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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Време је за
пријатеље
Још један круг око сунца лагано се завршава... Полако ће се
сводити рачуни, подвлачиће се
црта ономе што је урађено и
ономе што је на дугој листи чекања... И готово увек се чини
да је свака година све тежа.
Или је заиста тако?
Оптерећени свакодневним
проблемима, јурњавом за егзистенцијом, за што бољим
условима живота, људи су почели да губе – себе. Радни дан
постаје све дужи, слободног
времена је све мање, а и када
се нађе, углавном се проводи
у размишљању о томе како да
се допуни кућни буџет, јер су
у међувремену скочиле цене,
поскупеле комуналије, гориво... Борба с ветрењачама је толико узела маха да смо заборавили да би плата морала да
постоји да се живи, а не да се
преживи...
Тешко је бреме данашњег битисања. Скрхани проблемима,
уморни од свакодневне јурњаве којој се не назире крај, баш
као хрчци у оном њиховом точку у кавезу, људи су почели да
се повлаче у себе, да се отуђују.
Као да се живи у неким паралелним световима – стварном и реалном, и оном који се
нуди преко друштвених мрежа
и „ружичастих” ТВ екрана. Све
је мање дружења, пријатељских
кафанских разговора, одлазака
на вечере... Чак и да се хоће и
има воље, буђелари често то не
дозвољавају.
На сву срећу, дошло је време слава. Биће ваљда прилике
да се посете пријатељи, да се уз
покоју чашицу и „чашицу” разговора евоцирају успомене на
неке лепше дане.
Новембар је месец с највише
слава, има их чак десет. Свакако највећа од њих јесте Аранђеловдан, односно Свети Архангел Михаило.
По веровању, Архангел Михаило је „вођа небеских војски”
који се увек јављао на местима
на којима се јављала и Богородица, тако да представља небеску силу и заштиту на земљи.
Кажу људи да на Аранђеловдан
треба ширити добре мисли, а
једну једину ствар коју не смете урадити јесте да сиромашне
и немоћне терате од себе...
Сви ви који сте овај број
„Панчевца” купили код колпортера у четвртак, 21. новембра, а прослављате Аранђеловдан – срећна вам слава!
Време је за пријатеље...

Петак, 22. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ДОЛАЗАК ЈОШ ЈЕДНЕ НЕМАЧКЕ КОМПАНИЈЕ У ПАНЧЕВО

„БРОЗЕ” ИНВЕСТИРА 180 МИЛИОНА ЕВРА
Предвиђено отварање
одељења за истраживање и
запошљавање 1.100 људи
Најављене просечне
зараде од 1.700 евра
У Градској управи је 15. новембра потписан Уговор о отуђењу 23 хектара
неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини Републике Србије, без
накнаде, које се налази у северној индустријској зони у Панчеву. Потписници су Републичка дирекција за
имовину и немачка компанија „Брозе” („Brose”), а инвестициони пројекат вредан је око 180 милиона евра.
Потписници су Niklas Beyes и Boris
Michael Sonnekalb у име „Брозеа” д. о.
о., Peter Mahlenbrey и Axel Schmidt испред компаније „Brose International
GmbH”, с једне, и Невенка Зељковић,
начелник Одељења за располагање грађевинским земљиштем Републичке дирекције за имовину Републике Србије,
с друге стране. Овом чину присуствовали су градоначелник Саша Павлов,
његов заменик Предраг Живковић и
градска менаџерка Маја Витман.
Развој и града и земље
Пословни објекат ће садржати погоне за производњу мотора за управљаче, електричних пумпи за уље и мотора за вентилацијско хлађење, а
предвиђено је и отварање одељења за
истраживање и развој. Како је наведено у бизнис-плану, у овој фабрици
ће се запослити 1.100 радника.
Директор „Брозеа” за Србију Niklas
Beyes рекао је да та компанија до сада није имала производне погоне у
Србији, „земљи која је недостајала на
нашој производној мапи”, јер „Брозе”
ради у 24 земље, где има 64 погона и
преко 26.000 запослених, који остварују промет од шест милијарди евра.

Niklas Beyes:
„За Панчево смо се
одлучили и зато што
има индустријску историју
и представља жив,
будан град.”
– Специјализовани смо за мехатроничке елементе, елементе за седишта,
ауто-компоненте, а овде у Србији бисмо желели да проширимо нашу производњу која се односи на погонски
део аутомобила. Планирамо да двоструко повећамо производњу погонских делова у наредне две године, а
овај погон у Панчеву је за то веома
значајан. Стекли смо власништво над
220.000 метара квадратних земље и
за почетак ћемо градити простор од
50.000 квадрата. Овде ћемо производити моторе, погонске елементе и започећемо истраживачки центар, где

ћемо тестирати наше нове елементе.
До 2026. године запослићемо 1.100
људи. Од тога ће један број бити запослен у истраживачком центру, који се бави тестирањем. Србија је била
у великој конкуренцији с другим земљама када смо одлучивали где ћемо доћи. Али од самог почетка смо
наишли на одличну сарадњу, како с
Владом, тако и с Развојном агенцијом и локалном влашћу, па нам је било лако да се одлучимо. Разлози због
којих смо се определили за Панчево
и за Србију су такође и близина универзитетског центра – казао је Beyes.

хвата допринети развоју и Панчева
и Србије.
Живот за мала и средња предузећа
Градоначелник Павлов је пожелео добродошлицу компанији „Брозе” у Панчево, изневши став да је ово „велики
дан за Србију, величанствен дан за
Град Панчево и за све наше суграђане”.
– Долазак овакве компаније – лидера у области мехатронике и израде ауто-компонената – у наш град, има велики значај с обзиром на то да се ради
о капитално интензивној инвестицији, вредној преко 180 милиона евра,

– Ово значи бољи живот за све Панчевце, јер ову инвестицију у значајном
обиму прати побољшање инфраструктуре и услова пружања комуналних
услуга. Она има и свој шири друштвени контекст, јер када су овакве инвестиције у питању, а пре ове имали смо
још једну такву, компаније ZF, оне подразумевају раст грађевинског сектора,
повећање промета и посао за сектор
трговине, угоститељства, туризма... Све
што сам рекао заиста мења димензију
и квалитет живота у граду и то ће бити
врло видљиво за две до четири године
кад инвестиције заживе у пуном капа-

Невенка Зељковић и представници компанија „Brose International GmbH” и „Брозе” потписују уговор
Он је додао да наша земља има одличне техничке универзитете, с којих
„већ можемо да регрутујемо кадрове
за рад код нас”.
– За Панчево смо се одлучили и зато што има индустријску историју и
представља жив, будан град. Од почетка смо осетили и да је привреда та
која може да нам пружи подршку и
да можемо лепо да сарађујемо с привредним сектором. Закључили смо да
је све заједно савршено уклопљено и
приликом преговора смо лако разговарали и долазили брзо до решења.
Амбициозни смо да што пре кренемо
с даљим корацима и да започнемо изградњу. У новембру следеће године
желимо да уселимо, односно да донесемо прву опрему за наше погоне. Прве делове желимо да произведемо у
јануару 2021. године и до августа да
проширимо производњу до пуног капацитета. С обзиром на досадашња
искуства овде, апсолутно сам уверен
да ћемо успети, да ћемо заједно ове
циљеве остварити на обострано задовољство – поентирао је директор „Брозеа” за Србију.
Невенка Зељковић је подвукла да
је веома задовољна тиме што је Републичка агенција за имовину учесник у овом заједничком пројекту
Републике Србије и Града Панчева.
Она дели мишљење свих актера да
ће реализација овог пословног поду-

која ће отворити 1.100 нових радних
места. У својој структури она подразумева инвестицију од преко 100 милиона евра само у нову технологију и нове машине које ће бити инсталиране у
производном погону, као и велико улагање у истраживачки и развојни центар, а свака компанија која улаже у истраживање у једном месту, дошла је да
у њему остане и да развија производњу. Око 50 одсто запослених биће висококвалификована радна снага. Око
70 одсто ће радити у самој производњи, а просечна зарада ће бити око
1.700 евра, што је знатно изнад просека који данас имамо у држави. Ова инвестиција значи останак младих у Србији и у Панчеву, не само кроз радни
процес сутра у „Брозеу” већ и кроз квалитетно образовање у нашим средњим
школама, које ће уз помоћ компанија
што долазе овамо да инвестирају бити
још конкурентније – рекао је Павлов.
Он је објаснио да ово значи и „живот за мала и средња предузећа”, јер је
досад у разговорима са инвеститором
потенцирано и то да се „освежи мрежа
потенцијалних локалних добављача”,
па је искористио прилику да позове
представнике управо таквих фирми да
„искористе немерљив развојни потенцијал управо за њих, јер нам се на овакав начин отварају циљна тржишта за
успостављање високотехнолошког и
продуктивног процеса”.

цитету – производном, технолошком
и по броју новозапослених. Лично сам
много срећан, а желим да испољим велику захвалност председнику Републике Србије и Влади јер су водили одговорну државну политику која је
омогућила да Србија изгради такав
привредни амбијент и међународни
углед да будемо у прилици да овако
велике и значајне компаније долазе и
инвестирају код нас – закључио је градоначелник.
Иначе, на основу Предлога закључка Владе РС, Комисија за контролу
државне помоћи 14. новембра је дозволила отуђење 23 хектара у јавној
својини без накнаде у корист „Брозеа”. Пореска управа је вредност ове
парцеле проценила на 1.477.489 евра.
„Брозе” има обавезу да најмање 25 одсто оправданих трошкова буде из њихових сопствених средстава или из неких других извора који не садрже
државну помоћ, као и да буде једини
власник и корисник имовине, те да
новоотворена радна места обезбеђена инвестицијом и инвестицију задржи најкраће пет година од дана завршетка инвестиционог пројекта.
Ако се догоди да дође до неиспуњења обавеза из уговора због одговорности „Брозеа”, држава може да тражи
исплату новчане вредности земљишта
које је дато као субвенција.
С. Трајковић

СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Помоћ избеглицама у новцу и добрима

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Икебана.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Уговори о помоћи за економско оснаживање избеглица на територији града Панчева кроз доходовне активности додељени су у Градској управи 14.
новембра. Помоћ се састоји од набавке и испоруке средстава за рад, и то
за покретање, развој и унапређење активности у пољопривредној, занатској
и услужној делатности.
Члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне
политике Миленко Чучковић рекао је
да су на основу Уговора о сарадњи на
реализацији помоћи избеглицама
кроз доделу доходовних активности
Панчеву уплаћена средства у износу
од 1.800.000 динара, а да је учешће
Града 200.000 динара. Додао је:
– Максималан износ срeдстава по
кориснику је 200.000 динара. Средства су неповратна, а обавеза корисника је да их у наредне две године
наменски користи. Исто се односи и

на добра добијена као помоћ. По
спроведеном јавном позиву одабрано
је десет корисника за које је додела
помоћи у виду алата, добара и пољопривредних машина у току.

Град Панчево је у складу с Локалним акционом планом за унапређење
положаја избеглих и интерно расељених лица и даље заинтересован да
пружа помоћ овој популацији кроз
разне видове стамбеног збрињавања
(додела станова, откуп сеоског домаћинства, додела грађевинског материјала и додела монтажних кућа).
Досад је додељено 300 пакета грађевинског материјала, откупљено је 30
сеоских и додељено 25 монтажних кућа. Такође, изграђена су 194 стана,
ускоро почиње градња 76 станова, а
за још 39 корисника биће расписан
јавни позив за куповину крова над
главом.
Уз то, према уговорима закљученим
с Kомесаријатом за избеглице и миграције предстоји расписивање јавних
позива за доделу деветнаест сеоских
кућа за интерно расељена и избегла
лица.
С. Т.
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ВАКЦИНЕ РАЗГРАБЉЕНЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ДОЧЕКАЈТЕ ВИРУС ГРИПА СПРЕМНИ

Завод „Панчевац”
први у свему

Само месец дана након што је
дистрибуирана у домове здравља у Србији, вакцина против
гри па је пла ну ла у мно гим
здравственим установама, па
је „Батут” најавио да ће ових
дана бити извршена прерасподела залиха, а по потреби и куповина нових количина.
Ове године обезбеђено је готово 300.000 вакцина, 50.000
више него лани, а већ је 90%
тих количина потрошено. У
„Батуту” кажу да је то одлична
вест, јер чим дистрибуција пређе 70 процената, то значи да
су становници добро заштићени и да значајних проблема с
грипом у виду великих епидемија или тежих симптома не
би требало да буде.
Сви домови здравља, опште и
специјалне болнице на територији Јужнобанатског округа
вакцину су добили 11. октобра.
За сезону 2019/20. у наш округ
је стигло 10.400 доза ове вакцине, што је за 415 доза више
него прошле године.
Оно што ове године представља новину, јесте то што је,
након више година примене

сезонске тровалентне вакцине,
вакцина ове године четворовалентна. С обзиром на значајно
учешће типа Б вируса грипа у
оболевању популације на глобалном нивоу (20–30%), у складу с препорукама Светске здравствене организације (СЗО) и

Два антигена у вирусу типа А
склона су изменама и мутацијама, посебно с вирусима грипа који циркулишу у популацији птица и сисара, доводећи
до стварања нових подтипова
за осетљиву популацију људи.
Таква последња велика изме-

одлуком Европске уније, у састав вакцине су, поред два типа А вируса (АХ1Н1 и АХ3Н2),
уврштена и два типа Б вируса
грипа.

на десила се 2009. године у
пандемији АХ1Н1.

тома грипа (код деце и до четрнаест дана).
Типична болест се карактерише изненадним порастом
температуре, боловима у мишићима, гушобољом и непродуктивним кашљем. Накнадно
долази до цурења из носа, главобоље и осетљивости на светлост. Оваква клиничка слика
не развија се код сваке инфициране особе. Особе које су
претходно биле изложене вирусу (природном инфекцијом
или вакцинацијом) имају мање шансе да развију тешку клиничку слику болести.
Грип је веома озбиљна болест, мада многи људи мисле
да је то само прехлада.
Најучесталија компликација грипа је бактеријско запаљење плућа. Вирусно запаљење плућа је ређе, али има већу
смртност. Могуће су компликације и на осталим деловима
дисајних путева, као и од стране кардиоваскуларног и других система.

О грипу, од Г до Ш

Зашто вакцина

Вирус грипа се преноси са заражене на осетљиву особу капљичним путем, директним и
индиректним контактом преко свеже контаминираних предмета. До развоја симптома долази најчешће два дана након
излагања вирусу, односно период инкубације може да варира у распону од једног до четири дана. Оболела особа је
најзаразнија непосредно (од
једног до два дана) пре избијања симптома и од четири до
седам дана након појаве симп-

Вакцинацијом се превенирају оболевање, компликације,
бол нич ко ле че ње и смрт ни
исходи.
Вакцинација се спроводи код:
трудница, лица узраста од шест
месеци с различитим хроничним поремећајима, као и код
прималаца трансплантата, затим код особа старијих од 65
година и код чланова породице болесника у повећаном ризику од компликација код којих је давање вакцине контраиндиковано.
Д. Кожан

Разлика између А и Б
Грип је најучесталија болест
органа за дисање код људи. Изазива га вирус грипа, који може
бити типа А или Б. Тип А узрокује болест у свим узрасним
групама с различитом тежином клиничке слике. Одговоран је за појаву епидемија и
пандемија.
Тип Б доводи до оболевања
у млађем узрасту, углавном с
блажом клиничком сликом.

ЈОШ НИ ЈЕ КА СНО
У „Батуту” истичу да се можете вакцинисати током
целе сезоне грипа (зима и
пролеће).
Али, треба да имате у виду да су потребне две до три
недеље након вакцинације
за стварање имунитета.

Отпремнина или останак?

СКУПШТИНА ГРАДА

Преко 30 тема
Тигран Киш, председник
Скупштине града Панчева,
сазвао је 36. седницу овог
тела за понедељак, 25. новембар. Пошто опозиција и
даље бојкотује рад локалног
парламента, пред одборницима владајуће већине наћи ће се преко 30 тачака
дневног реда.
Издваја се давање сагласности на коначан нацрт јавног уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији
града. Стотинак улица, углавном на ободима града, добиће називе, а неколико имена ће бити промењено.
Биће речи о пословању неких јавних предузећа, раду
правобранилаштва, држању
домаћих животиња и обављању делатности зоохигијене. На дневном реду су и
измене или допуне одлука о
дим ни чар ским услугама,
одржавању чистоће и управљању отпадом, пијацама,
сахрањивању и гробљима...
Очекује се одлично пролазно време.
С. Т.

Друга варијанта је исплата
отпремнине у висини од 200
евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан исплате, за сваку навршену годину рада... уз исти
услов - одрицање од могућности запо шља ва ња у новом
превознику.
Трећа солуција је за оне којима недостаје до две године
радног стажа за одлазак у пензију: њима је понуђена исплата шест просечних месечних
зарада у Републици Србији.
Радници који реше да наста-

НАГРАДНИ KОНKУРС

РАГБИ У СТАРЧЕВУ

АПЕЛ ДАВАОЦИМА КРВИ

Финале Купа

Хитно потребни
АБ тромбоцити

Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписао је наградни конкурс за идејно решење плаката
на тему „Живот без дувана”.
Право учешћа имају студенти
уметничких факултета, а плакат може бити дело једног или
више аутора.
Рок за доставу радова је 16.
децембар,а све награде су новчане. Прве три износе 50.000,
40.000 и 30.000 динара, а биће додељено и девет пратећих
награда по 10.000 динара. Све
детаље можете пронаћи на сајту www.batut.org.rs.
Д. К.

Љубитеље рагбија у нашој
земљи у недељу, 24. новембра, сви путеви водиће у
Старчево.
На стадиону ФК-а „Борац”, у 13.30, биће одиграно финале Купа Србије, у
коме ће се за трофеј борити
београдски вечити ривали
„Црвена звезда” и „Партизан”.
Као предигра овом великом спортском догађају, биће одржан трећи турнир у
оквиру Првенства Србије у
конкуренцији петлића и пионира. Ово такмичење почиње у 11 сати.
А. Ж.

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.

Цена: 2.500 дин.

ве да буду део панчевачког
јавног превоза, што је такође
било могуће заокружити у анкети, прећи ће у ново превозничко предузеће које ће Град
основати с приватним партнерима.
Градоначелник Павлов је
на РТВ Војводина рекао да ће
менаџмент нове фирме морати да се сналази када су у
питању запослени ако се заиста чак 90 одсто радника одлучи да оде у иностранство,
где су плате веће, како најављују синдикати.
С. Т.

чење рока (четвртак у подне)
за испуњавање анкетних листића, коначне резултате изјашњавања запослених немамо.
Они су пред собом имали
лист папира с меморандумом
АТП-а на коме је стајало да је
анкета „искључиво информативног карактера”.
Понуђена им је исплата отпремнине у висини збира трећине зараде за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, уз услов
да после тога не могу да се запосле у новом предузећу.

За најбољи плакат
50.000 динара

уролошки преглед стаје такође 2.000, док обе ове услуге у пакету коштају 3.600
динара.
Сви набројани специјалистички прегледи обављају
се само суботом, а заказују
се радним данима путем теле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.
Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер прегледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе врата
и меких ткива. Ове прегледе искључиво радним данима обавља др Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе радиолошке
дијагностике у Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, Завод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошкобиохемијској лабораторији
те установе пацијенти већину верификованих, контро-

УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

АНКЕТИРАНИ РАДНИЦИ АТП-а

Репрезентативни синдикати
АТП-а – „Независност” и Самостални синдикат – одустали су од протеста запослених
најављеног прошле недеље за
понедељак, 18. новембар. Зато
је од уторка до четвртка, од
19. до 21. дана овог месеца у,
још увек, градском јавном превознику спроведена анкета о
томе ко од оних који су у радном односу на неодређено време уз отпремнину жели да напусти фирму. С обзиром на то
да је овај број нашег листа био
у штампи у ноћи пред закљу-

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника 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 најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

На шем су гра ђа ни ну Пе тру
Крудуљу хитно су неопходни
даваоци тромбоцита АБ + или
А – крвне групе. Његов пријем
у болницу заказан је за 2. децембар, након чега би требало
да му се уради трансплантација матичних ћелија. Потребно
је да се до краја новембра изврши тестирање потенцијалних донора тромбоцита, након
чега ће компатибилни, по налогу лекара, бити позвани да
дају тромбоците.
Црвени крст Панчево апелује на све наше суграђане АБ +
или АБ – крвне групе, старости од 18 до 60 година, преко
65 килограма тежине, као и суграђанке које нису рађале или
биле у другом стању да се одазову апелу и помогну Петру.
Тестирање потенцијалних давалаца тромбоцита обавља се у
Београду, на Институту за трансфузију крви Србије у Улици
Светог Саве 39, сваког радног
дана од 8 до 10.30.
Панчевачки Црвени крст позива даваоце да се, ради организовања одласка у Београд,
јаве на телефоне: 063/455-822
или 062/80-36-991.
Д. К.

УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
КОНЦЕПТ

Свакако да је страх један од главих разлога што људи ћуте, али постоји и нешто што се зове изневерене наде 5.
октобра. Чини ми се да тадашњи победник избора Војислав Коштуница није имао ни снаге ни истинских уверења да поведе Србију европским путем. Дошло је до убиства премијера Зорана Ђинђића и после тога смо били
сведоци великог броја грешака демократских снага које
су биле на власти. Изостале су истинске реформе, тако
да је уз агресивност радикала и недовољну борбеност и
пасивност демократских снага дошло до велике несреће.
У Србији је 6. октобра постојала једна велика нада, а данас, две деценије касније, ми смо у мраку.
(Професор БУ Душан Теодоровић, Радио „Слободна
Европа”, 17. новембар)
* * *
Погрешно је размишљати да су новинари неки хероји.
Нас хоће да представе херојима зато што се бавимо послом онако како би требало да се бавимо. Ја нисам уопште храбар човек. Да сам храбар, био бих ватрогасац, нешто што изискује да имате храброст. Бавим се тим послом онако како мислим да треба. У томе неко види херојство, иако то није. То је само професионализам. Не
можете да будете пекар а да правите кифле с ексерима,
јер ће некога коштати живота ако то поједе. Да бисте могли мирно да спавате, не можете се бавити новинарством на тај „ексерски” начин.
(Новинар Драгољуб Дража Петровић, портал „Новости”, 13. новембар)
* * *
Међу шпанским борцима било је левичара, анархиста,
па и стаљиниста, али везивала их је идеја антифашизма.
Нажалост, југословенски шпански борци у својој последњој бици нису победили, као што нису победили ни у
Шпанији – али, како је један шпански песник рекао, они
су победници свих пораза – нису одустајали од борбе ни
у најтежим условима. Искуства тих људи која су интернационална показују нам да левица не може да постоји у
затвореном систему, да њу делатном чини тај шири интернационални, транснационални оквир и да је прича о
„шпанцима” данас веома потребна.
(Историчарка Олга Манојловић Пинтар, „Нови магазин”, 13. новембар)
* * *

Петак, 22. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАД ДОБИЈА НОВЕ УЛИЦЕ

ОДУЖЕН ДУГ ЧАСНИМ ПАНЧЕВЦИМА
Скупштина Града у понедељак
ће расправљати и највероватније усвојити предлог за имена улица и заселака у Панчеву
и приградским насељима. Тако ће деведесет улица у самом
граду и двадесетак у Иванову,
Јабуци, Старчеву, Качареву, Банатском Новом Селу и Долову
добити нова имена.
Често на мети (оправдане) критике, градски челници, од којих је иницијатива свакако потекла, и одборници, који ће дићи руке за њу, овог пута заслужили су све похвале.
„Своје” улице добиће неколико десетина уистину заслужних Панчеваца, а њихова имена остаће сачувана за потомство. Мало је градова у Србији

који су се на овај начин одужили својим суграђанима и Панчеву овај потез служи на дику.
Тим пре што се није – као у
многим случајевима другде,
па и у Београду – прибегло
преименовању улица (што је
други назив за историјски реваншизам), него су „крштене”
нове улице и сокаци. Једини
изузетак је Улица Милоша Црњанског у центру града – она
је одузета од бискупа Штросмајера.
Истина, цена оваквог фер
поступања према историји је
то што од улица које су сада
добиле имена постоје – само
имена.
Улица панчевачких џезера и
Паорска у њеној близини сада
су само каљави путељци који

се одвајају од Новосељанског
пута. Али нека...
Ко још у Србији има Улицу
џезера и Улицу музичара, па
Улицу сликара? Нико... (Новинари ће, изгледа, и даље чекати.)
И остали називи су поетски:
Улица латица ружа, па Мирисних дуња... Ово друго име се,
изгледа, највише допало члановима Комисије за именовање, па су га подарили и улици
у Банатском Брестовцу.
Исти је случај и са Улицом
добрих суседа – њоме ће се убудуће хвалити и Панчевци и
Ивановчани!
Али десило се да и у самом
Панчеву Комисија – ваљда фасцинирана заслугама – једној
особи да две улице! Тако је
јед ну од ули ца на зва ла по

Змају Огњеном Вуку, а другу
по Вуку Гргуревићу. Прва, пише у скупштинским материјалима, „почиње од улице Баваништански пут и простире се
целом дужином катастарске
парцеле 4866/24”, а друга „почиње од улице Баваништански пут и простире се целом
дужином катастарске парцеле
130001/3”.
Све би било без икакве замерке, за петицу, да Змај Огњени Вук и Вук Гргуревић нису иста особа.
Да је цар Лазар ил’ неко сличан, па и да разумемо, али Вуку
Гргуревићу су две улице много!
„Панчевац” ће у наредном
бро ју по ку ша ти да про на ђе
реше ње
ове
исто риј ске
загонетке!
Р. П.

ГРАЂАНИ БЕЗ БРИГЕ
ДО КУ МЕН ТА ВА ЖЕ

Будућа Улица панчевачких шампиона
Улица

* * *
Југославија је једна велика, изгубљена, аутодеструктивна
прича, састављена из неколико поглавља. Ми нисмо југоносталгични, али нам је свеједно жао што тај пројекат
није успео. Уз све своје грешке и недостатке, то је била
држава с великим интелектуалним, културним и политичким потенцијалом, земља која је, од раскида са Стаљином, систематски развијала утопијски модернизам у
свим погледима, али која се није добро снашла у постмодернизму, када је и почео њезин колапс. Све се то догодило и због тога што Титова преувеличана фигура није
имала достојног наследника. Тито је свакако био један
од најмаркантнијих политичара свога доба, с фантастичном визијом паметне међународне политичке стратегије, и такве државнике никаква демократија данас не може више створити, нарочито не у овим смешним малим
земљама које су се накотиле у регији и које себе називају
државама.
(Чланови словеначког бенда „Лајбах”, „Недељник”, 14.
новембар)
* * *
Посматрајући то с материјалне стране, врло је тешко бити свој, а камоли још и против естаблишмента. Затварају
се врата, многи не зову, неки из умишљеног страха, неки
од срамоте што су, ето, запливали овом реком фекалија.
Остајете сами са собом и својим најближима. С друге
стране, понос и срећа коју ми пружа тај комфор да нисам у друштву лицемера и масе која трчкара за вођом зарад својих интереса за мене је изузетна сатисфакција. То
је непроцењиво. Перманентна „круна дигнитета и доследности” којом сам самог себе крунисао пружа ми
константно уживање у том луксузу непристајања и живљењу са чињеницом да нисам део стада. И овде и у Црној Гори. Имам две мале ћерке и најискреније се надам
да ће се овде ствари променити пре него што оне порасту. Желим да сви живимо у земљи којом не владају спинери и манипулатори, безочни лажови спремни на све.
Желим земљу без ријалитија. Желим земљу која се заснива на владавини права, поштењу, култури. Земљу у
којој љубав није прошлост. Земљу која се не стиди ћирилице, земљу чије ћете име с поносом изговарати било
где у свету. Желим земљу у којој се људи смеју. Заправо,
желим земљу онакву каква сада није.
(Кантаутор и продуцент Владо Георгиев, портал „Директно”, 17. новембар)

Објашњење
Панчево
1. Змаја Огњеног Вука
Српски владар из 15. века
2. Бановић Страхиње
Јунак из народне песме
3. Константина Филозофа
Писац „Житија деспота Стефана Лазаревића”
4. Миховила Михаљевића
Србин, аустријски фелдмаршал (1770–1845)
5. Момчила Попадића
Песник (1947–1990), написао „Опрости ми, папе”
6. Орфелинова
Песник, историчар, калиграф из 18. века
7. Стојана Трумића
Сликар (1912–1983)
8. Плавог чуперка
Позната песма Мирослава Антића
9. Милана Кашанина
Историчар уметности, ликовни критичар и писац
10. Секеља из Буковине
Заједница Мађара са заједничком историјом
11. Пелистерска
Планина у Македонији
12. Олимпијских победника
Панчево нема победнике на олимпијадама
13. Стевана Сремца
Књижевник (1855–1906)
14. Панчевачких шампиона
Н. Хигл, Предраг Стојадинов и Слободан Битевић
15. Младих каплара
Припадници славне јединице у I светском рату
16. Гргyра Бранковића
Најстарији син деспота Ђурђа Бранковића
17. Вуканова
Велики жупан, најстарији син Стефана Немање
18. Вука Гргуревића
Змај Огњени Вук
19. Златокрилих птица
Златокрила утва (врста патака)
20. Милана Бутозана
Сликар, вајар, књижевник (1905–1943)
21. Миливоја Ђорђевића
Сликар (1930–2017)
22. Зорана Душковића
Књижевник, новинар, глумац (1957–1995)
23. Стевана Милосављевића
Сликар (1881–1926)
24. Јелене Анжујске
Супруга краља Стефана Уроша
25. Зорана Петровића
Сликар и професор Академије (1921–1996)
26. Мите Ранкова
Новинар и публициста
27. Др Борислава Јанкулова
Историчар, педагог, археолог (1878–1969)
28. Љубице Хаџи Павловић
Добротворка (1876–1957)
29. Крањчевићева
Хрватски књижевник (1865–1908)
30. Милорада Павића
Писац, преводилац, члан САНУ (1929–2009)
31. Олге Смедеревац
Добротворка (1891–1973)
32. Опленачка
Брдо поред Тополе у Шумадији
33. Витомира Сударског
Новинар и публициста (1932–2015)
34. Краља Владислава
Син Стефана Првовенчаног, ктитор Милешеве
35. Лазаревих кћери
Мара, Драгана, Теодора, Јелена и Оливера
36. Миховила Томандла
Адвокат (1894–1963), новинар, публициста,
37. Ђорђа Поповића Даничара Новинар и књижевник (1832–1914)
38. Феликса Милекера
Српски учитељ, кустос, истраживач и публициста
39. Владимира Стојшина
Писац, аутор књиге „Биоскоп у кутији шибица”
40. Косте Милутиновића
Историчар, кустос (1909–1998)
41. Душана Вукајловића
Песник (1948–1994), оснивача Дем. странке
42. Ђорђа Влајића
Књижевник (1920–1997)
43. Божидара Вујића
Књижевник (1942–2011)
44. Јоана Флоре
Песник (1950–2005)
45. Младена Маркова
Књижевник (1934–2015)
46. Милана Ћурчина
Песник (1880–1960), књижевни критичар, песник
47. Мите Петровића
Природњак (1848–1891), етнолог, професор
48. Стојана Ристића
Глумац (1943–2001)
49. Момчила Параушића
Писац и новинар (1934–2009), професор

Панчево
Панчевачких писаца
Панчевачких сликара
Панчевачких музичара
Панчевачких занатлија
Панчевачких спортиста
Латица ружа
Лалошка
Мокринска
Панчевачких пушкара
Банатског калфе
Српских јунака
Старих фијакера
Златних њива
Ратарска
Панчевачких џезера
Гарави сокак
Плодних ораница
Вредних паора
Воћарска
Солунска
Византијска
Петроградска
Орачка
Кајмакчаланска
Старосрбијанска
Коларчева
Виноградарска
Грделичка
Пионирска
Бакалинска
Окићеног пенџера
Вајфертова
Зеленог рузмарина
Добрих суседа
Наделска
Косовских јунака
Пиварски заселак
Кожарски заселак
Паорски заселак
Славних Словена
Мирисних дуња
Царице Милице
Качарево
1. Качаревачки заселак
Банатско Ново Село
1. Шантићева

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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71.
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
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84.
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89.
90.
91.

Крајем прошле и почетком
ове године када је на седницама Градског већа било речи о промени назива
улица, новинаре је занимало да ли ће грађани морати да мењају и документа
због нове адресе, што би
им проузроковало додатне
трошкове.
Већник Ротар и градоначелник Павлов објаснили су
тада да без обзира на то што
ће се улице другачије звати,
грађани могу да буду мирни: сва лична документа важиће до њиховог истека.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
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7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
1.

Банатски Брестовац
Плодних ораница
Виноградарска
Сунцокрета
Житних поља
Банатских ветрењача
Ратарска
Пешчарска
Мирисних дуња
Воћарска
Паорска
Латица ружа
Српских јунака
Заселак Мали Брестовац
Поњавички заселак
Иваново
Вајфертова
Добрих суседа
Секеља из Буковине
Златна дирка
Фотографа
Дунавска
Ивановачки заселак
Јабука
Тошета Проеског
Кумановска
Пчињска
Александра Македонског
Воћарска
Ратарска
Скробара трг мар. Тита
Паорска
Дунавска
Долово
Бадњака
У доловима равнице
Виноградарска
Белих јасенова
Ветрењача
Трешњин цвет
Ружина
Багремова
Заселак Броћара
Заселак Циглана
Глогоњ
Ловачка
Старчево
Омољичка
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АКО ИМАТЕ СТАН...

ДОНАЦИЈА НИС-а

УПИСИВАЊЕ СТАНА У КАТАСТАР – ЗАШТО И КАКО

Процесна опрема
на поклон
НИС је Машинској школи поклонио индустријску опрему која ће
тој стручној панчевачкој школи помоћи да још успешније реализује
практичну наставу. Према речима
Данијеле Вучић, професорке машинске групе предмета у тој школи, ови резервни делови умногоме
ће унапредити вештине ђака.
– Реч је о индустријској опреми
коју нам је компанија НИС уступила, а која ће нам омогућити да
ученике што више упознамо са индустријским компонентама и што
боље припремимо за рад у процесној индустрији – рекла је Данијела Вучић за „Панчевац”.

Последњих месеци појачана је трговина некретнинама у нашем граду, па се
све чешће јавља проблем јер станови и
локали нису уписани у катастар. За куповину таквог стана, на пример, банка
вам неће дати кредит, а пољопривредник не може да стави хипотеку на неукњижену кућу, па да тако обезбеди
средства за нову механизацију.
До пре две године све је ово могло,
па грађане није много ни занимало
да ли им је стан у катастарским књигама, или није. Онда је закон промењен, па је овај пропуст власника дошао на наплату. Излаз постоји, само
је потребно стрпљења, живаца, времена и новца – овог пута не много,
око 100 евра, плус неки ситниш за
државне таксе.
Кренимо редом...

Зашто тако
Основни разлози због којих грађани
нису укњижили своје некретнине јесу необавештеност и немар. У протеклих неколико година донети су закони који регулишу ову област, тако
да су правила игре постала прилично
строжа у односу на ранија. С друге
стране, многи Панчевци нису ни били у прилици да им потврда из катастра затреба – односно нису ни размишљали о продаји или изнајмљивању своје имовине или хипотеци због
кредита.
Они су својевремено купили или
наследили стан, купопродајни уговор
ставили у фиоку, а стан или локал
никада нису укњижили на своје име,
па су тако ушли у прилично бројну
категорију „ванкњижних власника”.
Банке на ово нису обраћале пажњу,
а нотари нису још били измишљени,
али су се ствари закомпликовале доношењем Закона о државном премеру и катастру и Закона о озакоњењу
објеката.

Последице
Због неукњижености објекта нотар
неће да овери уговор о његовој купо про да ји или за ку пу, а вла сник
објекта не може да спроведе оставински поступак. У банци, опет, не
може да се добије кредит ако се такав објекат понуди као хипотека.

ПРО ВЕ РИ ТЕ
Свако ко има интернет може
да провери да ли је његово
власништво над објектом уписано у катастру на адреси
www.katastar.rgz.gov.rs.

Једноставно, ниједна имовинска трансакција не може да се уради с непокретношћу која није заведена у катастру.
Данас у Панчеву има зграда у којима од 30 станова није укњижено десет. Откуда то?
Објашњење је једноставно – упис
у катастар није законом обавезан, па
се грађани нису ни трудили. Примера ради, деведесетих година масовно су откупљивани државни станови, али њихови нови власници нису
знали да треба и да их укњиже на
своје име.
Поред ових, остали су неукњижени
станови подигнути у време бума у
станоградњи седамдесетих и осамдесетих година (тада је у Панчеву сазидана већина зграда), јер их инвеститори нису уписали у катастар.

Додатни проблеми
Купци станова од оваквих фирми-инвеститора данас могу имати још један проблем. Купопродајни уговори
између физичких и правних лица (грађана и грађевинских фирми) раније
нису оверавани. Данас су због тога
они практично ништавни.
Кад покрећу поступак укњижбе,
грађани – ако су други или трећи

власници објекта – морају да имају
уговоре свих пређашњих власника.
Уколико неки од тих уговора није важећи у складу са садашњим законом,
настаје велика правна заврзлама и
неопходна је помоћ адвоката, јер предстоји тужба.
Ствари се додатно компликују ако
фирма која је градила његов стан више не постоји...

