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Вре ме је за
при ја те ље

Још је дан круг око сун ца ла га -
но се за вр ша ва... По ла ко ће се
сво ди ти ра чу ни, под вла чи ће се
цр та оно ме што је ура ђе но и
оно ме што је на ду гој ли сти че -
ка ња... И го то во увек се чи ни
да је сва ка го ди на све те жа.
Или је за и ста та ко?

Оп те ре ће ни сва ко днев ним
про бле ми ма, јур ња вом за ег -
зи стен ци јом, за што бо љим
усло ви ма жи во та, љу ди су по -
че ли да гу бе – се бе. Рад ни дан
по ста је све ду жи, сло бод ног
вре ме на је све ма ње, а и ка да
се на ђе, углав ном се про во ди
у раз ми шља њу о то ме ка ко да
се до пу ни кућ ни бу џет, јер су
у ме ђу вре ме ну ско чи ле це не,
по ску пе ле ко му на ли је, го ри -
во... Бор ба с ве тре ња ча ма је то -
ли ко узе ла ма ха да смо за бо -
ра ви ли да би пла та мо ра ла да
по сто ји да се жи ви, а не да се
пре жи ви...

Те шко је бре ме да на шњег би -
ти са ња. Скр ха ни про бле ми ма,
умор ни од сва ко днев не јур ња -
ве ко јој се не на зи ре крај, баш
као хрч ци у оном њи хо вом точ -
ку у ка ве зу, љу ди су по че ли да
се по вла че у се бе, да се оту ђу ју.

Као да се жи ви у не ким па -
ра лел ним све то ви ма – ствар -
ном и ре ал ном, и оном ко ји се
ну ди пре ко дру штве них мре жа
и „ру жи ча стих” ТВ екра на. Све
је ма ње дру же ња, при ја тељ ских
ка фан ских раз го во ра, од ла за ка
на ве че ре... Чак и да се хо ће и
има во ље, бу ђе ла ри че сто то не
до зво ља ва ју.

На сву сре ћу, до шло је вре -
ме сла ва. Би ће ваљ да при ли ке
да се по се те при ја те љи, да се уз
по ко ју ча ши цу и „ча ши цу” раз -
го во ра ево ци ра ју успо ме не на
не ке леп ше да не.

Но вем бар је ме сец с нај ви ше
сла ва, има их чак де сет. Сва ка -
ко нај ве ћа од њих је сте Аран -
ђе лов дан, од но сно Све ти Ар -
хан гел Ми ха и ло.

По ве ро ва њу, Ар хан гел Ми -
ха и ло је „во ђа не бе ских вој ски”
ко ји се увек ја вљао на ме сти ма
на ко ји ма се ја вља ла и Бо го ро -
ди ца, та ко да пред ста вља не бе -
ску си лу и за шти ту на зе мљи.
Ка жу љу ди да на Аран ђе лов дан
тре ба ши ри ти до бре ми сли, а
јед ну је ди ну ствар ко ју не сме -
те ура ди ти је сте да си ро ма шне
и не моћ не те ра те од се бе...

Сви ви ко ји сте овај број
„Пан чев ца” ку пи ли код кол -
пор те ра у че твр так, 21. но вем -
бра, а про сла вља те Аран ђе лов -
дан – срећ на вам сла ва!

Вре ме је за при ја те ље...

Пред ви ђе но отва ра ње
одеље ња за ис тра жи ва ње и
за по шља ва ње 1.100 љу ди

На ја вље не про сеч не 
за ра де од 1.700 евра

У Град ској упра ви је 15. но вем бра пот -
пи сан Уго вор о оту ђе њу 23 хек та ра
не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта
у јав ној сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, без
на кна де, ко је се на ла зи у се вер ној ин -
ду стриј ској зо ни у Пан че ву. Пот пи -
сни ци су Ре пу блич ка ди рек ци ја за
имо ви ну и не мач ка ком па ни ја „Бро -
зе” („Brose”), а ин ве сти ци о ни про је -
кат вре дан је око 180 ми ли о на евра.

Пот пи сни ци су Niklas Beyes и Boris
Michael Sonnekalb у име „Бро зеа” д. о.
о., Peter Mahlenbrey и Axel Schmidt ис -
пред ком па ни је „Brose International
GmbH”, с јед не, и Не вен ка Зељ ко вић,
на чел ник Оде ље ња за рас по ла га ње гра -
ђе вин ским зе мљи штем Ре пу блич ке ди -
рек ци је за имо ви ну Ре пу бли ке Срби је,
с дру ге стра не. Овом чи ну при су ство -
ва ли су гра до на чел ник Са ша Па влов,
ње гов за ме ник Пре драг Жив ко вић и
град ска ме на џер ка Ма ја Вит ман.

Раз вој и гра да и зе мље

По слов ни обје кат ће са др жа ти по го -
не за про из вод њу мо то ра за упра вља -
че, елек трич них пум пи за уље и мо -
то ра за вен ти ла циј ско хла ђе ње, а
пред ви ђе но је и отва ра ње оде ље ња за
ис тра жи ва ње и раз вој. Ка ко је на ве -
де но у би знис-пла ну, у овој фа бри ци
ће се за по сли ти 1.100 рад ни ка.

Ди рек тор „Бро зеа” за Ср би ју Niklas
Beyes ре као је да та ком па ни ја до са -
да ни је има ла про из вод не по го не у
Ср би ји, „зе мљи ко ја је не до ста ја ла на
на шој про из вод ној ма пи”, јер „Бро зе”
ра ди у 24 зе мље, где има 64 по го на и
пре ко 26.000 за по сле них, ко ји оства -
ру ју про мет од шест ми ли јар ди евра.

– Спе ци ја ли зо ва ни смо за ме ха тро -
нич ке еле мен те, еле мен те за се ди шта,
ау то-ком по нен те, а ов де у Ср би ји би -
смо же ле ли да про ши ри мо на шу про -
из вод њу ко ја се од но си на по гон ски
део ау то мо би ла. Пла ни ра мо да дво -
стру ко по ве ћа мо про из вод њу по гон -
ских де ло ва у на ред не две го ди не, а
овај по гон у Пан че ву је за то ве о ма
зна ча јан. Сте кли смо вла сни штво над
220.000 ме та ра ква драт них зе мље и
за по че так ће мо гра ди ти про стор од
50.000 ква дра та. Ов де ће мо про из во -
ди ти мо то ре, по гон ске еле мен те и за -
по че ће мо ис тра жи вач ки цен тар, где

„БРОЗЕ” ИНВЕСТИРА 180 МИЛИОНА ЕВРА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Икебана.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ће мо те сти ра ти на ше но ве еле мен те.
До 2026. го ди не за по сли ће мо 1.100
љу ди. Од то га ће је дан број би ти за -
по слен у ис тра жи вач ком цен тру, ко -
ји се ба ви те сти ра њем. Ср би ја је би ла
у ве ли кој кон ку рен ци ји с дру гим зе -
мља ма ка да смо од лу чи ва ли где ће -
мо до ћи. Али од са мог по чет ка смо
на и шли на од лич ну са рад њу, ка ко с
Вла дом, та ко и с Раз вој ном аген ци -
јом и ло кал ном вла шћу, па нам је би -
ло ла ко да се од лу чи мо. Раз ло зи због
ко јих смо се опре де ли ли за Пан че во
и за Ср би ју су та ко ђе и бли зи на уни -
вер зи тет ског цен тра – ка зао је Beyes.

Он је до дао да на ша зе мља има од -
лич не тех нич ке уни вер зи те те, с ко јих
„већ мо же мо да ре гру ту је мо ка дро ве
за рад код нас”.

– За Пан че во смо се од лу чи ли и за -
то што има ин ду стриј ску исто ри ју и
пред ста вља жив, бу дан град. Од по -
чет ка смо осе ти ли и да је при вре да та
ко ја мо же да нам пру жи по др шку и
да мо же мо ле по да са ра ђу је мо с при -
вред ним сек то ром. За кљу чи ли смо да
је све за јед но са вр ше но укло пље но и
при ли ком пре го во ра смо ла ко раз го -
ва ра ли и до ла зи ли бр зо до ре ше ња.
Ам би ци о зни смо да што пре кре не мо
с да љим ко ра ци ма и да за поч не мо из -
град њу. У но вем бру сле де ће го ди не
же ли мо да усе ли мо, од но сно да до не -
се мо пр ву опре му за на ше по го не. Пр -
ве де ло ве же ли мо да про из ве де мо у
ја ну а ру 2021. го ди не и до ав гу ста да
про ши ри мо про из вод њу до пу ног ка -
па ци те та. С об зи ром на до са да шња
ис ку ства ов де, ап со лут но сам уве рен
да ће мо ус пе ти, да ће мо за јед но ове
ци ље ве оства ри ти на обо стра но за до -
вољ ство – по ен ти рао је ди рек тор „Бро -
зеа” за Ср би ју.

Не вен ка Зељ ко вић је под ву кла да
је ве о ма за до вољ на ти ме што је Ре -
пу блич ка аген ци ја за имо ви ну уче -
сник у овом за јед нич ком про јек ту
Ре пу бли ке Ср би је и Гра да Пан че ва.
Она де ли ми шље ње свих ак те ра да
ће ре а ли за ци ја овог по слов ног по ду -

хва та до при не ти раз во ју и Пан че ва
и Ср би је.

Жи вот за ма ла и сред ња пред у зе ћа

Гра до на чел ник Па влов је по же лео до -
бро до шли цу ком па ни ји „Бро зе” у Пан -
че во, из нев ши став да је ово „ве ли ки
дан за Ср би ју, ве ли чан ствен дан за
Град Пан че во и за све на ше су гра ђане”.

– До ла зак ова кве ком па ни је – ли де -
ра у обла сти ме ха тро ни ке и из ра де ау -
то-ком по не на та – у наш град, има ве -
ли ки зна чај с об зи ром на то да се ра ди
о ка пи тал но ин тен зив ној ин ве сти ци -
ји, вред ној пре ко 180 ми ли о на евра,

ко ја ће отво ри ти 1.100 но вих рад них
ме ста. У сво јој струк ту ри она под ра зу -
ме ва ин ве сти ци ју од пре ко 100 ми ли -
о на евра са мо у но ву тех но ло ги ју и но -
ве ма ши не ко је ће би ти ин ста ли ра не у
про из вод ном по го ну, као и ве ли ко ула -
га ње у ис тра жи вач ки и раз вој ни цен -
тар, а сва ка ком па ни ја ко ја ула же у ис -
тра жи ва ње у јед ном ме сту, до шла је да
у ње му оста не и да раз ви ја про из вод -
њу. Око 50 од сто за по сле них би ће ви -
со ко ква ли фи ко ва на рад на сна га. Око
70 од сто ће ра ди ти у са мој про из вод -
њи, а про сеч на за ра да ће би ти око
1.700 евра, што је знат но из над про се -
ка ко ји да нас има мо у др жа ви. Ова ин -
ве сти ци ја зна чи оста нак мла дих у Ср -
би ји и у Пан че ву, не са мо кроз рад ни
про цес су тра у „Бро зеу” већ и кроз ква -
ли тет но обра зо ва ње у на шим сред њим
шко ла ма, ко је ће уз по моћ ком па ни ја
што до ла зе ова мо да ин ве сти ра ју би ти
још кон ку рент ни је – ре као је Па влов.

Он је об ја снио да ово зна чи и „жи -
вот за ма ла и сред ња пред у зе ћа”, јер је
до сад у раз го во ри ма са ин ве сти то ром
по тен ци ра но и то да се „осве жи мре жа
по тен ци јал них ло кал них до ба вља ча”,
па је ис ко ри стио при ли ку да по зо ве
пред став ни ке упра во та квих фир ми да
„ис ко ри сте не мер љив раз вој ни по тен -
ци јал упра во за њих, јер нам се на ова -
кав на чин отва ра ју циљ на тр жи шта за
ус по ста вља ње ви со ко тех но ло шког и
про дук тив ног про це са”.

– Ово зна чи бо љи жи вот за све Пан -
чев це, јер ову ин ве сти ци ју у зна чај ном
оби му пра ти по бољ ша ње ин фра струк -
ту ре и усло ва пру жа ња ко му нал них
услу га. Она има и свој ши ри дру штве -
ни кон текст, јер ка да су ова кве ин ве -
сти ци је у пи та њу, а пре ове има ли смо
још јед ну та кву, ком па ни је ZF, оне под -
ра зу ме ва ју раст гра ђе вин ског сек то ра,
по ве ћа ње про ме та и по сао за сек тор
тр го ви не, уго сти тељ ства, ту ри зма... Све
што сам ре као за и ста ме ња ди мен зи ју
и ква ли тет жи во та у гра ду и то ће би ти
вр ло ви дљи во за две до че ти ри го ди не
кад ин ве сти ци је за жи ве у пу ном ка па -

ци те ту – про из вод ном, тех но ло шком
и по бро ју но во за по сле них. Лич но сам
мно го сре ћан, а же лим да ис по љим ве -
ли ку за хвал ност пред сед ни ку Ре пу бли -
ке Ср би је и Вла ди јер су во ди ли од го -
вор ну др жав ну по ли ти ку ко ја је
омо гу ћи ла да Ср би ја из гра ди та кав
при вред ни ам би јент и ме ђу на род ни
углед да бу де мо у при ли ци да ова ко
ве ли ке и зна чај не ком па ни је до ла зе и
ин ве сти ра ју код нас – за кљу чио је гра -
до на чел ник.

Ина че, на осно ву Пред ло га за кључ -
ка Вла де РС, Ко ми си ја за кон тро лу
др жав не по мо ћи 14. но вем бра је до -
зво ли ла оту ђе ње 23 хек та ра у јав ној
сво ји ни без на кна де у ко рист „Бро -
зеа”. По ре ска упра ва је вред ност ове
пар це ле про це ни ла на 1.477.489 евра.
„Бро зе” има оба ве зу да нај ма ње 25 од -
сто оправ да них тро шко ва бу де из њи -
хо вих соп стве них сред ста ва или из не -
ких дру гих из во ра ко ји не са др же
др жав ну по моћ, као и да бу де је ди ни
вла сник и ко ри сник имо ви не, те да
но во о тво ре на рад на ме ста обез бе ђе -
на ин ве сти ци јом и ин ве сти ци ју за др -
жи нај кра ће пет го ди на од да на за вр -
шет ка ин ве сти ци о ног про јек та.

Ако се до го ди да до ђе до не ис пу ње -
ња оба ве за из уго во ра због од го вор но -
сти „Бро зеа”, др жа ва мо же да тра жи
ис пла ту нов ча не вред но сти зе мљи шта
ко је је да то као суб вен ци ја.

С. Трај ко вић

СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ЛО КАЛ НОГ АК ЦИ О НОГ ПЛА НА

По моћ из бе гли ца ма у нов цу и до бри ма
Уго во ри о по мо ћи за еко ном ско осна -
жи ва ње из бе гли ца на те ри то ри ји гра -
да Пан че ва кроз до хо дов не ак тив но -
сти до де ље ни су у Град ској упра ви 14.
но вем бра. По моћ се са сто ји од на бав -
ке и ис по ру ке сред ста ва за рад, и то
за по кре та ње, раз вој и уна пре ђе ње ак -
тив но сти у по љо при вред ној, за нат ској
и услу жној де лат но сти.

Члан Град ског ве ћа за ду жен за под -
руч је ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке Ми лен ко Чуч ко вић ре као је
да су на осно ву Уго во ра о са рад њи на
ре а ли за ци ји по мо ћи из бе гли ца ма
кроз до де лу до хо дов них ак тив но сти
Пан че ву упла ће на сред ства у из но су
од 1.800.000 ди на ра, а да је уче шће
Гра да 200.000 ди на ра. До дао је:

– Мак си ма лан из нос срeдстава по
ко ри сни ку је 200.000 ди на ра. Сред -
ства су не по врат на, а оба ве за ко ри -
сни ка је да их у на ред не две го ди не
на мен ски ко ри сти. Исто се од но си и

на до бра до би је на као по моћ. По
спро ве де ном јав ном по зи ву ода бра но
је де сет ко ри сни ка за ко је је до де ла
по мо ћи у ви ду ала та, до ба ра и по љо -
при вред них ма ши на у то ку.

Град Пан че во је у скла ду с Ло кал -
ним ак ци о ном пла ном за уна пре ђе ње
по ло жа ја из бе глих и ин тер но ра се ље -
них ли ца и да ље за ин те ре со ван да
пру жа по моћ овој по пу ла ци ји кроз
раз не ви до ве стам бе ног збри ња ва ња
(до де ла ста но ва, от куп се о ског до ма -
ћин ства, до де ла гра ђе вин ског ма -
терија ла и до де ла мон та жних ку ћа).
До сад је до де ље но 300 па ке та гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла, от ку пље но је 30
се о ских и до де ље но 25 мон та жних ку -
ћа. Та ко ђе, из гра ђе на су 194 ста на,
уско ро по чи ње град ња 76 ста но ва, а
за још 39 ко ри сни ка би ће рас пи сан
јав ни по зив за ку по ви ну кро ва над
гла вом.

Уз то, пре ма уго во ри ма за кљу че ним
с Kомесаријатом за из бе гли це и ми -
гра ци је пред сто ји рас пи си ва ње јав них
по зи ва за до де лу де вет на ест се о ских
ку ћа за ин тер но ра се ље на и из бе гла
ли ца. С. Т.

Niklas Beyes:
„За Панчево смо се
одлучили и зато што 
има индустријску историју
и представља жив, 
будан град.”

ДОЛАЗАК ЈОШ ЈЕДНЕ НЕМАЧКЕ КОМПАНИЈЕ У ПАНЧЕВО

Невенка Зељковић и представници компанија „Brose International GmbH” и „Брозе” потписују уговор
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РАГ БИ У СТАР ЧЕ ВУ

Фи на ле Ку па

Љу би те ље раг би ја у на шој
зе мљи у не де љу, 24. но вем -
бра, сви пу те ви во ди ће у
Стар че во.

