добре текстове и неку лепу поруку.
Желим млађим генерацијама да при-
ближим то време, па ћемо између
осталог и због тога поново радити кон-
церте „Битлси на тамбури”.

• Има ли нових предмета у школи?
– Да, математика. То је увело Мини-

старство просвете како би ученици
стекли опште образовање и могли да
упишу и друге факултете после сред-
ње школе. Радили смо на увођењу сме-
ра дизајн звука, што је захтевало
огромне елаборате. Успео сам да наба-
вим целокупну опрему за тај смер, а
од Покрајине смо добили дозволу.
Одсек ће заживети од следеће године;
Министарство треба да реши финан-
сирање. Иначе, код нас у школи су
заступљени сви класични инструмен-
ти, а вратио сам и класу контрабаса.
Наравно, ту је и соло певање.

• Да ли постоји нешто што вам је
недостајало у последње две године?

– Жао ми је што нисмо организова-
ли свечаност поводом Дана школе.
Није ми се указала прилика да захва-
лим неким професорима који су оти-
шли у пензију, а имали су велике
успехе. То су Никола Грујевски, Сла-
вица Смиљанић, Ненад Мирић... Они,
и још многи други, историја су ове
школе. Ситуацију с вирусом смо успе-

ли да превазиђемо тако што смо ове
године одржали неколико концерата
испред школе. Представили су се там-
бурашки и гудачки оркестри, као и
хор. Људи су то прихватили фанта-
стично, кажу нам да смо их вратили у
живот. Желим да отворимо изложбу
фотографија поводом седамдесет
година школе, која је требало да буде
постављена у Народном музеју пре
две године. На њима су фантастични
стари професори, а бићу слободан да
кажем да и сада „Јован Бандур” има
врхунске професоре.

• Које професионалне жеље имате
до краја мандата?

– Најпре бих рекао да сам први
лиценцирани директор једне музич-
ке школе. Полагао сам врло захтеван
испит у Новом Саду, а изненадило ме
је то што су испитивачи све знали о
нашој школи. Похвалили су ме
рекавши да су схватили да сам могао
и да отаљавам мандат јер после њега
идем у пензију. И могао сам, али
имам жељу да унапредим све што је
могуће. Битни су ми и међуљудски
односи – идеалан колектив не посто-
ји, али мислим да је атмосфера у
нашој школи одлична. Ту су сада и
педагог и психолог, што једна струч-
на школа мора да има. Имамо и
вредног домара који обавља много
„ситних”, а важних послова. Радимо
тимски, уважавам мишљење својих
колега. Ова школа није у мом вла-
сништву, ово је културна установа у
којој морамо да радимо на подизању
квалитета, како би ученици са собом
понели што је више могуће знања.
Жеља ми да иза мене остане траг,
нешто добро што сам урадио за шко-
лу, јер ће она и после мене да живи.

С. Трајковић

Ближи се почетак нове школске
године. У вероватно најспецифич-
нијој панчевачкој школи, јер у њој
постоји и основно и средњешколско
образовање, а бави се лепом умет-
ношћу – у Музичкој школи „Јован
Бандур” – много тога је урађено
како би ученици и професори има-
ли боље услове за рад. Михајло
Јовић је последње две године
директор ове установе, па је зато
најкомпетентнији саговорник на
тему актуелности у школи, али је и
као најстарији професор у њој
„жива историја” „Бандура”.

Било је задовољство поразговарати
с њим.

„Панчевац”: Колико дуго сте „веза-
ни” за МШ „Јован Бандур”?

Михајло Јовић: Дуже од пола века,
55 година. Имао сам осам година
када ме је мати довела на пријемни
испит, Памтим старе професоре у
школи која постоји 72 године, али и
како је изгледала. Ево, има већ три-
десет година како радим у њој.

• Како сте се снашли у улози
директора?

– Постао сам директор у најгорем
могућем времену – због короне то
кажем. А вирус је „Бандур” најтеже
погодио од свих школа. Јер као што
знамо, верификација свега оног што
се у нашој школи научи јесте наступ
пред публиком. Ту видимо шта и
колико треба да поправимо. Сцена је
највеће мерило онога што радимо. А
ње због вируса није било. Срећа је да
смо користили друштвене мреже, јер
да нисмо онда би две школске годи-
не практично пропале. Извели смо
наставу на даљину и ученици су иза-
шли на завршне испите и показали
своје знање. Драго ми ја да сам успео
да организујем такмичење тамбура-
ша „Макса Попов”. Имамо дугу там-
бурашку традицију: управо је Панче-
вац Макса Попов први после Другог
светског рата водио национални
ансамбл „Коло”.

• То, као што знамо, није једино
што сте урадили у досадашњем
директорском мандату...

– Ја сам пре свега професор који
је дуго радио овде. Поред Николе
Грујевског, који је најбољи профе-
сор од свих нас с обзиром на то
колико су далеко његови ученици
отишли, из школе сам једино ја
добитник Новембарске награде,
највишег признања Панчева. Као
директор, направио сам систем да
радимо екипно. Без својих помоћ-
ника, као и колегиница и колега
професора, ништа не бих могао сам
да урадим. Дочекало нас је много
посла: верификација основне и
средње школе – огромна докумен-
тација, као и у случају петогоди-
шњег развојног плана школе. Изба-
цили смо две тоне непотребне
архивске грађе. Потрудили смо се
да сам улаз у школу буде уљудан:
променили смо све саксије, окречи-
ли спољне зидове, средили пролаз
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Хвала вам,
легенде!

Јесмо талентована нација за
спорт. Нема шта. Тако мала
земља, а толико великих шам-
пиона... Тешко је, ма немогу-
ће, у једном новинском тексту
набројати све успехе и трофе-
је српских спортиста и спор-
тисткиња. И свака освојена
медаља има златни сјај, али
ови редови су намењени сада
већ слободно можемо да
кажемо и легендарним срп-
ским „делфинима”.

Без иакве дилеме, ватерпо-
ло репрезентација Србије
јесте најуспешнији тим који је
ова земља имала, јер је други
пут узастопно постала олим-
пијски шампион и тако на нај-
лепши начин окончала једно
невероватно време.

Успео је селектор Дејан
Савић оно што многима није
успевало за руком. Показао је
да ватерполо, спорт који се
још 1900. године нашао на
олимпијском програму, на
другим Олимпијским играма
које су одржане у Паризу, где
је био међу првим тимским
спортовима, држи у малом
прсту. Да је истински чароб-
њак ове игре. Господин Савић
је селектор националног тима
постао 2013. године и од тада
ређају се само успеси. И то
они највећи. Шампионски
ловор из Јапана нешто је нај-
веће. Бар за сада...

Тријумф у Токију значајан
је и због чињенице да је озна-
чио и крај једне феноменалне
генерације српског ватерпола.
Седморица величанствених:
Душко и Гојко Пијетловић,
Стефан Митровић, Бане
Митровић, Андрија Прлаино-
вић, Милан Алексић и Филип
Филиповић – опростили су се
од репрезентације на спекта-
куларан начин и своја имена
дубоко урезала међу легенде
српског спорта.

Капитен над капитенима,
тај чудесни Филип Филипо-
вић је за национални тим
дебитовао као шеснаестогоди-
шњак, далеке 2003. године на
Европском првенству у Крању,
а осамнаест година касније,
повео је своје саиграче, грома-
де од људи и још боље спорти-
сте, ка још једном олимпиј-
ском злату.

Велико јапанско финале
против Грка остаће упамћено
по величанственој победи
Србије, али и по чудесној
генерацији која је одплесала
свој последњи танго у базену.

Легенде српског спорта,
хвала Вам на победама, тро-
фејима и поносу!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИХАЈЛО ЈОВИЋ, ДИРЕКТОР МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Жетва.

На ивановачком Дунавцу, 

ових дана

Снимио: Милан Шупица

ДЕЦУ УЧИМО ПРАВИМ ВРЕДНОСТИМА

Михајло Јовић, директор МШ „Јован Бандур”

Недав но је одр жан веби нар о про мо -
ци ји инве сти ци ја и трго ви не и
послов ном упа ри ва њу збра ти мље них
и при ја тељ ских гра до ва кине ског
гра да Дон гу ан. Циљ семи на ра био је
пру жа ње плат фор ме за про мо ци ју
инве сти ци ја, трго ви не и посло ва ња,
као и за раз ме ну послов них иде ја и
иску ста ва изме ђу пред став ни ка збра -
ти мље них гра до ва, која ће под ста ћи
више послов них при ли ка.

Глав ни орга ни за тор био је Биро за
спољ не посло ве Гра да Дон гу а на, док
су суор га ни за то ри били Трго вач ки
биро и Биро за про мо ци ју инве сти -
ци ја, као и Свет ска асо ци ја ци ја пред -
у зет ни ка тог гра да.

Уз Пан чев це, уче сни ци су били
пред став ни ци збра ти мље них и при -
ја тељ ских гра до ва Дон гу а на, као и
при вред них субје ка та из гра до ва
Вупер тал (Немач ка), Kампинас и
Марин га (Бра зил), Холон (Изра ел),

Бар се лош (Пор ту гал) и Kриви Риг
(Укра ји на). Наш Град је пред ста вљао
Тигран Kиш, пред сед ник Скуп шти не
гра да Пан че ва, који је овом при ли -
ком одр жао пре зен та ци ју гео стра те -
шких пред но сти Пан че ва, при вред -
них потен ци ја ла, инду стриј ских
зона, а пред ста вио је и глав не инве -

сти то ре који послу ју
у нашем гра ду.

– Желе ћи да иде мо
у корак са савре ме -
ним тех но ло ги ја ма
и импле мен та ци јом
реше ња за одр жи ви
урба ни раз вој,
надам се да се тако
вели ки, успе шан и
раз ви јен кине ски
град Дон гу ан може
пове за ти са гра дом
Пан че вом, тако да
може мо изгра ди ти

сарад њу за бољу будућ ност наше
при вре де и наших гра ђа на – пору чио
је пред сед ник Скуп шти не гра да Пан -
че ва Тигран Киш.

У Град ској упра ви оче ку ју да ће
гра до на чел ни ци Гра да Пан че ва и
Дон гу а на у наред ном пери о ду пот пи -
са ти спо ра зум о бра ти мље њу. С. Т.

ГРАД ПАН ЧЕ ВО ПРЕД СТА ВИО СВО ЈЕ РЕСУР СЕ

Још више послов них при ли ка
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На територији Србије, до петка, 6.
августа, потврђенасупрвадваслу-
чајаоболевањаодгрозницеЗапад-
ног Нила, која су се завршила
смртним исходом – саопштио је
Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”.

Обољења су регистрована код
особамушкогиженскогпола, ста-
рости 63 и 50 година, са придру-
женимхроничнимобољењима, из
Јужнобачког и Сремског округа.

Као што је „Панчевац” већ писао,
на основу извештаја Завода за
биоциде и медицинску екологи-
ју од 27. јула, присуство генома
вируса Западног Нила откриве-
но је у домаћим комарцима Culex
pipi ens са шест локација на тери-
торији Панчева и две локације
на територији града Београда.

Заражени комарци у нашем
граду су нађени на Наделу, на
Kудељарском насипу код „Роде“
и у риту испод моста, те у Гло-
гоњу, Kачареву и Јабуци.

Јул и август најкритичнији

Стручњаци да „Батута” постави-
ли су на сајт те установе детаљ-
но обавештење о томе шта је гро-
зница Западног Нила, као наста-
је, како се преноси и како се
можемо заштитити. У наставку
преносимо најважније делове.

Грозница Западног Нила је
сезонско обољење које је најви-
ше заступљено у периоду најве-
ће активности вектора – кома-
раца. За наше географско под-
ручје карактеристично је да век-
тори постају активни у пролеће
(март/април), а период њихове
интензивне активности је од кра-
ја маја до септембра.

Сезона трансмисије вируса
Западног Нила у Србији уоби-

чајено траје од јуна до новем-
бра. Први оболели се региструју
углавном у другој половини јула,
а највећи број случајева се при-
јављује током августа.

Није то од јуче

Инфекција вирусом Западног
Нила је званично први пут реги-
стрована у хуманој популацији
на територији Србије крајем јула
2012. године. У периоду од 2012.
до 2020. године на територији

наше земље регистровано је укуп-
но 1.032 случаја грознице Запад-
ног Нила. У истом периоду беле-
жи се и 98 смртних исхода који
се могу довести у везу са оболе-
вањемодгрозницеЗападногНила.

Током сезоне надзора 2020.
године у Србији нису пријавље-
ни случајеви оболевања људи од
ове болести.

Како се болест преноси

Грозница Западног Нила је виру-

сно обољење које се преноси убо-
дом зараженог комараца. Глав-
ни вектор, односно преносилац
је Culex pipi ens, врста комарца
која је одомаћена и код нас.

Главни резервоар заразе су
различите врсте птица, у који-
ма се вирус одржава, док је
човек случајни, односно тако-
звани „слепи домаћин” и инфек-
ција вирусом Западног Нила се
са њега даље не преноси.

Који су симптоми

Већина особа (80%) инфицира-
на вирусом Западног Нила нема
никакве симптоме и знаке боле-
сти. Kод мањег процента зара-
жених особа (приближно 20%)
симптоми подсећају на обоље-
ње слично грипу, са наглом поја-
вом повишене телесне темпера-
туре, главобољом, боловима у
мишићима и зглобовима, умо-
ром, благим пролазним осипом
и лимфаденопатијом.

Међутим, код појединих осо-
ба (мање од 1%), долази до
настанка асептичног менинги-
тиса или енцефалитиса, одно-
сно неуроинвазивног облика
болести, који захтева хоспита-
лизацију. Симптоми неуроинва-
зивног облика болести су главо-
боља, укочен врат, ступор
(тупост), дезоријентисаност,
кома, тремори, конвулзије, сла-
бост мишића и парализа. У слу-
чају да се јаве, треба се без одла-
гања јавити лекару.

Након прележане инфекције
често долази до развоја дуготрај-
них последица, као што су: умор,
губитак памћења, тешкоће при-
ликом ходања, мишићна слабост
и депресија. Леталитет је већи
код старијих особа, нарочито код
особа изнад 75 година живота.

„ПОЗИВ

Бесплатан огрев
за избегице

Поверени-
штво за
избеглице
Г р а д а
Панчева
обавешта-
ва избегла и
интерно расе-
љена лица да је
Комисија за избор корисни-
ка за набавку огрева социјал-
но угроженим породицама
избеглих и интерно расеље-
них лица расписала Јавни
позив за подношење пријаве
за доделу огрева. 
Пријаве на Јавни позив се
подносе у Повереништву за
избеглице Градске управе
Града Панчева у времену од
16.до 31. августа 2021 годи-
не. 
Пријавни образац се преу-
зима у канцеларији Повере-
ништва . 
Све информације се могу
добити на телефон 013308818
сваког радног дана од 8 до
15 часова и средом од 8 до
19 часова.

ЕПИДЕМИЈА

Број заражених
короном расте

Ако се раст броја заражених
настави садашњим темпом, већ
крајем ове недеље можемо да
очекујемо око 900, па у најцр-
њем сценарију и преко психо-
лошке границе од 1.000 зара-
жених!
- Нажалост, овакав скок броја
заражених је био очекиван, буду-
ћи да су све мере елиминисане
иако су званично на снази. Сви
су се опустили и крајње је време
да сви схвате да морају да се
поштују мере које никад нису
ни укинуте - маска, физичко
одстојање и дезинфекција. Сад
је потребна изузетна пажња и
озбиљност и морамо се припре-
мити за пооштравање мера, а то
значи да учинимо исто оно што
су и Црногорци, Грци, Македон-
ци и сви редом - скраћивање
рада угоститељских објеката до
22 или 24х. А за окупљања ћемо
проценити на колико да смањи-
мо, можда са 500 на 200 људи
највише - каже проф. др Брани-
слав Тиодоровић, епидемиолог
и члан Кризног штаба.

РАДОВИ НА ПУТУ

Измењен улазак на
Панчевачки мост

Од петка 13. до недеље 15. авгу-
ста изводиће се радови на коло-
возу у Београду између семафо-
ра на Богословији (окретница
аутобуса) до почетка Панчевач-
ког моста, у смеру ка Панчеву,
саопштено је из Путева Србије.
Радови ће се обављати следећом
динамиком:
- петак на суботу (13/14. 8), од
22 до 6 часова, као и у суботу
(14. 8), од 9 до 17 часова, радо-
ви ће се изводити у десној (спо-
рој) саобраћајној траци а сао-
браћај, у смеру ка Панчеву, ће
се одвијати у левој саобраћајној
траци. За саобраћај ће такође
бити затворен улазни крак на
Панчевачки мост из правца
Вишњичке улице и возила ће се
преусмеравати на правац, Бого-
словија-Панчевачки мост.
- субота на недељу (14/15. 8), од
22 до 6 часова, као и у недељу (15.
8) од 7 до 15 часова, радови ће се
изводити у левој (брзој) саобра-
ћајној траци а саобраћај, у смеру
каПанчеву, ћесеодвијатиудесној
саобраћајној траци.. 

ОБАВЕЗА

Доспела трећа рата
пореза на имовину

Секретаријат за јавне при-
ходе саопштава да је за поре-
ске обвезнике, физичка лица,
предузетнике и правна лица
16. август рок за уплату оба-
везе за трећи квартал годи-
шњег пореза на имовину за
ову годину.
Како се наводи у саопштењу,
према Закону о порезима на
имовину, тај порез се плаћа
тромесечно, у року од 45 дана
од почетка тромесечја.
Редовним и благовременим
измиривањем пореза, обве-
зници избегавају обрачун и
наплату законом прописане
камате због кашњења у пла-
ћању, као и покретање пре-
кршајног поступка.
За све потребне информаци-
је обвезници се могу обрати-
ти надлежним општинским
одељењима Секретаријата за
јавне приходе, сваког радног
дана од осам до 14 сати, осим
среде, када се могу обратити
од осам до 18.30 часова.

МЕРЕ ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ

Дабисте сезаштитилиодубода

зараженогкомарца, препоручу-

је се да примењујете следеће

мере личне заштите:

· Употреба репелената на

откривенимделовимателапри-

ликом боравка на отвореном.

· Ношење одеће дугих рукава

и ногавица, светле боје. Препо-

ручљиво је да одећа буде

комотна, јер комарци могу да

убадају кроз припијену одећу.

· Избегавањеборавканаотво-

реном у периоду најинтензив-

није активности комараца – у

сумрак и у зору.

· Употреба заштитне мреже

противкомарацанапрозорима,

вратима и око кревета.

· По могућству боравак у кли-

матизованимпросторима, јер је

број инсеката у таквим услови-

ма значајно смањен.

· Избегавање подручја са

великим бројем инсеката, као

што су шуме и мочваре.

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, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

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, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално 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.

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

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

Премарезултатиматрећегпореду
испитивањаповршинскихводакоје
се користе за купање и рекреацију,
објављенимууторак, 3. августа, сва
купалишта у Панчеву и околини
су безбедна и могу се користити у
наведене сврхе.

Kонкретно речено, Заводза јавно
здравље Панчево је, након изврше-
ниханализа, потврдиодасеграђани
могу безбедно купати на: купали-
штимарекеТамишуПанчеву, Јабу-
ци и Глогоњу; језеру у Kачареву;

купалиштимарекеДунав– Беласте-
налевоидесноодшпицаинакупа-
лиштима Поњавице у Банатском
Брестовцу, ОмољицииИванову.

У првом извештају, објавље-
ном 6. јула, једино купалиште
које се није могло користити за
купање и рекерацију било је оно
у Иванову. Резултати другог
испитивања објављени су у уто-
рак, 20. јула, и тада се на листи
купалишта која се не препору-
чују, Иванову придружила и Омо-

љица. Најновија, трећа анализа
показала је да је стање добро на
свим купалиштима. Надамо се
да ће тако остати до краја лета и
да ћемо моћи да несметано бира-
мо своје идеално место за бег од
врелог бетона и асфалта.

Завод за јавно здравље на свим
купалиштима спроводи следе-
ће микробиолошке анализе:
фекалне колиформне бактери-
је, укупне колиформне бактери-
је, цревне ентерококе и број

аеробних хетеротрофа.
Kада је реч о физичко-хемиј-

ским анализама, испитују се: pH,
суспендоване материје, растворе-
ни кисеоник, засићеност кисео-
ником, БПK5, ХПK, нитрати,
нитрити, амонијум јон, хлориди,
укупни остатак после испарења
на 105 степени Целзијуса (укуп-
на минерализација), електропро-
водљивост на 20 степени Целзи-
јуса, гвожђе, цинк, олово, кадми-
јум, жива и никл. Д. К.

ТРЕЋЕ ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Сва купалишта у Панчеву и околини безбедна

У СРБИЈИ ДВОЈЕ МРТВИХ ОД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА

КОМАРАЦА ЗАРАЖЕНИХ ОПАСНИМ
ВИРУСОМ ИМА И У ПАНЧЕВУ



У делу Улице
Димитрија Туцовића
скинут стари слој,
почиње асфалтирање

У Улици Димитрија Туцовића, и
то у делу од Улице Моше Пијаде
до Улице браће Јовановић, запо-
чети су велики радови: овај део
центра града најпре је затворен за
саобраћај, па су радници скинули
слој дотрајалог асфалта са коло-
воза, а следи његово пресвлачење.

Динамика радова се поштује,
све се на терену одвија по пла-
ну, па ће ова, прва, фаза ком-
плетне рехабилитације централ-
них градских улица бити завр-
шена до 18. августа.

Да подсетимо, градска мена-
џерка Маја Витман најавила је
да ће се рехабилитација Улице
Димитрија Туцовића, од раскр-
снице са Улицом Моше Пијаде
до Доситејеве улице, укључују-
ћи улице Генерала Петра Ара-
чића и Војводе Петра Бојовића,
изводити у три фазе. У току радо-
ва биће комплетно замењене
шахте које су дотрајале и неиз-
водљиво је поправљати их. Од
уградње је на појединим мести-
ма прошло и више од три деце-
није и у лошем су стању: биће
замењено тридесетак шахти на
читавом делу трасе и створене
нове сливничке везе.

Управо због замене шахти и
немогућности наизменичног про-
пуштања саобраћаја предвиђено
је да се посао изведе у три фазе.
Друга фаза рехабилитације Ули-
це Димитрија Туцовића, од рас-
крснице с Улицом браће Јовано-
вић до краја улице Димитрија
Туцовића и закључно с раскрсни-
цом с Улицом војводе Радомира
Путника, одвијаће се од 18. до
31. августа, а трећа фаза од поме-
нуте раскрснице до улице Жарка
Фогораша од 1. до 20. септембра.

У току друге и треће фазе изве-
шће се и радови на ојачању топло-
водне мреже на местима где је

улегао асфалт. Читаву ову коло-
возну конструкцију извођачи ће
опремити тако да буде преглед-
на, јасна и без рупа на путу.

У посао су укључена бројна
градска јавно-комунална преду-
зећа, а уз њих ће бити и полици-
ја и инспекција. Одлучено је да
се радови изводе у августу и првој

половини септембра како би био
искоришћен период годишњих
одмора, имајући у виду и изме-
њену трасу аутобуских линија.

Грађани у првој фази радова
неће моћи да користе стајали-
шта код Завода за запошљавање
и код Градске управе, што зна-
чи да ће доћи до тоталне обу-

ставе саобраћаја, а редовни
режим и траса саобраћаја на
аутобуским линијама 2, 3, 22 и
24 су измењени.

Током друге фазе рехабили-
тације, од 18. до 31. августа, тако-
ђе ће тотално бити обустављен
саобраћај, а грађани поред поме-
нутих стајалишта неће моћи да
користе ни оно код Снежане.
Биће измена на линијама јавног
градског превоза 2, 3, 22 и 24.
Измена у траси ће се састојати у
томе што ће се возила кретати
улицама Светог Саве и Моше
Пијаде. Мењаће се и трасе на
линијама 5а, 6, 14, 25 и 27. Вози-
ла неће саобраћати Тргом Сло-
боде и Улицом војводе Петра
Бојовића, већ Улицом Жарка Зре-
њанина и даље старом трасом.

До тоталне обуставе саобра-
ћаја доћи ће и током треће фазе
рехабилитације централних град-
ских улица, а како она креће 1.
септембра о детаљима у вези с
изменама на линијама градског
превоза читаоце ћемо обавести-
ти накнадно.
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ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ У ПАНЧЕВУ

Школе добијају
нов паркет

ОБИЛАЗАК ВРТИЋА У НАШЕМ ГРАДУ

Сагледавање
постојећег стања

Сви смо свесни колико су одређена националистичка
тумачења прошлости омогућила рат у Југославији и коли-
ко су ти ратови сада пресељени на терен историје. Сваке
године 11. јула, 5. августа… – имамо одређени годишњи
ритам – када нам се та прошлост враћа дирекно у лице.

(Историчарка Дубравка Стојановић, 
„Данас”, 10. август)

* * *
Живот је борба и желела сам да будем саборац онима
који ћуте, онај какав је мени био потребан док сам ћута-
ла. У породици ћутимо јер је срам наш фолкор. На послу
ћутимо из сасвим другог разлога, ћутимо из користи, у
политици не ћутимо, већ причамо на сав глас оно што се
од нас тражи, јер смо опортунисти. Ћутање, дакле, није
пожељно, ћутање је непружање отпора, свесно непружа-
ње отпора. Не прихватам да заузмем позицију жртве
зато што ћутим и да за то окривим некога другога.

(Сликарка и књижевница Милица Вучковић, 
„Време”, 5. август)

* * *
Стара је илузија, повремено гајена на обе стране, како
уметност и политика могу коегзистирати сасвим незави-
сно једна од друге, не дотичући се и не ступајући ни у
сарадњу ни у конфликт. Али, то обично не може да
потраје дуго: уметност „чачка” политику јер јој је посао и
послање да на свој начин и себи примереним средствима
преиспитује све људске делатности као симптоме укуп-
ног људског стања, а политика „чачка” уметност најче-
шће заправо – зато што јој се може. Зато што је физички
јача. Зато што у свом поседу држи и јавни новац, и
институције, и средства принуде, законска и нешто мање
законска.

(Писац Теофил Панчић, 
„Радио Слободна Европа”, 5. август)

* * *
Проблеми радника су данас свуда исти, радници широм
света се морају борити за своја права, за осмосатно рад-
но време, за поштено плаћен рад, могућност синдикал-
ног организовања. Широм света се радничка права уру-
шавају, капитализам данас доста успешно ради против
свих нас; где год загребеш у том дијапазону тема можеш
направити друштвено битан и релевантан филмски и
уметнички рад.

(Редитељ Срђан Ковачевић, 
портал „Новости”, 10. август)

* * *
Када гомила и руља прекида књижевно вече једног од
наших најзначајнијих писаца, то значи да се ова држава
толико срозала да више личи на луду кућу него на неки
облик система. Али, све ово је давно започело. У кратком
времену тзв. демократске власти, културу нико није ни
помињао у смислу успостављања вредности, него су се
сви опустили у дерту, подврискивању и шенлучењу. Зато
сад имамо ове „дарове” примитиваца. Будите уверени да
је ово само почетак тоталног слома културе.

(Писац Бранко Кукић, 
„Данас”, 11. август)

* * *
У мрачним временима најјасније се показује како је мала
разлика између угледног грађанина и чудовишта и да је
та граница танушна и једва видљива. Зато је и могуће да
се готово преко ноћи, како се чини, поједина друштва из
привидно нормалних, мирних и стабилних, претварају у
друштва монструма, великих, неочекиваних и згражава-
јућих злочина. Али, ове промене имају свој ток, оне сежу
у прошлост, и често су корени не само у томе што је
нешто лоше или погрешно учињено, него још више у
томе што на оно лоше чињено није било правог одгово-
ра. Чудовишне последице каткад управо произилазе из
нечињења, ћутања или окретања главе.

(Писац Филип Давид,
портал „Нова.рс”, 10. август)

* * *
Неснађеност човека у времену које живимо чини се још
актуелнијом него у време кад је Јонеско писао комад
„Носорог”. Иако живимо у доба цивилизацијског про-
цвата, појединац је остављен у потпуној збуњености како
да проживи свој живот, а да га заобиђу разне епидемије,
и здравствене и оне друге, које су теже уочиве – епиде-
мије фашизма и тоталитаризма.

(Глумац Бојан Димитријевић, 
„Данас”, 9. август)

* * *
Пандемија нас је научила да су друштвене мреже нешто
најгоре што се десило модерној цивилизацији. Од заглу-
шујуће буке коју су дизали полуписмени преплашени
полуљуди, цело човечанство је постало глупље. Најгла-
снији су постали теоретичари завере, који нуде лака и
лудачка решења, уместо тешке и горке истине. Ето, тек
тако, ређају се кретенске теорије једна за другом, без
доказа, а са пуно присталица. Оне се са интернета пре-
лију у стваран живот, али у другачијем облику.

(Писац Марко Видојковић,
портал „Бука”, 10. август)

КОНЦЕПТ У ТОКУ РАДОВИ НА САОБРАЋАЈНИЦАМА У ЦЕНТРУ ГРАДА

СЛЕДИ ПРЕСВЛАЧЕЊЕ КОЛОВОЗА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Мајстори вредни и на 40 степени

Покрајински секретар за спорт
и омладину Дане Баста и њего-
ва помоћница Дејана Васић посе-
тили су прошле недеље ОШ „Васа
Живковић”. Дочекали су их гра-
доначелник Александар Стева-
новић, чланица Градског већа
задужена за образовање Татјана
Божић, народни посланик Мар-
ко Младеновић и директорка
школе Бранислава Милковић.

Дане Баста овом приликом је
рекао:

– Имали смо састанак с гра-
доначелником у вези с даљим
улагањима у панчевачки спорт
и спортску инфраструктуру.
Покрајински секретаријат је пре-
ко конкурса подржао две школе
у Панчеву – ОШ „Васа Живко-
вић” и ОШ „Братство-јединство”
са 1.400.000 динара. Стварамо
боље услове за децу да се баве
спортом. Неопходна је обнова
паркета у фискултурним сала-
ма у обе школе и радови ће се
извести тако да све буде спрем-
но до 1. септембра. Сарадња с
градом Панчевом је сјајна, ово
је град спорта и прилично се у
њега улаже, а Покрајински секре-
таријат за спорт и омладину ће
и у наредном периоду имати

одличног партнера у локалној
самоуправи: наступаћемо зајед-
но када је реч о улагању у спорт.

Градоначелник Стевановић је
захвалио на посети и на издво-
јеним средствима. Додао је:

– У овим школама биће пот-
пуно реконструисани паркети,
тако да деца могу да користе
салу онако како доликује и моћи
ће даље да се развијају. Све ће
бити спремно за почетак нове
школске године. Досадашња
сарадња Панчева и Покрајин-
ског секретаријата за спорт и
омладину је заиста на високом
нивоу и овакве посете веома зна-
че, јер та сарадња може бити
само још боља. Циљ нашег
састанка био је да унапредимо
и спорт и спортску инфраструк-
туру, али и да дамо подршку
Савезу за школски спорт и Саве-
зу за предшколски спорт и сви-
ма који се спортом баве. Ниво
на ком се данас налази спорт у
Панчеву је изузетно висок.

Бранислава Милковић је
зaхвалила гостима, као и Савезу
за школски спорт Војводине, који
је школи поклонио бројне спорт-
ске реквизите. Њих су „испро-
бали” мали фудбалери.

Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образова-
ње, и Љиљана Војнов, в. д. дирек-
тора „Дечје радости”, посетиле
су почетком недеље вртић „Чупе-
рак” на Стрелишту. За ову годи-
ну у плану је замена паркета и
сређивање дворишта. Циљ оби-
ласка је да се сагледа постојеће
стање, како би се благовремено
планирале активности за наред-
ни период.

Током обиласка истакнуто је
да постоји потреба да се надле-
жни увере да је несметани поче-
так рада 1. септембра могућ, с
обзиром на то да пандемија и
даље није завршена и да мере
треба да се
поштују. Татја-
на Божић и
Љиљана Војнов
наставиће с оби-
ласцима, јер је
сваки вртић
специфичан и
има неки посе-
бан стил рада,
наравно у скла-
ду с прописа-
ним планом и
п р о г р а м о м
Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.

Главни васпитач у вртићу
„Чуперак” Софија Видановић
представила је васпитно-обра-
зовни план за месец август у
склопу ког ће бити организо-
ване игре и активности у који-
ма ће деца истраживати свет
око себе, предмете из своје око-
лине и подстицати развијање
маште. У физичке активности
спадају полигон спретности,

игре с лоптама, обручевима,
ластиш... У оквиру ликовног
обрађују се теме: „Мешамо боје
– шта смо добили?”, „Ваљам
стварам – пластелин”, али деца
и осликавају темперама и воде-
ним бојама на различитим под-
логама.

Осмишљене су и музичке
активности, попут коришћења
сопственог тела као инструмен-
та – пљескање, тапшање и пуц-
кетање. Деца слушају и инстру-
менталну музику, осмишљавају
покрете у ритму музике, плешу
и играју игре уз музику, као што
су музичке столице и музички
ледени деда.

Софија Видановић је објасни-
ла да је у августу дежуран вртић
„Чуперак”, тако да у њему бора-
ве и деца из вртића „Веверица”;
организоване су две јаслене и
три обданишне групе од три до
шест година.

ВЕСТ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ: 

РАСПОДЕЛА КЕСИЦА СА ЛАРВИЦИДОМ

Секретаријат за заштиту

животне средине Градске

управе издао је налог за

извршење биолошког трет-

мана комараца, па је пред-

узеће „Еко сан плус” 11.

августа почело расподелу

кесица са ларвицидом. На

терену је шест екипа, а сви

оперативци су видно озна-

чени и имају идентифика-

ционе картице. У Јабуци и

Глогоњу екипе ће бити до 18.

августа, а у Качареву и

Банатском Новом Селу од

19. до 28. дана овог месеца.

У Долову, Омољици и Ивано-

ву, као и на Старом Тамишу,

ларвицид ће бити дељен од

30. августа до 4. септембра,

а од 6. до 11. септембра у

Омољици, Банатском Бре-

стовцу и у самом граду. На

крају, од 13. до 18. септем-

бра екипе ће обилазити Стар-

чево и Панчево.



Раст потро шње 
нафт них дери ва та

Црно зла то дупло 
ску пље него лане

Антон Чере па нов, заме ник гене рал ног
дирек то ра НИС-а и дирек тор Функ ци је
за финан си је, еко но ми ку, пла ни ра ње и
рачу но вод ство, пред ста вио је недав но
јав но сти резул та те посло ва ња НИС гру -
пе у првом полу го ди шту 2021. годи не.

На пред ста вља њу одр жа ном путем
видео-кон фе рен ци је из Послов ног цен -
тра НИС-а у Бео гра ду Чере па нов је
казао да је НИС зна чај но уна пре дио
финан сиј ске и опе ра тив не резул та те у
одно су на прво полу го ди ште 2020. годи -
не. Поред Анто на Чере па но ва, пре зен -
та ци ји су при су ство ва ли Ива на Жар -
ко вић, дирек тор Департ ма на за финан -
си је, Бран ко Митро вић, руко во ди лац
Гру пе рачу но вод стве них и финан сиј -
ских услу га, и Јеле на Стан ко вић, руко -
во ди лац Услу га одно са са инве сти то -
ри ма.

Пре ма изве шта ју у првих шест месе -
ци 2021. годи не НИС је посло вао под
ути ца јем после ди ца пан де ми је кови да
19 и у фоку су су били уна пре ђе ње ефи -
ка сно сти посло ва ња, финан сиј ска дисци -
пли на и инве сти ци је у кључ не раз вој не
про јек те, што је за после ди цу има ло
знат но уна пре ђе ње финан сиј ских резул -
та та у поре ђе њу са истим пери о дом
про шле годи не. Бољим резул та ти ма
НИС-а допри не ли су и повољ ни ји макро -
е ко ном ски пара ме три, пре све га опо -
ра вак при вред них актив но сти и раст
потро шње нафт них дери ва та. Тренд
раста је забе ле жи ла и вред ност наф те,
па је тако про сеч на цена наф те типа
брент у изве штај ном пери о ду изно си ла

64,9 дола ра по баре лу, што је 63 одсто
више у поре ђе њу са упо ред ним изве -
штај ним пери о дом про шле годи не.

Поу здан парт нер

Пово дом обја ве резул та та посло ва ња за
прво полу го ди ште 2021. годи не, Кирил
Тјур де њев, гене рал ни дирек тор НИС-
а, изја вио је да ком па ни ја оста је посве -
ће на раз во ју.

– Упо ре до с кон стант ним пове ћа њем
ефи ка сно сти посло ва ња спро во ди мо и
вели ки инве сти о ци о ни про грам и за
шест месе ци ове годи не уло жи ли смо
укуп но 8,6 мили јар ди дина ра. Наста -
ви ће мо да ради мо на даљем уна пре ђе -
њу послов них резул та та, уз реа ли за ци -
ју стра те шких раз вој них про је ка та. На
тај начин учвр шћу је мо теме ље за даљи
раз вој ком па ни је и оста је мо сигу ран
извор при хо да за акци о на ре и наше
запо сле не, као и поу здан парт нер зајед -

ни ци у којој послу је мо – рекао је Кирил
Тјур де њев.

Вре ди иста ћи да нето добит НИС-а
за првих шест месе ци 2021. годи не изно -
си 6,08 мили јар ди дина ра, што је знат -
но бољи резул тат од про шло го ди шњег,
када је у истом пери о ду забе ле жен губи -
так од 10,2 мили јар де дина ра. Исто вре -
ме но, пока за тељ ЕБИТ ДА (про фит пре
пла ћа ња кама та, поре за на добит и амор -
ти за ци је) изно си 22,22 мили јар де дина -
ра, што пред ста вља пове ћа ње од гото во
10 пута у поре ђе њу са истим пери о дом
про шле годи не, када је овај пока за тељ
изно сио 2,3 мили јар де дина ра.

Током првих шест месе ци 2021. годи -
не забе ле жен је раст при хо да од про да -
је од 35 одсто у одно су на исти пери од
прет ход не годи не и они изно се 115,7
мили јар ди дина ра. У овом изве штај -
ном пери о ду НИС је забе ле жио зна чај -
но побољ ша ње пока за те ља опе ра тив -

ног нов ча ног тока (ОЦФ), који је на
нивоу од 14,5 мили јар ди дина ра, одно -
сно 132 одсто више од про шло го ди -
шњег. Оба ве зе НИС гру пе по осно ву
поре за и дру гих јав них при хо да изно се
95,4 мили јар де дина ра, што је пове ћа -
ње од 14 одсто у одно су на првих шест
месе ци 2020. годи не.