Сеоске зграде
Како се стан уписује у катастар?
Власник стана или локала који поседује уговор о власништву, без обзира на то да ли га је купио или наследио, ангажује вештака грађевинске
струке да му изради „Налаз вештака
грађевинске струке о подацима о посебном делу објекта”. Онда предаје
Катастарској служби ова документа:
власнички лист (односно уговор о купопродаји); генезу власништва (сви
досадашњи уговори о власништву над
неукњиженим станом или локалом)
и горе поменути налаз вештака грађевинске струке. Након десетак дана
објекат ће бити уписан и проблем ће
бити решен.
У панчевачким селима и приградским насељима ситуација је још сложенија.

У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ОДРЖАН КОНГРЕС „ДУХ И ТЕЛО”

Сарадња наших и румунских ђака
Ученици и професори Медицинске
школе „Стевица Јовановић” у суботу, 16. новембра, одржали су Међународни конгрес „Дух и тело”, на
ком су, поред ђака те панчевачке
стручне школе, учествовали и ученици Гимназије и струковне медицинске школе „Ана Асла” из Темишвара и Стручне медицинске школе
из Арада.
Учесници су имали задатак да припреме радове из различитих области,
тако да је свако од њих био у прилици да пред професорима и вршњацима презентује своја сазнања о одређеној теми. Према речима Радована
Окиља, ученика Медицинске школе,
радови нису везани за медицинску
струку и општег су карактера, претежно се односе на уметност.

Панчевачка школа већ две
године успешно сарађује
са школом из Темишвара,
у оквиру пројекта сарадње
са школама из Румуније.
– Акценат се управо ставља на то
да, иако смо ученици стручне школе,
култура нам није страна, већ напротив, придајемо јој велики значај, јер

је она веома важна за развој сваког од
нас. Идеја је да Међународни конгрес у нашој школи привуче интересовање и других установа. Остварен
је контакт са школом из Цеља и очекујемо да ће нам се вршњаци из Словеније прикључити – рекао је Окиља
за „Панчевац”.
Ученица Биљана Опарница сматра
да је веома важно остварити везе с
вршњацима из других земаља
– На тај начин ђаци се међусобно
приближавају, стичу нова искуства,
настају пријатељства. Срећна сам што

наша школа има остварену сарадњу
са установама у суседству, јер чињеница је да многи моји вршњаци из
других панчевачких школа немају
могућност да сарађују с вршњацима
из иностранства – рекла је Биљана
Опарница.
Панчевачка школа већ две године
успешно сарађује са школом из Темишвара, а реч је о пројекту Медицинске школе који предвиђа јачање
сарадње с васпитно-образовним установама на територији Румуније и у
окружењу.

За сваку кућу треба утврдити када
је подигнута, јер су у међувремену
три пута мењани закони: 3. јуна 1948,
21. марта 1961. и 8. јула 1973. године, па процедура зависи од тога.

НА ЛАЗ ВЕ ШТА КА
Вештак излази на лице места,
премерава стан, ислика и направи налаз у коме се изврши детаљан опис објекта, тј. стана или
локала. Раде се две скице – у једној вештак уцртава делове стана,
број просторија, размештај просторија, квадратуру, а у другој
скици уцртава стан на етажи у самој згради.
Вештак мора имати лиценцу и
ову услугу наплаћује око 100
евра, у зависности од површине
објекта.
Време изградње објеката утврђује
се на осно ву да ту ма ге о дет ског
мерења објекта, датума уписа у катастар земљишта, уверења надлежног
органа или налаза и мишљења сталног
судског вештака грађевинске струке
о времену њихове изградње.

Донација је реализована на основу меморандума о сарадњи који су
компанија НИС и Машинска школа Панчево потписале у септембру
2017. године. Овај меморандум
подразумева унапређење процеса
одвијања наставе ради обезбеђива ња усло ва за при ла го ђа ва ње
школског програма и школовање
кадра за пословне потребе Рафинерије нафте Панчево. У складу с
тим, уз подршку НИС-а кроз програм „Енергија знања”, школа је
почетком ове године добила кабинет за мехатронику, опремљен савременом дидактичком опремом
за извођење вежби и стицање практичних знања, којом се симулирају реални услови процесне индустрије. Такође, у консултацији са
инжењерима Рафинерије нафте у
Панчеву, у Машинској школи је
допуњен и прилагођен наставни
програм за образовни профил техничар мехатронике, чиме су створене околности за школовање кадра за потребе Рафинерије.

ИЗ СВЕТА ФОЛКЛОРА

„Абрашевић” наступио
у Аустрији

НОВЕ МЕРЕ

Лимитиран
увоз
половњака
На прошлонедељном округлом
столу на тему „Утицај саобраћаја на животну средину у Републици Србији, проблеми и
могућа решења” министар заштите животне средине Горан
Триван најавио је да ће и Србија забранити увоз аутомобила с најлошијим моторима. Тако ће се и наша земља придружити европској породици у забра ни уво за по лов них во зила с моторима „евро 3” или
„евро 4”.
За разлику од чланица ЕУ,
код нас још увек неће бити забрањена употреба возила чији
су по гон ски агре га ти ис под
стандарда „евро 3”, али се размишља о увећању такса прили ком ре ги стра ци је во зи ла.
Примера ради, у Румунији су
поједине локалне самоуправе
(Букурешт и Темишвар) увеле
таксу за власнике ових возила
и она на годишњем нивоу износи 130 евра, с тим што ће
наредних година бити знатно
повећана. План је да за неколико година она досегне ниво
од 1.000 евра.
Разлог – загађење ваздуха.

Чланови првог ансамбла Kултурно-уметничког друштва „Абрашевић”
боравили су протеклог викенда, од
15. до 17. новембра, у граду Велс у
Аустрији, где су наступили на великом концерту тамошњег српског
КУД-а „Босиљак”.
Међу шест учесника – српских
ансамбала из Аустрије „Абрашевић” је био једини гост из Србије,
а Панчевци су у препуној дворани
„Volkhaus Machtrenk” приказали
кореографије „Тројно”, „Пашона”
и „Влашке игре” и измамили бурне аплаузе публике.
Пре ма ре чи ма Ле ле Стој нов,
председнице КУД-а „Абрашевић”,
ово је трећа и последња овогодишња инострана турнеја тог друштва. Подсећања ради, „Абрашевић” је током ове сезоне учествовао и на великим фестивалима у
Румунији и Холандији.
Панчевачка публика имаће прилику да ужива у наступу „Абрашевића” на годишњем концерту тог
друштва, који ће бити одржан 14.
децембра, од 19.30, у дворани Културног центра.
Д. К.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

6

ЗДРАВЉЕ
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Х И Т НА ПО МО Ћ

КАКО СТАТИ НА ПУТ ДИЈАБЕТЕСУ

Уринарне инфекције

СЛАТКИ УБИЦА ХАРА ПЛАНЕТОМ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Веома чест разлог посете лекару представљају и уринарне инфекције. Да будемо прецизнији, ово је здравствени
проблем присутан чешће у
женској популацији због специфичности анатомије уринарних путева и хормонских
промена жена у менопаузи.
Учестала примена катетера
код болничких пацијената доприноси инфекцијама карактеристичним за ту врсту интервенције. Бела крвна зрнца и бактерије у урину присутни су већ после неколико
дана примене катетера.
Инфекције уринарног тракта карактерише отежано и
учестало мокрење праћено
наглом потребом за пражњењем мокраћне бешике, нелагодношћу и болном осетљивошћу у регији доњег стомака. Могуће је присуство
крви у урину. Повишена телесна температура, грозница, малаксалост, бол у слабинама и осетљивост на прити сак пре де ла угло ва ко је
праве доња ребра и кичма
упућују више на инфекцију
бубрега односно горњег уринарног тракта. Педесет процената старијих жена има
инфекцију горњих мокраћних путева истовремено са

запаљењем мокраћне бешике. Код сексуално активних
жена које имају сметње с мокрењем потребно је увек размотрити полно преносиве болести које узрокују инфекцију грлића материце, вагине или мале карлице.
Сматра се да уринокултура
није потребна код младих жена са упалом мокраћне бешике због чињенице да је преко деведесет процената ових
ин фек ци ја про у зро ко ва но
грам-негативном бактеријом
ешерихијом коли. С прекомерном употребом антибиотика и појавом антибиотске
резистенције инфекције бактеријом ешерихијом коли постају проблематичне. Бактеријска резистенција све је
више присутна и код других
бактерија које проузрокују
циститис – ентерокока, стафилокока, клебсијеле и протеуса. Уринокултура је свакако
препоручљива код пацијената с поремећајем имунитета,
код оних који су имали уролошку интервенцију, код старијих пацијенткиња и оних
са учесталим инфекцијама
мокраћних канала.
Инфекције мокраћне бешике подразумевају антибиотску терапију 3–5 дана. Најчешће коришћени антибиотици су „бактрим”, „нитрофурантоин”, „ципрофлоксацин” и „левофлоксацин”. Код
мушкараца инфекција може
да захвати и простату, па је
потребан третман дужи од седам дана. Запажено је да се
чак и без терапије антибиотицима 25–42 одсто циститиса спонтано повлачи, а да
је опасност од пијелонефритиса тек око два процента у
случају да нисмо применили
одговарајући третман. Дилеме око већег уноса течности
и ефикасности бруснице још
увек постоје.

Када би све особе на свету које
у овом тренутку болују од дијабетеса живеле у једној држави, та држава би била трећа
најмногољуднија земља на свету – одмах после Кине и Индије, а испред САД! На сваких
десет секунди две особе на планети разболе се од дијабетеса,
а једна особа умре због компликација ове тешке болести.
Лек за дијабетес још увек није пронађен, али се болест срећом може обуздати уз свакодневну терапију, редовно праћење, здрав начин живота и
стално учење о свим сегментима обољења.
Према званичним извештајима изнетим поводом 14. новембра, Светског дана борбе
против дијабетеса, свака једанаеста одрасла особа на свету,
тачније 425 милиона људи, има
дијабетес, а очекује се да ће
број оболелих до 2045. године
достићи 629 милиона.
У Србији је дијабетес пети
водећи узрок умирања и пети
водећи узрок оптерећења болестима. Институт за јавно здравље Србије процењује да у Србији (без Kосова и Метохије)
око 750.000 особа има дијабетес, а половину оболелих чини
радно способно становништво.
Приближно 39% оболелих није дијагностиковано и не зна
да има дијабетес.
У Заводу за јавно здравље
Панчево кажу да је током 2018.
године у Јужнобанатском округу регистровано 997 новооболелих од дијабетеса мелитуса,
што је 0,6% више него у 2017.
години и 2,8% више него у петогодишњем просеку пријављивања новооболелих.

Ниво шећера и инсулина у крви зависи првенствено од исхране
Тако долази до повећаног нивоа глукозе у крви (хипергликемија). Дугорочно висок ниво глукозе у крви доводи до
оштећења ткива различитих органа. Уколико се не лечи, дијабетес може довести до озбиљних компликација, као што су
слепило, ампутација, инсуфицијенција бубрега, инфаркт и
мождани удар.
Постоје два основна облика
дијабетеса. Озбиљнији, али ређи облик – тип 1 настаје код
деце и понекад код млађих
особа, најчешће пре 35. године. Сматра се да је његов узрок
аутоимуни поремећај у коме
имуносистем уништава ћелије гуштераче које производе
инсулин. Болест настаје нагло,

Како зауставити време

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Старење коже лица и врата
вечна је тема не само међу
женском популацијом већ и
међу мушкарцима. У данашње време изузетан напредак медицине и козметологије пружио нам је велике могућности када је реч о одржавању и подмлађивању лица. Ипак, као и у медицини –
најзначајнија је превентива,
а она подразумева негу и персонализоване третмане лица.
Нега је пожељна од првих пубертетских дана па надаље.
Она треба да буде константна и прилагођена узрасту, типу коже и годишњем добу.
Већ након 25. године живота знатно се смањује производња колагена и еластичних влакана одговорних за
потпору коже и њен тонус.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Нажалост, дијабетес се често открива случајно, када је
болест узнапредовала. Статистички подаци говоре да готово трећина пацијената у Србији већ има једну или више касних компликација у тренутку
постављања дијагнозе.

Шта је дијабетес
Дијабетес је хронична болест
која се јавља када панкреас више није у стању да произведе
инсулин, или када организам
не може адекватно да искористи постојећи инсулин – хормон који помаже да глукоза
уђе у ћелије, у сврху производње енергије.

ПО МА ЖЕ И
ЈАБУКО ВО СИР ЋЕ
Показало се да јабуково
сирће знатно утиче на реакцију организма на шећер и
побољшава инсулинску осетљивост. Додајте јабуково
сирће преливима за салате
или размутите две кашике у
2,5 дл воде, па попијте.
Пробајте и овај лек: помешајте 1,5 л минералне
воде, 0,5 л јабуковог сирћета и 33 г каранфилића.
Оставите да одстоји на светлости четрнаест дана, а
затим конзумирајте по једну ракијску чашицу сваког
јутра на празан желудац.

Пошто оно што једете највише
утиче на ниво шећера и инсулина у крви, храна је главни
кривац који покреће, погоршава или пак регулише дијабетес. Стога, ако сте гојазни, знајте да је вођење рачуна о телесној тежини значајан елемент
контроле дијабетеса.

ниво шећера у крви тада опада. Препоручује се да три пута
недељно 30 минута интензивно трчите, пливате или возите
бицикл.

ЛЕ КО ВИ ТЕ МА ХУ НЕ
ПА СУ ЉА
Махуне пасуља готово да су
незаобилазан састојак свих
чајева против дијабетеса.
Оне садрже супстанцу аргинин, која у организму
има слично дејство као инсулин. Дијабетичари могу
користити махуне пасуља
саме или у комбинацији с
другим биљкама.
Kувајте 50 г иситњених
махуна пасуља пола сата у
пола литра воде, па оставите да одстоји поклопљено
три сата. Процедите и попијте током дана из три пута –
пола сата пре сваког оброка.
Препоручују се и чајеви
од црног дуда, пискавице,
хајдучке траве, сладића,
маслачка, боровнице или
першуна.

Типови болести

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Тада се препоручују третмани лица који подстичу стварање колагена природним путем, као што су мезотерапије
нано иглама (без бола и правих игала), неке врсте ласера, воћне киселине…
Након четрдесете године потребно је радити третмане који ће обнављати и оснаживати
епидерм. За то је најбољи третман PRX Т33, као и воћне киселине, мезотерапија нано, микро и мезо иглама. Радио-таласи су одличан избор за кожу
која је почела да се опушта. У
педесетим годинама, поготово након уласка у менопаузу,
потребна је посебна нега лица. Третмане подмлађивања
треба радити у фазама како
бисмо добили најприроднији
могући резултат. Употреба филера и ботокса увелико се укључује, поред козметичке неге
лица која је неизоставна јер
храни кожу, хидрира, негује,
стимулише и подстиче производњу колагена. Третмани који се препоручују су инјекциона мезотерапија, хијалурон пен,
плазма пен…
Веома је битно да не паднете под утицај погрешних
естетских критеријума и трендова као што су велике усне
и пренаглашене јагодице, јер
то потпуно деформише изглед. И изузетно је важно да
не радите ништа биополимерима, течним силиконом и
метакрилом, јер последице
могу бити катастрофалне. Само природни производи, као
што су органски хијалурон и
производи који нису „заувек”,
могу да се користе у заустављању времена на лицу.

Пазите на исхрану

а терапија инјекцијама инсулина почиње одмах након дијагнозе и мора се спроводити
целог живота.
Далеко већу претњу представља тип 2, који је свуда, па
и у Србији, најраширенији. Он
се углавном јавља постепено,
и то после 40. године, и често
га прати гојазност. Kод ове врсте дијабетеса лучење инсулина је смањено или га има довољно, али он не делује, јер су
ћелије отпорне на њега. За лечење је најчешће довољна дијета, код једне трећине оболелих и орални лекови, а код
трећине се даје инсулин. Фактори ризика за шећерну болест
типа 2 су прекомерна тежина,
нездрава исхрана заснована на
много масноће и шећера, недовољно кретања, генетско наслеђе, те претходна шећерна
болест у трудноћи.
Гестацијски дијабетес (ГДМ)
манифестује се повишеним нивоом глукозе у крви током трудноће. Он се развија у једној од
двадесет пет трудноћа широм
света и повезан је с ризиком
од појаве различитих здравствених проблема мајке и бебе. Обично нестаје након трудноће, али жене са ГДМ-ом и
њихова деца су у повећаном
ризику за развој дијабетеса типа 2 касније током живота.
Уколико имате дијабетес, требало би да обавезно будете под
лекарским надзором. На срећу, постоји и много тога што
можете да урадите сами како
бисте олакшали ово обољење.

Током 2018. године
у Јужнобанатском
округу регистровано
је 997 новооболелих
од дијабетеса
мелитуса.
Без обзира на то да ли желите да избегнете дијабетес или
да ублажите симптоме ове болести, важе иста правила исхране. Једите више рибе, махунарки, зеленог поврћа, језграстог
воћа и хране богате хромом,
као што су житарице и броколи. За обарање шећера препоручују се црни и бели лук и јабуково сирће.
Дијабетичари треба да избегавају храну која садржи шећер или бело брашно, као и
слатке газиране или воћне сокове, млеко и млечне производе, црвено месо и друге намирнице богате засићеним мастима или трансмасним киселинама. Алкохол и пушење су
исто тако на црној листи.

И ово је важно
Kретање црпи шећер из крви и
преноси га у мускулатуру, па

Стрес и недостатак одмора
и квалитетног сна и те како
могу утицати на ниво шећера
у крви и проблеме с лучењем
инсулина код хроничних дијабетичара. Хормони попут глукагона и кортизола, који се излучују током стресних тренутака, узрокују пораст нивоа шећера у крви. Јасно је колико је
важно да пронађете начин да
се опустите, али и да пружите
себи довољно одмора.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Укусне
купке
Предлажемо вам две антистрес купке, које ће вас препородити.
Прелијте 100–200 грама
какаоа једним литром вруће,
али не кључале воде. Добро
промешајте да се сав какао
раствори и сипајте смесу у каду с водом за купање (34–38
степени). После 15–20 минута уживања у кади не само да ће се
знатно поправити стање ваше коже већ и ваше расположење.
Загрејте 75 милилитара млека и, не скидајући га с ватре, додајте 75 грама рендане горке чоколаде. Мешајте на благој ватри док се
чоколада потпуно не раствори у млеку. Додајте у смесу мало млевеног цимета и ђумбира у праху. Добро пазите да маса не прокључа,
да се драгоцени састојци не оштете. Охладите масу до температуре
свог тела и помешајте је са 200 мл пене за купање с мирисом поморанџе, која се одлично слаже уз арому чоколаде.
Улијте смесу у каду с топлом водом и уроните у ову раскошну купку. Бићете одушевљени ефектом ових чоколадних третмана. Осећаћете да ваша раздражљивост нестаје без трага, а вама овладавају
смиреност и осећање унутрашње хармоније. Kожа ће вам бити затегнута и еластична.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 22 НОЕМВРИ 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. НОВЕМБРА 2019.

Лична карта на
неговата душа
» страница II

КУД „8–октомври”, Крива Паланка

СРБИЈА, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА – ЗА „МАЛ ШЕНГЕН”

НА ГРАНИЦА БЕЗ ПAСОШ

„Наредба” од
жена не е лесно
да се прифати
» страница VII

Трите земји ќе донесат
правилници во многу
области
Заеднички туристички план
и заеднички работни
дозволи
Во предвид и акционен план
Пред повеќе од месец дена, на 10 октомври, на Петроварадинската
тврдина во Нови Сад, претседателот на Србија Александар Вучиќ
покрена иницијатива за воспоставување регион без бариери, за слободно движење на стоки, луѓе, услуги и капитал меѓу Србија, Македонија и Албанија. По договорувањето на првите чекори во таа насока,
троjцата лидери, претседателот на
Србија Александар Вучиќ, премиерот на Северна Македонија Зоран
Заев и премиерот на Албанија Еди
Рама, формираа таканаречен „мал
Шенген” и усогласија декларација.
Месец дена подоцна, на 10 ноември,
во градот на светлоста – Охрид, ги
прецизираа деталите на договореното.
За да ја подобрат соработката
трите земји ќе донесат правилици
во многу области. Слободно и брзо
движење на стоки ќе има повеќе
ефекти и ќе ја зголеми конкуренцијата на целиот регион кој има потенцијал од дванаесет милиони жители. Ова ќе се овозможи преку воведување на дваесет и четири часовно работно време за сите инспекциски служби. Цел е до крајот на
2021 година границите помеѓу трите
земји да се минуваат само со лична
карта, што до сега не беше возможно со Албанија. Ќе се работи на заеднички туристички план, заеднички работни дозволи и признавање
на квалификации без додатна процедура. Оваа мерка ќе им овозможи
на луѓето да работат во трите држави без дополнителни потешкотии.
Се предвидува и подобра организа-

Минатото е
моја иднина
» страница VII
ција во врска со размена на студенти. Пред се ќе се дефинираат сопствени правила во повеќе области и
унапредување на атрактивности на
трите земји.
Повик за придружување

Бидејки тројцата лидери повикаа и
други земји од западен Балкан да им
се приклучат, на состанокот во Охрид присуствуваше и претседателот
на Советот на министри на Босна и
Херцеговина Денис Звиздиќ и министерката за економија на Црна Гора Драгица Секулиќ. И понатаму
постои отворен повик за сите други
земји кои сакат да ја прифатат оваа
иницијатива. Рама сматра дека кон
оваа иницијатива „мал Шенген”
треба да се приклучи Косово, но да
ли и под кои услови ќе се приклучува останува да се види.
Договорот склучен во Нови Сад,
според Вучиќ, овозможува големи
промени и подобар и поквалитетен

живот на граѓаните. Веќе на 11 ноември, за време на тродневната посета на Париз на тема „мал Шенген”
претседателот на Србија разговарал
и со претседателот на Франција
Емануел Макрон. Вучиќ смета дека е
тешко да се напаѓа договорот, но напади и притисоци очекува.
Премиерот на Република Северна
Македонија Зоран Заев на трилатералниот состанок во Охрид изјави
дека неговата земја и западен Балкан
немаат алтернатива за членство во
Европска унија, бидејки на неодамнешниот состанок во Женева од
највисок претставник на Франција
имал прилика да слушне дека таа
земја не е против проширување на
Европска унија и не нуди алтернатива на патот за членство во Унија.
Евроинтеграција нема
алтернатива

Тројцата лидери од регионот на
средбата во Охрид порачаа дека

оваа иницијатива не е алтернатива
за евроинтеграција, ниту создавање на нова Југославија. Цел е овие
промени да придонесат граѓаните
да имаат подобар и поквалитетен
живот. Лидерите на западен Балкан во потполност би требало да
се угледат на Европска унија, а сегашните залагања на Вучиќ, Заев и
Рама да бидат отскочна штица кон
полна интеграција на регионот со
Унијата.
По српска Атина и балканскиот
бисер – Охридското езеро, тројцата
лидери од Западен Балкан ќе се состанат на 21 декември на приморскиот брег на Албанија во Драч. На
третата средба ќе бидат дефинирани
детали од иницијативата за слободно движење на стоки, услуги, луѓе и
капитал помеѓу Србија, Северна
Македонија и Албанија.
Да ли ќе вроди плод спогодбата
„мал Шенген” време ќе покаже.

Со песна и игра
до пријателства
» страница VIII
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СОСТОЈБАТА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

КОНТИНУИТЕТ, НО И КВАЛИТЕТ

Во Србија само
227 ученика
Недостасуваат
учебници и
наставници
Проблемите и начинот да се
унапреди состојбата во образованието на македонски
јазик во Србија, беа главна
тема на конференцијата, одржана на 9 ноември, (во просториите на регионалната
канцеларија во Јабука), во
организација на Националниот совет на македонското
национално малцинство во
Србија. Ни се чини дека за
овој настан се подготвени доволно материјали: акциони
планови, правилници и
стручни упатстства, но недостасуваат учебници и
стручен кадар. Не е за пофалба и бројот на ученици од
прво до осмо оделение, кои
се заинтересирани за настава
по мајчин јазик – македонски. Според исцрпната анализа, сочинета од Советот,
минатата учебна година македонски јазик во Србија
учеле вкупно 227 ученика, од
прво до осмо одделение.
Како што е наведено во материјалот, наставата по македонски јазик со елементи на
национална култура, традиција и историја, се изведува
во осум основни училишта
во Србија и тоа: „Гоце Делчев”, Јабука, „Жарко Зрењанин”, Качарево, „Коста Стаменковиќ” Лесковац, „Бора
Станковиќ”, Богоевце, „Моше
Пијаде”, Гудурица, „Јован
Јовановиќ – Змај”, Хајдучица,
„Доситеј Обрадовиќ”, Пландиште и училиштето „Вељко
Влаховиќ”, во Нови Сад.
Според законските прописи настава по македонски
јазик со елементи на национална култура во Јабука се од-

вива од 2012/2013 учебна година. Во почетокот предавања следеа само пет деца. За
овој изборен предмет во оваа
учебна година се определиле
триесеттина ученика, од прво
до осмо одделение. Значи, услови за ваков вид на настава
се стекнати пред седум години, а прв учебеник за прво одделение е печатен 2014 година, следната година е печатен
за второ, а во 2017 година за
трето одделение. Се уште се
чека да излезе од печат учебникот за четврто одделение.
Наставата претежно ја
следат деца од различна возраст и со различен степен на
знаење на јазикот. Се работи
за таканаречени комбинирани одделенија. Маре Каранфиловиќ, претседателка на
одборот за образование при
Националниот совет рече
дека во соработка со Педагошкиот завод на Војводина
и Основното училиште „Гоце
Делчев” од Јабука подготвила програма наречена „Комбинирана настава – организирање и реализација на воспитно – образовната дејност
во комбинирани одделенија”,
но истата се уште не се спроведува.
Еден од заклучоците е дека
треба да се обезбеди континуитет, со децата да работат
наставници кои добро го
познават
македонскиот
јазик, на време да се обезбедат учебници, во колку е
можно во образовниот процес да се вклучат академци
кои бесплатно диплома стекнале во Македонија. Нивната
бројка се движи околу сто.
На тематската конференција присуствуваше в. д. амбасадор на Република Северна Македонија во Белград Александар Поповски и
мал број на наставници по
македонски јазик.

ПО ПАТЕКИТЕ НА АЛТАНА И СТОЈАНЧО ЃОРЃИЕВСКИ

ПОВЕЌЕ ОД ЗБОРОВИ

РИСТО ВАСИЛЕВСКИ, ПИСАТЕЛ, ПРЕВЕДУВАЧ И ИЗДАВАЧ

ЛИЧНА КАРТА НА НЕГОВАТА ДУША
пред две години ја добив во
родниот крај, во Македонија,
постојано ќе ги отклучувам
двата митски простори, кои
во мене цел живот се испреплетуваат и прават единствена духовна целина. За се што
постигнав во творештвото,
благодарен сум на своето семејство, кое ми даде слобода
да се посветам на онаа што
најдобро го знаев – поезијата
и преведувачката дејност –
рече лауреатот Василевски.

Лириката на академикот
Ристо Василевски припаѓа на
две поезии – македонската и
српската. Објавил повеќе од
педесет книги поезија и избрани дела во петнаесет тома. Добитник е на награда
„Златен клуч Смедерево“.
Истакнатиот македонски и
српски поет, есеист, писател за
деца, антологичар, книжевен
критичар, преведувач и издавач академик Ристо Василевски е писател со можеби најбогата биографија во Македонија и Србија. Роден е 1943 година во Наколец, (Преспа),
живее во Смедерево. Во
Скопје студирал архитектура,
а работниот век го поминал во
градежништвото во Србија.
Неговиот живот пулсирал
со поезијата и со голема љубов работел на афирмација на
двете култури – македонската
и српската.

Мала Нобелова награда

Клучеви на Преспа

Творечкото патување го започнал во осумгодишното
училиште во родниот крај.
Пишува и објавува на македонски и српски јазик. Бројот
на неговите дела, во кои спаѓаат избрани дела во петнаесет тома, повеќе од педесеттина книги поезија, прозни
дела, и преведени книги, ја
надминува бројката од 320
изданиа. Василевски одамна
започнал со интензивна преведувачка работа, превел околу 180 дела на повеќе јазици
(романски, француски, бу-

тематски избори. Ќе наведеме
неколку наслови: “Срце на
кругот” (најнова), “Шепотење”, “Толкување на патот”,
“Плодоред”, “Огледала”...
Поезијата на Василевски е
лична карта на неговата душа,
внатрешно чувство, умешност
да го артикилира животот во
сите негови димензии и во се
да остави трага на универзален поетски јазик. Во прашање
е, поезија која може да се пре-

гарски, албански, турски,
словеначки...), но најчесто од
македонски на српски и обратно. И негови книги се преведувани на светски јазици,
нашле место и во повеќе од
250 антологии, зборници и

точува од јазик во јазик и да
остане речиси иста, но на сите
разбирлива. Неговите инспирации се врзани за поширок
простор, почнувајки од Преспа до Смедерево, без оглед на
кој јазик пишува.

Нашиот соговорник е еден
од основачите на Меѓународен
поетски фестивал “Смедеревска поетска есен“, која влезе во
шеста деценија. Чест да бидат
овенчани со највисоката награда „Златен клуч на Смедерево“, до сега имаа триесет и
три познати имиња во творештвото. Некои од нив се и
академикот Матија Беќковиќ,
минатогодишниот лауреат,
азербејџанскиот поет Хагани
Хагибоглу и Петер Хандке, добитник на Нобелова награда.
Годинешни рамноправни добитници на главната награда
„Златен клуч Смедерево“ се
Ристо Василевски и кинескиот
поет Ју Цонг од провинција
Хебеи, претпознатлив по барањата на нови правци во развитокот на кинеската поезија.
– По повеќе од пеесет години во Смедерево, можеби конечно, со помош на „Златниот клуч“ на прав начин ќе ги
отворам неговите порти, и заедно со европската награда
„Клучеви на Преспа“, која

Со посебно задоволство го шири кругот на пријатели со автори од некогашна Југославија,
но и со писатели од Русија, Романија, Италија, Белорусија,
Бугарија, Шпанија, Украина и
други земји каде што гостувал.
Многумина од нив во книжевните критики истакнуват дека
Василевски не е поет со лесни
теми. Македонскиот поет Санде Стојчевски покрај останатото вели: “Истакнатиот писател
Ристо Василевски во последните неколку години објави
неколку поетски книги и со
своето богато лирско творештво отвори нови пристапи за
согледување и интепретација
на лирски светови“.
Василевски е добитник на
Посебно признание на Владата на Република Србија за
врвен придонес на националната култура и на голем број
други значајни признанија,
како што се наградите: „Браќа
Миладиновци“, „Струшки вечери на поезија„, „Мала Нобелова награда“ (Ижевск, Русија), Меѓународна награда
„Гоцева мисла“... За преведувачка дејност добил најголемо
признание од Сојузот на книжевни преведувачи на Македонија – „Кирил Пејчиновиќ“.
Овој истакнат писател член е
на Македонска академија на
науки и уметност, Меѓународна асоцијација (Рига, Летонија), Друштво на писатели на
Македонија, Здружение на
книжевници на Србија и
Здружение на книжевни преведувачи на Србија.
В. Митковска

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА ДЕНЕС И УТРЕ“

ПОИНАКОВ ПРИСТАП ВО РАБОТАТА
Младите го губат
интересот за
изучување на
мајчиниот јазик
Станко Ѓорѓиевски (70) од

Јабука се оспособувал за повеќе занимања кои му обезбедувале егзистенција за семејството. Уште од мали нозе
во него тлеела желба да ги сочува спомените за мајка му
Алтана и татко му Стојанчо,
од Дрење (Крива Паланка).
Има права ризница за потеклото и животот на своите
најблиски: пожолтени фотографии, свидетелства, даночни книшки, читанки на македонски јазик, изводи за имот,
ученички книшки, текстови
на македонски јазик од
бројни списанија, постари
изданија на „Панчевац”...
На старите фотографии се
овековечени моменти кога
таткo му на млади години работел како пекарски помошник во Белград, кога ја рушеле
старата куќа во Јабука и граделе нова, школувањето на
татко му во основно училиштето „Гоце Делчев” во Јабука,
работењето во поле и во
земјоделска задруга во селото,
каде што неговите родители
нашле нов дом. Посебно пленат народните носии од Мала
Црцорија (Крива Паланка),

во кои со задоволство се облекувале мајка му и тетка му
Магдалена.
Брат ми Миле од мене е
постар пет години. Тој е роден во Дрење, а јас во Јабука.
И тој има заслуга за ова што
го поседуваме, но колекцијата за мене има посилно
значење, бидејки живеам на
повеќе од 500 километри оддалеченост од родниот крај
на родителите. Нивниот животен пат е преточен во спомени кои остануваат за цел
мој живот. Тоа е нешто мое,
но кога ќе излезе во јавност,
како да има поголемо значење – вели Станко Ѓорѓиевски.
Дел од неговата колекција
најде место и во докторската
дисертација на др Станислав
Станковиќ – „Статусот на македонскиот јазик во Република Србија”. Во рамките на активностите на Македонскиот
културен центар деновиве беа
организирани изложби во
Домот на култура во Јабука и
Градската библиотека во Панчево, каде што место најде
еден дел од фотогрифиите и
документите од семејната
ризница на Ѓорѓиевски.

Недоволно
вмрежување и
соработка
Според пописот од 2011 година во Србија се декларираат како Македонци 22 755 лица. Само 55 отсто се изјасниле
дека македонскиот јазик им е
мајчин јазик. Повеќето од нив
полесно се изразуваат на
српски јазик, а 21,1 отсто се
изјасниле дека полесно се изразуваат на македонски јазик.
Во Србија се регистрирани 48
македонски здруженија и асоцијации и три македонски
партии. Младите го губат интересот за мајчиниот jазик.
Ова е само дел од податоците
за положбата на макадонското малцинство во Србија, добиени како резултат на минатогодишниот проект на Здружението на Македонците од
Моравичкиот регион „Даме
Груев“, финансиран од Министерството за надворешни
работи на Република Северна
Македонија. Истраажувањата
беа презентирани на тркалезната маса на тема „Македонците во Србија денес и утре“,
одржана на 28 септември во

Белград, (финасирана од истото Министерство).
За образованието, културата, информирањето, службената употреба на јазикот и
писмото и политичкото организирање на Македонците во
Србија, зборуваа претставници на повеќе здруженија и
асоцијации.
—Целта беше да се согледа
што е постигнато, но и што
треба да се прави за да се сочува националниот идентитет, се разбира според законите и прописите во Србија.
Очигледно е дека проблеми
постојат во сите области.
Многумина дискутанти констатираа дека го заборавивме
јазикот. Младите го губат ин-

тересот за изучување на
мајчиниот јазик. Немаме
стратегија за културата. Не
знаеме кои содржини да ги
применуваме. Недоволно е
постигнато и на полето на информирањето. За да подобро
ја презентираме нашата заедница, би требало повеќе да ги
користиме можностите што
ни ги пружаат печатените и
електронските медиуми. Посебно прашање е како да ги
вклучиме младите во активностите на македонската заедница во Србија — рече Славе Груевски, организатор на
тркалезната маса и член на
Националниот совет на македонското малцинство во Република Србија.