На ста ди о ну ФК-а „Бо -
рац”, у 13.30, би ће од и гра -
но фи на ле Ку па Ср би је, у
ко ме ће се за тро феј бо ри ти
бе о град ски ве чи ти ри ва ли
„Цр ве на зве зда” и „Пар ти -
зан”.

Као пред и гра овом ве ли -
ком спорт ском до га ђа ју, би -
ће одр жан тре ћи тур нир у
окви ру Пр вен ства Ср би је у
кон ку рен ци ји пе тли ћа и пи -
о ни ра. Ово так ми че ње по -
чи ње у 11 са ти. А. Ж.

СКУП ШТИ НА ГРАДА

Пре ко 30 те ма
Ти гран Киш, пред сед ник
Скуп шти не гра да Пан че ва,
са звао је 36. сед ни цу овог
те ла за по не де љак, 25. но -
вем бар. По што опо зи ци ја и
да ље бој ко ту је рад ло кал ног
пар ла мен та, пред од бор ни -
ци ма вла да ју ће ве ћи не на -
ћи ће се пре ко 30 та ча ка
днев ног ре да.

Из два ја се да ва ње са гла -
сно сти на ко на чан на црт јав -
ног уго во ра за до де лу кон -
це си је за јав ну услу гу по ве -
ра ва ња оба вља ња де лат но -
сти до ма ћег ли ниј ског пре -
во за пут ни ка на те ри то ри ји
гра да. Сто ти нак ули ца, углав -
ном на обо ди ма гра да, до -
би ће на зи ве, а не ко ли ко име -
на ће би ти про ме ње но.

Би ће ре чи о по сло ва њу не -
ких јав них пред у зе ћа, ра ду
пра во бра ни ла штва, др жа њу
до ма ћих жи во ти ња и оба -
вља њу де лат но сти зо о хи ги -
је не. На днев ном ре ду су и
из ме не или до пу не од лу ка о
дим ни чар ским услу га ма,
одр жа ва њу чи сто ће и упра -
вља њу от па дом, пи ја ца ма,
са хра њи ва њу и гро бљи ма...

Оче ку је се одлично про -
ла зно вре ме. С. Т.

АН КЕ ТИ РА НИ РАД НИ ЦИ АТП-а

От прем ни на или оста нак?

Са мо ме сец да на на кон што је
ди стри бу и ра на у до мо ве здра -
вља у Ср би ји, вак ци на про тив
гри па је пла ну ла у мно гим
здрав стве ним уста но ва ма, па
је „Ба тут” на ја вио да ће ових
да на би ти из вр ше на пре ра спо -
де ла за ли ха, а по по тре би и ку -
по ви на но вих ко ли чи на.

Ове го ди не обез бе ђе но је го -
то во 300.000 вак ци на, 50.000
ви ше не го ла ни, а већ је 90%
тих ко ли чи на по тро ше но. У
„Ба ту ту” ка жу да је то од лич на
вест, јер чим ди стри бу ци ја пре -
ђе 70 про це на та, то зна чи да
су ста нов ни ци до бро за шти ће -
ни и да зна чај них про бле ма с
гри пом у ви ду ве ли ких епи де -
ми ја или те жих симп то ма не
би тре ба ло да бу де.

Сви до мо ви здра вља, оп ште и
спе ци јал не бол ни це на те ри -
то ри ји Ју жно ба нат ског окру га
вак ци ну су до би ли 11. ок то бра.
За се зо ну 2019/20. у наш округ
је сти гло 10.400 до за ове вак -
ци не, што је за 415 до за ви ше
не го про шле го ди не.

Оно што ове го ди не пред ста -
вља но ви ну, је сте то што је,
након ви ше го ди на при ме не

се зон ске тро ва лент не вак ци не,
вак ци на ове го ди не че тво ро ва -
лент на. С об зи ром на зна чај но
уче шће ти па Б ви ру са гри па у
обо ле ва њу по пу ла ци је на гло -
бал ном ни воу (20–30%), у скла -
ду с пре по ру ка ма Свет ске здрав -
стве не ор га ни за ци је (СЗО) и

од лу ком Европ ске уни је, у са -
став вак ци не су, по ред два ти -
па А ви ру са (АХ1Н1 и АХ3Н2),
увр ште на и два ти па Б ви ру са
гри па.

Раз ли ка из ме ђу А и Б

Грип је нај у че ста ли ја бо лест
ор га на за ди са ње код љу ди. Иза -
зи ва га ви рус гри па, ко ји мо же
би ти ти па А или Б. Тип А узро -
ку је бо лест у свим уз ра сним
гру па ма с раз ли чи том те жи -
ном кли нич ке сли ке. Од го во -
ран је за по ја ву епи де ми ја и
пан де ми ја.

Тип Б до во ди до обо ле ва ња
у мла ђем уз ра сту, углав ном с
бла жом кли нич ком сли ком.

Два ан ти ге на у ви ру су ти па А
скло на су из ме на ма и му та ци -
ја ма, по себ но с ви ру си ма гри -
па ко ји цир ку ли шу у по пу ла -
ци ји пти ца и си са ра, до во де ћи
до ства ра ња но вих под ти по ва
за осе тљи ву по пу ла ци ју љу ди.
Та ква по след ња ве ли ка из ме -

на де си ла се 2009. го ди не у
пан де ми ји АХ1Н1.

О гри пу, од Г до Ш

Ви рус гри па се пре но си са за -
ра же не на осе тљи ву осо бу ка -
пљич ним пу тем, ди рект ним и
ин ди рект ним кон так том пре -
ко све же кон та ми ни ра них пред -
ме та. До раз во ја симп то ма до -
ла зи нај че шће два да на на кон
из ла га ња ви ру су, од но сно пе -
ри од ин ку ба ци је мо же да ва -
ри ра у ра спо ну од јед ног до че -
ти ри да на. Обо ле ла осо ба је
нај за ра зни ја не по сред но (од
јед ног до два да на) пре из би ја -
ња симп то ма и од че ти ри до
се дам да на на кон по ја ве симп -

то ма гри па (код де це и до че -
тр на ест да на).

Ти пич на бо лест се ка рак те -
ри ше из не над ним по ра стом
тем пе ра ту ре, бо ло ви ма у ми -
ши ћи ма, гу шо бо љом и не про -
дук тив ним ка шљем. На кнад но
до ла зи до цу ре ња из но са, гла -
во бо ље и осе тљи во сти на све -
тлост. Ова ква кли нич ка сли ка
не раз ви ја се код сва ке ин фи -
ци ра не осо бе. Осо бе ко је су
прет ход но би ле из ло же не ви -
ру су (при род ном ин фек ци јом
или вак ци на ци јом) има ју ма -
ње шан се да раз ви ју те шку кли -
нич ку сли ку бо ле сти.

Грип је ве о ма озбиљ на бо -
лест, ма да мно ги љу ди ми сле
да је то са мо пре хла да. 

Нај у че ста ли ја ком пли ка ци -
ја гри па је бак те риј ско за па -
ље ње плу ћа. Ви ру сно за па ље -
ње плу ћа је ре ђе, али има ве ћу
смрт ност. Мо гу ће су ком пли -
ка ци је и на оста лим де ло ви ма
ди сај них пу те ва, као и од стра -
не кар ди о ва ску лар ног и дру -
гих си сте ма.

За што вак ци на

Вак ци на ци јом се пре ве ни ра -
ју обо ле ва ње, ком пли ка ци је,
бол нич ко ле че ње и смрт ни
исхо ди.

Вак ци на ци ја се спро во ди код:
труд ни ца, ли ца уз ра ста од шест
ме се ци с раз ли чи тим хро нич -
ним по ре ме ћа ји ма, као и код
при ма ла ца тран сплан та та, за -
тим код осо ба ста ри јих од 65
го ди на и код чла но ва по ро ди -
це бо ле сни ка у по ве ћа ном ри -
зи ку од ком пли ка ци ја код ко -
јих је да ва ње вак ци не кон тра -
ин ди ко ва но. Д. Ко жан

ЈОШ НИ ЈЕ КА СНО

У „Ба ту ту” ис ти чу да се мо -

жете вакцинисати током

целе се зо не гри па (зи ма и

про ле ће).

Али, тре ба да има те у ви -

ду да су по треб не две до три

не де ље на кон вак ци на ци је

за ства ра ње иму ни те та.

Ре пре зен та тив ни син ди ка ти
АТП-а – „Не за ви сност” и Са -
мо стал ни син ди кат – од у ста -
ли су од про те ста за по сле них
на ја вље ног про шле не де ље за
по не де љак, 18. но вем бар. За то
је од утор ка до че тврт ка, од
19. до 21. да на овог ме се ца у,
још увек, град ском јав ном пре -
во зни ку спро ве де на ан ке та о
то ме ко од оних ко ји су у рад -
ном од но су на нео д ре ђе но вре -
ме уз от прем ни ну же ли да на -
пу сти фир му. С об зи ром на то
да је овај број на шег ли ста био
у штам пи у но ћи пред за кљу -

че ње ро ка (че твр так у под не)
за ис пу ња ва ње ан кет них ли -
сти ћа, ко нач не ре зул та те из ја -
шња ва ња за по сле них не ма мо.

Они су пред со бом има ли
лист па пи ра с ме мо ран ду мом
АТП-а на ко ме је ста ја ло да је
ан ке та „ис кљу чи во ин фор ма -
тив ног ка рак те ра”.

Понуђена им је исплата от -
прем ни не у ви си ни зби ра тре -
ћи не за ра де за сва ку на вр ше -
ну го ди ну ра да у рад ном од -
но су код по сло дав ца, уз услов
да после тога не мо гу да се за -
по сле у новом предузећу.

Друга варијанта је ис пла та
от прем ни не у ви си ни од 200
евра у ди нар ској про тив вред -
но сти по сред њем кур су НБС
на дан ис пла те, за сва ку на вр -
ше ну го ди ну ра да... уз исти
услов - од ри цање од могућно -
сти запо шља ва ња у новом
превознику.

Тре ћа со лу ци ја је за оне ко -
ји ма не до ста је до две го ди не
рад ног ста жа за од ла зак у пен -
зи ју: њи ма је по ну ђе на ис пла -
та шест про сеч них ме сеч них
за ра да у Ре пу бли ци Ср би ји.
Рад ни ци ко ји ре ше да на ста -

ве да бу ду део пан че вач ког
јав ног пре во за, што је та ко ђе
би ло мо гу ће за о кру жи ти у ан -
ке ти, пре ћи ће у но во пре во -
знич ко пред у зе ће ко је ће Град
осно ва ти с при ват ним парт -
не ри ма. 

Гра до на чел ник Па влов је
на РТВ Вој во ди на ре као да ће
ме наџ мент но ве фир ме мо -
ра ти да се сна ла зи ка да су у
пи та њу за по сле ни ако се за и -
ста чак 90 од сто рад ни ка од -
лу чи да оде у иностранство,
где су плате веће, ка ко на ја -
вљу ју син ди ка ти. С. Т.

ВАК ЦИ НЕ РАЗ ГРА БЉЕ НЕ

ДОЧЕКАЈТЕ ВИ РУС ГРИПА СПРЕ МНИ

НА ГРАД НИ KОНKУРС

За нај бо љи пла кат
50.000 ди на ра

Цен тар за про мо ци ју здра вља
Ин сти ту та за јав но здра вље Ср -
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут” рас пи сао је на град ни кон -
курс за идеј но ре ше ње пла ка та
на те му „Жи вот без ду ва на”.
Пра во уче шћа има ју сту ден ти
умет нич ких фа кул те та, а пла -
кат мо же би ти де ло јед ног или
ви ше ау то ра.

Рок за до ста ву ра до ва је 16.
де цем бар,а све на гра де су нов -
ча не. Пр ве три из но се 50.000,
40.000 и 30.000 ди на ра, а би -
ће до де ље но и де вет пра те ћих
на гра да по 10.000 ди на ра. Све
детаље мо же те про на ћи на сај -
ту www.batut.org.rs. Д. К.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би -
ца Ла зић из Кли нич ког
центра Ср би је. До вољ но је
рећи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди -
о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло -
ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”.
Спе ци ја ли стич -
ки пре глед и
ЕКГ код овог
ле ка ра ко шта ју 3.000 ди на -
ра, це на ул тра зву ка ср ца је
4.000 ди на ра, а мо гу ће је
ура ди ти и спе ци ја ли стич ки
пре глед и ул тра звук ср ца по
це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов ко ле га из исте уста но -
ве др Не бој ша Та сић, док
је за пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На -
род ни фронт”. Тре ба на по -
ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут -
но на ак ци ји, па та ко ком -
пле тан уро ло шки пре глед
ко шта 2.000, ул тра звуч ни

уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000, док обе ове услу -
ге у па ке ту ко шта ју 3.600
ди на ра.

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

АПЕЛ ДА ВА О ЦИ МА КР ВИ

Хит но по треб ни 
АБ тром бо ци ти

На шем су гра ђа ни ну Пе тру
Кру ду љу хит но су нео п ход ни
да ва о ци тром бо ци та АБ + или
А – крв не гру пе. Ње гов при јем
у бол ни цу за ка зан је за 2. де -
цем бар, на кон че га би тре ба ло
да му се ура ди тран сплан та ци -
ја ма тич них ће ли ја. По треб но
је да се до кра ја но вем бра из -
вр ши те сти ра ње по тен ци јал -
них до но ра тром бо ци та, на кон
че га ће ком па ти бил ни, по на -
ло гу ле ка ра, би ти по зва ни да
да ју тром бо ци те.

Цр ве ни крст Пан че во апе лу -
је на све на ше су гра ђа не АБ +
или АБ – крв не гру пе, ста ро -
сти од 18 до 60 го ди на, пре ко
65 ки ло гра ма те жи не, као и су -
гра ђан ке ко је ни су ра ђа ле или
би ле у дру гом ста њу да се ода -
зо ву апе лу и по мог ну Пе тру.
Те сти ра ње по тен ци јал них да -
ва ла ца тром бо ци та оба вља се у
Бе о гра ду, на Ин сти ту ту за тран -
сфу зи ју кр ви Ср би је у Ули ци
Све тог Са ве 39, сва ког рад ног
да на од 8 до 10.30.

Пан че вач ки Цр ве ни крст по -
зи ва да ва о це да се, ра ди ор га -
ни зо ва ња од ла ска у Бе о град,
ја ве на те ле фо не: 063/455-822
или 062/80-36-991. Д. К.



Сва ка ко да је страх је дан од гла вих раз ло га што љу ди ћу -
те, али по сто ји и не што што се зо ве из не ве ре не на де 5.
ок то бра. Чи ни ми се да та да шњи по бед ник из бо ра Во ји -
слав Ко шту ни ца ни је имао ни сна ге ни истин ских уве ре -
ња да по ве де Ср би ју европ ским пу тем. До шло је до уби -
ства пре ми је ра Зо ра на Ђин ђи ћа и по сле то га смо би ли
све до ци ве ли ког бро ја гре ша ка де мо крат ских сна га ко је
су би ле на вла сти. Из о ста ле су истин ске ре фор ме, та ко
да је уз агре сив ност ра ди ка ла и не до вољ ну бор бе ност и
па сив ност де мо крат ских сна га до шло до ве ли ке не сре ће.
У Ср би ји је 6. ок то бра по сто ја ла јед на ве ли ка на да, а да -
нас, две де це ни је ка сни је, ми смо у мра ку.

(Про фе сор БУ Ду шан Те о до ро вић, Ра дио „Сло бод на
Евро па”, 17. но вем бар)

* * *
По гре шно је раз ми шља ти да су но ви на ри не ки хе ро ји.
Нас хо ће да пред ста ве хе ро ји ма за то што се ба ви мо по -
слом она ко ка ко би тре ба ло да се ба ви мо. Ја ни сам уоп -
ште хра бар чо век. Да сам хра бар, био бих ва тро га сац, не -
што што из и ску је да има те хра брост. Ба вим се тим по -
слом она ко ка ко ми слим да тре ба. У то ме не ко ви ди хе -
рој ство, иа ко то ни је. То је са мо про фе си о на ли зам. Не
мо же те да бу де те пе кар а да пра ви те ки фле с ек се ри ма,
јер ће не ко га ко шта ти жи во та ако то по је де. Да би сте мо -
гли мир но да спа ва те, не мо же те се ба ви ти но ви нар -
ством на тај „ек сер ски” на чин.

(Но ви нар Дра го љуб Дра жа Пе тро вић, пор тал „Но во -
сти”, 13. но вем бар)

* * *
Ме ђу шпан ским бор ци ма би ло је ле ви ча ра, анар хи ста,
па и ста љи ни ста, али ве зи ва ла их је иде ја ан ти фа ши зма.
На жа лост, ју го сло вен ски шпан ски бор ци у сво јој по след -
њој би ци ни су по бе ди ли, као што ни су по бе ди ли ни у
Шпа ни ји – али, ка ко је је дан шпан ски пе сник ре као, они
су по бед ни ци свих по ра за – ни су од у ста ја ли од бор бе ни
у нај те жим усло ви ма. Ис ку ства тих љу ди ко ја су ин тер -
на ци о нал на по ка зу ју нам да ле ви ца не мо же да по сто ји у
за тво ре ном си сте му, да њу де лат ном чи ни тај ши ри ин -
тер на ци о нал ни, тран сна ци о нал ни оквир и да је при ча о
„шпан ци ма” да нас ве о ма по треб на.