Раст пре ра де у Пан че ву

Успех је забе ле жен и код већи не опе -
ра тив них пока за те ља. У Рафи не ри ји
наф те Пан че во у првих шест месе ци
2021. годи не пре ра ђе но је 1.714.000
тона сиро ве наф те и полу про и зво да,
што је пет одсто више него у истом
пери о ду про шле годи не. Уку пан про -
мет нафт них дери ва та у изве штај ном
пери о ду изно сио је 1.768.000 тона, што
је пове ћа ње од 13 одсто у одно су на
про шлу годи ну. Тако ђе, НИС је остао
посве ћен даљем раз во ју и модер ни за -
ци ји сво је мало про дај не мре же – отво -
рен је први мало про дај ни обје кат на
новом ауто-путу „Милош Вели ки”,
GAZPROM бен зин ска ста ни ца „Соко -
ли ћи 1”. У обла сти истра жи ва ња и про -
из вод ње наф те и гаса уку пан обим про -
из вод ње за прво полу го ди ште ове годи -
не изно си 589.000 услов них тона. Зна -
чај но су побољ ша ни резул та ти у обла -
сти HSE-а (Health, Safety, Environment),
па је тако Инди ка тор повре да са изгу -
бље ним дани ма (ЛТИФ) ума њен 48
одсто у одно су на про шлу годи ну.

Вре ди напо ме ну ти да је НИС наста -
вио и да допри но си раз во ју зајед ни це у
којој послу је – у окви ру про гра ма дру -
штве не одго вор но сти „Зајед ни ци зајед -
но”, са 12 локал них само у пра ва широм
Срби је пот пи са ни су спо ра зу ми чији је
циљ реа ли за ци ја еко ло шких про је ка та,
у које ће НИС уло жи ти 107,5 мили о на
дина ра.

ДРУШТВО
Петак, 13. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Четвртина понуђача не
верује да су поступци
јавних набавки поштени
и транспарентни

Злоупотреба је присутна, 
а нема ко да контролише

Према истраживању Националне али-
јансе за локални економски развој
(НАЛЕД), четвртина понуђача нема
поверења да су поступци јавних набав-
ки поштени и транспарентни, а скоро
половина не испуњава услове, или није
заинтересована за тај процес. Због тога
већина ниједном није учествовала у
набавкама у протекле три године – пока-
зало је истраживање ставова према јав-
ним набавкама које је спровео НАЛЕД.

Анкете урађене у оквиру кампање
„Месец јавних набавки”, коју су покре-
нули НАЛЕД и удружење „Понуђачи
Србије”, а поводом годину дана од при-
мене новог закона и еПортала јавних
набавки, обухватиле су 250 понуђача и
155 наручилаца. Према речима струке,
боља контрола, транспарентност и при-
мена других критеријума, поред цене,
мотивисале би многе понуђаче да се
активирају у поступку јавних набавки.

С друге стране, проблем је и то што
наручиоци не користе чешће критери-
јум квалитета, јер немају модел на осно-
ву којег би поставили набавку. Одсуство
квалитетне робе или услуге има своју
цену, далеко нижу, али је сасвим јасно
да су овакви послови набавке ризичнији.

Није транспарентно

Свако ко је бар једном учествовао у јав-
ној набавци или је расписао зна каква
је то мука и шта све прати овај нимало
захвалан посао. Учесници овог проце-
са позитивно оцењују напоре државе
да се ствар доведе у ред, али сматрају
да шминкање (увођење IT-jа) неће учи-
нити ствари бољим. Када је реч о новом
регулаторном оквиру, задовољно је 62
одсто понуђача и чак 97 одсто наручи-
лаца, а већином су задовољни и квали-
тетом портала. Они који нису уписани
у регистар јавних набавки, као главне
разлоге за то су навели да сматрају да
им није потребно, да не одговарају јав-
ним набавкама јер су мала фирма и да
нису заинтересовани.

Подсетимо, новим Законом о јавним

набавкама предвиђено је да се сви
поступци од средине прошле године
спроводе искључиво електронски пре-
ко Портала јавних набавки. Понуђачи,
каже истраживање, шест месеци након
увођења новог система сматрају да су
највећи недостаци новог облика јавних
набавки то што читав поступак није
довољно транспарентан, што је проце-
дура компликована, што има превише
документације, као и то што постоје
могуће манипулације и намештања.

Нејасне законске одредбе

Наручиоци су као недостатке навели
непоузданост портала за јавне набавке,
нејасне законске одредбе, усклађивање
процедура са законом, као и недовољну
обученост службеника који прате овај
посао. Они који су учествовали у истра-
живању у највећем проценту су мала
привредна друштва, средња и велика,
као и микро предузећа из сектора услу-
га, трговине и производње, а највећу
групу наручилаца су чинили правосуд-
ни органи, образовне и здравствене уста-
нове, јавна предузећа и локалне самоу-
праве. Један од закључака истраживања
је и да најнижа цена не треба да буде
кључни критеријум, већ квалитет иза-
браних производа, радова и услуга, што
сматрају и четири петине понуђача.

Има и оних који сматрају да понуђа-
чи нису имали времена да се припреме
за нови поступак јавних набавки елек-
тронским путем, јер је нови закон донет
у јеку пандемије. Стога је дошло до пада
броја понуда у поступку, што се од овог
закона није очекивало, с обзиром на то
да је предвиђено електронско подноше-
ње понуда. Бројни наручиоци су набав-
ке које су имали да спроведу до краја
прошле године објављивали по старом
закону и на старом порталу управо да би
избегли новост у процесу јавних набав-
ки. Посебну муку задаје начин докази-
вања путем е-изјаве, чије је подношење
лако уколико су понуђачи информатич-
ки обучени. Али у пракси то није случај,
јер многи немају ни основну електрон-
ску писменост. Стога струка сматра да је
неопходно организовати додатне обуке
понуђача не би ли више учествовали у
поступцима јавних набавки. Посебан
проблем представља то што појединци
подносе лажне изјаве, а не постоји особа
која би то регулисала и покренула суд-
ске поступке против таквих понуђача,
што аутоматски деморалише остале.

ПОЛА ГОДИНЕ ОД УВОЂЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

ДОБРЕ И ЛОШЕ СТРАНЕ НОВОГ СИСТЕМА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ШТА ЈЕ ТО НОВО

ОД СУБОТЕ СРБИЈА У
ЕКОЛОШКОМ ДУГУ

Трошимо више
него што нам је дато

За разлику од прошле године, када
је Дан еколошког дуга обележен
22. августа као директна последи-
ца промене понашања људи широм
света у борби против пандемије
ковида 19, ове године се тај дан
вратио на крај јула, што је тек два
дана касније у односу на 2019.
годину.

Дан еколошког дуга је дан када
потребе човечанства према приро-
ди надмашују оно што Земљини
екосистеми могу да обнове у јед-
ној години. Тако ћемо са сутра-
шњим даном потрошити Земљин
„прорачун” за целу 2021. годину и
започети „живот на дуг”.

Значајни покретачи за бржи
улазак у дуг ове године су пове-
ћање угљеничног отиска за 6,6
одсто у односу на прошлу годину,
као и смањење глобалног биока-
пацитета шума за 0,5 одсто, вели-
ким делом због наглог пораста
крчења шума у Амазонији. Земља
која прва улази у еколошки дуг
ове године је Катар, и то већ 9.
фебруара. Међу државама у нашем
региону у еколошки дуг прва је
ушла Словенија, 30. априла. Црна
Гора је закорачила у дуг 23. маја,
Хрватска 6. јуна, Босна и Херце-
говина 17. јуна, а Северна Маке-
донија 10. јула. Србија ће у дуг
ући ове суботе, а Албанија тек 12.
октобра.

АП ВОЈВОДИНА ПОДРЖАЛА
ВИНАРЕ, ПИВАРЕИДЕСТИЛЕРЕ

Покривено
пола трошка

Војвођански винари и произво-
ђачи ракије и пива потписали су
недавно уговоре о суфинансира-
њу набавке опреме у укупној вред-
ности од 60 милиона динара. Пре-
ма речима покрајинског секре-
тара за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство Чедомира
Божића, на конкурсу за суфинан-
сирање набавке опреме за про-
изводњу вина и ракије подржано
је 39 произвођача, са 50 милио-
на динара, док је новац за опре-
му добило шест малих пивара.

До 50 одсто инвестиције подр-
жао је Покрајински секретари-
јат за пољопривреду, односно 60
одсто за произвођаче млађе од
40 година, жене и за оне који
раде у отежаним условима. Про-
извођачи су, између осталог,
добили средства за набавку опре-
ме за ферментацију, за пуњење
боца и набавку флаша за вино.

ДРЖАВА ПОМАЖЕ
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА

Нови контејнери и канте
Министарство заштите животне
средине обезбедило је нову опре-
му за сакупљање и рециклажу
отпада, у виду контејнера и кан-
ти, који ће бити додељени јав-
ним комуналним предузећима у
34 града и општине. Реч је о укуп-
но 3.225 канти и 2.940 контејне-
ра, који ће допринети да локал-
не самоуправе које су на јавном
позиву пријавиле потребу за овом
опремом буду чистије и уређе-
није.

Поред канти и контејнера,
ресорно министарство је обезбе-
дило и еко-чистилице, које, поред
чишћења, служе и за дезинфек-
цију јавних површина, а могу се
користити и за одржавање мањих
површина, попут тротоара и деч-
јих игралишта. Како кажу у овом
министарству, ради унапређења
животне средине они ће и у будућ-
ности наставити да пружају подр-
шку локалним самоуправама у
обезбеђивању опреме за сакупља-
ње, рециклажу и што адекватни-
је управљање отпадом.

У Србији је уведен нови Портал јав-

них набавки, који омогућава спро-

вођење поступака јавних набавки

електронским путем. То значи да се

комуникација и размена података у

поступку јавне набавке, укључујући

и подношење понуда, одвија елек-

тронским путем.

Како је приликом стартовања

новог система најавило Министар-

ство финансија, ова новина ће

допринети повећању поверења при-

вредних субјеката у систем, а самим

тим и повећању конкуренције у

поступцима јавних набавки. Новим

законским актима обезбеђени су

краћи рокови за поједине поступке

јавних набавки у области здравстве-

не и социјалне заштите и културе.

Уведени су критеријуми за доделу

уговора у поступку јавне набавке,

тако да је предвиђено да ће се уго-

вори о јавној набавци додељивати

економски најповољнијој понуди,

која се одређује на основу цене или

трошкова, или односа цене и квали-

тета односно трошка и квалитета.

Поред тога, смањени су износи

административних такса за подно-

шење захтева за заштиту права, а

одлучивање о прекршајима пропи-

саним Законом о јавним набавкама

пренето је у надлежност прекршај-

них судова.

РЕЗУЛ ТА ТИ ПОСЛО ВА ЊА НИС-А У ПРВОМ ПОЛУ ГО ДИ ШТУ 2021. ГОДИ НЕ
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6 ЗДРАВЉЕ

Сунце, море, спортске актив-
ности у води и на песку, без-
брижни разговори или дрема-
ње на лежаљци – има ли леп-
шег осећања од оног када госпо-
дарите сопственим временом и
радите само оно што вам се тог
тренутка ради? Да, вероватно
сви тако замишљамо идеалан
годишњи одмор. А онда, под-
мукло и без икакве најаве, из
чврстог сна вас пробуди готово
несносан бол у корену палца и
ви сте тада потпуно сигурни да
се ради о новом нападу гихта.

Ово обољење је последица
таложења кри-
стала уричне
киселине у
зглобовима и
њиховог запа-
љења, а најче-
шће се јавља у
зглобу палца
стопала. Гихт се
обично мани-
фестује јаким
болом у зглобу,
отоком и црве-
нилом. Некада
концентрације
уричне кисели-
не нису пови-
шене и претпо-
ставка је да генетска предиспо-
зиција има значајну улогу у
настанку овог стања. Пажњу би
такође требало усмерити на
метаболичку неравнотежу и пре-
комерну тежину, која повећава
ризик оболевања од гихта.

Главни циљеви терапије гих-
та јесу умањење бола и запа-
љенске реакције. Ово се пости-
же најчешће нестероидним
антиреуматицима, кортикосте-
роидима или леком „колхици-
ном”. Локално третирање упа-

љеног зглоба хладним облога-
ма и подизањем екстремитета
биће од помоћи. Промене нави-
ка у исхрани и узимање довољ-
них количина течности веома
су битне мере како би се сма-
њиле концентрације уричне
киселине у организму. Неоп-
ходно је обуставити унос алко-
холних напитака, а пре свега
пива. Готово су једнако штет-
ни заслађени сокови с висо-
ким концентрацијама фрукто-
зе. Црвено месо, изнутрице,
месне прерађевине и рибу тре-
бало би избегавати у акутној
фази болести с обзиром на то
да се ради о храни веома бога-
тој пуринима, од којих настаје
урична киселина. Доказано је
да лимун и друге намирнице
богате витамином Ц умањују
концентрацију уричне кисели-
не у крви. Конзумирање тре-
шања у великој мери отклања
ризик од новог напада гихта
чак и ако су присутни други
фактори ризика. Истражива-
ња говоре да конзумација од
три до пет шољица кафе днев-
но значајно умањује не само
ризик од гихта већ и ризик од
кардиоваскуларних болести.
Храна богата воћем и поврћем,

интегралним
житарицама и
семенкама тре-
ба да постане
навика која ће
помоћи и у
редукцији теле-
сне тежине и у
п р е в е н ц и ј и
напада гихта.

Лекови који
се узимају због
неких других
болести или
стања могу
подићи ниво
уричне кисели-
не у крви.

„Ласикс” и ацетилсалицилна
киселина су примери таквих
лекова и потребно је увек уз
консултације с лекаром про-
ценити добробит терапијског
дејства на основну болест и
ризик од појаве гихта. Веома
су важне промене животних
навика у овим ситуацијама, а
када те мере нису довољне,
онда се примењују лекови који
смањују ниво уричне кисели-
не у крви, као што су „алопу-
ринол” и „пробенецид”.

Како се изборити 
с гихтом?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Истраживања говоре
да конзумација од
три до пет шољица
кафе дневно значајно
умањује не само
ризик од гихта већ 
и ризик од 
кардиоваскуларних
болести.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Један од честих
симптома инфек-
ције коронавиру-
сом је губитак
чула мириса.
Неретко се деша-
ва да се тај про-
блем задржи и
неколико месеци
након прележане
болести. Фитоте-
рапеут Милена
Марић наводи да
у овом случају
природни препа-
рати и те како могу бити од користи.

Она препоручује следећу комбинацију богату витами-
нима и минералима, која јача имунитет и помаже обно-
ву ткива у организму.

Направите мешавину од једнаких количина биљака
петровац, раставић, хајдучка трава и мајчина душица.
Kашику мешавине прелијте шољом кључале воде и оста-
вите да одстоји поклопљено 10–15 минута. Требало би
пити две-три шоље чаја дневно. Било би добро да сваки
пут припремите свеж чај.

Поред дејства лековитих састојака, удисање на нос те
свеже паре одлична је вежба за чуло мириса. Уз то,
можете увести у исхрану и неки препарат од жутог
ноћурка.

Повратите чуло
мириса после

ковида

Иако се можда на прву лоп-
ту нећете сложити, салата
одавно није само порција
купуса, већ далеко богатији
микс свих потребних намир-
ница које могу заменити
један оброк и учинити вас и
те како ситим. Ево рецепата
који то доказују!

Чињеница је да салата може
бити самосталан оброк, али
је врло важно да се састоји
из свих потребних намирни-
ца и нутријената. Ако радите
теже физичке послове, сала-
та треба да буде богата про-
теинима и здравим мастима
како бисте после ручка има-
ли снаге да наставите посао а
да не будете гладни за пола
сата. Уколико пак ваш посао
или боравак код куће не зах-
тева много енергије, бирајте
салате богате влакнима.

Свакако би било најлак-
ше салату купити или нару-
чити у оближњем рестора-
ну. Међутим, у таквим јели-
ма углавном преовлађује
зелениш, меса има само у
траговима, а и укус би вас
могао разочарати. И поврх
свега: по истој цени могли
бисте сами да припремите
далеко квалитетнију сала-
ту с много више здравих и

непцу привлачних састоја-
ка.

Без обзира на то да ли пази-
те на линију или само жели-
те да се храните здраво, пред-
лози салата које је за вас при-
премила наша сарадница и
фуд блогерка Лана Белић
могу бити савршен ручак на
послу или код куће. Још
Ланиних рецепата потражи-
те на њеном блогу „La cui si -
ne cre a ti ve” на адреси kuhi -
nji ca-mig no ne.blog spot.com.

ЗДРАВЕ ЗАМЕНЕ ЗА РУЧАК

КО КАЖЕ ДА СЕ НЕ МОЖЕТЕ 
НАЈЕСТИ ОД САЛАТЕ?

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ТУЊЕВИНА У ТЕГЛИ

ПАНЦАНЕЛА

Састојци: једна шоља куваног

сланутка, једна конзерва туње-

вине од 180 г, једна шаргаре-

па, један мањи љубичасти лук,

1/2 краставца, 1/2 зелене сала-

те, један лимун, маслиново

уље, со, бибер и мало сенфа.

Припрема: Припремите уна-

пред све састојке. Шаргарепу

ољуштите и исеците на танке

колутиће. Kраставац исеците на

штапиће, а љубичасти лук на

коцкице. Зелену салату опери-

те, осушите и исецкајте на фине

трачице. Направите прелив од

лимуновог сока и маслиновог

уља (у односу 1 : 3), додајте

мало сенфа, соли и бибера.

Припремите две теглице за

слагање салате. Прво сипајте

две-три кашике дресинга, па

преко тога распоредите кувани

сланутак. Следећи слој може

бити шаргарепа, затим кра-

ставци, мало зелене салате,

туњевина, љубичасти лук и

поново салата на врху. 

Овако припремљена салата

је врло декоративна и укусна, а

згодна је да се понесе и на

посао. Пре употребе теглу само

кратко окрените како би се пре-

лив равномерно распоредио по

свим слојевима и уживајте!

Састојци: 500 г парадајза, један

љубичасти лук, једна мања

интегрална векна, со,

бибер, маслиново

уље и маслине по

жељи.

Припрема: Хлеб

исеците на коц-

кице, раширите

преко папира за

печење и попр-

скајте с мало уља.

Пеците у рерни на 180

степени да се зарумени.

За то време исеците пара-

дајз на половине, а љубичасти

лук на фина ребарца или коц-

кице. Све измешајте у

дубљој чинији,

посолите и поби-

берите по укусу,

те прелијте с

мало уља. На

крају додајте

коцкице препе-

ченог хлеба и бла-

го промешајте.

Додајте неколико црних

маслина по жељи и одмах

послужите.

ЗАПЕЧЕНА ФЕТА

Састојци: фета сир, пара-

дајз, маслине, маслиново

уље, со, бибер и босиљак.

Припрема: Парадајз исећи

на колутове или само препо-

ловити. Поређати у плех за

печење, додати коцкице фета

сира и маслине по жељи. Све

попрскати маслиновим

уљем, мало посолити и посу-

ти зачинским биљем. Пећи

на 200 степени 15–20 мину-

та. Послужити уз препечене

хлепчиће као лагану закуску,

вечеру или летњи ручак.

МЕЛДЗАНО САЛАТА

Овај лагани рецепт ће се посеб-

но допасти љубитељима грчке

кухиње. Можете га послужити

као намаз уз тост, а фино иде и

као прилог уз месо печено на

роштиљу.

Састојци: два-три плава патли-

џана, 300 г пуномасног свежег

сира, два чена белог лука, мало

уља (маслиновог или сунцокре-

товог), со и бибер.

Припрема: Патлиџане заједно с

кором пеците у рерни на 200

степени 45–60 минута. Kад се

охладе, скините кору и уситните

их у мултипрактику или саме-

љите у машини за месо. Додај-

те пар кашика уља, посолите и

побиберите по укусу, измешајте

са уситњеним свежим сиром и

зачините ситно сецканим белим

луком. Послужите као намаз уз

препечене кришке хлеба.

ЦЕЗАР САЛАТА С ПАЧЕТИНОМ

Право летње јело које може бити комплетан

оброк, а лако ћете га направити ако вам пре-

остане нешто куваног или грилованог меса

од ручка. Једна лепа зелена салата, фини

дресинг, мало коцкица препеченог хлеба и

трачице меса сасвим су довољни да се

направе два-три

тањира укусне

салате.

Све се толико

брзо спрема да

нећете ни осетити

да сте спремали

ручак, а фино ће

вас заситити.

Дресинг од све-

жег лимуновог

сока, сенфа, мало

мајонеза и пар-

мезана веома је

укусан и можете

га користити и за

друге салате.

Састојци за две особе: једна зелена салата

или микс по избору, 300 г печене или грило-

ване пачетине (остаци од печења или грило-

вано бело месо), 1/3 багет хлеба, два чена

белог лука, две кашике маслиновог уља, две

кашичице капра, листићи пармезана или

пекорина, со и бибер по укусу.

Дресинг: један филет инћуна из уља, 50 г

мајонеза, један чен белог лука, кашичица

сенфа, 1/2 лимуна, једна препуна кашика

ренданог пармезана, бибер по укусу.

Припрема: У авану уситнити филет инћуна

и бели лук. Ставити у мању чинију и додати

остале састојке

за дресинг.

Добро измешати

и оставити са

стране. У тигању

угрејати масли-

ново уље и згње-

чена два чена

белог лука, дода-

ти коцкице баге-

та и пећи док не

постану хрскави.

Опрану и осу-

шену зелену

салату искидати

на мање делове

и ставити у

чинију за салату. Пачетину исећи на мање

коцкице или штапиће, па је додати салати.

Додати крутоне и капар, прелити дресин-

гом по укусу и евентуално ставити још соли

и бибера, па промешати. Распоредити сала-

ту на тањире, додати листиће сира и послу-

жити одмах.
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на македонски јазик / на македонском језику

Од овие причини, Националниот совет
на македонското национално малцин-
ство во Србија на секој ученик кој ќе се
изјасни дека сака да го изучува предме-
тот „македонски јазик со елементи на
национална култура“, му обезбедува
задолжителен учебник за овој предмет
и други придобивки. На крајот на учеб-
ната година учениците добиваат вауче-
ри во износ од 3.000 динари за набавка
на училишен прибор за следната учеб-
на година. Исто така, за најголемите
празници како што се Велигден или
Нова Година, организациите на кои На-
ционалниот совет е покровител, вршат
подготовка на едукативни и слатки па-
кети за сите ученици. Се организираат
бесплатни екскурзии, а најдобрите
учесници се наградуваат со учество на
седумдневен бесплатен камп во Охрид,
што секоја година го организира маке-
донската влада.
-За жал, минатата, но најверојатно и
оваа година нема да има организиран
камп поради добро познатата панде-
мична состојба предизвикана од ви-
русот Ковид 19, во која сите се наоѓа-
ме - нагласува Величковски.
Тој додава:
- Заради подобра стимулација во ра-
ботата на наставниот кадар од мина-
тата година, Националниот совет се-
кој наставник го стимулира со награ-
да во износ од 2.000 динари за секој
новозапишан ученик. На овој начин,
се обидуваме да ги анимираме сите

фактори во системот, од учениците,
преку родителите до наставниците и
самите директори на училишта.

Следната станица се
средношколците

Маре Каранфиловиќ, претседател на
одборот за образование при Нацио-
налниот совет, објаснува дека проце-
сот на изработка на плановите и про-
грамите, како и учебниците по пред-
метот „Македонски јазик со елементи
на националната култура“ е макотр-
пна и тешка работа.
- Досега двапати требаше да работиме
на плановите и програмите, како и
учебниците по овој предмет, затоа
што во меѓувреме е изменет Законот
за основите на основното образова-
ние. Нашите планови и програми, кои
беа усвоени и објавени во Службен
весник на Република Србија во 2011

година, требаше да бидат ревидирани
и прилагодени на плановите и про-
грамите за оваој предмет. Истата сос-
тојба е и со учебниците, особено ако
се земе предвид дека стручниот тим
на Националниот совет направи бук-
вари од прво до четврто одделение за
основно образование, но мораше да
се запре со овој процес на средина на
правење на овие учебници од петто
до осмо одделение и да се започне со
правење на нови учебници во соглас-
ност со новите програми - истакнува
г-ѓа Каранфиловиќ.
Таа објаснува дека поради невозм-
пжност на увез на учебници од ма-
тичната земја, се снаоѓааат со она што
го имаат.
-Производството и одобрувањето на
еден буквар чини пари, време и нер-
ви. Но, тоа е процес со кој се бориме
секој ден, и ако е утеха, освојуваме но-
ви врвови на оваа планина, наречени
образование. Имено, морам да се по-
фалам дека неодамна се усвоени на-
шите планови и програми за изучува-
ње на македонски јазик за средно учи-
лиште, што е значаен чекор напред во
нашите напори да обезбедиме образ-
ование на сите заинтересирани чле-
нови од градинка до докторски сту-
дии на нивниот мајчин јазик, барем
до степенот на знаење и служење со
македонскиот јазик и неговото ки-
рилско писмо - истакнува г-ѓа Каран-
филовиќ. М.К.
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ПОСЛЕДИЦА НА НАМАЛУВАЊЕ НА НАТАЛИТЕТОТ

Националниот совет на македонската национална заедница во Србија, во со-

работка со организациите што ги обединуваат Македонците, ќе се обиде да го

имплементира предметот „Македонски јазик со елементи на национална кул-

тура“ во училиштата каде што во моментов не се учи јазикот, особено во Ниш,

Врање, Краљево и некои други места. Советот потсетува дека овој процес е тежок

и затоа што се помалку ученици се запишуваат во прво одделение во основните

училишта низ Србија секоја година. Ова, како што посочуваат, е последица на

фактот дека станува збор за генерациите што се појавија во годините на намален

наталитет во Србија и дека сега они се запишуваат во прво одделение.

ВО УЧИЛИШНИОТ СИСТЕМ ДЕСЕТ ГОДИНИ

Македонскиот јазик со елементи на национална култура, како задолжителен

изборен предмет во Србија, го изучуваат околу четиристотини ученици од прво

до осмо одделение за основно образование во училиштата во Јабука, Кача-

рево, Пландиште, Хајдучица, Гудурица, Вршац, Нови Сад, Лесковац, Суботица

и други места. Овој јазик беше воведен во училишниот систем на државата

уште во 2011/2012 година во согласност со Законот за основите на основното

образование на иницијатива на Националниот совет на македонското нацио-

нално малцинство во Србија, прво во основното училиште „Гоце Делчев „во

Јабука, а подоцна и во Качарево и на други места низ Србија.

Кампања за изучување на
македонски јазик

Во изминатиот период, Национални-
от совет на македонската национална
заедница во Србија започна голема
кампања „Научи го македонскиот-
јазикот на вашите предци“, со цел да
испрати јасна порака и да привлече
што повеќе млади членови на маке-
донската национална заедница да го
научат нивниот мајчин јазик. Според
претседателот на Националниот со-
вет на Македонците во Србија, г-дин
Борче Величковски, процесот на
изјаснување на учениците, поточно
нивните родители кои треба да дадат
согласност за изучување на овој пред-
мет, е долг и макотрпен, но засега тој
има своја траекторија нагоре, иако во
скоро сите национални малцинства
се намалува интересот за изучување
на мајчиниот јазик со елементи на на-
ционална култура.

Покровител Националниот совет

- Ние од Националниот совет, во до-
говор со надлежното министерство,
основните училишта, нашите здру-
женија на граѓани, но и други факто-
ри во овој процес, на различни начи-
ни се обидуваме да ги анимираме
припадниците на македонската на-
ционална заедница во Србија и сите
други заинтересирани ученици да се
запишат на овој предмет. Во духот на
старата сентенца„Јазикот не може да
смета, туку само да помага“, ние се
обидуваме да ги објасниме преднос-
тите на познавањето на јазикот на на-
шиот мајчин народ преку разни еду-
кативни состаноци, состаноци со ро-
дители и нивните деца и им нудиме
на децата кои не припаѓаат на маке-
донската заедница да го научат јази-
кот на нивната братска држава, јази-
кот на нивниот соседен и братски на-
род во кој сите имаат барем неколку
пријатели - вели претседателот Ве-
личковски.

ПРЕДУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ

НАУЧЕТЕ ГО МАКЕДОНСКИОТ-ЈАЗИКОТ 
НА ВАШИТЕ ПРЕДЦИ



II
Петок, 13 август 2021

pancevac@pancevac-online.rs

Како и секоја година почну-
вајќи од 1903-та, така и оваа
2021-ва година припадниците
на македонскиот народ ши-
рум светот го обележаа
Илинден, 2 август најголеми-
от македонски празник. Цен-
тралната прослава се одржи
во Јабука, а во поголемиот дел
на градовите во Србија Маке-
донците го обележаа денот на
македонското востание. Во
наредниве редови ќе кажеме
нешто повеќе за овој празник.

Илинденско востание е воста-
ние на македонскиот народ про-
тив османлиската власт. Конгре-
сотнаМакедонскатареволуцио-
нарна организација, одржан во
Солун, донел одлука да се крене
оружено востание против тур-
скиот узурпатор при што започ-
нувањето и водењето на воста-
нието им биле препуштени на
окружните комитети. Конгресот
на битолскиот револуционерен
округ, одржанвоСмилево, одлу-
чилдасекренеопштоослободи-
телно востание и избрал Главен
востанички одбор за Битолски
округкојдонелодлукавостание-
то да започне на денот Свети
Илија, 2-ри август 1903 година. 
Предходно во јули 1902 година
во Софија се одржала средба
на која било разгледано бара-
њето на битолчани за кревање
на востание. Гоце Делчев и
други остро се спротивставиле
за востанието, со образложе-
ние дека се уште не постои
спремност за такво нешто и
била донесена одлука против
дигање на какво и да е воста-
ние. Задграничното представ-
ништво откако го примило ок-
ружното од ЦК, организирало
советување во Софија кое

траело неколку дена. На ова
советување била поддржана
идејата за општо востание, до-
дека пак Ѓорче Петров и Гоце
Делчев се залагале за перма-
нентно востание.

На крај сепак, востание.

Ѓорче Петров предложил да
дојде до засилување на четите
и терористичките акции кој
постепено требало да водат
кон востание кое не требало
официјално да се објави. Ми-

хаил Герџиков предложил те-
рористички напади кој би ја
засегнале османската власт и
европскиот капитал. Тој пла-
нирал да се формираат теро-
ристички групи по градовите
кој би биле во контакт со Цен-
тралниот комитет, а кон овие
идеи клонел и Гоце Делчев. 
По започнувањето на воста-
нието,  задграничното пред-
ставништво на Организа-
цијата во Софија им предало
на владите на европските го-
леми сили Декларација со
која биле известени за непод-
носливата експлоатација и за
жестокоста на режимот на ос-
манлиската држава кој не ги
почитувал елементарните
права признаени на македон-
скиот народ со Берлинскиот
договор. Од нив се барала
ефикасна интервенција за да
се присили владата на Тур-
ција, како единствено одго-
ворна за воениот конфликт,
да ги изврши преземените об-
врски и на Македонија да  
даде автономија. Востанич-
ките сили презеле нападни
дејства во сите востанички
реони. Востаниците од Кру-
шевскиот востанички реон со
концентриран напад го осло-
бодиле Крушево. Во Костур-
скиот востанички реон биле
ослободени поголемите насе-
лени места , a во Леринскиот,

Охридскиот, Преспанскиот и
во Кичевскиот револуционе-
рен реон се воделе жестоки
борби.

Прва република на
Балканот

Во ослободеното Крушево била
создадена Крушевската репуб-
лика, со Совет и со Привремена
влада, избрани од народот.
Привремената влада имала ре-
сори: за внатрешни работи, за
финансии, за исхрана, за из-
градба и за санитет. Посебните
дејности ги извршувале спе-
цијални служби: за обезбедува-
ње и градење опкопи за зашти-
та, за поправка на оружјето и за
производство на воени мате-
ријали, вклучително и церешво
топче. За одбрана Привремена-
та влада извршила мобилиза-
ција на машкото население спо-
собно за борба и презела мерки
за заштита на муслиманските
семејства и на нивните имоти,
обезбедувани од востаничкиот
штаб. Во селата со муслиманско
население бил упатен повик,
познат како Крушевски мани-
фест, во кој се соопштувало де-
ка македонскиот народ се кре-
нал на оружена борба против
тиранската власт и насилници-
те, а не против сиромашното
муслиманско население, дека
востаниците не се разбојници,
туку револуционери па затоа
тоа да не се плаши, да остане
мирно и дека во автономна Ма-
кедонија сите ќе имаат еднакви
права и слободи. М. В.

МАКЕДОНЦИТЕ ГО ОБЕЛЕЖУВААТ РОДЕНДЕНОТ НА ВЕЛИКАНОТ

Блаже Конески-100 години од раѓањето

НИУ МИИЦ ПАНЧЕВО

Акција за зајакнување
на клубот на читатели

Оваа едниствена организација
која во Србија се грижи за
објавување на изданија на ма-
кедонски јазик покрена акција
во која ги поканува сите меди-
умски организации од сличен
профил на соработка и заед-
нички настапи. Во дописот кој
оваа установа го упати на не-
колку стотини адреси стои:
Драги пријатели,
Со големо задоволство, ви се
обраќаме со желба да воспос-
тавиме соработка. Нашата ме-
диумска куќа, новинско изда-
вачка установа „Македонски
информативни и издавачки
центар„ д.о.о Панчево е осно-
вана од Националниот совет
на македонското национално
малцинство Република Србија, 
и од своето основање до денес
се труди да презентира објек-
тивни и нови информации за
активизмот и движењето на
македонската национална за-
едница во Србија. Специфич-
ната причина за обраќањето
до вас е нашата голема желба
да воспоставиме институцио-
нална соработка и со потпи-
шување на договор за сора-
ботка, да овозможиме едни на
други, покрај објавување на
авторски трудови, доколку
станува збор за поединци, се-
како и превземање и користе-
ње на  интересни текстови,
доколку е во прашање одре-
ден издавач, весник или спи-
сание.

„Ние имаме неколку изда-
нија, од кои ги издвојуваме
главниот весник, ревијата
„Македонска Виделина“, по-
тоа списанието за деца „Sу-
ница“, списанието за млади
„Македон“ и списанието за
култура, уметност и книжев-
ност „Видело“.

„Сметаме дека ваквиот акт
може да биде взаемно кори-
сен и многу практичен, но и

дека заеднички можеме да
испратиме силна порака за
меѓусебната соработката на
македонската национална за-
едница со мнозинскиот на-
род во Србија, другите на-
ционални заедници но и сев-
купната македонската дијас-
пора.

Нашиот портал https://
www.niumiic.rs (иако страни-
цата во моментов е во фаза на
реконструкција) се труди да ги
представи сите наши изданија
и електронски, а на оваа стра-
ница можете, не само да ги ви-
дите и читате, веќе и да ги
првеземете повеќето од наши-
те публикации.

„Почитувани и драги пријате-
ли, поединци и колективи. ви
стоиме на располагање за сè по-
натаму и со нетрпение го очеку-
ваме вашиот одговор, кој може-
те да ни го испратите на нашио
маил: niumiic.srb@gmail.com, ка-
ко и на другите наши маилови
кои можете да ги најдете во на-
шите изданиа.
„Срдечно ваши,
Новинско издавачкa установa
„Македонски информативни и из-
давачки центар„-Панчево. О. С.

НИУ „МИИЦ„ ВО НОВИ АКЦИИ

Покана за соработка

Директорот на Новинско-из-
давачката установа „Македон-
ски информативен и издавач-
ки центар”  Озрен Симјановс-
ки вели дека желбата на менаџ-
ментот е да ги анимираат чита-
телите да читат и зборуваат на
македонски јазик. 
-Нашите пораки се јасни: биди
дел од Клубот на читателите и
информирај се и биди меѓу
првите што ќе го прочитаат но-
виот број на „Македонска Виде-
лина„ и другите изданија по е-
пошта, пред тие да излезат од
печат, пристапувај кон нашата
дигитална архива, биди сопст-
веник на членска книшка, ост-
варувај бројни попусти, запоз-
нај ги новинарите и колумнис-
тите, биди дел од ексклузивната
група на општествената Фејсбук
мрежа, учествувај во дебати,
предлагај теми, сугерирај!-вели
Симјановски
Он додаве дека пред се, НИУ
МИИЦ ништо не може да го
спречи да информира со објек-
тивните вести.
-Од друга страна и покрај фак-
тот дека никој не е љубезен кон
критиката, ние сметаме дека
една од основните улоги на ме-
диумите е токму да ги инфор-
мираат граѓаните и да бидат
корективен фактор во опш-
теството и државата. Наспроти
сите предизвици, нашата куќа
опстојуваше и успеваше време-
но да ги информира своите чи-
татели-кажува директорот на
НИУ „МИИЦ„.
Тој додава:
-Од минатата година, нашата
куќа интензивно ги развива
своите интернет изданија, со
кои бележиме постојан тренд
на раст на посетите. Во момен-
тот, бележиме значително по-

голем број на посети секој ме-
сец и се обидуваме нашето он-
лине присаство на пазарот  и
понатаму да го надградуваме и
да бидеме уште поактуелни, ка-
ко и и да понудиме подобра
содржина. Онлајн заедницата
на нашите читатели станува се
поголема и затоа решивме да ја
сплотиме „под капата“ на Клу-
бот на читателите на НИУ „Ма-
кедонски информативен и из-
давачки центар„. 

Идеата е секој член на Клубот
да поседува своја членска
книшка, да добива PDF издание
по е-пошта, пред изданијата да
се појават во печат, а истовре-
мено членството да им овозмо-
жува повеќе попусти на различ-
ни места. Особено забележува-
ме дека членството во нашиот
клуб е потполно бесплатно, а сè
што треба да направите е да се
пријавите на нашата е-адреса;
niu.miic43@gmail.com, со ваши-
те податоци, по што ќе уследи и
потврда на прием.
Па драги читатели повелете.

О. С.

Татко на
македонскиот јазик

Оваа година е значајна за ма-
кедонскиот народ поради тоа
што пред сто години се родил
Блаже Конески, еден од
најзначителните македонски
дејци и како што многумина
го нарекуваат татко на маке-
донскиот современ, литерату-
рен јазик. Затоа македонската

национална заедница се оби-
дува да ви овозможи да може-
те да се запознаете со негови-
от лик и дело.  
Блаже Конески е роден на 19-ти
декември 1921-та година, а по-
чинал на 7-ми декември 1993-та
година. Познат македонски
книжевен, културен и јавен ра-
ботник. Академик, поет, проза-
ист, есеист, литературен исто-
ричар, филолог, јазичар, преве-
дувач и професор. Тој е еден од

кодификаторите на современи-
от македонски литературен
јазик и значајна личност во ма-
кедонската книжевност. Автор
е на Граматиката на македон-
скиот литературен јазик и на
Речникот на македонскиот
јазик во три тома. Добитник е
на многу книжевни награди,
меѓу кои наградите „11 Октом-
ври“, „Ацо Шопов“, „Браќа Ми-
ладиновци“, Рациновото при-
знание и многу други. С. О.