Учесниците во работата на
тркалезната маса со бројни
примери посочија дека во активностите малку има вмрежување, соработка и вклучување на институции од Македонија, за да на најдобар начин се промовира културното
наследство, традицијата и
обичаите. И овој пат стана
збор за третманот на здруженијата, кои од страна на Националниот совет на македонското национално малцинство се поделени на признати и непризнати, значи немаат исти услови за работа, а
сето тоа доведе до неслогата
во македонската заедница.
Главна порака од тркалезната маса е дека е потрбен поинаков пристап на работата
во остварувањата на правата
и заштитата на националниот
интерес на Македонците во
Србија. Потребна е и широка
акција за да во заедницата се
вклучат повеќе стручњаци. И
Стратегијата на Македонската зедница, 2013 – 2023 треба
да се дополни.
Во работата на тркалаезната маса учествуваа претставници од амбасадата на Република Северна Македонија
во Белград, од повеќе здруженија, претставници од Македонската асоцијација на
бизнисмени во Србија и неколку члена на Националниот совет.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 22. НОВЕМБРА 2019. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 22 НОЕМВРИ 2019

Лична карта
његове душе
» страна IV

Глогоњска јесен

СРБИЈА, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА – ЗА „МАЛИ ШЕНГЕН”

НА ГРАНИЦУ БЕЗ ПАСОША

„Команду” од
жене није лако
прихватити
» страна V

Три земље ће донети
правилнике у многим
областима
Заједнички туристички
план и заједничке
радне дозволе
У разматрању и
акциони план
Пре више од месец дана, 10. октобра,
на Петроварадинској тврђави у Новом Саду, председник Србије Александар Вучић покренуо је иницијативу за успостављање региона без
баријера, за промет робе, људи, услуга и капитала између Србије, Македоније и Албаније. По договарању првих корака у том смеру три лидера –
председник Србије Александар Вучић, премијер Северне Македоније
Зоран Заев и премијер Албаније Еди
Рама – формирали су „мали Шенген”
и усагласили декларацију. Месец дана касније, 10. новембра, у граду светлости – Охриду прецизирали су детаље договореног.
Да би унапредиле сарадњу, три земље ће донети правилнике за велики број области. Слободан и брз промет робе ће побољшати ефикасност
и повећати конкурентност читавог
ре ги о на, ко ји има по тен ци јал од
дванаест милиона становника. Ово
ће се омогућити путем увођења 24часовног радног времена свих инспекцијских служби. Циљ је да се до
краја 2021. године границе између
три земље прелазе само с личном
картом, што до сада није било могуће са Албанијом. Радиће се на заједничком туристичком плану, зајед нич ким рад ним до зво ла ма и
признању квалификација без додатне процедуре. Ова мера ће омогућити људима да раде у све три државе
без тешкоћа. Предвиђа се и боља организација у вези са студентима на
размени. Пре свега, биће дефинисана пра ви ла у ви ше обла сти за рад

Прошлост је
моја будућност
» страна V

уна пре ђе ња при влач но сти три ју
земаља.
Позив за придруживање
Будући да су тројица лидера позвали
и друге земље западног Балкана да им
се придруже, састанку у Охриду су
присуствовали и председник Савета
министара Босне и Херцеговине Денис Звиздић и министарка економије
Црне Горе Драгица Секулић. И надаље постоји отворен позив за све друге
земље које желе да прихвате ову иницијативу. Рама сматра да овој иницијативи треба да се прикључи Косово,
али да ли и под којим условима би се
прикључило, остаје да се види.
Договор закључен у Новом Саду,
према Вучићу, омогућава велике промене и бољи и квалитетнији живот
грађана. Већ 11. новембра, за време
тродневне посете Паризу, председник

Србије је о „малом Шенгену” разговарао и с председником Француске
Емануелом Макроном. Вучић је изјавио да сматра да је тешко да се овакав договор напада, али да ипак очекује нападе и притиске.
Премијер Републике Северне Македоније Зоран Заев на трилатералном састанку у Охриду изјавио је да
његова земља и западни Балкан немају алтернативу за чланство у Европској унији, будући да је на недавном
састанку у Женеви од највишег представника Француске имао прилику да
чује да та земља није против проширења Европске уније и не нуди алтернативу путу ка чланству у Унији.
Евроинтеграција нема
алтернативу
Тројица лидера из региона су на сусрету у Охриду поручили да ова ини-

цијатива није алтернатива евроинтеграцији, нити је стварање нове Југославије. Циљ је да ове промене допринесу томе да грађани имају бољи и
квалитетнији живот. Требало би да се
лидери западног Балкана у потпуности угледају на Европску унију, а садашња залагања Вучића, Заева и Раме
могла би да буду одскочна даска ка
пуној интеграцији региона са Унијом.
После Српске Атине и балканског
бисера – Охридског језера тројица лидера западног Балкана састаће се 21.
децембра на приморској обали Албаније, у Драчу. На трећем сусрету ће
бити дефинисани детаљи иницијативе за слободан промет робе, услуга,
људи и капитала између Србије, Северне Македоније и Албаније.
Да ли ће иницијатива „мали
Шенген” уродити плодом, време ће
показати.

Песмом и игром
до пријатељстава
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СИТУАЦИЈА У НАСТАВИ МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА

РИСТО ВАСИЛЕВСКИ, ПИСАЦ, ПРЕВОДИЛАЦ И ИЗДАВАЧ

Континуитет, али
и квалитет

ЛИЧНА КАРТА ЊЕГОВЕ ДУШЕ

У Србији само
227 ученика
Недостају уџбеници
и наставници
Проблеми и начин унапређивања ситуације у образовању били су главна тема конференције
одржане
9.
новембра у просторијама регионалне канцеларије у Јабуци, у организацији Националног савета македонске
националне мањине у Србији. Чини нам се да је за овај
догађај припремљено довољно материјала: акционих
планова, правилника и
стручних упутстава, али да
недостају уџбеници и стручни кадар. Није за похвалу ни
број ученика од првог до
осмог разреда који су заинтересовани за наставу матерњег језика – македонског.
Према исцрпној анализи, коју је направио Савет, у прошлој школској години македонски језик у Србији је
учило укупно 227 ученика од
првог до осмог разреда.
Као што је наведено у материјалу, настава македонског са елементима националне културе, традиције и
историје изводи се у осам
основних школа у Србији, а
то су: „Гоце Делчев” у Јабуци, „Жарко Зрењанин” у Качареву, „Коста Стаменковић”
у Лесковцу, „Бора Станковић” у Богојевцима, „Моше
Пијаде” у Гудурици, „Јован
Јовановић Змај” у Хајдучици, „Доситеј Обрадовић” у
Пландишту и „Вељко Влаховић” у Новом Саду.
Према законским прописима, настава македонског
језика са елементима националне културе у Јабуци се

одвија од 2012/13. школске
године. У почетку је предавања пратило само петоро
деце. За овај изборни предмет се у овој школској години определило тридесетак
ученика од првог до осмог
разреда. Значи, услови за
овакав вид учења језика стекли су се пре седам година, а
први уџбеник за први разред
штампан је 2014. године,
следеће године је штампан
за други и 2017. године за
трећи разред. Још увек се чека да из штампе изађе уџбеник за четврти разред.
Наставу прате деца различитог узраста и с различитим
степеном знања језика. Ради
се о такозваним комбинованим одељењима. Маре Каранфиловић, председница одбора за образовање при
Националном савету, изјавила је да је у сарадњи с Педагошким заводом Војводине и
Основном школом „Гоце Делчев” из Јабуке припремила
програм назван „Комбинована настава – организовање и
реализација васпитно-образовне делатности у комбинованим одељењима”, али он се
још увек не примењује.
Један од закључака је да
треба да се обезбеди континуитет, да с децом треба да
раде наставници који добро
познају македонски језик, да
се на време обезбеде уџбеници и, уколико је могуће, да
се у образовни систем укључе академци који су бесплатно стекли диплому у Македонији. Њих има око сто.
Тематској конференцији
су присуствовали в. д. амбаса до ра Ре пу бли ке Се вер не
Ма ке до ни је у Бе о гра ду
Александар Попоски и мали број на став ни ка ма ке донског језика.

ПУТЕВИМА АЛТАНЕ И СТОЈАНЧА ЂОРЂИЈЕВСКОГ

Више од речи
Станко Ђорђијевски (70) из Јабуке
оспособљавао се за
више занимања, која су му обезбеђивала егзистенцију за
породицу. Још од
малих ногу у њему је
тињала жеља да сачува успомену на
мајку Алтану и оца
Стојанча из Дрења
(Крива Паланка).
Има ризницу о пореклу и животу својих
најближих: пожутеле фотографије, сведочанства, пореске
књижице, читанке
на македонском језику, имовинске изводе, ученичке књижице, текстове на
македонском језику
из бројних часописа,
старија издања „Панчевца”...
На старим фотографијама
овековечени су моменти када му је тата у младим годинама радио као пекарски помоћник у Београду, када су
рушили стару кућу у Јабуци
и градили нову, татино школовање у Основној школи
„Гоце Делчев” у Јабуци, рад
у пољу и земљорадничкој задрузи у селу, где су његови
родитељи нашли нови дом.
Посебно плене народне ношње из Мале Црцорије
(Крива Паланка), које су са
задовољством облачиле мајка и тетка Магдалена.
– Брат Миле је старији од
мене пет година. Он је рођен
у Дрењу, а ја у Јабуци. И он
има заслуге за ово што поседујемо, али колекција за мене име моћније значење,

новим правцима у развоју кинеске поезије.
– Након више од педесет година у Смедереву можда ћу коначно, уз помоћ „Златног кључа”, на прави начин отворити
његове двери и заједно са
европском наградом „Кључеви
Преспе”, коју сам пре две године добио у родном крају, у
Македонији, непрестано ћу да
откључавам два митска простора који се у мени читавог живота преплићу и праве јединствену духовну целину. За све
што сам постигао у стваралаштву захвалан сам својој породици, која ми је дала слободу
да се посветим оном што сам
најбоље знао: поезији и преводилачкој делатности – рекао је
лауреат Василевски.

Лирика академика Риста Василевског припада двема поезијама – македонској и српској. Објавио је више од педесет књига
поезије и изабрана дела у петнаест томова. Добитник је награде „Златни кључ Смедерева”.
Истакнути македонски и српски
песник, есејист, дечји писац, антологичар, књижевни критичар,
преводилац и издавач академик
Ристо Василевски је писац с можда најбогатијом биографијом
у Македонији и Србији. Рођен
је 1943. године у Наколецу
(Преспа), а живи у Смедереву.
У Скопљу је студирао архитектуру, а радни век је провео у грађевинарству у Србији.
Његов живот је пулсирао поезијом и с великом љубављу је
радио на афирмацији двеју
култура – македонске и српске.
Кључеви Преспе
Стваралачко путовање је започео у основној школи у родном
крају. Пише и објављује на македонском и српском језику.
Број његових дела, у која спадају изабрана дела у петнаест
томова, више од педесет књига поезије, прозних дела и преведених књига, надмашује 320
издања. Василевски је одавно
започео интензиван преводи-

лачки посао, превео је око 180
дела на више језика (румунски,
француски, бугарски, албански, турски, словеначки...), али
најчешће с македонског на
српски и обрнуто. И његове
књиге су превођене на светске
језике, а нашле су место и у више од 250 антологија, зборника и тематских избора. Навешћемо неколико наслова:
„Срце круга” (најновија), „Шапутање”, „Тумачење пута”,
„Плодоред”, „Огледала”...

Његове инспирације су везане
за шири простор, почев од Преспе до Смедерева, без обзира
на то на ком језику пише.
Наш саговорник је један од
оснивача Међународног фестивала поезије „Смедеревска песничка јесен”, који је ушао у шесту деценију. Част да буду
овенчана највишом наградом
„Златни кључ Смедерева” до сада су имала тридесет три позната имена стваралаштва. Неки од
њих су и академик Матија Бећ-

Поезија Василевског је лична карта његове душе, унутрашње осећање, умеће да артикулише живот у свим његовим
димензијама и да у свему остави траг на универзалном поетском језику. У питању је поезија која може да се претаче из
језика у језик и да остане готово
иста, али свима разумљива.

ковић, прошлогодишњи лауреат, азербејџански песник Хагани Хагибоглу и Петер Хандке,
добитник Нобелове награде.
Овогодишњи равноправни добитници главне награде „Златни кључ Смедерева” су Ристо
Василевски и кинески песник
Ју Цонг из провинције Хебеи,
препознатљив по трагању за

Мала Нобелова награда
С посебним задовољством шири круг пријатеља ауторима из
некадашње Југославије, али и
писцима из Русије, Румуније,
Италије, Белорусије, Бугарске,
Шпаније, Украјине и других земаља у којима је гостовао. Многи од њих у књижевним критикама истичу да Василевски није
песник лаких тема. Македонски
песник Санде Стојчевски је поред осталог рекао: „Истакнути
писац Ристо Василевски је у последњих неколико година објавио неколико књига поезије и
својим богатим лирском стваралаштвом отворио нове приступе за сагледавање и интерпретацију лирских светова”.
Василевски је добитник посебног признања Владе Републике Србије за врхунски допринос националној култури и
бројних других значајних признања, као што су награде:
„Браћа Миладиновци”, „Струшке вечери поезије”, „Мала Нобелова награда” (Ижевск, Русија), Међународна награда
„Гоцева мисао”... За преводилачку делатност је добио највише признање Савеза књижевних преводилаца Македоније –
„Кирил Пејчиновић”. Овај истакнути писац члан је Македонске академије наука и и
уметности, Међународне асоцијације (Рига, Летонија), Друштва писаца Македоније, Удружења књижевника Србије и
Удружења књижевних преводилаца Србије.

ОКРУГЛИ СТО НА ТЕМУ „МАКЕДОНЦИ У СРБИЈИ ДАНАС И СУТРА”

Другачији приступ раду
Млади губе
интересовање за
изучавање матерњег
језика
Недовољно
умрежавања и
сарадње
будући да живим на више од
500 километара удаљености
од родног краја родитеља.
Њихов животни пут је преточен у успомене које остају за
читав мој живот. То је нешто
моје, али када изађе у јавност,
као да има веће значење – вели Станко Ђорђијевски.
Део његове колекције нашао је место и у докторској
дисертацији др Станислава
Стан ко ви ћа „Ста тус ма ке донског језика у Републици
Србији”. У оквиру активности Македонског културног
цен тра, ових да на су би ле
организоване изложбе у Дому културе у Јабуци и Градској библиотеци у Панчеву,
у којој је место нашао и део
фотографија и докумената
из по ро дич не ри зни це
Ђорђијевског.

Према попису из 2011. године,
у Србији се 22.755 лица декларисало као Македонци. Само 55
одсто се изјаснило да им је македонски језик матерњи језик.
Већина њих се лакше изражава
на српском језику, а 21,1 одсто
њих рекло је да им је лакше да
се изражавају на македонском
језику. У Србији је регистровано 48 македонских удружења и
асоцијација и три македонске
партије. Млади губе интересовање за матерњи језик. Ово је
само део података о положају
македонске мањине у Србији
који су добијени као резултат
прошлогодишњег
пројекта
Удружења Македонаца Моравског региона „Даме Груев”, који је финансирало Министарство
спољних
послова
Републике Северне Македоније. Истраживања су представљена на округлом столу на тему

„Македонци у Србији данас и
сутра”, одржаном 28. септембра
у Београду, који је такође финансирало Министарство.
О образовању, култури, информисању, службеној употреби језика и писма и политичком
организовању Македонаца у Србији говорили су представници
више удружења и асоцијација.
– Циљ је био да се сагледа
постигнуто, као и шта је потребно урадити да би се сачувао национални идентитет,
разуме се, у складу са законима и прописима у Србији. Очигледно је да проблеми постоје
у свим областима. Већина дискутаната је констатовала да

смо заборавили језик. Млади
губе интересовање за изучавање матерњег језика. Немамо
стратегију за културу. Не знамо које садржаје да применимо. Недовољно је постигнуто и
на пољу информисања. Да бисмо боље представили нашу заједницу, требало би да више
користимо могућности које
нам пружају штампани и електронски медији. Посебно питање је како да укључимо младе
у активности македонске заједнице у Србији – рекао је Славе
Груевски, организатор округлог стола и члан Националног
савета македонске мањине у
Републици Србији.

Учесници у раду округлог
стола бројним примерима су
нагласили да у активностима
има мало умрежавања, сарадње и укључивања институција
Македоније да би се на најбољи начин промовисали културно наслеђе, традиција и обичаји. И овог пута се разговарало
о третману удружења, која су
од стране Националног савета
македонске националне мањине подељена на призната и непризната. То значи да немају
исте услове за рад, а све то је
довело до неслоге у македонској заједници.
Главна порука са округлог
стола је да је потребан другачији приступ раду на остваривању права и заштите националног интереса Македонаца у
Србији. Потребна је и шира акција, како би се у рад заједнице укључило што више стручњака. Неопходно је и да се
Стратегија македонске заједнице 2013–2023. допуни.
У раду округлог стола су учествовали представници Амбасаде Републике Северне Македоније у Београду, више
удружења, представници Македонске асоцијације бизнисмена у Србији и неколико
чланова Националног савета.

V

Петак, 22. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖИВОТ САНЕЛЕ ДИМИТРОВ СТАНОЈКОВИЋ НА РЕЛАЦИЈИ ПАНЧЕВО–МЕЛБУРН

„КОМАНДУ” ОД ЖЕНЕ НИЈЕ ЛАКО ПРИХВАТИТИ
Аустралија је мултикултурална и мултинационална земља
и колико је у почетку тешко навићи се на то, толико је то и
повољност, јер смо некако сви
странци, а у исто време сви домаћи, каже архитекта Санела
Димитров Станојковић, пореклом из Панчева, која у Мелбурну живи осамнаест година.
Пре више од две деценије, с
дипломом београдског Архитектонског факултета, напустили сте родно Панчево и одселили се у Аустралију. Како сте
се одлучили баш за ту земљу,
да ли сте размишљали о некој
другој исељеничкој дестинацији и да ли су ваша размишљања ишла ка томе да је то одлазак застално?
– Након завршеног факултета и неколико година искуства
у панчевачком „Панпројекту”
запутили смо се у Аустралију,
мада смо размишљали и о другим земљама, нарочито европским, да бисмо били ближи родитељима. Кћерка Тамара је
била мала и чинило се да је
лакше усудити се на тај корак
док не почну школске обавезе.
Ја сам јединица и, иако доста
независна и самостална, никада нисам помишљала да ћу родитеље оставити иза себе и упутити се у бели свет. Моји
пријатељи су махом у Србији,
већина родбине је у Македонији и у неколико европских земаља, али у то време наше
струке нису биле много популарне у европским земљама.
Разматрали смо и одлазак у
Канаду, али се испоставило да
су инжењери јако тражени у
Аустралији. И тако је све почело...
l Која је ваша прича у контексту сналажења у новој средини?
– Сећам се кћеркиног и свог
лета за Мелбурн и књижица
које је понела на пут, а које јој
испадају тик на уласку у авион, и мог срца које се мучи јер
родитељи остају, затим слетања у Сиднеј и шетње по сиднејском аеродрому пре наставка лета за Мелбурн. И у тој
шетњи, разгледајући сувенире,
кћерка и ја наилазимо на
симпатичну плишану играчку
l

кенгура која кошта 250 аустралијских долара, док ја са собом
доносим све наше богатство од
„читавих”, рецимо, петстотинак долара. Сећам се да сам тада помислила да само сам Бог
зна у шта се упуштамо... Али
смо – мало храбро, мало лудо
– наставиле пут и слетеле из
српске хладне зиме и температуре од минус осам у претопло
аустралијско лето и + 42. Прва
ствар коју је моје мало дете запазило јесте да је тати волан на
„погрешној страни”. Сада,
осамнаест година касније, кћерка Тамара је завршила факултет, дипломирала на смеру
психологија и интернационална политика, осамосталила се
и ради.

Колико год да је тешко нашем народу у Аустралији, људи се некако ипак пронађу, нарочито када добију први посао;
онда некако схватимо да можемо и да жртва ипак има сврху. А и кад упознамо друге људе, па нам телефон с времена
на време зазвони и схватимо
да нисмо сами. Деца се нарочито лако сналазе, они језик
уче „на уво” и генерално се лако прилагоде нечему новом.
l Како доживљавате аустралијску архитектуру у поређењу
са европском, српском, нарочито у односу на стилове живљења?
– Ја сам од старта радила као
архитекта. Диплома архитектонског факултета у Београду

призната је у Аустралији, али
је без обзира на то обавезно
урадити препознавање дипломе, тј. нострификацију. Посао
сам добила неких шест месеци
по доласку у ту земљу. У то време су се тражили инжењери,
али и медицинско особље и разни занати. Потражња се из године у годину мења, мада одређене струке остају увек
дефицитарне.
Што се тиче овдашње архитектуре, није могуће поредити је с нашим подручјима, јер
је једноставно другачија. Много је више нових зграда у поређењу са Европом, јер је Аустралија млада земља, тако да
је и много мање градитељског
наслеђа, што је оно што је нама Европљанима блиско, а мени као архитекти нарочито, с
обзиром на то да ми је заштита градитељског наслеђа део
школовања на факултету. Тренутно радим на комерцијалним објектима, као контрола
извођења на терену, и често
обу вам цо ку ле за те рен и
шлем и морам рећи да уживам у то ме. Од мај сто ра се
увек учи и иако ме описују као
„tough but fair”, односно „чврста рука, али фер/правична”,
договарамо се релативно лако. Буде ту и љутње, па и понека груба реч, али ипак знају да се од њих очекује само
коректно урађен посао. С обзиром на то да сам жена у мушкој индустрији, разумем да
„команду” од жене није лако
прихватити. Али када се појавим у хаљини, са шлемом за
који је заденут цветић и цокулама које су ручно осликане
и такође су на цветиће, све ми
опросте и напетост нестане.
l Како се у Аустралији гледа на мултикултуралност и суживот људи различитих националности и раса?
– Аустралија је мултикултурална и мултинационална земља и колико је у почетку тешко навићи се на то, толико
је то и повољност, јер смо некако сви странци, а у исто време сви до ма ћи. Ау стра ли ја
живи од миграната и сви се
ми у од ре ђе ном про цен ту
прилагођавамо локалним обичајима. Али с друге стране и

ми остављамо печат на локалном народу и они то доста радо прихватају. Била сам у ситу а ци ји да су ми љу ди
захвалили што смо дошли у
зе мљу; ка жу, све ну ли би од
досаде и једнобојности да нас
нема. Мени је тата Славко родом из Македоније, мама Лепосава је из Баната, комшије
су Румуни, Хрвати, Македонци, пријатељи Мађари, ја сам
с том мул ти кул ту рал но шћу
одрасла. У Аустралији за народе из бивше Југославије кажемо да „причамо наш језик”.
Овде се некако те разлике, чини ми се, мање виде. А пошто
сам „за до је на” тим ша ре ни лом, ја с вре ме на на вре ме
одем на концерте разних народа, буде ту и наших свирки,
па људи и заиграју и запевају
кад их обузме носталгија. Буде ту и поп и рок музике, па и
народњака, све да би се души

због вере, али и због дружења,
по дршке, по мо ћи другима...
Неретко наше цркве посети и
понеки Рус, Кинез, Иранац...
Лепо их је посматрати, зажмуре, слушају наше црквено појање и после нам чак и захвале јер осећа ју да ту и
припадају. Једном сам била
кума пријатељу Јужно африканцу. Запросио је моју пријатељицу, православку, и желео је да се венчају у нашој
цркви. Његова мајка је била
фасцинирана чињеницом да
се чак и тако далеко од земље
матице поштују обичаји. Вртела је у руци православни крстић који је њен син добио по
крштењу и понављала како је
све што је видела јако лепо и
да ће долазити. Када ме питају да ли је овде тешко, кажем
да јесте, нарочито у почетку,
док се не упо знају култура,
обичаји, не овлада језиком. А

олакшало. Када нема концерата, ја онда певам сама. Чак
и на мојој „Фејсбук” страни с
времена на време отпевам, реци мо, „Би то ла, мој ро ден
крај”, за успомену на тату и
све ле пе мо мен те ко је сам
проводила у Македонији.
l Како се одвија ваша свакодневица?
– Недељом певам у црквеном хору, Мелбурн има неколико православних цркава и то
је још једно место где људи долазе. Из различитих разлога,

и домовина је тако далеко, родитељи, родбина и пријатељи.
Мада, када ме питају да ли бих
дошла да сам све ово знала,
веро ватно да бих. Упо знала
сам овде много добрих људи,
развила се као стручњак, а супруг Дејан је кувар, па сви
уживају када се окупимо. Славе се ро ђендани, имендани,
славе. Наш народ не заборавља да чува своју традицију и
мени је част да будем део тога, макар и тако далеко.
Верка Митковска

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МКЦ-а„БЛАЖЕ КОНЕСКИ”

Прошлост је моја будућност
Пресек стања у погледу очувања језика и културе македонске националне заједнице
у Ре пу бли ци Ср би ји ко ри стан је да би могло да се
предвиди шта ће се десити
са судбином језика у будућности, како би се деловало и
усмеравало
У организацији Македонског
културног центра „Блаже Конески”, овог месеца одржане
су две филолошко-уметничке
вечери: у Дому културе у Јабуци и у Градској библиотеци
у Панчеву. Трибине су одржане под мо том „Про шлост је
моја будућност – очување језика и културе македонске наци о нал не за јед ни це у Ре пу блици Србији”. На ову тему су
говорили др Станислав Станковић, лингвиста, Верка Митковска, филолог, и Ђорђе Геновић, филолог. Предавања су
наметнула бројна питања, почев од тога шта ће се десити у
будућности с језиком и како
и у ком правцу треба деловати да би се очувао матерњи језик досељеника и њихових потомака.
Из научног аспекта, Станковић је приближио ситуацију у
вези са очувањем и изучавањем македонског језика у Србији, што је од велике важно-

зик најбоље очувао у Пландишту, где живе досељеници из
Мале Преспе. То потврђују и
тонски записи. На фило ло шким вечерима Гено вић је
про читао неко лико писаних
казивања житеља Јабуке и
Пландишта.

сти за идентитет читавог једног народа.
Потребно веће ангажовање
– Очување језика је проблем
који тражи посвећеност. Истраживачким радом смо обухватили 448 испитаника, од
Суботице до Врања. Разговарали смо с људима рођеним у
Србији и онима који су се доселили у ову државу. На том
плану је радила и колегиница
Лил ја на Ла за ре ска из Пан -

чева. Добијени резултати показују висок степен угрожености ма ке дон ског је зи ка код
припадника македонске мањине у Србији. Младе генерације ретко говоре македонски
језик, њихов први језик је у
највећој мери данас српски –
рекао је Станковић.
Посетиоци трибина упознали су се и са изучавањем македонског језика у школама у
Србији (као изборног предмета). Указано је на недовољно

ангажовање македонске заједнице у вези са очувањем језика на овим просторима. За
кратко време, због тога што се
матерњи језик не говори у породицама, не учи у школама
и, уопште, не преноси младим
генерацијама, присуство Македонаца на овим просторима
биће само историја. Значи, потреб но је да се предузму
озбиљни кораци. Из истражива ња произла зи још једна
истина – да се македонски је-

Језик је наша домовина
Ипак, македонски дијалекти
у Војводини су интересантни.
На њихово формирање утиче
досељавање са издвојених географских подручја у нова насеља. Данас су најинтересантни је ет но лин гви стич ке за једнице у Јабуци, Пландишту
и Качареву, где живи највећи
број од око једанаест хиљада
досељеника из Македоније у
Војводини.
Република Србија омогућава да се чувају, негују и уче јези ци ма њин ских за јед ни ца.
Али са ми Ма ке дон ци не до вољно користе те могућности.
Младим генерацијама треба
чешће да се објашњава колико је лепо да говоре језик својих предака, да би и на тај начин има ли ја чу спо ну са
старим огњиштима родитеља,
пре ма
прин ци пу
Бла жа
Конеског, „је зик је на ша
домовина”.
– Драго ми је што сте указали на то колико је важно да се

наш језик негује и учи. Свакако ово наилази на адекватан
одзив у овдашњој јавности и
шире. Наша држава препознаје залагање за афирмацију културног наслеђа и очувања језика
и
подржава
овакве
активности – рекао је Александар Поповски, в. д. амбасадора Републике Северне Македоније у Београду.
У оквиру ових вечери у оба
места била је отворена изложба фотографија из приватне
архиве Станка Ђорђијевског из
Јабуке. У Градској библиотеци
је отворен и македонски кутак, с књигама на македонском језику. Гости су имали
прилику да слушају изворне
македонске песме и да заједно с певачким групама „Јабука” из Ја бу ке и удру же ња
„Македонски бисери” из
Пландишта запевају и заиграју. Овакви свеобухватни пројекти имају велико значење за
Македонце у Србији, а Министарство спољних послова Републике Северне Македоније
и македонска амбасада у Београду их подржавају, како финансијски, тако и својим присуством.
Вредне жене из „Етно кутка”
из Качарева припремиле су македонске специјалитете за оба
дружења.
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ГОСТОВАЊЕ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ „ЈАБУКА” У СЕВЕРНОЈ МАКЕДОНИЈИ

НА 64. САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ПРИЈАТЕЉСТАВА

Кључ на вратима лепоте

Јабучани наступили
на концертима у
Тетову и Кривој
Паланци

који су у живописним ношњама наступали на интернационалним фестивалима у САД,
Италији, Пољској, Румунији,
Немачкој, Чешкој, Србији, Мађарској, Бугарској, Словачкој...

Гости из Србије
награђени посебним
аплаузом публике
Десетине ентузијаста с музичким искуством, чланови певачке групе „Јабука” из Јабуке, 2.
и 3. новембра гостовале су у Тетову и Кривој Паланци. Прелепим македонским песмама
„Јовано, Јованке” и „Елено ћерко” и српским мелодијама „Тако ми недостајеш” и „Остарићу” представили су се на
концерту Удружења Срба и Македонаца КУД „Бранко Чајка”
из Тетова, који је одржан 2. новембра пред препуном салом
Центра за културу „Иљо Антески – СМОК”.
– Овај догађај је наша главна активност с циљем заштите
непокретног и нематеријалног
културног наслеђа, а организован је у оквиру пројекта „Експериментално-едукативне радионице за фолклор”, који је
подржало Министарство културе Републике Северне Македоније. Посебно нам је драго
што смо остварили сарадњу с
певачком групом из Јабуке. Вечерас су, поред наших учесника, наступили и гости из Врања, глумац Драган Станковић
из Народног позоришта „Бора
Станковић” и Тијана Вучковић,
изводећи монологе и песме из
дела „Коштана” – истакла је

Соња Андонов, председница
удружења „Бранко Чајка”.
Ко пева, зло не мисли
Милозвучним гласом и изведбом више песама („Старе успомене”, „Где има такве лепоте”,
„Хајде, мило моје”...) публику
је освојио вокални солиста
Удружења – Драгиша Аврамовски. Млади фолклористи су
изазвали посебно одушевљење
кореографијом Снежане Ефкоске „Биљана платно белеше”,
али и другим наступима. Гости
из Србије су били награђени
посебним аплаузом публике.
Основна порука са овог изванредног дружења у Тетову јесте да се настави мисија зближавања и сарадња не само
између ова два братска народа
него и са свим другима на овим
просторима. Певачка група из
Јабуке позвала је љубазне

домаћине да узврате посету,
што је и прихваћено.
Јабучани су продужили пут
ка Скопљу, а затим ка Кривој
Паланци, носећи предивне утиске из Тетова, посебно из манастира Лешак, у којем су ноћили. Пут комбијем од Скопља до
Паланке као да је пролетео, будући да су се људи непрестано
присећали ко је одакле: из Псаче, Длабочице, Конопнице, Црцорије, Огута или из самог града. Убрзо по пристизању у град
у сали Центра за културу почело је дружење певачке групе из
Јабуке и КУД-а „8. октобар” из
Криве Паланке, који ове године слави четрдесет пет година
постојања.
Отварајући концерт, у име
домаћина, Биљана Наумова
Тошевски је нагласила:
– Фолклорни ритмови, песме и игре не знају за границе,
а код нас кажемо: ко пева, зло
не мисли. Вечерас, са свима вама, овде у сали пружамо руку
заједничком празнику мелодија и стихова, игре и песме, толико блиским и сатканим од
свих нас. Вечерашњи концерт
је прекрасан пример јаког пријатељства и добросуседства између наше две земље.
Укратко, публика се упознала с постигнућима фолклориста, који имају богат репертоар с десетак кореографија и
150 чланова, претежно младих,

Приближили културно
наслеђе
Гости из Јабуке, села у којем велики број житеља потиче из
кривопаланачког краја, заједно
с домаћинима певали су и играли уз звуке фолклора двеју земаља – Северне Македоније и
Србије. Јабучани као да су се
песмама и мелодијама враћали
у родни крај. С великом љубављу су певали песме: „Мирјано,
моме, Мирјано”, „Елено ћерко”,
„Шећерна”, „Го пратиле дедо на
планина”, „Лажи, лажи, Вере”...,
изазивајући овације.
Млади играчи су се представили сплетом македонских кола и дочаравали културно наслеђе Македоније игром,
песмама и ношњама. Кореографијом „Тресеница” и другим колима и гости и домаћини измамљивали су аплаузе.
– Маштали смо да једног дана гостујемо у Македонији. Ето,
десило се и то. Изазов је да наступиш у Тетову, Кривој Паланци или у неком другом граду у
домовини. И поред тога што
имамо дугогодишње певачко
искуство, готово сви смо аматери, једино су професионалци
Миле Максимовић, руководилац певачке групе и Драган Целевски, дугогодишња прва труба у Београдској филхармонији,
који нам се придружује када нема друге професионалне обавезе – каже Венче Јовановски,
председник удружења „Јабука”.
На крају је било времена и за
дружење с домаћинима из Центра за културу у Кривој Паланци, као и са члановима певачке
групе „Распевани Паланчани”.
Након концерта две певачке
групе су неисцрпно размењивале своје репертоаре пуна два сата. Певачка група „Јабука” реализовала је гостовање у Тетову,
Скопљу и Кривој Паланци уз
подршку Владе Републике Северне Македоније.

Наступило 490
издавача, од којих
90 из иностранства

Овогодишњи, 64. међународни сајам књига у Београду,
одржан крајем прошлог месеца, био је прилика да се на једном месту сагледа део годишњег пресека издавачке
продукције у нашој земљи и
да се представе издавачи и писци из иностранства. На Сајму је наступило 490 издавача,
од којих 90 из иностранства.
Више од хиљаду учесника се
представило са 685 програма.
Само у једном дану сајам је
посетило 40.000 људи.

је одржана у Основној школи
„Гоце Делчев” у Јабуци. Аутор
Димкоски је добио признање
„Књижевно перо” за најбољу
књигу за децу у региону од
Хрватског књижевног друштва, престижну плакету „Симо Цуцић” на манифестацији
у Новом Милошеву и награду
Удружења просветних радника – књижевних стваралаца
Македоније. Књигу је превела мр Снежана Алексић Станојловић, илустрације је урадила Александра Ацеска, а
уредник издања је познати
српски писац Радован Влаховић. Аутор је добитник овогодишњег највишег градског
признања – дипломе „3. новембар” Града Прилепа, за
афирмацију македонског језика и образовања.
– Поетски порив је код мене еруптивни вулкан који не
може да се спречи и угаси.
Писање и рецитовање моје

Промоцијом својих књига
на сајму су се представили
македонски аутори Филип
Димкоски и Љиљана Пандева. На штанду издавачке куће
„Алма” промовисан је роман
„Дојиља” Љиљане Пандеве
(на српски језик га је превела
Марица Гвозденовић Милошевић). Промоцији су присуствовале ауторка Пандева,
преводилац, представници
издавачке куће „Алма”, писци
и љубитељи књиге и посетиоци сајма. Македонско издање
овог романа објавила је изда-

поезије су моменти у којима
највише припадам себи, размена емоције с публиком је
извор огромне количине позитивне енергије и када сте
задовољни самим собом у односу на написано и када публика то воли, вреднује и
прихвата, награде долазе као
потврда, круна и подстицај.
Поезија има кључ од врата лепоте, мудрости и људскости,
зато сам пун вере и наде да
преко уметности зидамо башту љубави – рекао је Димкоски.

вачка кућа „Култура” и оно је
носилац награде „Столе
Попов” Друштва писаца
Македоније.
У оквиру представљања Банатског културног центра Новог Милошева, било је представљено српско издање
књиге за децу „Заједно да растемо” македонског песника
Филипа Димкоског. Македонско и српско издање ове књиге су већ популарни међу младим читаоцима у Србији,
Македонији и Хрватској.
Књига је до сада доживела више од петнаест представљања
у региону. Једна од промоција

На Бео градском сајму
књига, на заједничком штанду Покрајинског секретаријата образовања, прописа и
управе мањинских заједница, представили су се издавачи националних заједница
који живе и раде у Војводини. Циљ је да се и на овај начин Војводина представи као
мултинацио нална средина.
Међу књигама на румунском, словачком, мађарском,
украјинском, хрватском, буњевачком, русинском и другим језицима били су изложени и најно вији насло ви
НИУ МИИЦ-а.

Својим делима се
представили и
македонски аутори
Филип Димкоски и
Лиљана Пандева

ДАНИ ПОВРТАРА – ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН

Купус је њихов бренд
Поводом традиционалне манифестације „Дани повртара –
Глогоњска јесен”, популарно
назване „Купусијада”, 27. октобра је на сеоској пијаци и тргу
испред Цркве Светог Петра и
Павла приређен велики јесењи
сајам поврћа и етно хране. Поред произвођача из села, ову
манифестацију посећују и пољопривредници из суседних
места. Своје производе су пласирала и удружења жена, винара, пчелара и других вредних произвођача хране и пића.
Посетиоци су највеће интересовање показали за купус (по цени од 20 динара по килограму),
кромпир, празилук, карфиол...
Тридесетак произвођача купуса
нестрпљиво је чекало проглашење победника. Прво место за
највећи примерак купуса (тежак
6.250 грама) освојио је Горан
Спасић, друго Маринел Муцуљ
(5.750 грама), а треће Бора Спасић (4.700 грама).
– Задовољство је огромно и
обострано, будући да је из године у годину ова манифестација све популарнија. Размишљамо да од следеће године
„Глогоњска јесен” траје барем
два дана. Велике проблеме пољопривредницима је задала јесења суша. Разумљиво, наводњавање повећава трошкове, али
се ове године то није одразило
на цену купуса. Размишљамо да
се купусом представимо и на
иностраном тржишту, али је за

извоз потребна већа и поузданија производња. Произвођачи
ће, као и претходних година,
купус пласирати на пијацама у
Панчеву, Борчи и другим околним местима – каже Даниел
Вучковски, председник Удружења баштована из Глогоња.
Безмало се сви Глогоњци активно баве повртарском производњом, а велики број њих производи и за продају. Највише се
производе купус и кромпир и по
томе су препознатљиви. Познати су и по производњи парадајза, паприка, младог лука, карфиола и броколија, а у последње
време постоји тенденција да се
све више производи и поврће с
краћом вегетацијом, као што су
спанаћ, ротквице и боранија.