(Исто ри чар ка Ол га Ма ној ло вић Пин тар, „Но ви ма га -
зин”, 13. но вем бар)

* * *

* * *
Ју го сла ви ја је јед на ве ли ка, из гу бље на, ау то де струк тив на
при ча, са ста вље на из не ко ли ко по гла вља. Ми ни смо ју -
го но стал гич ни, али нам је све јед но жао што тај про је кат
ни је ус пео. Уз све сво је гре шке и не до стат ке, то је би ла
др жа ва с ве ли ким ин те лек ту ал ним, кул тур ним и по ли -
тич ким по тен ци ја лом, зе мља ко ја је, од рас ки да са Ста -
љи ном, си сте мат ски раз ви ја ла уто пиј ски мо дер ни зам у
свим по гле ди ма, али ко ја се ни је до бро сна шла у пост -
мо дер ни зму, ка да је и по чео ње зин ко лапс. Све се то до -
го ди ло и због то га што Ти то ва пре у ве ли ча на фи гу ра ни је
има ла до стој ног на след ни ка. Ти то је сва ка ко био је дан
од нај мар кант ни јих по ли ти ча ра сво га до ба, с фан та стич -
ном ви зи јом па мет не ме ђу на род не по ли тич ке стра те ги -
је, и та кве др жав ни ке ни ка ква де мо кра ти ја да нас не мо -
же ви ше ство ри ти, на ро чи то не у овим сме шним ма лим
зе мља ма ко је су се на ко ти ле у ре ги ји и ко је се бе на зи ва ју
др жа ва ма.

(Чла но ви сло ве нач ког бен да „Лај бах”, „Не дељ ник”, 14.
но вем бар)

* * *
По сма тра ју ћи то с ма те ри јал не стра не, вр ло је те шко би -
ти свој, а ка мо ли још и про тив еста бли шмен та. За тва ра ју
се вра та, мно ги не зо ву, не ки из уми шље ног стра ха, не ки
од сра мо те што су, ето, за пли ва ли овом ре ком фе ка ли ја.
Оста је те са ми са со бом и сво јим нај бли жи ма. С дру ге
стра не, по нос и сре ћа ко ју ми пру жа тај ком фор да ни -
сам у дру штву ли це ме ра и ма се ко ја трч ка ра за во ђом за -
рад сво јих ин те ре са за ме не је из у зет на са тис фак ци ја. То
је не про це њи во. Пер ма нент на „кру на диг ни те та и до -
след но сти” ко јом сам са мог се бе кру ни сао пру жа ми
кон стант но ужи ва ње у том лук су зу не при ста ја ња и жи -
вље њу са чи ње ни цом да ни сам део ста да. И ов де и у Цр -
ној Го ри. Имам две ма ле ћер ке и нај и скре ни је се на дам
да ће се ов де ства ри про ме ни ти пре не го што оне по ра -
сту. Же лим да сви жи ви мо у зе мљи ко јом не вла да ју спи -
не ри и ма ни пу ла то ри, без оч ни ла жо ви спрем ни на све.
Же лим зе мљу без ри ја ли ти ја. Же лим зе мљу ко ја се за -
сни ва на вла да ви ни пра ва, по ште њу, кул ту ри. Зе мљу у
ко јој љу бав ни је про шлост. Зе мљу ко ја се не сти ди ћи ри -
ли це, зе мљу чи је ће те име с по но сом из го ва ра ти би ло
где у све ту. Же лим зе мљу у ко јој се љу ди сме ју. За пра во,
же лим зе мљу она кву ка ква са да ни је.

(Кан та у тор и про ду цент Вла до Ге ор ги ев, пор тал „Ди -
рект но”, 17. но вем бар)

4 ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
Петак, 22. новембар 2019.
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КОНЦЕПТ

Скуп шти на Гра да у по не де љак
ће рас пра вља ти и нај ве ро ват -
ни је усво ји ти пред лог за име -
на ули ца и за се ла ка у Пан че ву
и при град ским на се љи ма. Та -
ко ће де ве де сет ули ца у са мом
гра ду и два де се так у Ива но ву,
Ја бу ци, Стар че ву, Ка ча ре ву, Ба -
нат ском Но вом Се лу и До ло ву
до би ти но ва име на.

Че сто на ме ти (оправ да не) кри -
ти ке, град ски чел ни ци, од ко -
јих је ини ци ја ти ва сва ка ко по -
те кла, и од бор ни ци, ко ји ће ди -
ћи ру ке за њу, овог пу та за слу -
жи ли су све по хва ле.

„Сво је” ули це до би ће не ко -
ли ко де се ти на уи сти ну за слу -
жних Пан че ва ца, а њи хо ва име -
на оста ће са чу ва на за по том -
ство. Ма ло је гра до ва у Ср би ји

ко ји су се на овај на чин оду жи -
ли сво јим су гра ђа ни ма и Пан -
че ву овај по тез слу жи на ди ку.

Тим пре што се ни је – као у
мно гим слу ча је ви ма дру где,
па и у Бе о гра ду – при бе гло
пре и ме но ва њу ули ца (што је
дру ги на зив за исто риј ски ре -
ван ши зам), не го су „кр ште не”
но ве ули це и со ка ци. Је ди ни
из у зе так је Ули ца Ми ло ша Цр -
њан ског у цен тру гра да – она
је од у зе та од би ску па Штро -
сма је ра.

Исти на, це на ова квог фер
по сту па ња пре ма исто ри ји је
то што од ули ца ко је су са да
до би ле име на по сто је – са мо
име на.

Ули ца пан че вач ких џе зе ра и
Па ор ска у ње ној бли зи ни са да
су са мо ка ља ви пу тељ ци ко ји

се одва ја ју од Но во се љан ског
пу та. Али не ка...

Ко још у Ср би ји има Ули цу
џе зе ра и Ули цу му зи ча ра, па
Ули цу сли ка ра? Ни ко... (Но вина -
ри ће, из гле да, и да ље че кати.)

И оста ли на зи ви су по ет ски:
Ули ца ла ти ца ру жа, па Ми ри -
сних ду ња... Ово дру го име се,
из гле да, нај ви ше до па ло чла -
но ви ма Ко ми си је за име но ва -
ње, па су га по да ри ли и ули ци
у Ба нат ском Бре стов цу.

Исти је слу чај и са Ули цом
до брих су се да – њо ме ће се убу -
ду ће хва ли ти и Пан чев ци и
Ива нов ча ни!

Али де си ло се да и у са мом
Пан че ву Ко ми си ја – ваљ да фа -
сци ни ра на за слу га ма – јед ној
осо би да две ули це! Та ко је
јед ну од ули ца на зва ла по 

Змају Ог ње ном Ву ку, а дру гу
по Ву ку Гр гу ре ви ћу. Пр ва, пи -
ше у скуп штин ским ма те ри ја -
ли ма, „по чи ње од ули це Ба ва -
ни штан ски пут и про сти ре се
це лом ду жи ном ка та стар ске
пар це ле 4866/24”, а дру га „по -
чи ње од ули це Ба ва ни штан -
ски пут и про сти ре се це лом
ду жи ном ка та стар ске пар це ле
130001/3”.

Све би би ло без ика кве за -
мер ке, за пе ти цу, да Змај Ог -
ње ни Вук и Вук Гр гу ре вић ни -
су иста осо ба.

Да је цар Ла зар ил’ не ко сли -
чан, па и да раз у ме мо, али Ву ку
Гр гу ре ви ћу су две ули це мно го!

„Пан че вац” ће у на ред ном
бро ју по ку ша ти да про на ђе
реше ње ове исто риј ске 
за го нет ке! Р. П.

ГРАД ДО БИ ЈА НО ВЕ УЛИ ЦЕ

ОДУ ЖЕН ДУГ ЧА СНИМ ПАН ЧЕВ ЦИ МА

Улица 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

50. Панчевачких писаца

51. Панчевачких сликара

52. Панчевачких музичара

53. Панчевачких занатлија

54. Панчевачких спортиста

55. Латица ружа

56. Лалошка

57. Мокринска

58. Панчевачких пушкара

59. Банатског калфе

60. Српских јунака

61. Старих фијакера

62. Златних њива

63. Ратарска

64. Панчевачких џезера

65. Гарави сокак

66. Плодних ораница

67. Вредних паора

68. Воћарска

69. Солунска

70. Византијска

71. Петроградска

72. Орачка

73. Кајмакчаланска

74. Старосрбијанска

75. Коларчева

76. Виноградарска

77. Грделичка

78. Пионирска

79. Бакалинска

80. Окићеног пенџера

81. Вајфертова

82. Зеленог рузмарина

83. Добрих суседа

84. Наделска

85. Косовских јунака

86. Пиварски заселак

87. Кожарски заселак

88. Паорски заселак

89. Славних Словена

90. Мирисних дуња

91. Царице Милице

Качарево

1. Качаревачки заселак

Банатско Ново Село

1. Шантићева

Банатски Брестовац

1. Плодних ораница

2. Виноградарска

3. Сунцокрета

4. Житних поља

5. Банатских ветрењача

6. Ратарска

7. Пешчарска

8. Мирисних дуња

9. Воћарска

10. Паорска

11. Латица ружа

12. Српских јунака

13. Заселак Мали Брестовац

14. Поњавички заселак

Иваново

1. Вајфертова

2. Добрих суседа

3. Секеља из Буковине

4. Златна дирка

5. Фотографа

6. Дунавска

7. Ивановачки заселак

Јабука

1. Тошета Проеског

2. Кумановска

3. Пчињска

4. Александра Македонског

5. Воћарска

6. Ратарска

7. Скробара трг мар. Тита

8. Паорска

9. Дунавска

Долово

1. Бадњака

2. У доловима равнице

3. Виноградарска

4. Белих јасенова

5. Ветрењача

6. Трешњин цвет

7. Ружина

8. Багремова

9. Заселак Броћара

10. Заселак Циглана

Глогоњ

1. Ловачка

Старчево

1. Омољичка

ГРАЂАНИ БЕЗ БРИГЕ

ДО КУ МЕН ТА ВА ЖЕ

Кра јем про шле и по чет ком

ове го ди не ка да је на сед -

ни ца ма Град ског ве ћа би -

ло ре чи о про ме ни на зи ва

ули ца, но ви на ре је за ни ма -

ло да ли ће гра ђа ни мо ра -

ти да ме ња ју и до ку мен та

због нове адресе, што би

им про у зро ко ва ло до дат не

тро шко ве.

Већ ник Ро тар и гра до на -

чел ник Па влов об ја сни ли су

та да да без об зи ра на то што

ће се ули це дру га чи је зва ти,

гра ђа ни мо гу да бу ду мир -

ни: сва лич на до ку мен та ва -

жи ће до њи хо вог ис те ка.
Будућа Улица панчевачких шампиона
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По след њих ме се ци по ја ча на је тр го ви -
на не крет ни на ма у на шем гра ду, па се
све че шће ја вља про блем јер ста но ви и
ло ка ли ни су упи са ни у ка та стар. За ку -
по ви ну та квог ста на, на при мер, бан ка
вам не ће да ти кре дит, а по љо при вред -
ник не мо же да ста ви хи по те ку на не -
ук њи же ну ку ћу, па да та ко обез бе ди
сред ства за но ву ме ха ни за ци ју.

До пре две го ди не све је ово мо гло,
па гра ђа не ни је мно го ни за ни ма ло
да ли им је стан у ка та стар ским књи -
га ма, или ни је. Он да је за кон про ме -
њен, па је овај про пуст вла сни ка до -
шао на на пла ту. Из лаз по сто ји, са мо
је по треб но стр пље ња, жи ва ца, вре -
ме на и нов ца – овог пу та не мно го,
око 100 евра, плус не ки сит ниш за
др жав не так се.

Кре ни мо ре дом...

За што та ко

Основ ни раз ло зи због ко јих гра ђа ни
ни су укњи жи ли сво је не крет ни не је -
су нео ба ве ште ност и не мар. У про те -
клих не ко ли ко го ди на до не ти су за -
ко ни ко ји ре гу ли шу ову област, та ко
да су пра ви ла игре по ста ла при лич но
стро жа у од но су на ра ни ја. С дру ге
стра не, мно ги Пан чев ци ни су ни би -
ли у при ли ци да им по твр да из ка та -
стра за тре ба – од но сно ни су ни раз -
ми шља ли о про да ји или из најм љи ва -
њу сво је имо ви не или хи по те ци због
кре ди та.

Они су сво је вре ме но ку пи ли или
на сле ди ли стан, ку по про дај ни уго вор
ста ви ли у фи о ку, а стан или ло кал
ни ка да ни су укњи жи ли на сво је име,
па су та ко ушли у при лич но број ну
ка те го ри ју „ванк њи жних вла сни ка”.

Бан ке на ово ни су обра ћа ле па жњу,
а но та ри ни су још би ли из ми шље ни,
али су се ства ри за ком пли ко ва ле до -
но ше њем За ко на о др жав ном пре ме -
ру и ка та стру и За ко на о оза ко ње њу
обје ка та.

По сле ди це

Због не ук њи же но сти објек та но тар
не ће да ове ри уго вор о ње го вој ку -
по про да ји или за ку пу, а вла сник
објек та не мо же да спро ве де оста -
вин ски по сту пак. У бан ци, опет, не
мо же да се до би је кре дит ако се та -
кав обје кат по ну ди као хи по те ка.

ДО НА ЦИ ЈА НИС-а

Про це сна опре ма 
на по клон

НИС је Ма шин ској шко ли по кло -
нио ин ду стриј ску опре му ко ја ће
тој струч ној пан че вач кој шко ли по -
мо ћи да још успе шни је ре а ли зу је
прак тич ну на ста ву. Пре ма ре чи ма
Да ни је ле Ву чић, про фе сор ке ма -
шин ске гру пе пред ме та у тој шко -
ли, ови ре зер вни де ло ви умно го ме
ће уна пре ди ти ве шти не ђа ка.

– Реч је о ин ду стриј ској опре ми
ко ју нам је ком па ни ја НИС усту -
пи ла, а ко ја ће нам омо гу ћи ти да
уче ни ке што ви ше упо зна мо са ин -
ду стриј ским ком по нен та ма и што
бо ље при пре ми мо за рад у про це -
сној ин ду стри ји – ре кла је Да ни је -
ла Ву чић за „Пан че вац”.

До на ци ја је ре а ли зо ва на на осно -
ву ме мо ран ду ма о са рад њи ко ји су
ком па ни ја НИС и Ма шин ска шко -
ла Пан че во пот пи са ле у сеп тем бру
2017. го ди не. Овај ме мо ран дум
под ра зу ме ва уна пре ђе ње про це са
од ви ја ња на ста ве ра ди обез бе ђи -
ва ња усло ва за при ла го ђа ва ње
школ ског про гра ма и шко ло ва ње
ка дра за по слов не по тре бе Ра фи -
не ри је наф те Пан че во. У скла ду с
тим, уз по др шку НИС-а кроз про -
грам „Енер ги ја зна ња”, шко ла је
по чет ком ове го ди не до би ла ка би -
нет за ме ха тро ни ку, опре мљен са -
вре ме ном ди дак тич ком опре мом
за из во ђе ње ве жби и сти ца ње прак -
тич них зна ња, ко јом се си му ли ра -
ју ре ал ни усло ви про це сне ин ду -
стри је. Та ко ђе, у кон сул та ци ји са
ин же ње ри ма Ра фи не ри је наф те у
Пан че ву, у Ма шин ској шко ли је
до пу њен и при ла го ђен на став ни
про грам за обра зов ни про фил тех -
ни чар ме ха тро ни ке, чи ме су ство -
ре не окол но сти за шко ло ва ње ка -
дра за по тре бе Ра фи не ри је.

ИЗ СВЕ ТА ФОЛ КЛО РА

„Абра ше вић” на сту пио 
у Ау стри ји

Чла но ви пр вог ан сам бла Kултурно-
-умет нич ког дру штва „Абра ше вић”
бо ра ви ли су про те клог ви кен да, од
15. до 17. но вем бра, у гра ду Велс у
Ау стри ји, где су на сту пи ли на ве -
ли ком кон цер ту та мо шњег срп ског
КУД-а „Бо си љак”.

Ме ђу шест уче сни ка – срп ских
ан сам ба ла из Ау стри је „Абра ше -
вић” је био је ди ни гост из Ср би је,
а Пан чев ци су у пре пу ној дво ра ни
„Volkhaus Machtrenk” при ка за ли
ко ре о гра фи је „Трој но”, „Па шо на”
и „Вла шке игре” и из ма ми ли бур -
не апла у зе пу бли ке.

Пре ма ре чи ма Ле ле Стој нов,
пред сед ни це КУД-а „Абра ше вић”,
ово је тре ћа и по след ња ово го ди -
шња ино стра на тур не ја тог дру -
штва. Под се ћа ња ра ди, „Абра ше -
вић” је то ком ове се зо не уче ство -
вао и на ве ли ким фе сти ва ли ма у
Ру му ни ји и Хо лан ди ји.

Пан че вач ка пу бли ка има ће при -
ли ку да ужи ва у на сту пу „Абра ше -
ви ћа” на го ди шњем кон цер ту тог
дру штва, ко ји ће би ти одр жан 14.
де цем бра, од 19.30, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Д. К.

Јед но став но, ни јед на имо вин ска тран -
сак ци ја не мо же да се ура ди с не по -
крет но шћу ко ја ни је за ве де на у ка -
та стру.

Да нас у Пан че ву има згра да у ко ји -
ма од 30 ста но ва ни је укњи же но де -
сет. От ку да то?

Об ја шње ње је јед но став но – упис
у ка та стар ни је за ко ном оба ве зан, па
се гра ђа ни ни су ни тру ди ли. При ме -
ра ра ди, де ве де се тих го ди на ма сов -
но су от ку пљи ва ни др жав ни ста но -
ви, али њи хо ви но ви вла сни ци ни су
зна ли да тре ба и да их укњи же на
сво је име.

По ред ових, оста ли су не ук њи же ни
ста но ви по диг ну ти у вре ме бу ма у
ста но град њи се дам де се тих и осам де -
се тих го ди на (та да је у Пан че ву са зи -
да на ве ћи на згра да), јер их ин ве сти -
то ри ни су упи са ли у ка та стар.