Шум
Почини, немирна
душо,не блуди в
приквечер бледна,
во есенска.
Листот е попаднат
веќе, и ако шум се
слуша, шум е од тага
една, од есенска.

ПЕСНА
О пеј ми, пеј ми!
Каква песна!
За едно пее
за друго збори:
„Се што си рекол,
се што си сторил,
случајно не е,
простено не е.”

Жед
А како мреам кога те
гледам,
не знае никој, ниту ќе знае.
Тоа е подла жед 
– ќе речеш.
Тоа е потез на жедна рака
до ѕвезден предел 
– јас ќе речам.

Грабеж
Да можев да те грабнам 
како змев
со силни вилни ветришта и мрак,
па макар колку омразен и грд
и свесен дека пак презрен 
ќе бидам,
но барем сиот опиен за час
од силата на таков грабеж див.

Врв
Еве на врвот се
искачив. Сам.
Тука не ме следи
око ничие.
И што? Јас во себе
пак го шепотам
Жалосниот сон на
своето величие.

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Ѓорѓи Николов Делчев, попознат како Гоце Дел-
чев е македонски национален херој, учесник
во македонското револуционерно дви-
жење, деец на Македонска револуцио-
нарна организација, апостол и срцето на
револуционерна Македонија идеолог,
организатор и водач на македонското ре-
волуционерно националноослободително
движење кон крајот на XIX и почетокот на
XX век. Во селото Баница, Серско на 3
мај. Војската го опколила селото и во бор-
бата утрото загинал Делчев, бескомпромис-
ниот борец за самостојна македонска држава. 

ДАМЕ ГРУЕВ
Дамјан Јованов Груев или
самоДамеГруеве македонски
револуционер, основач и еден
од најистакнатите членови
на Македонската револуцио-
нарна организација. Возвишу-
ван е како апостол и водач на
револуционерна Македонија.
Се родил во селото Смилево,
тогаш во Османлиското цар-
ство, а денесвоМакедонија, во
семејствотонаЈовани Тула. Се
школувалвороднотоселоСми-
лево, Ресени Битола, Солуни Б
елград и во Софија, каде што
студиралИсторијанаВисоката
школа. Загиналво1906 година
во борбата на врвот Петлец
кај Русиново. Населението од
Русиново го погребало во дво-
ротнаселскатацрква. Подоцна
неговите телесни останки биле
пренесенивоСмилево.

НИКОЛА КАРЕВ
Никола Јанакиев Карев е македонски социјалист, учесник во
македонското револуционерно движење, член и раководител
на Македонска револуционерна организација и раководител
(„претседател“) на Крушевската република. Никола Карев е
роден како четврто дете во сиромашното јагленарско семејство
Кареви. Во 1892 година е принуден да го прекине школувањето
и да се вработи како столарски чирак. Во 1895 година го на-
пушта својот роден град и како 16-годишно момче заминува на
печалба во Бугарија. Ноќта на 02 август 1903 година околу 750
востаници, предводени од горскиот начелник Никола Карев, го
нападнале и го ослободиле Крушево. За време на востаничката
власт во Крушево, Карев е на чело на Штабот на крушевските
востаници и не врши ниту една од функциите во новоизбраните
цивилни органи на востаничката власт. Сепак, фактички, тој бил
на чело на новата востаничка власт во Крушево, поради што
обично му се припишува функцијата претседател на Крушевс-
ката република. Загинал во нерамноправна борба со турскиот
аскер во местото Свиланово на 27 април 1905 година.

НАЈГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК ИЛИНДЕН 1903-2021.
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Кампања за изучавање
македонског језика

Национални савет македонске нацио-
налне заједнице у Србији у протеклом
периоду покренуо је велику кампању
„Учите македонски – језик ваших пре-
дака”, не би ли на тај начин послао јасну
поруку и привукао што већи број мла-
дих припадника македонске национал-
не заједнице да изучавају свој матерњи
језик. Према речима председника
Националног савета Македонаца у
Србији Борчета Величковског, процес
изјашњавања ученика, тачније њихових
родитеља, који треба да дају своју сагла-
сност за изучавање овог предмета, дуг
је и напоран, али он засад има узлазну
путању, иако код готово свих национал-
них мањина у држави интересовање за
изучавање матерњег језика са елемен-
тима националне културе опада.

Национални савет покровитељ

– Ми из Националног савета у догово-
ру с надлежним министарством, основ-
ним школама, нашим удружењима гра-
ђана, али и осталим чиниоцима у овом
процесу покушавамо на разне начине
да анимирамо припаднике македонске
националне заједнице у Србији, али и
све остале заинтересоване ученике да
упишу овај предмет. У маниру старе
сентенце „Језик језику не може да сме-
та, већ само да помогне”, покушавамо
да кроз разне едукативне сусрете,
састанке с родитељима и њиховом
децом објаснимо предности познавања
језика свог матичног народа, а деци која
не припадају македонској заједници
нудимо да науче језик своје суседне и
братске државе, суседног и братског
народа у коме сви они имају бар поне-
ког пријатеља – наводи Величковски.

Из наведених разлога Национални
савет македонске националне мањине
у Србији сваком ђаку који се изјасни да

жели да изучава предмет Македонски
језик са елементима националне кул-
туре обезбеђује обавезни уџбеник за овај
предмет, али и низ других погодности.
Ученици на крају школске године доби-
јају ваучере у износу од 3.000 динара за
куповину школског прибора за наред-
ну школску годину. Такође, о највећим
празницима, попут Ускрса или Нове
године, организације којима је Нацио-
нални савет покровитељ припремају за
све ученике едукативно-слатке пакети-
ће. Организују се и неизоставне 
бесплатне екскурзије, а најбољи пола-
зници бивају награђени учешћем у сед-
модневном бесплатном кампу у Охри-
ду који сваке године организује
македонска влада.

– Нажалост, као ни прошле, најверо-
ватније ни ове године неће бити орга-
низованог кампа због познате панде-
мијске ситуације изазване вирусом
ковид 19, у којој се сви налазимо –
наглашава Величковски.

Додаје:
– Ради што боље стимулације у раду

наставног кадра, од прошле године
Национални савет сваком наставнику
исплаћује неку врсту стимулативне
награде у износу од 2.000 динара за сва-
ког новоуписаног ученика. На тај начин
покушавамо да анимирамо све чинио-
це у систему, од ученика, преко роди-

теља, до самих наставника и директо-
ра школа.

Следећа станица – средњошколци

Мара Каранфиловић, председник одбо-
ра за образовање при Националном
савету, појашњава да је и процес изра-
де планова и програма, као и уџбеника
за предмет Македонски језик са еле-
ментима националне културе мукотр-
пан и тежак посао.

– Ми смо до сада два пута морали да
радимо планове и програме, као и уџбе-
нике за овај предмет, јер се у међувре-
мену мењао и Закон о основама основ-
ног образовања и васпитања. Наши
планови и програми који су усвојени и
објављени у „Службеном гласнику –
Просветном гласнику Републике Срби-

је” још 2011. године морали су да буду
прерађени и прилагођени плановима и
програмима за овај предмет. Иста је
ситуација и са уџбеницима, посебно ако
се узме у обзир да је стручни тим Наци-
оналног савета израдио букваре од
првог до четвртог разреда за основно
васпитање и образовање, да би се усред
израде ових учила од петог до осмог
разреда стало са овим процесом и кре-
нуло у израду нових уџбеника сагласно
и новим програмима – истиче Мара
Каранфиловић.

Она објашњава да се, због немогућ-
ности да уџбенике увозе из матичне
земље, сналазе са оним што имају.

– Израда и одобравање једног буква-
ра кошта и пара и времена и нерава.
Но то је процес с којим се свакодневно
боримо и, ако је за утеху, освајамо нове
врхове ове планине назване образова-
ње. Наиме, морам да се похвалим да су
нам одскора усвојени и планови и про-
грами за изучавање македонског јези-
ка и за средње школе, што представља
значајан искорак у нашем настојању да
свим заинтересованим припадницима
од јаслица па до докторских студија
омогућимо образовање и на свом
матерњем језику, барем до степена
познавања и служења македонским
језиком и његовим ћириличким
писмом – подвукла је она. М.К.

ПОСЛЕДИЦЕ СМАЊЕНОГ НАТАЛИТЕТА

Национални савет македонске националне заједнице у Србији, у сарадњи

са организацијама које окупљају Македонце, покушаће и ове године да

имплементира предмет Македонски језик са елементима националне кул-

туре у школама где се тренутно језик не изучава, а пре свега у Нишу, Вра-

њу, Краљеву и неким другим местима. Савет подсећа да је овај процес

отежан и зато што се и иначе у прве разреде у основним школама широм

Србије сваке године уписује све мање првака. Ово је, како истичу, последи-

ца тога што се у прве разреде уписују генерације које су настајале у година-

ма смањеног наталитета у Србији.

У ШКОЛСКОМ СИСТЕМУ ДЕСЕТ ГОДИНА

Македонски језик са елементима националне културе као обавезни избор-

ни предмет у Србији изучава око четири стотине ученика од првог до осмог

разреда основног образовања у школама у Јабуци, Качареву, Пландишту,

Хајдучици, Гудурици, Вршцу, Новом Саду, Лесковцу, Суботици и другим

местима. Овај језик је у сагласности са Законом о основама основног обра-

зовања и васпитања, на иницијативу Националног савета македонске наци-

оналне мањине у Србији, уведен у школски систем државе још давне

2011/2012. године, најпре у Основној школи „Гоце Делчев” у Јабуци, а

касније и у Качареву и другим местима широм Србије.

Сто осамнаест
година од
Илинденског
устанка

» страна IV

Најстарије
фолклорно
друштво
Македонаца

» страна V

Традиција се
наставља

» страна VI

Вакциниши се!
Заштити се!
Чувај остале!

» страна VI

ПРЕДШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ

УЧИТЕ МАКЕДОНСКИ – ЈЕЗИК ВАШИХ ПРЕДАКА
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IV

Као и сваке године, од 1903, и
ове, 2021. године припадници
македонског народа широм
света обележили су Илинден, 2.
август, највећи македонски
празник. Централна прослава
је одржана у Јабуци, а у већини
градова у Србији Македонци су
обележили дан македонског
устанка. У наредним редовима
ћемо рећи нешто више о овом
празнику.

Илинденски устанак је устанак
македонског народа против
османлијске власти. Конгрес
Македонске револуционарне
организације, одржан у Солуну,
одлучио је да покрене оружани
устанак против турског узурпа-
тора, препуштајући почетак и
вођење устанка окружним коми-
тетима. Конгрес Битољског рево-
луционарног округа, одржан у
Смилеву, одлучио је да покрене
општи ослободилачки устанак и
изабрао Главни устанички одбор
за Битољски округ, који је одлу-
чио да устанак почне на дан Све-
тог Илије, 2. августа 1903.

Раније, у јулу 1902. године,
одржан је састанак у Софији,
на коме се разговарало о захте-
ву Битољана за покретање
устанка. Гоце Делчев и други
оштро су се успротивили устан-
ку, са образложењем да још
увек не постоји спремност за
такво нешто, и донета је одлу-
ка против покретања било
каквог устанка. По примању
окружног представника из Цен-
тралног комитета, прекогра-
нично представништво је орга-
низовало конференцију у
Софији, која је трајала неколи-
ко дана. Ова конференција је
подржала идеју општег устан-
ка, док су се Ђорче Петров и

Гоце Делчев залагали за трајни
устанак.

На крају, ипак, устанак

Ђорче Петров је предложио да
се чете појачају, као и терори-
стичке акције, што је требало
постепено да доведе до устан-
ка, који није требало званично

најављивати. Михаил Герџиков
је предложио терористичке
нападе који би захватили
османску владу и европску пре-
стоницу. Планирао је да у гра-
довима формира терористичке
групе које ће бити у контакту с
Централним комитетом, а Гоце
Делчев се држао тих идеја.

После почетка устанка пре-
когранично представништво
Организације у Софији преда-
ло је владама великих европ-
ских сила Декларацију којом их
обавештава о неподношљивој
експлоатацији и бруталности
османског режима, који није
поштовао основна права маке-
донског народа призната Бер-
линским споразумом. Од њих
се захтевало да ефикасно интер-
венишу како би приморали тур-
ску владу, која је једина одго-
ворна за војни сукоб, да испуни
своје обавезе и да Македонији
да аутономију. Побуњеничке
снаге су покренуле офанзивне
операције у свим побуњенич-
ким областима. Побуњеници из
устаничког региона Крушево
концентрисаним нападом осло-
бодили су Крушево. Ослобође-

на су већа насеља у побуњеном
региону Костур, а жестоке бор-
бе вођене су у револуционарним
рејонима Лерин, Охрид, Пре-
спа и Кичево.

Прва република на Балкану

У ослобођеном Крушеву ство-
рена је Крушевска република,
са Саветом и Привременом
владом, коју је народ изабрао.
Привремена влада имала је
одељења за: унутрашње посло-
ве, финансије, храну, грађеви-
нарство и санитет. Посебне
активности су обављале посеб-
не службе: за обезбеђивање и
изградњу бедема ради заштите,
за поправку оружја и за произ-
водњу војног материјала, укљу-
чујући и топ од трешње. При-
времена влада је ради одбране
мобилисала радно способно
мушко становништво и преду-
зела мере за заштиту мусли-
манских породица и њихове
имовине, коју је обезбеђивао
побуњенички штаб. У селима с
муслиманским становништвом
истакнут је позив, познат под
називом Крушевски манифест,
у којем је објављено да је маке-
донски народ устао у оружану
борбу против тиранске владе и
насилника, а не против сиро-
машног муслиманског станов-
ништва, да устаници нису били
пљачкаши, већ револуционари,
да се не плаше, да остану мир-
ни и да ће у аутономној Маке-
донији сви имати једнака пра-
ва и слободе. М. В.

НИУ МИИЦ ПАНЧЕВО

Акција јачања 
читалачког клуба

Ова јединствена организаци-
ја у Србији, која се брине о обја-
вљивању публикација на маке-
донском језику, покренула је
акцију у којој позива све медиј-
ске организације сличног про-
фила на сарадњу и заједнички
наступ. У писму које је ова
институција послала на неколи-
ко стотина адреса наводи се:

„Драги пријатељи, с великим
задовољством вам се обраћамо
са жељом да успоставимо сарад-
њу. Нашу медијску кућу, Новин-
ско-издавачку установу ’Маке-
донски информативни и
издавачки центар’ д. о. о. Пан-
чево, основао је Национални
савет македонске националне
мањине Републике Србије и од
свог оснивања до данас покуша-
вамо да представимо објектив-
не и нове информације о акти-
визму македонске националне
заједнице у Србији. Конкретни
разлог обраћања вама је наша
велика жеља да успоставимо
институционалну сарадњу и да
потписивањем споразума о
сарадњи омогућимо једни дру-
гима, поред објављивања аутор-
ских дела, ако се ради о поје-
динцима, наравно и преузимању
и коришћењу занимљивих тек-
стова, ако је у питању одређени
издавач, новине или часопис.

„Имамо неколико издања, од
којих издвајамо главне новине,
часопис ’Македонска виделина’,
затим часопис за децу ’Sуница’,
часопис за младе ’Македон’ и
часопис за културу, уметност и
књижевност ’Видело’.

„Верујемо да такав чин може
бити од обостране користи и
врло практичан, али и да зајед-
но можемо послати снажну
поруку о међусобној сарадњи
македонске националне зајед-
нице с већинским народом у
Србији, другим националним
заједницама и целокупном
македонском дијаспором.

„Наш портал https://www.niu -
mi ic.rs (иако је сајт тренутно у
фази реконструкције) покушава

да представи сва наша издања
електронским путем, а на овој
страници их можете не само
видети и прочитати већ и преу-
зети већину наших публикаци-
ја.

„Драги пријатељи, појединци
и колективи, стојимо вам на рас-
полагању за све надаље и раду-
јемо се вашем одговору, који
можете послати на наш имејл:
niu mi ic.srb@g mail.com, као и на
остале наше имејлове које може-
те пронаћи у нашим издањима.

„Искрено ваши,
Новинско-издавачка устано-

ва ’Македонски информативни
и издавачки центар’, Панчево.”

О. С.

НИУ МИИЦ У НОВИМ АКЦИЈАМА

Позив за сарадњу

Директор Новинско-издавач-
ке установе „Македонски
информативни и издавачки
центар” Озрен Симјановски
каже да је жеља управе да се
анимирају читаоци да читају и
говоре на македонском језику.

– Наше поруке су јасне:
будите део Клуба читалаца,
информишите се и будите
међу првима који ће добити
нови број „Македонске виде-
лине” и друга издања е-
поштом и прочитати пре него
што буду објављена, присту-
пите нашој дигиталној архи-
ви, будите власник чланске
карте, остварите бројне попу-
сте, упознајте новинаре и
колумнисте, будите део екс-
клузивне групе на друштвеној
мрежи „Фејсбук”, учествујте у
дебатама, предлажите теме,
сугеришите! – каже Симја-
новски.

Он додаје да, изнад свега,
НИУ МИИЦ ништа не може
спречити да информише о
објективним вестима.

– С друге стране, упркос
чињеници да нико није накло-
њен критици, верујемо да је
једна од основних улога меди-
ја информисање грађана и
корективни фактор у друштву
и држави. Упркос свим изазо-
вима, наша кућа је опстала и
успела да благовремено обаве-
штава своје читаоце – каже
директор НИУ МИИЦ.

Он је додао:
– Од прошле године наша

кућа интензивно развија своје
онлајн публикације, уз које
бележимо стални тренд раста
посета. Тренутно имамо знат-

но већи број посета сваког
месеца и покушавамо да додат-
но надоградимо присуство на
мрежи и будемо још релевант-
нији, као и да понудимо бољи
садржај. Интернет заједница
наших читалаца расте и зато
смо одлучили да је ујединимо
„под капом” Клуба читалаца
НИУ „Македонски информа-
тивни и издавачки центар”.

Идеја је да сваки члан Клуба
има своју чланску карту, да
добије е-поштом PDF издање,
пре него што се издања појаве у
штампи, и истовремено да члан-
ством обезбеди више попуста на
различитим местима. Посебно
напомињемо да је чланство у
клубу потпуно бесплатно, а све
што треба да урадите јесте да се
региструјете на нашој имејл
адреси niu.miic43@gmail.com, с
вашим подацима, након чега
следи потврда пријема.

Па, драги читаоци, добро
дошли. О. С.

Отац
македонског језика

Ова година је значајна за маке-
донски народ јер је пре сто
година рођен Блаже Конески,
једна од најважнијих македон-
ских личности и, како га многи
називају, отац македонског
модерног, књижевног језика.
Због тога македонска нацио-

нална заједница покушава да
вам омогући да се упознате с
његовим ликом и делом.

Блаже Конески је рођен 19.
децембра 1921, а умро је 7.
децембра 1993. године. Позна-
ти је македонски књижевни,
културни и јавни радник. Ака-
демик, песник, прозни писац,
есејиста, историчар књижевно-
сти, филолог, лингвиста, пре-
водилац и професор. Један је

од кодификатора савременог
македонског књижевног језика
и важна личност у македонској
књижевности. Аутор је „Грама-
тике македонског књижевног
језика” и „Речника македонског
језика” у три тома. Добитник је
многих књижевних награда,
укључујући награде „11. окто-
бар”, „Ацо Шопов”, „Браћа
Миладинов”, награду „Рацин”
и многе друге. С. О.

Бука
Одмарај се, 

немирна душо,

не блудите увече

бледи, у јесен.

Лист је већ отпао,

и ако се чује бука,

бука туге,

од јесени.

ПЕСМА

О, певај ми, певај ми!

Каква песма!

Пева за једно

за друго говори:

„Све што сте рекли,

све што си урадио,

није случајно, није

опроштено”.

Жеђ
И како умирем кад те

видим, нико не зна,

нити ће знати.

То је подла жеђ 

– рећи ћете.

То је жедан потез до 

звезданог пејзажа –

рећи ћу.

Пљачка
Кад бих те могао 

зграбити као змаја

са јаким ветровима вилиним

и мраком, ма колико омражен

и ружан и свестан да ћу 

поново бити презрен,

али бар сви опијени за час

силом такве пљачке дивље.

Врх
Овде сам се 

попео на врх. Сам.

Ничије око ме овде

не прати.

И шта? Поново му

шапнем

Тужан сан његове

величине.

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Ђорђи Николов Делчев, познатији као Гоце Делчев, македонски

је национални херој, учесник македонског револуционарног покре-

та, активиста Македонске револуционарне организације, апостол

и срце револуционарне Македоније, идеолог, организатор и вођа

македонског револуционарног националноослободилачког покре-

тапочетком двадесетог века. У селу Баница, Серско,3. маја 1903.

године, војска је опколила село и ујутро у борби убила Делчева,

бескомпромисног борца за независну македонску државу.

ДАМЕ ГРУЕВ

Дамјан Јованов Груев или

само Даме Груев македонски

је револуционар, оснивач и

један од најистакнутијих чла-

нова Македонске револуцио-

нарне организације. Био је

узвишен као апостол и вођа

револуционарне Македоније.

Рођен је у селу Смилеву, тада

у Отоманском царству, а

данас у Македонији, у поро-

дици Јована и Туле. Школо-

вао се у родном селу

Смилеву, Ресену, Битољу,

Солуну, Београду и у Софији,

где је студирао историју.

Погинуо је 1906. године у

бици на врху Петлец код

Русинова. Становништво

Русинова сахранило га је у

дворишту сеоске цркве.

Касније је његово тело преба-

чено у Смилево.

НИКОЛА КАРЕВ

Никола Јанакијев Карев је македонски социјалиста, учесник

македонског револуционарног покрета, члан и вођа Маке-

донске револуционарне организације и вођа („председник”)

тадашње Републике Крушево. Никола Карев је рођен као

четврто дете у сиромашној породици угљара. Године 1892.

био је приморан да напусти школу и запосли се као столар-

ски шегрт. Године 1895. напустио је родни град и као 

шеснаестогодишњак отишао на рад у Бугарску. У ноћи 2.

августа 1903. око 750 устаника, предвођених горским ста-

решином Николом Каревом, напало је и ослободило Круше-

во. Током устаничке владавине у Крушеву Карев је био на

челу Штаба крушевачких устаника и није обављао ниједну

функцију у новоизабраним цивилним телима устаничке вла-

де. Међутим, у ствари, он је био шеф нове устаничке владе у

Крушеву, због чега му се обично приписује место председни-

ка Републике Крушево. Погинуо је у неравноправној борби с

турском војском у граду Свиланову 27. априла 1905. године.

НАЈВЕЋИ МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК: ИЛИНДЕН 1903–2021.

СТО ОСАМНАЕСТ ГОДИНА ОД 
ИЛИНДЕНСКОГ УСТАНКА

МАКЕДОНЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ РОЂЕНДАН ВЕЛИКАНА

Блаже Конески – сто 
година од рођења
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После премијере у
Јабуци и Качареву
ово дело приказано 
у Београду, 
Новом Саду...

Прва двојезична позоришна
представа македонске нацио-
налне заједнице у Србији
„Ветар у тапетама” Зорана
Митровића имала је премије-
ру у Дому културе „Кочо
Рацин” у Јабуци, коју је свеча-
но отворио председник 
Националногсаветамакедонске
националне мањине у Републи-
ци Србији Борче Величковски.
Учеснике је испред организато-
ра пројекта поздравила председ-
ница Форума младих Македо-
наца Зорица Митровић.

Прва реприза представе у
продукцији Форума младих
Македонаца одиграна је у
Дому омладине у Качареву,
такође у околини Панчева, као
двојезични пројекат на срп-
ском и македонском језику.
После успешне премијере ова
двојезична драмска представа
наставила је турнеју.

У главном граду Србије ово
ново сценско дело имало је сле-
дећу премијеру у Народном
позоришту на сцени „Раша 
Плаовић” и њоме су отворени
Дани македонске културе у Бео-
граду, а потом у Новом Саду.

Талентовани млади глумци
планирају да након летње пау-
зе заједно са својим продуцен-
тима посете сва места у Срби-
ји у којима раде удружења
македонских грађана, пре све-
га Вршац, Пландиште и Субо-
тицу, а затим Ниш, Лесковац,
Врање и друга места.

Аутор Зоран Митровић, мла-
ди београдски глумац македон-
ског порекла, написао је свој
двојезични комад по узору на
Мрожеково дело „Емигранти”,
режирао га и у њему играо с
колегом Немањом Симићем.
Драму „Емигранти”, од настан-
ка 1974. године, играју готово
сва велика позоришта у Евро-
пи, а у Србији овај тандем су
дуго изводили легендарни Вла-
стимир Ђуза Стојиљковић и
Данило Бата Стојковић.

Поред њих, пре 20 година
Жарко Лаушевић и Џек Димић,
српски глумац, који већ дуже
време живи у Сједињеним
Државама, играли су дуодраму
у Америци.

Драма настала усред Хлад-
ног рата подједнако је актуел-
на и данас јер, иако више не
постоји „гвоздена завеса”, Евро-
па, Исток и Запад су међусоб-
но подједнако удаљени. Посеб-
ну вредност овој представи даје
двојезичност, у самој драми и
у глумачкој интерпретацији.

Главни циљ је покретање
питања културног идентитета
младих са ових простора који
„привремено” раде у иностран-
ству, кроз иновативан и кому-
никативан приступ. Двојица
глумаца воде публику кроз узбу-
дљиву позоришну двојезичну
авантуру испуњену комичним и
тужним елементима, а сасвим
природно и спонтано придру-
жује се и менталитет обичног
човека, припадника српске и
македонске националности.

Представа је реализована уз
подршку Националног савета
македонске националне мањи-
не, Фондације за отворено дру-
штво и Министарства културе
Србије. М.В.

ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СУСРЕТИ СРПСКИХ СЕЛА 2021”

И „Илинден” 
достојан домаћин

НАЈСТАРИЈЕ ФОЛКЛОРНО ДРУШТВО МАКЕДОНАЦА

КУД „Васил Хаџиманов” 
завршио с предахом

Како се македонски
језик учио у Oсновној
школи „Жарко 
Зрењанин” у Качареву

Насеље Качарево или 
Францфелд, како су га некад
звали, било је немачко насеље
пре Другог светског рата. По
завршетку рата нова влада је у
том банатском селу започела
колонизацију из свих делова
тадашње Федеративне Народне
Републике Југославије (ФНРЈ),
у периоду између 1946. и 1948.
године.

Поред потребе за запошља-
вањем народа, у то време је
постојала и потреба за отвара-
њем школа, што се убрзо и
догодило и школа је основана
и отворена у просторијама
некадашње старе немачке шко-
ле, где је почела настава на
српском језику.

Међутим, тадашњи доносио-
ци одлука схватили су да у селу
има много Срба, али и Македо-
наца, па су аналогно томе школ-
ске 1950/51. године отворене
две осмолетке, (осмогодишње
школе – прим. аут.), и то срп-
ска и македонска. Дана 24.
новембра 1952. ове две осмо-
летке спојиле су се у једну и
школа је добила име по народ-
ном хероју – „Жарко Зрења-
нин”.

Ружа Томић
први директор школе

Тада су ученици били бројни, а
настава се изводила у неколико
зграда у селу (у садашњој Хер-
цеговачкој улици, у Народног
фронта итд.). Постоји и анегдо-
та која датира из тог времена.
Наиме, када је требало да почне
зидање школе, наставници су
наредили ученицима да од куће
донесу печену циглу која ће бити
уграђена у темеље и на овај сим-
боличан начин сви су доприне-
ли изградњи ове школе. Школа
је завршена септембра 1956.
године и пуштена у рад (то је
зграда садашње старе школе).

С временом је ова зграда
постала „тесна” за велики број
ученика из Качарева, па је јула

1984. године започета изград-
ња нове школске зграде, која је
убрзо завршена, а августа 1985.
и званично је отворена.

А овако је данас

Данас је школа „Жарко Зрења-
нин” у Качареву једна од нај-
лепших и најмодернијих шко-
ла у окружењу. У њој постоје
укупно 22 одељења: 11 у нижим
и 11 у вишим разредима.

У школи је запослено 26
предметних наставника, као и
педагог, психолог, библиоте-
кар, правник, административ-
ни радник, директор и помоћ-
но особље. Уз њих раде и један
наставник у проширеној шко-
ли и један наставник који пре-
даје предмет Македонски језик

са елементима националне
културе. У школској библиоте-
ци постоји фонд од 18.000
књига, од којих је 500 на маке-
донском језику.

Школа има такозвану при-
премну предшколску установу
(вртић) и јаслице „Снежана”,
који запошљавају укупно осам
васпитача.

Оснивањем Националног
савета македонске националне
мањине у Србији створени су
услови за институционални рад
на пољу образовања чланова
македонске националне зајед-
нице у Србији. У периоду 2006–
2007. године Национални савет
је припремио планове и про-
граме за предмет Македонски
језик са елементима национал-

не културе од I до IV разреда.
У 2011. години ове планове и
програме усвојио је Национал-
ни просветни савет и они су
објављени у „Службеном гла-
снику Републике Србије” 27.
октобра 2011. године, чиме су
добили карактер правног
законског акта.

Године 2012. у Основној
школи „Гоце Делчев” у Јабу-
ци код Панчева основано је
једно пилот-одељење које
слуша предмет Македонски
језик са елементима нацио-
налне културе. Одмах након
тога, уз помоћ Удружења гра-
ђана припадника македонске
националне мањине „Вар-
дар” Качарево, у школској
2013/2014. години формира-
но је прво одељење, које је
започело изучавање овог
предмета у ОШ „Жарко Зре-
њанин” у Качареву, који се
проучава до данас.

Национални савет македон-
ске националне мањине у Срби-
ји наставио је процедуру увође-
ња предмета Македонски језик
са елементима националне кул-
туре у наставни процес и у дру-
гим местима где је већа концен-
трација припадника македонске
националне мањине и до сада
се он изучава у преко десет шко-
ла у Србији. Љ. Н.

Јабука и Банатско Ново Село
проглашени су за најбоља села у
Србији на манифестацији
„Сусрети српских села”

Домаћин финала манифестаци-
је „Сусрети села 2021” било је
село Јабука, које је освојило прву
награду у категорији села с више
од 5.000 становника.

– Организатори су имали увид
у то како се Јабука развијала
последњих година, како у погле-
ду инфраструктуре, тако и у свим
осталим аспектима. Сада смо
домаћини представницима четр-
десетак села из Србије– каже Сло-
бодан Илић, председник Месне
заједнице, задовољан што је баш
Јабука изабрана за домаћина.

Слађана Богдановић, председ-
ница Удружења жена „Златна
јабука” из Јабуке, рекла је:

– Уз помоћ наших пријатеља
из удружења „Илинден” из Јабу-
ке, „Етно-кутак” из Качарева и
„Новосељанке” из Банатског
Новог Села, успели смо да орга-
низујемо овај део и припремимо
укусне ствари. Све су то специја-
литети који се традиционално
припремају у нашим крајевима„
- каже Слађана Богдановић,
председник удружења „Златна
јабука” из Јабуке.

Благоја Соколовски, председ-
ник Удружења Македонаца
„Илинден” Јабука, казао је да су
увек срећни што учествују у

таквим догађајима и додао:
– Као највећа национална

заједница у Јабуци, увек дајемо
свој допринос и представљањем
македонске културе показујемо
заједнички суживот са већин-
ским српским народом и дру-
гим националним мањинама.

Шеснаест награда додељено је
на манифестацији за допринос
развоју села од стране удружења
жена, културно-уметничких дру-
штава, фудбалских клубова и дру-
гих институција. Златне медаље
за изузетан рад и допринос раз-
воју села добило је 26 становника
сеоских подручја из целе Србије.

На последњој манифестацији
у Јабуци гости су уживали у бога-
том културно-уметничком про-
граму, у коме је учествовао и КУД
„Васил Хаџиманов”, који ради и
делује под покровитељством

Националног савета македонске
националне мањине у Србији.
Град Панчево био је покровитељ
догађаја у Јабуци, а њему су при-
суствовали и Александар Стева-
новић, градоначелник Панчева,
Драгана Купрешанин, заменик
градоначелника, Гордан Јанески,
први секретар македонске амба-
саде у Србији, Борче Величков-
ски, председник Националног
савета македонске националне
мањине и председник Координа-
ције националних савета у Срби-
ји, његов потпредседник Благоја
Соколовски, који је и председник
Удружења македонске национал-
не мањине „Илинден” Јабука, и
други високи званичници.

Гости су наставили дружење
уз обале Тамиша, где су им удру-
жења из Јабуке припремила
богат оброк. М. В.

Нови изазови 
за фолклораше

После више од седам месеци
одмора и паузе у раду најста-
рије и најбројније културно-
-уметничко друштво које негу-
је традиционалне македонске
песме и игре „Васил Хаџима-
нов” из Јабуке поново је запо-
чело рад. Наиме, у договору са
својим покровитељем Нацио-
налним саветом македонске
националне мањине у Србији и
удружењем грађана који при-
падају македонској национал-
ној мањини „Илинден” из Јабу-
ке и уз подршку Дома културе
„Кочо Рацин” из Јабуке, ово
друштво је обновило своје про-
бе крајем јуна, а први наступ је
имало већ у јулу.

– Наступили смо на завршној
манифестацији коју су заједнич-
ки организовали Град Панчево,
Културно-просветна заједница
Србије и МЗ Јабука, наравно уз
помоћ удружења „Илинден”.
Захваљујући нашим дивним и
преданим кореографима, члано-
ви играчке групе брзо су се вра-
тили у форму и показали да су
спремни за наступе – рекао је
Милорад Младеновски, председ-
ник друштва.

На питање шта очекују у будућ-
ности он спремно одговара:

– Наш покровитељ, Национал-

ни савет Македонаца у Србији,
обезбедио нам је позиве за уче-
шће на одређеним фестивалима.

Да ли ћемо учествовати или не,
не зависи само од нас, већ од
многих фактора.

Младеновски додаје:
– Осим организационо-

-финансијских потреба, које су
увек изазов, веома је важно виде-
ти како ће се кретати епидемија
вируса ковид 19. Од тога готово
све зависи. Искористили смо ово
затишје за обнављање проба како
фолклораши не би имали пре-
дугу паузу. Видећемо како ће
бити у будућности.

Културно-уметничко удруже-
ње „Васил Хаџиманов” најстари-
је је македонско фолклорно дру-
штво, основано 1963. године у
Јабуци. Иза себе има низ насту-
па, а име је добило по великом
музичару Василу Хаџиманову,
оцу недавно преминулог умет-
ника, глумца и певача Зафира
Хаџиманова. М. М.

ПРВО ДВОЈЕЗИЧНО ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДСТАВЕ

„Ветар у тапетама”
наставља турнеју
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У КАЧАРЕВУ ОДРЖАН „ЗЕЛНИК ФЕСТ”

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА
КАМПАЊА ЗА ИМУНИЗАЦИЈУ 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Вакциниши се! Заштити 
се! Чувај остале!

На првој линији сви: Мини-
старство, национални савети,
стране организације и невла-
дин сектор

Министарство за људска и
мањинска права и друштвени
дијалог Републике Србије, у
договору и сарадњи с Коорди-
нацијом националних савета
националних мањина, Немач-
ком организацијом за међуна-
родну сарадњу (ГИЗ) и невлади-
ним организацијама цивилног
друштва националних мањина
у Србији, покренуло је велику
кампању за имунизацију при-
падника националних мањина
широм земље. У припреми за
ову кампању направљени су пла-
кати и леци с позивима на вак-
цинацију који ће заштитити ста-
новнике Србије припаднике
националних мањина од панде-
мије вируса ковид 19.

Ови плакати и леци који
носе јасне и недвосмислене
поруке преведени су на преко
десет мањинских језика, тако
да грађани који припадају
некој од мањинских национал-
них група могу добити инфор-
мације на свом матерњем јези-
ку и разумети зашто је овај
вирус опасан и како се могу
заштитити од њега.

Преводе и целокупну тех-
ничку и логистичку подршку
пружили су национални саве-
ти националних мањина, на
челу с Координацијом савета,
којој председава председник
Националног савета македон-
ске националне мањине у
Србији Борче Величковски. Он
је нагласио да је значај таквог
приступа кампањи вишеструк

и веома важан, јер на тај начин
држава Србија показује осетљи-
вост и у ванредном стању и за
потребе припадника национал-
них мањина да буду информи-
сани на свом матерњем језику.

– То и сазнање да у неким
областима у Србији у којима
традиционално живе припад-
ници одређених националних
мањина имунизација односно
вакцинација која може да спа-
се многе животе не иде у
добром смеру били су окидач
за овакву кампању. Циљ кам-
пање је подизање свести о
потреби свих грађана у Србији
да се вакцинишу и на тај начин
допринесу спасавању својих
живота и живота оних с који-
ма најчешће контактирају –
рекао је Величковски.

У оквиру ове кампање, која
је интензивирана, у блиској
будућности на језицима већи-

не припадника националних
мањина у Србији биће припре-
мљени и дистрибуирани видео
и аудио џинглови, који ће бити
емитовани на два јавна серви-
са и на свим медијима где
постоје програми на језицима
мањина, као и у информатив-
ним телевизијским и радио
емисијама на локалним меди-
јима, порталима, сајтовима и
друштвеним мрежама.

Организатори ове кампање
надају се да ће она ускоро дати
видљиве и опипљиве резултате
и да ће се припадници нацио-
налних мањина у Србији у вели-
ком броју одазвати овом позиву
и апелу да се придруже напори-
ма за изградњу колективног иму-
нитета против коронавируса.

Озрен Симјановски

Домаћим 
специјалитетима 
против пандемије

Мирис прелепо 
печеног теста зелника

Пред почетак лета, у прелепом
амбијенту етно-баште македон-
ског удружења „Вардар Качаре-
во” из Качарева, одржана је два-
наеста манифестација названа
„Зелник фест”, која од пре неко-
лико година има свој слоган:
„Окупљамо се јер се разумемо”.