И Драгица Обучина из Глогоња одавно се прихватила
производње поврћа, углавном
за потребе домаћинства. И у
њеном домаћинству су купус и
кромпир у првом плану.
– Село је село, срамота је да
идемо на пијац за килограм
кромпира. Свесни смо да повртарство тражи велики труд
и да је под ведрим небом род

неизвестан, али важније од
свега је да се на трпезу изнесе
здрава храна – каже Драгица
Обучина.
Александар Лазаревски (71
година) предусретљиво нам је
објаснио да је у глогоњском
атару заступљено пет врста купуса, али он се углавном опредељује за „браво” или футошки.
– Најважније је да оно што
се нуди на пијаци буде квалитетно. Само тако се стиче поверење код купаца. Моја породица потиче из кумановског
краја. И у Глогоњу и у Македонији су ретка сеоска домаћинства без баште. Глогоњска земља је плодна. Људи се сналазе
како знају и умеју, одгајају поврће за своје потребе, а ако нешто преостане, и за пијацу –
објашњава Лазаревски.
Пред великим бројем посетилаца из села и околних места наступили су фолклораши
из секција Дома културе и друштава „Веселија” и „Јединство”, а ученици Основне школе „4. октобар” извели су
пригодан рецитал.

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 Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска
• Преводилац: Милана Војводић • Техничка припрема:
Предраг Кнежевић • Фотографије: Милан Шупица, приватне
колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ЖИВОТОТ НА САНЕЛА ДИМИТРОВ СТАНОЈКОВИЌ НА РЕЛАЦИЈА ПАНЧЕВО - МЕЛБУРН

„НАРЕДБА” ОД ЖЕНА НЕ Е ЛЕСНО ДА СЕ ПРИФАТИ
Австралија е мултикултурна
и мултинационална земја и
колку и да е тешко на почетокот тоа да се прифати, исто
така тоа е и поволност, бидејќи на некој начин сите сме
странци, а истовремено сите
и домашни, вели архитектката Санела Димитров Станојковиќ, со потекло од Панчево, која во Мелбурн живее
осумнаесет години.
Пред повеќе од две децении
со диплома од белградскиот
Архитектонски факултет сте
го напуштиле родното Панчево и сте се преселиле во
Австралија. Како сте се одлучиле баш за оваа земја, дали
сте размислувале за некоја
друга иселеничка дестинација, дали вашите размислувања оделе во насока дека
иселувањето е засекогаш?
-По завршувањето на факултетот, и по неколку годишното работно искуство
во ,,Панпроект’’ се упативме
за Австралија, меѓутоа размислувавме и за некои европски дестинации, се со цел
да сме поблиску до родителите. Ќерката Тамара беше сеуште мала, и полесно беше да
се одлучиме на тој чекор додека не почне со училишните
обврски. Јас сум единица, иако доста независна и самостојна, никогаш не помислував дека ќе ги напуштам родителите и ќе се упатам во белиот свет. Најголем број од
миоте пријатели се во Србија,
голем дел од роднините се во
Македонија и во неколку европски земји. Но во тоа време
нашите професии не беа популарни во европските земји,
размислувавме и за одење во
Канада, но се испостави дека
инжинерите се најбарани во
Австралија. И така почна се...
l Која е вашата приказна во
однос на приспособувањето
во новата средина?
Се сеќавам на мојот лет заедно со мојата ќерка за Мелбурн и книгичките који ги понесе за по пат, а кои и испаѓаа
на влезот во авионот, моето
срце кое се мачи бидејќи родителите останаа, потоа слетувањето во Сиднеј, шетањеl

то по аеродромот пред продолжувањето на летот за Мелбурн. При таа прошетка, разгледувајќи ги сувенирите јас и
ќерка ми наидуваме на симпатична кадифена играчка кенгур, која чинеше околу 250
австралиски долари, додека
јас со себе го носев целокупното наше богатство од околу
500 австралиски долари. Се
сеќавам дека си помислив дека само сам Бог знае во што се
впуштаме... Но храбро и помалку лудо го продолживме
својот пат и слетавме од ладната српска зима -8, во претоплото австралиско лето на
+ 42 степени. Првата работа
што моето мало дете ја примети е дека на тато воланот е на
,,погрешната страна’’. Сега,
осумнаесет години подоцна,
ќерката Тамара заврши факултет, дипломирала на насоката психологија и интернационална политика и работи.
Колку и да е тешко на нашите луѓе во Австралија, сепак се пронаоѓаат, особено по
наоѓањето на вистинска работа, тогаш сфаќаме дека можеме и дека жртвата сепак
има смисла. Запознаваме и
други луѓе и одвреме навреме

телефонот ќе заѕвони и сфаќаме дека не сме сами. Децата
особено лесно се прилагодуваат, јазикот го учат ,,на уво’’
и генерално лесно се прилагодуваат на новата средина.
l Како ја доживувате австралиската архитектура, споредбено со европската и српската, особено во однос на стилот на живеење?
Јас од самиот почетко работев како архитект, бидејќи
дипломата од белградскиот
Архитектонски факултет е
призната во Австралија, но
без разлика на тоа нострификацијата е задолжителна. Работата ја добив по 6 месеци
по доаѓањето во таа земја. Во
тоа време се бараа архитекти,
медицински работници како
и разни занаети. Побарувачката со текот на времето се
менува, но некои професии се
секогаш дефицитарни.
Што се однесува до архитектурата, невозможно е да се
спореди со нашата, бидејќи едноставно се различни. Побројни се новите градби споредбено со Европа, бидејќи
Австралија е млада земја, така
што градежното наследство е
значително помало, што е

блиску за нас европјаните,
особено на мене како архитект, бидејќи заштитата на наследството е дел од моето школување на факултетот. Во моментов работам на комерционални објекти, како контрола
на работата на терен, често
обувам работнички цокули за
терен и шлем и морам да кажам дека уживам во тоа. Од
мајсторите секогаш може да се
научи, иако ме опишуваат како “tough but fair”, строга но
праведна, договорот оди релативно лесно. Понекогаш има и
лутење и по некој груб збор, но
сепак знаат дека од нив се очекува коректно завршена работа. Со оглед на тоа дека сум жена, во машка индустрија, разбирам дека ,,наредба’’ од жена
не е лесно да се прифати. Но
кога се појавам во фустан, со
шлем, на кој е ставено цветче,
и цокули, исто така се рачно
насликани со цветчиња, се ми
простуваат и несогласувањето
изчезнува.
l Како во Австралија функционира мултикултурата, и
соживотот на луѓе од различни националности и раси?
Австралија е мултикултурна и мултинационална земја и

колку и да е тешко на почетокот тоа да се прифати, истот
така тоа е и поволност бидејќи во неа сите се на некој
начин странци, а истовремено се сите и домашни. Австралија живее од мигрантите и
сите ние на некој начин се
прилагодуваме на локалните
обичаи, но од друга страна и
ние оставаме свој печат врз
локалното население и тие со
задоволство не прифаќаат.
Сум била во ситуација каде
луѓето ми заблагодаруваат
што сме дојдени во оваа земја,
бидејќи во спротивно би потонале во едноличност и досада доколку не нема нас.
Мојот татко Славко родум е
од Македонија, мајка ми Лепосава е од Банат, соседите се
Романци, Хрвати, Македонци, пријатели Унгарци, така
што јас имам израснато во
мултикултурна заедница. Во
Австралија за луѓето од поранешна Југославија велиме дека „зборуваме наш јазик“. Овде ми се чини дека разликите
се помалку видливи. Бидејќи
јас сум „задоена“ со тоа шаренило, од време навреме одам
на концерти на разни народи,
понекогаш има и наши свирки, па луѓето знаат да запеат и
да заиграат кога ќе ги обземе
носталгијата. Има тука и поп
и рок музика, па и народна, се
за да ни олесни на душата.
Кога нема концерти јас пеам
сама. Дури и на мојата
„Фејсбук“ страна од време на
време ќе отпеам, на пример
„Битола мој роден крај“, во
чест на мојот татко и сите
убави моменти кои ги имам
поминато во Македонија.
l Како изгледа вашето секојдневие?
– Во недела пеам во црковниот хор, во Мелбурн има неколку православни цркви, каде луѓето доаѓаат од различни
причини, верски, за дружење,
подршка, помош... Неретко
нашата црква е посетена од
некој Кинез, Русин, Иранец.
Убаво е да ги забележуваш,
неретко ги затвораат очите,
го слушаат нашето црковно
пеење, потоа ни се заблоагодаруваат, бидејќи чуствуваат
како тука да припаѓаат. Ед-

наш бев кума на еден
пријател Јужноафриканец. Ја
запроси мојата пријателка
православка и одлучија да се
венчаат во нашата црква. Неговата мајка била фасцинирана од фактот дека и толку далеку од матичната земја се почитува традицијата. Го вртеше православниот крст во раце кој нејзиниот син го добил
по крштевката и повторуваше како сето тоа што го видела било премногу убаво и вети дека ќе доаѓа.

леници од Мала Преспа.
Потврда за тоа се и тонски записи. На филолошките вечери
Геновиќ прочита неколку кажувања од жители на Јабука и
Пландиште.

учи нашиот јазик. Секако ова
наидува на соодветен одsив во
овдешната јавност и пошироко. Нашата држава ги препознава залагањата за афирмација на културното наследство
и зачувувањето на јазикот и
подржува вакви активности рече Александар Поповски, в.
д. амбасадор на Република Северна Македонија во Белград.
Во рамките на овие вечери
и во двете места беа отворени
изложби од приватната архива на Станко Ѓорѓиевски од
Јабука. Во Градската библиотека е отворено македонско
катче, со книги на македонски јазик. Гостите имаа прилика да слушнат изворни македонски песни и заедно со
пеачките групи „Јабука” од
Јабука и Здружението „Македонски бисери” од Пландиште, да запеат и заиграт. Вакви
сеопфатни проекти имаат големо значење за Македонците
во Србија, а Министерството
за надворешни работи на Република Северна Македонија
и Македонската амбасада во
Белград ги подржуваат, како
финансијски, така и со своето
присуство.
Вредните жени од „Етно –
катче” од Качарево подготвија македонски специјалитети за двете дружења.

Кога ме прашуваат дали е
тешко, велам да, особено на
почетокот додека да се запознае културата, обичаите и да
се совлада јазикот. Татковината, родителите, роднините
и пријателите се така далеку.
Кога ме прашуваат дали би
дошла повторно кога сето
ова би го знаела, велам да.
Запознав могу добри луѓе, се
развив како стручњак, мојот
сопруг Дејан е готвач и сите
се радуваат кога ќе се собереме. Се слават родендени,
имендени, слави. Нашиот народ не заборава да ја чува
традицијата и чест ми е да
бидам дел од тоа, макар и
толку далеку.
Верка Митковска

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МКЦ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ”

МИНАТОТО Е МОЈА ИДНИНА
Пресекот за состојбата за зачувување на јазикот и културата на македонската национална заедница во Репулика
Србија е користен за да може
да се предвиди што ќе се случи
со судбината на јазикот во иднина, да се дејствува и насочува
Во организација на Македонски културен центар „Блаже
Конески”, Панчево, во текот
на овој месец се одржани две
филолошко – уметнички вечери: во Домот на Култура во
Јабука и во Градска библиотека во Панчево. Трибините се
одржани под мото „Минатото
е моја иднина – зачувување
на јазикот и културата на македонската национална заедница во Република Србија“.
На оваа тема зборуваа др Станислав Станковиќ, лингвист,
Верка Митковска, филолог и
Ѓорѓе Геновиќ, филолог. Предавањата наметнаа повеќе прашања, почнувајки од тоа што
ќе се случи во иднина со судбината на јазикот и како да се
дејствува и во кој правец, за
да се сочува мајчиниот јазик
на доселениците и нивните
потомци.
Од научен аспект, Станковиќ ја доближи состојбата со
зачувувањето и изучувањето
на македонскиот јазик во

Јазикот е наша татковина

Србија, што е многу важно за
идентитетот на еден народ.
Потребно е поголемо
ангажирање

–Зачувување на јазикот е
проблем кој бара посветеност.
Со истражувачка работа опфативме 448 испитаници, од
Суботица до Врање. Разговаравме со луѓе родени во
Србија и со оние кои се доселиле во оваа држава. На тој
план има работено и колешката Лилјана Лазареска од Панчево. Добиените резултати

покажуваат висок степен на
загрозеност на македонскиот
јазик кај припадниците на
македонското малцинство во
Србија. Младите генерации
мошне ретко зборуваат македонски јазик, нивниот прв
јазик, во најголема мера денес е српскиот јазик, рече
Станковиќ.
Посетителите на трибините
беа запознаени и со изучувањето на македонскиот јазик во
училиштата во Србија, (како
изборен предмет). Укажано е
на недоволното ангажирање

на македонската заедница, во
врска со зачувувањето на јазикот на овие простори. За кратко време, поради тоа што
мајчин јазик не се зборува во
семејствата, не се учи во училиштата и воопшто, не се пренесува на младите генерации,
присуството на Македонците
на овие простори ќе биде само
историја. Значи, потребно е да
се превземат сериозни чекори.
Од истражувањата произлегува уште една вистина – дека
македонскиот јазик најдобро
го чуваат во Пландиште, досе-

Сепак,
македонските
дијалекти во Војводина се интересни. Врз формирањето на
соодветни дијалекти влијае
доселувањето од одделни географски подрачја во нови населби. Денес се најинтересни
етнолингвистичките заедници во Јабука, Пландиште и
Качарево каде што, живее
најголем број од околу единаесет илјади жители доселени
од Македонија во Војводина.
Република Србија дава
можност да се чуваат, негуваат и учат јазиците на малцинските заедници. Тие можности самите Македонци недоволно ги користат. На младите генерации треба почесто
да им се објаснува колку е
убаво да го зборуват јазикот
на своите претци, за да и на
тој начин имаат подобра спона со старите огништа на родителите, според принципот
на Блаже Конески „јазикот е
наша татковина”.
– Драго ми е што укажувате
колку е важно да се негува и
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ГОСТУВАЊЕ НА ПЕАЧКАТА ГРУПА „ЈАБУКА” ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

НА 64 САЕМ НА КНИГАТА ВО БЕЛГРАД

СО ПЕСНА И ИГРА ДО ПРИЈАТЕЛСТВА

КЛУЧОТ НА ВРАТИТЕ НА УБАВИНАТА

Јабучани настапија
на концерти во
Тетово и Крива
Паланка

Кој пее, зло не мисли

Со милозвучен глас и со изведба на повеќе песни (“Стари
спомени”, “Каде има таква убавина”, “Ајде мое мило”...), публиката ја освои и вокалниот
солист на здружението, Драгиша Аврамовски. Младите иг-

Годинешниот 64 Меѓународен саем на книга во Белград, одржан кон крајот на
минатиот месец, беше прилика на едно место да се согледа дел од годинешниот
пресек на издавачката продукција во нашата земја и да
се представат издавачи и писатели од странство. На саемот настапија 490 издавачи,
од кои 90 од странство. По-

училиштето „Гоце Делчев“ во
Јабука. Авторот Димкоски ги
доби признанијата „Книжевно перо“, за најдобра книга за
деца во регионот од Хрватското книжевно друштво,
престижна плакета „Симо
Цуциќ“ на манифестацијата
во Ново Милошево и награда од Здружението на просветни работници – литературни творци на Македонија.
Книгата е во препев на писателот м–р Снежана Алексиќ
Станојловиќ, илустрациите
се на Александра Ацеска, а
уредник на изданието е познатиот српски писател Радован Влаховиќ. Авторот е добитник на годинешното
највисоко градско признание
– диплома „3 ноември“ на
Град Прилеп, за афирмација
на македонскиот јазик и образованието.

веќе од илјада учесници се
претставија со 685 програми. Само во еден ден саемот
го посетиа 40 илјади луѓе.
Со промоција на свои книги на саемот се претставија
македонските автори Филип
Димкоски и Лилјана Пандева. На штандот на издавачката куќа “Алма” беше промовиран романот “Доилката”,
од Лилјана Пандева (на
српски јазик го преведе Марица Гвозденовиќ Милошевиќ). На промоцијата присуствуваа авторката Пандева, преведувачката, претставници од издаваштвото
“Алма”, писатели и љубители
на книгата и посетители на
сајмот. Македонското изданије на овој роман, го објави
издавачката куќа „Култура“ и
носител е на наградата “Сто-

-Поетскиот порив кај мене е еруптивен вулкан кој
не може да се спречи и да
згасне. Пишувањето и рецитирањето на мојата поезија се моменти кога
најмногу си припаѓам на себе си, размената на емоции
со публиката е извор на огромно количество позитивна енергија и штом сте задоволни од самите себе по
однос на напишаното,
штом публиката тоа го сака,
го вреднува и го прифаќа,
наградите доаѓаат како
потврда, круна и поттик.
Поезијата го има клучот на
вратите на убавината, мудроста и човечноста, затоа
полн сум со верба и надеж
дека преку уметноста ја
создаваме градината на љубовта – рече Димкоски.

ле Попов”, од Друштвото на
писателите на Македонија.
Во рамките на претставувањето на Банатскиот културен центар на Ново Милошево, беше претставено српското издание на книгата за деца
„Заедно да растеме“, од македонскиот поет Филип Димкоски. Македонското и
српското издание на оваа
книга веќе се популарни меѓу
младите читатели во Србија,
Македонија и Хрватска. Книгата досега доживеа над петнаесет претставувања во регионов. Една од промоциите
е реализирана во Основното

На белграскиот саем на
книгата на заедничкиот
штанд на Покраинскиот
секретаријат за образование, прописи и управа на
малцинските заедници, се
претставиа издавачи на националните заедници кои
живеат и работат во Војводина. Цел е и на овој начин
Војводина да се претстави
како мултиетничка средина.
Меѓу книгите на романски,
словачки, унгарски, украински, хрватски, буњевски, русински и други јазици, беа
изложени и најновите наслови на НИУ МИИЦ.

Со свои дела се
претставиа и
македонските
автори Филип
Димкоски и
Лилјана Пандева

Гостите од Србија
од публиката беа
наградени со
посебен аплауз
Десеттина ентузијасти со музичко искуство, членови на
пеачката група „Јабука” од
Јабука, на втори и трети ноември, гоствуваа во Тетово и
Крива Паланка. Со преубавите македонски песни „Јовано
Јованке” и „Елено, ќерко” и
српските мелодии „Така ми недостасуваш” и „Ке остареам”,
настапија на концертот на
Здружението на Срби и Македонци КУД „Бранко Чајка ” од
Тетово, што на втори ноември
е одржан пред преполна сала
во Центарот за култура „Иљо
Антески – СМОК”.
Овој настан е наша главна активност во насока на заштитата на недвижното и нематеријалното културно наследство, организирана во рамки
на проект „Експериментално
едукативна работилница за
фолклор“, подржан од Министерството за култура на
Република Северна Македонија. Посебно ни е драго што
остваривме соработка со пеачката група од Јабука, кај
Панчево. Вечерва заедно со
нашите учесници настапија и
гости од Врање, актерот Драган Станковиќ, од Народниот
театар „Бора Станковиќ” и
Тијана Вучковиќ со изведба
на монолози и песни од делото „Коштана”– истакна Соња
Андонов, претседателката на
здружението „Бранко Чајка”.

Настапија 490
издавачи, од кои
90 од странство

раорци посебни одушевувања
предизвикаа со кореографијата на Снежана Ефковска –
„Билјана платно белеше”, но и
со други настапи. Гостите од
Србија од публиката беа наградени со посебен аплауз.
Основна порака од оваа извонредно другарување во Тетово е да се продолжи со мисијата – зближување и соработка не само помеѓу овие
братски народи, но и со сите
други на овие простори. Пеачката група од Јабука, ги покани љубезните домаќини
идната година да возвратат
посета, што е и прифатено.
Јабучани го продолжиа патот кон Скопје, а потоа кон
Крива Паланка, со преубави
впечатоци понесени од Тетово,
а посебно од манастирот Лешaк, каде што ноќеваа. Патот
со комби од Скопје до Паланка, како да го минуваа забрзано, бидејки луѓето се надоврзуваа со своите сеќавања кој е
од каде: од Псача, Длабочица,
Конопница, Црцорија, Огут
или од самиот градот. Накратко по пристигнувањето во градот, во салата на Центарот за
културата, започна дружење
на пеачката група од Јабука и
КУД „8– октомври“ од Крива
Паланка, кое годинава слави
45 години од постоење.
Отварајки го концертот, во
име на домаќините, Билјана
Наумова Тошевски нагласи:

Гостите од Јабука, каде што
голем број од жителите на селото, потекнуват од кривопаланечкиот крај, заедно со домаќините пееа и играа во звуците на фолклорот на двете
земји – Северна Македонија и
Србија. Јабучани со песните и
мелодијата како да се враќаа во
родниот крај. Со голема љубов
ги пееа песните: „Мирјано, моме Мирјано”, „Елено ќерко”,
„Шеќерна”, „Го пратиле дедо на
планина”, „Лажи, лажи Вере”...,
предизвикувајки овации.

Младите играорци се претставиа со сплет македонски
ора, доближувајки го културното наследство на Македонија со игри, песни и носии.
Со коеографијата „Тресеница“
и другите ора и гостите и домаќините измамуваа аплаузи.
-Мечтаевме еден ден да гостуваме во Македонија. Ете и
тоа се случи. Предизвик е да
настапиш во Тетово, Крива
Паланка или некој друг град
во татковината. И покрај тоа
што имаме долгогодишно пеачко искуство, безмалку сите
сме аматери, единствени професионалци се Миле Максимовиќ, раковдител на пеачката група и Драган Целевски,
долгогодишната прва труба
во Белградската филхармонија, кој што ни се придружува кога нема други професионални обврски, вели Венче
Јовановски, преседател на
здружението „Јабука”.
На крајот имаше време и за
дружењето со домаќините од
Центарот на култура во Крива Паланка, и со членовите на
пеачката група „Распеани Паланчани”. По концертот двете
пеачки групи неисцрпно ги
менуваа своите репертоари
полни два часа. Гостувањето
во Тетово, Скопје и Крива
Паланка пеачката група
„Јабука”го реализира со подршка на Владата на Република Северна Македонија.

пири. Свесни сме дека градинарството бара голем труд и
дека под ведро небо родот е
неизвесен, но поважно од се е
на трпеза да се изнесе здрава
храна, вели Драгица Обучина.
Александар Лазаревски (71
година), ни објасни дека во
глогоњскиот атар се застапени пете врсти залка, но тој
воглавно се определува за
„браво“ или „футошка“.
-Најважно е она што се нуди
на пазар да биде квалитетно.
Само така се стекнува доверба
кај купувачите. Моето семејство потекнува од кума-

новскиот крај. И во Глогоњ и
во Македонија ретки се селски
домаќинства без бавчи. Глогоњската почва е плодна. Луѓето се снаоѓат како знаат и умеат, одгледуват зеленчук за свои
потреби, а ако нешто остане и
за пазар, објаснува Лазаревски.
Пред голем број на посетители од селото и околните
места свој настап имаа фолклораши од секциите на Домот на културата и друштвата
„Веселија“ и „Единство“, а
учениците од Основното училиште „4 октомври“ изведоа
пригоден рецитал.

„Фолклорните ритми, песни и
танци не знаат за граница, а кај
нас велиме “кој пее зло не мисли”. Вечерва со сите вас овде во
салата подаваме рака на заеднички празник на мелодиите и
стиховите, играта и песната,
толку блиски и сакани од сите
нас. Вечерашниов концерт е
прекрасен пример на силното
пријателство и добрососедство меѓу нашите две земји.
Накратко, публиката беше
запознаена со постигнувањата
на играорците кои имаат богат
репертоар со десеттина кореографии и 150 членови, претежно млади, кои со живописни носии настапувале на интернационални фестивали во
САД, Италија, Полска, Романија, Германија, Чешка, Србија,
Унгарија, Бугарија, Словачка...
Го доближиа културното
наследсво

ДЕНОВИ НА ГРАДИНАРИТЕ „ГЛОГОЊСКА ЕСЕН“

ЗЕЛКАТА Е НИВЕН БРЕНД
По повод на традиционалната манифестација Денови на
градинарите
„Глогоњска
есен“, популарно наречена
„Зелкијада“, на 27 октомври
на пазарот во селото и на
плоштадот пред Црквата
Свети Петар и Павле, приреден е голем есенски саем на
зеленчук и етно храна. Покрај
произведувачи од селото,
оваа манифестација ја посетуваат и земјоделци од соседните места. Свои производи
пласираа здруженијата на жени, винари, пчелари и други
вредни производители на
храна и пијалок.
Посетителите најголемо
интересирање покажаа за
зелката (по цена од 20 динари
килограм), компири, праз,
карфиол...Триесеттина производители на зелка нестрпливо го очекуваа прогласувањето на победниците. За
најголеми примероци зелка
прво место освои Горан Спасиќ, (тешка 6 250 грама), второ Маринел Муцуљ (5 750
грама), а трето Бора Спасиќ,
(4 700 грама).
-Задоволството е огромно и
двострано, бидејки од година
во година оваа манифестација
е се популарна. Размислуваме
од идната година „Глогоњска
есен“ да трае барем два дена.
Големи проблеми на земјоделците ни зададе есенската суша. Разбирливо, наводнува-

њето ги зголемува трошоците,
но годинава тоа не се одрази
на цената на зелката. Размислувавме со зелка да настапиме
и на странскиот пазар, но за
извоз е потребно поголемо и
посигурно производство. Цената на зелката кај нас тешко
може да ги покрие трошоците
на транспортот. Производителите, како и во изминатите години, зелката ќе ја пласираат
на зелениот пазар во Панчево,
Борча и во други околни мест
– вели Данаил Вучковски,
претседател на Здужението на
градинарите од Глогоњ.
Безмалку сите Глогоњци
активно се занимаваат со градинарско производство, а голем број од нив произведуваат и за продажба. Најмногу се
произведува зелка и компири
и по тоа се препознатливи.
Познати се и по производство на домати, пиперки, млад
лук, карфиол, брокула, а во
последно време тенденција е
се повеќе да се произведува
зеленчук со пократка вегетација, како што е спанаќ, ротквица и боранија.
И Драгица Обучина од Глогоњ одамна се зафатила со
градинарско производство,
воглавно за потребите за
семјството. И во нејзиното
домаќинство зелката и компирите се во прв план.
- Село е село, срамота е да
одиме на пазар за кило ком-

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 Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска
• Преводилац: Милана Војводић • Техничка припрема:
Предраг Кнежевић • Фотографије: Милан Шупица, приватне
колекције • Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)
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ОНЛАЈН ПЛАЋАЊЕ (НИ)ЈЕ БАУК

ШТА СВЕ МОЖЕШ НА ИНТЕРНЕТУ БЕЗ НОВЧАНИКА
Шта најчешће купујемо онлајн?

Купци из Србије на интернету убедљиво најчешће купују одећу, обућу и спортску
опрему (74%).
Истраживање Завода за
статистику показује да ову
робу најчешће купују жене
(85%), млади између 18 и

Према подацима Републичког
завода за статистику објављеним крајем септембра, у нашој
земљи преко 3.170.000 лица
користи рачунар сваког или
скоро сваког дана. У периоду
од средине јуна до средине септембра 34,2% корисника интернета куповало је или наручивало робу или услуге онлајн.
Током 2018. више од 1,8 милиона грађана пазарило је путем интернета.
Поред тога, паметни телефони у свету су одавно заменили новчанике и када је реч о
плаћању рачуна преко интернет апликација. И у Србији се,
бар међу онима који се не плаше технологије, полако шири
навика плаћања од куће, без
провизије и чекања на шалтерима. Све што вам је за то потребно јесте апликација за мобилно банкарство. У употреби
су све чешће и картице за бесконтактно плаћање, а све више „посла” имају и онлајн мењачнице. Галопирајући развој
технике и технологије чини да
нам новитети у овој области
стижу преко ноћи. Крајње је
време да им се прилагодимо и
дочекамо их спремни.

Као главну предност е-трговине већина купаца (84%) истиче уштеду времена, али и новца будући да цена неког производа на интернету може бити знатно нижа од оне у правој
продавници. Међу позитивним
странама су и практичност, достава на жељену адресу, шири
асортиман робе и мање физичког напора. У Министарству
трговине наводе да су четири

Највећи приход на
домаћем онлајн
тржишту остварен је
од продаје
електронских уређаја
и износи
161 милион долара.
од десет испитаника у последњих шест месеци обавила онлајн куповину.
Међутим, иако број е-купаца из године у годину расте,
чак 45,4 одсто корисника ин-

тернета у Србији никада није
на овај начин наручивало робу или услуге. Највећи број
њих (43%) као разлог наводи
то што се плаше да ће добити
погрешан производ, а трећина
је неповерљива према квалитету наручене робе и информацијама које пружају интернет продавци.
Осим тога, многи одустају и
од саме идеје о куповини преко интернета зато што им онлајн плаћање делује као превелики баук. Уколико бисте и
ви радо нешто наручили онлајн само кад бисте умели да
то и платите и када бисте били
сигурни да нећете кликом на
једно дугме приликом наручивања испразнити свој банковни рачун или активирати нуклеарну електрану, ево мале
школе онлајн куповине пред
вама.

Врсте рачуна
Као што већ знате, постоје две
врсте рачуна: онај у домаћој
валути (у случају Србије – динарски) и девизни. За куповину у динарима картица вам заправо и није потребна – довољна вам је апликација за мо-

Предности куповине преко интернета
Kуповина преко интернета има значајне
предности, па интересовање за овај вид плаћања с разлогом расте.
Ово је многима омиљени вид куповине зато што:
– омогућава плаћање са сваког места у било
које доба дана и ноћи током целе године;
–нема ограничења у погледу места плаћања;
– нема узалудног чекања и нервирања на
шалтерима банака или поште и досадног попуњавања налога за пренос;

– растојање више није препрека – можете куповати робу из целог света;
– добри механизми заштите – банке доста полажу на овај вид плаћања, па стога улажу у
различите видове безбедности и заштите при
онлајн трговини;
– приликом куповине онлајн провизија зна
да буде знатно нижа од оне коју бисте платили налогом за плаћање у банци;
– на неким сајтовима производ добијате с
попустом ако извршите плаћање интернет
картицама.

Мане виртуелног шопинга
Колико год интернет куповина била корисна
и примамљива, и она има неколико недостатака на које морате обратити пажњу:
– можете постати мета хакера који би обавили куповину путем ваше картице или би вам
највероватније скинули цео износ који имате
на рачуну – зато купујте само с проверених
сајтова и ником не дајте своју картицу;
– може вас преварити продавац – док производ не стигне до вас, не можете знати јесте ли купили мачку у џаку; зато се увек
распитајте о продавцу и тражите препоруке
оних који су с њим сарађивали;
– могућност скупље наплате – ако вам је картица везана само за динаре (или останете
без пара на девизном, а имате довољно новца на динарском рачуну), може се десити да
вам банка наплати куповину скупље због
конверзије домаће валуте у страну (некад и
дупле конверзије ако се плаћа у валути за
коју ви немате отворен рачун);

билно банкарство, коју можете користити било да плаћате
рачуне, било да пребацујете новац на рачун физичког или
правног лица.
Ако желите да пазарите робу
са иностраних сајтова, препоручује се да отворите девизни
рачун у валути у којој вршите
плаћање. Тако ћете избећи непотребне банкарске провизије.
Уколико купујете из Европе,
најбоље би било да отворите
девизни рачун у еврима, пошто
он обухвата највећи проценат

Три елемента
И сад, када имате картицу, можете одабрати свој први производ на интернету. Када то
учините, добићете информације о висини царинских тро-

истиче (обично је у доњем делу предње стране картице – месец и година) и последња три
броја сигурносног кода, који се
налази на полеђини картице.
И то је све!

Механизми заштите
Модерне интернет трансакције су веома сигурне и мале су
шансе да ће вас било ко преварити. Банке имају више механизама заштите, али да бисте
били сто одсто сигурни, најбоље би било да на рачуну којим

Савет плус: не гледајте слике, већ читајте
Ако вам роба коју купујете на интернету, поготово код Кинеза, делује сумњиво јефтино,
обратите пажњу на опис производа са слике.
Може се, наиме, десити да на фотографији буде фен, а да у опису схватите да се заправо продаје само пластични кљунасти
наставак за фен. Гледајте пажљиво и димензије, да не бисте за мале паре, уместо див-

ног сета шерпи, на кућну адресу добили комплет шерпица за барбике.
Свакако се пре куповине информишите о
сајту с којег купујете, прегледајте форуме и
питајте пријатеље или познанике на друштвеним мрежама каква су њихова искуства с продавцима који су вам привукли
пажњу.

Шта нам доноси „Алипеј”?
Приликом недавне посете Кини премијерка
Ана Брнабић изразила је наду да ће у наредних неколико месеци у Србији бити омогућено плаћање преко „Алипеја” – платформе за
мобилна плаћања на интернету, која има готово милијарду корисника, а креирала ју је
„Алибаба група”.
Данас се у Кини готово сва плаћања обављају преко овог система. Реч је о потпуно
куповине преко интернета. У
Америци ће вам кориснији бити рачун у доларима.
Отварање девизног рачуна је
бесплатно у било којој банци,
а за то вам треба лична карта и
евентуално доказ о запослењу.
Од банке ћете добити писмене
инструкције како да вршите
уплату и исплату новца у било
којој земљи. За плаћање преко
интернета потребна вам је дебитна или кредитна картица.
Најбоље би било да то буде „Visa” картица, будући да њу прихватају сви сајтови. У већини
веб-продавница прихватиће вам
и „Mastercard”, „Аmerican Express” (Amex) и „Discover” картице.

Интернет картица

– нисте предвидели трошкове слања – многи људи превиде ове трошкове, јер су они
углавном исписани ситнијим словима, стављени у страну или их је једноставно теже
приметити, због трикова продаваца;
– тотална зависност од интернета – без интернет конекције немогуће је обавити било какву
куповину; ово је посебно проблем уколико сте
на местима са слабим дометом.

желели. Целокупна потрошња
задужује девизни рачун за који је ваша картица везана и обрачунава се у еврима. Коју год
картицу да користите, бирајте
само проверене и познате сајтове како бисте избегли могуће злоупотребе.

34 године и људи с нижим
примањима. Техника и технологија су на другом месту
када је реч о интересовањима онлајн купаца из Србије.
Те производе чешће купују
мушкарци – 54 процента
њих.

Од банке можете тражити и
ин тер нет кар ти цу, ко ја је
намeњена искључиво плаћању
робе и услуга у виртуелном свету. Ову картицу није могуће
користити на ПОС терминалима и банкоматима, па се она
издаје без ПИН кода.
Лимит потрошње на овој картици ви одређујете сами, тако
што на њу пребаците онолико
новца колико желите. Тако не
ри зи ку је те да слу чај но по трошите више него што сте

новом начину плаћања – електронском новчанику, односно електронском сервису преко кога би грађани Србије могли онлајн да
плаћају робу и услуге на већини продајних
места и на нашем тржишту, а не само преко
интернета. У овом тренутку то готово да није
могуће, јер се у продавницама, поред готовине, користе углавном картице, али не и
овакав систем наплате.

шкова и о року доставе одабраног артикла. Тај рок може
износити и 20–40 дана, па и
дуже, ако, на пример, купујете
робу на кинеским
сајтовима, попут
популарног „AliExpress-a”. Ако
вам све то одговара, време је да
клик не те на
дугме „купи”.
Нај пре ће
би ти нео п ходно да унесе те сво је
личне податке, адресу на
коју желите
да вам производ буде достављен, број телефона и друге
информације неопходне продавцу да би вам лакше и брже
доставио пакет.
На следећем кораку чека вас
фамозна наплата. Најпре ћете
одабрати врсту картице којом
желите да извршите плаћање,
а затим ће бити неопходно да
наведете три главна елемента
с картице како би трансакција
била успешна: главни број картице (налази се на предњој страни картице и чини га 16 цифара – у четири групе по четири
цифре), датум када картица

плаћате преко интернета држите минималну суму новца.
Имајте у виду и то да приликом онлајн плаћања износ који
сте уплатили
неће одмах
бити скинут
с вашег рачуна, већ ће бити резервисан док не
прође даљу обраду. По је ди не
банке ће вам
можда наплатити одређену
про ви зи ју за
своје услуге, па
се у бан ци,
приликом преузимања своје картице, распитајте
о тим трошковима. Цена саме
провизије варира од банке до
банке, од сајта до сајта, али некад зависи чак и од земље у којој се налази продавац.
Банкари напомињу да на мање додатне трошкове могу утицати курсне разлике које постоје међу различитим земљама. Зато се препоручује да, када нешто желите да платите
преко интернета, на рачун не
уплатите тачан износ, већ мало више новца, поготово ако
плаћате у другој валути.
Д. Кожан
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Коме пријавити лице које
не издаје фискални рачун?

Петак, 22. новембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

АКО ЖИВИТЕ У ЗГРАДИ, ТРЕБА ОВО ДА ЗНАТЕ

ДОЛАЗИ ЗИМА, НЕ БОЈИ СЕ
КО КУЋНИ РЕД ИМА
Управници зграда, који имају најбољи увид у ситуацију у свакој стамбеној јединици у Панчеву, готово да су
једногласни у тврдњи да су узроци
највећег процента проблема међу станарима у нашем граду – лоши међуљудски односи.
Неретко камен спотицања међу комшијама настаје због недовољног познавања прописа, а првенствено градске Одлуке о кућном реду. Неколико
чланова ове одлуке односи са на поступање у зимским условима, па је
ово право време да их се подсетимо.