До дат ни про бле ми

Куп ци ста но ва од ова квих фир ми-ин -
ве сти то ра да нас мо гу има ти још је -
дан про блем. Ку по про дај ни уго во ри
из ме ђу фи зич ких и прав них ли ца (гра -
ђа на и гра ђе вин ских фир ми) ра ни је
ни су ове ра ва ни. Да нас су због то га
они прак тич но ни штав ни.

Кад по кре ћу по сту пак укњи жбе,
грађа ни – ако су дру ги или тре ћи

власни ци објек та – мо ра ју да има ју
уго во ре свих пре ђа шњих вла сни ка.
Уко ли ко не ки од тих уго во ра ни је ва -
же ћи у скла ду са са да шњим за ко ном,
на ста је ве ли ка прав на за вр зла ма и
нео п ход на је по моћ адво ка та, јер пред -
сто ји тужба.

Ства ри се до дат но ком пли ку ју ако
фир ма ко ја је гра ди ла ње гов стан ви -
ше не по сто ји...

Се о ске згра де

Ка ко се стан упи су је у ка та стар?
Вла сник ста на или ло ка ла ко ји по -

се ду је уго вор о вла сни штву, без об зи -
ра на то да ли га је ку пио или на сле -
дио, ан га жу је ве шта ка гра ђе вин ске
стру ке да му из ра ди „На лаз ве шта ка
гра ђе вин ске стру ке о по да ци ма о по -
себ ном де лу објек та”. Он да пре да је
Ка та стар ској слу жби ова до ку мен та:
вла снич ки лист (од но сно уго вор о ку -
по про да ји); ге не зу вла сни штва (сви
до са да шњи уго во ри о вла сни штву над
не ук њи же ним ста ном или ло ка лом)
и го ре по ме ну ти на лаз ве шта ка гра -
ђе вин ске стру ке. На кон де се так да на
обје кат ће би ти упи сан и про блем ће
би ти ре шен.

У пан че вач ким се ли ма и при град -
ским на се љи ма си ту а ци ја је још сло -
же ни ја.

За сва ку ку ћу тре ба утвр ди ти ка да
је по диг ну та, јер су у ме ђу вре ме ну
три пу та ме ња ни за ко ни: 3. ју на 1948,
21. мар та 1961. и 8. ју ла 1973. го ди -
не, па про це ду ра за ви си од то га.

Вре ме из град ње обје ка та утвр ђу је
се на осно ву да ту ма ге о дет ског 
ме ре ња објек та, да ту ма упи са у ка та -
стар зе мљи шта, уве ре ња над ле жног
ор га на или на ла за и ми шље ња сталног
суд ског ве шта ка гра ђе вин ске стру ке
о вре ме ну њи хо ве из град ње.

НОВЕ МЕРЕ

Ли ми ти ран
увоз 

полов ња ка
На про шло не дељ ном окру глом
сто лу на те му „Ути цај са о бра -
ћа ја на жи вот ну сре ди ну у Ре -
пу бли ци Ср би ји, про бле ми и
мо гу ћа ре ше ња” ми ни стар за -
шти те жи вот не сре ди не Го ран
Три ван на ја вио је да ће и Ср -
би ја за бра ни ти увоз ау то мо би -
ла с нај ло ши јим мо то ри ма. Та -
ко ће се и на ша зе мља при дру -
жи ти европ ској по ро ди ци у за -
бра ни уво за по лов них во -
зи ла с мо то ри ма „евро 3” или 
„евро 4”.

За раз ли ку од чла ни ца ЕУ,
код нас још увек не ће би ти за -
бра ње на упо тре ба во зи ла чи ји
су по гон ски агре га ти ис под
стан дар да „евро 3”, али се раз -
ми шља о уве ћа њу так са при -
ли ком ре ги стра ци је во зи ла.
При ме ра ра ди, у Ру му ни ји су
по је ди не ло кал не са мо у пра ве
(Бу ку решт и Те ми швар) уве ле
так су за вла сни ке ових во зи ла
и она на го ди шњем ни воу из -
но си 130 евра, с тим што ће
на ред них го ди на би ти знат но
по ве ћа на. План је да за не ко -
ли ко го ди на она до сег не ни во
од 1.000 евра.

Раз лог – за га ђе ње ва зду ха.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НА ЛАЗ ВЕ ШТА КА

Ве штак из ла зи на ли це ме ста,

пре ме ра ва стан, исли ка и на пра -

ви на лаз у ко ме се из вр ши де та -

љан опис објек та, тј. ста на или

ло ка ла. Ра де се две ски це – у јед -

ној ве штак уцр та ва де ло ве ста на,

број про сто ри ја, раз ме штај про -

сто ри ја, ква дра ту ру, а у дру гој

ски ци уцр та ва стан на ета жи у са -

мој згра ди.

Ве штак мо ра има ти ли цен цу и

ову услу гу на пла ћу је око 100

евра, у за ви сно сти од по вр ши не

објек та.

ПРО ВЕ РИ ТЕ

Сва ко ко има ин тер нет мо же

да про ве ри да ли је ње го во 

вла сни штво над објек том упи са -

но у ка та стру на адре си 

www.katastar.rgz.gov.rs.

АКО ИМА ТЕ СТАН...

УПИ СИ ВА ЊЕ СТА НА У КА ТА СТАР – ЗА ШТО И КА КО

У МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ОДРЖАН КОНГРЕС „ДУХ И ТЕЛО”

Сарадња наших и румунских ђака
Ученици и професори Медицинске
школе „Стевица Јовановић” у субо-
ту, 16. новембра, одржали су Међу-
народни конгрес „Дух и тело”, на
ком су, поред ђака те панчевачке
стручне школе, учествовали и уче-
ници Гимназије и струковне меди-
цинске школе „Ана Асла” из Теми-
швара и Стручне медицинске школе
из Арада.

Учесници су имали задатак да при-
преме радове из различитих области,
тако да је свако од њих био у прили-
ци да пред професорима и вршњаци-
ма презентује своја сазнања о одређе-
ној теми. Према речима Радована
Окиља, ученика Медицинске школе,
радови нису везани за медицинску
струку и општег су карактера, прете-
жно се односе на уметност.

– Акценат се управо ставља на то
да, иако смо ученици стручне школе,
култура нам није страна, већ напро-
тив, придајемо јој велики значај, јер

је она веома важна за развој сваког од
нас. Идеја је да Међународни кон-
грес у нашој школи привуче интере-
совање и других установа. Остварен
је контакт са школом из Цеља и оче-
кујемо да ће нам се вршњаци из Сло-
веније 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 чиње-
ница 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 Те-
мишвара, а реч је о пројекту Меди-
цинске школе који предвиђа јачање
сарадње с васпитно-образовним уста-
новама на територији Румуније и у
окружењу.

Панчевачка школа већ две
године успешно сарађује
са школом из Темишвара,
у оквиру пројекта сарадње
са школама из Румуније.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ста ре ње ко же ли ца и вра та
веч на је те ма не са мо ме ђу
жен ском по пу ла ци јом већ и
ме ђу му шкар ци ма. У да на -
шње вре ме из у зе тан на пре -
дак ме ди ци не и ко зме то ло -
ги је пру жио нам је ве ли ке мо -
гућ но сти ка да је реч о одр -
жа ва њу и под мла ђи ва њу ли -
ца. Ипак, као и у ме ди ци ни –
нај зна чај ни ја је пре вен ти ва,
а она под ра зу ме ва не гу и пер -
со на ли зо ва не трет ма не ли ца.
Не га је по жељ на од пр вих пу -
бер тет ских да на па на да ље.
Она тре ба да бу де кон стант -
на и при ла го ђе на уз ра сту, ти -
пу ко же и го ди шњем до бу.

Већ на кон 25. го ди не жи -
во та знат но се сма њу је про -
из вод ња ко ла ге на и ела стич -
них вла ка на од го вор них за
пот по ру ко же и њен то нус.

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Ка ко за у ста ви ти вре ме

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Пред ла же мо вам две ан ти -

стрес куп ке, ко је ће вас пре по -

ро ди ти.

Пре лиј те 100–200 гра ма

ка ка оа јед ним ли тр ом вру ће,

али не кљу ча ле во де. До бро

про ме шај те да се сав ка као

рас тво ри и си пај те сме су у ка -

ду с во дом за ку па ње (34–38

сте пе ни). По сле 15–20 ми ну та ужи ва ња у ка ди не са мо да ће се

знат но по пра ви ти ста ње ва ше ко же већ и ва ше рас по ло же ње.

За греј те 75 ми ли ли та ра мле ка и, не ски да ју ћи га с ва тре, до дај -

те 75 гра ма рен да не гор ке чо ко ла де. Ме шај те на бла гој ва три док се

чо ко ла да пот пу но не рас тво ри у мле ку. До дај те у сме су ма ло мле ве -

ног ци ме та и ђум би ра у пра ху. До бро па зи те да ма са не про кљу ча,

да се дра го це ни са стој ци не оште те. Охла ди те ма су до тем пе ра ту ре

свог те ла и по ме шај те је са 200 мл пе не за ку па ње с ми ри сом по мо -

ран џе, ко ја се од лич но сла же уз аро му чо ко ла де.

Улиј те сме су у ка ду с то плом во дом и уро ни те у ову рас ко шну куп -

ку. Би ће те оду ше вље ни ефек том ових чо ко лад них трет ма на. Осе ћа -

ће те да ва ша раз дра жљи вост не ста је без тра га, а ва ма овла да ва ју

сми ре ност и осе ћа ње уну тра шње хар мо ни је. Kожа ће вам би ти за тег -

ну та и ела стич на.

Уку сне 
куп ке

Ве о ма чест раз лог по се те ле -
ка ру пред ста вља ју и ури нар -
не ин фек ци је. Да бу де мо пре -
ци зни ји, ово је здрав стве ни
про блем при су тан че шће у
жен ској по пу ла ци ји због спе -
ци фич но сти ана то ми је ури -
нар них пу те ва и хор мон ских
про ме на же на у ме но па у зи.
Уче ста ла при ме на ка те те ра
код бол нич ких па ци је на та до -
при но си ин фек ци ја ма ка рак -
те ри стич ним за ту вр сту ин -
тер вен ци је. Бе ла крв на зрн -
ца и бак те ри је у ури ну при -
сут ни су већ по сле не ко ли ко
да на при ме не ка те те ра.

Ин фек ци је ури нар ног трак -
та ка рак те ри ше оте жа но и
уче ста ло мо кре ње пра ће но
на глом по тре бом за пра жње -
њем мо краћ не бе ши ке, не -
ла год но шћу и бол ном осе -
тљи во шћу у ре ги ји до њег сто -
ма ка. Мо гу ће је при су ство
кр ви у ури ну. По ви ше на те -
ле сна тем пе ра ту ра, гро зни -
ца, ма лак са лост, бол у сла -
би на ма и осе тљи вост на при -
ти сак пре де ла угло ва ко је
пра ве до ња ре бра и кич ма
упу ћу ју ви ше на ин фек ци ју
бу бре га од но сно гор њег ури -
нар ног трак та. Пе де сет про -
це на та ста ри јих же на има
ин фек ци ју гор њих мо краћ -
них пу те ва исто вре ме но са

за па ље њем мо краћ не бе ши -
ке. Код сек су ал но ак тив них
же на ко је има ју смет ње с мо -
кре њем по треб но је увек раз -
мо три ти пол но пре но си ве бо -
ле сти ко је узро ку ју ин фек -
ци ју гр ли ћа ма те ри це, ва ги -
не или ма ле кар ли це.

Сма тра се да ури но кул ту ра
ни је по треб на код мла дих же -
на са упа лом мо краћ не бе -
ши ке због чи ње ни це да је пре -
ко де ве де сет про це на та ових
ин фек ци ја про у зро ко ва но
грам-не га тив ном бак те ри јом
еше ри хи јом ко ли. С пре ко -
мер ном упо тре бом ан ти би о -
ти ка и по ја вом ан ти би от ске
ре зи стен ци је ин фек ци је бак -
те ри јом еше ри хи јом ко ли по -
ста ју про бле ма тич не. Бак те -
риј ска ре зи стен ци ја све је
више при сут на и код дру гих
бак те ри ја ко је про у зро ку ју
цисти тис – ен те ро ко ка, ста -
фи ло ко ка, клеб си је ле и про -
те у са. Ури но кул ту ра је свакако
пре по руч љи ва код па ци јена -
та с по ре ме ћа јем иму ните та,
код оних ко ји су има ли уро -
ло шку ин тер вен ци ју, код ста -
ри јих па ци јент ки ња и оних
са уче ста лим ин фек ци ја ма
мо краћ них ка на ла.

Ин фек ци је мо краћ не бе -
ши ке под ра зу ме ва ју ан ти би -
от ску те ра пи ју 3–5 да на. Нај -
че шће ко ри шће ни ан ти би о -
ти ци су „бак трим”, „ни тро -
фу ран то ин”, „ци про флок са -
цин” и „ле во флок са цин”. Код
му шка ра ца ин фек ци ја мо же
да за хва ти и про ста ту, па је
по тре бан трет ман ду жи од се -
дам да на. За па же но је да се
чак и без те ра пи је ан ти би о -
ти ци ма 25–42 од сто ци сти -
ти са спон та но по вла чи, а да
је опа сност од пи је ло не фри -
ти са тек око два про цен та у
слу ча ју да ни смо при ме ни ли
од го ва ра ју ћи трет ман. Ди ле -
ме око ве ћег уно са теч но сти
и ефи ка сно сти бру сни це још
увек по сто је.

Ури нар не ин фек ци је

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Та да се пре по ру чу ју трет ма -
ни ли ца ко ји под сти чу ства -
ра ње ко ла ге на при род ним пу -
тем, као што су ме зо те ра пи је
на но игла ма (без бо ла и пра -
вих ига ла), не ке вр сте ла се -
ра, воћ не ки се ли не…

На кон че тр де се те го ди не по -
треб но је ра ди ти трет ма не ко -
ји ће об на вља ти и осна жи ва ти
епи дерм. За то је нај бо љи трет -
ман PRX Т33, као и воћ не ки -
се ли не, ме зо те ра пи ја на но, ми -
кро и ме зо игла ма. Ра дио-та -
ла си су од ли чан из бор за ко жу
ко ја је по че ла да се опу шта. У
пе де се тим го ди на ма, по го то -
во на кон ула ска у ме но па у зу,
по треб на је по себ на не га ли -
ца. Трет ма не под мла ђи ва ња
тре ба ра ди ти у фа за ма ка ко
би смо до би ли нај при род ни ји
мо гу ћи ре зул тат. Упо тре ба фи -
ле ра и бо ток са уве ли ко се укљу -
чу је, по ред ко зме тич ке не ге
ли ца ко ја је не из о став на јер
хра ни ко жу, хи дри ра, не гу је,
сти му ли ше и под сти че про из -
вод њу ко ла ге на. Трет ма ни ко -
ји се пре по ру чу ју су ин јек ци о -
на ме зо те ра пи ја, хи ја лу рон пен,
пла зма пен…

Ве о ма је бит но да не пад -
не те под ути цај по гре шних
естет ских кри те ри ју ма и трен -
до ва као што су ве ли ке усне
и пре на гла ше не ја го ди це, јер
то пот пу но де фор ми ше из -
глед. И из у зет но је ва жно да
не ра ди те ни шта би о по ли ме -
ри ма, теч ним си ли ко ном и
ме та кри лом, јер по сле ди це
мо гу би ти ка та стро фал не. Са -
мо при род ни про из во ди, као
што су ор ган ски хи ја лу рон и
про из во ди ко ји ни су „за у век”,
мо гу да се ко ри сте у за у ста -
вља њу вре ме на на ли цу.

Ка да би све осо бе на све ту ко је
у овом тре нут ку бо лу ју од ди -
ја бе те са жи ве ле у јед ној др жа -
ви, та др жа ва би би ла тре ћа
нај мно го људ ни ја зе мља на све -
ту – од мах по сле Ки не и Ин -
ди је, а ис пред САД! На сва ких
де сет се кун ди две осо бе на пла -
не ти раз бо ле се од ди ја бе те са,
а јед на осо ба умре због ком -
пли ка ци ја ове те шке бо ле сти.

Лек за ди ја бе тес још увек ни -
је про на ђен, али се бо лест сре -
ћом мо же об у зда ти уз сва ко -
днев ну те ра пи ју, ре дов но пра -
ће ње, здрав на чин жи во та и
стал но уче ње о свим сег мен -
ти ма обо ље ња.

Пре ма зва нич ним из ве шта ји -
ма из не тим по во дом 14. но -
вем бра, Свет ског да на бор бе
про тив ди ја бе те са, сва ка је да -
на е ста од ра сла осо ба на све ту,
тач ни је 425 ми ли о на љу ди, има
ди ја бе тес, а оче ку је се да ће
број обо ле лих до 2045. го ди не
до сти ћи 629 ми ли о на.

У Ср би ји је ди ја бе тес пе ти
во де ћи узрок уми ра ња и пе ти
во де ћи узрок оп те ре ће ња бо -
ле сти ма. Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је про це њу је да у Ср -
би ји (без Kосова и Ме то хи је)
око 750.000 осо ба има ди ја бе -
тес, а по ло ви ну обо ле лих чи ни
рад но спо соб но ста нов ни штво.
При бли жно 39% обо ле лих ни -
је ди јаг но сти ко ва но и не зна
да има ди ја бе тес.

У За во ду за јав но здра вље
Пан че во ка жу да је то ком 2018.
го ди не у Ју жно ба нат ском окру -
гу ре ги стро ва но 997 но во о бо -
ле лих од ди ја бе те са ме ли ту са,
што је 0,6% ви ше не го у 2017.
го ди ни и 2,8% ви ше не го у пе -
то го ди шњем про се ку при ја вљи -
ва ња но во о бо ле лих.