Чување старих рецепата и тра-
диционално кување једини је
циљ овог догађаја. Старе дома-
ћице кажу да се зелник полако
заборавља, а млади су све мање
вољни да га праве. Вредне дома-
ћице су на лицу места замесиле
тесто традиционалног македон-
ског специјалитета, а затим су
га месиле и на крају испекле. У
пријатној атмосфери, уз преле-
пу македонску традиционалну
музику, и кувари и гости имали
су прилику да дегустирају тра-
диционалне зелнике и виде како
се припремају.

Организатори ове већ тради-
ционалне манифестације, удру-
жење „Вардар Качарево” из
Качарева и Центар „Тоше Прое-
ски”, истичу да је циљ оваквих
догађаја побољшање животних
вештина и они су део пројекта
који покрива и друге потребе у
животу, као што су основне
информационе технологије,
писменост за одрасле и децу,
плетење, вез, ткање, кројење и
шивење основних делова одеће,
па чак и упознавање са одећом
из прошлости и израда делова

костима, очување животне сре-
дине итд. Конкретно, циљ овог
пројекта и организације таквог
догађаја јесте очување и промо-
ција дела македонског нацио-
налног идентитета.

Велики број учесника

Поред домаћина из Качарева,
учествовала су и македонска
удружења „Илинден” из Јабуке,
„Вардар Вршац” из Вршца,
„Етно-кутак” из Качарева, укуп-
но 18 мајстора овог традицио-
налног македонског етно-јела.

Производе потребне за при-
прему зелника (брашно, ква-
сац, уље, млеко, јаја...) обезбе-
дило је удружење „Вардар
Качарево”. Веште руке жена
које традиционално месе и
кувају македонска јела припре-
мају зелник који се састоји од

танких слојева кора, пуњених
празилуком, копривом, купу-
сом, сиром, јајима, киселицом
или млевеним месом.

Домаћице обнављају старе
рецепте, написане или упамће-
не из усмених традиција бака и
дека, имајући велику жељу да их
поделе са својим вољенима, и
улажу много труда у њихову
припрему. Тог дана у Качареву
веште и искусне руке праве
надалеко познато „сукано”, спе-
цијалитет јединственог укуса.
Као што кажу старији: сукани и
мешени зелник је тајна која
успева да окупи целу породицу
за један сто.

Служи се врућ и с јогуртом

Читав крај је мирисао на преле-
по печено тесто зелника, од
којих је сваки био пуњен друга-
чије. У дивној атмосфери дру-
жења тог дана чуле су се маке-
донске речи, македонске песме,
а македонска традиција била је
присутна у сваком тренутку.

Уз звуке хармонике и песму
певачке групе „Тоше Проески”,
манифестација „Зелник фест”
завршена је са жељом да сваке
године баке и мајке пренесу уну-
цима како месити и припреми-
ти прави македонски зелник.

Чак ни сунце и температура
од 35 степени нису спречили
веште домаћице да представе
своја знања у очувању традици-
је. Надамо се да ће следеће годи-
не овај догађај бити масовнији
и богатији.

Манифестација је одржана
под покровитељством македон-
ског националног савета. Љ. Н.

Донете важне 
персоналне одлуке

Седница Координације нацио-
налних савета националних
мањина у Републици Србији,
којом председава Македонски
национални савет, односно
председник Борче Величковски,
одржана је због неколико пита-
ња која је требало што хитније
решити.

Наиме, Министарство култу-
ре и јавног информисања, у
складу са законом, затражило је
од Координације да именује
представнике правне струке који
ће бити део радне групе за изра-
ду закона о изменама и допуна-
ма Закона о јавном информиса-
њу у Републици Србији. Иако,
према правилима, Координаци-
ја има право да делегира једног
представника у ову радну групу,
с обзиром на важност овог зако-
на, од Министарства је тражена
могућност да Координација
именује два представника.

Према речима председника
Координације Борчета Велич-
ковског, један од најважнијих

закона, који гарантује право на
информисање припадника
националних мањина у Србији
на њиховом матерњем језику,
јесте Закон о јавном информи-
сању, па је сходно овом сазнању
било важно за Координацију да
се избори за два представника.

Успех је и то што су добијена
два нова члана, па је Емил
Лулић изабран у ово радно тело
испред мађарског националног
савета, док ће његов заменик
бити Данило Јововић из Црно-
горског националног већа, а дру-
ги члан у овом радном телу биће
Ахмедин Шкријељ, испред
Бошњачког националног већа, а
замењиваће га Мирко Бајић
испред Већа Буњеваца.

Ово је доказ да је Координа-
ција уважен партнер од стране
надлежних институција. Подсе-
ћамо, претходно је у радну гру-
пу за израду новог закона о рав-
ноправности полова испред
Координације изабран члан
Македонског националног саве-
та, дипломирани правник Озрен
Симјановски.

На овој интернет седници
Координације изабрана су и два

члана Савета за културу Репу-
блике Србије. У овом савету,
подсетићемо, већина институ-
ција, као што су Народно позо-
риште, Народни музеј, Југосло-
венска кинотека и друге, могу
предложити по једног члана, ког
прихвата или не прихвата тре-

нутно актуелна министарка кул-
туре и јавног информисања.

Само Српска академија нау-
ка и уметности и Координаци-
ја националних савета нацио-
налних мањина имају законско
право на два члана које мини-
стар може само да именује, али
не и да мења. На овој седници
је размотрено неколико канди-
дата, тако да је на крају маке-
донски национални савет пову-
као свог кандидата Зорана
Митровића како би се задово-
љила законска потреба за име-
новањем једног мушког и јед-
ног женског члана у Савету за
културу. На крају, Андраш
Урбан је изабран за члана овог
савета испред Мађарског наци-
оналног савета, а Сузана Кујун-
џић Остојић испред буњевачке
националне мањине. М. В.

НАЈВИШЕ ТЕЛО

Координација националних

савета националних мањи-

на је највише тело мањин-

ске самоуправе, а изнад

ове институције постоји

само Републички национал-

ни савет за националне

мањине, којем председава

Ана Брнабић, актуелна пре-

мијерка Републике Србије.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА КООРДИНАЦИЈЕ

Интензивирана активност у мањинском сектору
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После премиерата во
Јабука и Качарево,
оваа дело се прикажа
во Белград, 
Нови Сад...

Првата двојазична театарска
претстава на македонската на-
ционална заедница во Србија
наречена „Ветер во тапетите“
од авторот Зоран Митровиќ ја
имаше својата премиера во
Домот на културата „Кочо Ра-
цин“ во Јабука во општина
Панчево, која свечено ја отво-
ри председателот на Нацио-
налниот совет на македонско-
то национално малцинство во
Република Србија Борче Ве-
личковски. Присатните ги
поздрави и председателката на
Форумот на млади Македон-
ци, Зорица Митровиќ испред
организаторот на проектот.
Првата реприза на претстава-
та, во продукција на Форумот
на млади Македонци, се одржа
во Младинскиот центар во Ка-
чарево, исто така во околината
на Панчево, како двојазичен
проект на српски и македонски
јазик. По оваа успешна пре-
миера, оваа двојазична драм-
ска изведба со успех ја продол-
жи својата турнеја.
Во главниот град на Србија,
ова ново сценско дело ја до-
живее својата следна премие-
ра во Националниот театар
на сцената „Раша Плаовиќ“,
со што беа отворени Денови-
те на Македонска култура во
Белград, а потоа во Нови Сад.
По летната пауза, надарените
млади глумци, заедно со свои-
те продуценти планираат дра-
мата да ги посети сите места
во Србија каде работат здру-
женија на македонски граѓани
а пред се Вршац, Пландиште и
Суботица, а потоа и Ниш, Лес-
ковац, Врање и други места.
Авторот Зоран Митровиќ,
млад белградски актер со ма-
кедонско потекло, ја напиша
својата дуо драма базирана на
драмата на Мрожек „Иселе-
ници“, ја режираше и игра во
неа заедно со неговиот колега

Немања Симиќ. Драмата
„Иселеници“, откако е созда-
дена уште во 1974 година, ја
играа скоро сите поголеми
театри во Европа, а во Србија
овој тандем одамна го изве-
доа легендарните Властимир
Đуза Стојиjковиќ и Данило
Бата Стојковиќ.

Освен нив, пред 20 години
Жарко Лаушевиќ и Џек Ди-
миќ, српски актер, кој долго
време живее во САД, одиграа
дуо драма во Америка.
Драмата создадена среде Сту-
дената војна е подеднакво ак-
туелна и денес, бидејќи иако
веќе нема „железна завеса“, ев-
ропскиот исток и запад се под-
еднакво далечни едни од дру-
ги. Посебната вредност на оваа
претстава ја дава двојазичнос-
та, во самата драма и во актер-
ската интерпретација.
Неговата главна цел е да го от-
вори прашањето за културни-
от идентитет на младите луѓе
од овие области кои се на
„привремена“ работа во
странство, преку иновативен
и комуникативен пристап.
Двајцата актери ја водат пуб-
ликата низ возбудлива театар-
ска двојазична авантура ис-
полнета со комични и тажни
елементи, и сосема природно
и спонтано, се приклучува и
менталитетот на обичен чо-
век, припадник на српската и
македонската националност.
Претставата беше реализира-
на со поддршка на Национал-
ниот совет на македонското
национално малцинство, Фон-
дацијата за Отворено општест-
во и Министерството за култу-
ра на Србија. М. В.

ПАТУВАЊЕ НИЗ ВРЕМЕТО

MАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕКОГАШ И ДЕНЕС

ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „СРЕДБИ НА СРПСКИТЕ СЕЛА 2021„

И „Илинден„
достоен домаќин

НАЈСТАРОТО ИГРАОРГНО ДРУШТВО НА МАКЕДОНЦИТЕ

КУД „Васил Хаџиманов„
заврши со пауза

Како македонскиот
јазик се учел во
основното училиште
,,Жарко Зрењанин,,
во Kачарево

Населенот место Качарево или
Францфелд, како се викало по-
рано,  пред Втората светска
војна било гeреманска населба.
По завршувањето на војната, во
ова банатско село новата власт
ја започнала колонизацијата од
сите краишта на тогашната Фе-
деративна Народна Република
Југославиоја (ФНРЈ) во перио-
дот помеѓу 1946 и 1948 година.
Покрај работа за луѓето, во тоа
време се укажа и потреба заот-
варање на училиште, што набргу
се случи и училиштето беше ос-
новано и отворено во просто-
риитенанекогашнотостарогер-
манско училиште, каде што за-
почнала настава на српски језик.  
Меѓутоа тогашните донесувачи
на одлуки увиделе дека во селото
имамногуСрби, нои Македонци,
па аналогно на тоа во учебната
1950/51 година се создадени две
„осмолетки„, осумгодишни учи-
лишта (прим.на авт.) и тоа српска
и македонска. На 24 ноевември
1952 година овие две осмолетки
се спојуваат во една, а училиште-
тодобиваимепонародниотхерој
„Жарко Зрењанин“.

Томић Ружа прв директор
на училиштето.

Ученицитевотоавремеилемно-
губројни,  наставата се изведува-
ла во неколку згради по селото
(восегашнатаулицаХерцеговач-
ка, Народен Фронт итп. Од тоаа
време датира и една анегдота.
Имено, кога требело да почне
sидањето на училиштето даска-
лите им наредиле на учениците
да донесат по една печена тула од
дома за да биде вградена во теме-
лите и со овој симболичен начин
сите дале свој придонес во под-
игањето на оваа училиште. Учи-
лиштето е завршено во септем-
ври 1956 година и е пуштено во
работа (станува збор за зградата
на сегашното старо училиште).
Со време и оваа зграда станала
„тесна„ за големиот број на уче-

ници од Качарево па во јули
1984 година почнала градба на
нова школска зграда, која на-
бргу е завршена и во август 1985
година и свечано отворена.

А вака е денес...

Денеска училиштето „Жарко
Зрењанин„ во Качарево е едно
од најубавите и најсовремени-
те училишта во околијата. Во
неговите рамки постојат вкуп-
но 22 одделениа, 11 во понис-
ките и 11 во повисоките класо-
ви. Во училиштето се ангажи-
рани 11 учителки.
Во училиштеот се вработени 26
наставници во предметна нас-
тава, а покрај нив и педагог,
психолог, библиотекар, прав-
ник, административен работ-
ник, директор и помошни ра-
ботници. Уз нив работат и една
учителка во продолжен бора-

вак и една учителка која го
предава предсметот „Македон-
ски јазик со елементи на нацио-
нална култура„.  Во билиотека-
та на училиштето постои фонд
од 18.000 книги, од кои 500 кни-
ги се на македонски јазик.
Во состав на училиштето рабо-
ти таканаречено „подготвив-
телно предучилиште„, (заба-
виште) и градинка ,,Снежана,,
во која се вработено вкупно 8
воспитачки и воспитачи.
Со формирање на Национални-
от совет на македонското нацио-
нално малцинство во Р. Србија,
се створија услови за институ-
ционално работење во областа
на образованието на припадни-
ците на МНЗ во Србија. Во пе-
риодот 2006-2007 година Нацио-
налниот совет подготви Плано-
ви и програми за предметот
„Македонски јазик со елементи

на националната култура“ од I до
IV одделение. Во 2011 година
овие планови и програми се ус-
воени од страна на Национални-
от просветен совет и се објавени
во Сл.Гласник-Просветен глас-
ник на Р. Србија на 27 октомври
2011 година, со што добија ка-
рактер на правен законски акт. 
Во тек на 2012 година формира-
но е едно одделение како пилот
одделение во населеното место
Јабука кај Панчево во ОУ „Гоце
Делчев“, кое го слуша предметот
„Македонски јазик со елементи
на национална култура. Веднаш
по оваа со помош на Здруже-
нието на граѓани припадници
на македонското национално
малцинство „Вардар„ Качарево,
во училишната 2013/2014 годин
формирана е и првата група-па-
ралелка која го започна изучу-
вањето на овој предмет во ос-
новното училиште „Жарко Зре-
њанин„ во Качарево кое се из-
учува и до ден денес. 
Националниот совет на маке-
донското национално малцин-
ство во Србија ја продолжи
постапката за воведување на
предметот „Македонски јазик
со елементи на национална кул-
тура“ во наставниот процес и
во други места каде е поголема
концентрација на припадници-
те на македонското национално
малцинство и досега овој пред-
мет се изучува во над десет учи-
лишта во Србија. Љ. Н.

Јабука и Банатко Ново Село
беа прогласени за најдобри села
во Србија на манифестација
„Средби на српските села“.

Домаќин на финалето на мани-
фестацијата „Средби на селата
2021.година„ беше селото Јабу-
ка, кое ја освои првата награда
во категоријата села со повеќе
од 5.000 жители.
-Организаторите имаа увид
колку се развиваше Јабука во
последните години, и од аспект
на инфраструктурата и од секој
друг аспект. Сега сме домаќини
на претставници на околу че-
тириесет села од Србија- кажу-
ва Слободан Илиќ, претседате-
лот на МЗ, задоволен што баш
Јабука е избрана за домаќин. 
-Со помош на нашите пријатели
од Здружението „Илинден“ од
Јабука, Здружението „Етно кат-
че“ од Качарево,и „Новоселан-
ка“ од Банатски ново село, успе-
авме да го организираме овој дел
и да подготвивме вкусни нешта.
Сето ова се специјалитети кои
традиционално се подготвуваат
во нашиот регион-изјави Слаѓа-
на Богдановиќ, претседател на
Здружението на жени „Златно
јаболко“ од Јабука.
Благоја Соколовски, предсе-
дател на здружението на
Македонци „Илинден„ Јабу-
ка истакна дека секогаш со
радост учествуваат на вак-

вите манифестации.
Тој додаде:
-Како најбројна национална
заедница во Јабука секогаш го
даваме нашиот придонес и со
представување на нашата ма-
кедонска култура ние вршиме
и демонстрација на заеднич-
киот соживот со српскиот на-
род и останатите национални
малцинства.

На манифестацијата беа доде-
лени и шеснаесет признанија
за придонес во развојот на се-
лото на здруженија на жени,
културни и уметнички друшт-
ва, фудбалски клубови и други
институции. Златни медали за
исклучителна работа и придо-
нес во развојот на селото беа
доделени на 26 жители на ру-
рални области од цела Србија.
На последниот настан во Јабука,
гостите уживаа во богата кул-
турно-уметничка програма меѓу
кои настапи и КУД „Васил Ха-
џиманов„ кој работи и дејствува
под покровителство на Нацио-

налниот совет на македонското
национално малцинство во
Србија. Градот Панчево беше
покровител на манифестацијата
во Јабука, а на настанот присуст-
вуваа и Александар Стевановиќ,
градоначалник на Панчево, Дра-
гана Купрешанин, заменик гра-
доначалник, Гордан Јанески, прв
секретар во македонксата амба-
сада во Србија, Борче Велич-

ковски председател на Нацио-
налниот совет на македонското
национално малцинство и пред-
седател на Координацијата на
Националните совети во
Србија, неговиот потпредседа-
тел Благоја Соколовски кој е во-
едно и председател на Здруже-
нието на граѓани припадници
на македонското национално
малцинство „Илинден„ Јабука и
други високи званици.
Гостите продолжија да се дру-
жат покрај бреговите на Та-
миш, каде здруженијата од
Јабука им подготвија богат об-
рок. М. В.

Пред фолклорашите
нови предизвици

После повеќе од седум месеци
апстиненција и пауза во работа-
та, најстарото и најбројноти кул-
турно-уметничко друштво кое
ги негува традиционалните ма-
кедонски песни и ора „Васил Ха-
џиманов„ од Јабука повторно ги
започна своите активности.
Имено, водоговорсосвојотпок-
ровител Националниот совет на
македонското национално мал-
цинство во Србија и здружение-
то на граѓани припаници на ма-
кедонското национално мал-
цинство „Илинден„ од Јабука и
со подршка на Домот на култу-
рата „Кочо Рацин„ од Јабука,
оваа друштво ги обнови своите
проби некаде кон крајот на јуни
месец, за да веќе во јули го има и
својот прв настап.
-Настапивме на завршната ма-
нифестација која заеднички ја
организираа Градот Панчево,
Културно просветната заедни-
ца на Србија, МЗ Јабука секако
со помош на здружението
„Илинден„. Благодарејќи на
нашите прекрасни и пожртву-
вани кореографи, членовите на
играорната група бргу се вра-
тиа во форма и покажаа дека се
подготвени за настапи-истак-
нува Милорад Младеновски,
председател на друштвото.

На прашањето што очекуваат во
иднина тој подготвено одговара: 
-Од страна на нашиот покро-
вител Националниот совет на
Македонците во Србија имаме
обезбедено покани за учество
на одредени фестивали. Дали
ќе учествуваме или не не, не за-
виси само од нас веќе од многу
фактори.

Младеновски додава:
-Покрај организаторско-фи-
нансовите потреби, кои секо-
гаш представуваат предизвик
многу е битно да видиме како
ќе се раздвижува епидемијата
на вирусот Ковид 19. Од тоа ре-
чиси се зависи. Ние го иско-
ристивме оваа затишје да ги
обновиме нашите проби за да
играорците не бидат во прего-
лема пауза. Како ќе биде во ид-
нина, ќе видиме.
Културно уметничкото друшт-
во „Васил Хаџиманов„ е
најстарото македонско играор-
но друштво формирано уште
1963 година во Јабука. Зад себе
има голем број на настапи а го
носи името на големиот музич-
ки деец Васил Хаџиманов, тат-
ко на скоро починатиот умет-
ник, актер и пеач Зафир Хаџи-
манов. М. М.

ПРВО ДВОЈАЗИЧНА ИЗВЕДБА НА ПРЕДСТАВАТА

„Ветер во тапетите” ја
продолжува турнејата



ВО КАЧАРЕВО ОДРЖАН „ЗЕЛНИК ФЕСТ„ 

ТРАДИЦИЈАТА ПРОДОЛЖУВА
КАМПАЊА ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВАТА

Вакцинирај се! Заштити
се! Чувај ги другите!

Петок, 13 август 2021

pancevac@pancevac-online.rs

VIII

На прва линија сите, Минис-
терството, Националните
совети, инострани организа-
ции и невладиниот сектор.

Министерството за човечки и
малцински права и општест-
вен дијалог на Република
Србија, во договор и соработ-
ка со Координацијата на на-
ционалните совети на нацио-
налните малцинства, герман-
ската организација за меѓуна-
родна соработка (ГИЗ) и ци-
вилните невладини организа-
ции на националните малцин-
ства во Србија, покренаа голе-
ма кампања за имунизација на
припадниците на национал-
ните малцинства ширум
државата. Во подготовките за
оваа кампања изработени се
постери и лифлети кои пови-
куваат на вакцинирање, со кое
жителите на Србија, припад-
ниците на националните мал-

цинства ќе се заштитат од пан-
демијата на вирусот Ковид 19.
Овие постери и лифлети, кои
носат јасни и недвосмислени
пораки, се преведени на над
десетина малцински јазици,
со цел граѓаните кои припа-
ѓаат на некоја од малцински-
те национални групации мо-
жат да добијат информација
и на својот мајчин јазик и да
разберат зошто е овој вирус
опасен и на кој начин можат
од него да се заштитат. 
Преводите и целокупната тех-
ничко-логистичка потпора ја
дадоа Националните совети
на националните малцинства
предводени со Координа-
цијата на Советите со која
председава председателот на
Националниот совет на маке-
донското национално мал-
цинство во Србија Борче Ве-
личковски. Тој истакна дека
важност на еден ваков кам-
пањски пристап е повеќекра-
тен и многу битен, бидејќи на

овај начин државата Србија
покажува чувствителност и
во една вондредна кризна
состојба и сенс за потребите
на припадниците на нацио-
налните малцинства да се ин-
формираат на мајчин јазик.
-Тоа и сознанијата дека во по-
едини подрачја во Србија ка-
де што традиционално живе-
ат припадници на одредени
национални малцинства,
имунизацијата, односно вак-
цинацијата која може да спа-
се многу животи не оди во
добра насока, беше окидачот
да се направи една ваква кам-
пања. Целта на кампањата е
да се подигне свеста за потре-
бата сите граѓани во Србија
да се вакцинираат и на тој на-
чин дадат придонес во спасу-
вањето и на својот сопствен
но и на животите на оние со
кои најчесто контактираат-
истакнува Величковски.

Во рамки на оваа кампања која
засилено започна, во скора-
шен период на јазиците на по-
големиот број на припадници-
те на националните малцин-
ства во Србија ќе бидат изра-
ботени и дистрибуирани и ви-
део и аудио џинглови, кои на
покрај двата Јавни сервиси ќе
бидат емитирани и на сите ме-
диуми каде што постојат про-
грами на малцинските јазици,
како и во информативните те-
левизијски и радио емисии на
локалните медиуми, портали,
сајтови и општествени мрежи.
Организаторите на оваа кам-
пања се надеваат дека истата
набргу ќе даде видливи и
опипливи резултати и дека
припадниците на национал-
ните малцинства во Србија,
во поголем број ќе одговорат
на овој повик и апел да се
придружат кон напорите да
се створи колективен имуни-
тет против вирусот Корона.    

Озрен Симјановски

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

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

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

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

Со домашни
специјалитети против
пандемијата

Мирис на преубаво
печено тесто на зелник

Пред почетокот на летото, во
прекрасниот амбиент во етно
бавчата на македонското здру-
жение „Вардар Качарево“ од
Качарево, се одржа 12-ти по
ред „Зелникфест„, пред некол-
ку години наречен:„Се собира-
ме оти се разбираме„.
Како да се зачуваат старите ре-
цепти и нивното традиционал-
но готвење е единствената цел
на оваа манифестација. Стари-
те домаќинки велат дека зелни-
кот полека се заборава, а мла-
дите се поретко сакат да ги пра-
ват. Вредните домаќинки, тес-
тото на традиционалниот ма-
кедонски специјалитет на лице
место го замесуваа, потоа су-
каа, а на крајот го печеа. Низ
пријатна атмосфера со убава
македонска традиционална му-
зика, готвачите како и гостите
имаа можност да ги вкусат тра-
диционалните зелници и да ви-
дат како тие се приготвуваат.
Организаторите на оваа веќе
традиционалната манифеста-
цијата здружението „Вардар
Качарево„ од Качарево и Цен-
тарот „Тоше Проески„  истак-
нуват дека ваквите нивни нас-
тани имаат за цел усовршува-
ње на животните вештини, и
дел се од проектот кој ги опфа-
ќа и другите потреби во живо-
тот како што се основна ин-
форматичка писменост за воз-
расни и деца, плетење, везење,
ткање, кроење и шиење на ос-
новите делови на облека , па
дури и запознавање со облека-
та од поранешно време и изра-
ботка на делови од носиите, за-
чување на животната средина

итн. Конкретно овој проект и
организирање на една ваква
манифестацијата имаат за цел
да зачуваат и промовираат дел
од македонскиот национален
идентитет.

Голем број на учесници

Покрај учесниците и домаќи-
ните од Качарево, учествуваа и
македонските здружениа
„Илинден„ од Јабука, „Вардар
Вршац„ од Вршац, Етно катче-
то Качарево,  вкупно 18 мајсто-
ри на ова традиционално маке-
донско етно јадење.
Потребните продукти за под-
готвување на зелниците (браш-
но, квасец, масло,млеко,јајца…)
ги обезбеди здружението „Вар-
дар Качарево„. Вештите руки на
жените кои традиционално ме-
сат и готват македонски јадења,
го подготвуваат и зелникот кој
што се состои од тенки слоеви
на кори, полнети со праз, ко-
приви, зеље, сирење, јајца, , ки-
селец или мелено месо.
Запишани или запаметени од
усните преданија на нивните

баби и прабаби, домаќинки ги
обновуваат старите рецепти и
имајќи голема желба да ги спо-
делат со своите најблиски, вло-
жуваат огромен труд во нивна-
та подготовка. Во Качарево, тој
ден,  вештите, искусни дома-
ќинки го прават надалеку поз-
натото „сукано„, специјалитет
со неповторлив и единствен
вкус. Како велат постарите:
„Суканиот и месениот зелник
е тајната со која се успева да се
собере целото семејство на ед-
на трпеза„.
Зелникот обично се
послужува топол и со јогурт.

Целата околија замириса на
убави печени зелници, кои беа
филувани со различен фил. Во
прекрасен амбиент на друже-
ње тој ден се слушна и маке-
донски зборови, македонски
песни, а македонската тради-
ција беше присатна во секој
момент.
Со звуците на хармониката и
песната на пеачката група „Тоше
Проески„ се заврши манифес-
тацијата „Зелникфест„ со желба
секоја година бабите и мајките
да пренесуваат на внучињата
како се сука и како се подготву-
ва прав македонски зелник.
Дури ни  жешкото сонце, ни
температурата од 35 степени не
ги спречи вештите домаќинки
да ги презентираат своите знае-
ња во зачувувањето на тради-
цијата. Се надеваме дека наред-
ната година оваа случување ќе
биде помасовно и побогато.
Манифестацијата беше одржана
под покровителство на Македон-
скиот национален совет. Љ. Н.

Донесени важни
персонални одлуки

Седница на Координацијата на
Националните совети на на-
ционалните малцинства во Ре-
публика Србија, со која предсе-
дава Македонскиот национа-
лен совет, односно председате-
лот Борче Величковски беше
одржана поради неколку итни
прашања кои неодложно тре-
баа да бидат решени.
Имено, Министерствот за кул-
тура и јавно информирање по-
бара од Координацијата, сог-
ласно законот, да именува пред-
ставници од правна струка кои
ќе бидат дел од работната група
за изработка на нацртот на за-
конот за измена и дополнение
на законот за јавно информира-
ње во Република Србија. Иако,
сходно правилата, Координа-
цијата има право да делегира
еден представник во оваа ра-
ботна група, согледувајќи ја
важноста на овај закон, од Ми-
нистерстовот беше побарана
можност Координацијата да
именува двајца представници.

Спрема зборовите на предсе-
дателот на Координацијата
Борче Величковски, еден од
најкруцијалните Закони кои го
гарантираат правото на ин-
формирањето на припадници-
те на наципналните малцин-
ства во Србија на нивниот
мајчин јазик, е управо Законот
за јавно информирање, па сог-
ласно оваа сознание беше бит-
но Координацијата да се избо-
ри за два представника.
Успех е и во тоа што се добиени
двајца нови членови, така да во
оваа работно тело се избрани
Емил Лулиќ испред Унгар-
скиот националне совет, доде-
ка неговиот заменик ќе биде
Данило Јововиќ, испед Црно-
горскиот национален совет, а
вториот член во оваа работно
тело ќе биде Ахмедин Шкријељ
испред Бошњачкиот национа-
лен совет, а него ќе го менува
Мирко Бајиќ испред Буњевач-
киот совет. 
Оваа е голем успех за Коорди-
нацијата и доказ дека истата е
уважен партнер од страна на
надлежните иституции. Ќе
подсетам дека предходно во

работната група за изработка
на новиот Закон за родна рам-
ноправност испред Координа-
цијата е избран членот на Ма-
кедонскиот национален совет
дипломираниот правник Оз-
рен Симјановски.

На оваа онлине седница на
Координацијата се избрани и
двајца членови во Советот за
култура на Република Србија.
Ќе подсетиме во овој Совет по-
голем дел од институциите ка-
ко што се Народниот театар,
Народниот музеј, Југословен-
ската кинотека и др. предлага-
ат по еден член, кој го прифаќа
или не прифаќа актуелната ми-
нистерка за култура и јавно
информирање. 
Само Српската академија на
науката и уметноста и Коор-
динацијата на националните
совети на националните мал-
цинства, според законот има-
ат право на два члена кои ми-
нистерката може само ги име-
нува но не и да ги менува. На
оваа седница се разгледувани
повеќе кандидати за да на крај

Македонскиот национален со-
вет го повлече својот канидат
Зоран Митровиќ со цел да се
задоволи законската потреба,
во Советот за култура да се
најде еден припадник на маш-
киот и еден припадник на

женскиот пол. На крај за чле-
нови на овој Совет се избрани
Андраш Урбан испред Унгар-
скиот Национален совет и Су-
зана Кујунѓиќ Остојиќ испред
буњевачкиото национално
малцинство. М. В.

НАЈВИСОКО ТЕЛО

Координацијата на нацио-

налните совети на национал-

ните малцинства, е највисок

орган на малцинскта самоуп-

рава а над оваа институција

се наоѓа само Републичкиот

национален совет за нацио-

нални малцинства со кој

председава Ана Брнабиќ, ак-

туелната премиерка на Ре-

публика Србија.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА КООРДИНАЦИЈАТА

Засилена активност во малцинскиот сектор



Јасно нам је да нам модерни
начин живота не дозвољава увек
луксуз времена за темељно чита-
ње чланака. Зато погледајте овај
сажетак, па када вам затреба (или
ако вам буде занимљиво), про-
читајте и остатак овог чланка. 

Дакле, укратко, ваша најважни-
ја права су:

1. право на информације и
право да се те информације
поштују (ако је објављено да се
клима-уређај не плаћа, хотел не
сме да тражи доплату);

2. право на гаранцију путова-
ња – ако агенција падне под сте-
чај, осигурање вам враћа новац;

3. право на замену – која је
идентична, с тим да и агенција
има право на трошкове замене;

4. право на непроменљивости
битних делова уговора (датум,
хотел...) – ако их агенција мења,
можете да откажете уговор и
добијете новац назад;

5. право на отказивање путо-
вања – можете и ово, али аген-
ција исто тако има право да задр-
жи део новца; колико тачно,
зависи од времена и разлога
отказа;

6. немогућност испуњења –
отказ уговора из разлога изван
било чије контроле (нпр. увође-
ње стриктног карантина) – има-
те право да добијете новац назад;

7. право да добијете оно што
сте платили – ако је плажа ипак
60 минута, а не 10 минута од
хотела, жалите се и тражите
разумно смањење цене; ако вас
одбију, можете да раскинете уго-
вор и добијете новац назад.

Право на информације –
ваше право да знате све

Овде се ради о вашем праву да
вам агенција јасно и гласно пру-
жи све најбитније информације
(где је плажа, колика је цена, да
ли је клима-уређај укључен у
цену итд.) како бисте донели
одлуку (а не да на страни 30
општих услова пословања стоји
да се клима-уређај доплаћује, и
то у фонту 8). Агенција је дужна
да вам ове информације пружи
пре потписивања уговора (дакле
и пре уплате прве рате), а те
информације (тзв. предуговор-
на обавештења) постају део вашег
уговора са агенцијом (када га
будете потписали).

Важно: агенција није дужна
да вам каже у каквом је финан-
сијском стању, па вам ту може
помоћи интернет и НБС-ов реги-
стар блокаде рачуна (линк:
https://nbs.rs/sr/dru gi-nivo-navi -
ga ci je/ser vi si/duzni ci-pn/). Ако
вам ту искоче бројне блокаде у
претходном периоду, размисли-
те још једном да ли да баш пре-
ко те агенције летујете.

Уговор, општи услови и
гаранција путовања

Уз уговор, агенција је дужна да
вам преда и опште услове путо-

вања јер уговор углавном садр-
жи само најбитније информа-
ције, док се све остале налазе у
наведеном предуговорном оба-
вештењу, као и програму путо-
вања и на крају наведеним
општим условима.

Поред тога, закон агенцији
налаже да вам преда и инфор-
мације о полиси осигурања или

гаранцији банке на име осигу-
рања путовања у случају да
агенција постане инсолвентна.
Ако то из било ког разлога
агенција не уради, имате пра-
во да одустанете од уговора, а
агенција је дужна да вам вра-
ти сва уплаћена средства у
пуном износу и без икаквог
умањења.

Уговорили сте путовање, 
али ипак морате да радите

Ваш руководилац вас зове и
„моли” да ипак не одете на одмор
када сте желели јер нема нико-
га ко може да ради. Неће вам
фирма сигурно вратити новац
за путовање (мада је то могуће),
па сте одлучили да потражите
себи замену. Пошто је важно да
будете брзи, јер сте дужни и да
благовремено обавестите аген-
цију, обратите пажњу на то да
ваша замена мора да испуњава
посебне услове које сте и ви
испунили (нпр. посебна вакци-
на за ковид 19 коју тражи држа-
ва дестинације). Поред тога,
важно је да знате да агенција
може да вас дужи за одређене
трошкове изазване заменом (нпр.
ако је морала да плати измену
података на авио-карти).

Агенција зове и пита за
промену датума, хотела и
слично – шта сад?

Идете на одмор, не морате да
нађете замену, али, нажалост,
земља у коју сте планирали да
одете је нпр. увела карантин и
више не прима туристе. Ако вас
из овог или било ког другог раз-
лога агенција зове с молбом да
се промени датум (уместо авгу-
ста, хајте ипак у септембру на

море) или пак неки други битни
елемент путовања (хотел, цена,
аутобус уместо авиона итд.), онда
имате право избора. Ако приста-
нете, можда ћете имати право и
на смањење цене или пак бити
дужни да доплатите. Ако не при-
стајете, агенција је дужна да вам
изврши повраћај свих уплаћених
средстава у пуном износу без ума-
њења. У оба случаја, постарајте
се да вам агенција своје предло-
ге пошаље имејлом или поштом
(како бисте имали доказе).

Уплатили сте део цене, 
планирате летовање, али
деси се... живот и морате
да откажете путовање

Као и сви ми, и закон је свестан
да је живот колико леп, толико
и непредвидив, и да се свашта
може издешавати од момента
уплате аранжмана до поласка.
Али и овде је потребно не окле-
вати и деловати брзо, али и опре-
зно. Зашто? Зато што је најпре
важно када отказујете, али је
важан и разлог због којег отка-
зујете путовање.

Тако, ако само кажете аген-
цији да отказујете путовање,
агенција има право да задржи

одређени део цене, који зависи
од момента вашег отказа. Број-
ке варирају од агенције до аген-
ције и налазе се обично у
општим условима пословања, с
тим да је правило да што рани-
је откажете, то мањи део цене
остаје агенцији (нпр. агенција
задржава 10% цене у случају
отказа од 44 до 30 дана пре
почетка путовања, а с друге стра-
не агенција задржава 100% цене
у случају отказа 5 до 0 дана пре

почетка путовања или у току
путовања).

Ако пак отказујете путовање
због нпр. изненадне болести брач-
ног друга, детета, или смрти
родитеља и сличних разлога,
који се тичу искључиво вас, онда
агенција има право само на
накнаду стварних трошкова, које
мора и да докаже. То значи да
ће агенција моћи да задржи
рецимо део износа који је мора-
ла да плати авио-компанији или
хотелу, али и да вам врати новац
када јој авио-превозник/хотел
буде вратио. Стога, није наод-
мет обратити се директно и
самом хотелу/авио-компанији
итд., јер је било случајева у прак-
си где су агенције преносиле
клијентима да су вршиле пла-
ћања, а у ствари нису. Ова врста
отказа је корисна ако отказујете
нпр. два-три дана пре поласка,
али свакако морате имати и дока-
зе за то што тврдите.

Отказивање путовања из
разлога изван ваше контроле
и контроле агенције

Ово је јако важно, јер се често
може помешати са ситуацијом у
којој ви отказујете путовање. Јед-
на од тих околности јесте затва-
рање граница због нпр. каранти-
на услед ковида 19. То није окол-
ност која погађа само вас јер се
ради о ситуацији за коју не одго-
варате ни ви ни агенција. У таквој
ситуацији уговор се раскида и
агенција је дужна да вам врати
новац. У оваквим ситуацијама се
можете обратити агенцији, али
обавезно нагласите да је сврха
имејла питање везано за статус
путовања. У супротном, ако бисте
рецимо само написали имејл да
отказујете путовање, агенција би
могла да тврди да сте га ви само-
иницијативно отказали и да онда
примени горенаведену скалу.

Стигли сте на одредиште,
али вам из смештаја траже
доплату за клима-уређај или
је плажа ипак на пола сата
хода од смештаја – шта сада?

Најпре је важно да останете при-
брани и да све лепо документу-
јете. Сликајте смештај, израчу-

најте дистанцу преко „Goo gle
Maps-а” и сл. Са овим доказима
се онда преко имејла обратите
агенцији и њеном локалном пред-
ставнику и нагласите да улажете
рекламацију. Ако се питате где
имате њихове контакте – погле-
дајте ваша „предуговорна обаве-
штења” или уговор – тамо би
морали бити. Агенција је дужна
да вам без одлагања одговори на
рекламацију и у примереном року
(што пре) отклони ове недостат-
ке – тј. или омогући клима-уре-
ђај или премести у смештај на
10 минута хода од плаже или
понуди разумно смањење цене.

Ако агенција одбије да при-
хвати вашу рекламацију или вам
у наведеном примереном року не
обезбеди оно што сте платили –
имате право да раскинете уговор
и од агенције захтевате повраћај
уплаћених средстава и трошкове
за повраћај кући и другу штету.