Наша суграђанка пожалила се да јој се
више пута догодило да јој у једном локалу не издају фискални рачун за робу
коју је купила. Ако се то и вама дешава, ево одговора како можете пријавити Пореској управи лице које не издаје
фискалне рачуне и не плаћа порезе.
Све оне који не поштују закон и
избегавају плаћање пореза и других
јавних прихода можете пријавити
подношењем захтева за контролу надлежној филијали Пореске управе према пребивалишту физичког лица односно према седишту правног лица.
Захтев за контролу може се предати
и централи Пореске управе у Београду, Улица Саве Машковића 3–5.

У Пореској управи подсећају и на то
да је регистрована и адреса на интернету с називом „Порески аларм”
(http://poreskialarm.gov.rs), на којој
гра ђа ни мо гу да при ја ве уо че не
неправил но сти у ра ду по ре ских
обвезника.
Све неправилности у вези с неиздавањем фискалних исечака грађани
могу пријавити и телефоном на бројеве: 011/361-99-00 или 011/347-9061. Пријава коју поднесете може бити
анонимна, али је у захтеву потребно
навести бар основне податке о том
лицу: име и презиме, адресу пребивалишта пореског обвезника односно
назив правног лица и његово седиште.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Генијално решење

Закон каже да се под кућним редом
подразумевају „права и обавезе станара зграде у вези несметаног становања и правилног коришћења стамбеног, стамбено-пословног простора
у згради, заједничких просторија (таван, вешерница, просторија за сушење рубља, подрум, бициклана, остава
за смештај опреме за текуће одржавање зграде, заједничка остава и сл.),
заједничких делова зграде (ходници,
кров, димњаци, кровне терасе, фасада, степениште, приступне галерије,
светларници и сл.), заједнички ограђеног простора који припада згради
(двориште), инсталација, уређаја и
опреме зграде у погледу њихове употребе, чувања од оштећења и одржавања чистоће, реда и мира у згради”.

Ко чисти снег
У наступајућем зимском периоду ових
чланова одлуке морате се придржавати. За време кише, снега и других временских непогода станари морају да
се постарају да прозори на заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени и да с
прозора, тераса, балкона, лођа, равних кровова, хоризонталних и вертикалних олука и других елемената на
крову и фасади зграде уклањају снег и
лед, при чему морају водити рачуна
да не оштете заједничке делове зграде
и да не угрожавају безбедност осталих

станара и пролазника. Станари су такође дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде.
Станари, са управником зграде на
челу, дужни су да у зимском периоду
предузму мере заштите од смрзавања
и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и заједничким и пословним просторијама. Прозори на подруму морају бити обезбеђени решетком или
густом жичаном мрежом.
Уколико користите огревни материјал, морате га држати у подруму, а
ако зграда нема такву просторију,
огрев треба да стоји на местима која
одреде станари, односно орган управљања. Нису дозвољени припрема и
цепање огревног материјала у становима и на другим местима која за то
нису одређена.

Без буке, молим!
Када је реч о буци, иста правила важе
без обзира на годишње доба, али се често заборављају, па подсећамо и на
њих. При коришћењу стана, заједничких просторија, заједнички ограђеног
простора и пословног простора који
припада згради, забрањено је виком,
буком, трчањем, скакањем, играњем

КА ДА ЗА КЉУ ЧА ТИ УЛА ЗНА ВРА ТА
Станари су дужни да улазну капију или улазна врата држе откључаним, осим ако зграда има спољне сигналне уређаје за позивање станара. Врата треба да буду закључана у периоду од 23 сата до 4 сата
наредног дана лети и од 22 до 5 сати наредног дана зими.

лоптом и сличним поступцима ометати станаре у мирном коришћењу стана.

КО ЛИ КЕ СУ КА ЗНЕ
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши Градска управа путем
комуналног и грађевинског инспектора, као и инспектора за заштиту животне средине.
За прекршаје су предвиђене
новчане казне, које за станаре
углавном износе 10.000 динара,
а за правна лица иду и до милион динара, у зависности од врсте
прекршаја.
У време одмора – радним данима
је то период 16–18 сати и 22–5 сати,
а викендом 16–18 и 22–7 сати – дозвољено је коришћење разних машина и уређаја, музичких апарата и уређаја, као и свирање и певање у стану
и пословним просторијама односно
згради до собне јачине звука. Орган
управљања зградом може самостално да одреди и други период као време одмора и та одлука мора бити истакнута на видном месту заједно са
Одлуком о кућном реду у стамбеним
зградама.
Станари који у становима и пословним просторијама, држе мачке, псе и
друге љубимце, дужни су да пазе да
они не стварају нечистоћу и не нарушавају мир и тишину у згради.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ РЕДОВНО КОНТРОЛИШЕТЕ СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ?
Свашта се на свету догађа, па и то
да у оквиру рубрике „Уочите проблем”, на углу улица Петра Прерадовића и Милоша Требињца, уочимо – решење. Баш овај угао био је
донедавно једна од најплоднијих локација за мини-депоније у нашем
граду.
Додуше, депоније и нису биле баш
мини, јер гомилу ђубрета набацаног
око бандере преко пута Опште болнице нисте могли никако да не приметите. Ругло у срцу града! А онда је

Код лекара само кад загусти

власнику куће крај овог спорног места изгледа дозлогрдило да му поглед
с прозора пада на ђубре, па се досетио и написао поруку несавесним суграђанима. Подсетио их је да ово недело кошта 10.000 динара и да неко
мора да га плати.
И замислите – упалило је! Обишли
смо ову локацију више пута у последњих месец дана и ниједном нисмо
наишли на хрпу смећа. Изгледа шашаво, али делује. Пробајте и ви, па
јавите резултате!
З. ЈОВАНОВИЋ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без струје делови Новог
Села, Панчева и Старчева
Како најављују у „Електровојводини”, због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 22. новембра, без струје ће, од 8.30 до 14.15,
бити део Банатског Новог Села, и то:
Теслина улица од 3. октобра до Н. револуције; Ослобођења од ЈНА до 3.
октобра; 3. октобра од Ослобођења до
Теслине и ЈНА од М. Пупина до Теслине.
Истог дана струје неће имати ни
поједини делови Панчева: од 8 до 9.30

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Цвијићева од K. Абрашевића до С.
Сремца, затим М. Глишића од Гундулићеве до Цвијићеве и С. Сремца од
Цвијићеве ка прузи; од 10 до 11.30
улице Милована Глишића и Стевана
Сремца, а од 12 до 14 Сремска и Славонска улица.
У понедељак, 25. новембра, од 9.30
до 10.30, без напајања електричном
енергијом остаће део Старчева, и то
улице П. Драпшина од Зимске до Наделске и Зимска од М. Гупца до 4. октобра.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће, у
случају ранијег завршетка радова, напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.

З. ВАСИЛИЋ

Познато је да нам превентивни прегледи могу сачувати главу, јер помажу
да се тешке болести открију на време.
Ипак, према последњим подацима Републичког завода за статистику, већина грађана Србије не иде код лекара
чак ни кад има тегобе: једни не могу
себи да приуште прегледе, други немају времена, а трећи једноставно чекају да болест прође сама од себе.
Питали смо наше суграђане одлазе
ли они редовно на превентивне прегледе.
ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ, пензионер:
– Притисак ми је висок. Три хронична обољења сам зарадио. Сваког месеца се придржавам своје прописане
терапије. Изабрани лекар ме упућује
на контроле код специјалиста. Идем
на те прегледе, догурао сам до 68. године, али с друге стране, свашта једем и све пијем, а не би требало. Мало водим, мало не водим рачуна о
здрављу (смех).

М. БУНДРА

Д. ГАГИЋ

ЗДРАВКО ВАСИЛИЋ, пензионер:
– Водим рачуна о здрављу, идем на
разне заказане контроле. Нема их
много, али придржавам се. Превентивно, односно без разлога, код лекара идем само због једног обољења.
Био сам у Данској три месеца, па сам
и тамо мерио притисак и проверавао
крв. Захвалан сам Заводу за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
јер сам у периоду од шест месеци добио бесплатне здравствене услуге.
МИРА БУНДРА, пензионерка:
– Идем код лекара и кад не морам.
Не чекам да ме заболи. Једном годишње проверим крв и урадим ултразвук свих органа. Имам висок притисак и мерим га редовно.
ДРАГИЦА ГАГИЋ, пензионерка:
– Управо сам примила вакцину против грипа. Код лекара идем само када
ме стисне, и то ретко. Нисам навикла
да идем редовно, сада када ме стегне

В. ПОТЕЖИЦА

Ж. РАДОЈЕВИЋ

реума, одем. Код куће мерим притисак, о томе водим рачуна. Имам нормалан крвни притисак за своје године.
ВЛАДИМИР ПОТЕЖИЦА, ученик:
– Ретко идем превентивно код лекара. Мислим да сам здрав. Водим
рачуна о исхрани, али не стриктно и
претерано. Немам тегобе. Када сам
тренирао рукомет, имао сам и редовне систематске прегледе.
ЖИВКА РАДОЈЕВИЋ, пензионерка:
– Мерим притисак, шећер и све
остало контролишем. Редовно посећујем приватног кардиолога и очног
лекара. Имам дијабетес. Код лекара
идем с намером, зашто бих ишла без
разлога. Доста шетам, водим рачуна
о исхрани и о притиску. Имам уграђена четири стента. Дешавало ми се
да сам заказала преглед преко колцентра а да ме није било на списку
када сам дошла. То је једино лоше.
Анкетирала: Ј. Катана
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СУ НЕКАДА СНИМИЛИ ПЛОЧУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗАВРТИ МЕ УКРУГ И СЛУШАЈ...
Савремена технологија омогућила је
да се данас музика прави брзо, да се
неправилности лако коригују и да се
до слушалаца долази једноставно –
путем интернета. Некада се на снимање чекало годинама, али посматрано из данашњег угла, вредело је,
јер плоче су, показало се, неуништиве и вечне…

за такмичење буде потпуно нова. На
Илиџи смо наступили с песмом „Испиј ту чашу” и постигли велики успех
– прича нам Жика.
Они нису били свесни да ће се песма тако добро пласирати, јер је била
балада, а и конкуренција међу певачима била је веома јака.
– Освојили смо трећу награду публике и ја једну једину награду која
се додељивала за најбољу интерпретацију – прича Жика.
Плоча је изашла у јесен у тиражу
од петсто примерака за издавача „Војводина концерт”. Уз плочу је објављена и касета. Жика каже да је за добру
промоцију тада требало новца, који
они нису имали, али да је та песма
оставила велики траг и постала његова лична карта.

Мали рај
Милутин Бојичић је с десетак година
добио своју прву акустичну гитару и
почео да свира.
Плочу је снимио 1991. године као
део састава „Мали рај” и носила је
назив „За инат ћу певати”.
– Тада је било јако тешко скупити
новац да се плати студио за снимање
музике. Џигијев брат нам је изашао у
сусрет и платио нам студио и учествовао као извршни продуцент. Џиги је певач који је значајно дао допринос мојим песмама – прича нам
Милутин.
У то време су слушали „Бијело дугме”, „Црвену јабуку” и „Индексе”, па
је њихова ауторска музика „вукла” на
босански рок.
– То је било јако тешко време. Почео је рат, па санкције... и много тога
лошег се дешавало. Ником није ни
било до музике и ретки су људи који
данас имају ову плочу. А опет, доста
Панчеваца је чуло и зна све песме,
јер смо их свирали по журкама, свако
у свом друштву. И дан-данас се неке
наше композиције слушају и свирају,
што је мени веома драго – објашњава
Милутин.

Иван Динић
дали плочу, нису често свирали заједно. Није било новца за рекламу. Остали су локални хитови као шти су „Тамиш”, „Алкохоличари”, а сви музичари су и данас активни и успешни.

Најбољи пијаниста

Иван Динић (58) био је још као дете
најпознатији пијаниста у Југославији. Свирао је два-три пута недељно по
целој земљи. Са шеснаест година примљен је на београдски Факултет музичке уметности, а тада је већ био лауреат читавог низа покрајинских, републичких и савезних такмичења. Након две године студија одлази у САД,
где је примљен на Џулијард у Њујорку, у класу професора Саше Городњицког. Дипломирао је у Београду 1983. године, а постдипломске студије завршио је две
го ди не ка сни је на Ака де ми ји
уметности у Новом Саду.
Издао је седам албума и једну
плочу.
– Моја плоча је објављена 1989.
године. Издао ју је ПГП–РТС, а
помогли су Центар за културу
Панчево и Музичка школа „Јован Бандур”, у којој сам тада радио. Имао сам већ готов материјал, они су га само пренели на
винил – прича Иван.
Плоча је била издата у сто хиљада примерака.
– Промоција је била у „Битеф
театру”. Свирао сам Листа на
новом „петрофу”. Промоције су
биле и у Панчеву и Крупњу, где
су ме звали да представим плочу и ис про бам но ви кла вир
марке „стенвеј” који су купили
– каже.
Поред тога што има своју, он
је и колекционар туђих плоча, а
Милутин Бојичић у својој колекцији има сто педесет претежно класичних албума.
За њега је пуштање плоче посебан
– На плочи се чују сваки уздах,
чин.
дах... и такве фреквенције које на ди– Плочу извадите нежно из омота, ску не можете да чујете. Имам пуно
узмете је у руке, осетите је, лагано плоча, а и дан-данас су све као нове –
спустите на грамофон, па пажљиво каже Иван.
темпирате иглу и препустите се уживању. Неки кажу да им је крцкање Поносно и смело
плоче доживљај, али ја то лично ни- Вељко Кленковски (44) од 2002. гокада нисам волео. Дискови су много дине је соло кларинетиста Београдпрактичнији, звук је побољшан, али ске филхармоније, а стални је члан и
је та процедура пуштања остала у ср- Балканске камерне академије. У Панцу – каже носталгично Милутин.
чеву је завршио ниУ снимању ове плоче учествовали
жу
му зич ку
су Чарли на гитари, Дуле Гњидић на
школу, затим
бубњевима, Џиги као вокал и Милусредњу „Кортин на бас-гитари. Након што су изнелије Станковић” у Београду, а након то га је
наставио школовање на конзерваторијуму „Жорж
Бизе” у Паризу. На Националном конзерваторијуму у Паризу дипломирао је с највишим оценама. Две годи не ка сни је ма ги стрирао је на „Екол
нормал” у Паризу, а
2008. го ди не ма ги стрирао је и на Акаде ми ји умет но сти у
Новом Саду. Кленковски је добитник бројних награда у земљи
и иностран ству, од
којих су најзначајниВељко Кленковски је пр ве на гра де на

међународном такмичењу „Леополд
Белан” у Паризу, међународном такмичењу у Пикардији, Савезном такмичењу у Љубљани, као и прва специјална награда на Међународном
такмичењу у Паризу и трећа награда
на Ме ђу на род ном такмичењу
музичке омладине у Бе о гра ду.
Наступао је као
солиста с Краљев ским ор ке стром из Брисела, Фил хар мо нијом нација из
Не мач ке, Бе о град ском фил хармонијом, Оркестром РТС-а,
Сим фо ниј ским
ор ке стром из
Ниша, београдским ансамблом
„Ду шан Ско вран”, оркестром
„Гудачи Светог
Ђорђа” итд.
У својој каријери снимио је
ви ше ди ско ва,
али је као тринаестогодишњак имао прилику да сними и плочу.
– За ту плочу је заслужан Борис
Матијевић, директор Дома пионира
у Панчеву. Ја сам у том тренутку био
у седмом разреду и сећам се само да
су ме одвели на снимање. Када сте
одрасли, осећате одговорност, али ја
тада нисам ни размишљао о томе.
Знам само да је морало све одједном
да се сними, што је много теже него
сада – сећа се Вељко.
На плочи су била дела Барата, Бруна и Глерисеа.
– Био сам јако узбуђен због целог
тог процеса. Долазио је фотограф да
ме слика, па сва та припрема... Тада
се плоче нису штанцовале као данас.
То није била честа појава. Била ми је
велика част. Баш сам био поносан –
каже Вељко.

Стари знанци
Жика Мартинов (62) почео је да се бави музиком 1973. године, а након више
година наступања 1986. снимио је пр-

Брзи воз
Панчевачки састав „Банатски кицоши” постоји већ четрдесет година, а
настао је у оквиру „Атељеа младих”.
У почетку су пратили глумце у представама, а да би могли да их најављују, осмислили су име, којем је кумовао сликар Миле Ђорђевић. Званич-

Упитник је
пола срца
Јед ног да на
Елин добија писмо од Фредрика, школ ског
друга и јединог
искреног пријатеља у сиромашном де тињ ству про ве де ном на острву
Готланд надомак Шведске. У
питању је глас из прошлости који
је Елин свим снагама настојала да
заборави и сакрије од свих, чак и
од најближих. Неочекивана вест
чини да је изненада запљусну различита сећања и размишљања. Настаје раздор између Елин и њене
породице, а њу обузима стид због
онога што је некада учинила и тајне због које је побегла са острва,
на које се никад није вратила.
Два читаоца који до 27. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Шта бисте упитали нечије срце?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Тамо где
ракови певају

Банатски кицоши
но су основани 1978, а прву плочу су
издали 1980. године – снимали су је
од четири по подне до поноћи у студију на Кошутњаку. Други албум снимљен је 1982. године у Загребу.
– Први албум је снимљен на идеју
Драгана Кнежевића, који је био шеф
војног оркестра, а дошао је у „Абрашевић”. Он нам је обезбедио студио
и тамо смо снимали „Панчевачки
брзи воз”. То су биле познате банатске песме. ПГП је тада морао да има
заступљене извођаче свих врста музике, па су им требала нека нова лица, тако да смо то, на нашу велику
сре ћу, би ли ми – ка же Дра ган
Живковић, члан састава „Банатски
кицоши”.
Он каже да је у оно време требало
времена да неко постане популаран,
али да су након изласка плоче имали
прилику да гостују у ТВ емисијама
широм земље, као и да одлазе у иностранство.
У бен ду је та да би ло два на ест
чланова, али су често морали да се

Босонога девојчица неукротивог духа
Каја Кларк живи потпуно сама у колиби у
мочвари, недалеко од мирног градића на
обали Северне
Каролине. Док
крстари својим
чамцем кроз лагуме и шаш, ослушкује дрвеће и животиње и, иако
усамљена, довољна је сама себи.
Мочвара и њена створења за Кају
нису никаква непознаница: хране
је и штите, подучавају је свему што
треба да зна и праве јој друштво у
игри. Када израсте у девојку, њена
дивља, неухватљива лепота привући ће пажњу двојице младића, а
пред њом ће се наћи изазов новог,
узбудљивог света љубави.
Два читаоца који до 27. новембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Који предео у природи
највише волите да посећујете?”,
наградићемо по једном књигом.
Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Жика Мартинов
ву плочу са саставом „Стари знанци”.
– Снимили смо албум, али требало
је да наступамо на фестивалу на Илиџи у Босни и Херцеговини, па га нисмо
објавили одмах јер је требало да песма

раздвајају у мање поставе јер у локалима није било места за све њих и за
госте – сећа се данас са осмехом Драган Живковић.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта се крије испод ваше површине, а књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Пошто се зовем Мира, све вам
је јасно: испод Мире сто ђавола
вире.” 063/3913...
„Испод моје површине налик на
кактус крију се памук и свила, али
мало ко има прилику да то спозна.” 063/1121...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање које речи највише волите да користите у комуникацији:
„Оне најчаробније – извини, хвала, молим, изволи.” 064/1134...
„Највише волим да сам са особама које ме мотивишу да учестало ко ри стим ре чи: во лим те.”
064/1717...
Д. К.

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
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МАНИФЕСТАЦИЈА „ЈЕДНА КЊИГА – ЈЕДАН ГРАД”

ХАРУКИ МУРАКАМИ У ФОКУСУ

Четвртак, 21. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт пијанисткиње Наде Колунџије.
Петак, 22. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт белгијског бенда „Whispering Sons”.
Субота, 23. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: концерт групе „Бркови”.
Четвртак, 28. новембар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт ансамбла „Студио 6”.
Четвртак, 28. новембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: музичко вече „НаранЏемовање”.

Тематски програм
Четвртак, 21. новембар, 19 сати, Галерија савремене уметности: манифестација „Уметност, архитектура, дизајн”.
Петак, 22. новембар, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге „Конфабулације” Марије
Драгнић и издавачке куће „Енклава”.
Петак, 22. новембар, 19 сати, Градска библиотека: трибина
др Зорана Миливојевића „Љубав, срећа, несрећа”.
Недеља, 24. новембар, 9 сати, дворана Културног центра:
плесно такмичење „Опен денс Панчево”.
Понедељак, 25. новембар, 19.30, дворана „Аполо” Дома
омладине: промоција књиге „Последњи мушкарац” и књиге
беседа „Поп књижевност” Мухарема Баздуља.
Од уторка до петка, 26–29. новембра, у 19 сати, Градска библиотека: манифестација „Једна књига – један град”.

Представе
Субота, 23. новембар, 12 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Шкрти берберин”.

ПАНЧЕВЦИ У КРУШЕВЦУ

Гостовање изложбе
„Сведочанство времена”
У простору легата „Милић од
Мачве” у Крушевцу у уторак,
12. новембра, отворена је изложба „Сведочанство времена”, у оквиру програмске сарадње Културно-просветне заједнице Панчево и Културног
центра Крушевац.
На отварању су говорили
Виолета Капларевић, директорка Културног центра, и

МОЈ

Марија Стојадиновић, уредница ликовног програма. У
име Ликовне колоније „Делиблатски песак” присутнима су се обратили председник КПЗ-а Стојан Бошков и
један од оснивача колоније
Чедомир Кесић, који је уједно и отворио изложбу.
Радови из поставке биће изложени до 26. новембра.

избор

МОЈ

Поезија у музици
и музика у књизи
Никола Радоњин,
асистент за односе
с локалном самоуправом код
„Ветроелектрана Балкана”
МУЗИКА: Кад сам био млађи, слушао сам као само рок,
а народњаке као јок. Тако сам
и делио музику. На забавну и
народну. С годинама сам почео да слушам свашта и да
музику делим на добру и лошу, или на оно што ми се свиђа или не. Ако бих баш морао да издвојим некога, то би
пре свега била група „Азра” и
непоновљиви Бранимир Џони Штулић, као одличан спој
музике и поезије. Слична је
ситуација и с панонским морнаром Ђолетом Балашевићем
и његовим песмама, које све
могу да буду и по једна мала
књига. Велики утицај на мене имали су „Дорси” и Џим
Морисон, због кога сам ономад пуштао косу и желео да
купим кожне панталоне. И на
крају, кад понекад завршим
у кафани или сам са собом,
волим да чујем великог боема Тому Здравковића, и опет
поезију у музици.
ФИЛМ: Кад се пре двадесет
и кусур година појавио македонски филм „Пре кише”, са
сјајним Радетом Шербеџијом,
купио ме је на прво гледање.
Увек га радо погледам поново. Филм је посебно зачињен
музиком групе „Анастасија”,
која свира спој традиционалне

Страну припремила

Мирјана
Марић

балканске и византијске музике на старим инструментима, попут кавала, гајди и
сличног. Али и то је музика.
Поменуо сам групу „The Doors” и не могу да не поменем
истоимени филм. Хм, то је
такође музика. А можда ми
је нај у пе ча тљи ви ји филм
„Друштво мртвих песника”,
у којем је невероватну улогу
остварио, нажалост, покојни
Робин Вилијамс, али то је
већ поезија.
КЊИГА: Нисам неки вредни
читалац, а из приложеног се
види да волим поезију. Поменуо сам већ Балашевића
и његове песме, па морам да
поменем и једну од његових
књига, „Три послератна друга”, коју волим да прочитам
и по петнаести пут. Али ништа ме у последњих неколико година није тако купило
као Харуки Мураками књигом „Јужно од границе, западно од сунца”. Е, ако сам
малопре имао поезију у музици, овде је сад музика у
књизи.

Улаз на све садржаје
бесплатан
Програми сваке
вечери од 19 сати
Овогодишње издање манифестације „Једна књига – један
град”, у организацији Градске
библиотеке Панчево, биће одржано од 26. до 29. новембра.
Централна тема програма биће роман „Норвешка шума”

прослављеног јапанског писца
Харукија Муракамија, уз осврт
на целокупно стваралаштво овог
плодног аутора, као и специфичне теме из његових дела.
У читаоници Градске библиотеке Панчево говориће Дивна
Глумац, Драгана Ковачевић,
Иван Качавенда, Душан Петровић, Владислава Гордић Петковић, Милица Обреновић, Васа
Павковић и Горан Скробоња.
Манифестација „Једна књига – је дан град” по све ти ће

уводно вече, у 19 сати, издавачкој кући „Геопоетика”, која
објављује дела овог аутора у
Србији. Учеснице овог програма су преводитељка Дивна Глумац и уредница програма Радио Београда 2 Драгана Ковачевић. Уредница и модераторка је Јасна Новаков Сибиновић, уредница „Геопоетике”.
У среду, 27. новембра, у исто
време, тема разговора биће музика у делима Харукија Муракамија. Учесници су музичари

Душан Петровић и Иван Качавенда, а уредник и модератор
овог програма је Никола Марковић, музички критичар и новинар. О женским ликовима у
делима Харукија Муракамија у
четвртак, 28. новембра, у 19 сати, говориће Владислава Гордић Петковић, књижевна теоретичарка и критичарка, као и
Милица Обреновић, независна
истраживачица. Уредница и модераторка програма је песникиња и новинарка Јована Свирац. Последње вечери манифестације, у петак, 29. новембра, у
19 сати, тема разговора биће
писац као професија. Учесници
овог програма биће књижевници Васа Павковић и Горан Скробоња, а уредница и модераторка књижевница Јасмина Топић.
Јапански писац Харуки Мураками, планетарна књижевна
звезда, свој велики успех у доброј мери дугује роману „Норвешка шума”, захваљујући којем је постао миљеник младих
читалаца и оних који долазе из
света љубитеља поп културе.
Премда је сам роман објављен
још давне 1987. године, током
наредних година и деценија био
је својеврстан стожер, камен
темељац успона овог аутора на
глобалној сцени.

КЊИЖЕВНА НАГРАДА

Журићу награда „Стеван Сремац”
Наш суграђанин књижевник
Вуле Журић добитник је награде „Стеван Сремац” за роман „Помор и страх”.
Ове године је на конкурс приспело седамдесет девет прозних дела, а у ужи избор је
ушло шест. Жири је оценио да
роман Вулета Журића поседује све особине приповедачког
стила, вешто вођене приче, прецизност језика и уверљиво обликовање карактера. Одлука да
овај роман буде награђен била је једногласна, а одлучивали су проф. др Адријана Марчетић, доц. др Јелена Јовановић и Енес Халиловић.
„У роману ’Помор и страх’
Вуле Журић гради снажну алегорију о рањивости и истрајности људске природе у трагичним

околностима, заснивајући причу на историјском догађају,
епидемији куге у Срему крајем 18. века. Иако полази од

докумената и историјских чињеница, Журић не пише традиционалан историјски роман,
већ ком би ну ју ћи еле мен те

трилера, хорора и фантастичног приповедања, обликује оригиналан наратив који захвата
широк спектар различитих значења. Прича о страшним догађајима у Иригу 1795. године
универзална је метафора о светлој и тамној страни људске
природе, о вери, пожртвовању,
љубави и страху”, наводи се у
одлуци жирија.
У ужем избору су биле књиге „И нека ми неко каже” Стане Динић Скочајић, „Ка граници” Владимира Арсенијевића, „Одустајање” Јелене Ленголд, „Прелест” Филипа Грбића и „Пуст” Јане Растегорац.
Вулету Журићу ће награда
бити уручена на манифестацији „Дани Стевана Сремца” у
Нишу.

ИЗЛОЖБА СЛИКА МАЛОГ ФОРМАТА

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА НЕДЕЉКЕ ЂЕРМАНОВИЋ

Резонанцију дај ми Боже

Тридесет година
уметничког рада

У Галерији Милорада Бате Михаиловића у среду, 13. новембра, отворена је изложба слика малог формата под називом
„Резонанцију дај ми Боже” Јагоде Живадиновић.
– За мене је геометријска апстракција увек била само језик
унутар саме ликовне форме. С
временом је у мом сликарству
постала чист сликарски израз,
чин сам по себи. Вишегодишња
путовања у Индију, сусрет с јантром и мандалом, само су ме
учврстили у том уверењу. Коначно, из тога је произашло и моје
природно сатреперавање с културним наслеђем Индије као с
мојим извором. Концепција слике ми је постала својеврсни синкретизам, што није случајно,

пошто крст, моје духовно наслеђе, у основи јесте и мандала,
преплиће се у промишљању, старом и новом, с тантристичким
космичким принципом, чији израз у Индији јесте јантра, или
својеврсни космограм, симболичка манифестација присуства
Бога, визуелна молитва – рекла
је ауторка изложбе.
Јагода Живадиновић је рођена у Ћуприји. Завршила је
Факултет ликовних уметности
и постдипломске студије у класи професора Стојана Ћелића
на Универзитету у Београду.
Члан је УЛУС-а од 1979. Била
је на студијском усавршавању
у Белгији и Француској. Учествовала је у бројним ликовним колонијама у Србији.

У Галерији Дома омладине у четвртак, 14. новембра, отворена је изложба
цртежа Недељке Ђермановић.
Она је рођена 1963. године у Панчеву, где и данас живи и ради. Један је
од првих полазника Школе цртања Дома омладине, где је под руководством
Чедомира Кесића интензивно радила од 1982. до
1989. године. Због тога је
изабрала да се њена деветнаеста самостална изложба одржи у Галерији Дома
омладине, чиме је обележила
тридесет година самосталног
рада у ликовној уметности.

ФОТО: А. СТОЈКОВИЋ
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Учествовала је на више октобарских салона и годишњих
изложби Школе цртања и иза
себе има осамнаест самосталних из ло жби. Од
2006. године посвећена је истраживању у сфери компјутерске анимације и
ефеката.
– Нена је увек важила за јако доброг
цртача. Сећам се,
када смо ми долазили у школу, она
је би ла као не ки
разредни старешина који нас је дочекивао – рекао је Зоран Деранић.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)
dr sc. med.
Слободан Томић
Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара
(Цене важе од 1. октобра)

ПАКЕТ 1
• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити
и тромбоцити)
и ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара
ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА,
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА AST
• АНАЛИЗА ALT
ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 90 динара
Цена: 90 динара
Цена: 400 динара

ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара, fPSA – цена: 800 динара
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
FT4 – цена: 450 динара, FT3 – цена: 450 динара,
TSH – цена: 450 динара
ПАКЕТ 7
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ
T3 – цена: 400 динара,
T4 – цена: 400 динара
ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ црвено-белу
јуницу, стару 14 месеци.
Тел. 065/459-90-14.
(285311)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ХИТНО продајем опел
астру караван 2007.
годиште, 1.900 евра, евро
4 мотор. 060/525-41-07
(СМС)

БРИКЕТ буков, у
џаковима, достава и
моторка, повољно.
064/482-65-53. (285345)

ФИЈАТ стило дизел 1.9,
2003, одличан. 061/10506-83, 060/367-30-41.
(285517/р)

ПРОДАЈЕМ пумпу за воду
„vilager” wp 35, мало
коришћена, 9.000 динара.
064/923-18-93. (285646)

ПЕЖО 307, ХДИ, 2003,
странац, 1.000 евра, опел
мерива 1.7 ЦДТИ, 2007,
странац, 1.100 евра.
061/642-51-37. (285647)
ЗАСТАВА 10, динамик
опрема, 2007, бензин, гас,
188.000 км, 1.2, једини
власник. 066/500-5232.
8285648)

ФИЈАТ брава, 2001.
годиште, у одличном
стању, тек регистрован.
063/833-78-85. (285816)
ФИЈАТ мареа, 1.6, бензин,
гас, атест, 2001. годиште,
зедер, регистрован,
власник. 063/223-369.
(285817)

УГАЉ

СЕИЋЕНТО на продају,
регистрован до јула 2020.
Тел. 064/340-26-43. (285218)

Ковинска коцка 6.850
Пљевља
13.500
Сушени вреоци 13.500

КОМБИ пежо боксер
дизел, 2010, Холандија, на
име купца. 064/318-90-95.
(285831)

Угаљ на џакове
(9/285917)

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
ЧЕКОВИМА

063/832-29-79
069/716-463

marketing@pancevac-online.rs

РЕНО меган, 1.5 ДЦИ,
2005. годиште,
регистрован. 060/311-2964. (285725)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2002, тек регистрован.
064/614-10-78. (285750)

ПУНТО 1, 1.1, 1998.
годиште, троје врата,
атестиран плин, истекла
регистрација. 064/587-50124. (285804)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ тањирачу са
28 тањира и круњачпрекрупач. 069/617-059.
(285764)

ГАРАЖЕ
МЕЊАМ зидану гаражу на
Котежу 2, за гаражу у
центру Панчева. 062/222553. (285797)
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Котежу 2. 062/222-553.
(285797)

СИТРОЕН ксара, пикасо,
2002. годиште, одличан,
регистрован. 063/774-2839. (285744)

ДОБЛО макси карго 1.4,
2007, атестиран плин,
150.000 км. 064/587-50-24.
(285804)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
80 до 2.000 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(285918)

ОПЕЛ астра Г караван,
ТРАКТОР ИМТ 560
2007, 1.6, еуро 4, 1.800
дворедни берач за кукуруз
евра. 060/525-41-07. (285833)
змај 222, сејалице за
кукуруз нода и бекер,
ПЕЖО 607 дизел, 2.0,
регистрован, очуван, 2002. елеватор за кукуруз,
комушаљка са шест ваљака,
годиште. 064/049-62-72.
сетвоспремач конскилдер
(285848)
од 3 м, двобраздни плут
ЈУГО корал 55 ин, 2006,
ИМТ 757, круњач за
атестиран гас, регистрован, кукуруз са мотор аран.
650 евра. 064/243-84-52.
064/866-23-08. (285752)
(285887)

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1600
цм, турбо дизел,
регистрован до маја 2020,
одличан. 069/617-059.
(285764)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007,
петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (285804)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (285766)

АПАРАТИ

ЗАСТАВА 101, 2007,
атестиран гас 2022,
регистрација јул 2020.
063/725-99-37. (725-99-37.
(285914)
ПРОДАЈЕМ рено твинго.
063/866-44-07. (285746)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/70376-07. (285760)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видеокасета квалитетно
преснимавам на ДВД.
063/288-278, 343-563.
(285719)

ПУНТО 1.2, 2011/12,
петора врата, атестиран
плин, 85.000 км. 064/13036-02. (285804)

ОТКУП возила, алата,
продаја делова. 063/78282-69, 061/211-59-15.
()285766)

ПРОДАЈЕМ пежо 106,
2001, 3 В. Тел. 063/2522748. (285796)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
МАНГУЛИЦЕ полутке 220,
1.600 евра. 062/193-36-05. јарада 250, шиљеже бело.
062/167-16-81. (284941)
(285918)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ циклон,
прскалицу RAU 440 л,
шпартач 4 реда тупањац,
приколицу 4 тоне,
пнеуматску сејалицу,
сејалицу за жито, круњач
чаковец, раковицу 60,
сетвоспремач 2.5 м,
утоваривач задњи, корпу
за трактор. 064/402-93-67.
(285792)
ПРОДАЈЕМ машину за
крцкање лешника и ораха,
100 евра. 064/923-18-93.
(285646)
ПРОДАЈЕМ дрвене
прозоре са ролетнама, 120
х 160 и балконска врата
80 х 240. 063/254-686.
(285657)
СТАРА грађа, шпорет на
дрва, бојлер 10 л,
перомат. 061/644-62-07.
(285645)
ПРОДАЈЕМ ланац свиње,
екстра квалитета, клање и
превоз. 063/812-36-04,
062/691-2015. (285667)

ПРОДАЈЕМ цепач за дрва.
064/980-73-17, Љубомир.
(285698)

ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица, очувана, 5.000
динара., 065/371-09-49.
(285664)

ТА пећ пловна са
постољем, 5 кв, 100 евра.
ПРОДАЈЕМ брачни кревет, 060/026-67-20. (285835)
комоду и кревет на спрат.
Тел. 063/168-64-47.
(285706)

ПРОДАЈЕМ мали
фрижидер „кончар”, стар
годину дана. 064/505-7301. (285673)
ПРОДАЈЕМ шпорет
смедеревац, мало
коришћен и шпоет на
плин. 064/367-96-96.
(285678)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
013/631-811, 064/288-7471. (285700)

ТВ самсунг 55 инча, нов,
ТВ мањи, полован, везени
пешкири. 063/822-48-10.
(285826)

ТА пећ продајем. 352-114.
(285715)

НЕРАСТ за клање, нераст
за приплод ландрас.
060/311-29-64. (285725)

МАНГУЛИЦЕ од 90 до 120
кг и теже. Козе и јарићи
алпине, звати после 17
сати. 065/961-92-14.
(285852)

ФРИЖИДЕР, професионални тостер, комбиновани
ПРОДАЕЈМ електрични
фрижидер, дигитална
шпорет, веш-машину,
рерна, кофер шиваћа.
фрижидер. 064/290-46-44. 063/861-82-66. (285846)
(285745)
УГАОНА гарнитура,
НА ПРОДАЈУ свиње,
самачки кревет, вешкупујем вагу са теговима,
машина, сто, столице,
исправан. 063/755-29-05.
сточићи. 063/861-82-66.
(285747)
(285846)

ПРОДАЈЕМ металну
КОТАО на чврсто гориво
конструкцију за нагар, 36
„горење”, 24.000 калорија, х 12,5 х 4.5. 064/866-23на плотни може да се кува. 08. (285752)
064/040-82-14. (285682)
ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље, табуре, 15.000
динара. 066/372-217.
(285755)
ТЕЛЕВИЗОР, нафтарица,
видеорикордер, сетоп
бокс, буре за купус.
062/847-13-62. (285756)
ПРОДАЈЕМ шпорет на
чврсто гориво, облика
електричног шпорета.
063/141-52-77. (285762)
ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе, судопера 3.000
динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (285770)
ГАСНА пећ алфа 7,
половна, три комада, 150
евра. 063/816-20-98.
(285778)
ПРОДАЈЕМ скоро нов
тросед, пећ камин алфа
тучану, једну зиму
коришћену, чекичар –
круни и меље, електрични
радијатор и грејалице.
064/187-20-13. (285787)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
063/812-98-22. (285807)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава,
гаранција. 063/705-18-18,
335-930. (285882)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.600, столови од 4.500.
060/600-14-52. (285883)
ПРОДАЈЕМ свиње за клање.
Тел. 013/618-484. (285844)

ПРОДАЈЕМ свињу, тешка
око 150 кг. 063/865-80-49.
(285734)
ПРОДАЈЕМ трпезаријске
столице и хоклице.
013/258-04-67. (285733)

ДВОДЕЛНА судопера,
метални прозори и врата.
063/150-84-18. (285872)

МОТО ОПРЕМА, кациге,
јакне, панталоне, повољно.
064/908-02-67. (285847)

НА ПРОДАЈУ топола, врба,
и камена коцка. 063/423466. (285881)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
електрични шпорет, равна
плоча, ТВ филипс.
063/158-27-50. (285893)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ нове
мушке јакне, стаклени сто,
гардербони ормар, дечја
колица. 060/143-62-10.
(285900)
ПРОДАЈА огревног дрвета,
буква, багрем, цер,
исечено и исцепано.
„Босанац 013”, 064/35782-08. (285901)
ПРОДАЈЕМ јариће и козу
(даје 3 л млека). Тел.
064/975-65-90. (285921)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о неприступању изради
студије о процени утицаја на животну средину
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 18. 11. 2019. године, донео
је решење о неприступању изради студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Далековод 220kV TS HIP 2 – TS NIS, увођење у PRP
220kV TE-TO Панчево, носиоца пројекта AD „Електромрежа Србије” Београд, Улица Кнеза Милоша
бр.11, Београд.
Решење о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид радним данима
од 10 до 14 сатиЕ у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
(приземље, канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Петак, 22. новембар 2019.