На жа лост, ди ја бе тес се че -
сто от кри ва слу чај но, ка да је
бо лест уз на пре до ва ла. Ста ти -
стич ки по да ци го во ре да го то -
во тре ћи на па ци је на та у Ср би -
ји већ има јед ну или ви ше ка -
сних ком пли ка ци ја у тре нут ку
по ста вља ња ди јаг но зе.

Шта је ди ја бе тес

Ди ја бе тес је хро нич на бо лест
ко ја се ја вља ка да пан кре ас ви -
ше ни је у ста њу да про из ве де
ин су лин, или ка да ор га ни зам
не мо же аде кват но да ис ко ри -
сти по сто је ћи ин су лин – хор -
мон ко ји по ма же да глу ко за
уђе у ће ли је, у свр ху про из вод -
ње енер ги је.

Па зи те на ис хра ну

По што оно што је де те нај ви ше
ути че на ни во ше ће ра и ин су -
ли на у кр ви, хра на је глав ни
кри вац ко ји по кре ће, по гор ша -
ва или пак ре гу ли ше ди ја бе -
тес. Сто га, ако сте го ја зни, знај -
те да је во ђе ње ра чу на о те ле -
сној те жи ни зна ча јан еле мент
кон тро ле ди ја бе те са.

Без об зи ра на то да ли же ли -
те да из бег не те ди ја бе тес или
да убла жи те симп то ме ове бо -
ле сти, ва же иста пра ви ла исхра -
не. Је ди те ви ше ри бе, маху нар -
ки, зе ле ног по вр ћа, је згра стог
во ћа и хра не бо га те хро мом,
као што су жи та ри це и бро ко -
ли. За оба ра ње ше ће ра пре по -
ру чу ју се цр ни и бе ли лук и ја -
бу ко во сир ће.

Ди ја бе ти ча ри тре ба да из бе -
га ва ју хра ну ко ја са др жи ше -
ћер или бе ло бра шно, као и
слат ке га зи ра не или воћ не со -
ко ве, мле ко и млеч не про из во -
де, цр ве но ме со и дру ге на мир -
ни це бо га те за си ће ним ма сти -
ма или тран сма сним ки се ли -
на ма. Ал ко хол и пу ше ње су
исто та ко на цр ној ли сти.

И ово је ва жно

Kретање цр пи ше ћер из кр ви и
пре но си га у му ску ла ту ру, па

ни во ше ће ра у кр ви та да опа -
да. Пре по ру чу је се да три пу та
не дељ но 30 ми ну та ин тен зив -
но тр чи те, пли ва те или во зи те
би цикл.

Стрес и не до ста так од мо ра
и ква ли тет ног сна и те ка ко
мо гу ути ца ти на ни во ше ће ра
у кр ви и про бле ме с лу че њем
ин су ли на код хро нич них ди ја -
бе ти ча ра. Хор мо ни по пут глу -
ка го на и кор ти зо ла, ко ји се из -
лу чу ју то ком стре сних тре ну -
та ка, узро ку ју по раст ни воа ше -
ће ра у кр ви. Ја сно је ко ли ко је
ва жно да про на ђе те на чин да
се опу сти те, али и да пру жи те
се би до вољ но од мо ра.

Та ко до ла зи до по ве ћа ног ни -
воа глу ко зе у кр ви (хи пер гли -
ке ми ја). Ду го роч но ви сок ни -
во глу ко зе у кр ви до во ди до
оште ће ња тки ва раз ли чи тих ор -
га на. Уко ли ко се не ле чи, ди ја -
бе тес мо же до ве сти до озбиљ -
них ком пли ка ци ја, као што су
сле пи ло, ам пу та ци ја, ин су фи -
ци јен ци ја бу бре га, ин фаркт и
мо жда ни удар.

Ти по ви бо ле сти

По сто је два основ на об ли ка
ди ја бе те са. Озбиљ ни ји, али ре -
ђи об лик – тип 1 на ста је код
де це и по не кад код мла ђих
осо ба, нај че шће пре 35. го ди -
не. Сма тра се да је ње гов узрок
ау то и му ни по ре ме ћај у ко ме
иму но си стем уни шта ва ће ли -
је гу ште ра че ко је про из во де
ин су лин. Бо лест на ста је на гло,

а те ра пи ја ин јек ци ја ма ин су -
ли на по чи ње од мах на кон ди -
јаг но зе и мо ра се спро во ди ти
це лог жи во та.

Да ле ко ве ћу прет њу пред -
ста вља тип 2, ко ји је сву да, па
и у Ср би ји, нај ра ши ре ни ји. Он
се углав ном ја вља по сте пе но,
и то по сле 40. го ди не, и че сто
га пра ти го ја зност. Kод ове вр -
сте ди ја бе те са лу че ње ин су ли -
на је сма ње но или га има до -
вољ но, али он не де лу је, јер су
ће ли је от пор не на ње га. За ле -
че ње је нај че шће до вољ на ди -
је та, код јед не тре ћи не обо ле -
лих и орал ни ле ко ви, а код
тре ћи не се да је ин су лин. Фак -
то ри ри зи ка за ше ћер ну бо лест
ти па 2 су пре ко мер на те жи на,
не здра ва ис хра на за сно ва на на
мно го ма сно ће и ше ће ра, не -
до вољ но кре та ња, ге нет ско на -
сле ђе, те прет ход на ше ћер на
бо лест у труд но ћи.

Ге ста циј ски ди ја бе тес (ГДМ)
ма ни фе сту је се по ви ше ним ни -
во ом глу ко зе у кр ви то ком труд -
но ће. Он се раз ви ја у јед ној од
два де сет пет труд но ћа ши ром
све та и по ве зан је с ри зи ком
од по ја ве раз ли чи тих здрав -
стве них про бле ма мај ке и бе -
бе. Обич но не ста је на кон труд -
но ће, али же не са ГДМ-ом и
њи хо ва де ца су у по ве ћа ном
ри зи ку за раз вој ди ја бе те са ти -
па 2 ка сни је то ком жи во та.

Уко ли ко има те ди ја бе тес, тре -
ба ло би да оба ве зно бу де те под
ле кар ским над зо ром. На сре -
ћу, по сто ји и мно го то га што
мо же те да ура ди те са ми ка ко
би сте олак ша ли ово обо ље ње.

Током 2018. године 
у Јужнобанатском
округу регистровано
је 997 новооболелих
од дијабетеса
мелитуса.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПО МА ЖЕ И
ЈАБУКО ВО СИР ЋЕ

По ка за ло се да ја бу ко во

сир ће знат но ути че на ре ак -

ци ју ор га ни зма на ше ћер и

по бољ ша ва ин су лин ску осе -

тљи вост. До дај те ја бу ко во

сир ће пре ли ви ма за са ла те

или раз му ти те две ка ши ке у

2,5 дл во де, па по пиј те.

Про бај те и овај лек: по -

ме шај те 1,5 л ми не рал не

во де, 0,5 л ја бу ко вог сир -

ће та и 33 г ка ран фи ли ћа.

Оста ви те да од сто ји на све -

тло сти че тр на ест да на, а

за тим кон зу ми рај те по јед -

ну ра киј ску ча ши цу сва ког

ју тра на пра зан же лу дац.

КА КО СТА ТИ НА ПУТ ДИ ЈА БЕ ТЕ СУ

СЛАТ КИ УБИ ЦА ХА РА ПЛА НЕ ТОМ

ЛЕ КО ВИ ТЕ МА ХУ НЕ
ПА СУ ЉА

Ма ху не па су ља го то во да су

не за о би ла зан са сто јак свих

ча је ва про тив ди ја бе те са.

Оне са др же суп стан цу ар -

ги нин, ко ја у ор га ни зму

има слич но деј ство као ин -

су лин. Ди ја бе ти ча ри мо гу

ко ри сти ти ма ху не па су ља

са ме или у ком би на ци ји с

дру гим биљ ка ма.

Kувајте 50 г исит ње них

ма ху на па су ља по ла са та у

по ла ли тра во де, па оста ви -

те да од сто ји по кло пље но

три са та. Про це ди те и по пиј -

те то ком да на из три пу та –

по ла са та пре сва ког обро ка.

Пре по ру чу ју се и ча је ви

од цр ног ду да, пи ска ви це,

хај дуч ке тра ве, сла ди ћа,

ма слач ка, бо ров ни це или

пер шу на.

Ниво шећера и инсулина у крви зависи првенствено од исхране
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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 ок-
томври, на Петроварадинската
тврдина во Нови Сад, претседате-
лот на Србија Александар Вучиќ
покрена иницијатива за воспоста-
вување регион без бариери, за сло-
бодно движење на стоки, луѓе, услу-
ги и капитал меѓу Србија, Македо-
нија и Албанија. По договорување-
то на првите чекори во таа насока,
троjцата лидери, претседателот на
Србија Александар Вучиќ, премие-
рот 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 договоре-
ното.

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 конкурен-
цијата на целиот регион кој има по-
тенцијал од дванаесет милиони жи-
тели. Ова ќе се овозможи преку во-
ведување на дваесет и четири часов-
но работно време за сите инспек-
циски служби. Цел е до крајот на
2021 година границите помеѓу трите
земји да се минуваат само со лична
карта, што до сега не беше возмож-
но со Албанија. Ќе се работи на за-
еднички туристички план, заеднич-
ки работни дозволи и признавање
на квалификации без додатна про-
цедура. Оваа мерка ќе им овозможи
на луѓето да работат во трите држа-
ви без дополнителни потешкотии.
Се предвидува и подобра организа-

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

НА ГРАНИЦА БЕЗ ПAСОШ

ција во врска со размена на студен-
ти. Пред се ќе се дефинираат сопст-
вени 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 Ох-
рид присуствуваше и претседателот
на Советот на министри на Босна и
Херцеговина Денис Звиздиќ и ми-
нистерката за економија на Црна Го-
ра 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 приклучу-
ва останува да се види.

Договорот склучен во Нови Сад,
според Вучиќ, овозможува големи
промени и подобар и поквалитетен

живот на граѓаните. Веќе на 11 но-
ември, за време на тродневната по-
сета 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 на-
пади и притисоци очекува.

Премиерот на Република Северна
Македонија Зоран Заев на трилате-
ралниот состанок во Охрид изјави
дека неговата земја и западен Балкан
немаат алтернатива за членство во
Европска унија, бидејки на неодам-
нешниот 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 алтернати-
ва 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 создава-
ње на нова Југославија. Цел е овие
промени да придонесат граѓаните
да имаат подобар и поквалитетен
живот. Лидерите на западен Бал-
кан во  потполност би требало да
се угледат на Европска унија, а се-
гашните 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 сос-
танат на 21 декември на примор-
скиот брег на Албанија во Драч. На
третата средба ќе бидат дефинирани
детали од иницијативата за слобод-
но движење на стоки, услуги, луѓе и
капитал помеѓу Србија, Северна
Македонија и Албанија.

Да ли ќе вроди плод спогодбата
„мал Шенген” време ќе покаже.

КУД „8–октомври”, Крива Паланка
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РИСТО ВАСИЛЕВСКИ, ПИСАТЕЛ, ПРЕВЕДУВАЧ И ИЗДАВАЧ

ЛИЧНА КАРТА НА НЕГОВАТА ДУША
Лириката на академикот
Ристо Василевски припаѓа на
две поезии – македонската и
српската. Објавил повеќе од
педесет книги поезија и из-
брани дела во петнаесет то-
ма. Добитник е на награда
„Златен клуч Смедерево“.

Истакнатиот македонски и
српски поет, есеист, писател за
деца, антологичар, книжевен
критичар, преведувач и изда-
вач академик Ристо Василевс-
ки е писател со можеби најбо-
гата биографија во Македо-
нија и Србија. Роден е 1943 го-
дина 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 љу-
бов работел на афирмација на
двете култури – македонската
и српската.

Клучеви на Преспа

Творечкото патување го за-
почнал во осумгодишното
училиште во родниот крај.
Пишува и објавува на маке-
донски и српски јазик. Бројот
на неговите дела, во кои спа-
ѓаат избрани дела во петна-
есет тома, повеќе од педесет-
тина книги поезија, прозни
дела, и преведени книги, ја
надминува бројката од 320
изданиа. Василевски одамна
започнал со интензивна пре-
ведувачка работа, превел око-
лу 180 дела на повеќе јазици
(романски, француски, бу-

гарски, албански, турски,
словеначки...), но најчесто од
македонски на српски и об-
ратно. И негови книги се пре-
ведувани на светски јазици,
нашле место и во повеќе од
250 антологии, зборници и

тематски избори. Ќе наведеме
неколку наслови: “Срце на
кругот” (најнова), “Шепоте-
ње”, “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 универза-
лен поетски јазик. Во прашање
е, поезија која може да се пре-

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

Нашиот соговорник е еден
од основачите на Меѓународен
поетски фестивал “Смедеревс-
ка поетска есен“, која влезе во
шеста деценија. Чест да бидат
овенчани со највисоката на-
града „Златен клуч на Смеде-
рево“, до сега имаа триесет и
три познати имиња во тво-
рештвото. Некои од нив се и
академикот Матија Беќковиќ,
минатогодишниот лауреат,
азербејџанскиот поет Хагани
Хагибоглу и Петер Хандке, до-
битник на Нобелова награда.
Годинешни рамноправни до-
битници на главната награда
„Златен клуч Смедерево“ се
Ристо Василевски и кинескиот
поет Ју Цонг од провинција
Хебеи, претпознатлив по бара-
њата на нови правци во разви-
токот на кинеската поезија.

– По повеќе од пеесет годи-
ни во Смедерево, можеби ко-
нечно, со помош на „Златни-
от клуч“ на прав начин ќе ги
отворам неговите порти, и за-
едно со европската награда
„Клучеви на Преспа“, која

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

Мала Нобелова награда

Со посебно задоволство го ши-
ри кругот на пријатели со авто-
ри од некогашна Југославија,
но и со писатели од Русија, Ро-
манија, Италија, Белорусија,
Бугарија, Шпанија, Украина и
други земји каде што гостувал.
Многумина од нив во книжев-
ните критики истакнуват дека
Василевски не е поет со лесни
теми. Македонскиот поет Сан-
де Стојчевски покрај останато-
то вели: “Истакнатиот писател
Ристо Василевски во послед-
ните неколку години објави
неколку поетски книги и со
своето богато лирско творешт-
во отвори нови пристапи за
согледување и интепретација
на лирски светови“.

Василевски е добитник на
Посебно признание на Влада-
та на Република Србија за
врвен придонес на национал-
ната култура и на голем број
други значајни признанија,
како што се наградите: „Браќа
Миладиновци“, „Струшки ве-
чери на поезија„, „Мала Нобе-
лова награда“ (Ижевск, Ру-
сија), Меѓународна награда
„Гоцева мисла“... За преведу-
вачка дејност добил најголемо
признание од Сојузот на кни-
жевни преведувачи на Маке-
донија – „Кирил Пејчиновиќ“.
Овој истакнат писател член е
на Македонска академија на
науки и уметност, Меѓународ-
на асоцијација (Рига, Лето-
нија), Друштво на писатели на
Македонија, Здружение на
книжевници на Србија и
Здружение на книжевни пре-
ведувачи на Србија.

В. Митковска

Во Србија само 
227 ученика

Недостасуваат
учебници и
наставници

Проблемите и начинот да се
унапреди состојбата во об-
разованието на македонски
јазик во Србија, беа главна
тема на конференцијата, одр-
жана на 9 ноември, (во прос-
ториите на регионалната
канцеларија во Јабука), во
организација на Национал-
ниот совет на македонското
национално малцинство во
Србија. Ни се чини дека за
овој настан се подготвени до-
волно материјали: акциони
планови, правилници и
стручни упатстства, но не-
достасуваат учебници и
стручен кадар. Не е за пофал-
ба и бројот на ученици од
прво до осмо оделение, кои
се заинтересирани за настава
по мајчин јазик – македон-
ски. Според исцрпната ана-
лиза, сочинета од Советот,
минатата учебна година ма-
кедонски јазик во Србија
учеле вкупно 227 ученика, од
прво до осмо одделение.

Како што е наведено во ма-
теријалот, наставата по маке-
донски јазик со елементи на
национална култура, тради-
ција и историја, се изведува
во осум основни училишта
во Србија и тоа: „Гоце Дел-
чев”, Јабука, „Жарко Зрења-
нин”, Качарево, „Коста Ста-
менковиќ” Лесковац, „Бора
Станковиќ”, Богоевце, „Моше
Пијаде”, Гудурица, „Јован
Јовановиќ – Змај”, Хајдучица,
„Доситеј Обрадовиќ”, План-
диште и училиштето „Вељко
Влаховиќ”, во Нови Сад.

Според законските пропи-
си настава по македонски
јазик со елементи на нацио-
нална култура во Јабука се од-

вива од 2012/2013 учебна го-
дина. Во почетокот предава-
ња следеа само пет деца. За
овој изборен предмет во оваа
учебна година се определиле
триесеттина ученика, од прво
до осмо одделение. Значи, ус-
лови за ваков вид на настава
се стекнати пред седум годи-
ни, а прв учебеник за прво од-
деление е печатен 2014 годи-
на, следната година е печатен
за второ, а во 2017 година за
трето одделение. Се уште се
чека да излезе од печат учеб-
никот за четврто одделение.

Наставата претежно ја
следат деца од различна воз-
раст и со различен степен на
знаење на јазикот. Се работи
за таканаречени комбинира-
ни одделенија. Маре Каран-
филовиќ, претседателка на
одборот за образование при
Националниот совет рече
дека во соработка со Педа-
гошкиот завод на Војводина
и Основното училиште „Гоце
Делчев” од Јабука подготви-
ла програма наречена „Ком-
бинирана настава – органи-
зирање и реализација на вос-
питно – образовната дејност
во комбинирани одделенија”,
но истата се уште не се спро-
ведува.

Еден од заклучоците е дека
треба да се обезбеди конти-
нуитет, со децата да работат
наставници кои добро го
познават македонскиот
јазик, на време да се обезбе-
дат учебници, во колку е
можно во образовниот про-
цес да се вклучат академци
кои бесплатно диплома стек-
нале во Македонија. Нивната
бројка се движи околу сто.