(Ђорђе Поповић, адвокат,
текст преузет са сајта

www.otvo re na vra ta pra vo su dja.rs)
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„Преображењски дани 2021”, традици-
онално ће се одржати у Панчеву, на
територији Горњег града од суботе, 14.
августа до четвртка, 19. августа.

Организатори догађаја су Месна зајед-
ница „Горњи град”, Удружење жена
„Панчевке”, Туристичка организација
Панчево и Град Панчево. Ево какав вас
програм очекује ако одлучите да од
суботе до четвртка посетите Маргиту.

У суботу, 14. августа, од 10 сати на
програму је турнир у малом фудбалу
који ће се играти у дворишту ОШ „Васа
Живковић“. Наредног дана, 15. авгу-
ста, од 12 до 20 сати, на градском
хиподрому биће одржана традицио-
нална „Фијакеријада”.
Програм се наставља у понедељак, 16.
августа, када ће, у 17 сати, „Преобра-
жењски дани” бити свечано отворени
код крста у Улици Светог Саве (преко
пута вртића „Бубамара”). На том месту
биће постављене тезге на којима ће
своје производе и рукотворине пред-
ставити више од 20 удружења са тери-
торије Панчева. Учешће су, између
осталих, потврдили Удружење жена
„Панчевке”, Удружење винара „Орфе-
лин”, Удружење пензионера, као и
гости из других општина.

У 18.30 на истом месту наступиће
KУД „Чигра”, а у 20 сати почеће кон-
церт на којем ће наступити локални
извођачи и Немања Николић.

У уторак, 17. августа, у 18 сати,
биће приређено књижевно вече на
коме ће се излагањем књижевних дела
представити KK „Прота Васа Живко-
вић”. У среду, 18. августа, у 16 сати у
малој сали Месне заједнице биће отво-
рена изложба коју организују удру-
жење жена „Панчевке”, Удружење
винара „Орфелин” као и KK „Прота
Васа Живковић”.

Централни дан прославе је четвр-
так, 19. август, када се обележава Пре-
ображење. У 9.30 ће се тим поводом
служити света литургија са литијом у
храму Преображења Господњег. У 18.30
у истом храму следи вечерње богослу-
жење и резање славског колача. Мани-
фестација ће бити затворена у 20 сати
концертом у Улици Светог Саве (код
крста). Наступиће локални музичари,
међу којима је и Паја Срданов, а зве-
зда вечери, како најављују организа-
тори, биће естрадни уметник Радослав
Родић Роки.

Међународни дан младих обележава се
12. августа и има за циљ да скрене
пажњу на проблеме, културна и правна
питања омладине, студената и ученика.

Прошетали смо градом и питали
суграђане за мишљење колико млади у
нашем граду имају садржаја и да ли
довољно посвећујемо пажњу овој кате-
горији становништва.

ТИЈАНА КРАЉЕВИЋ, 
економиста:
– Мишљења сам да за младе треба ради-
ти више и да много тога може да се
уради само када би се покренула ини-
цијатива. Имају довољно садржаја и
опција, али бих рекла да нису довољно
инспирисани. Данас се младима сва-
како пружа далеко више него што је то
био случај пре 20, 30 или 50 година.

ВЛАДИМИР РАКИЏИЋ, 
музичар:
– Млади сами себи креирају садржаје и
стварају могућности. Они су задужени

за то да се боре да добију све што им тре-
ба. И ми смо се борили за себе када смо
били млади. Тако ради свака генераци-
ја. Ми као друштво можемо подржати
младе у тим њиховим настојањима да
остваре своја права. 

СТЕФАН КОВАЧЕВИЋ, 
студент:
– Ја сам спортиста, тренирам рукомет.
Из своје перспективе могу рећи да мла-
ди имају фантастичне услове за трени-
рање. Панчево је град који пружа доста
садржаја младима. Нема досаде, ми смо
стално напољу, стално су нека дешава-
ња у граду, одлазимо у биоскоп и на
концерте...

МИЛАН БОШКОВИЋ, 
рукометаш:
– У Панчево сам дошао како бих играо
рукомет. Условизабављењеспортомовде
су супер. Сваки дан имамо по два тре-
нинга, а ујутру су ту теретана и трчање на
спортскомцентрунаМиси. Црвенкатако-

ђе има добре услове, може се рећи да је
рукометно село.

НАДА РОКО, 
дипломирани примењени уметник:
– Мислим да млади имају солидне
услове и да им је испуњена свака сфе-
ра живота. Рекла бих да имамо довољ-
но места где се могу реализовати
спортске активности. Има лепих места
за шетњу: градски парк, Народна
башта, кеј... Млади воле да посећују
и тржне центре, а и та прилика им се
овде нуди.

ЈАДРАНКА СТУПАР, 
отпремник возова у пензији:
– Мислим да млади имају услова за
све, само ако желе да се баве нечим.
Може се све побољшати, поготово након
ове короне. Може да се обезбеди више
простора и више активности за младе.
Када сам ја припадала групи младих,
било је секција и разних садржаја.

Сузана Јанковић

М. БОШКОВИЋС. КОВАЧЕВИЋ Н. РОКО Ј. СТУПАРВ. РАКИЏИЋТ. КРАЉЕВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Каконајављује „Електровојводина”, због
планираних радова на елекричној мре-
жи, у петак, 13. августа, без струје ће,
од 8.30 до 10 сати, бити следеће улице:
Ружина од Б. Јовановића до Трга Ђ.
Јакшића, цео Трг Ђ. Јакшића, Улица
браће Јовановића 82, део парне стране
Змај Јовине од Ружине улице до Зеле-
не пијаце и део Улице ослобођења од
Ружине до Улице Л. Толстоја.

Истог дана, од 10.30 до 12 сати,
струје неће имати део парне стране
Улице браће Јовановића од Раднич-
ке до Kочине, део Ружине од Б. Јова-
новића до М. Пијаде, Ружин просек
и део Улице С. Милетића од Ружи-

не ка Радничкој.
Такође, у петак, од 9.30 до 11.30,

на напајање електричном енергијом
не треба да рачунају Панчевци који
живе на адреси Проте Матеје Нена-
довића број 2.

У недељу, 15. августа. од 9 до 11
сати, струје неће имати део Улице
М. Обреновића од М. Требињца до
П. Сегединца, као и СУП Панчево.

У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика,
најављени радови бити отказани, као
и да ће у случају ранијег завршетка
радова напајање корисника бити
укључено пре планираног времена. 

Квар на мрежи можете пријавити
на телефон 319-220. Информације
о радовима на електродистрибутив-
ној мрежи ажурирају се свакоднев-
но, а можете их пратити на порталу
elek tro voj vo di na.rs.

Коме да пријавите комшије
које крше кућни ред?

Тајни пролаз

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Ако се запутите Улицом Светог
Саве уздигнуте главе, то вам је
исто као да сте главу ставили у
торбу, јер ова ће вам рупа забибе-
рити чорбу.

Стихове на страну, ова рупа и
није рупа, већ је више неки тајни
пролаз. А где тај пролаз води?

То сад све зависи од тога да ли
ћете га на време приметити или
не. Оне који га не примете, а зако-
раче у њега, води директ у просто-
рије Хитне помоћи, ако не и даље
– чак до Опште болнице или до
Бањице. Како се већ коме заломи,
то јест коме се већ шта поломи.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

КОЛИКО МЛАДИ ИМАЈУ САДРЖАЈА У ГРАДУ?

Ако има воље, има и могућности

Нашој редакцији обратио се чита-
лац који се пожалио на то да ком-
шије, које непријављено живе као
подстанари у стану изнад његовог
непрекидно праве несносну буку.

„Свакодневно крше кућни ред и од
њих немамо мира ни дању ни ноћу.
Лупају шерпама и лонцима, усисава-
ју у поноћ, деца се играју лоптом у
стану и тутње током дана, а деру се
током ноћи. Госпођа носи неке
кломпе којима струже по
паркету, а господин све
решава галамом на њу
и децу. Када се пожа-
лите, постају још
гори. Дође нам да
продамо стан и да
се одселимо, јер се
више ни не сећамо
када смо провели
мирну ноћ или дан
без вике, дреке и тре-
скања.“ – описао је чита-
лац проблем и питао коме
може да пријави несавесне ком-
шије за које су прописи о кућном
реду само мртво слово на папиру.

У члану 19 Одлуке о кућном реду у
стамбеним зградама у граду Панчеву
(целу одлуку можете пронаћи на пор-
талу para graf.rs) наводи се следеће:

„При коришћењу стана, заједнич-
ких просторија, заједнички ограђе-
ног простора и пословног простора
који припада згради, забрањено је
виком, буком, трчањем, скакањем,
играњем лоптом и сличним поступ-
цима ометати станаре у мирном
коришћењу стана.

У време одмора, радним данима у
времену од 16 до 18 часова и од 22 до
5 часова наредног дана, а у данима
викенда у времену од 16 до 18 часова
и од 22 до 7 часова наредног дана,
дозвољено је коришћење разних маши-
на и уређаја, музичких апарата и уре-
ђаја, као и свирање и певање у стану
и пословним просторијама, односно
згради до собне јачине звука.

Орган управљања зградом
може самостално да одре-

ди и други временски
периодкаовремеодмо-

ра и та одлука мора
бити истакнута на
видном месту зајед-
носаОдлукомокућ-
ном реду у стамбе-
ним зградама.“
Коме се можете

обратити у случају
да комшије крше кућ-

ни ред објашњено је на
порталу за бесплатну прав-

ну помоћ prav ni sa vet.net.
„За непоштовање кућног реда, над-

лежна је комунална полиција, а пред-
седник скупштине станара пружа
неопходну помоћ тако што и сам
указује на поједине пропусте стана-
ра и даје потребне податке о стана-
рима који се не придржавају кућног
реда. Комунална полиција је у оба-
вези да реагује на нарушавање кућ-
ног реда, и то не само опоменом,
већ и подношењем пријаве надле-
жном органу за учињено кривично
дело или пак подношењем захтева
за вођење прекршајног поступка.”

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У петак и недељу без струје
више делова Панчева

ОД 14. ДО 19. АВГУСТА, У МАРГИТИ

KАKАВ ВАС ПРОГРАМ ОЧЕKУЈЕ
НА ПРЕОБРАЖЕЊСKИМ ДАНИМА

ЛЕТЊЕ БОГОЈАВЉЕЊЕ

Преображење Господње је у православљу познато и као летње Богојавље-

ње, јер су се и тада, како пише у Јеванђељу, отворила небеса и зачуо глас

Бога Оца: „Ово је Син мој љубљени… њега послушајте“.

Овај празник пада у Госпојинском посту који су, махом жене постиле,

али тог дана је обичај да нико без изузетка не мрси. Посвећен је сећању на

догађај Христовог преображења на гори Тавор када он најављује своје пото-

ње страдање и славу.

Према Јеванђељима, Исус је треће године своје земаљске проповеди, на

Тавор повео своје ученике Петра, Јакова и Јована и пред њима се појавио

преображен „са лицем сјајним као сунце и хаљинама светлим као снег“.

Христос, који се преобразио на Гори у присуству Мојсија и пророка Илије,

најавио је небеску снагу нове вере и своју улогу Цара над царевима која

надилази старозаветне законе и пророке.

ШТА (НЕ) СМЕТЕ РАДИТИ 19. АВГУСТА?

У православним храмовима се на

Преображење износи и благосиља

нови род грожђа, које се према пра-

вославном српском обичају, први

пут једе на овај празник.

Према распрострањеном верова-

њу, на овај дан не треба преко дана

спавати, јер ко тада одспава, прео-

бразиће се, па ће целе године бити

дремљив. Није добро ни да неко пла-

че, а ни да људи цео дан проведу у

кафани – да им не пређе у навику и

да не постану распикуће. Преображе-

ње пада у Госпојинском посту који су,

махом жене постиле, али тог дана је

обичај да нико без изузетка не мрси.

У народу се сматра да је Преобра-

жење дан када се последњи пут

купа у рекама, јер се за овај пра-

зник везује и смена годишњих доба.

Осим тога, постоји веровање да се о

овом празнику целокупна природа

преображава, па се каже: „Преобра-

жава се и вода и гора”, али и да се

на Преображење и небо, у глуво

доба ноћи, „три пута преображава”.



Педесет први омољички фести-
вал „Жисел”, који се већ година-
ма кроз две гране уметности
(филм и фотографија) бави темом
живота села одржан је протеклог
викенда у Омољици у организа-
цији тамошњег Дома културе.

По већ уходаној пракси, прет-
ходно је објављен конкурс на
који се јавило неколико стотина
аутора из обе поменуте области,
а све пристигле радове недавно
су пажљиво прегледали члaнови
стручног жирија, како би доне-
ли одлуке о томе ко ће, у поново
jaкој конкуренцији, понети ласка-
ва признања попут „Златних сун-
цокрета”.

И није им било лако да одаберу...

Као и годинама уназад, званич-
ни програм „Жисела” стартовао
је у петак, 6. августа, у галерији
омољичког Дома културе отва-
рањем 49. Салона уметничке
фотографије.

Том приликом је у присуству
бројних званица, међу којима је
био и градоначелник Панчева –
Александар Стевановић, упри-
личена додела награда за најбо-
ље радове, којих је ове године
свеукупно пристигло 466 од 120
аутора. Жири који су чинили
сами носиоци титула мајстор
фотографије Фото-савеза Срби-
је (ФСС) – Бранислав Бркић,
Мирослав Предојевић и Жељко
Ђурић – најпре је одлучио је да
у оквиру Салона буде изложено
116 фотографија од  67 аутора.

Ивановчанин 
Бисак поново награђен

Међу њима су одабрани и нај-
бољи, па је ове годинепрва награ-
да или „Златни сунцокрет” за
колекцију отишла у руке Драга-
на Лапчевића из Београда, дру-
ги је био вишеструко награђи-
вани Ивановчанин Золтан Бисак,
а трећи – Мирсад Мујановић из
босанског Травника. Када је реч
о појединачној фотографији
победила је она под називом „У
облацима”, коју је израдио
Милан Штулић из Апатина,
испред „Белог блата” Алексан-
дра Жаркова из Зрењанина и
„Летњих радова” Ваљевца Мила-
на Марковића.

Поред поменутог Салона,било
је још поставки, попут изложби

фото-секције УЛУПУДС-а, Архи-
вафотографије ФСС-а, Републич-
ког купа клубова ФСС-а, носиоца
највиших звања ФСС-а, као и јед-
не која је настала за време панде-
мије под називом „У изолацији”.

Цео ток одабира најбољих
радова и ове године је у својству
делегата помно пратио мајстор
фотографије из Брестовца –
Здравко Симијоновић.

– Све је протекло у најбољем
реду, иако жири није имао нима-
ло лак посао, будући да је конку-
ренција била боља него раније.
Из мог угла гледано, углавном се
слажем са избором: колекције су
веома добре, а великопозитивно
изненађење је победа младог Шту-

лића. Мени нарочито леже фото-
графије суграђанина Золтана
Бисака, нарочито оне с мотиви-
ма гусака и шунки, јерверно осли-
кавју сеоску идилу која лагано
нестаје пред нашим очима. Сма-
трам да је веома важно да се
„Жисел” одржи у оваквом фор-
мату и да се ту ништа не мења,
изузев што се наравно већ дуже
време не шаљу фотографије, већ-
дигитални записи, па их органи-
затори касније по потреби штам-
пају – истиче Симијоновић.

И други Панчевци 
солидно прошли

У наредна два дана викенда, 7.
и 8. августа, одржан је 51. Меу-

народни фестивал аматерског
филма, када је публика мога да
види дванаест остварења, а међу
њима се нашло и пет радова
панчевачких аутора.

Стручни жири у саставу екс-
перата из ове области Бранка
Бешевић Гајић, Владимир Анђел-
ковић, др Мирослав Савковић и
др Марко Стојановић, овогоди-
шњи Гранд-при фестивала доде-
лио је Петру Бачкоњи за филм
„Мраварење”; прва награда и пла-
кета „Златни сунцокрет” припа-
ла је групи ШАФ Врање за „Поро-
дицу”, други је био „Девојачки
бунар”, ученице овдашње сред-
ње школе „23. мај” Јелене Ста-
нојевић, а трећи – „Живот у туне-
лу”, Алекасандра Бренђана тако-
ђе Панчевца.

Од бројних„споредних” награ-
да треба издвојити и успехе дру-
гих суграђана: „Златни сунцо-
крет” за најбољу камеру у фил-
му добили су Зоран Компар и
Лука Ивановић, а за најбољу
монтажу млађани средњошкол-
ци – Сандра Јаћимовска, Нема-
ња Бајкић и Милан Тренговски.

По традицији уприличен је и
богат пратећи програм, па је у
сва три дана фестивала у про-
сторијама Удружења жена
„Омољчанке” била доступна
„Етно-радионица – стари зана-
ти”, док је код кафане „Шаран”
поново организoван „Златни
котлић Поњавице”. У вечерњим
сатима је на платоу испред Дома
културе наступао дуо „Тођа и
Милица”, изведена је драма „Има
једна земља”, а завесу на ового-
дишњу манифестацију спусти-
ло је „Вече Ђолетових песама”.

Петак, 13. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уочи ивановачке славе Вели-
ка Госпојина биће уприли-
чен разноврстан програм под
називом „Рибарски дани и
ноћи”, који ће
почети у петак,
13. августа,
када од јутар-
њих сати стар-
тују такмиче-
ња у пецању на
пловак и ска-
кању у џаку, а
нешто касније
и у малом
фудбалу, док је
од 19.30 на
платоу испред
Дома културе
представа за
децу „Пеђолино шоу”.

Наредни дан отвориће над-
метање у кувању рибље чорбе
и изложба „Ручних радова и
колача наших бака”; наста-
виће се турнирима у стоном
фудбалу и стоном тенису, као
и традиционалном игром
„попике”, а од 20 сати биће

изведена поново једна дечја
представа – „Змајево ново
одело”.

На сам дан славе, или кри-
бај, биће оди-
грана утакмица
локалног клуба,
а од 19 сати је
на платоу Дома
културе, након
чега од 21 сат,
као и у претход-
на два дана, на
истом месту
свираће орке-
стар популарне
музике.

Подробни-
је информације
о програму могу

се добити од локалне Месне
заједнице или путем њеног
фејсбук-профила. 

Банатски Брестовац: Месна
заједница поставила је уличну
теретану у парку у центру.
Монодрама Јовице Јашина
„Вече једног глумца” изведена
је у уторак, 10. августа, на тргу
испред Дома културе, а на
истом месту су 12. и 13. авгу-
ста, од 19 сати, на програму
дечје представе позориштанца
„Јеленица” – „Цеца переца” и
„Дорине авантуре”. Концерт
извођача народне музике под
радним називом „Брестовчани
за Брестовац” биће одржан у
среду,  25. августа.

Банатско Ново Село: Народ-
ни оркестар Дома културе
наступиће најпре у петак, 13.
августа, у Kуштиљу на Вели-
ком фестивалу Румуна и пред-
ставиће са сплетом концерт-
них мелодија, а два дана
касније квинтет „Банатик 5”
свираће у Алибунару, на тамо-
шњој слави.

Долово: Школа фудбала Фуд-
балског клуба „Долово” поново
су групно посетили стадион

„Рајко Митић”, овог пута су при-
суствовали утакмици квалифи-
кација за Лигу Европе: Црвена
Звезда – Шериф (Молдавија).
Још једна „журкица”, заједно
са дечјом представом „Цеца
Переца и мудри посластичар
Пеца”, у изведби позориштан-
ца „Јеленица”, одржана је у
недељу, 8. августа, натргуиспред
доловачког Дома културе.

Глогоњ: Месна заједница при-
према документацију за уград-
њу струганог асфалта. Моно-
драма Јовице Јашина „Вече
једног глумца” биће изведена
у петак, 13. августа, од 20.30 у
Дому културе. Истог дана KУД
„Веселија” у петак, 13. августа,
наступиће у Kуштиљу на Вели-
ком фестивалу Румуна.

Иваново: Манифестација
„Рибарски дани и ноћи” биће

одржана у петак и суботу, 13.
и 14. августа, када је планиран
велики број програма, а сутра-
дан биће обележена и сеоска
слава Велика Госпојина.  

Јабука: Месна заједница пла-
нира ускоро да отпочне нове
радове на уреењу комуналне
инфраструктуре. На минулим
„Жиселу” награду за најбољу
монтажу добили су средњо-
школци – Сандра Јаћимовска,
Немања Бајкић и Милан Трен-
говски, аутори аматерског фил-
ма „Јабука”.

Качарево: Дом културе орга-
низовао је, у оквиру „Култур-
ног лета Качарева”, позоришну
представу за децу „Цеца Пере-
ца и мудри посластичар Пеца”
у четвртак, 5. августа, у Дому
омладине Качарево. Удруже-
ње Македонаца „Вардар” при-
према „Сусрете гајдаша” за
недељу, 22. август.

Омољица: Међународни салон
аматерског филма и уметнич-
ке фотографије „Жисел” одр-

жан је протеклог викенда, када
је уприличено много разновр-
сних програма, а у уторак, 10.
августа, стартовала је и мани-
фестација „Породични дани”,
која ће потрајати све до 19.
августа и сеоске славе Прео-
бражење господње. Органиаз-
тор је Месна заједница, на чијем
фејсбук-профилу се могу доби-
ти све информације о програ-
мима и учешћу на такмиче-
њима.    

Старчево: Двадесет пети „Дани
дружења” окончани су у уто-
рак, 10. августа, након трина-
ест дана свакодневних програ-
ма. Тридесетак старчевачких
извиђачи су од понедељка, 9.
августа, на табору у селу Добра
у националном парку „Ђердап”
и тамо ће боравити са својим
вршњацима из Kрушевца и
Велике Плане.

Месне актуелности

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА У ИВАНОВУ

Богато за „Рибарске
дане” и кирбај

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Иако у неуобичајеном термину,
поново су војловачке улице сре-
дином лета биле пуне људи који
су изашли из својих кућа како
би поздравили учеснике још јед-
ног дефилеа поводом „Војловач-
ких жетелачких дана”, који тра-
ју већ двадесет шест година.

Због отежаних услова за орга-
низацију оваквих догађаја, позна-
та манифестација која слави жито
и све што оно људима значи,
уприличена је (уместо у јулу) тек
у суботу, 7. августа, када је весе-
ла поворка пролазила улицама
Петефи Шандора, Јанка Чмели-
ка, Јаношиковом и Борачком.

Један од главних организато-
ра – Михал Спишјак, председ-
ник Словачке културно-просвет-
не заједнице „Ђетван”, сходно
ситуацији, веома је задовољан
овогодишњим „Жетелачким
данима”.

– У том смислу морамо да
захвалимо на помоћи Граду,
Месној заједници, Покрајини и
другима, а што се мене тиче нај-
више сам се обрадовао бројем
младихнаповорци. Добро јепосе-
ћен и програм првог дана у петак,
6. августа, у нашим просторија-
ма, када су се, уз старе пријатеље
изКУД-а„СтанкоПауновићНИС-
РНП”, представили и група „V
širom poli šruš ka”, која ради при

Дому културе у Ковачици, и
мађарски камп фолклора из
Шушаре. Упоредо с тим, у обли-
жњем парку као и сваке године
одржана је и радионица, којој је
присуствовало око осамдесеторо
деце до дванаест година и сви
они могли су да виде познаваоце
разних вештина – од цртача до
капуериста – каже Спишјак.

Другог дана су, као што је
речено, махом на тракторима
дефиловали Војловчани и њихо-
ви гости, одевени у разне жете-
лачке ношње. За то време орке-
стри су свирали познате мађар-
ске и словачке нумере, уз редов-
но заустављање, када су фолкло-
раши приказивали своје умеће.

Нешто већу паузу ова шарена
поворка направила је испред

просторија другог организатора
„Жетелачких дана” – Мађарског
културно-уметничког друштва
„Тамаши Арон”. Тамо су их дома-
ћини несебично нудили с послу-
жењем, а одмах иза угла чекао
их је и етно-базар, на којем су,
махом чланице околних удру-
жења жена, изложиле домаће
колаче и друге шпеције, као и
везове и разне рукотворине.

Председник поменутог мађар-
ског друштва Вилмош Лечеи
наводи да је термин каснио и
због испуњења папиролошких
поступака.

– Закон је промењен па смо
морали и затворимо улице у гото-
во целом селу, а што се тиче саме
организације, све је ишло глатко и
уходано. Јединојеизосталадемон-

страција жетве и традиционалног
доручка на пољу, јер је жито већ
одавно скинуто – каже Лечеи.
По завршетку дефилеа у про-
сторијама оба друштва, уз музи-
ку, иће и пиће, весеље је по оби-
чају потрајало до ситних сати. 

ТЕХНИКОМ ДО
„ПУЦАЊА” БИЧЕМ

Поред приказа механизаци-

је за обраду пшенице, у току

дефилеа, могли су се виде-

ти и млади људи како „на

сав глас” пуцају бичевима.

Двадесетједногодишњи

Данијел Ковач из МКУД-а

„Тамаши Арон” то зна да

ради већ читаву деценију

и каже да није све у сна-

зи, већ је много тога и у

техници.

„СРЕБРНИ” ФИЛМ СРЕДЊОШКОЛКЕ

Једно од пријатних изненења

овогодишњег „Жисела” свака-

ко је и шеснаестогодишња

средњошколка Јелена Станоје-

вић, која је освојила „Сребрни

сунцокрет” за свој дебитантски

филм „Девојачки бунар”.

– То ми је први званичан

рад, заправо пројекат моје

школе „23. мај”, у оквиру

којег је требало да правимо

филм о месту у којем живимо,

па сам се потрудила да прика-

жем добре стране Девојачког

бунара, којих заиста има

напретек. Иако нигде нисам

учила о режији и прављењу

филма, помогло ми је то што

сам знала да користим апли-

кације за едитовање на теле-

фону. Иначе, пре овога уоп-

ште нисам размишљала о

теми као што је „Живот села”,

али сада ми се све то веома

допада и волела бих да ова

манифестације у оваквом

облику опстане што дуже –

наводи Јелена. 

Као и увек, играло се и певало на улицама

ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ ОМОЉИЧКИ ФЕСТИВАЛ „ЖИСЕЛ”

„ЗЛАТНИ СУНЦОКРЕТИ” ЧУВАЈУ ОД
ЗАБОРАВА НЕКАДАШЊИ ЖИВОТ СЕЛА

ПО ДВАДЕСЕТ ШЕСТИ ПУТ У ВОЈЛОВИЦИ

„Жетелачким данима” не смета ни кашњење

Золтан Бисак имао другу најбољу колекцију фотографија

Јелена Станојевић
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ИНФЛАМАЦИЈЕ: CRP
+ седиментација Цена: 560 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

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 30. ЈУЛА ДО 2. СЕПТЕМБРА

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



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

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)

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)

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)

ПУНТО дизел, 2001. годиште,
регистрован, проблем глава
мотора. 330 евра. 061/216-62-
99. (306923)

ОПЕЛ астра х, 2005, 1,4 бен-
зин, 2.500 евра. 069/250-56-
03 (СМС)

ГОЛФ 2, 1.6, дизел, продајем.
062/632-552. (306972)

ПРОДАЈЕМ форд мондео,
2004, 2.0, ТДИ, први власник,
цена 1.600 евра, није фиксна.
Иван, Панчево. 064/280-21-
65. (306978)

ПРОДАЈЕМ волксваген лупо,
1.0, 1999. годиште. 063/827-
09-88. (306974)

МЕРЦЕДЕС 270, ЦДИ, 2002.
годиште на продају. 062/632-
552. (306951)

ФИАТ линеа, 1.4, 2011, опре-
ма, динамик, атестиран плин.
064/130-36-02. (306982)

ЦИТРОЕН Ц 3, 1.2, 2008, пет
врата, атестиран плин, на име.
064/130-36-02. (306982)

ПУНТО 1.2, 2001, пет врата,
сва опрема, атестиран плин.
064/130-36-02. (306982)

ПУНТО 1.2, 2010/2011, пет
врата, фабрички атестиран
плин. 064/130-36-02. (306982)

ДАЧИЈА логан, 1.6,
2008/2009, атестиран плин,
фул опрема, власник.
064/130-36-02. (306982)

ФИАТ мултипла, 1.9, рестај-
линг, 2005, фул опрема, шест
седишта, може замена.
064/130-36-02. (306982)

ВРШИМ откуп свих врста во-
зила, слупаних и страних во-
зила и трактора. 069/203-00-
44. (306705)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05. (306790)

ОТКУП ДПФ керамике, откуп
катализатора свих врста – ме-
талне, камионске, аутобуске и
од багера. 069/203-00-44.
(306705)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп возила
свих врста,, откупљујем од 100
до 2.000 евра, долазим на по-
зив. 069/203-00-44. (306705)

БАНАТСКА дугачка кола, плу-
гови, шпартачи антика, треба
видети, продајем. 062/632-
552. (306972)

ПРОДАЈЕМ приколицу, 1982,
дупла осовина, оцарињена.
Тел. 062/632-552. (306951)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1.
069/409-83-42. (307003)

ЛЕД, ЛЦД, телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (307042)

ОГРЕВ багрем исечен, 4.400
са превозом на кућну адресу.
062/147-93-51 (СМС)

ПРОДАЈЕМ природни суви
храст из Моровића. 063/839-
73-31. (306734)

АКЦИЈА. Огревно дрво, буква,
багрем, храст по цени од
4.000 динара, превоз беспла-
тан. Попуст за пензионере.
Тел. 061/107-08-79. (306417)

АКЦИЈА. Огревно дрво багрем,
храст, буква, цер, цена од
4.000 по метру/кубном, превоз
бесплатан. 065/437-94-23.
(306417)

ПРОДАЈЕМ шиваће машине,
поправљам, може замена.
064/337-23-45. (306930)

ПРОДАЈЕМ половну веш-ма-
шину Boss 7 кг. 060/351-03-
56. (306898)

СТО и столице, комода, ви-
трина, тепихе, лустери, орма-
ни, веш-машине, бојлер.
064/206-30-24. (306941)

РАЗНЕ ветрине алдојче анти-
ка, продајем. 062/632-552.
(306972)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање.
063/705-18-18, 335-930.
(306971)

ЦРЕП Кикинда 272, летву и
бунарске мотке продајем.
062/113-20-28. (306983)

МЕТАЛНУ капију, метална га-
ражна врата, собна врата и
прозоре са ролетнама прода-
јем. 062/113-20-28. (306983)

ПРОДАЈЕМ три нова вунена-
ручно ткана ћилима. 064/280-
30-35. (306996)

УГАОНА гарнитура Симпо,
пресвучена, као нова, 20.000
динара. 062/382-394. (306998)

КАУЧ, трпезаријски сто са
столицама, кревет, уградна
рерна, комоде, вентилатор.
063/861-82-66. (307001)

ЗАМРЗИВАЧ фиокар, 240 l,
комбиновани фрижидер,
електрични шпорет, микрота-
ласна, телевизор. 063/861-82-
66. (307001)

ПРОДАЈЕМ старинску каљеву
пећ, прелепа. 063/690-269.
(307006)

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзи-
ваче, веш-машине и осталу
белу технику. 060/521-93-40.
(307013)

ПРОДАЈЕМ половне 4 летње
гуме „Han ko ok” 205 / 55 Р16,
1.800 динара комад. 061/171-
01-35. (306992)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци,
свиње. Могућност клања и пе-
чења. 060/037-11-96. (307051) 

ПРОДАЈЕМ прасиће, јагњад,
овце и дебеле крмаче. Ново-
сељански пут 175 Б, Мића.
064/303-28-68. (307048)

ПРОДАЈЕМ кауч, брачни кре-
вет, старе прозоре и гвоздене
мердевине 5 м. 063/168-64-
47. (307062)

ПРОДАЈА новог намештаја:
столови од 4.500, кревети од
15.300. 060/600-14-52. (307081)

ПРОДАЈЕМ полован намештај.
Хитно. 013/404-467. (307078) 

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, фрижидере, веш-ма-
шине, електричне шпорете. До-
лазим на адресу. 063/101-11-
47, 064/158-44-10. (306730)

КУПУЈЕМ перје, старински на-
мештај, сатове, слике, стари
новац, стрипове, старо покућ-
ство. 063/705-18-18, 335-930.
(306971) 

ОТКУПЉУЈЕМ старо гвожђе,
старе аутомобиле, акумулато-
ре, полован намештај.
061/209-55-87. (306954)

ИГАЛО Црна Гора, продајем
викенд кућу, 54 квм. Телефон
062/377-345. (306564)

ПРОДАЈЕМ башту, Новосе-
љански пут 283 А, на површи-
ни 14 ари и 57,2. 064/222-87-
56. (306689)

ДЕВОЈАЧКИ БУНАР, центар,
кућа спратна, новија, сређена,
за уживање. 063/832-50-97.
(306704)

ПАРЦЕЛИСАНИ плацеви, до-
звољена градња, градско гра-
ђевинско. 064/212-52-52.
(306928)

ЗЕМЉА на продају, два лан-
ца, Новосељански пут, уз друм
у близини Зрна. 064/443-07-
07. (306944)

ЗЕМЉА на продају, 1.4 ланца,
Новосељански пут, на раскр-
сници са Качаревом. 064/443-
07-07. (306944)

ВИКЕНДИЦА 15 ари, укњиже-
на, катастар, Новосељански
пут. 064/489-40-36. (306976) 

ПРОДАЈЕМ плац на Караули
од 61 ар. Пеца. Тел. 060/534-
68-69. (306822/Р)

ПЛАЦ 28,5 ари, власник 1/1,
градско грађевинско земљи-
ште. 061/102-27-46. (306994)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стана, 8
ари плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (307008)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари, стру-
ја, вода. Новосељански пут.
Тел. 064/867-48-43. (307030)

ПРОДАЈЕМ плац, Петра Драп-
шина, 15 ари. 064/320-84-32.
(307033)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Љигу
– Бранчићи. 064/382-89-94.
(307036)

ХАЛА 200 квм са кућама 150
квм на 8 ари, Баваништански
пут, 250.000 евра. 064/129-47-
08. (307065)

ЈАБУЧКИ пут 32 ара са викен-
дицом и плантажом ораха,
52.000 евра. 064/129-47-08.
(307065)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој Ми-
си, 2,5 ара плаца, 4 етаже, вла-
сник. 063/183-04-18. (307074)

ПРОДАЈЕМ грађевинске пла-
цеве, ново Стрелиште.
063/368-135. (307075)

ГОРЊИ град, 6,3 ара са ку-
ћом, 100.000. „Кров”.
060/683-10-64. (307088) 

ПРОДАЈЕМ стан, 70 квм, цен-
тар у легализацији, 750
евра/квадрат, могу канцела-
рије или ординације. Тел.
063/233-558. (306779)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II, ЦГ,
две терасе, 67 квм, 65.000.
„Милка М”, (67), 063/744-28-
66 (306895)

ИСА, трособан, 66 квм, пот-
кровље, ново, фул. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66
(306895)

ЈЕДНОСОБАН, шири центар,
39 квм, приземље, улаз са ули-
це, 27.000. „Милка М”, (67),
063/744-28-66 (306895)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 60
квм, ЦГ + тераса, сређен,
60.000. „Милка М”, (67),
063/744-28-66 (306895)

НОВОГРАДЊА, Панчево-цен-
тар, продајем четворособан
стан, 75 квм, и трособан стан,
62 квм, инвеститор. 063/823-
71-79. (306782)

САМАЧКИ, гарсоњера, II, ЦГ,
фул, 17 квм, 19.000. „Милка
М”, (67), 063/744-28-66 (306895)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, I, 52
+ 2 терасе, ТА, 42.000. „Мил-
ка М”, (67), 063/744-28-66
(306895)

ММИСА, код школе, I, 100
квм, две терасе, фул, 70.000.
069/744-286. (307102)

ШИРИ центар, 32, ТА, I, без
већих улагања, 28.000, „Трем
01”. 063/836-23-83. (306968)

СТРЕЛИШТЕ, 63, ЦГ, VI, лифт,
52.000, „Трем 01”. 063/836-
23-83. (306968)

СОДАРА, 56, ЦГ, III, усељив,
52.000, „Трем 01”. 063/836-
23-83. (306968)

ШИРИ центар, 101, I, нов,
1.200 по квадрату, „Трем 01”.
063/836-23-83. (306968)

ДВОСОБАН нова Миса, н.
приземље, 53 квм, повољно
продајемо „Дива”, (470).
064/246-05-71. (306985)

ПРОДАЈЕМ стан 80 квм, I
спрат, Панчево, Ружина 20.
065/849-71-94. (307059)

ДВОСОБАН дворишни преко
пута Зелене пијаце, 40 квм,
укњижен, 25.000 евра, „Дива”,
(470). 064/246-05-71. (306985)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан
на Стрелишту, ул. Јоакима Ву-
јића, ТА, трећи спрат, 56 квм,
цена 35.000 евра. Контакт тел.
065/807-52-55. (307000)

ПРОДАЈЕМ стан 75 квм, Цара
Лазара 3. Тел. 064/867-48-43.
(307030)

ЈЕДНОСОБАН 40 квм, први
спрат, сређен, Стрелиште,
30.000 евра. Тел. 063/860-35-
31. (307064)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
85 квм, екстра сређен.
064/124-45-07, 064/276-09-97.
(307090)

ШИРИ центар, усељив, двосо-
бан, III, 52 квм, 50.000, „Кров”.
060/683-10-64. (307088)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, 57
квм, 47.000, „Кров”. (398).
060/683-10-64. (307088)
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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

Online konsultacije sa lekarom na srpskom jeziku, onsule kOnlin omarcije sa lektaonsul u, zikom jepsk na srom u, 

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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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

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
Stan 6 66,55 m² 
II sprat
Stan 8 72,78 m² 
Stan 9 112,40 m²

Stan 11 68,54 m²
Stan 12 66,06 m² 
III sprat
Stan 16 112,40 m²
Stan 20 66,55 
Stan 21 59, 38 m²
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 
I sprat
Stan 6 46,62 m²
Potkrovlje
Stan 11 46,36 m² rezervisan
Stan 12 76,18 m² 
Stan 13 74,51 m²
Stan 14 76,54 m²
Stan 15 58,82 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

SLAVKA BOKŠANA 5
900 evra/m²
stan 5 – 50,96 m²
stan 6 – 48,67 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)
stan 6 – dupleks (II sprat 53,65 m²

+ galerija 30,25 m²)

Ekskluzivni 

NOVI luksuzni 

stanovi

 u srcu

grada

 92.5 m2

useljivi od 

04. Jula 2021.

radeizgradnja@gmail.com

Miloš 0631545819

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник
на пољопривредном газдин-
ству. Потребно знање рада
на машинама: трактор, пум-
пе, машине за сечење тра-
ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-66

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

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

013/341-292

TRAŽI:

1. Vozač C kategorije 2 
2. Bagerista - rukovaoc građ. mašinama 2
3. Fizički - pomoćni radnik 2 
4. Vodoinstalater 2

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

DARMIL фирми ПОТРЕБНИ ТРГОВЦИ
за синдикалну продају кожних 
и текстилних јакни, на терену. 