ОГЛАСИ
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Петак, 22. новембар 2019.

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НОВ немачки електрични
роштиљ сеферин, пет
флаша старог немачког
вина. 064/271-63-26.
(285919)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

ПРОДАЈЕМ фрижидер
мали, замрзивач мали,
веш-машину, фрижидер
комбиновани. 064/129-7360. (285922)

• Управљање стамбеним
заједницама
• Одржавање хигијене четири
пута месечно
• Деценијско искуство
у пословима са
стамбеним заједницама

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, долазим на
адресу. 061/148-01-31.
(285482)
КУПУЈЕМ ТА пећ,
исправност није битна,
вршимо ремонт. 063/70518-18, 335-930. (285882)

ОГЛАСИ

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

КУПУЈЕМО обојене
метале, акумулаторе,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, шпорете,
телевизоре, долазимо.
061/206-26-24. (285888)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 140 квм.
061/590-24-7. (285879)
КУЋА, нова, Војловица,
180 квм, укњижена, 48.000
евра. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (284964)

marketing@pancevac-online.rs

КУЋА 140 квм, помоћни
објекти, 17 ари, центар
Иланџе. 064/075-23-67.
(385740)
КУЋА 120 квм, помоћни
објекти, Цара Душана, два
стана. 064/075-23-67.
(385740)
ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари
плаца, Банатско Ново
Село. 063/887-84-00.
(285743)
НА ПРОДАЈУ грађевински
плац, 10 ари,
Баваништански пут,
власник, 5.500 евра.
064/128-51-16. (285754)
СТРОГИ центар, кућа 215
квм, 4 ара. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(285799)
НОВА МИСА, 8 ари,
18.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (285799)

ПЛАЦ 27 ари, са старом
кућом, 120 квм и локалом
КУЋА, усељива, подрум,
40 квм. Шири центар,
помоћне просторије,
130.000 евра. 063/828-69велики плац, Старчево. Тел.
56. (285767)
065/262-40-30. (285097)
ПРОДАЈЕМ два ланца
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
земље, Баваништански
у Иванову. 062/415-359,
СТАРА кућа, Доњи град,
МИСА, ПР + ПК, 192 квм,
пут. 064/509-63-88.
064/828-36-26. (285146)
КУПУЈЕМ полован
прелепа укњижена, 4.60
3.7
ари,
56.000
евра.
(285773)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
намештај, плинске боце,
ари, 95.000. (67), „Милка
(394), „Гоца”, 063/449ПРОДАЈЕМ земљу у
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу 090. (1285845)
ПОНУДА
перје, гвожђе, бакар,
М”, 063/744-28-66. (285892)
Долову, Ливадице. 319-754,
у Иванову. 062/415-359,
акумулаторе. 066/900-79061/153-34-61. (285670)
ИНДУСТРИЈСКОПЛАЦ код Родића, 34 ара,
064/828-36-26. (285775)
04. (285658)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште, ПРОДАЈЕМ плац на
24.000 евра. (394), „Гоца”,
КУЋА на продају, КачареКУПУЈЕМ ордење, медаље, 110 ари, 1.750 евра/ар.
Баваништанском путу, 7
063/449-090. (1285845)
значке, сатове, новац,
Северна зона. 064/136-42- ари, вода, струја. 063/163- во, 100 квм, усељива.
064/172-86-12. (285820)
пенкала. 013/313-458,
БЛИЗУ центра, кућа две
97-17. (285708)
00. (285781)
063/199-60-36, 064/481стамбене јединице,
ЈАБУКА, кућа 100 квм,
14-77. (285661)
договор, пола куће код
плин, 27.000. Concept
„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО
Стакларе, 22.000 евра.
КУПУЈЕМ старе вешcentar, 063/870-74-56.
(396), „Лајф”, 061/662-91• Буква, багрем, храст – најповољније
машине, фрижидере,
(285827)
48. (285832)
замрзиваче, шпорете,
• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³
СТАРЧЕВО, 15 ари, 240,
вршимо сервис истих.
НОВА МИСА, 180 квм,
• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара
кућа са локалом, 45.000.
060/521-93-40. (285693)
гаража, 1.5 ар, 60.000.
(338), „Јанковић”, 348062/873-19-80; 064/503-30-11
КУПУЈЕМ: перје, старински
(353), „Премиер”,
025. (285859)
намештај, старе слике, са063/800-44-30. (285857)
ПРОДАЈЕМ кућу,
СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм, ВОЈЛОВИЦА, кућа 109
тове, сифон флаше, стари
Омољица. 013/618-625,
КУЋА, монтажна 70 квм,
легализовано. 063/771-42- квм, 6 ари, две стамбене
СТАРА МИСА, 80 квм,
новац, старо покућство.
може
замена
за
гарсоњеру
нова, 2 ара, 1/1, 15.000
24.
(285672)
укњижено,
3.3
ара,
15.000.
јединице, 40.000. (300),
063/705-18-18, 335-930.
28 квадрата. (284759/60)
евра, Козарачка 10-ц.
(353), „Премиер”,
„Ћурчић”,
063/803-10-52.
(285882)
КУЋА на продају у Долову
063/`135-29-76. (285904)
063/800-44-30.
(285857)
СТАРЧЕВО, усељива кућа, на 18 ари плаца. 061/608- (285854)
помоћни објекти, 9.5 ари. 01-47. (285669)
ГРАЂЕВИНСКЕ плацеве на КАЧАРЕВО, на подају
КАРАУЛА, плац 126 ари,
063/725-99-37. (285633)
двоспратна комфорна
18.000 евра. (394), „Гоца”, новој Миси продајем.
КУЋА, Омољица, центар
кућа на идеалној
060/155-59-30. (285907)
063/449-090.
(1285845)
са локалима на продају.
локацији. 063/401-052.
ПРОДАЈЕМ грађевинско
064/051-51-61. (285690)
(2858959
земљиште земљишта 2,2
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
хектара,
Новосељански
ПРОДАЈЕМ
плац
од
7
ари
КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
КУЋА, приземна, 130 квм,
код касарне 5000, воће у
бакар, месинг, алуминијум, пут, може парцелисање.
4 ара, реновирана,
Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
062/403-241. (285391)
пуном роду, бушен бунар,
веш-машине, замрзиваче,
усељива, 29.000 евра,
објекат и гаража, вреди
телевизоре, долазим.
Контакт: Љупко, 063/313-844,
Козарчка 10. 063/135-29погледати. 065/833-47-05.
061/321-77-93. (285888)
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
СТАРА кућа на 6 ари,
76.(285904)
(285714)
близина центра, власник.
КУПУЈЕМО старо гвожђе,
064/136-42-00. (218546/р)
КУЋА, 80 квм, 44.000
ОМОЉИЦА, започет
веш-машине, замрзиваче,
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара МилеПЛАЦ 32 ара, Пелистерска, објекат, гаража, струја,в
евра, центар. (394),
фрижидере, шпорете,
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
„Гоца”, 063/449-090.
преко пруге, пола под воода, 11.5 ари. 064/(260телевизоре, све остало.
(1285845)
061/322-04-94. (285888)
ћем. 064/113-47-76. (285485) 05-34. (285723)
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

КУЋА, 60 квм,
реновирана, 2 ара, 12.000
евра, кОзарачка 10-а.
063/135-29-76. (285904)

КУЋА 100 квм, 2.5 ара,
25.000, 1/1, реновирана,
Козарачка 10-б. 063/13529-76.(285904)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Војловици.
065/331-48-02 (СМС)
КУПУЈЕМ кућу или део
куће у Качареву. 064/36947-02. (285695)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КАЧАРЕВО продајем
двособан стан 52 квм, са
терасом, грејањем, 21.000
евра. Тел.063/763-60-64
(СМС)

Петак, 22. новембар 2019.
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ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66
квм, укњижен, VII спрат,
зграда са лифтом, ПВЦ
столарија са ролетнама и
комарницима, сигурносна
врата, подрумска остава, у
добром стању и са лепим
ХИТНО продајете стан,
погледом. Власник.
063/376-191, 063/376-189. позовите, 060/551-64-50,
брза куповина. (285853)
(285876)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ОМОЉИЦА, строги
центар, једноипособан,
плац код Бање, 7,6 ари.
064/021-19-31. (и)
СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, XII спрат,
усељив, власник. 064/32754-10. (285675)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
Качарево, 80 квм, власник,
1/1, цена 7.000 евра.
063/891-03-03. (285692)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту, без грејања.
063/847-76-46. (275790)
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КОТЕЖ 2, двоипособан, I,
лифт, реновиран, 47.000
евра. Concept centar,
063/870-74-56. (285827)

ШИРИ центар, двособан,
55, II, две терасе, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (285853)

СТАН, 130 квм, I спрат,
плус поткровље 130 квм,
центар, Максима горког
10, 160.000 евра. 063/80407-85. (285904)

КУПУЈЕМ двособан стан
на Содари до IV спрата,
обавезан лифт, ЦГ
грејање, исплата одмах.
063/637-673. (285786)

НОВА МИСА,
двоипособан, 100 квм, I,
ТА, 39.500. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285854)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина. Власник.
061/382-88-88. (285710)
КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 39.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(285755)

ТЕСЛА, 56 квм, ТА, ВПР,
35.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (285862)
ТРОСОБНИ станови, ЦГ,
84 квм – 94 квм. (470),
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (285493/р)

ЦЕНТАР, једнособан, 28
квм, 18.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(285755)
ТРОСОБАН стан, изузетно
реновиран. Пепељаре.
(470), „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (285493/р)

СТРЕЛИШТЕ, IV/V,
трособан стан, ЦГ, 84 квм
+ две терасе, 12 квм, два
мокра чвора, власник,
укњижен. 064/163-57-59.
(285815)
ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, у центру, 58.000 евра.
064/171-22-70, 064/09010-92. (285819)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285840)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребни станови и куће у Панчеву, брза реализација.
061/662-91-48. (285630/р)

ТРОИПОСОБАН, VI, ЦГ,
лифт, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285862)
СОДАРА, двоипособан, 64
квм, 42.000 евра. „Гоца”.
(394). 285845)
КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ, договор, дворишно, Тесла, 34,
10.500. (338), „Јанковић”,
348-025. (285859)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,
V, Радоја Домановића,
ТА, 25.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(285892)
ТЕСЛА, новија зграда,
дуплекс, видео надзор,
лифт, наткривено, паркинг
место. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (385832)
КОТЕЖ 2, већи двособан,
са уградним плакарима и
кухињом, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(385630/р)
ШИРИ ЦЕНТАР, новија
градња, четворособан, 91
квм, дуплекс, III, лифт,
70.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285840)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, са парним
грејањем, на дужи период,
у Самачком. 063/895-1672, 069/049-12-55.
(285772)

ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан, дворишни
стан код Болнице.
063/809-51-72. (285687)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса. Тел. 372-677.
(285780)
ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан у центру,
етажно грејање, струја.
064/296-24-47. (285782)
ИЗДАЈЕМ стан,70 квм,
трећи спрат, празан. Тел.
063/319-91-33. (285785)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан. 064/18720-13. 89285707)

ТАМИШ КАПИЈА,
четворособан, 112 квм, III
спрат, ЦГ, усељив, 130.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285840)

СОДАРА, двоипособан, X,
63 квм, ЦГ, реновиран,
50.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285857)

СОДАРА, дворишни стан,
СТРЕЛИШТЕ, етажа куће,
55 квм, засебан улаз,
25.000 евра. 064/035-79-58. 90 квм, први спрат, 28.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
(285809)
064/206-55-74. (285777)

ИЗДАЈЕМ једнособан
фунционалан ненамештен
стан на Тесли близу Авива,
на дуже, високо приземље
,ЦГ. 063/106-05-47. (СМС)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан за издавање.
064/145-47-48, 061/17500-15. (285683)

ЦЕНТАР, дворишни,
НОВИ СТАНОВИ, шири
гарсоњера, 25 квм, 15.000.
центар, 51 квм, 54 квм, 60,
(336), „Олимп”, 351-061,
квм, 70 квм. Власник.
063/274-951. (285840)
СТАНОВИ
063/208-352. (285830)
ТЕСЛА,
Авив,
једнособан,
ИЗДАВАЊЕ
КОТЕЖ 1, 45 квм, 35.500
III,
35
квм,
ЦГ,
30.000.
евра. 063/449-09-90,
(353), „Премиер”,
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
„Гоца”. (394). 285845)
063/800-44-30. (285857)
намештен, ТА, у центру.
НОВА МИСА, реновирана, Тел. 065/335-12-73. (285765)
трособна етажа, гаража,
подрум, 48.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (285857)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(285777)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачаком,
први спрат. 064/110-0439. (285762)

ИЗДАЈЕМ стан на
Маргити. Тел. 352-114.
(285604)

ЦЕНТАР, прелеп новији,
трособан-троипособан,
ЦГ, II, 71 квм, 68.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (285853)
НОВА МИСА, нов
трособан, 92 квм, ВП,
двориште, 55.200. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285854)

БЕСПЛАТНО собу,
кухињу, куаптило издфјем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (285659)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
ЦГ, строги центар, други
спрат, зграда. Тел.
064/992-91-61. (285798)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан намештен,с ве ново.
Тел. 063/780-86-83. (285711)
ИЗДАЈЕМ стан, 36 квм,
близу центра, сређен,
намештен. 064/829-29-02.

ИЗДАЈЕМ кућу, Панчево,
стара Миса. 060/011-9666. (285906)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Новосељански пут
113, Панчево. 063/858-4722. (185793)

AKCIJA!

21.11-27.11.2019.

11999

00
79
139.99

RSD

RSD

....

-43%

ТЕСЛА, трособан,
укњижен, IV, ЦГ; 88 квм,
укњижен, 55.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (285892)
ЦЕНТАР, нов трособан, 96
квм, 73.000, Цара Душана,
нови, 900 евра/квадрат.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(285832)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан,
исплата одмах. 064/38531-15. (285207)
КУПУЈЕМ једноипособан
или двособан стан у
Панчеву, на Тесли, Котежу
1 или у центру. 061/30186-72. (285516)

Banana
1 kg

5999

7900

89.99

109.99

RSD

....

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.
Зрењанина 14, купује
некретнине, брза
реализација. (470),
064/246-05-71. (285493/р)

Tuna komadići u biljnom ulju
Montella 160 g

-33%

RSD

....

-28%

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине – куће, станови, све локације,
брза реализација. (67),
063/744-28-66. (285892)
АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребне
некретнине. 064/668-8915. (285898)
КУПУЈЕМ једнособан-двособан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/20655-74. (285777)
ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза
исплата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. (285777)

Sir gauda Royal Dam
rinfuz 100 g

Čokolada Milka,
više vrsta 80 g
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

DOO VOJVODINA STARČEVO
traži

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, центар града.
062/321-270. (285865)

– BRAVARА – HAUS MAJSTORА

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, самце, студенте,
центар, Раднички смештај.
063/502-211. (285808)

Nudimo redovna primanja i mogućnost prijema u stalni radni odnos.

ИЗДАЈЕМ собе на Миси и
центру града, са
употребом кухиње и
купатила. 060/144-21-27.
(285800)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, центар,
ТА, wi/fi, 150 евра.
069/113-00-73. (285822)

ЦЕНТАР, 2.0, V спрат,
лифт, ЦГ, празан, 150
евра, Concept, 063/87074-56. (285827)
ИЗДАЈЕМ велики двособан
насмештен стан.
Карађорђева. 064/994-1316. (1285828)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, 52 квм, између
библиотеке и максија.
064/134-06-08. (285837)
ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,
50 квм, Котеж 1. 064/15815-90. (2858759

– RADNIKА NA FARMI

MESTO RADA: STARČEVO
Prijave sa radnom biografijom, poslati na adresu:
DOO VOJVODINA STARČEVO, Pančevački Put 10,
26232 Starčevo, ili doneti lično.
KONTAKT TELEFON: 064/88-24-128
DATUM VAŽENJA KONKURSA 1. 12. 2019.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта код Смартблокод Аутобуске станице.
ка, сређен, одлична лока063/278-421. (285701)
ција. 064/006-43-33. (285894)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24 квм. 064/267-72-17.
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
(285741)
пословни простор на
ИЗДАЈЕМ два сређена
Новосељанском путу,
пословна простора од 170 погодан за ауто-куће,
квм и 75 квм, на Јабучком легализовано. 064/051-51главном путу. Viber 076
61, власник. (285690)
425-03-02. (285100)
Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

КУЋА за издавање, погодна
(7/284892)
за смештај радника или
пословни простор,
ПРОДАЈЕМ локал у центру,
ординација, салон.
Змај Јовина 5-б, изузетан,
062/222-827. (285886)
39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285769)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм,
између Библиотеке и
Максија, Немањина 5.
064/134-06-08. (285837)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (285907)
ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 59 квм + 64 квм,
угао Новосељанског пута
са улазом из Шарпланинске, Слободан. 063/77666-91. (285913)

ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛИ
ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ потребан
ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јовановић, разрађен као апотека.
065/551-17-22 (СМС)
ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)
ЛОКАЛ 12 км, центар,
употребна, 10.000 евра,
усељив. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (285493/р)
ИЗДАЈЕМ локал са
магацином у Војловици 50
+ 10 квм, са паркингом.
Контакт: 063/302-166.
(285432)

агент продаје туристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV послати на
sunkisstravelsrb@gmail.com
ПРОДАЈЕМ локал 12 квм,
у центру. (470), „Дива”,
064/246-05-71. (285769)

ПОТРЕБНА радница за
рад на пијаци. 065/30596-23 (СМС)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор у Јабуциа главном
путу. 063/351-709. (285802)

ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005 годиште, дизел. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ИЗДАЈЕ се локал у строгом
центру града, 25 квм, угао
Браће Јовановић и Карађорђеве. 062/321-270. (285865)

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

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,
ИЗДАЈЕМ локал у
Немањиној 8 код „Шпица”. Војводе Путника 29.
063/278-250. (285884)
065/853-93-29. (285663)
ИЗДАЈЕМ локал, М. Горког
81, улаз у Пепељаре.
063/837-48-34. (285671)

(285104/5)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (285811)

ПОТРЕБАН вулканизер
или помоћни радник за
вулканизерске послове.
Могућност обуке.
065/551-17-22 (СМС)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. Звати на
013/331-241. (ф)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБАН возач са Ц
категоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92.
(285705)

ПОТРЕБНА конобарица,
40.000, пријава, плаћен
пут, топли оброк. Beertia
Bar, Б.Н.С. 063/105-09-49
(СМС)

РЕСТОРАНУ потребна
куварица и конобар са
искуством. 062/478-394,
013/631-872. (285721)

Улица Цара Лазара бр. 126, Панчево

ПОТРЕБНА жена/девојка
ради чувања детета од
годину дана. 064/523-2905. (285720)

ОГЛАС

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз
житарица. Пожељно
млађи пензионер.
064/367-96-97 (СМС)
САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.
Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

ПОТРЕБАН радник или
радница на фарми коза у
Панчеву. 063/776-67-29.
(285737)
ПОТРЕБНА сарадница за
рад у бифеу у центру
Панчева. За преподневну
смену. 061/284-51-54.
(285738)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у пекари са или б
ез искуства и продавачица
у малопродајном објекту
пекаре. 063/606-330.
(285812)
ПОТРЕБНА радница за
Caffe Pacifico. 061/(236-3287, 060/319-05-77. (285774)

ПЕКАРИ потребна продаПОТРЕБНЕ раднице за рад вачица. 063/193-75-30.
у маркету Идеал, на
8285801)
Стрелишту. 013/333-160,
ПРОДАЈЕМ посао у раду –
063/106-02-84. (285608)
ћевабџиница, са комплетним инвентаром. Тел.
ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
061/807-62-99. (285869)
потребан агент продаје
туристичких аранжмана.
Потребан МЕСАР за
Обавезно искуство. CV
рад у месари у Панчеву.
послати на
063/631-585(8/285909)
sunkisstravelsrb@gmail.com
(285104/5)
ПОТРЕБНА радница за
роштиљ на ћумур „Код
ПОТРЕБАН помоћни
Тому Лесковчанина”.
радник за молерско065/900-50-08. (285843)
гипсарске радове, почетна
200 динара на сат.
063/861-44-00. (285877)
ДОО „АУТО ОАЗА”,
сервис и продаја
акумулатора, потребан
радник. 063/234-419.
(285890)

Предшколска установа
„Забавник”
расписује

за упис деце узраста
од једне године до поласка
у школу
Радно време установе од 6 до 17
сати сваког радног дана
За све информације позвати

013/355-507
ОДВОЗИМ шут, чистим
таване, подруме,
дворишта и соталог.
061/148-01-31. (285482)
Потребан РАДНИК
ЗА РАД НА РОШТИЉУ,
у ресторану у Панчеву.

060/315-96-10(7/285909)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
купатила, поправке, преправке, вентили, славине,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (285446)
ЧАСОВИ, основе електротехнике. Професор са
великим искуством.
062/801-97-58. (284826)
ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (285193)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
за рад у производњи
Контакт телефон 061/310-18-08

(6/285903)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, рушења, чишћења
подрума, тавана, итд.
064/122-69-78. (285718)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови,
бетонирање, стиропор,
бавалит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (285734)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

061/477-48-03

(ф)

МАТЕМАТИКА,
статистика, физика,
информатика, могућност
месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (285722)
ПРОФЕСОР српског језика
даје часове. 064/131-5956, 013/301-085. (285728)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-7759. (285742)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку. 060/65550-64. (285685)

ПОТРЕБАН радник за рад
на фарми. 064/160-56-68.
(285795)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни
услови: завршена средња
соабраћајна школа, пет
година искуства на
пословима возача или
поседовање Ц категорије,
са било којом средњом
школом. Контакт: Марија
Симоновић, 060/663-6463, радним данима од 8
до 16 сати. (285688)

ПЕКАРИ потребан возач у
Старчеву, ноћна смена.
062/806-02-58. (285920)

ПРОДАВАЧИЦА потребна
у пекари. 063/130-75-40.
(285825)

ЧИШЋЕЊЕ олулка,
висински радови на крову.
065/535-24-56. (285674)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (285758)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144. (285653)

ПОТРЕБАН возач Б за
доставу хране. 064/18798-10. (285834)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи.
Припрема за полагање
свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892.
(285689)

ОЗБИЉНА, поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. ((285779)

ПОСЛАСТИЧАР потребан.
062/404-144. (285825)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 062/404-144.
(285825)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац
одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31, 013/342338 (СМС)
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
часови( сви узрасти).
Помоћ при учењу, преводи,
конверзација...064/351-1218 (СМС)

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-1380, Ђорђе. (285184)
АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-2509. (285592)
КОМБИ превоз робе,
грађевинског материјала,
селидбе. Иван. 064/24382-85. (285436)

ВРШИМ све услуге
превоза кобмије, селидбе,
возим сву робу.
Најповољније. 063/82559-62. (285649)
АЛУ ПВЦ СТОЛАРИЈА,
ролетне, комарници,
венецијанери, гуртне!
Уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (285080)

ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, индикаторе,
бојлере, фрижидере,
замрзиваче, ТА пећи.
060/521-93-40. (285693)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (285697)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које влам смета.
063/369-846. (285699)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа
шупа, ископи, одношење
ствари. 060/035-47-40.
(285718)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица,
повољно. 063/744-08-24.
(285861)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
25 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (285751)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. Тел.
064/354-08-09. (285753)

ЕЛЕКТРИЧАР, повољно –
израда електроинсталација,
замена грејача на бојлеру.
064/238-59-20. (285860)
МАСАЖА релакс – тотално
уживање, повољно,
позовите. Марија,
064/269-94-87. (285851)
КЕРАМИЧАР са
дугогодишњим искуством
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (285864)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис. 013/377-930,
063/115-71-67. (285874)
ПОПРАВКЕ кровова,
израда нових, зидање
димњака. Тел. 064/145-8554. (285873)
УРЕЂЕЊЕ гробних места.
060/333-28-23. (285879)

Петак, 22. новембар 2019.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(285888)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (285047)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција.
Www.baltokad.co.rs
065/347-55-02, 011/28830-18. (284156)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијеми камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (285839)
ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације,
израда нових, преправка,
поправка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсани радови,
ламинат. 061/283-66-41,
064/317-10-05. (285761)
ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”,
013/310-300, 063/771-2416. (284582)
МОЛЕРСКИ-ФАСАДЕРСКИ, гипсарски радови,
поставка ламината,
керамике, проверите Типтоп +. 062/816-66-78.
((285910)
СЕЛ И ДБ Е
ПЕТРОВ – ТРАНСПОРТ

У земљи и
иностранству превоз
робе и селидбе
са радницима и без.
Монтажа и демонтажа
намештаја.
Тел. 061/324-37-50,
Стева

(9/285322)

СЕЛИДБЕ, превоз аута,
робе, изнајмљивање аутокомби приколице.
062/816-66-78. (285910)

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

(7/274828)

ПРУЖАМ помоћ старијим
лицима, помоћ у кући,
спремање, чишћење.
063/160-75-19. (285908)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (285778)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (285749)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04)

О Г Л А Ш А ВА
јавни увид студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je захтев за давање сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара FB-0711 и FB-0714 у оквиру
комплекса НИС „Рафинерије нафте Панчево” на
кп. бр. 3536 К.О. Војловица.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима од 10 до
14 сати у просторијама Покрајинског секретаријата
за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар
Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе Панчево, Улица Трг краља Петра I бр. 2–4, до 16. 12.
2019. године. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 12.
2019. године у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39 у 12 сати.

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 024 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(285776)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bomboncic.com
(285731)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74. (285731)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, професионално, екипа радника, све
релације по Србији.
063/253-028, 064/444-6674.(285731)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима,
камионима, екипа
радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbebomboncic.com (285731)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника. Одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67. Владимир. (285712)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-6805. (285794)
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СТОЈКОВСКИ
СЛАВИЦА
ЦАЦ

МИЛЕНКА САВКОВИЋА

1955–2019.

1956–2019.

Живећеш у нашим
срцима.
Остала је велика празнина која боли. Изгубиле смо јединог
правог пријатеља.
Отишла си прерано.

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи, нек те
у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и
заборава.
Заувек у нашим срцима.
Супруга СЛАВИЦА, син ГОРАН и ћерка ЈЕЛЕНА

НАДА и ИВАНА

(81/285896)

(91/285923)

Последњи поздрав

Последњи поздрав мом најдражем тати

СЛАВИЦА СТОЈКОВСКИ ЦАЦ
МИЛЕНКУ САВКОВИЋУ

1955–2019.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом
(92/285923)

Последњи поздрав школском другу

Заувек ћеш ми недостајати.
Твоја маза ЈЕЛЕНА са породицом
(82/285896)

Последњи поздрав драгом зету

СЛАВКУ БАТУРУ
Одељење М-41 ТШ „Никола Тесла”
(9/2856679

МИЛЕНКУ САВКОВИЋУ

13. новембра 2019, у 93. години, преминула је
наша

од његовог шурака СЛАВКА и таште ЈЕЛЕ
(83/285896)

Поздрав драгом комшији

ЛИМАРСКИ радови, израда, монтажа, кровопокривање, санације. Долазак
бесплатан. Повољно.
061/108-66-99. (285851)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно, шљунак, песак,
сејанац, ризлу, црну земљу,
утовар, одвоз шута, огрев,
палете. 064/354-69-94.
(285868)

Последњи поздрав

После дуге и тешке болести престало је да куца срце нашег драгог

ЗОРКА ШУКЕР
1927–2019.
Увек ће бити у нашим срцима и мислима.

СТОЈАДИНУ КАЊЕВЦУ
Остајете у нашем сећању.
Почивајте у миру.

Њени најмилији: син ЉУБИНКО, снаја ЗОРА са
својом децом и њиховим породицама
(42/285783)

Бако, почивај у миру, нека те анђели чувају

Ваше комшије и пријатељи
на Кеју Радоја Дакића бр. 5

РАЗНО

(68/285856)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(285679)

Последњи поздрав
стрицу

Последњи поздрав

ЗОРКА ШУКЕР
1927–2019.
Унук БОБА, унука ЈОКА, снаја ВЕРА и праунуци
(43/285784)

МУШКАРАЦ, озбиљан,
културан тражи жену,
девојку за дружење.
065/569-64-86. (285850)

Отишла је изненада, тихо

СТОЈАДИНУ
КАЊЕВЦУ

Укуцајте ПАН (размак)
текст малог огласа до 10 речи
и све то пошаљите на број 1202

Његови ПУРИЋИ
(39/285757)

САШИ

СИЛВИЈА ТУРКОАЊА

од породице БАН

Памтиће је са тугом комшилук у Улици Мајке
Југовића

(88/285905)

(40/285759)

300-820, 300-830

300-820, 300-830
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Последњи поздрав

КИТАНОВИЋ

САШИ
АРСЕНИЈЕВИЋУ

САШИ
АРСЕНИЈЕВИЋУ
Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

ТРИВО КОВАЧЕВИЋ
1941–2019.

Воли те заувек мајка
ЉУБИЦА

Твоји: РАСТКО
и ЈЕЛЕНА

(60/285836)

(61/185836)

ЈАГОДА

СЛАВЕ

Последњи поздрав нашем вољеном
Триви.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Ожалошћени: супруга РАДОЈКА и син
ПРЕДРАГ са породицом
Душе моје, очи моје, срца моја, памети моја.

(44/285789)

Чуваћу вас од свих, а ви знате шта то значи!
Последњи поздрав драгој сестри и зету

Само ваши: ћерка МАЈА, унук МИЋА и унука ЛАНА

САШИ
АРСЕНИЈЕВИЋУ

САШИ
АРСЕНИЈЕВИЋУ

Најбољи друже наш
збогом.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: АРСА
и МЛАЂА

Твоји: сестра ВЕСНА,
брат МИЛЕ са породицама и тетка ДАНИЦА

(54/285821)

16. новембра 2019. престало је да куца срце наше маме и баке

ЈАГОДА

СЛАВЕ
СЛАВКА са породицом

(78/285880)

(59/285836)

(58/285836)

КИТАНОВИЋ

13. новембра 2019. преминуо је наш

Поздрав драгом комшији

ЈАЊЕ КАТИЋ
1933–2019.

САШИ АРСЕНИЈЕВИЋУ

Ожалошћени и захвални јој синови РАДИША, МИЛОМИР, снаја
ВЕРИЦА и унук НИКОЛА
(30/285724)

ВИДОЈЕ ЛУКИЋ
1937–2019.

Отишао си пре времена, почивај у миру.

Последњи поздрав

У недељу, 10. новембра, преминуо је наш драги
супруг и отац

Твоје комшије и пријатељи
на Кеју Радоја Дакића бр. 5

Сахрана је обављена 16. новембра 2019.
Ожалошћена породица ЛУКИЋ

(67/285856)

Претужни због смрти

(36/285735)

Последњи поздрав

14. новембра 2019. године преминуо је наш драги супруг, отац, свекар и деда

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

САШЕ
АРСЕНИЈЕВИЋА

САШИ
АРСЕНИЈЕВИЋУ

нашег драгог друга и
Растковог тате.

Збогом драги наш.

НАТАША, ВЛАДАН,
СТРАХИЊА, ТЕОДОРА
и ВИШЊА АДАМОВИЋ

Твоји: МЛАДЕН,
МАЈА, ЛАРА
и АНДРЕЈ

(49/285806)

(74/285866)

МИРОСЛАВ МИЛУТИНОВИЋ
1952–2019.

од АЛЕКСАНДРА
СТОЈКОВИЋА АЦЕ
са породицом

Те ноћи срушило се све.
Никада те неће заборавити твоји најмилији.
Супруга ОЛГА, ћерка БИЉАНА
и син ВЛАДИМИР

(51/285813)

(31/285726)

1935–2019.
Последњи поздрав

Драги оче

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга ЈАГОДА, син ЖЕЉКО,
снаја ЉИЉА и унуци АЦА и БОКИ
(69/285855)

Последњи поздрав

Преминуо је мој добри ћале

АРСИ
од НАЂЕ и НЕБЕ
(87/285902)

Последњи поздрав

од МАТЕЈЕ са породицом

Хвала ти за сваки савет, реч, осмех...

(77/285878)

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

СЛАВЕТУ КИТАНОВИЋУ
од брата ЗЛАТЕТА и снаје ЕЛИЦЕ са породицом
(73/285863)

Драгом тати

МИРОСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ
Не можемо речима
описати бол који осећамо...

АРСИ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

СЛОБОДАН ДАКИЋ

Твоји: неутешни син
ВЛАДИМИР
и ћерка БИЉАНА
(32/285726)

СЛОБОДАН
ДАКИЋ
1935–2019.
Никада га неће
заборавити његов
син ЖЕЉКО
(70/285855)

СЛОБОДАНУ
ДАКИЋУ
1935–2019.
Последњи поздрав
од ћерке ВЕСНЕ с породицом
(71/285855)

Петак, 22. новембар 2019.
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Са великом тугом обавештавамо да је 14. новембра, у 87. години, преминуо наш драги

ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ
1933–2019.
Последњи поздрав нашем

Његови најмилији: супруга МИЛУНКА, син ЗОРАН, снаја СЛАЂАНА, унуци ИВАН и МИЛАН,
снаје ДРАГАНА и МИЛИЦА, праунуци СТЕФАН
и АЛЕКСАНДАР, као и остала родбина и пријатељи

ИВАНА ГАВА

(14/285681)

Последњи поздрав нашој вољеној Ивани од мајке ЉИЉАНЕ
и брата ЖЕЉКА са породицом

Последњи поздрав деда

(41/285763)

ЖИВАНКУ ЛАЗИНУ
25. VII 1939 – 18. XI 2019.
од ћерке СЛАЂАНЕ, зета МИЛОРАДА, унуке БИЉАНЕ
и унука БРАНИСЛАВА

(53/285818)

12. новембра 2019, у 41. години, изненада нас је напустила наша

ДРАГАНУ МИЛОШЕВИЋУ

ЖИВАНКО ЛАЗИН

1933–2019.

1939–2019.
Последњи поздрав оцу, свекру и деди
Син ГОРАН, снаја БРАНКА, унук ЗОРАН и праунук
МИХАЈЛО
(76/285871)

Са тобом отишао је и део мога срца.

СЛАЂАНА ВИДИЋ

Заувек ћеш живети у мојим мислима.
Унук ИВАН са породицом
(33/285727)

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци, баби и
свекрви

26. новембра навршава се шест година откако
није са нама наша вољена

1978–2019.
Сахрана је обављена 14. новембра, у 15 сати, на старчевачком гробљу.
Последњи поздрав нашој драгој Слаћки. Пливај са својим делфинима и знај да те заувек чувају од заборава твоји: мама СЛАВИЦА,
тата ЗОРАН, сестре РАДА и ЗОРАНА, зет АЛМИР и сестрић КОНСТАНТИН
(21/285702)

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
1938–2013.