На тематската конферен-
ција присуствуваше в. д. ам-
басадор на Република Се-
верна Македонија во Бел-
град Александар Поповски и
мал број на наставници по
македонски јазик.

СОСТОЈБАТА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

КОНТИНУИТЕТ, НО И КВАЛИТЕТ

Станко Ѓорѓиевски (70) од
Јабука се оспособувал за по-
веќе занимања кои му обез-
бедувале егзистенција за се-
мејството. Уште од мали нозе
во него тлеела желба да ги со-
чува спомените за мајка му
Алтана и татко му Стојанчо,
од Дрење (Крива Паланка).
Има права ризница за потек-
лото и животот на своите
најблиски: пожолтени фото-
графии, свидетелства, даноч-
ни книшки, читанки на маке-
донски 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 ра-
ботел како пекарски помош-
ник во Белград, кога ја рушеле
старата куќа во Јабука и гра-
деле нова, школувањето на
татко му во основно училиш-
тето „Гоце Делчев” во Јабука,
работењето во поле и во
земјоделска задруга во селото,
каде што неговите родители
нашле нов дом. Посебно пле-
нат народните носии од Мала
Црцорија (Крива Паланка),

во кои со задоволство се об-
лекувале мајка му и тетка му
Магдалена.

Брат ми Миле од мене е
постар пет години. Тој е ро-
ден во Дрење, а јас во Јабука.
И тој има заслуга за ова што
го поседуваме, но колек-
цијата за мене има посилно
значење, бидејки живеам на
повеќе од 500 километри од-
далеченост од родниот крај
на родителите. Нивниот жи-
вотен пат е преточен во спо-
мени кои остануваат за цел
мој живот. Тоа е нешто мое,
но кога ќе излезе во јавност,
како да има поголемо значе-
ње – вели Станко Ѓорѓиевски.

Дел од неговата колекција
најде место и во докторската
дисертација на др Станислав
Станковиќ –  „Статусот на ма-
кедонскиот јазик во Републи-
ка Србија”. Во рамките на ак-
тивностите на Македонскиот
културен центар деновиве беа
организирани изложби во
Домот на култура во Јабука и
Градската библиотека во Пан-
чево, каде што место најде
еден дел од фотогрифиите и
документите од семејната
ризница на Ѓорѓиевски.

ПО ПАТЕКИТЕ НА АЛТАНА И СТОЈАНЧО ЃОРЃИЕВСКИ

ПОВЕЌЕ ОД ЗБОРОВИ

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

ПОИНАКОВ ПРИСТАП ВО РАБОТАТА
Младите го губат
интересот за
изучување на
мајчиниот јазик

Недоволно
вмрежување и
соработка

Според пописот од 2011 го-
дина во Србија се декларира-
ат како Македонци 22 755 ли-
ца. 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 из-
разуваат на македонски јазик.
Во Србија се регистрирани 48
македонски здруженија и асо-
цијации и три македонски
партии. Младите го губат ин-
тересот за мајчиниот jазик.
Ова е само дел од податоците
за положбата на макадонско-
то малцинство во Србија, до-
биени како резултат на мина-
тогодишниот проект  на Здру-
жението на Македонците од
Моравичкиот регион „Даме
Груев“, финансиран од Ми-
нистерството за надворешни
работи на Република Северна
Македонија. Истраажувањата
беа презентирани на тркалез-
ната маса на тема „Македон-
ците во Србија денес и утре“,
одржана на 28 септември во

Белград, (финасирана од ис-
тото Министерство).

За образованието, култура-
та, информирањето, службе-
ната употреба на јазикот и
писмото и политичкото орга-
низирање на Македонците во
Србија, зборуваа претставни-
ци на повеќе здруженија и
асоцијации.

—Целта беше да се согледа
што е постигнато, но и што
треба да се прави за да се со-
чува националниот иденти-
тет, се разбира според зако-
ните и прописите во Србија.
Очигледно е дека проблеми
постојат во сите области.
Многумина дискутанти кон-
статираа 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 ин-
формирањето. За да подобро
ја презентираме нашата заед-
ница, би требало повеќе да ги
користиме можностите што
ни ги пружаат печатените и
електронските медиуми. По-
себно прашање е како да ги
вклучиме младите во актив-
ностите на македонската за-
едница во Србија — рече Сла-
ве Груевски, организатор на
тркалезната маса и член на
Националниот совет на маке-
донското малцинство во Ре-
публика Србија.

Учесниците во работата на
тркалезната маса со бројни
примери посочија дека во ак-
тивностите малку има вмре-
жување, соработка и вклучу-
вање на институции од Маке-
донија, за да на најдобар на-
чин се промовира културното
наследство, традицијата и
обичаите. И овој пат стана
збор за третманот на здруже-
нијата, кои од страна на На-
ционалниот совет на маке-
донското национално мал-
цинство се поделени на при-
знати и непризнати, значи не-
маат исти услови за работа, а
сето тоа доведе до неслогата
во македонската заедница.

Главна порака од тркалез-
ната маса е дека е потрбен по-
инаков 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 Македонска-
та зедница,  2013 – 2023 треба
да се дополни.

Во работата на тркалаезна-
та маса учествуваа претстав-
ници од амбасадата на Ре-
публика Северна Македонија
во Белград, од повеќе здру-
женија, претставници од Ма-
кедонската асоцијација на
бизнисмени во Србија и не-
колку члена на Национални-
от совет.
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Три зе мље ће до не ти
правил ни ке у мно гим
обла сти ма

За јед нич ки ту ри стич ки
план и за јед нич ке 
рад не дозволе

У раз ма тра њу и 
ак ци о ни план

Пре ви ше од ме сец да на, 10. ок то бра,
на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви у Но -
вом Са ду, пред сед ник Ср би је Алек -
сан дар Ву чић по кре нуо је ини ци ја -
ти ву за ус по ста вља ње ре ги о на без
ба ри је ра, за про мет ро бе, љу ди, услу -
га и ка пи та ла из ме ђу Ср би је, Ма ке -
до ни је и Ал ба ни је. По до го ва ра њу пр -
вих ко ра ка у том сме ру три ли де ра –
пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, пре ми јер Се вер не Ма ке до ни је
Зо ран За ев и пре ми јер Ал ба ни је Еди
Ра ма – фор ми ра ли су „ма ли Шен ген”
и уса гла си ли де кла ра ци ју. Ме сец да -
на ка сни је, 10. но вем бра, у гра ду све -
тло сти – Охри ду пре ци зи ра ли су де -
та ље до го во ре ног.

Да би уна пре ди ле са рад њу, три зе -
мље ће до не ти пра вил ни ке за ве ли -
ки број обла сти. Сло бо дан и брз про -
мет ро бе ће по бољ ша ти ефи ка сност
и по ве ћа ти кон ку рент ност чи та вог
ре ги о на, ко ји има по тен ци јал од
два на ест ми ли о на ста нов ни ка. Ово
ће се омо гу ћи ти пу тем уво ђе ња 24-
ча сов ног рад ног вре ме на свих ин -
спек циј ских слу жби. Циљ је да се до
кра ја 2021. го ди не гра ни це из ме ђу
три зе мље пре ла зе са мо с лич ном
кар том, што до са да ни је би ло мо -
гу ће са Ал ба ни јом. Ра ди ће се на за -
јед нич ком ту ри стич ком пла ну, за -
јед нич ким рад ним до зво ла ма и
при зна њу ква ли фи ка ци ја без до дат -
не про це ду ре. Ова ме ра ће омо гу ћи -
ти љу ди ма да ра де у све три др жа ве
без те шко ћа. Пред ви ђа се и бо ља ор -
га ни за ци ја у ве зи са сту ден ти ма на
раз ме ни. Пре све га, би ће де фи ни са -
на пра ви ла у ви ше обла сти за рад

СР БИ ЈА, СЕ ВЕР НА МА КЕ ДО НИ ЈА И АЛ БА НИ ЈА – ЗА „МА ЛИ ШЕН ГЕН”

НА ГРА НИ ЦУ БЕЗ ПА СО ША

уна пре ђе ња при влач но сти три ју
зема ља.

По зив за при дру жи ва ње

Бу ду ћи да су тро ји ца ли де ра по зва ли
и дру ге зе мље за пад ног Бал ка на да им
се при дру же, са стан ку у Охри ду су
при су ство ва ли и пред сед ник Са ве та
ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не Де -
нис Зви здић и ми ни стар ка еко но ми је
Цр не Го ре Дра ги ца Се ку лић. И на да -
ље по сто ји отво рен по зив за све дру ге
зе мље ко је же ле да при хва те ову ини -
ци ја ти ву. Ра ма сма тра да овој ини ци -
ја ти ви тре ба да се при кљу чи Ко со во,
али да ли и под ко јим усло ви ма би се
при кљу чи ло, оста је да се ви ди.

До го вор за кљу чен у Но вом Са ду,
пре ма Ву чи ћу, омо гу ћа ва ве ли ке про -
ме не и бо љи и ква ли тет ни ји жи вот
гра ђа на. Већ 11. но вем бра, за вре ме
тро днев не по се те Па ри зу, пред сед ник

Ср би је је о „ма лом Шен ге ну” раз го -
ва рао и с пред сед ни ком Фран цу ске
Ема ну е лом Ма кро ном. Ву чић је из ја -
вио да сма тра да је те шко да се ова -
кав до го вор на па да, али да ипак оче -
ку је на па де и при ти ске.

Пре ми јер Ре пу бли ке Се вер не Ма -
ке до ни је Зо ран За ев на три ла те рал -
ном са стан ку у Охри ду из ја вио је да
ње го ва зе мља и за пад ни Бал кан не ма -
ју ал тер на ти ву за члан ство  у Европ -
ској уни ји, бу ду ћи да је на не дав ном
са стан ку у Же не ви од нај ви шег пред -
став ни ка Фран цу ске имао при ли ку да
чу је да та зе мља ни је про тив про ши -
ре ња Европ ске уни је и не ну ди ал тер -
на ти ву пу ту ка члан ству у Уни ји.

Евро ин те гра ци ја не ма
алтернативу

Тро ји ца ли де ра из ре ги о на су на су -
сре ту у Охри ду по ру чи ли да ова ини -

ци ја ти ва ни је ал тер на ти ва евро ин те -
гра ци ји, ни ти је ства ра ње но ве Ју го -
сла ви је. Циљ је да ове про ме не до при -
не су то ме да гра ђа ни има ју бо љи и
ква ли тет ни ји жи вот. Тре ба ло би да се
ли де ри за пад ног Бал ка на у пот пу но -
сти угле да ју на Европ ску уни ју, а са -
да шња за ла га ња Ву чи ћа, За е ва и Ра ме
мо гла би да бу ду од скоч на да ска ка
пу ној ин те гра ци ји ре ги о на са Уни јом.

По сле Срп ске Ати не и бал кан ског
би се ра – Охрид ског је зе ра тро ји ца ли -
де ра за пад ног Бал ка на са ста ће се 21.
де цем бра на при мор ској оба ли Ал ба -
ни је, у Дра чу. На тре ћем су срету ће
би ти де фи ни са ни де та љи ини ци ја ти -
ве за сло бо дан про мет ро бе, услу га,
љу ди и ка пи та ла из ме ђу Ср би је, Се -
вер не Ма ке до ни је и Албани је.

Да ли ће иницијатива „мали
Шенген” уродити плодом, време ће
показати.

Лична карта 
његове душе

» страна IV

„Команду” од
жене није лако
прихватити

» страна V

Прошлост је 
моја будућност

» страна V

Песмом и игром
до пријатељстава

» страна VI

Глогоњска јесен



Мла ди гу бе
интересова ње за
изуча ва ње ма тер њег
је зи ка

Не до вољ но
умрежава ња и
сарадње

Пре ма по пи су из 2011. го ди не,
у Ср би ји се 22.755 ли ца де кла -
ри са ло као Ма ке дон ци. Са мо 55
од сто се из ја сни ло да им је ма -
ке дон ски је зик ма тер њи је зик.
Ве ћи на њих се лак ше из ра жа ва
на срп ском је зи ку, а 21,1 од сто
њих ре кло је да им је лак ше да
се из ра жа ва ју на ма ке дон ском
је зи ку. У Ср би ји је ре ги стро ва -
но 48 ма ке дон ских удру же ња и
асо ци ја ци ја и три ма ке дон ске
пар ти је. Мла ди гу бе ин те ре со -
ва ње за ма тер њи је зик. Ово је
са мо део по да та ка о по ло жа ју
ма ке дон ске ма њи не у Ср би ји
ко ји су до би је ни као ре зул тат
про шло го ди шњег про јек та
Удру же ња Ма ке до на ца Мо рав -
ског ре ги о на „Да ме Гру ев”, ко -
ји је фи нан си ра ло Ми ни стар -
ство спољ них по сло ва
Ре пу бли ке Се вер не Ма ке до ни -
је. Ис тра жи ва ња су пред ста вље -
на на окру глом сто лу на те му

Петак, 22. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

IV

Ли ри ка ака де ми ка Ри ста Ва си -
лев ског при па да две ма по е зи ја -
ма – ма ке дон ској и срп ској. Об -
ја вио је ви ше од пе де сет књи га
по е зи је и иза бра на де ла у пет -
на ест то мо ва. До бит ник је на -
гра де „Злат ни кључ Сме де ре ва”.

Ис так ну ти ма ке дон ски и срп ски
пе сник, есе јист, деч ји пи сац, ан -
то ло ги чар, књи жев ни кри ти чар,
пре во ди лац и из да вач ака де мик
Ри сто Ва си лев ски је пи сац с мо -
жда нај бо га ти јом би о гра фи јом
у Ма ке до ни ји и Ср би ји. Ро ђен
је 1943. го ди не у На ко ле цу
(Пре спа), а жи ви у Сме де ре ву.
У Ско пљу је сту ди рао ар хи тек -
ту ру, а рад ни век је про вео у гра -
ђе ви нар ству у Срби ји.

Ње гов жи вот је пул си рао по -
е зи јом и с ве ли ком љу ба вљу је
ра дио на афир ма ци ји две ју
кул ту ра – ма ке дон ске и срп ске.

Кљу че ви Пре спе

Ства ра лач ко пу то ва ње је за по -
чео у основ ној шко ли у род ном
кра ју. Пи ше и об ја вљу је на ма -
ке дон ском и срп ском је зи ку.
Број ње го вих де ла, у ко ја спа -
да ју иза бра на де ла у пет на ест
то мо ва, ви ше од пе де сет књи -
га по е зи је, про зних де ла и пре -
ве де них књи га, над ма шу је 320
из да ња. Ва си лев ски је одав но
за по чео ин тен зи ван пре во ди -

лач ки по сао, пре вео је око 180
де ла на ви ше је зи ка (ру мун ски,
фран цу ски, бу гар ски, ал бан -
ски, тур ски, сло ве нач ки...), али
нај че шће с ма ке дон ског на
срп ски и обр ну то. И ње го ве
књи ге су пре во ђе не на свет ске
је зи ке, а на шле су ме сто и у ви -
ше од 250 ан то ло ги ја, збор ни -
ка и те мат ских из бо ра. На ве -
шће мо не ко ли ко на сло ва:
„Ср це кру га” (нај но ви ја), „Ша -
пу та ње”, „Ту ма че ње пу та”,
„Пло до ред”, „Огле да ла”...

По е зи ја Ва си лев ског је лич -
на кар та ње го ве ду ше, уну тра -
шње осе ћа ње, уме ће да ар ти ку -
ли ше жи вот у свим ње го вим
ди мен зи ја ма и да у све му оста -
ви траг на уни вер зал ном по ет -
ском је зи ку. У пи та њу је по е зи -
ја ко ја мо же да се пре та че из
је зи ка у је зик и да оста не го тово
иста, али сви ма ра зу мљи ва.

Ње го ве ин спи ра ци је су ве за не
за ши ри про стор, по чев од Пре -
спе до Сме де ре ва, без об зи ра
на то на ком је зи ку пи ше.

Наш са го вор ник је је дан од
осни ва ча Ме ђу на род ног фе сти -
ва ла по е зи је „Сме де рев ска пе -
снич ка је сен”, ко ји је ушао у ше -
сту де це ни ју. Част да бу ду
овен ча на нај ви шом на гра дом
„Злат ни кључ Сме де ре ва” до са -
да су има ла три де сет три по зна -
та име на ства ра ла штва. Не ки од
њих су и ака де мик Ма ти ја Бећ -

ко вић, про шло го ди шњи ла у ре -
ат, азер беј џан ски пе сник Ха га -
ни Ха ги бо глу и Пе тер Ханд ке,
до бит ник Но бе ло ве на гра де.
Ово го ди шњи рав но прав ни до -
бит ни ци глав не на гра де „Злат -
ни кључ Сме де ре ва” су Ри сто
Ва си лев ски и ки не ски пе сник
Ју Цонг из про вин ци је Хе беи,
пре по зна тљив по тра га њу за

новим прав ци ма у раз во ју ки -
не ске по е зи је.

– На кон ви ше од пе де сет го -
ди на у Сме де ре ву мо жда ћу ко -
нач но, уз по моћ „Злат ног кљу -
ча”, на пра ви на чин отво ри ти
ње го ве две ри и за јед но са
европ ском на гра дом „Кљу че ви
Пре спе”, ко ју сам пре две го -
ди не до био у род ном кра ју, у
Ма ке до ни ји, не пре ста но ћу да
от кљу ча вам два мит ска про сто -
ра ко ји се у ме ни чи та вог жи -
во та пре пли ћу и пра ве је дин -
стве ну ду хов ну це ли ну. За све
што сам по сти гао у ства ра ла -
штву за хва лан сам сво јој по ро -
ди ци, ко ја ми је да ла сло бо ду
да се по све тим оном што сам
нај бо ље знао: по е зи ји и пре во -
ди лач кој де лат но сти – ре као је
ла у ре ат Ва си лев ски.