Услов: Б категорија.

Тел. 063/218-795. (306949)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан у ново-
градњи или реновиран на ду-
жи период. 062/67-64-67 (СМС)

ПОТРЕБАН стан за издавање у
Панчеву, ненамештен, ново-
градња, 062/67-64-67 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 40 квм на Те-
сли преко пута Лидла, празан.
061/301-49-55. (306939)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан
у кући, искључиво брачном па-
ру. 063/188-40-09. (306916) 

ИЗДАЈЕМ собу Светозара Ше-
мића 70 А, Панчево. 013/354-
703, 064/319-85-72. (306915)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, I
спрат, намештен, једнособан,
ТА пећ, погодан за једног или
двоје. 060/366-00-63. (306908)

ИЗДАЈЕМ стан Св. Милетића
26 А, приземље, приватни део
куће, погодно за ученице, на-
мештен, 40 квм, грејање кли-
ма. 063/776-16-77. (306919)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
069/291-02-07. (306926)

ИЗДАЈЕМ нов трособан стан
са гаражом, двориштем.
063/301-151. (306906)

ТРОСОБАН стан, строги цен-
тар, 72 квм, две терасе, трећи
спрат, лифт, ТА, могућност ЦГ,
подрум 12 квм, укњижен,
75.000 договор, Звати после 17
часова на телефон: 064/119-
60-06. (306966)

ИЗДАЈЕМ стан (спрат куће)
полунамештен. 066/372-347.
(306942)

ДВОРИШНИ стан код Прео-
браженске цркве издајем сам-
цима. 060/161-64-78. (306952)

ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породици
потребан стан са три спаваће
собе на дужи временски пери-
од. 060/449-55-72. (307094)

СМЕШТАЈ хотелског типа за
раднике или студенте.
060/043-52-98. (307096)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у центру града. Телефон
013/602-401, 064/372-87-29,
064/372-88-19. (306987)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у дворишту куће,
интернет, грејање. 064/280-
30-35. (306996)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
062/156-99-30. (306960)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву, ста-
ра Миса. 060/011-96-66. (306973)

ИЗДАЈЕМ дуплекс, 135 квм,
центар, гас, намештен.
064/320-84-32. (307033)

ИЗДАЈЕМ реновиран наме-
штај, једнособан стан у стео-
гом центру, ЦГ, 40 квм.
063/812-42-83. (307093)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у Жаркову. 064/012-
30-03, 064/837-96-75. (307039)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 квм, Котеж
1, намештен, 150 евра + два
депозита. 063/804-12-72.
(307043)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 30
квм, центар, Немањина. Тел.
064/134-06-08. (306997)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 68
квм, ЦГ. Тел. 060/666-76-07.
(307005) 

ИЗДАЈЕМ двособан стан нова
Миса. Тел. 372-677. (307050)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан у центру. 063/882-
23-77. (307058)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан,
центар града, површине 50
квм. 064/888-33-45. (307087)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце. 064/305-73-01. (307060)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, ЦГ, Стрелиште, код
школе. 064/155-80-23. (307066)

ИЗДАЈЕМ намештен једносо-
бан стан, Стрелиште. 063/368-
135. (307075) 

ПРОДАЈЕМ трафику на глав-
ној аутобуској у Панчеву, са
инвентаром 063/102-86-41
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 90 квм код
аутобуске станице. 063/278-
421. (306722)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, Лава
Толстоја. Тел. 333-058. (306738)

ЛОКАЛ, центар, 25 квм, при-
земље, била мењачница,
26.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66 (307102)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, преко пута три школе.
060/351-03-56. (306898)

БАНАТСКО НОВО село, изда-
јем локал 40 квм у центру.
063/323-584. (306901)

ИЗДАЈЕМ стамбено пословни
простор површине 50 квм, цен-
тар града, погодан за канцела-
рије. 064/888-33-45. (307087)

ИЗДАЈЕМ пословно – продај-
ни и магацински простор код
Новог гробља. 063/305-036,
061/152-18-71. (307063) 

ЦЕНТАР пословни простор,
200 квм са властитим паркин-
гом на углу. 064/143-52-98.
(307096)

ИЗДАЈЕМ фризерско-козме-
тички салон, комплет сређен,
Тесла. 064/514-05-06. (307095)

ИЗДАЈЕМ локал угао Његоше-
ве и Карађорђеве, 60 квм, по-
годан за све делатности.
064/514-05-06. (307095) 

КРОЈАЧКОМ салону „Бети”
који се бави поправком гарде-
робе потребна радница од
септембра, пожељно искуство.
064/196-86-79. (307016) 

ПОТРЕБНА спремачица ис-
кључиво за одржавање хигије-
не у кући. Кућа је приземна
на селу, плаћен пут и храна.
Превоз на 100 м од куће.
063/294-495. (307027)

ПОТРЕБНЕ жене за рад на ин-
дустријским шиваћим маши-
нама 062/471-951 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чисћење
зграда. Информације на теле-
фон 060/604-07-64 (СМС)

ПОТРЕБНА радница у трафи-
ци. Звати на тел. 063/102-86-
41 (СМС)

ПОТРЕБАН радник-ца за рад
на бувљаку. Контакт тел.
064/110-39-72. (306361)

КРОЈАЧКОЈ радњи потребна
шивара са индустријским ма-
шинама за услужно шивење,
веће количине дечје спортске
гардеробе. 065/261-81-47.
(306673)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни
пица мајстори и радници за
палачинке. 062/339-279.
(306878)

ПОТРЕБАН мајстор за произ-
водњу пецива. 064/973-60-66.
(306883)

ПЕКАРИ у Старчеву потребан
радник за ноћну смену са Б
категоријом. 062/806-02-58.
(306841)

РЕСТОРАНУ „Какаду” потре-
бан кувар - куварица.
062/806-02-58. (306841)

ПОТРЕБНИ радници за рад у
продаји у кухињи у ресторану.
013/377-230. (306927)

САЛОНУ „Be a utyli ne Bi lja” по-
требна фризерка са искуством.
Тел. 061/187-86-86. (306897) 

ПОТРЕБАН радник за послове
уређења и одржавања зелених
површина. 064/196-17-32.
(306938)

ПОТРЕБНА радница у пекари.
Звати од 09 до 12 сати.
066/000-456. (306950)

ПОТРЕБАН конобар / коно-
барица за рад у кафићу „По-
кушај” на Тамишу. 063/278-
250. (307007)

ФРИЗЕРСКОМ салону потре-
бан мушко-женски фризер,
може почетник. 064/134-62-
62. (307015)

ПОТРЕБАН радник – радница
за кување кафе. 064/973-60-
66. (307097)

CAF FE „FLA MIN GO” тражи
жену за спремање локала.
069/364-10-04. (307067)

РЕСТОРАНУ потребан кувар –
куварица за стални радни од-
нос. Добри услови. 062/478-
394. (307042)

ПОТРЕБНА продавачица у пе-
кари. pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (307021)

КОМПАНИЈА „Термомонте-
лектро” доо због повећаног
обима посла расписује кон-
курс за запослење за више по-
зиција: продавац у малопро-
даји, продавац у велепродаји,
магацински радник, помоћни
радник, мајстор за грејање,
мајстор за расхладне системе.
CV послати на меил ex pe r -
torgs@gma il.co m или се јави-
ти на 063/748-59-53. Роберт.
(307091)

ПЕКАРИ у Старчеву потребан
радник за ноћну смену са Б
категоријом. 062/806-02-58.
(307086)

РЕСТОРАНУ у Панчеву по-
требни радници за рад: по-
моћни радник у кухињи, коно-
бар, шанкер, кувар. 064/149-
99-73. (307098)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 квм, III,
25.000, „Кров”. 060/683-10-
64. (307088)

КОТЕЖ 2, трособан, 78 квм,
VI, 65.000, „Кров”. 060/683-
10-64. (307088) 

ЦЕНТАР, нови станови, усељи-
ви за 10 дана. 060/043-52-98.
(307096)

МЕЊАМ нови стан у центру
за кућу у Панчеву. 064/143-
52-98. (307096) 

ЦЕНТАР, трособан, I, 70 квм,
ЕГ, 75.000, „Премиер”, (353).
063/800-44-30. (307099)

КУПУЈЕМО станове и куће.
Брза и сигурна исплата. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(303973)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потреб-
не некретнине, све локације.
(67), 063/744-28-66 (307102)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата,
„Премиер”, (353). 063/800-44-
30. (307099)
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Компанији „Утва-Милан Премасунац” из Качарева

потребни: заваривачи, металоглодачи, 

металостругари и борверкисти.

Контакт: 013/601-650 или office@utva-mp.com

TOP Ponuda

Kneza Mihaila
Obrenovića br. 69
Žarka Zrenjanina br. 14
Kej Radoja Dakića br. 15

�             

�             
�             

13.8. do 19.8.2021.

349 rsd,
Krem 

Eurocrem 
800 g+10% 

gratis

99

599.99 -41%

79 rsd,
Tuna komadići u 

biljnom ulju 
Montella 160 g

99

139.99 -42%

robna
marka

robna
marka

robna
marka

99 rsd,
Sok 

Bravo sunny, 
više vrsta 

1.5 l  

99

127.99 -21%

64 rsd,
Dimljena svinjska 

pečenica 
Montella rinfuz 100 g

99

69.99

24 rsd,
Jogurt 3.2%mm 

Dukat 250 g

99

27.99

24 rsd,
Lubenica

1 kg

99

29.99 -16%

79 rsd,
Pasirani 

paradajz 
La Tomata 

1 l

99

99.99 -20%

59 rsd,
Hleb tamni 

sečeni 
Montella 450 g

99

69.99

59 rsd,
Štrudla Blago 

bisernog ostrva, 
više vrsta 135 g 

99

89.99 -33%

89 rsd,
Tečni sapun 

Time almond 
milk 1 l

99

99.99

Предузећу „PROVALVES 2012” doo из Панчева 

потребни машинбравари

са искуством
за ремонт у МСК Кикинда.

Контакт: 063/425-025; 013/331-441

Звати од 7 до 15 сати (понедељак-петак)
(ф)

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. 4116/1 КО ПАНЧЕВО, за плани-

рану изградњу вишепородичног стамбено-послов-

ног објекта са 28 стамбених јединица и једним по-

словним простором, спратности По+П+4+Пс, у Пан-

чеву, Ул. Браће Јовановића бр. 4, израђен од стране

атељеа „Archi Tec” Панчево, за инвеститорa „Амико

Инвест” Панчево.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

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

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-

муналне послове и саобраћај. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији можете добити

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

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

тације од 7 дана, почев од 20. 08. 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. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о про-

цени утицаја на животну средину („Службени глас-

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају

студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине је дана 09. 08. 2021. године, донео

решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Уклањање

објеката – објекти и инсталације постројења S-620,

група постројења 1 Блок 5, објекти и инсталације

постројења S-2750 (Mерокс, Лаке бензинске фрак-

ције) и S-2850 (Мерокс, тешке бензинске фракције),

Блок 6 и тоалет са септичком јамом и инстала-

цијама, све у кругу Рафинерије нафте Панчево, на

кп. бр. 3545, 3559 и 3557 КО Војловица. 

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад, Улица На-

родног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за предметни пројекат мо-

же се добити на увид радним данима од 10 до 14 са-

ти у просторијама Покрајинског секретаријата за ур-

банизам и заштиту животне средине, Булевар Ми-

хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија

бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на

адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.kne-

zevic@vojvodina.gov.rs.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

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

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

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

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

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

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели топ.бр.3086 КО Панчево, за изградњу

вишепородичног стамбеног објекта спратности

П+3+Пс, у ул. Змај Јове Јовановића бр.30б, израђен

од стране „Art Royal inženjering”, Панчево, за инве-

ститорa Козлина Сима из Панчева.

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 20. 08. 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. 

Приватној фирми потребни

КВ електричари и приправници.

065/847-00-95
(306955)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

(4
/3

0
6

7
6

6
)

ПОТРЕБНА
НЕГОВАТЕЉИЦА
за негу старије особе.

За информације

позвати,
060/622-60-01.

РЕСТОРАНУ „Какаду” потре-
бан кувар – куварица и по-
моћна радница у кухињи.
062/806-02-58. (307086)

ПОТРЕБНИ људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(307076)

ПОТРЕБАН помоћни радник у
производњи у пекари. Звати
од 08 до 16 сати радним да-
ном. 063/680-594. (307100)

ТРАФИЦИ потребан радник за
рад. 064/213-10-49. (307098)

ПОТРЕБАН продавац у пека-
ри. Звати од 08 до 16 сати
радним даном. 063/680-594.
(307100) 

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

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (306633)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³: пе-
сак, шљунак, сејанац, шут. Це-
на по тури 1.500 динара.,
064/141-47-39. (306754)

ФАРБАРСКО-МОЛЕРСКИ ра-
дови, кречење, столарија,
фарбање радијатора.
064/280-26-15. (306633)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор Алексан-
дар. 064/157-20-03. (306957)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до 2
кубика. Лаза. 065/334-23-38.
(306652)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде. 063/865-80-
49. (306682)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(306207)

БЕТОНИРАЊА дворишта, лу-
пање бетона, обарање стаба-
ла, рушења кућа итд. 064/122-
69-78. (306912)

ХАУСМАЈСТОР Црнотравац
врши све поправке у вашем
стану и дворишту. 063/828-57-
75. (306899)

МОЛЕРАЈ, гипс, керамика, ла-
минати, педантно. 066/270-
170, 062/188-97-71. (306368)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејан-
ца, утовар и одвоз шута кипе-
ром до 2 м³. 064/505-62-44.
(306120)

МОЛЕРСКО фарбарски радо-
ви и обрада шпалетни.
065/842-84-29. (306910)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
повољно. Пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (306844)

ПРЕВОЗ шљунка, песка, сејан-
ца, утовар и одвоз шута кипе-
ром до 2 м³. 064/505-62-44.
(306732)

НЕГА старих, болесних, инва-
лидних лица. 063/868-04-51.
(306967)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством. 063/825-16-
94. (306066)

РАДИМО све физичке посло-
ве: обарање стабала, кошење,
рушења, бетонирања и остало.
060/035-47-40. (306912) 

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа и дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-70. (306962)

КАМИОНСКИ превоз до 2 ку-
бика. Песак, сејанац, шљунак,
шут. 062/355-154. (305850)

МОЛЕРСКО фасадерски ра-
дови, глетовање, кречење,
фарбање столарије. 061/692-
23-85. (306967)

МАГНЕТНО квантна анализа
целог организма, савет и пре-
порука. 063/868-04-51. (306967)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње канализације, адаптација
купатила, сервис, повољно.
064/586-85-39. (306981)

ХОБЛОВАЊЕ, лакирање, фу-
говање, поправке паркета и
подова, без прашине. Квали-
тетно и професионално.
061/233-49-97. (306989)

МОЛЕРСКО–ФАСАДЕРСКИ
радови. Кречење, глетовање,
фарбање столарије и радија-
тора. 061/631-82-19, 069/159-
63-80. (306991)

КЛИМЕ, монтажа, сервис, ан-
тибактеријско прање, продаја
половних, „Фриго Матић”.
060/521-93-40. (307013)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, поправ-
ни, италијански, могућност on -
li ne рада, професор. Центар.
061/603-94-94. (307046)

ЧИСТИМО подруме, таване,
дворишта, шупе, гараже, из-
носим шут, избацујем старе
ствари и намештај. 063/196-
54-56. (307072)

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них и непокретних лица.
061/282-48-28. (307020)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс,
повољно. Пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06. (307049)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: од-
гушење судопере, купатила,
поправке, замене, одмах.
064/495-77-59, 013/331-657.
(307024)

БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ капи-
је, ограде, гараже, гелендери,
надстрешнице, остало. Злаја.
065/558-45-17. (307047)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка
старих, уградња нових цеви,
монтажа санитарије. 062/382-
394. (306999) 

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до 2
кубика. Лаза. 065/334-23-38.
(306995)

ОДНОШЕЊЕ свих непотреб-
них ствари, чишћење тавана,
шупа, итд. Камионом до 2 то-
не. 063/772-64-56. (307053)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена по-
ломљеног црепа, висински ра-
дови на крову. 065/535-24-56.
(307082)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, постављање ламина-
та, вршимо селидбе. Провери-
те. 061/256-78-79. (307089)

ТВ сервис „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. Ул. Јована Рајића 1, код
поште на Тесли. (306819)

СЕЛИДБЕ, превоз робе мерце-
дес камионом, радници, по-
вољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (306723)

СЕДЛИБЕ, превоз, могућност
радника, попуст ванградске.
064/482-65-53. (306257)

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкарима носивости и до
10 тона. 063/218-894. (306665)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (307077)

KIZ ZA – рушење објеката,
утовар и одвоз шута, ископи,
сечење и разбијање бетона,
насипање и набијање терена.
063/218-894. (306665)

KIZ ZA – продаја квалитетних
бехатон коцки са припремом и
радом. 064/648-24-47. (306665)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеци-
јанери, све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98. (307011)

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача, сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо са овере-
ном гаранцијом. „Фриготех-
ник”. 064/122-68-05. (307092)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, пре-
воз, односимо непотребан на-
мештај. Владимир. 064/280-30-
16, 063/731-77-67. (306924)

KIZ ZA – орезивање и сеча др-
већа из камиона са корпом,
прање прозора, чишћење олу-
ка, замена црепа, изнајмљива-
ње маказастих платформи.
063/218-894.(306665)

НАЈПОВОЉНИЈЕ у граду, пре-
воз камионима, рад виљушка-
рима и машинско чишћење
терена са одвозом. 060/425-
54-43. (306665)

ТЕПИХ сервис „Путник” - ду-
бинско прање тепиха намешта-
ја. 302-820, 064/129-63-79. (307103)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и одвоз
шута, лупање бетона и ископ
мини багерима. 064/648-24-50.
(306665)

ТВ сервис „Тесла електроник”,
бесплатан превоз и преглед.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. Ул. Јована Рајића 1, код
поште на Тесли. (307042)

НАЈАМ виљушкара за утовар и
истовар робе, телехендлера до
18 м висине. 064/648-24-50. (306665)

ВЕОМА сиромашна четворо-
члана породица са Косова тра-
жи кућу на дуже на чување и
одржавање. 067/711-49-83. (307017)

ЦЕЂЕНИ и млевени парадајз и
сируп од воћа. Зелена пијаца
између Цицварића и сирнице.
064/176-20-26, 064/406-73-78.
(307022)

ИЗДАЈЕМ апартман на Злати-
бору. 060/613-03-97. (306900)

ИЗДАЈЕМ апартмане у преле-
пој вили са базеном у Сокоба-
њи, повољно. 069/183-32-99. (307061) 
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ОЛГА НАЂ
30. VII 1956 – 7. VI II 2021.

Заувек је тихо заспала наша Олга.

Последње збогом од РУЖЕ, БУЦЕ и деце
(31/306933)

Драгом куму

ВИКТОРУ МАРИЋУ
1945–2021.

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

С поштовањем породица ШМИГИЋ

(32/306934)

Последњи поздрав вољеном оцу, деди и прадеди

МОМЧИЛУ СТОЈАНОВИЋУ
1936–2021.

преминуо 4. августа 2021.

Сахрана је обављена 6. VI II 2021. на Старом право-

славном гробљу.

Твоји најмилији

(36/306940)

Последњи поздрав нашем

ДРАГАНУ СТАМЕНИЋУ
6. XII 1951 – 5. VI II 2021.

Хвала ти на безграничној љубави коју си нам пружао.

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Сахрана је обављена 7. августа 2021, на Старом православном

гробљу у Панчеву.

Поносни на тебе твоји најмилији: супруга ВЕРА,

син СРЂАН, ћерка ДРАГАНА, снаја ЈЕЛЕНА, зет САША

и унуци ПЕТАР, ЛУКА и УРОШ

(82/307038)

ЗАХВАЛНИЦА

Овим путем желимо да се захвалимо Општој болници Панчево,

посебно лекарима и медицинском особљу Одељења интензив-

не неге, на посвећености у лечењу и нези нашег Драгана, као и

на разумевању и пруженој подршци члановима породице.

Породица СТАМЕНИЋ

(83/307038)

Последњи поздрав

мом пријатељу

ДРАГАНУ

ПУЈА са породицом

(3/306904)

ДРАГАН СТАМЕНИЋ

Почивај у миру.

ДУШАН и СИНИША ОБУЋИНА

(73/307019)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ДРАГАНУ СТАМЕНИЋУ

од МИРКА, ЈЕЛЕ, ИВАНА са породицом

и БИЉЕ ВУЈКОВИЋ са породицом
(94/307057)

10. августа 2021, у 91. години, преминула је наша супруга и мајка

БОСА БОГДАНОВ
1931–2021.

Сахрана је обављена 11. августа 2021, у 16 сати, на гробљу Котеж у

Панчеву.

Ожалошћени: супруг АЦА, ћерка ДРАГАНА

и син МЛАДЕН са породицама

(101/307080)

Последњи поздрав

БОСИ

од станара зграде

у Моше Пијаде 117

(102/307080)

Последњи поздрав нашем куму

СРЂАНУ НИНКОВИЋУ

Успомену на њега чувају његови кумови: 

ГОРАН, БРАНКО, РАДА и МИРА

(90/307052)

Последњи поздрав нашем куму

СРЂАНУ НИНКОВИЋУ

Његови кумови: ЈОВАНА и ВЛАДА

(89/307052)

2. августа преминуо је

СРЂАН НИНКОВИЋ
1967–2021.

Сада мирно и безбрижно спавај, наш човече.

Волимо те.

Твоји најмилији

(7/3069909)

Последњи поздрав зету

СРЂАНУ НИНКОВИЋУ
1967–2021.

од ДУЦЕ, МАРИЈАНЕ и ЛУКЕ
(8/306909)

Последњи поздрав зету

СРЂАНУ НИНКОВИЋУ
1967–2021.

ФИСКО и НАЦКА
(9/306909)

Последњи поздрав

ИВАНУ

НОВАКОВУ
1963–2021.

од комшија у

Стевана Сремца 74

(93/307056)

Последњи поздрав сину

СВЕТОЗАРУ

ГРУЈИНУ
од мајке МИЛАНЕ, 
супруге РУЖИЦЕ, 

сина ПЕРИЦЕ, 
ћерке СЛАЂАНЕ, 

зета ЗОРАНА, 
унуци АНИТА, 

ЛАЗАР и МАТЕЈА
(106/307101)

БЛАГАЈНА

013/300-830

ПОПУСТ
свим рад ним 

да ни ма осим сре дом.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 6. августа 2021. године

изненада преминуо, у 60 години, наш вољени

НЕНАД СИМЕНДИЋ
1962–2021.

Сахрана је обављена 11. августа на Новом грбљу.

Неутешни: мајка ПЕТРИЈА, супруга МАРИЈА, син МИЛАН, ћерка

ТЕОДОРА, сестра НЕВЕНА, свастика СЕКАНА са породицом и

остала родбина и пријатељи

(28/306929)

Последњи поздрав

куму

НЕНАДУ

СИМЕНДИЋУ

од ПЕРЕ, СЛАВИЦЕ,

КОСТЕ и ЈЕЛЕНЕ

(42/306947)

Последње збогом драгој колегиници, добром настав-

нику и другу

ВУКОСАВИ СТОЈСАВЉЕВИЋ

ВУКИ

Са тугом смо примиле вест да више није међу нама.

Остаће увек у нашим сећањима.

Пензионери ОШ „Ђура Јакшић”: ХАТИЏА, ДРАГИЦА,

ВЕРА, ВЕРОНИКА, РАДА, ОЛГА, НАДА и ЉИЉА
(51/306961)

Последњи поздрав

НЕНАДУ

СИМЕНДИЋУ

Искрено саучешће

породици

Тетка РУЖИЦА,

СНЕЖАНА

и ВЕРИЦА
(53/306964)

4. августа 2021. упокојила се у Господу наша мила,

драга

ВУКОСАВА СТОЈСАВЉЕВИЋ
рођена Рапајић

1941–2021.

Милостиви Боже наш, прими је у Твоје Царство Не-

беско и подари јој љубав, спокој и блажен вечни

живот.

Сахрана је обављена 5. августа 2021. на Православ-

ном гробљу у Владимировцу.

Ожалошћени: ОЛИВЕРА и НЕВЕНА

са породицом, родбина и пријатељи
(61/306980)

8. августа је преминула наша супруга, мајка и свекрва

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ
1953–2021.

С тобом је отишао и део нас, почивај у миру и нека те анђели

чувају.

Супруг ЈОВИЦА, син СРЂАН и снаја МАЈА

(99/307079)

После тешке болести, напустила нас је моја сестра

МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ

Остаћеш увек у нашим срцима.

Твој брат БАТА са породицом

(100/307079)

Последњи поздрав

РАДОЈИЦИ

АЛЕКСИЋУ

од СОЊЕ

и БРАНКА

(37/306943)

Нашем вољеном

РАДОЈИЦИ АЛЕКСИЋУ
19. II 1945 – 7. VI II 2021.

Поносни смо што си био наш супруг, отац, деда,

свекар.

Хвала ти на љубави, разумевању и подршци коју

си нам давао.

Део нас само припада теби. Заувек ћеш остати

у нашим срцима.

Последњи поздрав од супруге НАДЕ, 

сина ДУШАНА, ћерке САЊЕ, унука: ПЕТРЕ,

ЛАЗАРА, ТАРЕ и ДАНИЦЕ и снаје МИОНЕ
(47/306959)

Последњи поздрав

нашем течи

РАЦИ

од породица ТУБИЋ

и ГРОЗДАНИС

(48/306959)

Последњи поздрав

нашем

РАЦИ

од фамилије

АЛЕКСИЋ

из Крагујевца

(49/306959)

Последњи поздрав

од породица

БАТАЊСКИ

(50/306959)
и ПРИЈИЋ

Последњи поздрав

нашем другу

РАДОЈИЦИ

АЛЕКСИЋУ

Нека те анђели чувају.

Волимо те и тугујемо.

ЖИКА и ЉИЉА

са породицом
(63/306986)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 4. августа 2021. године, у 66. години

преминуо наш

ГОРАН АВРАМОВИЋ
1955–2021.

„Живот је само пролазан трен, који спаја две

вечности! Срешћемо се на неком бољем месту”

Волимо те, знаш то......

Ожалошћени: супруга БОРИСЛАВА, 

ћерке ДАНИЈЕЛА и ОЛИВЕРА, 

унука ТАМАРА и зет ДЕЈАН

(30/306932)

ГОРАН АВРАМОВИЋ

Био си и остао мој цео свет, мој понос. Најбољи

тата, дека и таст. 

Борио си се као лав. Заувек ћеш живети у нашем

срцу.

Волим те тата. Волим те деко.

Ожалошћени: ћерка ДАНИЈЕЛА, 

унука ТАМАРА и зет ДЕЈАН
(70/307010)

ЛЕОНАРДО

СЕКУЛИЋ

Последњи поздрав

нашем Леу

од породице

ВЛАШКИ

(97/307071)

Последњи поздрав

сестри

ПАВЛИНИ

ПЕШОВ

Почивај у миру.

Нека Те анђели чува-

ју.

ЉУБИНКА

са породицом

(98/307073)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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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Последњи поздрав

ДРАГИЦИ РАНКОВИЋ
1937–2021.

Наша вољена мајка, бака и прабака преминула је 4. августа. Хвала јој за

сву љубав и доброту коју нам је свима несебично пружала. 

Сахрана је обављена у суботу 7. августа на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка МИЛЕВА, син РАДЕ, зет МОМИР, снаја МИРОСЛАВА,

унука БОЈАНА са ЖЕЉКОМ и ЛУНОМ, унука МИЛИЈАНА, унук МАРКО

са МИЛКОМ, ИСКРОМ и ДУШАНОМ, унука МИОМИРА са ЗОРАНОМ,

ЧАРНОМ и ЛЕНКОМ, унука ЈОВАНА и унук СТЕФАН

(2/306896)

2. августа 2021. године напустио нас је наш

драги

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ
1947–2021.

из Јабуке

Заслужио си наше вечно поштовање, 

љубав и сећање.  

Твоје: супруга ВЕНКА, ћерке

ЈАСМИНА и ЗОРИЦА

(16/306921)

Последњи поздрав драгом тати и деди

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ

Са поносом ћемо те помињати, са тугом живети.

С љубављу и поштовањем твоји: 

ЗОРИЦА, МИЛЕ, МАРКО и МИЛИЦА

(17/306921)

Драги наш тата

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ

Велика даљина, још већа бол. 

Чуваћемо те у нашим срцима, као што си ти нас

волео и чувао.

С љубављу и поштовањем твоји: ЈАСМИНА и ЈОН

(18/306921)

Наш вољени деда и прадеда

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ

Увек ће те волети и вечно памтити. 

Нека те анђели чувају.

Твоји: МАРИЈА, РОБЕРТ, ВИКТОР и ВУК

(19/306921)

Последњи поздрав вољеном деди

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ

Заувек у нашим срцима и мислима.

Нећемо те заборавити.

Твоји: НИКОЛА и ЏЕЈДА

(20/306921)

Последњи поздрав драгом зету

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ
Имао си посебно место у нашим срцима и бескрајно
поштовање.

Свастике са породицама
(24/306921)

Волећу те увек и памтити

ДЕКИЦЕ

Твој МАКИЦА

(21/306921)

Последњи поздрав драгом течи

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ

БИЉАНА и СВЕТЛАНА са породицама

(22/306921)

Последњи поздрав драгом брату и ујаку

МИЛОЈЧЕ АТАНАСОВИЋ

Увек ћеш недостајати, много смо те волели.

(23/306921)
                                              ДОНКА и ПЕРО са децом

Драгом пријатељу

последњи поздрав

МИЛОЈЧЕ

АТАНСОВИЋ

Прија МЕНКА

(25/306921)

Опростили смо се од

нашег

ДРАГАНА

са неизмерном тугом

али и поносом што је

тако велики интелек-

туалац био део наше

шире породице.

ПЕРА, МИРЧИЦА

и деца

(38/306945)

Последњи поздрав

цењеном

и поштованом

МИРОСЛАВУ

ЛАЗАНСКОМ

ПЕТРОВИЋ

ЈАСМИНА и ЗЕБИЋ

МИЉЕНА са својима

(44/306953)

Последњи поздрав драгој тетки

ДРАГИЦИ РАНКОВИЋ
Нека те анђели чувају.

Сестрић СТЕВАН ЛУЖАЈИЋ са породицом
(68/307004)

Последњи поздрав драгом брату

МИЛОЈЧЕТУ

од његове сестре ВЕРЕ и њене деце: 

сина ДРАГАНА и ћерке НАДЕ са породицом

(69/307009)

ДРАГИЦА РАНКОВИЋ
1937–2021.

Мајко,

Нека те анђели чувају.

Нека ти је лака земља.

Нека ти је вечна слава и на свему Ти

много хвала!

Ожалошћена ћерка МИЛЕВА

са породицом

(74/307023)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

ДРАГИЦИ РАНКОВИЋ
1937–2021.

Научила си нас како се треба борити и истрајати, не само у недаћама него и сопстве-
ним замислима. Недостајаће нам твоја одлучност и ведар дух.
Почивај у миру.
Син РАДЕ, снајка МИРОСЛАВА, унуке МИОМИРА и ЈОВАНА, унук СТЕФАН, зет ЗОРАН
и праунуке ЧАРНА и ЛЕНКА

(88/307045)

Последњи поздрав зету и течи

ЂУРИ ПЕТРОВИЋУ
1950–2021.

Ожалошћени: ВЕЛА, ЈЕЛЕНА, ВЛАДА, БОЈАН и НИКОЛА

(54/306965)

Последњи поздрав

чика ЛЕУ

од ЈЕЛЕНЕ ИЛИЈИН

са породицом

(41/306947)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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У четвртак, 12. августа 2021. навршава се тужна година од смрти наше

драге

МИЛКЕ ЈОВАНОВИЋ
1962–2020.

Надамо се да негде горе ништа не боли. Да тамо не живе никакви ракови,

већ само они који су отишли остављајући иза себе најбоље што су имали.

Не знамо како је горе, али знамо како је овде. Болно и претешко. Фалиш

свима нама који смо те најгласније чули тога дана, кад си била најтиша...

Волимо те.

Породица

(71/307012)

Драгом деди

МИОМИРУ ПЕТРОВИЋУ
30. I 1927 – 18. VI II 2016.

Увек ћемо те волети и сећати се твоје

безграничне љубави према нама.

Унука ЈЕЛЕНА, зет ЛАРС и праунуке

КАТАРИНА и МИЛЕНА

(45/306956)

13. августа навршавају
се четири године од
смрти мог супруга

РАДЕТА

ЧИКАРЕ

Године не бришу сећање.

Твоја супруга
КОВИЉКА

(55/306969)

Пролази најтужнијих двадесет пет година

откада смо изгубили нашег сина и брата

СТЕВАНА МИХАЈЛОВИЋА
1976–1996.

Неутешни до краја живота: отац АНДРЕЈА,

мајка РАДИЈА и сестра ДАНИЦА

(79/307031)

У суботу, 14. августа, у 10 сати, на Католичком

гробљу, дајемо помен нашој мами и нашој баки

ДРАГАНА ЛИВИЈА

ШИНИК ШИНИК
2006–2021. 2017–2021.

ЈОВАНА и ИВАНА са породицама

(78/307029)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТА

ШИПОВАЦ
2011–2021.

С љубављу и поштова-
њем чувамо успомену
на нашу драгу маму.

ЈЕЈА и ГОГА
(67/307002)

МИОДРАГ

ДОМАЗЕТ
13. VI II 1987 – 13. VI II 2021.

Неизмерна је љубав

према теби и туга ко-

ју носимо за тобом.

Ћерка МАЦА, 

унука ТАМАРА

и унук МИЛЕ

са породицама

(87/307044)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

РАДОМИР ВЕРА РАДОВАН ВИНКА

ПУЉА МИШКОВИЋ РАДЕ
рођ. Мићић

1990–2021. 2007–2021. 2008–2021. 2011–2021.

Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији
(84/307037)

Четири године откако
ниси са нама

НИКОЛА

МИЛОШЕВИЋ
Време пролази, али је
љубав у нашим срцима
према теби вечна.

Твоји најмилији

(91/307054)

Десет година је прошло откада није са нама

наш отац и супруг

РАДОВАН ДЕНЧИЋ

Успомену на тебе и лепе заједничке тренутке

чувају твоји: МАРКО, МИЛОШ и СЛАВУЈКА

(96/307069)

СЛАВИЦА РАДОВАНОВИЋ
28. XII 1949 – 13. VI II 2019.

Недостајеш.
БРАНКИЦА

(103/307083)

Пре дванаест година

отишла је од нас на-

ша вољена мајка, ба-

ка, свекрва и прабака

СТОЈАНКА

ДРАГАН
2009–2021.

Били смо њена љубав

и радост и она наша

Породица ДРАГАН

(56/306970)

С тугом и болом у срцу обавештавамо родбину

и пријатеље да нас је 7. августа 2021, у 69. го-

дини, напустио наш драги супруг, отац и дека

ЗДРАВКО РАДЕНКОВИЋ
1952–2021.

Твоја племенитост, нежност и доброта наста-

виће да живи у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга ВАСИЛИЈА, син

ДАРКО, снаја ЈОВАНА и унуци ЛУКА и МИЛОШ

(77/307028)

Последњи поздрав зету

ЗДРАВКУ РАДЕНКОВИЋУ

од породице МАРИНКОВИЋ

(85/307040)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и

пријатеље да нас је 9. јула 2021, у 70. години,

напустио наш драги супруг, отац и деда

СЛАВКО СТЕВИЋ

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, 

ћерке ДРАГАНА, ДАНИЈЕЛА, зет ДРАГАН,

унука ЈЕЛЕНА и остала родбина и пријатељи

(95/307068)

Поштованом

ИВАНУ РИСТИЋУ

Од ЖИВЕ РАДИЋА
БАЦЕ

(46/306958)

Последњи поздрав

драгом другу

и сараднику

ИВИЦИ

РИСТИЋУ

ВАРДА ДУШАН

(86/307041)

Последњи поздрав зету

ЛЕОНАРДУ СЕКУЛИЋУ
Породица БЕЛИЋ

(14/306920)

Последњи поздрав зету

ЛЕОНАРДУ СЕКУЛИЋУ
Породица ВИДЕВИЋ

(15/306920)

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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15. августа 2021. навршавају се три године откако није са нама

наш драги супруг и отац

АРОН ЛАЗАРОВ
6. I 1939 – 15.  VI II 2018.

из Долова

С љубављу, поносом и захвалношћу чувају те у срцима заувек:

супруга ВИДОСАВА и синови САВА и СТЕВИЦА

(35/306937)

15. августа 2021. навршавају се две године откад је престало да куца

племенито срце нашег драгог и никад непрежаљеног супруга, татице,

деке и свекра

ОБРАДА ЈОСИПОВИЋА
2. VI II 1939 – 15. VI II 2019.

Лета без тебе буде тугу, али и најлепше успомене на твој лик.

Хвала ти за све незаборавне тренутке проведене са тобом.

Твој смех, твој глас, твоја доброта и љубав су свуда око нас. Са нама си

и бићеш док смо живи.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и

заборава.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији: супруга ДОБРИСАВА са породицом

(43/306948)

17. августа 2021. навршавају се три године од

смрти нашег вољеног

ДРАГАНА ВЕЛАШЕВИЋА
1960–2018.

Супруга ВЕРА, ћерка ВАЊА и син ВУК

(57/306975)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАРЛО

ВЕЛШ
15. VI II 2006 – 15. VI II 2021.

С љубављу и пошто-

вањем чувамо те од

заборава.

Твоји најмилији: 

супруга ЉУБИЦА,

синови БРАНИСЛАВ

и ДЕЈАН

с породицама

(58/306977)

14. августа 2021. на Новом гробљу, одржаћемо

шестомесечни помен супругу, оцу, тасту и деди

ЗЛАТИБОРУ ЈАНКОВУ

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав.

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(59/306978)

16. августа пролази шеста година како те нема, иста
као и прва

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
16. VI II 2015 – 16. VI II 2021.

(60/306979)   
Недостајеш тати, мами, сестри и сестрићима

ДАНИЦА

ТАРАЈИЋ
14. VI II 2016 – 14. VI II 2021.