За вечно памћење

Последњи поздрав
Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА
и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

ЉУБИНКИ МРКОВИЋ

(86/285899)

1950–2019.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Супруг РАДОВАН, син ГОРАН, снаја
ВАЛЕНТИНА и унуке АНАМАРИЈА и ТИЈАНА

СЛАЂИ

СЛАЂИ

ИВАНА
ГАВА

22. новембра 2019. године навршава се дванаест година од смрти

Прошла је година откако није са нама наша драга

(24/285709)

Воле те заувек: чика
МИЛИВОЈЕ, ЉИЉА,
ВЛАДА и МАРИЈА са
породицом
(19/285696)

Од чика ЖИКЕ
са породицом

Заувек са нама, у срцу стрине ВАСИЛИЈЕ, сестре ВЕСНЕ са
породицом и брата
САШЕ

(20/285696)

(72/285858)

Вољени никада не
умиру.

Четрдесет дана
од смрти

24. новембра навршава
се петнаест година откако није са нама наш
вољени син, отац и брат

ЉУБИЦА МРКОВИЋ
Ових дана нас је напустила једна звезда... али
није пала већ се винула у висине.
Да буде у сазвежђу са својим никада прежаљеним сином.
Последњи поздрав од брата ЈОВЕ
и братанца РАЦЕ
(55/285023)

МИЛКА ХРСТИЋ
1944–2019.

ИВАНКА
(62/285838)

Време пролази, туга и
жалост за тобом остају.
Твоја супруга
СТАНИСЛАВКА и син
БОБАН са породицом

ЈАНА
КНЕЖЕВИЋ
Успомену на њу чувају њени најмилији
(11/285676)

(57/285829)

Сећање на драге родитеље и сестру

ЖИВЕ
РАКИЏИЋА

СЛОБОДАН
СТОЈКОВИЋ

Поносно чувају успомену на тебе твоји најмилији.
Син, ћерка и унук
са породицом

Време пролази, знамо,
али ти ћеш остати у нашим срцима увек.
Недостаје нам твоја доброта, топлина, људскост и племенитост.
Супруга РАДМИЛА
са децом

(89/285915)

(90/285916)

из Долова
Више нећеш бити сама. Почивај у миру, заслужила си.
Загрљај

АЛЕКСАНДРА
СПАСИЋА

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

МАРИНКОВИЋ
МИЛЕНКО
ГАЈИЋ
1967–2004.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
Мајка КОСА, ћерке
МИЛИЦА и ДРАГИЦА,
сестра СМИЉАНА,
сестрићи ДЕЈАН
и ВЛАДИМИР
и зет ЗОРАН
(45/285791)

ЉУБИНКО СРБИНКА ЉИЉАНА
2002–2019.

2018–2019.

2011–2019.

Чувамо вас од заборава.
МИЛКИЦА и МИРЈАНА са породицама
(8/285666)
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Навршавају се две
године откако нас је
напустио наш драги

Шестомесечни помен

ЉУБОМИР
НОВИЋЕВИЋ

МИЛАН АЛЕКСА
2011–2019.

2017–2019.

ДРАГИЦИ ДУНДОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

1933–2019.

Вољена мајко – Нано
Много нам недостајеш.
Са пуно љубави и поштовања ћемо те се увек сећати.
Твоја ћерка ГОРДАНА АНТУНОВИЋ, унука КАТАРИНА са
СИЛВИОМ и ЈУРГЕНОМ, унук ГОРАН са МИОМ и AMY, унук
МИОДРАГ ДУНДОВИЋ и зет ПИШТА

Време пролази, али сећање на тебе не бледи.

Супруга МИРА,
син БАЦКО
и ћерка СНЕЖАНА
са породицама

Твоје колеге из ALMEX-a

(75/295867)

(79/285885)

Навршава се тужних шест месеци откако није
више са нама

24. новембра 2019. навршава се осам година откада нас је напустио

(52/285814)

Трогодишњи помен нашем драгом

НЕВЕНКА ЂОШИЋ

МИЛАН АЛЕКСА

Заувек ћеш остати у нашим срцима и лепим сећањима.

САНДРА
УРОШЕВ

Синови ИВИЦА и НЕНАД, снаје МАРЈАНА и ЛИДИЈА, унук ОГЊЕН, унуке АЊА, НАТАЛИЈА и
НИКОЛИНА

ЈОВАНУ РАКИЋУ

2011–2019.
Године пролазе а бол
због твог губитка никада.
Почивај у миру.

1986–2011.
Остаће заувек у нашим срцима и мислима.
Колектив „Стари Тамиш” а. д. Панчево
(63/ф)

(66/285849)

Заувек ћемо те чувати у срцу и мислима.

Сећање на

Твој син НИКОЛА
са татом, баком и деком

Твоја супруга МИЛАНКА и ћерка ТАЊА
са породицом

(47/285803)

(64/285841)

26. новембра 2019.
навршава се годину
дана откада нас је напустио наш вољени

23. новембра навршава се четрдесет дана
од смрти

ВУКИЦУ
КЕЦМАН
2014–2019.

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ

Породице
МОШОРИНАЦ
и СТАНИШИЋ

Бол и туга се не мере речима, ни временом које пролази већ празнином која је остала твојим одласком.
С љубављу твоји најмилији

ТРИФУЉЕСКО ЗОРАНА
Твоји најмилији
(84/285897)

(10/285668)

(25/285713)

ЈОЗЕФ
ПИРКОВ

Вољени наши

МАЛЕШЕВИЋИ

У недељу, 24. новембра 2019. године навршавају се две тужне
године нашем вољеном сину

ЗОРАНУ
ТОДОРОВИЋУ
9. IV 1967 – 24. XI 2019.
Твој светао лик живеће све док и ми будемо живи.
Твоји: мама, тата, супруга, син, ћерка, брат,
снаја и братаница

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.

(46/285799)

Супруга АНИЦА,
син ПЕРИЦА
и ћерка МАРТИНА
са породицама

7. децембра 2019. навршава се годину дана

БРАНКО
ВУЈАЧИЋ

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО

(13/285680)

ВИОРА

БЕБА

ЖАРКО

2001–2019.

2014–2019.

1986–2019.

СЕЋАЊЕ

Нема Вас а ипак сте свакога дана са нама.

Четрнаест тужних година без тебе.

Роде мој, хвала ти на свему.

Твоји најмилији

ЈОЦА ПИРОЋАНАЦ
и ЈАСМИНА са породицом

(65/285842)

(85/285897)

Ваши најмилији
(15/285684)

СЕЋАЊЕ

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59




Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству
Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

ЈОВАНКА
МАРКОВ
КЕКА
1932–2006.

ИВАН ТАСИЋ

Чувамо је од заборава.
Син ЗОРАН
са породицом

Породица ТАСИЋ

(80/285889)

(27/285717)

2001–2019.

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

МИЛОРАД
ПОПОВИЋ
МИЋА
1947–2018.
Почивај у миру.
Супруга ДРАГИЦА,
син ЖЕЉКО и ћерка
ЈОЈА са породицама
(37/285739)

Петак, 22. новембар 2019.

Две године туге
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17. новембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици,
давали смо годишњи помен нашој вољеној

ЈОСИП РОДЕШ
2017–2019.

СЕЋАЊЕ

ЕРЖИКИ МИУЦА

Иза нас је још једна тужна година, једна велика празнина и једно дивно сећање на тебе.

1953–2018.

Твој живот траје у нама, нашем сећању и болу.
Твоји: супруга ГРОЗДАНА, кћерка КОРНЕЛИЈА,
синови ГОРАН и ЗОРАН, снаја МАРИНЕЛА
и унуци ХЕЛЕНА и НОВАК

Бол уме да прође, али туга остаје вечна.

ЛЕПА АНГЕЛОВСКА
Твоја породица
(17/285444)

(16/285686)

… С љубављу

24. новембра, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Прошла је година од смрти нашег драгог оца

АНА ПАП

МИЛИВОЈА ШАРЦА

Рођ. Борбељ
18. XI 1992 – 18. XI 2019.

Унук ГАБРИЈЕЛ
са породицом...

Време пролази, али успомене и љубав не пролазе.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: САША и ВЛАТКО

Твоји: СЛАВКО, МЛАДЕН,
ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА

(48/285805)

(50/205810)

13. новембра навршава се шест месеци откако је отишао наш

МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ
1961–2019.

МИРОЉУБ
ПИПЕРСКИ
ПИПИ

МИХАЈЛО
ПИПЕРСКИ
МИША

дипл. инж. електротехнике

Четрдесетодневни
помен драгом куму

БИЉАНА
МИЈАТОВИЋ
21. XI 2017 – 21. XI 2019.

од породице
АЛЕМПИЈЕВИЋ

2002–2019.

1999–2019.

Брат БОЈАН
и САША

(23/285707)

(1/285515)

25. новембра 2019. навршава се једанаест година откако је преминула наша

26. новембра навршиће
се шест тужних месеци
откако нас је напустио
вољени

ЈАСМИНА
ГОЛУБОВ

БОРИВОЈ КРСТИН
1969–2019.

14. VIII 1952 – 25. XI 2008.

Твоји: ДРАГАНА, МАША и ТАРА

Заувек ћеш остати у
сећању, срцу и души.

МАРА
ПИПЕРСКИ

20. XI 2009 – 2019.
Заувек у срцима најдражих.

Породица ГОЛУБОВ

(35/285732)

(12/285677)

(56/285024)

19. новембра 2019. навршава се година откако се упокојио наш

(18/285694)

ГОРАНУ

САВИ ПАНЧЕВАЧКИ

25. XI 2018 – 25. XI 2019.

(28/ф-1338)

23. XI 2015 – 23. XI 2019.
Много нам недостајеш.
Твоја сестра СЛАВИЦА са породицом

Сећање на драге родитеље

ПОМЕН

Сећање на стрица

СТОЈАНКА
ЈОВЧИЋ

АНКИЋ
СЛОБОДАНА

КРАШИЋ

„Вољени никад не умиру”.
Твоје: мајка НАДА,
супруга БИЉАНА и ћерке МИЛАНА и ТАМАРА
(2/285652)

Четрдесетодневни
помен

ИЛИЈА ШУЊКА
Са љубављу, заувек са нама.
Супруга МАРА, ћерке БРАНКА и ДОСТА са породицама
(34/285730)

ИВАН
Деветнаест година

и

1920–2009.

ЂУРЂЕВКА

1945–2016.

1926–2017.

Прошле су три године
туге и жалости за тобом.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

С љубављу породица

(22/285703)

ДАМИР КАПС
КЕЦ
Драги сине, прође деветнаест година а туга
је непролазна. Заувек
ћеш бити у нашим срцима.
Отац МИРКО
и тетка КАЈА
(7/285665)

ИЗВИЊЕЊЕ
ДАМИР КАПС
Године пролазе, али
бол и туга никад.
Твоја мама, брат
РОБЕРТ, снаја
НАТАША, братанице
ТАША и ДОРА
(38/285748)

У прошлом броју
„Панчевца” у помену
га госпођу Ержику
Миуца објављена је
погрешна фотографија.
Извињавамо се породици
(29/р)

МИЛАНУ
1994–2019.
(26/285716)

(5/285655)

ЈЕЛЕНИ
ДУКОВСКИ

Братанице АНЂЕЛА
и АДРИЈАНА

Породица
МИЦКОВСКИ

(4/285654)

(6/285660)

Сећање на

Године туге и бола без моје деце

ЛАКИЋ

АНКИЋ

МИЛАНА
2013–2019.
Њихови најмилији

СЛОБОДАН

СЛАВКО

2003–2019.
1996–2019.
(3/285654) Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Крајем недеље ће вам се пружити изненадна могућност за
добар пословни ангажман.
Ослоните се на помоћ некога
на високом положају или породичног пријатеља и успех
је загарантован.

Многе повољне прилике вам
се стварају у каријери, школи
и на пољу новца и материјалних ствари. Оно што вас одистински мучи, јесте љубав,
дилема, трилема...

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Преконтролишите крвни притисак, то је ваша стара бољка. Нисте тренутно спремни
да жртвујете своју слободу,
па вам одговарају необавезне и површне везе.

Ситуација се полако мења
набоље на пословном плану,
па већ од суботе очекујте добре пословне понуде. Могућ
је изненадни пословни пут на
исток.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Потрудите се да максимално
избегавате сукобе, нелегалне
послове и сваку врсту договора када немате потпуни увид
у ситуацију, јер су могући законски проблеми.

Током седмице ћете желети
буквално да се забављате.
Немате времена да се бавите
ситницама. Искористите прилику да одете на једно далеко
путовање.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Неко из ваше прошлости ће
вас посетити ових дана. Размислите да ли вреди поново
започињати оно што се већ
једном показало као лоше.
Ангажујте се више на послу,
јер је период повољан.

Слободни Јарчеви имају веома занимљиву седмицу. Недавно познанство би могло
да прерасте у једну велику
љубав. Знатан прилив новца
је известан.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

У предстојећем периоду више ћете се бавити интимним
темама, па ако сте у браку
или сте заузети, није баш
препоручљиво да уђете у тајну везу. Добре шансе за нови посао.

Не тражите грешке код других, немојте никоме бити судија. Паралелне везе би могле да направе хаос од вашег живота, па стога решавајте то што пре. Не задужујте се.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Емоције су вам као сибирска
зима – превише је хладноће.
Само ретки могу измамити
ваш осмех. Можете очекивати ново познанство са странцем или особом која је друге
вере.

(19. 2 – 20. 3)
Наступа период у којем ћете
ис по љи ти мно го сна жних
емоција, тако да ће све у
једном тренутку подсећати
на ерупцију вулкана. Ограничите се мало у трошењу
новца.
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НАШ ГОСТ: МИЛАН ЈАКШИЋ, БИВШИ ДИРЕКТОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА И СЛИКАР

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

ОТИМАЊЕ СЕЋАЊА ОД ЗАБОРАВА

Животом платио
доброту

ПАНЧЕВАЦ: Када сте дошли у
Панчево?
МИЛАН ЈАКШИЋ: Дошао
сам овамо када је мој отац службовао на Ластову. Био сам ђак
пешак тамо, прелазио сам девет километара да дођем до
школе. У једној учионици били су ђаци свих разреда и имали смо једног наставника. Моји родитељи су схватили да тако нећу ништа научити, па су
ме послали код баке у Панчево. Овде сам од свог четвртог
разреда.
l Након средње школе уписали сте право, али нисте одустали ни од уметности?
– Волео сам уметност, али
сам уписао право јер је бака
рекла да морам нешто озбиљно да учим. Међутим, заволео
сам га. Касније ми је то помогло у животу, јер је било потребно од нечега и живети. Од
уметности је то тешко. Немамо тржиште уметнина, а овако
сам помогао својој уметности
да опстане. Био сам начелник
Скупштине општине Панчево
и директор Историјског архива скоро тридесет година. За
то време је објављено сто седамдесет књига, одржано триста педесет изложби, уведена
дигитализација, направљено
осамсто хиљада снимака микрофилма...
l Какав је био Архив када
сте дошли?
– Панчевачки архив је један од највећих архива у нашој земљи. Има девет километара архивске грађе. Примера ради, архив у Кикинди
има четири, у Зрењанину пет,
Архив Војводине има девет,
Србије – десет и Југославије –
око једанаест... Дивно је што
је неко пре мене, на самом
почетку стварања Архива, имао
памети да скупља све то, да
то што је на тавану Општине
стајало као стари папир не баци, већ да пренесе у Архив.
Моја заслуга је у томе што
сам све то си сте ма ти зо вао.
Џаба архив ако имаш гомилу
папира а да не знаш шта на
њима пише. Тек када то средиш, онда из свега тога нешто
можеш да изнедриш. Можеш
да правиш изложбе и објављујеш књиге. Имаш писане трагове на основу којих можеш
да пи шеш исто ри ју. То је
суштина.
l Када је настао Историјски
архив?
– Историјски архив у Панчеву настао је 1949. године.
Ми немамо дугу традицију у
архивистици, па су људи који
су радили у њему морали да
буду велики ентузијасти да би
се он направио. Треба узети
тих девет километара грађе,
па поређати тамо где треба шта
да се налази. То је огроман посао и још није завршен. Само
је започето, али је добро урађено. Значајно је и то да ми
имамо грађу и на мађарском,
немачком, русинском, словачком, латинском.
l Шта је највредније у нашем Архиву?
– Имамо два-три фонда који су енормне, европске и светске вредности. Први фонд је
„Магистрат града Панчева”,

који садржи све што је у вези
с Градском управом од 1794.
године до дана данашњег. Можеш да реконструишеш живот целог града дан по дан!
Колико је коштао хлеб 1810.
године, ко је био професор,
учитељ, градски капетан, полицајац... Панчево је богато
због тога што има такав архив
и такву грађу, и то сређену да
је прегледно. Други фонд је
„Војна јединица”. Панчево је
било у Војној крајини, на војној граници. Ми једини имамо грађу о Дванаестој немачко-банатској регименти. Она
је на ста ла 1764. и од та да
можемо да реконструишемо

l Да ли сте могли да претпоставите да ћете се у животу
бавити архивистиком?
– Био сам позван да конкуришем 1988. године. На конкурс се пријавило осморо људу, пре свега историчара, али
је мене изабрао раднички савет. Овај посао ме је обогатио. Волео сам то да радим, а
имао сам срећу да имам сјајне сараднике у Архиву. Сваки
од њих може да буде директор. Они су добро научили овај
посао, као што сам га ја научио од оних које сам затекао
кад сам се запослио. Архив је
установа заштите културних
до ба ра, ра ди пре вен тив но.

што ја вама почињем да пишем то ја у ствари узимам
оно што се сећам о нечему,
што сам нешто нашао на згариштима. И молим те, читаоче, бу ди за до во љан и ти ме
што ћу и то да ти пружим, јер
да ти то не пружам, ти не би
ништа знао, јер ћеш и ти једног дана да се претвориш у
прах и ништавило”. То је као
нека ода архивистици.
l Упоредо са архивистиком
све време сте се бавили сликарством?
– Кад нешто хоћеш да радиш, увек нађеш времена. Ја
сам, такође, направио галерију у Архиву. Имали смо пет-

догађаје. Данас можемо упоредо да пратимо цивилну власт
магистрата и војну, која је њима наређивала, и то током цела два века! То нема нико, у
томе је богатство панчевачког
Архива. Имаш све изворе пред
очима, потребно је само сести
и радити.
l Какав је осећај када се пронађе нешто заиста вредно?
– Ја сам правник и сликар,
али сам од архивистике научио нешто јако важно: све мораш сагледавати у контексту.
Када сам примљен у Архив,
бивши директор ми је рекао
да узмем једну свешчицу и бележим кад год наиђем на нешто занимљиво док прегледам
грађу... Да запишем број документа, чисто да се не заборави. Тако искрсне нешто о
Уро шу Пре ди ћу, о Цр њан ском... Црњански је, на пример, био и професор фискултуре у Панчеву и скоро је нађена његова молба да му се
дозволи венчање. Интересантно је било и писмо царинарнице из 1810. године, која се
налазила у близини кула, на
левој обали. Тражили су да им
се обезбеди уље за светиљке
за двеста осамдесет дана наредне године. Питао сам се
шта то пишу, зашто само за
толико дана када година траје
дуже. Тек после десет година
нашао сам правилник који каже да се уљне лампе могу палити само оним данима када
нема месеца. Када је био пун
месец, нису се палиле... Ето
зашто стално мораш да гледаш контекст. Гледамо данашњим очима, а некада не гледамо добро. Сећам се такође
да смо добили неко писмо у
ком се помињало име једног
поручника. Име је било Сана
Гата. Он је био овде у Панчеву
у време Војне границе. У том
писамцету је откривено да је
он жена. То је било незамисливо. Италијани су чак имали потерницу, јер се једна жена прерушила у мушкарца и
остала да служи војску.

Људи су све време на терену
и пазе шта се где налази од
архивске грађе у школама, институцијама, код привредних
субјеката. Пази се да не нестане нешто што је везано за
историју и за будућност. Рад
у нашој кући подразумева сређивање архива и креирање картотеке, да све буде преведено
на српски. Засад је преведено
од 1794. до 1877. године, а сада би требало да се уради до
1918. Мислим да би нам се
тиме отвориле очи и открили
бисмо оно што наслућујемо и
не наслућујемо.
l На основу онога што је откривено, шта нам историја говори?
– Панчево је имало тешку
историју. Били смо на граници, на крају огромне монархије, и онда смо се 1918. нашли у
средишту једне земље. То је велика промена. Успавани град
на ободу, где су у Првом светском рату аустријске јединце
долазиле да преспавају... није
било ратовања, спавало се... и
одједном Панчево долази у центар, нађе се одмах поред главног града.
l Које личности из историје
Панчева су на вас оставиле велики утисак док сте их проучавали?
– Мени је јако упечатљив
прота Васа. Он је био предводник слободе и слободног
мишљења. Одједном није важно било да ли је неко Србин
или Мађар. Он је био борац
за права, свештеник, а заљубљен у некога тамо из Вршца.
Па још писао песме и био паметан. Слао је децу на школо ва ње. Ве ли ки лик гра да
Панчева. Такође, велики ми
је лик једног непознатог човека који је писао о Минорит ском са мо ста ну кра јем
осамнаестог века. Парафразираћу његове речи: „Велики
трагови векова који су за нама минули у нашем постојању неумитно су нестали. Што
ходом времена, што упадом
Турака и паљењем. А сада то

наест изложби годишње. Велики број изложби је производио сам Архив. Моја супруга Нада и ја смо аутори и двеју манифестација које су се
одржавале у Архиву. Једна је
Међународни графички бијена ле „Екс ли брис”, ко ји је
2018. одр жан сед ми пут, а
друга Бијенале српског цртежа, који је 2017. одржан шести пут.
l Ви и ваша супруга Нада
Денић увек излажете заједно
радове?
– Кад год правимо самосталне изложбе, радимо их заједно. Ја сам до сада имао преко
тридесет самосталних и петсто
седамдесет колективних изложби.
l Колико вас инспирише и
колико вам значи то што се
обоје бавите уметношћу?
– Ми смо партнери и пре
свега се волимо. То што смо
обо је умет ни ци по ма же.
Учиш од некога и то ти импону је. Ле по је има ти та квог
партнера.
l Да ли сте били свесни колико значајне ствари сте урадили за културу једног града и
шире?
– То што смо урадили није
значајно, него презначајно. И
то не може да се процени. Архив није нужно култура. То је
место где се чувају информације из прошлих времена. Какав бисмо ми били народ и
какви Панчевци када не бисмо знали када је уведено осветљење или ко је био прота Васа... Шта бисмо ми знали о себи, какво бисмо самопоштовање имали? Човек може да
има све, али ако нема поштовање и дигнитет, онда то ништа не вреди.
l На шта сте највише поносни?
– На моју децу, на породицу. У професионалном смислу
мислим да сам нешто значајно урадио. Био сам директор
једне установе. Радио сам са
сјајним људима.
Мирјана Марић

ФОТО: Б. ПАНТИЋ

Милан Јакшић (67), правник
и сликар, рођен је као официрско дете у Осијеку. Након
више селидби због очевог посла, враћа се код баке у Панчево и овде завршава основну
и средњу школу. Завршио је
Правни факултет у Београду
1977. године, а од 1975. до
1979. студирао је на Ликовној
академији у Новом Саду. Био
је директор панчевачког Историјског архива тридесет година, а као сликар излагао је
своје апстракције широм света. Ожењен је вајарком Надом Денић.

Шта повезује Панчево, Зрењанин, Праг и Суботицу? У
сва четири града постоје статуе Светог Јана Непомука, једног од најпознатијих католичких светаца, заштитника од
глади и поплава, као и чувара сиромашних, исповедника и градитеља мостова. Те
статуе се због тога у сва четири града налазе у близини река и мостова. Свети Јан је на
њима представљен у свештеничкој одори, с распећем у
левој руци и палминим листом у десној, што представља симбол славе.
Панчевачки кип овог свеца, чији се рођендан слави и
као дан Националног савета
чешке националне заједнице
у Србији, данас се налази се у
зиду комплекса Вајфертове
пиваре, на истом месту где је
био постављен и освештан 16.
маја 1813. године, на иницијативу панчевачког пивара Валентина Бергера.

она исповеда, није хтео да каже ни реч!
Краљ Вацлав га је због тога
сурово казнио и наредио да
буде жив спаљен. Након тога
његово тело је бачено с Карловог моста у Влтаву, а једна
од легенди о Прагу каже да
се те ноћи изнад места где је
бачен у реку појавило пет звезда. Оне се виде и на споменику Светом Јану Непомуку
у Панчеву. Иначе, мошти овог
свеца данас се чувају у Прагу, у Катедрали Светог Вида
на Храдчанима.
Хабзбуршка монархија је
1726. године прогласила Јана Непомука за заштитника
тадашње банатске провинције. У старим подацима о историји Панчева може се прочитати да је у близини Тамиша
постојала капела посвећена
овом католичком свецу, али
да је касније срушена.
Статуа Светог Јана Непомука која се налази у нашем

На то место статуа је поново враћена на Бадњи дан пред
католички Божић (25. децембра) 2014. године. Пре тога је
била у лошем стању због тога
што су је оштетили вандали,
па је зато 1996. године одлучено да буде скинута и однета у депо панчевачког Завода
за заштиту споменика културе. Тамо је била готово осамнаест година. Рестаурирана је
на иницијативу бившег директора те установе Миодрага Младеновића. Статуа је најпре очишћена, а потом конзервирана и враћена на место на коме се годинама раније налазила.
Занимљиво је да је Јан Непомук, док је живео у Прагу,
становао на двору чешког краља Вацлава IV. Међу онима
који су се исповедали код њега била је и краљица, а када
му је једном краљ затражио
да му прича о томе шта све

граду тешка је неколико стотина килограма. Иако је власник фирме која ју је рестаурирала после враћања на првобитно место изјавио да верује да је она трајно заштићена и да у будућности неће
бити потребна нова интервенција, ипак није било тако. Када се данас прође поред овог
кипа, јасно се види да је боја
у његовом подножју огуљена
на неким местима. Да ли је
то последица зуба времена
или деловања вандала, може
само да се нагађа.
Нажалост, зид старе Вајфертове пиваре у коме се налази статуа Јана Непомука
потпуно је ишаран, што оставља ружан утисак. Било би
лепо када би се то очистило,
јер туда свакодневно пролазе бројни Панчевци – случајни пролазници или они који
желе да се прошетају поред
Тамиша.
М. Г.
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ТЕЖАК ПУТ ДО РЕШЕЊА ЗА СЕОСКА СМЕТЛИШТА

ДЕПОНИЈЕ КАО ГОРУЋИ ПРОБЛЕМ
Муке за малобројне раднике

Сметлишта у насељеним местима већ годинама тиште како
грађане, тако и запослене у тамошњим јавним комуналним
предузећима која имају обавезу
да се њима баве. Поред тога што
их је веома тешко одржавати уз
скромне кадровско-техничке ресурсе, ниједна од тих депонија
не испуњава законске предуслове за легално постојање.
Док се трага за целовитим
решењем овог сложеног проблема, поменуте фирме га превазилазе од данас до сутра помоћу штапа и канапа, а можда
највећу муку задају им чести
пожари нагомиланог смећа изазвани на разне начине.
Док је процес ревитализације
сеоских сметлишта у самом зачећу, јавна комунална предузећа морају да се довијају како
би их одржавала у условима
када имају изузетно скромне
буџете, премали број запослених, као и дотрајалу и неадекватну механизацију.
Наведено важи за већину панчевачких места, а једно од њих
је и Качарево, чије сметлиште
је, како каже директор тамошњег предузећа Зоран Марковић,
на 150 метара од првих кућа,
што ствара највише проблема.
– Нема депоније која бар мало не дими, а ако дува северни
ветар или је низак притисак,

Месне актуелности

страдају грађани настањени у
оближњим улицама. Нажалост,
у нашој целој катастарској области нема слободне парцеле где
бисмо је изместили. Једино какво-такво решење је одвоз кућног смећа на доловачко сметлиште – наводи Марковић.

Паљење смећа латентна
опасност
Брестовачки ЈКП „Комбрест” већ
годинама се хвата укоштац с разним горућим проблемима на
тамошњем сметлишту, а директорка тог предузећа Татјана Цветановић истиче да је и дословце
било запаљивих ситуација.
– На срећу, већ неколико година нема озбиљних пожара на

депонији, попут једног када је
више дана гашена ватра, и то
вероватно намерно упаљена. Сада повремено има тињања услед
високих температура, хемијских
процеса или као последица неодговорног бацања врућег пепела. На срећу, последњих неколико ситуација на време смо санирали затрпавањем ватре земљом помоћу булдожера једног
несебичног суграђанина. За депонију велику опасност представља и паљење биљних остатака на њивама, па смо пре извесног времена зауставили један
велики пожар на три метра од
сметлишта, то јест на неколико
десетина метара од првих кућа
у селу – каже Цветановићева.

За одржавање сметлишта првенствено се користи скип –
комбинована машина с нимало јефтиним класичним гумама, које се често цепају на депонији, пре свега ексерима.
– Стога сваких неколико дана морамо да их крпимо код
вулканизера, што такође кошта. То и један од разлога због
којих недисциплиновани појединци који смеће довозе колима не прилазе до самог сметлишта, већ га разбацају около, па ми опет морамо да покупимо. Када је реч о одношењу смећа, за грађане ту услугу обављамо на две недеље, а
за локале сваког четвртка. То
се врши трактором и једноосовинском приколицом од три
тоне, што је физички напорно
и прилично опасно за наше
малобројне раднике, будући
да десетак пута дневно морају
да је пуне до врха. Њих тројица притом уклањају десетак
дивљих депонија, затим стрњику и грање са улица, а треба да одраде и редовне активности, попут одржавања гробља, сахрањивања, кошења зелених површина, чишћења септичких јама... – набраја директорка.
Слично је и у другим селима, а о томе – у наредним
бројевима.

Банатски Брестовац: Постављање ограде на фудбалском
игралишту приводи се крају.
По одлуци градске скупштине биће именоване неке нове
улице у селу.
Банатско Ново Село: Радници комуналног предузећа сређују шахтове од канализације, које по потреби заварују
или бетонирају. Телевизијска
екипа из Солуна која прави
репортажу о Банату и сарадњи између Србије и Румуније
посетила је село, а поред осталог и удружење жена и Дом
културе, у којем је снимала
пробу фолклора.
Долово: У току су радови на
асфалтирању 4,2 километра
дуге етапе пута од Долова према Леанци. КУД „Банатски
вез” приредио је „Велики годишњи концерт” у петак, 15.
новембра, у великој сали Дома културе. Поред домаћина,
наступили су и СПКД „Просвјета” из Брчког и КУД „Електропорцелан” из Аранђеловца, а сакупљена средства биће
искоришћена у хуманитарне
сврхе. Циркуска представа за
децу одржана је у уторак, 19.
новембра, у Дому културе.

„Мали принц” показао да се зло не исплати
Шеснаести јабучки Дечји позоришни фестивал почео је у
суботу, 16. новембра, у локалном Дому културе, када је наступило преко сто малих уметника. Програм је отворила најмлађа група домаћег позориштанца „Мали принц” представом „Чаробна крила”, коју
је режирала Ивана Иваноски,
а текст је написао Тоде Николетић. Први дан употпунили
су гости из Ковина и Београда,
који су бројној веселој публици приближили „Тома Сојера”
и „Херкулеса”.
Наредног дана је најпре поменути јабучки театар извео
„Острво с благом”. Радња прати

позориште чији су управници,
тражећи нестале текстове за
представу, случајно пронашли
мапу скривеног блага. Заплет
креће када они у огласу за нове
чланове, уместо за експедицију, погрешно напишу „аудиција”, што доводи читаву лепезу
ликова који желе да постану
глумци. Међу њима је и Рица
Злица, чији је једини мотив да
се докопа блага, али бива разочаран када напослетку сазна да
су у питању књиге. Прича доноси две снажне поруке за најмлађе: зло се не исплати, а књиге су велико благо.
У наставку програма уследила је представа луткарске
групе из Идвора, потом су ученици четвртих разреда јабучке
школе приказали „Модерну

Глогоњ: Метеоролошка станица глогоњских повртара биће ускоро надограђена сензорима за температуру и влажност земљишта, што су два
веома битна параметра за оптималну сетву и наводњавање. Досадашње руководство
удружења пензионера поднело је оставку у уторак, 19. новембра, а ускоро ће бити изабрано ново.

бајку”, да би још једанпут на
бину изашли гости из места
рођења Михајла Пупина.
Фестивал, који су подржали Покрајина и Град,

затворио је по традицији „Мали принц”, овог пута инклузивним комадом „На ливади
криза” у режији Иване
Иваноски.

Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ ЈКП-а „Вод-ком”,
поставила две клупе у школском дворишту и једну испред Поште. Захваљујући Граду Панчеву, село је добило
нову расвету у улицама Прва
нова, Качаревачка, Радничка
и на потезу од Николе Тесле
до Вука Караџића. Шеснаести Дечји позоришни фестивал одржан је у суботу и недељу, 16. и 17. новембра, у
Дому културе.
Качарево: Удружење „Етно кутак” представило је своје ђаконије у Градској библиотеци. Промоција књиге за децу
„Софијине мудролије са Марком Краљевићем” уприличена је у понедељак, 18. новембра, у Дому омладине, када је
говорила ауторка Александра
Михајловић из Панчева.
Омољица: Удружење голубара
уприличило је годишњу скупштину и тако обележило четрдесет једну годину постојања.

ОДРЖАН ШЕСНАЕСТИ ЈАБУЧКИ ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ

Наступило стотинак
глумачких талената

Иваново: Поводом свечаног
отварања реконструисане сале Дома културе, у среду, 20.
новембра, наступили су ученици ивановачке школе, као
и фолклораши из МКУД-а
„Боназ Шандор”, Удружења
банатских Бугара „Иваново–
Банат”, КУД-а „Станко Пауно вић”, Удру же ња Бу га ра
„Шоп ско оро” и бу гар ске
школе „Љубен Каравелов” из
Београда.

Старчево: Одреду извиђача
„Надел” у Нишу је свечано
уру че но нај ве ће при зна ње
Са ве за из ви ђа ча Ср би је –
орден Одреда орлова, а Старчев ци Пе тар и Мар ко
Ивошевић добили су сребрни јаворов лист за заслуге у
из ви ђач кој ор га ни за ци ји.
Предавање на тему савремене производње матица биће
приређено у среду, 27. новембра, од 18 сати, у свечаној сали Месне заједнице.

ОМОЉИЧКИ ФОЛКЛОРАШИ ЈУРЕ НА СВЕ СТРАНЕ

КУД „Жисел” у
Доситејевом родном месту

ПРЕДСТАВЉАМО УДРУЖЕЊА ЖЕНА – „НЕОЛИТ” ИЗ СТАРЧЕВА (6)

Суграђанке да се јаве, јер могу штошта да науче
Међународни дан жена на селу обележава се од пре једанаест година сваког 15. октобра.
Отада се и у нашој земљи одржавају разне пригоде, с основним циљем да се назначе улога и допринос припадница нежнијег пола превасходно у унапређењу пољопривредног и руралног развоја.
У том погледу највећи допринос, без сумње, дају удружења жена, која функционишу у свих девет насељених места, па ће, поводом наведеног
празника, свако од њих бити
представљено.
Удружење жена „Неолит” настало је пре пет година, пре свега захваљујући иницијативи
Старчевке Љиљане Зарић, која
је тада постала и председница,
с циљем да тако помогне суграђанкама, нарочито оним млађим, да лакше искажу себе.
– На почетку нас је било дванаест, а сада тај број варира,
па нас је углавном од четири
до седам-осам активних. Неке
чланице нам се повремено придружују, и то углавном средином фебруара, када правимо
избор за најлепши славски колач. Већ пет година том зго-

дом позивамо и домаћице из
села и пекаре, а у последње
време долазе нам учесници чак
и из Смедерева. Наравно, неизоставне су колегинице из других сродних организација, а ни
ми њима не остајемо „дужне”,
па кад год оне приређују своје
манифестације, радо се одазивамо – каже председница.
„Неолићанке” су прошле године коначно добиле на коришћење просторије на другом
спрату старчевачког Дома културе, које уређују у етно-стилу,
па су у њега већ унеле многе
старинске ствари.

– Поред свега што смо саме
нашле на таванима, и неки суграђани су се укључили у ту акцију, па нам је тако, рецимо,
Раде Станковић донео кревет
из неких предратних времена.
Имамо и занимљиве ормане,
као и некадашњу старчевачку
ношњу. Прикупљање и даље
траје, па ко год има нешто старо, а не треба му, може слободно да донесе. С друге стране,
преко „градског” пројекта купили смо нови разбој, који треба да пустимо у погон, а на исти
начин ускоро ћемо да набавимо и шиваћу машину. Кренуће

и обуке ткања, а у плану су и
радионице кројења, професионалног шминкераја или израде предмета у техници декупаж. Стога смо већ поручиле
суграђанкама које желе нешто
лепо да науче да нам се јаве. А
моћи ће и саме да бирају теме
– наводи Љиљана Зарић.
Она каже да удружење лепо
сарађује с Домом културе, Савезом инвалида рада и нарочито са школом, с којом су „неолићанке” у неколико наврата
организовале радионице, а учествовале су и у организацији
избора за најлепше јаје.
– Окупљамо се по потреби,
нарочито пре учешћа на етнобазарима. Тамо понекад носимо ручне радове, а понекад колаче или пите. Често освајамо
и награде, па бројни пехари
красе витрине наших просторија. Тако смо недавно на глогоњској „Купусијади” освојили
друго место за најбољу питу од
купуса; у Новом Селу смо исти
успех поновили у избору за најлепше уређени штанд, а у Овчи нам је припало прво место
у такмичењу за најлепши колач од вишања, као и треће место за штанд – истиче прва
„неолићанка”.