Ма ла Но бе ло ва на гра да

С по себ ним за до вољ ством ши -
ри круг при ја те ља ау то ри ма из
не ка да шње Ју го сла ви је, али и
пи сци ма из Ру си је, Ру му ни је,
Ита ли је, Бе ло ру си је, Бу гар ске,
Шпа ни је, Укра ји не и дру гих зе -
ма ља у ко ји ма је го сто вао. Мно -
ги од њих у књи жев ним кри ти -
ка ма ис ти чу да Ва си лев ски ни је
пе сник ла ких те ма. Ма ке дон ски
пе сник Сан де Стој чев ски је по -
ред оста лог ре као: „Ис так ну ти
пи сац Ри сто Ва си лев ски је у по -
след њих не ко ли ко го ди на об ја -
вио не ко ли ко књи га по е зи је и
сво јим бо га тим лир ском ства -
ра ла штвом отво рио но ве при -
сту пе за са гле да ва ње и ин тер -
пре та ци ју лир ских све то ва”.

Ва си лев ски је до бит ник по -
себ ног при зна ња Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је за вр хун ски до -
при нос на ци о нал ној кул ту ри и
број них дру гих зна чај них при -
зна ња, као што су на гра де:
„Бра ћа Ми ла ди нов ци”, „Стру -
шке ве че ри по е зи је”, „Ма ла Но -
бе ло ва на гра да” (Ижевск, Ру си -
ја), Ме ђу на род на на гра да
„Го це ва ми сао”... За пре во ди -
лач ку де лат ност је до био нај -
ви ше при зна ње Са ве за књи жев -
них пре во ди ла ца Ма ке до ни је –
„Ки рил Пеј чи но вић”. Овај ис -
так ну ти пи сац члан је Ма ке -
дон ске ака де ми је на у ка и и
умет но сти, Ме ђу на род не асо -
ци ја ци је (Ри га, Ле то ни ја), Дру -
штва пи са ца Ма ке до ни је, Удру -
же ња књи жев ни ка Ср би је и
Удру же ња књи жев них пре во ди -
ла ца Ср би је.

РИ СТО ВА СИ ЛЕВ СКИ, ПИ САЦ, ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ И ИЗ ДА ВАЧ

ЛИЧ НА КАР ТА ЊЕ ГО ВЕ ДУ ШЕ
У Ср би ји са мо 
227 уче ни ка

Не до ста ју уџ бе ни ци
и на став ни ци

Про бле ми и на чин уна пре -
ђи ва ња си ту а ци је у обра зо ва -
њу би ли су глав на те ма кон -
фе рен ци је одр жа не 9.
но вем бра у про сто ри ја ма ре -
ги о нал не кан це ла ри је у Ја бу -
ци, у ор га ни за ци ји На ци о -
нал ног са ве та ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не у Ср би -
ји. Чи ни нам се да је за овај
до га ђај при пре мље но до вољ -
но ма те ри ја ла: ак ци о них
пла но ва, пра вил ни ка и
струч них упут ста ва, али да
не до ста ју уџ бе ни ци и струч -
ни ка дар. Ни је за по хва лу ни
број уче ни ка од пр вог до
осмог раз ре да ко ји су за ин -
те ре со ва ни за на ста ву ма тер -
њег је зи ка – ма ке дон ског.
Пре ма ис црп ној ана ли зи, ко -
ју је на пра вио Са вет, у про -
шлој школ ској го ди ни ма ке -
дон ски је зик у Ср би ји је
учи ло укуп но 227 уче ни ка од
пр вог до осмог раз ре да.

Као што је на ве де но у ма -
те ри ја лу, на ста ва ма ке дон -
ског са еле мен ти ма на ци о -
нал не кул ту ре, тра ди ци је и
исто ри је из во ди се у осам
основ них шко ла у Ср би ји, а
то су: „Го це Дел чев” у Ја бу -
ци, „Жар ко Зре ња нин” у Ка -
ча ре ву, „Ко ста Ста мен ко вић”
у Ле сков цу, „Бо ра Стан ко -
вић” у Бо го јев ци ма, „Мо ше
Пи ја де” у Гу ду ри ци, „Јо ван
Јо ва но вић Змај” у Хај ду чи -
ци, „До си теј Об ра до вић” у
План ди шту и „Вељ ко Вла хо -
вић” у Но вом Са ду.

Пре ма за кон ским про пи -
си ма, на ста ва ма ке дон ског
је зи ка са еле мен ти ма на ци -
о нал не кул ту ре у Ја бу ци се

од ви ја од 2012/13. школ ске
го ди не. У по чет ку је пре да -
ва ња пра ти ло са мо пе то ро
де це. За овај из бор ни пред -
мет се у овој школ ској го ди -
ни опре де ли ло три де се так
уче ни ка од пр вог до осмог
раз ре да. Зна чи, усло ви за
ова кав вид уче ња је зи ка сте -
кли су се пре се дам го ди на, а
пр ви уџ бе ник за пр ви раз ред
штам пан је 2014. го ди не,
сле де ће го ди не је штам пан
за дру ги и 2017. го ди не за
тре ћи раз ред. Још увек се че -
ка да из штам пе иза ђе уџ бе -
ник за че твр ти раз ред.

На ста ву пра те де ца раз ли -
чи тог уз ра ста и с раз ли чи тим
сте пе ном зна ња је зи ка. Ра ди
се о та ко зва ним ком би но ва -
ним оде ље њи ма. Ма ре Ка ран -
фи ло вић, пред сед ни ца од бо -
ра за обра зо ва ње при
На ци о нал ном са ве ту, из ја ви -
ла је да је у са рад њи с Пе да -
го шким за во дом Вој во ди не и
Основ ном шко лом „Го це Дел -
чев” из Ја бу ке при пре ми ла
про грам на зван „Ком би но ва -
на на ста ва – ор га ни зо ва ње и
ре а ли за ци ја вас пит но-обра -
зов не де лат но сти у ком би но -
ва ним оде ље њи ма”, али он се
још увек не при ме њу је.

Је дан од за кљу ча ка је да
тре ба да се обез бе ди кон ти -
ну и тет, да с де цом тре ба да
ра де на став ни ци ко ји до бро
по зна ју ма ке дон ски је зик, да
се на вре ме обез бе де уџ бе ни -
ци и, уко ли ко је мо гу ће, да
се у обра зов ни си стем укљу -
че ака дем ци ко ји су бес плат -
но сте кли ди пло му у Ма ке -
до ни ји. Њих има око сто.

Те мат ској кон фе рен ци ји
су при су ство ва ли в. д. ам ба -
са до ра Ре пу бли ке Се вер не
Ма ке до ни је у Бе о гра ду
Алек сан дар По по ски и ма -
ли број на став ни ка ма ке -
дон ског је зи ка.

ОКРУ ГЛИ СТО НА ТЕ МУ „МА КЕ ДОН ЦИ У СР БИ ЈИ ДА НАС И СУ ТРА”

Дру га чи ји при ступ ра ду

„Ма ке дон ци у Ср би ји да нас и
су тра”, одр жа ном 28. сеп тем бра
у Бе о гра ду, ко ји је та ко ђе фи -
нан си ра ло Ми ни стар ство.

О обра зо ва њу, кул ту ри, ин -
фор ми са њу, слу жбе ној упо тре -
би је зи ка и пи сма и по ли тич ком
ор га ни зо ва њу Ма ке до на ца у Ср -
би ји го во ри ли су пред став ни ци
ви ше удру же ња и асо ци ја ци ја.

– Циљ је био да се са гле да
по стиг ну то, као и шта је по -
треб но ура ди ти да би се са чу -
вао на ци о нал ни иден ти тет,
раз у ме се, у скла ду са за ко ни -
ма и про пи си ма у Ср би ји. Очи -
глед но је да про бле ми по сто је
у свим обла сти ма. Ве ћи на ди -
ску та на та је кон ста то ва ла да

смо за бо ра ви ли је зик. Мла ди
гу бе ин те ре со ва ње за из у ча ва -
ње ма тер њег је зи ка. Не ма мо
стра те ги ју за кул ту ру. Не зна -
мо ко је са др жа је да при ме ни -
мо. Не до вољ но је по стиг ну то и
на по љу ин фор ми са ња. Да би -
смо бо ље пред ста ви ли на шу за -
јед ни цу, тре ба ло би да ви ше
ко ри сти мо мо гућ но сти ко је
нам пру жа ју штам па ни и елек -
трон ски ме ди ји. По себ но пи та -
ње је ка ко да укљу чи мо мла де
у ак тив но сти ма ке дон ске за јед -
ни це у Ср би ји – ре као је Сла ве
Гру ев ски, ор га ни за тор окру -
глог сто ла и члан На ци о нал ног
са ве та ма ке дон ске ма њи не у
Ре пу бли ци Ср би ји.

Уче сни ци у ра ду окру глог
сто ла број ним при ме ри ма су
на гла си ли да у ак тив но сти ма
има ма ло умре жа ва ња, са рад -
ње и укљу чи ва ња ин сти ту ци ја
Ма ке до ни је да би се на нај бо -
љи на чин про мо ви са ли кул тур -
но на сле ђе, тра ди ци ја и оби ча -
ји. И овог пу та се раз го ва ра ло
о трет ма ну удру же ња, ко ја су
од стра не На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи -
не по де ље на на при зна та и не -
при зна та. То зна чи да не ма ју
исте усло ве за рад, а све то је
до ве ло до не сло ге у ма ке дон -
ској за јед ни ци.

Глав на по ру ка са окру глог
сто ла је да је по тре бан дру га -
чи ји при ступ ра ду на оства ри -
ва њу пра ва и за шти те на ци о -
нал ног ин те ре са Ма ке до на ца у
Ср би ји. По треб на је и ши ра ак -
ци ја, ка ко би се у рад за јед ни -
це укљу чи ло што ви ше струч -
ња ка. Нео п ход но је и да се
Стра те ги ја ма ке дон ске за јед -
ни це 2013–2023. до пу ни.

У ра ду окру глог сто ла су уче -
ство ва ли пред став ни ци Ам ба -
са де Ре пу бли ке Се вер не Ма ке -
до ни је у Бе о гра ду, ви ше
удру же ња, пред став ни ци Ма -
ке дон ске асо ци ја ци је би зни -
сме на у Ср би ји и не ко ли ко
чла но ва На ци о нал ног са ве та.

СИ ТУ А ЦИ ЈА У НА СТА ВИ МА КЕ ДОН СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Кон ти ну и тет, али 
и ква ли тет

Стан ко Ђор ђи јев -
ски (70) из Ја бу ке
оспо со бља вао се за
ви ше за ни ма ња, ко -
ја су му обез бе ђи ва -
ла ег зи стен ци ју за
по ро ди цу. Још од
ма лих но гу у ње му је
ти ња ла же ља да са -
чу ва успо ме ну на
мај ку Ал та ну и оца
Сто јан ча из Дре ња
(Кри ва Па лан ка).
Има ри зни цу о по ре -
клу и жи во ту сво јих
нај бли жих: по жу те -
ле фо то гра фи је, све -
до чан ства, по ре ске
књи жи це, чи тан ке
на ма ке дон ском је -
зи ку, имо вин ске из -
во де, уче нич ке књи -
жи це, тек сто ве на
ма ке дон ском је зи ку
из број них ча со пи са,
ста ри ја из да ња „Пан чев ца”...

На ста рим фо то гра фи ја ма
ове ко ве че ни су мо мен ти ка -
да му је та та у мла дим го ди -
на ма ра дио као пе кар ски по -
моћ ник у Бе о гра ду, ка да су
ру ши ли ста ру ку ћу у Ја бу ци
и гра ди ли но ву, та ти но шко -
ло ва ње у Основ ној шко ли
„Го це Дел чев” у Ја бу ци, рад
у по љу и зе мљо рад нич кој за -
дру зи у се лу, где су ње го ви
ро ди те љи на шли но ви дом.
По себ но пле не на род не но -
шње из Ма ле Цр цо ри је
(Крива Па лан ка), ко је су са
за до вољ ством обла чи ле мај -
ка и тет ка Маг да ле на.

– Брат Ми ле је ста ри ји од
ме не пет го ди на. Он је ро ђен
у Дре њу, а ја у Ја бу ци. И он
има за слу ге за ово што по се -
ду је мо, али ко лек ци ја за ме -
не име моћ ни је зна че ње,

буду ћи да жи вим на ви ше од
500 ки ло ме та ра уда ље но сти
од род ног кра ја ро ди те ља.
Њи хов жи вот ни пут је пре то -
чен у успо ме не ко је оста ју за
чи тав мој жи вот. То је не што
мо је, али ка да иза ђе у јав ност,
као да има ве ће зна че ње – ве -
ли Станко Ђор ђи јев ски.

Део ње го ве ко лек ци је на -
шао је ме сто и у док тор ској
ди сер та ци ји др Ста ни сла ва
Стан ко ви ћа „Ста тус ма ке -
дон ског је зи ка у Ре пу бли ци
Ср би ји”. У окви ру ак тив но -
сти Ма ке дон ског кул тур ног
цен тра, ових да на су би ле
ор га ни зо ва не из ло жбе у До -
му кул ту ре у Ја бу ци и Град -
ској би бли о те ци у Пан че ву,
у ко јој је ме сто на шао и део
фо то гра фи ја и до ку ме на та
из по ро дич не ри зни це
Ђорђи јев ског.

ПУ ТЕ ВИ МА АЛ ТА НЕ И СТО ЈАН ЧА ЂОР ЂИ ЈЕВ СКОГ

Ви ше од ре чи
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ЖИ ВОТ СА НЕ ЛЕ ДИ МИ ТРОВ СТА НОЈ КО ВИЋ НА РЕ ЛА ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВО –МЕЛ БУРН

„КО МАН ДУ” ОД ЖЕ НЕ НИ ЈЕ ЛА КО ПРИ ХВА ТИ ТИ

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МКЦ-а„БЛА ЖЕ КО НЕ СКИ”

Про шлост је мо ја бу дућ ност

Ау стра ли ја је мул ти кул ту рал -
на и мул ти на ци о нал на зе мља
и ко ли ко је у по чет ку те шко на -
ви ћи се на то, то ли ко је то и
по вољ ност, јер смо не ка ко сви
стран ци, а у исто вре ме сви до -
ма ћи, ка же ар хи тек та Са не ла
Ди ми тров Ста ној ко вић, по ре -
клом из Пан че ва, ко ја у Мел -
бур ну жи ви осам на ест го ди на.

l Пре ви ше од две де це ни је, с
ди пло мом бе о град ског Ар хи -
тек тон ског фа кул те та, на пу сти -
ли сте род но Пан че во и од се -
ли ли се у Ау стра ли ју. Ка ко сте
се од лу чи ли баш за ту зе мљу,
да ли сте раз ми шља ли о не кој
дру гој исе ље нич кој де сти на ци -
ји и да ли су ва ша раз ми шља -
ња ишла ка то ме да је то од ла -
зак за стал но?

– На кон за вр ше ног фа кул те -
та и не ко ли ко го ди на ис ку ства
у пан че вач ком „Пан про јек ту”
за пу ти ли смо се у Ау стра ли ју,
ма да смо раз ми шља ли и о дру -
гим зе мља ма, на ро чи то европ -
ским, да би смо би ли бли жи ро -
ди те љи ма. Кће р ка Та ма ра је
би ла ма ла и чи ни ло се да је
лак ше усу ди ти се на тај ко рак
док не поч ну школ ске оба ве зе.
Ја сам је ди ни ца и, иа ко до ста
не за ви сна и са мо стал на, ни ка -
да ни сам по ми шља ла да ћу ро -
ди те ље оста ви ти иза се бе и упу -
ти ти се у бе ли свет. Мо ји
при ја те љи су ма хом у Ср би ји,
ве ћи на род би не је у Ма ке до ни -
ји и у не ко ли ко европ ских зе -
ма ља, али у то вре ме на ше
стру ке ни су би ле мно го по пу -
лар не у европ ским зе мља ма.
Раз ма тра ли смо и од ла зак у
Ка на ду, али се ис по ста ви ло да
су ин же ње ри ја ко тра же ни у
Ау стра ли ји. И та ко је све по че -
ло...

l Ко ја је ва ша при ча у кон -
тек сту сна ла же ња у но вој сре -
ди ни?

– Се ћам се кћер ки ног и свог
ле та за Мел бурн и књи жи ца
ко је је по не ла на пут, а ко је јој
ис па да ју тик на ула ску у ави -
он, и мог ср ца ко је се му чи јер
ро ди те љи оста ју, за тим сле та -
ња у Сид неј и шет ње по сид -
неј ском ае ро дро му пре на став -
ка ле та за Мел бурн. И у тој
шет њи, раз гле да ју ћи су ве ни ре,
кће р ка и ја на и ла зи мо на
симпа тич ну пли ша ну играч ку

кен гу ра ко ја ко шта 250 ау стра -
лиј ских до ла ра, док ја са со бом
до но сим све на ше бо гат ство од
„чи та вих”, ре ци мо, пет сто ти -
нак до ла ра. Се ћам се да сам та -
да по ми сли ла да са мо сам Бог
зна у шта се упу шта мо... Али
смо – ма ло хра бро, ма ло лу до
– на ста ви ле пут и сле те ле из
срп ске хлад не зи ме и тем пе ра -
ту ре од ми нус осам у пре то пло
ау стра лиј ско ле то и + 42. Пр ва
ствар ко ју је мо је ма ло де те за -
па зи ло је сте да је та ти во лан на
„по гре шној стра ни”. Са да,
осам на ест го ди на ка сни је, кће -
р ка Та ма ра је за вр ши ла фа кул -
тет, ди пло ми ра ла на сме ру
пси хо ло ги ја и ин тер на ци о нал -
на по ли ти ка, оса мо ста ли ла се
и ра ди.