Пет година је прошло
откако ниси са нама.
Никад те нећемо забо-
равити.

Твој син СТЕВА
са породицом

(64/306988)

13. августа 2021. навршава се шест година от-

како није са нама наша драга мајка, свекрва и

бака

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
2015–2021.

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Не постоји време које доноси заборав.

Њени најмилији: синови СТОЈАН и ДУШАН,

снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО

и унука МИРОСЛАВА

(65/306990)

У нашим срцима и

даље живиш

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ

Стриц МИЛИНКО

и брат ЗОРАН

(66/306993)

16. августа 2021. навршавају се две године дуге,

препуне суза и туге откако нас је напустио наш

вољени и једини, никад незаборављени супруг,

тата и дека

ИВАН ЛУКИНИЋ

Нема те, а има...

Живиш у нашим срцима и сећањима.

Твоји женскићи

(72/307018)

16. августа дајемо четрдесет тижних дана

ЂУРИЦА ГРУБЕТИЋ ФАРБАК
1956–2021.

Вољени брате мој.
Твој изненадни одлазак у вечну кућу, без иједне речи,
без поздрава нас је све потресло и не верујем да те више
нема. Нека те анђели чувају.

Твоја сестра ЈАСМИНА са породицом

(75/307025)

У суботу, 14. августа

2021. навршава се је-

данаест година отка-

ко није са нама наша

драга

СНЕЖАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
1952–2010.

Вечно ће остати у на-

шим срцима.

Брат ПЕТАР

са породицом

(76/307026)

Вољени брате

ЂУРИЦА

ГРУБЕТИЋ

Неизмерно недостајеш.
Остала су сећања, дивне
успомене и ти у мом ср-
цу и мојим мислима.

Твоја сестра ОМЕРКА

(80/307034)

16. августа 2021, у 11 сати, даваћемо четрдесет

дана нашем вољеном

ЂУРИЦИ ГРУБЕТИЋУ
5. IV 1956 – 7. VII 2021.

Не постоји време које ће избрисати нашу тугу и

бол. С поносом ћемо те помињати, по доброти

памтити и волети.

Твоји најмилији: супруга, син, ћерка и унука

(81/307035)

У суботу, 14. августа, у 10 сати, на гробљу Котеж, дава-

ћемо четрдесетодневни помен

НИКОЛИ БЈЕЛОПЕТРОВИЋУ
1937–2021.

Много нам недостајеш.
(92/307055)

                                                         Воле те твоји најмилији

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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ВЛАДИМИР ТОПИЋ
9. V 1980 – 17. VI II 2017.

Постоји љубав коју смрт не прекида.

Тешко и болно је живети без тебе.

Отац ДРАГАН, мајка ЉИЉАНА, 

сестра ЈЕЛЕНА и баке

(1/306255)

Прође година одткада ниси самном

ЈОСИП ЗДИМИРОВИЧ
10. IV 1938 – 21. VI II 2020.

Велика је рана моја а туга највећа. Суза сузу

достиже мили мој.

Твоја неутешна супруга ТЕРЕЗА

(4/306905)

21. августа навршава се година

10. IV 1938 – 21. VI II 2020.

Чика Јожи, били сте ми више од оца, хвала вам за све.
Памтићемо вас док смо живи.

ТЕРЕЗА са породицом
(5/306905)

14. августа 2021. године навршавају се три

године откако нас је напустио наш вољени

МИЛЕ МАТИЋ

Дани, месеци и године пролазе,а туга, бол

и сузе остају заувек. 

Почивај у миру ми те волимо иако ниси са

нама, добри наш анђеле.

Твоја ЉИЉА, ћерке, унуци, зетови

и сви они који су те волели.

(6/306907)

15. августа 2021. година
туге и бола

НЕБОЈША

ЛАЗИЋ
Тешко је живети са ра-
ном у срцу и души. Ви-
дети те свуда а нигде
наћи.

Твоја ЛИКИ
(10/306911)

ЗОРАН

ЈЕФТИЋ
13. VI II 1994 – 13. VI II 2021.

С тугом и љубављу

сећају те се твоје

сестре МИРА

и МАРИЈА

с породицом
(11/306913)

МИЛИЈА САВА ГОСПА

ФИЛИПОВИЋ ИВАНОВИЋ ИВАНОВИЋ
24 године 20 година 6 година

Вољени никад не умиру.

Ваше ћерке и сестре МИРКА и МИЛЕНКА са породицама

(12/306917)

16. августа 2021. године навршава се шест тужних месеци откако

није са нама наш

ЕМИЛ ЗАНОВЈАК

Дани пролазе, бол остаје. Сећања на тебе не бледе. 

Нека твоја добра и племенита душа почива у миру.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(13/306918)

СЕЋАЊЕ на родитеље

НИКОЛИЋ

ЉУБИЦА СТЕВАН
4 године 6 месеци

(26/306922)
                                     Ћерка ВЕСНА са породицом

11. августа навршава се четрдесет дана откако

није са нама наша

МАРИЈА СЈЕКЛОЋА

Тога дана, у 11.30, окупићемо се на Православ-

ном гробљу и давати помен нашој Марији.

Неутешна тетка ВЕРА са породицом
(27/306925)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
12. V 1960 – 17. VI II 2013.

Верујемо да си једна од звезда на небу ти, да нас гле-
даш, видиш и чуваш одозго.
И ми чувамо оно што си волео, чувамо успомене, чува-
мо тебе.

С љубављу твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и ИВАНА,
сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА с породицама

(29/306931)

13. августа 2021. навршава се десет година откако нема

моје вољене мајке

ДОБРИЛЕ ВУЈОВИЋ

Мајко, сваког дана ти си ми у мислима.

Тугу и бол за тобом ублажавам узвишеним сећањем на

твоје племените врлине и несебичну љубав према нама.

Твоји: ЉИЉАНА, МИЛОРАД и МИЛАН са породицом

(33/306935)

У суботу, 14. августа 2021. у 11 сати, на војловач-

ком гробљу, дајемо годишњи помен нашој воље-

ној

АНИ МИЧИК
1935–2020.

Заувек остаје у нашим срцима и мислима.

Твоји неутешни: син, ћерка, унуци и праунук

(34/306936)

10. августа прошла је

тужна година

ДРАГИЦА

ПОПОВИЋ

Живећеш увек у

нашим срцима.

Брат РАДАН и снаја

РАДА са породицом
(39/306946)

ДРАГИЦА

ПОПОВИЋ

Прође тужна година.

Увек ћемо те се сећа-

ти.

Снајка МИРЈАНА

са породицом

(40/306946)

СЕЋАЊЕ

ЛАПАДАТ Ј. ЈОН
2016–2021.

Завирим у сећања.

У њима ти... ведар, вредан, пун љубави за све.

Недостајеш нам...

САША, НИКОЛА, НАЂА и ЉИЉА

(52/306963)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА

МАКСИМОВИЋ
2018–2021.

Недостајеш нам.

Твоји најмилији

(62/306984)

Вечна туга за тобом

ЈАСО

Твоји најмилији

(104/307084)

Непрежаљена

БАКА

Твој МАРКО

(105/307085)
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Сара Николић, 

ученица Техничке школе

„23. Мај”

МУЗИКА: Бавим се хипхоп
плесом и то је музика коју
углавном слушам када трени-
рам. Међутим, заиста волим
различите жанрове музике.
Када сам први пут одгледала
филм „Mam ma mia” заљубила
сам се у песме групе АББА. С
другим делом се та љубав поја-
чала и сада ми се на плеј-листи
често налазе неки од њихових
највећих хитова. Од новије
музике слушам Вилоу Смит.
Ова талентована девојка је ћер-
ка познатог глумца Вила Сми-
та. Обожавам њен јединствен
глас, а песма која ми се најви-
ше допада је „Wait a minu te”.

ФИЛМ: Мој омиљени филм
је „Десет ствари које мрзим
код тебе”. То је тинејџерска
романтична комедија из 1999.
године коју је режирала Џил
Јунгер. Филм је адаптација
Шекспирових текстова из којих
су сценаристкиње прилично
успешно пренеле радњу из
ренесансне Италије у савреме-
ну америчку средњу школу у
Сијетлу. Сестре Спрат и Бјан-
ка похађају исту школу и живе
са строгим оцем који им не
допушта изласке са момцима
пре матуре. Док је млађа Бјан-
ка врло популарна, старија
Спрат је црна овца - самоуве-
рена љубитељка књижевности
и потпуно незаинтересована за
момке. Бјанка жели да изађе
са згодним школским завод-

ником Џоијем, али отац је
донео ново правило – прва на
састанак са момком мора ићи
Спрат јер је старија. Док она
не нађе момка, а отац се нада
да то неће бити тако скоро,
Бјанка не сме да излази. Сим-
патични Камерон, ком се Бјан-
ка јако свиђа, те његов прија-
тељ, одлучују да наговорити
Џоија да потплати новог и про-
блематичног ученика Патри-
ка Верону како би извео Спрат,
што би Џоију омогућило да
изведе Бјанку, иако Камерон
млађу сестру заправо жели за
своју девојку. Патрик пристаје
и полако почиње да придобија
наклоност тврдоглаве и неу-
кротиве Спрат... Допада ми се
њена улога јер је тип особе која
стоји иза својих речи, не дозво-
љава дискриминацију и јасна
је у својим феминистичким
ставовима. 

СЕРИЈА: Волим да гледам
аниме (анимиране филмове
произведене у Јапану) и један
од омиљених ми је „Snow Whi -
te with the Red Hair”. Овај сери-
јал волим због занимљиве
љубавне приче која га прати.

Сачекај минут

изборМОЈ МОЈ

Страну

припремила 

Мирјана
Марић

У четвртак, 5. августа у читао-
ници Градске библиотеке Пан-
чево представљена је нова књи-
га Мирјане Митровић „Као
велики компас – Милена
Павловић Барили – писма и
портрети” коју је објавила Гале-
рија Милене Павловић Бари-
ли из Пожаревца, у чијим фон-
довима је њена заоставштина
и сачувана.

Мирјана Митровић рекла је
да је највећи проблем имала
са писмима која су Милени
писали одређени знаменити
људи, значајни не само за нашу
него и за европску културу с
почетка двадесетог века. Садр-
жај тих писама је личан, често
формалан, и пружа само крат-
ке информације, па је било
потребно знати у којој фази
живота је тада била Милена и
шта јој се дешавало да би се
схватило о чему је у њима реч.

Радећи портрете знаменитих
личности за књигу „Као вели-
ки компас”, ауторка почела од
Жана Касуа, француског инте-
лектуалца, надреалисте, ватре-
ног левичара и комунисте, буду-
ћи да је он био и Миленин при-

јатељ и пријатељ њеног оца. Он
је писао предговор за Милени-
ну прву париску изложбу, а
Милена га је често помињала
у писмима мајци.

Два писма Ивана Мештро-
вића и савете које у њима даје
Милени Павловић Барили, тре-
бало је посебно дешифровати,
објашњава ауторка. Милена
Павловић Барили је била у
блиском сродству са династи-
јом Карађорђевић, која је тада
била на врхунцу моћи, али те
родбинске односе ни она, ни
њена мајка нису умеле баш
најбоље да искористе. За раз-
лику од ње, Мештровић са
Карађорђевићима није био ни
у каквим родбинским везама,
али је врло добро успевао и
кнеза Павла и краља Алексан-
дра да стави у службу својих
идеја. Милена очигледно није
поседовала тај таленат. У сво-
јим писмима Мештровић је
Милену саветовао да на отва-
рање своје београдске изложбе
позове чланове владајуће дина-
стије, али познато је да се те
„извесне особе” на њој нису
појавиле. У исечку сачуваног

телеграма, кнегиња Јелена
Карађорђевић, из Лондона
1934. године, захваљује Миле-
ни Павловић Барили на изра-
зима саучешћа поводом смр-
ти свог брата, краља Алексан-
дра. Тај трагичан тренутак
мотивисао је Мирјану Митро-
вић, као приређивача еписто-
ларне заоставштине Милене
Павловић Барили, да провери
где се кнегиња Јелена Кара-

ђорђевић тада налазила и
зашто се поново потписује
девојачким презименом.

Мирјана Митровић је рекла
да је мислила да доста зна о
Милени Павловић Барили али
да је кроз анализу писама схва-
тила да су јој потребна још нека
истраживања да би се друштве-
ни живот и укорењеност у кул-
турне токове боље објаснили и
разумели. 

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Концерти у башти 
У петак, 13. августа од 21 сат
у башти Дома омладине биће
одржан концерт извођача Кен-
ди и Пабло Кенди за који ће
улаз бити бесплатан. 

Иза псеудонима по којим
објављује жанровски разли-
чите песме и албуме налази
се Милан Сисојевић. Хипхоп
музиком се бави већ више од
деценије, али је прави пробој
на велику сцену направио
песмом „Арапске паре” из
2017, која до сада има преко
двадесет три милиона пре-
гледа на „Јутјуб” каналу. Убр-
зо након тога је обелоданио
свој нови псеудоним Пабло
Кенеди и под тим именом
избацио албум „Трап је
мртав”. Тим албумом је сте-
као армију нових и младих
фанова, о чему сведоче више-
милионски прегледи сваке
песме са албума, као и рас-
продати наступи широм Срби-
је и региона.

У суботу, 14. августа у исто
време као претходне вечери
ће пред панчевачком публи-
ком наступати бенд „Артан
Лили”. Овај састав је несум-
њиво најчешће помињани

састав у региону у претход-
них пар година, када се при-
чало о новим снагама на дома-
ћој и регионалној музичкој
сцени. Група постоји од 2013.
године, али се током време-

на постава усталила у сада
већ препознатљиву четворку:
Бојан Слачала – бас и вокал,
Романа Слачала – вокал и
даире, Марко Ајковић – бубањ
и Иван Скопулович – гитара.
Артан Лили су управо обја-
вили пет нових сингл-спото-
ва са новог, трећег по реду
студијског албума „III”.

У суботу, 7. августа у Народном
музеју Панчево отворена је изло-
жба слика Удружења ликовних
уметника Панчева и трајаће све
до краја месеца. Изложбу су
отворили кустос Димитрије Јова-
нов, сликарка и уредница про-
грама визуелних уметности Гале-
рије савремене уметности Ива-
на Маркез Филиповић и пред-
седник Удружења ликовних
уметника Панчева Ђерђ Ереш. 

Димитрије Јованов је на почет-
ку рекао да ће публика имати
прилику да види веома разли-
чите поетике и изразе уметни-
ка који стварају на територији
Панчева, а да је права вредност
у томе што су представљена и
дела оних аутора који не изла-
жу веома често. Председник
удружења је скренуо пажњу на
културно богатство самих ауто-
ра и посебан уметнички руко-
пис сваког појединачно. 

Овом приликом изложена су
тридесет три рада уметника међу
којима има веома младих али и
старијих чланова који су и даље
активни. 

Удружење ликовних уметни-
ка основано је 1988. године и
од тада, с променљивом  актив-
ношћу, егзистира на сцени Пан-
чева. Ре-основано је пре две
године. Сви чланови су уједно
и чланови репрезентативних
удружења УЛУС-а или УЛУВ-а,
што је и основни услов за члан-
ство. Међу њима има професо-
ра Универзитета уметности, као
и изузетних уметника који су
активни на домаћој и међуна-
родној  сцени. Удружење ликов-
них уметника Панчево је мул-
тикултурална заједница најра-
зличитијих  ликовних израза
како традиционалних, тако и
савремених. Изложба је реви-
јалног типа и  представљаће

важан догађај на коме ће гра-
ђани моћи да се упознају с
ликовним и уметничким капа-
цитетом удружења.

Своје радове представили су
Александар Алимпић, Јелена
Бадњевац Ристић, Игор Гарди-
новачки, Милица Грбић, Зоран
Деранић, Марија Димитрић,
Ивана Димитрић Пешић, Нико-
ла Драгаш, Драган Ђорђевић,
Ђерђ Ереш, Небојша Јоцић, Све-
тлана Каровић Деранић, Чедо-
мир Кесић, Жељко Комосар,
Никола Комосар, Јелена Лалић,
Милан Манић, Ивана Маркез
Филиповић, Чедомир Милоса-
вљевић, Барбара Морел, Јован
Ока, Иван Павлов, Милован
Панић, Дејан Ратковић, Миро-
слав Савков, Будо Славковић,
Емил Сфера, Владимир Тјап-
кин, Љубомир Топал, Шандор
Шеберле и Мирјана Шимуно-
вачки-Шуњеварић.

КЊИГА МИРЈАНЕ МИТРОВИЋ О МИЛЕНИ ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ

Као велики компас

КОРАК ПО КОРАК

Прича коју сви воле
У новом броју једног од најста-
ријих књижевних часописа „Сви-
так” објављена је прича под нази-
вом „Мајка” коју је написала Нада
Малек. „Свитак” од 1994. године
редовно излази у Пожеги.

Ова емотивна прича написа-
на је пре двадесетак година, а
једна је од омиљених међу
поштоваоцима њеног лика и
дела. Прича „Мајка” откупљенa
је за објављивање на конкурсу
„Никшићких новина” 2002. годи-
не. Повод за писање је сећање

на живот с мајком.
Нада Малек је рођена 1950.

године у Српској Црњи. Живи и
ради у Панчеву. До сада је обја-
вила седам књига. На конкурсу
„Никшићких новина” 2001. отку-
пљена је за објављивање њена
„Обична прича”. Другу књигу
кратких прича под насловом
„Емилијине обичне приче” обја-
вљује 2002. године. Крајем 2003.
године издаје своју трећу књигу,
„Емилијине одабране приче”, и
те године добија награду за про-

зу „Душковићева звона”. На међу-
народној књижевној манифеста-
цији „Вршачко перо” 2008. годи-
не добија повељу у категорији
кратке приче за причу „Мосто-
ви”, следеће године награђена
је поново на књижевној мани-
фестацији „Вршачко перо” за
кратку причу „Габи”...

Нада Малек је члан Удруже-
ња књижевника Србије, Савеза
књижевника у отаџбини и расе-
јању и удружења „Прота Васа
Живковић” Панчево.

ИЗЛОЖБА СЛИКА У МУЗЕЈУ

РАДОВИ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПАНЧЕВА
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ЛЕПОТА СВЕТИХ МЕСТА

ПАНЧЕВАЧКЕ ЦРКВЕ
Цркве су одувек биле сигурно уточи-
ште, место окупљања и извор вере,
љубави и наде. Кроз историју оне су
сведочиле и добром и лошем. Оне су
чувари историје, народа и постојања.
Како Панчево има богату историју, тако
је богато и храмовима, који предста-
вљају симболе града и непроцењиву
културну баштину.

Црква Свете Ане

Ђорђе Вајферт, истакнути Панчевац,
визионар, индустријалац, оснивач и
гувернер централне банке, задужбинар
и колекционар. Немац пореклом, срцем
Србин, оставио је велики траг у српској
историји.

Ђорђе и Марија Вајферт су за своју
златну свадбу, односно за јубилеј педе-
сет година брака, саградили задужбину,
римокатоличку Цркву Свете Ане. Ђорђе
ју је посветио спаситељки Светој Ани,
по којој је његова мајка добила име.

Мала прелепа црква беле фасаде,
коју красе два бела анђела изнад улаза,
данас је споменик културе, који у сво-
јој унутрашњости чува дела познатог
сликара. Наиме, олтарску слику Свете
Ане и Богородице с малим Христом
насликао је Урош Предић.

Колико је изградња Цркве Свете Ане
за Панчево била важна, говори и чиње-
ница да је наш лист, „Панчевац”, 25.
јуна 1922. на насловној страни писао о
полагању камена темељца иако је у то
време та страна била резервисана за
политичка дешавања.

Римокатоличка црква
Карла Боромејског

Римокатоличка црква Карла Боромеј-
ског једна је од најстаријих грађевина
које красе старо, историјско језгро гра-
да. Саграђена је давне 1757, а Мино-
ритски самостан је изграђен годину
дана касније. Ово је једино место у гра-
ду где можете чути звук оргуља. За вре-
ме празника овде се сваке године одр-
жавају божићни концерти, док у току
године можете уживати у концертима
класичне музике. Недавно је управо ту
одржан „Класик фест”, на ком је, изме-
ђу осталих, наступио и прослављени
виолиниста Стефан Миленковић.

Евангелистичка црква

Евангелистичка црква је грађена у
периоду од 1904. до 1906. од жуте

цигле, по узору на цркву у Лајпцигу.
Ово је био изузетно важан догађај у
тадашњем Панчеву, а свој допринос
су дали готово сви становници без
обзира на веру и нацију.

Веома интересантна прича која се
везује за изградњу ове цркве јесте

прича о звонима, која су носила име-
на „Вера”, „Љубав” и „Нада”. Најве-
ће звоно је тежило 820 кг и звало се
„Вера”, друго 539 кг и звало се
„Љубав”, док је треће тежило 236 кг
и звало се „Нада”. Данас је црква
место одржавања културних догађа-

ја, као што је „Брас такмичење лиме-
них дувача”.

Црква са два торња

Успенска црква, или Црква са два тор-
ња, како је познатија међу Панчевци-
ма, јесте нешто што ћете прво видети

кад уђете у град из правца Београда.
Део је прелепе слике нашег града, зајед-
но с Римокатоличком црквом Карла
Боромејског. Својом архитектуром пле-
ни два века и привлачи пажњу посети-
лаца. Она је симбол града и поносно
стоји високо уздигнутих торњева са два
сата који непогрешиво показују исто
време, опомиње да време неумитно
тече и да свако треба добро да проми-
сли како ће га искористити.

Преображенска црква

Сакривена од погледа, своју лепоту је
ушушкала у зеленило уз обалу Тами-
ша, сигурна у наручју маргићанских
кућа. Саграђена је 1873. на рушеви-
нама спаљеног храма, у чијој архи-
тектури доминира неокласични стил
с примесама готике, романичког и
моравског стила. Један је од симбола
града и драг храм у ком се људи оку-
пљају за време празника због топле
атмосфере. Сузана Јанковић

Питер и Пакссунераздвојнијошотка-
ко је дечак спасао лисца као младун-
че. Међутим, сада их све раздваја:
одрасли који не разумеју истинску
повезаностдвојицепријатеља, раткоји
бесни у близини, непрегледна брда и
шуме пуне опасних створења... Има
ли наде за њихов поновни сусрет?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
где се налазе ваше границе. Књиге
из „Вулкана” добиће аутори следе-
ћих порука:

„То питајте моју ћерку тинејџер-
ку. Сваки дан истражује где су ми
границе и докле може да иде са
својим прохтевима.” 064/1442...

„Моја жена то најбоље зна. Ста-
не са звоцањем таман пре него што
мене стрефи срчка.” 063/0012...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање шта бисте ви пре-
творили у пепео:

„Оно што претварам у пепео сва-
ког дана већ двадесет година: новац
који дајем за цигарете.” 064/5292...

„Своје дневнике у којима пишем
како је један тежак кретен човек
мог живота. Срамота ме је што сам
веровала у то.” 062/1221... Д. К.

Два читаоца који до 18. августа, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитијиодговорнапитање: „Какав
кључ бисте волели да пронађете?”,
наградићемопоједномкњигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобател мрежи и 40,32 дина-
ра у Теленор и МТС мрежи.

Виктор, мали димничар из Прага,
носи шешир и повез преко ока и
са својим другарима кружи по кро-
вовима, где се понекад добацују
лоптом. Сплетом околности про-
налази веома важан кључ...

„Мали
димничар” 

Р. М. Марка

„Пакс” Саре
Пенипакер

Два читаоца који до 18. августа, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Каквом сусрету се надате?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте ПАН (размак) Вулкан (раз-
мак) текст поруке и пошаљите нa 1201.
Бруто цена СМС-а износи 40,18 дина-
ра у А1 и Глобател мрежи и 40,32 дина-
ра у Теленор и МТС мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Одрастати у Србији није нимало лако.
Ако ставимо по страни то шта се све
дешавало у претходних неколико деце-
нија, а и много раније, могло би се
рећи да ово тло никада није било мир-
но. Увек је било изазова с којима је
народ настањен на овом подрчју поку-
шавао да се избори на све начине. Али
ако изузмемо тежину дешавања и окол-
ности, ништа мање није било компли-
ковано сазревати у оваквој средини.
Школски систем је увек захтевао да
деца буду максимално ангажована како
би постигла добре резултате, а опет
након тих завршених школа, пронаћи
запослење је постао „Сизифов посао”.
У међувремену док су ђаци овде реша-
вали једначине са две непознате, на
неком другом конитиненту са за исти
разред контролни били неупоредиво
лакши. Бити ђак у Србији је увек под-
разумевало да си као запета пушка и
да кад год те неко нешто приупита
одмах испалиш све одговоре без раз-
мишљања. Сећам се да ми је бака при-
чала како је у основној школи имала
учитеља Косту који је био веома строг

и када их сретне да шетају улицом зау-
став их и испита таблицу множења.
Наши учитељи су били нешто лабавији
у свом понашању, али се дешавало да
ако се задесим у кући продице где има
просветних радника будем увек на неком
тесту. Значи увек је било потребнo бити
спреман и паметан. Без опуштања. 

У тим „мораш да знаш” периодима
живота од те констатне стрепње да нешто
не пропустиш то се заправо и деси. Нај-
више пропустиш да уживаш у стисању
знања и учењу о сјајним људима који су
живели на истом поднебљу. Неки дуже
неки краће, али довољно да њихов живот
или тај простор буде вечито обележен
делима која су оставили иза себе.

Од основен школе знам за Милоша
Црњанског, читала сам и учила о њему.
Али када сад помислим, нисам ништа
схватала и знала о њему. То су биле
неке песме, неке књиге, и нешто што
„мораш због школе”.

Када је почела пандемија, сви смо се
преселили у куће које су постале цео
наш свет. Мој „повратак” у кућу значио
је „одлазак” сна, јер сам по цео дан

одмарала и увече нисам
могла да заспим. Након
неког времена почела сам
да слушам поезију на „Јутју-
бу” и схватила како не
волим, већ обожавам песме
Милоша Црњанског. Оне
ми нису биле само помоћ
да се успавам већ и дру-
штво док шетам. Ходала сам
градом са његовим стихо-
вима у ушима и уживала.
Увек некако у мом крају у
центру града песме су поста-
ле динамичније и лепше.
Волела сам када наиђе песма
На улици, Живот или Мизе-

ра. Ову последњу сам први пут некако
баш осетила ходајући улицом Игњата
Барејевца, где се налази Гимназија. И
знате шта, потпуно сам заборавила бит-
ну ствар: Он је живео у Панчеву. Досе-
лио се 1921. године. Овде је до своје
удаје живела његова мајка Марина
(Марија) Вујић, ћерка градског капета-
на Панте Вујића. Доласком овде поста-
вљен је за суплента у панчевачкој Гим-
назији. Предавао је српски, историју и
земљопис, али му је била зато што је
био почетник наметнута и гимнастика.

Са својом супругом живео је овде до
средине 1922. године у често су се сели-
ли. Живели су у Змај Јовиној улици
бр.4 и 11 Старчевачкој улици бр. 1 која
се данас зове Жарка Зрењанина. 

И ето, није ни чудно што ме је његова
поезија потпуно опчинила, уз сазнања о
његовом животу као да су ми се склопили
делови слагалице. Уживала сам у спајању
са градом вођена неком енергијом коју
некада давно Црњански овде оставио. 

Неки од наших чувених људи који
тренутно живе у Панчеву имали су при-
лику да га упознају 1970. године када
је дошао у Атеље младих како би пред-
ставио своје старвалаштво. Његову „Апо-
тезу” говорио је глумац Мирослав
Жужић. Мирјана Марић

О ВЕЛИКИМ ЉУДИМА

Шетња са Црњанским

„ЖИВОТ” 

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

Све то не зависи од мене.

Сетим се како беше леп,
над водама дубоким неким,
као Месец бео,
са луком танким и меким,
један мост.

И, видиш, то утеши ме.

Не зависи од мене.

Доста је да тог дана,
земља око мене 
замирише преорана,
или да облаци пролете,
мало ниже,
па да ме то потресе.

Не, не од мене.

Доста ће бити ако, једне зиме,
из врта једног завејаног
истрчи неко озебло, туђе, дете
и загрли ме.



24 ЗАПИСИ
Петак, 13. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

Зоран Стефанов (38) фронтмен
је састава „Исказ”, етаблираног
бенда који иза себе има трина-
ест година искуства у виду насту-
па по клубовима и свим реле-
вантним фестивалима широм
Балкана и Европе. Са своја чети-
ри издата албума представља
стил који је најлакше описати
као енергетску бомбу. Стилски
често представљени као комби-
нација састава „The Pro digy”,
„Rage Aga inst The Mac hi ne” и
„Likin Park”, може се рећи да је
њихов микс хип-хопа, рока, мета-
ла, регеа и електронике управо
то. Једна од основних каракте-
ристика бенда су сарадње са еми-
нентним музичарима из разли-
читих жанровских структура.
Тако се, између осталих, на њихо-
вим албумима могу чути: „Ритам
нереда”, „Елементал”, „Ничим
изазван”, „Гоблини”, Марчело,
„Bad Copy”, Ајс Нигрутин, Скај
Виклер, Тимбе, Струка, Бвана,
Микри, „Eyesburn”, „Dog Eat Dog”,
„Hed PE”, Канџија и други.

ПАНЧЕВАЦ: Када се родило
интересовање да се бавиш музи-
ком?

ЗОРАН СТЕФАНОВ: Негде
пред крај средње школе поми-
слио сам да бих можда могао да
испричам своју причу кроз музи-
ку. У том периоду сам увелико
био у хип-хоп фазону, али сам у
сржи остао заљубљеник у рок и
метал музику. Од самог почетка
је идеја била да спајам жанрове.

• Да ли се сећаш својих музич-
ких почетака и прве песме коју
си направио?

– Наравно, прва песма се зва-
ла „Киша” и њен демо-снимак
је урађен 2001. године. Касније
је од те песме настала „Нова
зора”, која се нашла на првом
албуму „Натио”, из 2006. годи-
не. Чини ми се да још увек негде
имам запис те песме.

• Како је текао твој музички пут?
– Ух, не знам да ли имамо

довољно простора за толику при-
чу. У скраћеној верзији је било
овако. Прва екипа коју сам осно-
вао 2001. године звала се „Clas -
sick” и то је била стриктно хип-
хоп оријентација. Упоредо с том
причом постојао је и бенд „O-
Pozi tion”, који је с друге стране
гајио микс метал и реп музике.
Све до неке 2004. године кроз
обе приче су пролазили разни
људи, али је све остајало на мање-
више инфантилном и локалном
нивоу. Те 2004. године одлучу-
јем да самостално кренем у
музичке воде и први пут добијам
идеју да урадим нешто озбиљни-
је, колико год је у том тренутку
било могуће. Након две године
снимања, јурцања, учења свих
сегмената стваралаштва и тех-
никалија које нисам могао да
платим, у свакаквим условима и
неусловима родио се први албум
„Натио” (2006). Непуне две годи-
не после њега уследила је „Тео-
рија хаоса” (2008), која је издата
за „Uni ver sal Music”, нешто мање
од три године било је потребно
за „Ерос” (2011), док засад „Тана-
тос” (2014) остаје последње изда-
ње у виду албума. Након тога смо
прешли на издавање синглова. У
жељи да се снимају албуми и
објављују песме пресудни су били
наступи уживо, реакције људи,
прва турнеја с Марчелом 2007.
године и моје приступање бенду
„Sun shi ne”, такође 2007. године.

• Колико је подршка околи-
не важна?

– Важна је подршка људи који
вам значе и до којих вам је ста-
ло. То је све ствар самопоузда-
ња. Ја сам толико искрено веро-
вао у своју причу да је тешко
било пољуљати те темеље тре-
мом и питањем да ли ће то неко
прихватити или неће. Просто
сам морао да избацим из себе
све за шта сам мислио да вреди
пустити у етар. На крају дана се

људи вероватно највише и зака-
че за ту искреност која не може
да се одглуми.

• Када је и како основан састав
„Исказ”?

– У периоду настанка првог
албума није било идеје да посто-
ји бенд. Комплетан албум сам
направио желећи да буде само-
стално издање, јер је након чети-
ри године разних бендова, гру-
па и састава то једино имало
смисла. Бенд се саставио прак-
тично месец и кусур дана пре
прве промоције албума. Екипа
се састојала од људи који се мање
или више познају из града и са
журки, али су имали заједничко
то што је свако свирао неки
инструмент. Моја идеја је била
да албумом објединим људе који
иначе излазе и виђају се по истим
местима како бисмо заједно

направили журку у виду промо-
ције мог албума. Мало је рећи
да је промоција прошла добро,
било је феноменално. Прва свир-
ка с препуним клубом и одлич-
ном атмосфером. Свакако да нас
је тај талас све понео и убрзо се
од „ја” дошло до „ми”.

• Бенд је сарађивао с доста
музичара. Колико је то утицало
на ваш музички стил?

– Ја сам одувек волео да кажем
да сам сарађивао првенствено с
људима који су утицали на мене
и обликовали мој израз. Некад
су то старије колеге, док су некад
наши вршњаци, или млађи ауто-
ри. Част и привилегија је имати
потврду од таквих људи и креа-
тиваца за оно што радиш. Махом
је моја замисао била вођена тиме
да се прича најбоље исприча
ако постоји синергија људи који
деле мишљења, ставове и макар
донекле укус.

• Познат си као фронтмен бен-
да, а за шта си још задужен?

– Вероватно за све и за још
мало више. Компонујем, пишем
текстове, радим аранжмане, сни-
мам спотове, монтирам их,
радим визуелни идентитет, цртам
омоте албума, постере, логое,
радим логистику око издања,
менаџеришем, уговарам насту-
пе и возим на исте. Не смем
овде умањити помоћ коју доби-
јам од талентованих људи из
бенда, али верујем да је постав-
ка ствари од самог почетка таква
да је то моја прича у коју су
инволвирани људи из моје непо-
средне близине. Некако се та
традиција с првог албума пре-

нела и на остале и траје до дан-
данас. Махом није постојала
намера да буде тако, али се про-
сто тако све дешава. Некад је то
отежавајућа, некад олакшавају-
ћа околност. Свако је уплетен
онолико колико жели и може
да буде. Битно је да постоји раз-
умевање између људи и све може
да функционише. Кроз бенд су
пролазили људи, неки су ту од
почетка, неки су у пролазу, али
је све једно искуство и прича
која траје већ петнаест година.

• Бенд „Исказ” је познат по
веома аутентичном стилу оде-
вања, па све заједно оставља сна-
жан утисак. Карактеристичне су
маске које сте носили и пре него
што је било короне.

– Да, ја упорно говорим људи-
ма да смо знали шта нас чека
(смех). Маске су заправо омаж

средини из које потичемо и
нашем граду Панчеву. Оне су
алузија на физичко, али и умно
загађење у ком обитавамо. То је
био наш начин да тему свога гра-
да сликовито пренесемо на свој
израз и тиме дамо одговор на то
зашто звучимо и изгледамо тако.

• Поред музике, у последње
време си се бавио и водитељ-
ским послом. Како ти се допала
та улога?

– Морам да признам да је јако
занимљива. Однос с камером
сам већ створио снимајући спо-
тове и глумећи ту и тамо у неким
филмовима, па ми донекле цела
прича није била страна. Нарав-
но, и телевизијски интервјуи су
доста помогли, али сам се сада
нашао с друге стране микрофо-
на. Занимљиво је било што сада
постоји шаблон који ја пратим,
а не креирам, већ имам прили-
ку да га уобличим својим карак-
тером. Свакако је битно било то
што сам био позван због своје
музичке каријере, па ми није
било тешко да будем ја.

• Радиш и с младима, да ли
још постоје те радионице и како
си задовољан тим сегментом?

– То је нешто што ми јако
прија и на шта сам посебно поно-
сан. Најлепше од свега је прене-
ти знање и искуства млађим
генерацијама. Која је поента
чувати све вештине и стечена
знања за себе? Мислим да је
смисао постојања креативне
ватре пренети пламен на друге
потенцијалне уметнике и ства-
раоце. Лепота рада с младим
генерацијама и новим нарашта-

јима јесте у томе што ја учим од
њих колико и они од мене. Пет
генерација музичке „Хип-хоп
радионице” изнедрено је у сарад-
њи с Домом омладине Панчева,
а идеја је да се уради издање
које ће објединити те и наредне
нумере и представити музички
потенцијал омладине Панчева.

• Колико је Панчево као сре-
дина утицало на твоје стварала-
штво?

– Вероватно највише. То је сре-
дина у којој су ми урезана прва
искуства, односи с људима,
мишљења, идеје и ставови. Ком-
плетна атмосфера града је утка-
на у моје стваралаштво. Свакако
да је јако битно изаћи из гнезда и
обићи друге градове, мале и вели-
ке средине, јер је то пресудно за
ширење видика, разбијање табуа,
стереотипа и предрасуда. Ако бих

гледао кроз албуме, могло би се
рећи да је „Натио” = Панчево,
„Теорија хаоса” = Србија, „Кри-
тична маса” – „Ерос” = регион,
док „Танатос” качи и део Европе.

• Шта највише волиш у граду?
– Душа и есенција града су

људи. Сваки пут кад се прича
о граду и говори о томе да ли
је леп или није, заправо се
мисли на људе у њему. Панче-
во је некако компактно, имаш
осећај да знаш свакога, а опет
изнова и изнова упознајеш и
виђаш нове људе. Креативна
енергија Панчеваца је неверо-
ватна, много је успешних глу-
маца, сликара, писаца и музи-
чара потекло одавде.

• На шта си највише поносан
до сада?

– Можда би то била истрај-
ност. Шалу на страну, то су сва-
како сваки осмех и свака суза
произведени музиком коју ства-
раш и свака конекција људи која
се створила преко ове приче. Ту
мислим на познанства, друже-
ња и љубави између људи које
спаја наше стваралаштво. Пре-
леп је осећај кад си инспираци-
ја и мотивација некоме. Људи
нам шаљу фотографије и сним-
ке своје деце која играју уз нашу
музику, свог одласка на посао
уз нашу музику, својих венчања
с нашом музиком, летовања и
спонтаних окупљања, одевени у
наше мајице. Уметничке душе
сликају подстакнуте нашом енер-
гијом и музиком, неки се тето-
вирају. То је богатство о ком
нисмо могли ни да сањамо.

Мирјана Марић

Улица цара Лазара припада
територији Месне заједнице
Центар. Под овим називом
постоји од 1944. године, а
простире се од Војводе Радо-
мира Путника до Првомајске
улице. Кроз историју се зва-
ла Флоријанова (од 1820),
Краљева (од 1891), Громоно-
ва (по мађарском великашу,
од 1906), Улица цара Лазара
између два светска рата, па
Улица Адама Милера Гутен-
бруна (био је аустријски писац,
антисемита) у време немач-
ке окупације...