Након краткотрајне летње паузе омољички фолклораши
приредили су међународни фестивал „Никољдански венац”,
којим је уједно обележена и
годишњица друштва. Поред четири домаће групе, свечаност
су увеличали бројни ансамбли
из Србије и иностранства.
Чланови КУД-а „Жисел”
потом су учествовали на смотри под називом „Трагом Доситеја”, одржаној у родном
месту великог просветитеља
– Српском Семартону. Омољчани су тако већ трећи пут
гостовали у том румунском,
али претежно српском насељу код пријатеља из КУД-а
„Круна”, који су уз велику медијску помпу обележили десетогодишњицу постојања. Гостима из панчевачког села
приређен је величанствен дочек, уз погачу, со и ракију, а
припала им је и част да носе

барјак наше земље на челу
свечаног дефилеа.
Пре извесног времена „жиселовци” су наступили код
пријатеља из Коцељеве, а почетком новембра учествовали су и на Смотри фолклора
у Липама код Смедерева.
Док трају бројне активности, поред осталог и уписивање нових чланова свих узраста, омољички фолклораши,
према речима њиховог руководиоца Божидара Поткоњака, припремају завршну годишњу Смотру народног стваралаштва „Омољица кроз песму и игру”, која ће бити приређена 15. децембра.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ЛАБУДОВИ СЕ ОДОМАЋИЛИ НА КЕЈУ

ТАМИШ У ЗНАКУ БИСЕРАСТИХ ЛЕПОТАНА
У последње време предео око
нашег (и не баш најлепшег) тамишког кеја својом грациозном
белином красе лабудови. Њих
десетак се тамо у свако доба
може видети како елегантно
клизе воденом површином и
шепуре се поносно истичући
бисерасто перје. А у међувремену роне, узлећу, слећу, понекад се удварају, али готово увек
су спремни да приђу свакоме
ко им понуди нешто за кљун.
На срећу, има довољно добрих људи који ће их нахранити, али нажалост, уместо кукуруза и другог зрневља, то су
углавном хлеб и грицкалице,
што стомак ове птице на вари
баш најбоље.
Из тог разлога не би било
згорег на реку одлазити с каквим-таквим предзнањем из
орнитологије.
Већ месецима свако ко нађе
мало времена (за себе), поред
окрепљења благодетима реке,
пре свега у близини „Тамиш
капије”, може да ужива у лепоти птичјег живота који се
одвија на нашем кеју. Поред
преслатких паткица глувара и

БЕЗ ХЛЕБА И ПЕЦИВА, НАЈБОЉЕ ЈЕ ЗРНЕВЉЕ
Нехотице и с најбољом намером, многи Панчевци из незнања чине медвеђу услугу овим пернатим лепотанима.
Ту се пре свега мисли на погрешну исхрану, засновану на
хлебу и грицкалицама, које дигестивни тракт лабуда веома
тешко вари, а поред орнитолога, на то је недавно указало и
друштво „Љубимци”.
Хлеб није здрав ни за човека, јер има квасац и адитиве,
а у организму поменутих птица може да изазове и далекосежније поремећаје, па чак и трајне деформитете крила, пре
свега због соли и скроба који се налазе у прерађеним намирницама и пецивима.
Лабудовима би уместо тога требало давати здравију, али
и јефтинију варијанту исхране, као што су кукуруз, јечам,
пшеница или просо, а и сунцокрет је за њих изузетно здрав,
као и зелена салата, купус, јабуке. Ово семење требало би
остављати на обали, у делу где птице могу да изађу, као што
су испусти за поринуће чамаца или, још боље и сигурније,
на обали с друге стране Тамиша.
сала можда и најграциознију
птицу на свету – лабуда.

Грпци најбројнији код нас
О овим пернатим животињама, чи ји је зва нич ни на зив
Cygnus и заједно с гускама и
паткама припадају породици

Удварање

ЛА БУ ДО ВА ПЕ СМА
Синтагма „лабудова песма”
датира од давнина, чак из
времена старих Грка, који су
веровали да ове птице пред
смрт испуштају звуке налик
мелодичној тужбалици.
Ту појаву спомињао је још
Езоп у једној својој басни, а
постојао је мит према којем
домаћих гусака, или рецимо
речних галебова, посебну пажњу плени и један небрушени седефасти украс елегантно повијеног врата, као да се
клања.
Али те шко је на ћи пра ву
стилску фигуру која би опи-

лабудови, кад осете судњи
час, одлазе на малоазијску
реку Меандер да отпевају
последњу песму.
У данашње време поменута синтагма користи се када
неко пред сам крај каријере
или живота направи најбоље
дело.

Anatidae, најпозванији је да говори један од највећих љубитеља птица у околини – др Зоран Манасијевић, у „слободно
време” специјалиста ургентне
медицине и начелник Службе
хитне медицинске помоћи у
Панчеву.

Овај пасионирани природњак је и званични орнитолог,
који у Друштву за заштиту птица Србије, поред дипломираних биолога, има третман осведоченог љубитеља. Ипак, он
себе никако не сматра хобистом, већ према тој материји
има крајње озбиљан приступ,
чему у прилог говори и то што
је написао књигу о птицама у
Србији.
– Истражујући околне локације, дошао сам до свакојаких
открића у погледу биодиверзи те та, па и ра зно вр сно сти
птичјих колонија. Ипак, тако
раскошни лепотани као што су
лабудови ретко се виђају. На
овом подручју разликујемо три
врсте: поред повремених гостију са севера и Арктика – великог жутокљуног, званог трубач, и малог лабуда, најзаступљенији је грбац. Њега заправо и једино срећемо на Тамишу, а карактеристичан је по грби при корену кљуна, на чијем
крају се налазе црнкаста кукица и назубљене ивице. То им је
природа доделила како би лакше могли да пасу, будући да
првенствено једу биљну храну.
То раде тако што у плићој води једноставно дубе, то јест загњуре главу, врат и прса, а подигну реп и тртицу, како би се
дочепали алги и других водених травки, иако се не мрште
ни на водене инсекте, пуноглавце, жабе, црве... – почиње
причу орнитолог.

врста које користе термале и
језде кроз ваздух, они лете снагом својих мишића односно
крила. Тешко полећу, али кад
полете, могу да превале велике дистанце. И кад слећу, то
је бучно и атрактивно – истиче велики љубитељ птица.

наводно донели са севера. А
било је и угинућа, чак и овог
нашег грпца. Ипак, то се није
битније одразило на бројност
његове популације. То је добра
вест јер их до осам де се тих

Доживотно верни
Изузетно грациозно, може се
рећи и романтично, изгледају
лабудови када се удварају. Они
то чине тако што имитирају
покрете партнера као да се гледају у огледалу.
– Након што се размноже, у
марту-априлу следи прављење гнезда, што је огромна грађевина од грања висине и до
два метра. Мајка лежи на јајима, којих може бити од пет
до осам, и на њима инкубира
пет до шест недеља. Отац може да преузме ту улогу само
уколико женка настрада, али
главна обавеза му је да патролира формираном територијом. Мужјаци тада знају да буду агресивни и нападају чак и
чамце. То им за право дају
крила од око два и по метра и
моћан кљун. Младунци су бели и пуфнасти, а кљун им је
ружичасто-сивкаст. Иако су
способни да од рођења сами
једу, пливају и гњурају, родитељи их подучавају томе шта
је опасно, а каткад их таксирају на леђима. За осамостаљивање је неопходно четири
до пет месеци, а док им сив-

Не смета им ни густ саобраћај
– И они, нажалост, могу да
буду предмети напада, и то из
чистог „пуцачког” иживљавања. Тада постају лаке жртве,
јер прилазе људима, а човеку
понекад не треба прилазити.
Лабудови су били помињани у
не га тив ном кон тек сту због
птичјег грипа, то јест да су га

година на овим просторима готово није ни било. А од онда је
кренула експанзија. Сада се
третира као инвазивна врста,
пре свега у нашим у равничарским крајевима и евентуално
уз Дунав. Зими их има највише када им се придруже рођаци са севера.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Мачићи

ПАТ КЕ ГЛУ ВА РЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТО „ОДЕ ВЕ НЕ”
Поред лабудова, на тамишком кеју су заступљене и домаће гуске, речни галебови, али највише je патака глувара. Код
њих је интересантно то што су мужјаци и женке потпуно различито „одевени”.
– Мужјак је леп даса са зеленом главом и белим оковратником, док је женка је камуфлажне смеђе боје, јер лежи на
јајима. Али кад лети митаре, онда су идентични. Тада мужјак губи свадбено рухо, а једино их разликује то што он има
жућкасто-зеленкаст кљун. Нису верни, а „џентлмен” уме да
буде насилан према својим изабраницама. С друге стране,
женка може да носи и до осамнаест јаја, а некада их је у
гнезду преко тридесет, али тада то значи да су на истом месту две женке – каже овај племенити Панчевац.

нас. Ипак, попут других водених птица, и њима одговарају
веће површине и чист простор
како би могли да на време побегну, баш зато што имају лоша искуства са човеком.

Тинејџерско лепезање
Он додаје да лабудови могу
да пасу и на копну, али су тада нестабилни, јер се практично гегају. Зато су, као врсни
пливачи, кудикамо сигурнији
у води. У томе им помажу и
црне кожице на ножним прстима, а стопала користе као
весла или пераја. То су птице
које спадају у највеће летачице, будући да могу да теже и
до петнаест килограма. Но то
им не смета да зауставе дах
посматрачима својим летачким способностима.
– Када грпци полећу, равномерним замасима производе звукове налик добовању,
што је несвакидашњи догађај
и осећај. За разлику од других

касто перје у потпуности не
побели, могу да прођу и две
године. Млади обично остају
у јатима до следећег репродуктивног циклуса, па се јато
углавном састоји од више породица. И што је најзанимљивије, партнери су доживотно
верни једно другом, као и територији – наводи Зоран.
За разлику од других врста,
лабудови грпци су се малтене
припитомили и одомаћили код

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Преслатки мачићи недавно су спасени са улице, а од целог легла
остале су „девојчице” – три тиграсте и једна шарена.
Лепотанке су сада очишћене од
паразита и веома су разигране, а
воле да се мазе и слажу се чак и са
псима, мада им је потребно мало
времена за упознавање и прилагођавање.
Све друге информације могу се
добити на телефон 069/193-19-91.

Јаза
Овај јазавичарски шмекер
познат је многима у граду.
Како и не би када је чест
гост бројних кафића и локала, али нажалост изгледа
да нема стални дом.
Да ли га је избацио неодговоран власник или је Јаза давно избачени најбољи пријатељ који покушава да се снађе у великом граду, није познато,
али свакако да би овај даса желео да се заувек негде скући.
Уколико неко зна власника или жели да га удоми, треба да
се јави на мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ПРЕМИЈЕР ЛИГА СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН
Подмлађена екипа
поновила
прошлогодишњи
успех
ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ВЕПРОВИ” ЗГРАБИЛИ ТИТУЛУ
Рагби се на велика врата враћа у наш град. Напоран рад
великих ентузијаста и заљубљеника у јајасту лопту почео је да доноси резултате –
јуниори Рагби клуба Динамо
1954 поново су постали су
шампиони Србије!
Популарни „дивљи вепрови” с Тамиша тако су одбранили круну освојену прошле
сезоне и само потврдили чињеницу да Панчево јесте град
рагбија.
– Настављен је развојни
пут шам пи он ског Ди на ма.
Наша омладинска школа је
у успону, што доказује и ова
титула – рекао је шеф стручног штаба Динама 1954 Ђорђе Гавриловић.
Предвођени тренерима Владимиром Амбрушем и Ђор-

ђем Га ври ло ви ћем ве ли ки
успех остварили су: Стефан
Драмићанин, Давид Пал, Немања Миленковић, Вукашин
Ва сић, Сте фан Ми лев ски,
Драган Паунов, Иван Воштић,
Вук Кривокућа, Милан Кузма но вић, Алек сан дар Кр кљуш, Страхиња Аџић, Валентин Шуша, Страхиња Грубор, Марко Кошпић, Никола
Мијоковић и Филип Воштић.
– Много тога смо урадили.
Наши играчи имају најбоље
услове, а клуб је решио и неке инфраструктурне проблеме. Круна заједничког рада
је и шампионска титула. Поносан сам на момке – истакао је председник РК-а Динамо 1954 Миомир Калабић.
Ја ја ста лоп та је опет у
моди...

бранили титулу освојену прошле године.
Велики успех панчевачког
каратеа остварили су: Александар Анђелковић, Ђорђе Салапура, Урош Петровачки и млади дебитант Никола Ивановић.
Заслуге за још једно звање
вицешампиона Србије свакако
заслужују и тренери који раде
у КК-у Динамо, цео стручни
штаб, али и руководство тог
спортског колектива, које се
својски труди да Динамо остане у врху српског каратеа. Баш
тамо где му је и место.
Свака част!

Одлична организација
такмичења
У спортској хали у Банатском
Новом Селу у недељу, 17. новембра, одржан је турнир Премијер лиге Србије у каратеу.
Надметање је одржано под покровитељством КСС-а, а технич ки ор га ни за тор тур ни ра
био је Карате клуб Динамо.
Љубитељи овог спорта могли
су да уживају у добрим борбама, а организација такмичења протекла је на највишем
нивоу.
Конкуренција је, као и сваке
године, била изузетно јака, али
борци из нашег града нису се
уплашили ривала. Сениорска
екипа КК-а Динамо освојила
је титулу вицешампиона Премијер лиге Србије и тако поновила успех од прошле године, када се такође окитила сребрним медаљама.

ЗДЕ ШИЋ МЕ ЂУ
ОДА БРА НИ МА

Карате клуб Динамо наступио је с подмлађеном екипом,
али то му није била препрека
да до ђе до ве ли ког успе ха.
Млади каратисти из Панчева
би ли су ве о ма мо ти ви са ни,
али и очигледно веома добро
припремљени за ово надметање, па су већ у првом колу на-

чи ни ли ве ли ко из не на ђе ње.
Успели су да савладају искуснији тим Студентског града
са 2:1.
У другом мечу, у борби за
титулу шампиона, екипа Динама изгубила је са 2:0 од одличног састава Борца из Чачка. Чачани су на тај начин од-

Најбољи млади каташи
Србије прошлог викенда су
били на дводневним припремама у Бачкој Паланци.
На окупљању младих репрезентативаца наше земље
био је и Александар Здешић, најбољи каташ Динама
и јуниорски првак Србије.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ХРАБРО ДО ВРЕДНОГ РЕМИЈА

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

МАКСИМАЛАН УЧИНАК ОДБОЈКЕ 013
У Првој војвођанској лиги за
од бој ка ши це ни шта но во.
Игра Одбојка 013. Игра и побеђује. Прошлог викенда је
на програму било пето коло
шампионата, а Одбојка 013
остварила је и пети тријумф.
Девојке које предводе тренери Иван Крговић и Владимир Јованчић прошлог викенда су гостовале у Кикинди, где поново нису имале
равноправног ривала: КИ 0230
– Одбојка 013 1:3, по сетовима 17:25, 21:25, 25:19 и 22:25.
– Освојили смо три вредна
бода, али у прилично напетој утакмици. Највећи терет
овог пута поднеле су наше
младе играчице, пионирке и
ка дет ки ње, ко ји ма да је мо
шансу да се искажу и у утакмицама против старијих противница. И даље смо непоражени, али нећемо да се опуштамо. Припремамо се за нова искушења. Такође, желим
да истакнем и наше млађе
категорије, које, исто као и
сениорке, имају много успеха у својим такмичењима.
Пионирке су прошлог викенда победиле БНС с 3:1, а кадеткиње су с 3:0 савладале
Спартак из Суботице – рекао

је први човек ОК-а Одбојка
013 Иван Крговић.
Тим из нашег града је утакмицу у Кикинди одиграо у
саставу: Марија Марић, Даница Добросављевић, Драгана Марковић, Анђелија Кнежевић, Сара Станимировић,
Александра Гаћеша, Јована
Кљајић, Теодора Минић, Јелена Петров, Николина Весковић, Наташа Божић и Милица Стојић.

Рукометашице ЖРК Панчева
настављају успешан низ у Супер Б лиги. Девојке које предводи тренер Марко Крстић прошлог викенда су одиграле утакмицу осмог кола, када су у Хали спортова на Стрелишту угостиле једног од главних фаворита за улазак у елиту – Бор
РТБ.
Да ли су се девојке из нашег
града уплашиле великог фаворита? Наравно да нису! Било
је то још једно одлично издање Невене Џелајлије и њених
другарица. Поново су играле
храбро, борбено... Оставиле су
срце на терену и освојиле вредан бод: ЖРК Панчево – Бор
РТБ 24:24 (11:13).
Да су у наш град дошле са
жељом да освоје цео плен, гошће су показале већ на почетку утакмице. У петом минуту
на семафору је писало 0:4. Тренер Крстић морао је да реагује
тајм-аутом, а кратак предах
пријао је нашим рукометашицама. Ослободиле су се притиска и превеликог респекта према фавориту. Заиграле су чвршће у одбрани, а решења у нападу постајала су једноставнија и – ефикасна. Ипак, Боранке су на одмор отишле с два
гола предности (11:13), а Панчевке су на паузи схватиле да
могу и много више.

Тако је Зорана Марковић већ
у 31. минуту смањила на 12:13,
али су гошће опет брзо отишле
на три гола разлике. Гошће су
чувале своју предност све до
самог финиша... У 55. минуту
Тијана Симић смањила је на
21:23, већ у следећем нападу
Тамара Петковић је поентирала за 22:23, а два минута пре
краја Тијана је изједначила на

23:23. Гошће су у последњем
минуту повеле, али када су истицале последње секунде, Тамара Петковић је била прецизна за коначних 24:24.
ЖРК Панчево је играо у саставу: Милица Илић, Анастасија Грговски, Зорана Марковић (један гол), Тијана Симић
(пет), Амелија Ускоковић, Невена Џелајлија (два), Теодора

Станојевић, Тамара Петковић
(11), Марија Митрић (четири),
Анастазија Јамбрушић, Тијана
Ристић, Ивона Пешић, Александра Васић (један гол) и Марија Ракиџић.
Панчевке су сада четврте на
првенственој табели, с десет
бодова, а у наредном колу у
Кладову ће укрстити копља с
домаћим Ђердапом.

НАДМЕТАЊЕ У КИК-БОКСУ

ЗЛАТО ЗА МАРИЈУ

Чланови Кик-бокс клуба Српска Спарта из нашег града имали су много успеха на турниру
који је недавно одржан у Младеновцу. Спортски колектив из
Панчева на овом такмичењу се
представио с пет такмичара, који су освојили четири медаље.
Брон за ма су се оки ти ли
Ве ли бор Јак шић и Ра дан

Ћирковић, а сребрно одличје заслужио је Михајло Петковић.
– Михајло је одлично одрадио два меча и остварио две
значајне победе у једном дану, а онда су га судије оштетиле у финалу. Ипак, овај турнир је обележила сјајна Марија Иветић, дебитант на великим такмичењима. Фасцинирала је све у сали, сјајно
одрадила меч, послушала све
моје савете и освојила златно
одличје у дуелу с много искуснијом противницом, и то у
већој тежинској категорији.
Иако сам ја с борцима радио
као главни тренер, током припремног периода помагао нам
је и Зоран Ставревски, који је
био задужен за ручну технику
– истакао је тренер КБК-а Српска Спарта Огњен Драгојерац.
Нема шале с Панчевцима.
Са сваког такмичења враћају
се окићени медаљама...

БАДМИНТОН У КРАГУЈЕВЦУ

ПАНЧЕВЦИМА ДЕСЕТ ОДЛИЧЈА

У недељу, 17. новембра, у дворани „Језеро” одржан је турнир у бадминтону под називом
„Тро феј гра да Кра гу јев ца”.

Наши суграђани су били веома
успешни и на том такмичењу.
На Б-турниру су најсјајније
одличје у женском дублу осво-

јиле Марија Самарџија (Динамо) и Маша Алексић (Панчево), а бронзом се окитила Катарина Виг (Динамо), ко ја је

играла у пару с Ланом Драмићанин из Крагујевца. У категорији мешовитог дубла Динамов
пар Огњен Крашна и Марија
Самарџија освојио је бронзу, као
и Милица Ускоковић из БК-а
Панчево у тандему с Новицом
Бркићем из београдског Клира.
Најуспешнији такмичари на
Ц-турниру били су чланови Динама. У категорији женског дубла шампионско одличје освојиле су Теодора Илић и Милица
Стамболија, а друго место су
заузеле Маја Сердар и Јасмина
Милошевић. У мушком дублу
трећа места су освојили Иван
Косановић и Предраг Станимировић, као и Душан Ацеган и
Андреја Шереметовић, док су у
категорији мешовитих дублова
бронзане медаље заслужили
Предраг Станимировић и Јасмина Милошевић, као и Иван
Косановић и Маја Сердар.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

СТИГЛИ БОДОВИ С ГОСТОВАЊА

Атлетичари Паноније су протеклог викенда учествовали на
два такмичења.
Најпре је у суботу, 16. новембра, у четвртом колу Крос
лиге „Фрањо Михалић” запажен наступ имала Нина Штркаљ, која је у конкуренцији
девојчица освојила бронзану
медаљу.
Први „Србија маратон”, у организацији АСС-а, одржан је у
недељу, 17. новембра, а учествовало је преко 3.000 тркача
из земље и иностранства.
Одржане су трке на пет километара, полумаратон, као и
маратон, који је уједно био и
Првенство Србије у овој дисциплини.

Данило Ковачевић

Железничар славио
у Руми
Прави спектакл био је сам
финиш трка, јер се циљна капија налазила у „Штарк Арени”, где се одвијало и финале
дечјих трка београдских клубова, уз дружење малишана са
Иваном Шпановић.
Панонију су на Првенству
Србије у маратону представљали Љиљана Тасић и Жељко Зељковић. По ветровитом времену
и не баш лакој траси атлетичари Паноније су остварили запажене резултате. Љиљана Тасић је била десета, а Жељко
Зељковић пласирао се на петнаесто место.

АНЂЕЛИНА
НАЈБОЉА
Прошлог викенда у Београду
је одржан „Куп Раковице”, традиционални турнир у каратеу, спе ци фи чан и по то ме
што је то једино такмичење у
Србији на коме се раде само
борбе.

Динамо 1945
победио у Сомбору
Претпоследње коло јесењег дела првенства у Српској лиги
група „Војводина” донело је победе панчевачких клубова у трећем рангу такмичења. Лидер
шампионата Железничар остварио је и дванаесту победу, па је
коло пре краја трке обезбедио
и јесење почасти. Популарна
„дизелка” из Панчева овог пута је тријумфовала у Руми. Своје навијаче обрадовали су и фудбалери Динама 1945. Они су
гостовали у Сомбору, где су успели да савладају Раднички
1912 и тако остваре седму победу у првенству.
„Дизелка” је још једном показала да је ове сезоне без премца у Српској лиги „Војводина”.
Данило Ковачевић и његови саиграчи наставили су победнич-

ки низ, па су се и из Руме вратили уздигнутих руку: Први мај
– Железничар 1:2 (0:1).
Шеф стручног штаба панчевачког тима Душан Јеврић на
располагању је имао екипу у
са ста ву: Кне же вић, Ђо рић,
Плавшић, Ивковић, Стојановић, Ковачевић, Илић, Јовановић, Башановић, Лазаревић и
Мандић, а прилику су добили
и Петровић, Миливојевић и
Брајовић.
Железничар је од самог почетка утакмице диктирао темпо и био тим који доминира.
Домаћин је покушавао да се
одупре налетима лидера, али
капитулирао је већ у 15. минуту, када је капитен Данило
Ковачевић довео свој тим у
вођство.
И друго полувреме протекло
је у знаку момака у бело-плавим дресовима, а поново је у
центру пажње био капитен Железничара. Данило Ковачевић
је у 60. минуту мајсторски реаговао у казненом простору

Румљана, дуплирао предност
свог тима, уписао свој десети
погодак у сезони и наговестио
нови тријумф „дизелке”. Екипа Првог маја је у финишу сусрета успела да ублажи пораз
поготком из једанаестерца.
Последње коло јесењег дела
шампионата биће на програму
наредног викенда. Железничар
у недељу, 24. новембра, на дан
клупске славе Светог мученика Стефана Дечанског, на СЦу „Младост” дочекује Омладинац из Нових Бановаца. Утакмица почиње у 13 сати, а не
треба сумњати да ће гледаоци
и овог пута доћи у великом
броју како би поздравили јесење шампионе.
Своје нави ја че об радовали су
и фудбалери пан че вачког „брзог во за”.
Момци које предводи
т р е н е р
Жарко Тодоровић уздигнутих
ру ку су се
вра ти ли с
тешког госто ва ња у
Сомбору:
Раднички
1912 – Динамо 1945
3:4.
Био је то
врло интересантан и
неизвестан
су срет до
самог краја. Сомборци су водили с 2:0 и
3:2, али Панчевци се нису предавали, веровали су у сопствене могућности, па су на крају
дошли до великог преокрета и
вредна три бода, захваљујући
којима су „скочили” на четврто

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

место на првенственој табели.
По два гола за Динамо 1945
постигли су Петар Станић и
Лука Петровић.
Тре нер пан че вач ке еки пе
Жарко Тодоровић за дуел у
Сомбору определио се за следећи састав: Анџић, Дашић,
Недучић, Стојанов, Стојановски, Ахчин, Миливојевић, Шарчевић, Бобар, Станић и Петровић, а прилику су добили и
Терзић, Ђокић и Релић.
И „брзи воз” ће у последњем јесењем колу играти пред
својим навијачима. У суботу,
23. новембра, на Градски стадион у Панчеву долази Борац
из Сакула. Динамо 1945 у јужнобанатски дерби улази као

Александар
Живковић

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
мушкарци
Долово: ДОЛОВО – Н. ПАЗОВА
Шид: РАДНИЧКИ 1958 – ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

Одбојка
ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–РОДА
субота, 16 сати
мушкарци
Панчево: БОРАЦ–КЛЕК
субота, 19 сати

Кошарка

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС
субота, 19 сати
Панчево: ДИНАМО–РАДНИЧКИ
недеља, 16 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ
субота, 13 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ОМЛАДИНАЦ
недеља, 13 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Н. Козарци: СЛОБОДА–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ – КИКИНДА 1909
недеља, 13 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Иваново: СТРЕЛА–БАК
Дебељача: СПАРТАК 1911 – ЈУГОСЛАВИЈА
све утакмице у недељу, од 13 сати

Петар Станић
апсолутни фаворит, али треба очекивати лепу фудбалску
представу јер се гости из Саку ла гр че ви то бо ре за оп станак. Утакмица почиње у 13
сати.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БОР РТБ

24:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК
мушкарци
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА

16:29
27:22
18:31

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ – ОРК ПАНЧЕВО 29:28

НА РЕДУ ДЕРБИ ВОЈВОДИНЕ

Одбојка

Меч од велике
важности

Стране припремио

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кладово: ЂЕРДАП – ЖРК ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ВОЈВОДИНА
петак, 18 сати

С Новосађанима
у петак

Окупили су се најбољи борци из Црне Горе, БиХ, Хрватске и Србије, који су желели
да „избрусе” своју форму пред
наступајуће Балканско првенство у Словенији.
У врло јакој конкуренцији
уче ство ва ли су и чла но ви
КК-а Младост.
Најуспешнија је била Анђелина Јаредић, која је у групи
јуниорки, у категорији преко
59 кг освојила најсјајније одличје. Иако су добро радиле,
без трофеја су остале младе
каратисткиње Наталија Гавриловић, Сашка Тесла и Лара
Печеница.

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК
недеља, 12.45

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

Утакмицама седмог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После
великог тријумфа над Новим
Пазаром пред екипом Тамиша
је био пут у Стару Пазову и
мегдан с Дунавом из Нових Бановаца. Домаћин је у овај дуел
ушао после серије од пет пораза, а Тамиш оптерећен повредама важних играча...
Око три стотине гледалаца
присуствовало је занимљивој и
до краја неизвесној утакмици,
у којој се на крају радовао домаћи тим: Дунав–Тамиш 76:68,
по четвртинама 17:17, 24:13,
17:20 и 18:18.
Кошаркаши Дунава су офанзивно ушли у ову утакмицу.
Била је приметна велика жеља
домаћина да покуша да прекине негативан низ, али ни екипа из нашег града није дошла
у Стару Пазову како би се унапред предала.
Током првих десет минута водила се изједначена борба, а нерешен резултат на семафору стајао је и на крају прве четвртине.
Кратак одмор као да је више
пријао домаћину, па је друга четвртина у потпуности припала
Дунаву, који је стекао предност
од једанаест поена (41:30).
Иако је домаћа екипа почетком другог полувремена имала и петнаест поена „вишка”,

Рукомет

ПРВА ЛИГА
жене
Г. Милановац: ТАКОВО–ДИНАМО
мушкарци
Љиг: СПАРТАК–БОРАЦ

2:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
Кикинда: КИ 0230 – ОДБОЈКА 013

1:3

3:0

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
С. Пазова: ДУНАВ–ТАМИШ

76:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВИРТУС БАСКЕТ 81:85
Панчево: КРИС КРОС – БНС
82:46

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Рума: ПРВИ МАЈ – ЖЕЛЕЗНИЧАР
1:2
Сомбор: РАДНИЧКИ 1912 – ДИНАМО 1945 3:4
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Елемир: НАФТАГАС–МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ

3:3
4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА
Бела Црква: БАК–СЛОГА

0:0
0:1

ШАХОВСКИ КУТАК
Тамиш се није предавао. Момци које предводи тренер Бојан
Јовичић заиграли су ангажованије, па су на крају треће четвртине успели да смање разлику на „пристојних” осам поена, поново се вратили у меч и
продужили неизвесност.
Још узбудљивије било је почетком четврте четвртине, када
је Тамиш пришао на свега три
поена заостатка (58:55), али на
жалост његових навијача за потпуни преокрет није имао снаге.
– Честитам домаћину на заслуженој победи. Глупо смо изгубили ову утакмицу, ако могу
тако да кажем. Имали смо нека безвезна решења у послед-

њих пет минута, како у одбрани, тако и у нападу, и то је то.
Уследио је неминован пораз.
Ипак, поред свега, не могу много тога да замерим момцима.
Играли смо без два битна играча, плејмејкер нам се повредио
после пет минута, а проблем је
настао и изласком Прље и Чабрила због личних грешака...
Момци су испунили основни
задатак – борили су се мушки.
Идемо даље. Немамо времена
да патимо због овог пораза јер
нас очекују изузетно важне утакмице. Морамо да скупимо снагу, да покушамо да се опоравимо и да се вратимо на победнички колосек – рекао је на

конференцији за новинаре одмах после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Николић (15 поена),
Чабрило (три), Васић (пет), Павићевић (два), Роудс (14), Радовић, Вукојичић, Филбиш, Прља (13), Јанковић (13), Лучић
и Лабудовић (три поена).
У суботу, 23. новембра, у Халу спортова на Стрелишту долази Војводина. Новосађани су
тренутно последњи табели, али
баш због те чињенице опрез
мора да буде на максималном
нивоу. Ова утакмица је на програму у петак, 22. новембра,
од 18 сати.

Andrad
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ЛЕПА СПОРТСКА ПРИРЕДБА

Наопако

СЕДАМ РУКОМЕТНИХ ДЕЦЕНИЈА

Уме све да крене контра од оног што човек замисли.
И колико год да се мучи да ствари врати у ред...
Не иде.
Све је наопако.
Преокрет понекад донесе стицај околности.
Али паметни се не уздају у случајно.
Већ само у сопствену намеру.
И вољу.

Учествовало је преко 200 девојчица и
дечака из: Панчева, Долова, Јабуке, Дебељаче, Уздина, Црепаје и Владимировца и сви су били победници.
Ову манифестацију су организовали
Рукометни савез града Панчева и Окружни рукометни савез јужног Баната, а
велика подршка стигла је и од РСВ-а.
Гости турнира биле су рукометне легенде града Панчева, ветерани и ветеранке
Динама, а подршку најмлађима дали су
и Богосав Перић и Ненад Кецман, некадашњи врхунски тренери из нашег града.
Рукометни савез града Панчева поделио је педесет лопти екипама из Панчева, Јабуке и Долова, а генерални секретар Рукометног савеза Војводине
Слободан Вишекруна донео је на по-

Фото: Н. Марковић Неле

Недеља, 17. новембар. Дан када је Хала
спортова на Стрелишту била оаза радости, смеха и игре. Дан када је одржан
турнир за малишане до десет година
којим је обележен јубилеј – седам деценија рукомета у јужном Банату.

клон лопте за учеснике турнира који
нису с територије града Панчева.
Специјалан поклон био је поклон РСВа, пехари намењени најмлађим учесницима турнира, а заслужили су их Лена
Младеновић из Долова и Страхиња Нанић из Владимировца. На крају су све
екипе добиле пехаре, сваки учесник је

био окићен медаљом, а организатори
турнира, председници Рукометног савеза града Панчева и ОРС-а јужног Баната
Бранка Марић и Стојан Радановић, захвалили су свима који су помогли ову
организацију и за следећу годину најавили ново дружење, које ће бити још
масовније.
А. Живковић

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ТРИЈУМФ ДЕЈАНА ПЕШИЋА

Фото: А. Ракоњац

Фото: Д. Пешић

У новоотвореној стрељани у Нишу прошлог викенда је одржано друго коло
Купа Србије у стрељаштву, у гађању по
А-програму. У јакој конкуренцији надметало се и једанаест чланова СД-а
„Панчево 1813”.
У такмичењу сениора у гађању из ваздушне пушке убедљиво је тријумфовао Дејан Пешић, који је погодио 628,6
кругова. Поставио је нови лични рекорд, а освојио је и нових дванаест бодова за финални меч, који ће бити одржан у фебруару 2020. године. Дејан је

тако дао велики допринос и екипи из
нашег града, која је заузела четврто место, али је освојили и нових пет бодова.
Поред Дејана, пуцали су и Габриел Даутовић, Далибор Павловић и јуниор
Алекса Ракоњац.
Млада екипа кадеткиња наступила је
у категорији јуниорки, па и сениорки,
међу којима је заузела девето место.
Иако најмлађа, најуспешнија је била
Ива Ракоњац, а следе је Ана Токић и
Теодора Кондић.
Велимир Нинковић је, с 533 круга,
заузео осмо место у категорији јуниора

који су се надметали у гађању из пиштоља, али је освојио и три бода за финале. Поред тога, веома је допринео да
екипа из нашег града заузме шесто место и заради нова три поена. Гађали су
и Јован Павлица, те Синиша Вељковић,
који је успешно заменио Александра
Зубовића, и јуниорка Марина Мијатовић.
Недавно је у словачком граду Њитри
одржан традиционални међународни
турнир за младе стрелце „Олимпијске
наде”, на коме је, међу 60 стрелаца из
Србије и преко 200 такмичара из седам
земаља, у гађању из стандардне ваздушне пушке учествовао и Алекса Ракоњац, млади такмичар, још увек кадет,
Стрељачке дружине „Панчево 1813”.
Првог дана Алекса је погодио 600,6
кругова. У конкуренцији кадета био је
осамнаести, али и други од свих кадета
из Србије. Другог дана надметања, у
конкуренцији млађих јуниора, Алекса
је „убио” 605 кругова и пласирао се на
28. место. Иако је био међу најмлађима, опет је био другопласирани такмичар из наше земље.
Треће коло Лиге пионира Војводине,
у којем је наступило петоро такмичара
Стрељачке дружине „Панчево 1813”,
одржано је у Сремској Митровици.
Ива Ракоњац је са 178 кругова освојила сребрну медаљу, а Теодора Кондић
се пласирала на шесто место. Екипа дечака је освојила треће место са 462 круга, а наступили су Огњен Лукић, Огњен
Бунчић и Лазар Петковић.
А. Ж.

Ко бајаги
Лишће шушти испод заљубљеног пара.
Иако земљу не додирује.
Возе се: бициклом, по води, у мислима...
Идила.
Увек је могућа, никада зацртана.
Ма, никада ништа није нацртано унапред!
Без сопствене идеје и акције – нула си.
Мртваја.

Напредак
Тапкаш у месту.
Ма, ходаш уназад!
А убеђују те да ти никад није било боље.
Да трчиш као светски шампион.
Да ћеш тек процветати.
Буди безмозгаш, па то прогутај.
Или искористи реч недеље:
сопственост.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Невена
Видаковић,
гимназијалка:
– Ићи ћу у Алибунар
код друга на рођендан.
Остатак викенда ћу
вероватно провести
учећи. Можда ћу
погледати неку
кошаркашку утакмицу.

Николина Сенеши,
гимназијалка:

Сретен Стојанов,
гимназијалац:

– Имам прославе
два пунолетства на
крају ове седмице;
можда ћу ићи и на трећи
осамнаести. Да ли ћу
учити, још не знам.
Четврта смо година и
немамо толико школских
обавеза као раније.

– Ићи ћу на
београдске сплавове с
друштвом. Провешћемо
се ненормално.
Посетићемо пет клубова
на реци. Планирамо да
за та два дана заједно
потрошимо једно
тридесет хиљада.
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