Лазар Хребељановић се
родио 1329. у породици вла-
стелина који је заузимао
високи положај на
двору цара Душа-
на. Женидбом
Милицом, ћер-
ком кнеза
Вратка Нема-
њића, добио
је титулу
кнеза и
додатно оја-
чао поли-
т и ч к е
позиције у
д р ж а в и .
Када се
Душаново
ц а р с т в о ,
п о с л е
њ е г о в е
смрти и
пораза бра-
ће Вукаши-
на и Угљеше
Мрњавчеви-
ћа на Мари-
ци, распало,
Лазар Хребеља-
новић, који је
већ владао тери-
торијом у сливу
трију Морава, на
управу је добио Ново
Брдо, Топлицу и Рудник.
Доцније је овим земљама
прикључио и Браничево и
Мачву с Београдом и пре-
стоницу из родног Новог
Брда преселио у Крушевац.

Имао је велику улогу у
мирењу Српске православне
цркве и Васељенске патријар-
шије – он и патријарх Сава
IV послали су у Цариград
хиландарске монахе као иза-
сланике, после чега је скину-
та клетва с мртвих српских
царева Душана и Уроша и
патријарха Јоаникија и с
мртвих и живих патријарха,
архиепископа, епископа и све-
штеника.

Истицао се у градњи мана-
стира. Данило III записује да
је кнез Лазар „горе и хумове

своје државе испунио обите-
љима монашких житилишта”.
Пред најездом Турака многи
монаси су уточиште нашли у
Лазаревој земљи, посебно
синаити, названи тако по свом
учитељу Григорију Синаиту.
Њихово седиште постао је
манастир Горњак, једна од
првих кнежевих задужбина.
Издао је 1380. године повељу
да се болници у Хиландару
сваке године даје по сто дука-
та и поклонио јој је и неко-
лико села. Наредне године
подигао је манастир Равани-
цу, која се сматра једном од
највећих и најлепших њего-

вих задужбина.
Те године, 1381, одбио је

напад Турака, а 1389. с њима
се упустио у одсудну битку на
Косову, у којој је погинуо.

Тело кнеза Лазара је после
Косовског боја сахрањено у
Цркви Вознесења Христа Спа-
ситеља у Приштини. Годину
дана касније синови Стефан
и Вук пренели су његове
мошти у Раваницу, а у време
сеобе Срба под Чарнојеви-
ћем 1690. године раванички
монаси су мошти Светог кне-
за Лазара пренели у Сентан-
дреју, а одатле на Фрушку
гору. За време Другог свет-

ског рата, 1942. године,
донете су у Саборну

цркву у Београду...
Његов углед

у народу је велики
јер је мудро водио
државу после
Душанове смр-
ти, старао се о
Цркви и њеним
храмовима,
посебно о
Хиландару, и
градио заду-
жбине, али је
н а ј в е ћ у
заслугу за
с т в а р а њ е
његовог кул-
та имала
мученичка
смрт на Косо-
ву.

Лазар је
проглашен све-

титељем већ
после Косовске

битке, а у народу
и цркви дата му је

титула цара. Њего-
ва светост произашла

је из поштовања основ-
ног хришћанског начела –

између царства небеског и
царства земаљског одабрао је
царство небеско.

Њему су посвећене цркве у
Плочици код Ковина, Моно-
штору, Хан Пијеску, Јасенку
и многим другим местима, а
велелепни Храм Светог кне-
за Лазара у Марибору пору-
шен је за време окупације
1941. године.

Лик Светог цара Лазара
представљен је на фрескама
у Раваници, Љубостињи, Гор-
њаку, Пећи, а сачуване су и
многобројне иконе, на који-
ма је представљен са оста-
лим светитељима или сам,
као „главоносни” – у левој
руци носи своју одсечену гла-
ву као симбол своје мученич-
ке смрти.

Црква га прославља 28. јуна.
Од Видовдана 1988. до авгу-

ста 1989. ћивот с моштима
Светог цара Лазара ношен је
кроз Србију. Из београдске
Саборне цркве, преко мана-
стира Врдника, Озрена, Тро-
ноше и Ћелија, затим Шап-
ца, Ваљева и Крагујевца, па
манастира Жиче, Љубостиње
и Павлице, однет је на Косо-
во. После помена на Газиме-
стану и боравка у Грачаници,
где су одржана свечана видов-
данска богослужења, мошти
су преко Ниша, Крушевца и
манастира Манасије пренете
у Раваницу. Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ЦАРА ЛАЗАРА

Кнез, херој и светитељ

Цар Лазар

Манастир Раваница
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АТМОСФЕРА ГРАДА УТКАНА 
У СТВАРАЛАШТВО



сирамо и тек понекад добијемо
нешто, попут поменуте донаци-
је од Месне заједнице или чам-
ца од риболовачког савеза, који
је сада један једини на Наделу,
а некад их је било на десетине...
Од једног суграђанина смо доби-
ли и неких 500 килограма ста-
рог кукуруза, којим хранимо
рибу. Овом приликом позивам
да се прикључе и сви други људи
добре воље којима је Надел на
срцу – апелује Миша.

Милиција чувала мрестилиште

Велики заљубљеник у Надел је
и Миле Ђорђевић (60), који је

као мали свакодневно долазио
овамо, иако је живео на другом
крају села.

– Долазио сам не само дању
већ и у пола ноћи, и то пешке,
не бих ли у 3 сата предухитрио
бројне Београђане, да ми не зау-
зму место испод моста и упеца-
ју бабушке испред носа. А било
је и риба и пецароша колико ти
душа иште. Долазили смо и зими
на клизање и хокеј, као и многи
профи клизачи из главног гра-
да, а сећам се да сам и касније
аутом вукао санке с децом по
леду. Када је реч о данашњици,
наставићемо ово да сређујемо и
одржавамо, само да се повећају
ниво и проток воде... – истиче
Миле.

И нешто млађи Небојша
Васиљковић (45) памти лепе
наделске дане...

– Надел је био природно мре-
стилиште и бројне рибе из Дуна-
ва долазиле су овамо да се раз-
множавају. Међу њима је било
и много шарана капиталаца од
двадесетак килограма. Толико
их је било да је милиција мора-
ла да стоји на мосту због крађе
рибе. Вода је била толико чиста
да смо се овде редовно купали,
а жене су некада прале веш и
зими су угоститељи користили
лед из Надела. Нажалост, сада
је тако како је, али све би било
неупоредиво боље када би пре-
стало загађење – апелује Небој-
ша.

Из његових уста у њихове (зага-
ђивачке) уши и нарочито у
савест...
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Многи са сетом памте времена
када је природа била најбоље
место за одрастање малишана.
А како свако насеље има једно
такво главно стециште, за небро-
јене Старчевце то је, до пре два-
десетак година, несумњиво била
река Надел. (Тако је сви зову,
иако јој је званичан назив са „а”
на крају.)

И док су некадашњи клинци
тамо проводили дане и дане (па
и ноћи), што лети на пецању и
купању, што зими зарад враго-
лија на леду, изненада је, мал-
тене одједном, све то нестало.

Свакако да је то последица
неког новог доба, али много више
и неких нечастивих (загађивач-
ких) работа.

Међутим, ништа, па ни наре-
чене гадости, неће зауставити
(не)малу екипу фанатичних
заљубљеника у природу у њихо-
вом спасилачком походу за спа-
савање ове небрушене дивоте.

Фанатичних, наравно, у нај-
позитивнијем смислу те речи...

Група од неколико десетина
чистих ентузијаста већ година-
ма се грчевито бори за спас јед-
не од најшароликијих оаза при-
роде у окружењу – реке Надел
(премда се неки не слажу да је
то уопште река, већ сматрају да
је „само” систем канала).

Било како било, ова спороте-
кућа вода у својих осамдесетак
километара лењог и у последње
време готово усахлог тока, на
путу за ивановачки Дунавац,
можда је и најживописнија у
делу који протиче покрај Стар-
чева.

Загађивачи 
руинирали ризницу

А многи Старчевци, пре свега
житељи Горњег краја тог места,
деценијама су по логици ствари
упућени на ту издашну природ-
ну екумену. Издашну биљним и
животињским светом, као и
разноврсним могућностима за
здраво одрастање деце. И сви
они који су тамо проводили пре-
дивно детињство, уживајући у
пецању, купању, клизању, били
су ужаснути средином деведе-
сетих година прошлог века, када
је ова ризница почела да копни
и тамни.

За све то „најзаслужнији” су
били безобзирни загађивачи
(лоцирани у нижем току, јужно
од Ковачице) који отада почи-
њу да нехајно и некажњено испу-
штају отпадне воде.

И хемикалије су учиниле сво-
је, па је Надел веома брзо остао
без своје фауне, док је сам ток
почео да се гаси, забарује и зара-
ста у разну травуљину.

Све то су дуго и немоћно,
тешка срца, посматрали поме-
нути заљубљеници, уз понеки
јалови покушај и још јаловија
обећања надлежних да ће доћи
до некаквих бољитака, превас-
ходно у погледу одмуљавања.

И чекали су до пре пет годи-
на, када су углавном сопстве-
ним снагама и уз надасве огром-
ну покретачку силу звану љубав
кренули у беспоштедну борбу за
спас Надела и под тим називом
формално се организовали у
удружење спортских риболова-
ца, али са основним циљем не
да пецају, већ да учине све како
би рибе, и живот уопште, врати-

ли у вољено место саздано од
успомена.

Све више излетника

Први међу једнакима је пред-
седник удружења Зоран Васиљ-
ковић. Он станује непосредно уз
саму обалу поменутог водотока,
за који га од рођења као пупча-
ном врпцом везује бесконачно
много предивних успомена:

– На самом старту у фокусу
нам је била десна страна од моста
на изласку из Старчева, то јест
на путу ка Омољици, тамо где је
некада, до осамдесетих година
прошлог века, постојало веома
популарно купалиште познато
као Ваљара. Када смо кренули у
рашчишћавање, то је била пра-
ва мешавина депоније и џунгле,
па нам је требало много дана и
труда да све то прокрчимо. А
када смо коначно радове приве-
ли крају, отворили смо тај део
Надела, који зовемо језеро, како
би се видела сва његова лепота.
Ту смо пре две године, помоћу
донације наше Месне заједни-
це, саградили одмориште, а про-
шле године смо засадили осам-

десет брестова. У поменутом лет-
њиковцу се окупљамо на састан-
цима, а све чешће има и многих
других људи – од разних путни-
ка намерника, који ту на неко
време зауставе аутомобиле како
би мало предахнули, па до бело-
светских бициклиста. То је запра-
во и била једна од наших прво-
битних намера: да свако коме
се овде допадне може да заста-
не и проведе опуштајуће тре-
нутке. Спремили смо и два пла-
тоа за печурке, које очекујемо
од „Зеленила”, јер су нам пози-
тивно одговорили на допис.
Никако да стигну, али ми смо
стрпљиви... То ће нам добро доћи
јер је све више излетника, и то
младих с породицама. С те стра-
не смо очигледно на добром путу
– наводи Зоран.

Међутим, што се тиче њихове
првобитне тежње, побољшања
квалитета воде у Наделу, пред-
седник признаје да се ту није
превише напредовало.

– Нажалост, појединци који
испуштају недозвољене матери-
је у реку, и даље то чине, иако
изгледа много ређе. Штавише,
утисак је, додуше одокативним
сагледавањем, јер нисмо ради-
ли никакве званичне анализе,
да у последње време све делује
чистије, а томе у прилог говори
и појава живог света. Види се да
има рибе, иако ни близу као
некад, као и жаба, птица, а међу
њима и корморана, тих неумо-
љивих ловаца, који не би ни
долазили да је овде пустош.
Добар наговештај за нас је и то
што је председник владе Војво-
дине у мају посетио место изград-
ње црпне станице у околини
Јабуке која треба да пребацује
воду из Тамиша у Надел, и то у
озбиљној количини од око три-

ста литара у минуту. Та снага би
умногоме допринела да се поја-
ви и риба, што би ишло наруку
нашим стремљењима. Иначе,
већ око три-четири године у
овом делу Надела је сасвим при-
стојан ниво воде, која је пре тога
била готова пресахла – каже овај
Старчевац.

Било рибе „чак” и за криволов!

Од неколико десетина званич-
них чланова Удружења спорт-
ских риболоваца „Надел” њих
двадесет петоро је већ платило
овогодишњу чланарину, што за
овакве приче није мало, као ни
број од десетак посвећеника, који
чине тврдо језгро, јер је обично
у сличним покушајима књига
сведена на једно до два имена.

Све њих везује и стимулише
неизрецива љубав према Наде-
лу, као и бројне успомене на
детињство преведено у овој оази
природе.

Међу онима с најдужим надел-
ским стажем је Паја Богут (67),
који је године провео на тој води
као рибочувар.

– Имало је и шта да се чува,
јер је Надел био крцат свим
врстама рибе – од шарана, шту-
ке и сома, па до бандара и лиња-
ка. Имао сам три чамца и дано-
ноћно јурио кривокрадице; доду-
ше, неким „ситнијим” сам и
опраштао, али оним безобра-
зним и алавим никако нисам
гледао кроз прсте, а било их је и
с метлицама, бубњевима и свим
осталим алатима. С друге стра-
не, и ја сам волео да пецам, па
сам поред осталог имао и лепе
примерке шарана и, рецимо,
штуку од преко четири килогра-
ма. А онда је уследило око два-
десет година мртвила. Ипак,
чини ми се да се ствари поме-
рају, само да људи не бацају сме-
ће и не загађују – каже Паја.

Један од најагилнијих је и
његов готово исписник Мило-
мир Миша Јовановић (69):

– Увек сам расположен да дам
допринос на све начине, да ли
приликом садње брестова или
насипања земље, да ли кроз
редовно кошење и одржавање
излетишта или када је реч о
порибљавању – шта год да упе-
цам, све донесем овамо, као и
већина других чланова. Као нека-
дашњи ловац могу да посведо-
чим да је овде било и на хиљаде
патака, а данас тек понека. Ипак,
враћају се лагано, с повратком
рибе, па, ето, пре извесног вре-
мена видео сам на хиљаде малих
бабушки како чекају да уђу из
смера Дунава на улазу ка Омо-
љици, али због нижег нивоа и
бетонске преграде нису могле
да пређу на нашу страну. Поред
тога, потребне су нам и клупе,
печурке и други детаљи, јер све
више људи свраћа овамо. Гото-
во све сами морамо да финан-

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.

Мачорчићи
Ова два мачорка – црно-бели и сиво-
бели – подметнута су једној мама
маци пошто су пронађени као сисав-
ци. Одвојени су од мајке са месец до
месец и по дана и сада траже сигур-
не домове што пре.

Умиљати су, једу чврсту храну и
пију сами, али су ту где се сада налазе
нажалост изложени опасности од паса.

Све друге информације могу се добити позивом на кон-
такт-телефон 064/416-92-73.

Kоштана
Ова женкица је пронађена на улици
још док је била сасвим мала. Након тога
је донета у једну породицу, док се не
излечи, а сада се успешно опоравила.
Примила је и прву вакцину, па је чекају
још ревакцина и стерилизација.

Будући да живи привремено у малом
стану с троје људи и још једним усвоје-
ним псом, хтела би што пре да се скући застално.

Обезбеђени су храна за прво време и превоз до нових вла-
сника, само да нађе сигуран и леп смештај. Заинтересовани
могу да се јаве на телефон 064/085-40-04.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ТРАЈЕ БЕСПОШТЕДНА БОРБА ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ ИЗ СТАРЧЕВА

ЖИВОТ СЕ КОНАЧНО ВРАЋА У НАДЕЛ?!

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕЦАЊУ ЗА ДЕЦУ

ПРЕТВАРА СЕ У ТРАДИЦИЈУ

Чланови Удружења спорт-

ских риболоваца „Надел”, у

циљу враћања младих при-

роди и овом чаробном

месту из њиховог детињ-

ства, већ шесту годину

организују такмичење у

пецању на пловак за децу

до петнаест година.

Тако је и у недељу, 8. авгу-

ста, на некадашњој „Ваљари”

на Наделу одзив поново био

одличан – надметало се педе-

сетак малишана.

На крају је укупно упецано

више килограма рибе, а најбо-

љи је био Лука Крстић, док су

друго и треће место освојили

Лазар Ђорђевић и Урош

Живановић. 

Коначно има воде у Наделу

Чланови удружења свакодневно раде за опште добро

Добра је и за заливање младица

Ваљара – некад купалиште, данас (постаје) излетиште



Пораз од Жаркова 
у архиви

У суботу долази
шабачка Мачва

Неће љубитељи најважније ства-
ри на свету у нашем грду иоко-
лини по лепом памтити преми-
јерни меч нове сезоне Прве лиге
Србије.

У првом колу, прошлог викен-
да, панчевачка „дизелка” је госто-
вала у главном граду, где је на тере-
ну крај Макишке шуме претрпела
тежак и убедљив пораз: ОФК Жар-
ково – Железничар 3:0 (2:0).

Била је то једна од најслаби-
јих партија панчевачког тима у
последње време. „Дизелка” је
деловала бледо и безвољно, па
су јој момци домаћег тима очи-
тали праву фудбалску лекцију.
Нису се жарковачки младићи
уплашили великих и звучних
имена у редовима гостујуће еки-
пе. Напротив. Поигравали су се
са одбраном „дизелке” и сваку
шансу претворили су у голове.
Жарково је од самог почетка
утакмице наметнуло свој ритам
и већ после неколико минута
искористило је тежак кикис у
одбрани гостујућег тима и дошло
је до предности. Тако рано вођ-
ство Жаркова као да је опреде-
лило даљи ток утакмице. Дома-
ћи тим је деловао све убедљиви-
је, а „Жеља” је постајао све бле-
ђи... Срљали су момци које пред-
води тренер Драган Аничић из
грешке у грешку, једноставно,
ништа им прошле суботе није
полазило за ногом. Олако су при-
мали голове, а пропуштали су и
оне прилике када су многи већ
видели лопту у голу ривала...

– Ово је најгора утакмица од
када сам ја у Железничару.
Можда је најгора и у мојој кари-
јери. Није срамота изгубити, али
на овакав начин – јесте. Ништа
нисмо показали на терену, као
да ништа нисмо ни тренирали.
Јако сам разочаран. Утакмице
се добијају и губе, има још мно-
го да се игра, али из овог тешког
пораза морамо да извучемо поу-
ке и да већ на следећој утакми-
ци покажемо да је ово био само
слаб дан – рекао је после меча
шеф стручног штаба тима из
нашег града Драган Аничић.

Железничар је у Жаркову
играо у саставу: Живковић, Кона-
тар, Плавшић, Ж. Марковић,
Петровић, Ђорђевић, Бечелић,

Јовановић, Протић, Томовић и
Сикимић, а прилику су добили
и: Л. Марковић, Костић, Андић,
Станимировић и Илић.

Прилику да поправе блед ути-
сак из првог кола новог шампи-
оната фудбалери „Жеље” имаће
већ у суботу, 14. августа. Иако
ће бити на великом искушењу,

јер им у госте долази бивши
суперлигаш, бело-плави немају
избора. У дуелу са шабачком
Мачвом морају да иду на побе-
ду. Овај сусрет ће бити упамћен
и по томе што ће по први пут у
прволигашкој конкуренцији
„Жеља” имати и подршку са три-
бина. Утакмица почиње у 17. 30.

СПОРТ
Петак, 13. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРРИПРЕМЕ ЏУДО КЛУБА ТАМИШ У МАНАСТИРУ ПОГАНОВО

МЛАДИ БОРЦИ – СЈАЈНЕ ДЕВОЈКЕ И МОМЦИ
Да, Џудо клуб Тамиш дефи-
тивно је другачији од других!
Овај спортски колектив је за
кратко време показао како се
треба односити према својим
најмлађим члановима.

Док су другима најважније
месечне чланарине, у Џудо клу-
бу Тамиш најважнији су осме-
си на дечијим лицима.
Али и тренира се, веома озбиљ-
но.

Зато су челни људи ове све
популарније панчевачке спорт-
ске дружине, осмислили и спро-
вели у дело још једну једин-
ствену акцију – одвели су своје
чланове на припреме у ман-
стир. Права је реткост у срп-
ском спорту, чак је ово можда
био и први пут, да неки клуб
обави припреме у манастиру!

Да, у среду, 4. августа, два-
десеточлана експедиција Џудо
клуба Тамиш кренула је пут у
близини села Поганово, неда-
леко од Пирота. Млади панче-
вачки борци и њихови тренери
су базичне, кондиционе при-
преме обавили у прелепом
амбијенту Старе Планине, а
експедицију из нашег града
дочекао је игуман манстира
отац Мардарије.

Поред тога што су вежбали
и по три пута дневно, мали
борци су се на овим припре-
мама учили и неким другим
вредностима, а оно што је нај-
важније – уче се да постану
добри људи.

Поред квалитетних тренин-
га, било је времена и за сло-
бодне активности, па су се тако
млади џудисти и џудисткиње
освежили у реци Јерми, а током
једне од вечери обишли су и
разгледали Пирот.

Део експедиције ЏК-а Тамиш
на овим припремама чинила
је и наша трофејна џудистки-
ња и вицешампионка Европе
Андреа Стојадинов, која се вра-

ћа у тренажни процес после
неугодне повреде.

– Захвални смо пре свега игу-
ману Мардарију, али и свима
у манстиру. Заиста су нас људи
прихватили максимално, а има-
ли смо услове готово као у
неком хотелу. Оно због чега
сам посебно срећан, јесте чиње-
ница да су наши клинци и клин-
цезе одушевљени и презадо-
вољни. Како сами кажу, лепше
имје било овихнеколико дана
у Поганову него на мору. Ради-
ло се озбиљно, тренинзи су били
тешки и захтевни, али спрово-
дили су се у прелепој, фанта-
стичној, готово нетакнутој при-
роди. Тешко је овај боравак

описати речима, то искуство
једноставно мора да се дожи-
ви. Долазила је и медијска кућа
из Ниша да направи прилог о
нашем клубу, ма сви су били
одушевљени што смо ту. Знао
је и игуман манастира да сед-
не са нама, да поразговара са
децом, заиста, ове припеме су
биле пун погодак – рекао је по
повратку из Поганова први
човек ЏК-а Тамиш Ненад Нова-
ковић.

Са борцима су радили тре-
нери Неда Остојић и Алекса
Стојадинов. Темпо тренинга је
био веома јак, али будући џудо-
шампиони све захтеве својих
учитеља без поговора спрово-
дили су у дело.

Са тренинзима се наставља
и по повратку у Панчево, јер
џудисткиње и џудисте Тамиша
очекују нова искушења. Већ 22.
августа они путују на нове при-
преме, овога пута у Врњачку
Бању, где ће провести седам
дана. Тамо ће учествовати на
међународном кампу, у коме
ће боавити још две стотине
младих бораца из других клу-
бова. На овим припрема ради-
ће се тренинзи на татамију, а
пут Врњачке Бање кренуће два-
десет чланова ЏК-а Тамиш.

САРАДЊА ДОБРИХ ЉУДИ СТАРТ И У НИЖИМ
ЛИГАМА

ФК Железничар и Удружење

добрих људи „Огњиште” успо-

ставили су сарадњу.

Део прихода од улазница

када „Жеља” буде играо као

домаћин биће преусмерен на

рачун Удружења „Огњиште”

за помоћ тешко оболелој деци

и породицама са социјалним

потребама.

Због епидемиолошке ситуа-

ције у нашој земљи број кара-

та је ограничен, па сви они

који би желели да гледају

добар фудбал и уједно буду

хумани и учине неко добро

дело, ово је идеална прилика

за то.

Предстојећег викенда стар-

тује првенствена трка за

бодове и у нижим фудбал-

ским лигама.

У Српској лиги група „Вој-

водина”, у недељу, 15. авгу-

ста, од 17 сати, у Сакулама

се састају Борац и Динамо

1945.

Када је Војвођанска лига

„Исток у питању”, у Војводи

Степи, у суботу, играју Црве-

зна звезда и старчевачки

Борац, а у недељу, у Омољи-

ци, Младост дочекује Војво-

дину 1928. Оба меча почињу

у 17 сати.

Оптшински дерби Прве

јужнобанатске лиге игра се

у Иванову где се састају

Стрела и Јединство Стевић

из Качарева. У Павлишу

играју Црвена звезда и Југо-

славија из Јабуке, Долово

дочекује Хајдучицу, у Алибу-

нару се састају Будућност и

Стрела из Банатског Новог

Села, а у Ковину Раднички

и Стари Тамиш. Све утакми-

це су на програму у недељу,

15. августа, од 17 сати.

ПРОТИВ МАЧВЕ – НА ПОБЕДУ!

У уторак, 10. августа, у про-

сторијама клуба одржана је

конференција за новинаре на

којој су говорили шеф струч-

ног штаба Драган Аничић и

један од најбољих играча

Железничара Лука Петровић.

– Жарково морамо што пре

да заборавимо и да идемо

даље. Урадили смо анализу

свега што се издешавало и

прионули на посао. Очекује

нас тежак сусрет са Мачвом,

екипом коју сам дуго предво-

дио. Шапчани имају врло

добар тим и сигурно нам неће

бити лако, али ми имамо свој

циљ. Идемо на победу – рекао

је Аничић пред окупљеним

новинарима.

И брзоноги Лука Петровић,

од кога се ове сезоне очекују

још боље партије у дрерсу

„дизелке” подгрејао је оптими-

зам пред тежак сусрет.

– Нисмо били на свом нио-

ву у Жаркову. Нисмо задовољ-

ни ни игром ни резултатом

наравно, јер знамо шта може-

мо и колико вредимо. Мачва

је добар тим, али ми пред сво-

јим навијачима желимо да

остваримо добар резултат –

додао је Лука.

ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЖЕЛЕЗНИЧАР ДОЧЕКУЈЕ БИВШЕГ СУПЕРЛИГАША



На радост великог броја спор-
тиста и љубитеља трчања, у
Босни и Херцеговини је ове
године одржан први Ултра-
маратон (кружни ултрамара-
тон) и то баш у граду Цазину,
где су недавно на стадиону
ФК-а Крајина завршени радо-
ви на новој тартан атлетској
стази, првој у Унско-санском
кантону.

У суботу, 7. августа, одр-
жан је ултрамаратон у трча-
њу на шест, дванаест и два-
десет и четири сата, као и
трке на 50 и 100 километа-
ра. Стаза је сертификована
па је на основу резултата била
могућа квалификација так-
мичара за европско и свет-
ско првенство.

Први „БИХ ултрамаратон”
је угостио многе елитне так-
мичаре, репрезентативце,
прваке и рекордере из готово
целе Европе. Из Аустрије су
учествовали Rai ner Predl (свет-
ски рекордер, репрезентати-
вац, државни рекордер и
првак), Andre as Mic ha litz
(светски рекордер, репрезен-
тативац, државни рекордер и
првак), Ulli Stri ed nig (светска
првакиња, репрезентативка и
првакиња), надметали су се и
тркачи из Словеније Наташа
Робник (репрезентативка,
државна рекордерка и прва-
киња), Мирко Миклич (селек-
тор репрезентације и држав-
ни првак), Немица Edda Bau -
er (учесница многих ултра
такмичења по свету)... Из оста-
лих земаља наступили су трка-
чи из Италије, Србије, Хрват-
ске, Швајцарске и БиХ.

На задовољство тренера и
председника АК-а Панони-
ја из Панчева Саше Стоји-

ловића, много успеха на
овом такмичењу имали су и
наши суграђани. Победу у
ултрамаратону на шест сати
извојевала је Љиљана Тасић,
док је прослављени марато-
нац Жељко Зељковић био
трећи у истој дисциплини.
Треба напоменути да је
Љиљани ово било 99. уче-
шће на маратонима тако да
ће наредна трка бити посеб-
но прослављена и обележе-
на, како у АК-у Панонија,
тако и у Удружењу „Мара-
тонци–Панчево”.

Из популарног панчевач-
ког атлетског клуба стиже још
лепих вести. На адресу АК-а
Панонија је пре неки дан сти-
гао и позив заменика селек-

тора за пионире и јуниоре
Српског атлетског савеза Еми-
ра Бекрића. Као млада нада
и перспективни атлетичар на
летњи атлетски камп који ће
бити одржан од 22. до 29.
августа позван је и „панонац”
Владимир Мирков.

Поред ових активности АК
Панонија се увелико припре-
ма за организацију јесењег
„Фокс трејла” који ће бити
одржан 30. октобра на Дево-
јачком бунару. 

Стар че вач ки Раг би клуб Борац
наста вио је лепу тра ди ци ју. Про -
шлог викен да је по три на е сти
пут орга ни зо вао тур нир вете ра -
на и још јед ном се пока зао као
изу зе тан дома ћин.

Поред еки пе дома ћег клу ба,
гости на овој тра ди ци о нал ној и
лепој спорт ској мани фе ста ци ји
били су и вете ра ни из: Хрват -
ске, Босне и Хер це го ви не, Нор -
ве шке, Ита ли је и Срби је.

Први меч на тур ни ру оди гра -
ле су девој ке и то про тив еки пе
„кор пу лент ни јих” мома ка. Тим
„кор пу лент них” био је саста вљен
од сед мо ри це нај те жих игра ча
из свих еки па, а доња гра ни ца
за ула зак у еки пу изно си ла је
135 кило гра ма теле сне тежи не.
Иако је резул тат био у дру гом
пла ну, тре ба напо ме ну ти да је
овог пута пре су ди ла гра ци о зност
и брзи на дево ја ка које су изво је -
ва ле вред ну побе ду.

Све утак ми це после отва ра ња
биле су пра ва при ли ка за све

истин ске заљу бље ни ке у игру са
јаја стом лоп том да ужи ва ју у
раг би-мај сто ри ја ма „мла ди ћа”
од којих су неки озбиљ но зага -
зи ли и у осму деце ни ју живо та.

– Наше дру же ње и при ја тељ -
ство дати ра још из про шлог века
када смо се так ми чи ли као сени -
о ри, а
после пау зе због коро не опет смо
дошли у Стар че во и сре ли ста ре
спорт ске при ја те ље што надам
се при ја сви ма – рекао је Бру но
Кози на из Сиса ка.

Као и увек у Стар че ву, све је
било на изу зет ном нивоу, а пре -
пу ни ути са ка били су сви гости
Раг би клу ба Борац.

– Мислим да сам четвр ти или
пети пут гост на овим дру же њи -
ма у Стар че ву, а сигу ран сам да
је орга ни за ци ја ове годи не дости -
гла нај ви ши могу ћи ниво. Захва -
лио бих се дома ћи ни ма на све -
му и нарав но, види мо се дого -
ди не – није крио сво је оду ше -
вље ње Стан ко Љешић из Ста -

ван ге ра (Нор ве шка).
Јаја ста лоп та спа ја људе, то је

дефи ни тив но, али раг би сти се
увек дру же дру га чи је од оста -
лих.

– Ми у Вршцу има мо ту несре -
ћу да је наш тур нир месец и по
дана после стар че вач ког. То кажем
јер Стар чев ци сва ке годи не поди -
жу лестви цу у орга ни за ци ји па
на тај начин при мо ра ва ју и нас
оста ле да дамо свој мак си мум.
Иско ри стио бих при ли ку да позо -
вем све љуби те ље игре са јаја -
стом лоп том да дођу на тур нир у
Вршцу 18. сеп тем бра – додао је
Алек сан дар Лазин из Вршца.

Заи ста, сви у Раг би клу бу
Борац дали су све од себе како
би овај тур нир био дуго упам -
ћен.

– Пре све га бих се захва лио
дома ћи ни ма на пози ву који
нисмо могли да одби је мо, а после
тога и на самој орга ни за ци ји.
По мом скром ном мишље њу ово
је до сада нај бо ље орга ни зо ван
тур нир у Стар че ву и све честит -
ке мом ци ма на тру ду – рекао је
Андри ја Петро вић из Зени це.

Игра са јаја стом лоп том у
месту надо мак Пан че ва има дугу
тра ди ци ју. Раг би се у Стар че ву
воли и негу је, а један од нај ве -

ћих заљу бље ни ка у ову игру
сигур но је и Ради вој Ћосић који
целог себе даје и у раду са нај -
мла ђим раг би сти ма.

– Потру ди ли смо се да све
буде на висо ком нивоу. Као и
увек када су ова кви сусре ти у
пита њу – сви су побед ни ци. Не
тре ба забо ра ви ти да се вете ран
поста је када се напу ни 35 годи -
на, а овде су били игра чи који
има ју пре ко шезде сет и седам -
де сет годи на – додао је попу -
лар ни Ћоле.

Један од дома ћи на, који је
тако ђе свој живот посве тио јаја -
стој лоп ти јесте и Игор Тома -
шић. После још јед ног вете ран -
ског тур ни ра и одлич не орга ни -
за ци је, може да буде поно сан на
себе и сво је сарад ни ке.

– У вете ран ском спо р ту резул -
тат је увек у дру гом пла ну, а
пра ва ствар је тако зва но „тре ће
полу вре ме” где се при се ћа мо
играч ких дана и разних анег до -
та са утак ми ца, дру же ња, путо -
ва ња и при пре ма. Надам се да
смо као дома ћи ни испу ни ли оче -
ку и ва ња свих гости ју из Срби је
и Евро пе – иста као је Игор.

Раг би у Стар че ву – тра ди ци ја
која живи. Раг би клуб Борац –
колек тив за пошто ва ње.

СПОРТ
Петак, 13. август 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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Још један одличан
наступ панчевачких
триатлонаца

Следи надметање 
у Сомбору

У недељу, 8. августа, на Вршач-
ком језеру је одржана трка
Првенства Србије у акватлону,
дисциплини триатлона која се
састоји од 1.000 метара плива-
ња и 5.000 метара трчања. Орга-
низатор ове сјајне трке био је
ТК Ахил из Вршца. У веома
јакој конкуренцији, панчевач-
ки Триатлон клуб Тамиш пред-
стављало је укупно 23. такми-
чара свих узрасних категори-
ја.

Најуспешнији су били Ања
Давидовић и Марјан Лукић.
Њих двоје су освојили друга
места у апсолутној конкурен-
цији и тако су постали вице-
шампиони државе. На побед-
ничком постољу се нашао и
Богдан Јелача, који се окитио
бронзаним одличјем у апсолут-
ној конкуренцији.

Сјајни су били и остали три-
атлонци Тамиша који су се на
овом престижном такмичењу
окитили медаљама.

У конкуренцији млађих каде-
та Новак Перишић је зарадио
бронзу, док је Војин Давидо-
вић заслужио најсјајније одлич-
је у надметању кадета. У истој

конкуренцији Стефан Бирка је
трећи стигао на циљ. Хана Гаће-
ша је освојила бронзано одлич-

је у групи млађих јуниора, док
је Богдан Јелача био најбржи у
овој конкуренцији, а Вукашин

Стевановић је освојио сребрну
медаљу. Огњен Перишић је три-
јумфовао у конкуренцији јуни-
ора, баш као и Ања Давидовић
у групи млађих сениорки.
Милена Митић је освојила зла-
то, а Владислава Милчић сре-
бро, у групи такмичарки од 41
до 50 година. Петар Переги је
победио у надметању триатло-
наца од 31 до 40 година, а Мар-
јан Лукић у конкуренцији од
41 до 50 година. Слободан Стан-
чул је у овој групи освојио брон-
зано одличје.

Сезона се наставља трком
Купа СТУ, 22. августа, у Сом-
бору.

Триатлонци Тамиша су се у
суботу, 7. августа, такмичили
и на међународном пливачком
маратону Ада Међица. И на
овом такмичењу освојили су
много медаља. 

Слободан Станчул је освојио
најсјајније одличје у апсолут-
ној конкуренцији у трци на
1.250 метара. На истој дистан-
ци тријумфовао је и Милош
Петровић, у групи такмичара
од 18 до 20 година, док је Коста
Мирковић био најбржи у кон-
куренцији пливача од 40 до 44
године. Драшко Петровић је
заслужио златну медаљу у трци
на 2.500 метара, у надметању
пливача од 55 до 59 година, а
Иван Тешић је на истој дис-
танци био најбржи у конкурен-
цији такмичара од 30 до 34
година. 

АТЛЕТСКИ КЛУБ ПАНОНИЈА РАДИ ПУНОМ ПАРОМ

НОВИ ТРОФЕЈИ ЗА 
ЉИЉАНУ И ЖЕЉКА

ТУР НИР У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ РАГ БИ КЛУ БА БОРАЦ

СТАР ЧЕ ВО У ЗНА КУ ЈАЈА СТЕ ЛОП ТЕ

Стране припремио
Александар
Живковић

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АКВАТЛОНУ

АЊА И МАРЈАН ВИЦЕШАМПИОНИ СРБИЈЕ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Lb3

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК



И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пажња
Наши наследници, кад су мали, гледају у нас као у светлост.

    И кад жмуре знају да смо за њих ту.

    Чине они то и касније, пошто постану своји.

    Тај ужитак и то поверење не смеју им се ускратити.

    Напротив, будна пажња увек мора бити ту.

    Чак и када помисле да смо им окренули леђа.

    Нека их, нек понекад вијугају тако, то им је посао.

    И, подржати их: зато се безусловна љубав тако зове.

Припрема
Пре него што пођеш на дуг пут.

    И пошто се с њега вратиш...

    А желиш да наставиш даље.

    Или да кренеш из почетка.

    Било да полажеш животне испите.

    Било да у свакодневици размењујеш мисли.

    Увек ти је потребна припрема.

    Најбоља је она што креће од првог самосвесног дана.

Одмах
Стискаш разнобојне дугмиће у својој глави.

    У недоумици си, проблему, и не знаш шта ти је чинити.

    Одлажеш одлуку за сутра, па за сутра, па...

    Неке ствари не смеју да чекају.

    Истекне им рок трајања.

    Зато постоје моменти који су прави.

    Они у којима те више није страх.

    Да донесеш одлуку одмах.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

17. септембра – награда је ваша.

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

Наградни конкурс
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Никола, Душане
и Ивана,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу.

                      Редакција

Уживанција у Сутомору!
Пуно поздрава листу „Панчевац” и свимнашим суграђанима..       Никола Симић

Слап Крчић.

У време када смо ми

били, слап је нажалост

пресушио, али поглед на

реку је очаравајући.

Уз слап Крчић везана је

и једна легенда која каже

да ће људи поново изгра-

дити мост када престану

међусобно ратовати и да

од тада, Крчић неће више

пресушивати.                   

Велики поздрав од

Душана и Иване