Ко ли ко год да је те шко на -
шем на ро ду у Ау стра ли ји, љу -
ди се не ка ко ипак про на ђу, на -
ро чи то ка да до би ју пр ви по сао;
он да не ка ко схва ти мо да мо -
же мо и да жр тва ипак има свр -
ху. А и кад упо зна мо дру ге љу -
де, па нам те ле фон с вре ме на
на вре ме за зво ни и схва ти мо
да ни смо са ми. Де ца се на ро -
чи то ла ко сна ла зе, они је зик
уче „на уво” и ге не рал но се ла -
ко при ла го де не че му но вом.

l Ка ко до жи вља ва те ау стра -
лиј ску ар хи тек ту ру у по ре ђе њу
са европ ском, срп ском, на ро -
чи то у од но су на сти ло ве жи -
вље ња?

– Ја сам од ста р та ра ди ла као
ар хи тек та. Ди пло ма ар хи тек -
тон ског фа кул те та у Бе о гра ду

при зна та је у Ау стра ли ји, али
је без об зи ра на то оба ве зно
ура ди ти пре по зна ва ње ди пло -
ме, тј. но стри фи ка ци ју. По сао
сам до би ла не ких шест ме се ци
по до ла ску у ту зе мљу. У то вре -
ме су се тра жи ли ин же ње ри,
али и ме ди цин ско осо бље и ра -
зни за на ти. По тра жња се из го -
ди не у го ди ну ме ња, ма да од -
ре ђе не стру ке оста ју увек
де фи ци тар не.

Што се ти че ов да шње ар хи -
тек ту ре, ни је мо гу ће по ре ди -
ти је с на шим под руч ји ма, јер
је јед но став но дру га чи ја. Мно -
го је ви ше но вих згра да у по -
ре ђе њу са Евро пом, јер је Ау -
стра ли ја мла да зе мља, та ко да
је и мно го ма ње гра ди тељ ског
на сле ђа, што је оно што је на -
ма Евро пља ни ма бли ско, а ме -
ни као ар хи тек ти на ро чи то, с
об зи ром на то да ми је за шти -
та гра ди тељ ског на сле ђа део
шко ло ва ња на фа кул те ту. Тре -
нут но ра дим на ко мер ци јал -
ним објек ти ма, као кон тро ла
из во ђе ња на те ре ну, и че сто
обу вам цо ку ле за те рен и
шлем и мо рам ре ћи да ужи -
вам у то ме. Од мај сто ра се
увек учи и иа ко ме опи су ју као
„tough but fair”, од но сно „чвр -
ста ру ка, али фер/пра вич на”,
до го ва ра мо се ре ла тив но ла -
ко. Бу де ту и љут ње, па и по -
не ка гру ба реч, али ипак зна -
ју да се од њих оче ку је са мо
ко рект но ура ђен по сао. С об -
зи ром на то да сам же на у му -
шкој ин ду стри ји, раз у мем да
„ко ман ду” од же не ни је ла ко
при хва ти ти. Али ка да се по ја -
вим у ха љи ни, са шле мом за
ко ји је за де нут цве тић и цо ку -
ла ма ко је су руч но осли ка не
и та ко ђе су на цве ти ће, све ми
опро сте и на пе тост не ста не.

l Ка ко се у Ау стра ли ји гле -
да на мул ти кул ту рал ност и су -
жи вот љу ди раз ли чи тих на ци -
о нал но сти и ра са?

– Ау стра ли ја је мул ти кул ту -
рал на и мул ти на ци о нал на зе -
мља и ко ли ко је у по чет ку те -
шко на ви ћи се на то, то ли ко
је  то и по вољ ност, јер смо не -
ка ко сви стран ци, а у исто вре -
ме сви до ма ћи. Ау стра ли ја
жи ви од ми гра на та и сви се
ми у од ре ђе ном про цен ту
при ла го ђа ва мо ло кал ним оби -
ча ји ма. Али с дру ге стра не и

ми оста вља мо пе чат на ло кал -
ном на ро ду и они то до ста ра -
до при хва та ју. Би ла сам у си -
ту а ци ји да су ми љу ди
за хва ли ли што смо до шли у
зе мљу; ка жу, све ну ли би од
до са де и јед но бој но сти да нас
не ма. Ме ни је та та Слав ко ро -
дом из Ма ке до ни је, ма ма Ле -
по са ва је из Ба на та, ком ши је
су Ру му ни, Хр ва ти, Ма ке дон -
ци, при ја те љи Ма ђа ри, ја сам
с том мул ти кул ту рал но шћу
од ра сла. У Ау стра ли ји за на -
ро де из бив ше Ју го сла ви је ка -
же мо да „при ча мо наш је зик”.
Ов де се не ка ко те раз ли ке, чи -
ни ми се, ма ње ви де. А по што
сам „за до је на” тим ша ре ни -
лом, ја с вре ме на на вре ме
одем на кон цер те ра зних на -
ро да, бу де ту и на ших сви р ки,
па љу ди и за и гра ју и за пе ва ју
кад их об у зме но стал ги ја. Бу -
де ту и поп и рок му зи ке, па и
на род ња ка, све да би се ду ши

олак ша ло. Ка да не ма кон це -
ра та, ја он да пе вам са ма. Чак
и на мо јој „Феј сбук” стра ни с
вре ме на на вре ме от пе вам, ре -
ци мо, „Би то ла, мој ро ден
крај”, за успо ме ну на та ту и
све ле пе мо мен те ко је сам
про во ди ла у Ма ке до ни ји.

l Ка ко се од ви ја ва ша сва ко -
дне ви ца?

– Не де љом пе вам у цр кве -
ном хо ру, Мел бурн има не ко -
ли ко пра во слав них цр ка ва и то
је још јед но ме сто где љу ди до -
ла зе. Из раз ли чи тих раз лога,

због ве ре, али и због дру же ња,
по др шке, по мо ћи дру ги ма...
Не рет ко на ше цр кве по се ти и
по не ки Рус, Ки нез, Ира нац...
Ле по их је по сма тра ти, за жму -
ре, слу ша ју на ше цр кве но по -
ја ње и по сле нам чак и за хва -
ле јер осе ћа ју да ту и
при па да ју. Јед ном сам би ла
ку ма при ја те љу Ју жно а фри -
кан цу. За пр о сио је мо ју при -
ја те љи цу, пра во слав ку, и же -
лео је да се вен ча ју у на шој
цр кви. Ње го ва мај ка је би ла
фа сци ни ра на чи ње ни цом да
се чак и та ко да ле ко од зе мље
ма ти це по шту ју оби ча ји. Вр -
те ла је у ру ци пра во слав ни кр -
стић ко ји је њен син до био по
кр ште њу и по на вља ла ка ко је
све што је ви де ла ја ко ле по и
да ће до ла зи ти. Ка да ме пи та -
ју да ли је ов де те шко, ка жем
да је сте, на ро чи то у по чет ку,
док се не упо зна ју кул ту ра,
оби ча ји, не овла да је зи ком. А

и до мо ви на је та ко да ле ко, ро -
ди те љи, род би на и при ја те љи.
Ма да, ка да ме пи та ју да ли бих
до шла да сам све ово зна ла,
ве ро ват но да бих. Упо зна ла
сам ов де мно го до брих љу ди,
раз ви ла се као струч њак, а су -
пруг Де јан је ку вар, па сви
ужи ва ју ка да се оку пи мо. Сла -
ве се ро ђен да ни, имен да ни,
сла ве. Наш на род не за бо ра -
вља да чу ва сво ју тра ди ци ју и
ме ни је част да бу дем део то -
га, ма кар и та ко да ле ко.

Верка Митковска

Пре сек ста ња у по гле ду очу -
ва ња је зи ка и кул ту ре ма ке -
дон ске на ци о нал не за јед ни це
у Ре пу бли ци Ср би ји ко ри -
стан је да би мо гло да се
пред ви ди шта ће се де си ти
са суд би ном је зи ка у бу дућ -
ности, ка ко би се де ло ва ло и
усме ра ва ло

У ор га ни за ци ји Ма ке дон ског
кул тур ног цен тра „Бла же Ко -
не ски”, овог ме се ца одр жа не
су две фи ло ло шко-умет нич ке
ве че ри: у До му кул ту ре у Ја -
бу ци и у Град ској би бли о те ци
у Пан че ву. Три би не су одр жа -
не под мо том „Про шлост је
мо ја бу дућ ност – очу ва ње је -
зи ка и кул ту ре ма ке дон ске на -
ци о нал не за јед ни це у Ре пу -
бли ци Ср би ји”. На ову те му су
го во ри ли др Ста ни слав Стан -
ко вић, лин гви ста, Вер ка Мит -
ков ска, фи ло лог, и Ђор ђе Ге -
но вић, фи ло лог. Пре да ва ња су
на мет ну ла број на пи та ња, по -
чев од то га шта ће се де си ти у
бу дућ но сти с је зи ком и ка ко
и у ком прав цу тре ба де ло ва -
ти да би се очу вао ма тер њи је -
зик до се ље ни ка и њи хо вих по -
то ма ка.

Из на уч ног аспек та, Стан ко -
вић је при бли жио си ту а ци ју у
ве зи са очу ва њем и из у ча ва -
њем ма ке дон ског је зи ка у Ср -
би ји, што је од ве ли ке ва жно -

сти за иден ти тет чи та вог јед -
ног на рода.

По треб но ве ће ан га жо ва ње

– Очу ва ње је зи ка је про блем
ко ји тра жи по све ће ност. Ис -
тра жи вач ким ра дом смо об у -
хва ти ли 448 ис пи та ни ка, од
Су бо ти це до Вра ња. Раз го ва -
ра ли смо с љу ди ма ро ђе ним у
Ср би ји и они ма ко ји су се до -
се ли ли у ову др жа ву. На том
пла ну је ра ди ла и ко ле ги ни ца
Лил ја на Ла за ре ска из Пан -

чева. До би је ни ре зул та ти по -
ка зу ју ви сок сте пен угро же но -
сти ма ке дон ског је зи ка код
при пад ни ка ма ке дон ске ма -
њи не у Ср би ји. Мла де ге не ра -
ци је рет ко го во ре ма ке дон ски
је зик, њи хов пр ви је зик је у
нај ве ћој ме ри да нас срп ски –
ре као је Стан ко вић.

По се ти о ци три би на упо зна -
ли су се и са из у ча ва њем ма -
ке дон ског је зи ка у шко лама у
Ср би ји (као из бор ног пред ме -
та). Ука за но је на недо вољно

ан га жо ва ње ма ке дон ске за јед -
ни це у ве зи са очу ва њем је зи -
ка на овим про сто ри ма. За
крат ко вре ме, због то га што се
ма тер њи је зик не го во ри у по -
ро ди ца ма, не учи у шко ла ма
и, уоп ште, не пре но си мла дим
ге не ра ци ја ма, при су ство Ма -
ке до на ца на овим про сто ри ма
би ће са мо исто ри ја. Зна чи, по -
треб но је да се пре ду зму
озбиљ ни ко ра ци. Из ис тра жи -
ва ња про из ла зи још јед на
исти на – да се ма ке дон ски је -

зик нај бо ље очу вао у План ди -
шту, где жи ве до се ље ни ци из
Ма ле Пре спе. То по твр ђу ју и
тон ски за пи си. На фи ло ло -
шким ве че ри ма Ге но вић је
про чи тао не ко ли ко пи са них
ка зи ва ња жи те ља Ја бу ке и
План ди шта.

Је зик је на ша до мо ви на

Ипак, ма ке дон ски ди ја лек ти
у Вој во ди ни су ин те ре сант ни.
На њи хо во фор ми ра ње ути че
до се ља ва ње са из дво је них ге -
о граф ских под руч ја у но ва на -
се ља. Да нас су нај ин те ре сант -
ни је ет но лин гви стич ке за -
јед ни це у Ја бу ци, План ди шту
и Ка ча ре ву, где жи ви нај ве ћи
број од око је да на ест хи ља да
до се ље ни ка из Ма ке до ни је у
Вој во ди ни.

Ре пу бли ка Ср би ја омо гу ћа -
ва да се чу ва ју, не гу ју и уче је -
зи ци ма њин ских за јед ни ца.
Али са ми Ма ке дон ци не до -
вољ но ко ри сте те мо гућ но сти.
Мла дим ге не ра ци ја ма тре ба
че шће да се об ја шња ва ко ли -
ко је ле по да го во ре је зик сво -
јих пре да ка, да би и на тај на -
чин има ли ја чу спо ну са
ста рим ог њи шти ма ро ди те ља,
пре ма прин ци пу Бла жа
Конеског, „је зик је на ша
домо вина”.

– Дра го ми је што сте ука за -
ли на то ко ли ко је ва жно да се

наш је зик не гу је и учи. Сва ка -
ко ово на и ла зи на аде ква тан
од зив у ов да шњој јав но сти и
ши ре. На ша др жа ва пре по зна -
је за ла га ње за афир ма ци ју кул -
тур ног на сле ђа и очу ва ња је зи -
ка и по др жа ва ова кве
ак тив но сти – ре као је Алек сан -
дар По пов ски, в. д. ам ба са до -
ра Ре пу бли ке Се вер не Ма ке до -
ни је у Бе о гра ду.

У окви ру ових ве че ри у оба
ме ста би ла је отво ре на из ло -
жба фо то гра фи ја из при ват не
ар хи ве Стан ка Ђор ђи јев ског из
Ја бу ке. У Град ској би бли о те ци
је отво рен и ма ке дон ски ку -
так, с књи га ма на ма ке дон -
ском је зи ку. Го сти су има ли
при ли ку да слу ша ју из вор не
ма ке дон ске пе сме и да за јед -
но с пе вач ким гру па ма „Ја бу -
ка” из Ја бу ке и удру же ња
„Маке дон ски би се ри” из
План ди шта за пе ва ју и за и гра -
ју. Ова кви све о бу хват ни про -
јек ти има ју ве ли ко зна че ње за
Ма ке дон це у Ср би ји, а Ми ни -
стар ство спољ них по сло ва Ре -
пу бли ке Се вер не Ма ке до ни је
и ма ке дон ска ам ба са да у Бе о -
гра ду их по др жа ва ју, ка ко фи -
нан сиј ски, та ко и сво јим при -
су ством.

Вред не же не из „Ет но кут ка”
из Ка ча ре ва при пре ми ле су ма -
ке дон ске спе ци ја ли те те за оба
дру же ња.



Со ња Ан до нов, пред сед ни ца
удру же ња „Бран ко Чај ка”.

Ко пе ва, зло не ми сли

Ми ло звуч ним гла сом и из вед -
бом ви ше пе са ма („Ста ре успо -
ме не”, „Где има та кве ле по те”,
„Хај де, ми ло мо је”...) пу бли ку
је осво јио во кал ни со ли ста
Удру же ња – Дра ги ша Авра мов -
ски. Мла ди фол кло ри сти су
иза зва ли по себ но оду ше вље ње
ко ре о гра фи јом Сне жа не Еф ко -
ске „Би ља на плат но бе ле ше”,
али и дру гим на сту пи ма. Го сти
из Ср би је су би ли на гра ђе ни
по себ ним апла у зом пу бли ке.

Основ на по ру ка са овог из -
ван ред ног дру же ња у Те то ву је -
сте да се на ста ви ми си ја збли -
жа ва ња и са рад ња не са мо
из ме ђу ова два брат ска на ро да
не го и са свим дру ги ма на овим
про сто ри ма. Пе вач ка гру па из
Ја бу ке по зва ла је љу ба зне

дома ћи не да уз вра те по се ту,
што је и при хва ће но.

Ја бу ча ни су про ду жи ли пут
ка Ско пљу, а за тим ка Кри вој
Па лан ци, но се ћи пре див не ути -
ске из Те то ва, по себ но из ма на -
сти ра Ле шак, у ко јем су но ћи -
ли. Пут ком би јем од Ско пља до
Па лан ке као да је про ле тео, бу -
ду ћи да су се љу ди не пре ста но
при се ћа ли ко је ода кле: из Пса -
че, Дла бо чи це, Ко ноп ни це, Цр -
цо ри је, Огу та или из са мог гра -
да. Убр зо по при сти за њу у град
у са ли Цен тра за кул ту ру по че -
ло је дру же ње пе вач ке гру пе из
Ја бу ке и КУД-а „8. ок то бар” из
Кри ве Па лан ке, ко ји ове го ди -
не сла ви че тр де сет пет го ди на
по сто ја ња.

Отва ра ју ћи кон церт, у име
до ма ћи на, Би ља на На у мо ва
То шев ски је на гла си ла:

– Фол клор ни рит мо ви, пе -
сме и игре не зна ју за гра ни це,
а код нас ка же мо: ко пе ва, зло
не ми сли. Ве че рас, са сви ма ва -
ма, ов де у са ли пру жа мо ру ку
за јед нич ком пра зни ку ме ло ди -
ја и сти хо ва, игре и пе сме, то -
ли ко бли ским и сат ка ним од
свих нас. Ве че ра шњи кон церт
је пре кра сан при мер ја ког при -
ја тељ ства и до бро су сед ства из -
ме ђу на ше две зе мље.

Украт ко, пу бли ка се упо зна -
ла с по стиг ну ћи ма фол кло ри -
ста, ко ји има ју бо гат ре пер то -
ар с де се так ко ре о гра фи ја и
150 чла но ва, пре те жно мла дих,

ко ји су у жи во пи сним но шња -
ма на сту па ли на ин тер на ци о -
нал ним фе сти ва ли ма у САД,
Ита ли ји, Пољ ској, Ру му ни ји,
Не мач кој, Че шкој, Ср би ји, Ма -
ђар ској, Бу гар ској, Сло вач кој...

При бли жи ли кул тур но
насле ђе

Го сти из Ја бу ке, се ла у ко јем ве -
ли ки број жи те ља по ти че из
кри во па ла нач ког кра ја, за јед но
с до ма ћи ни ма пе ва ли су и игра -
ли уз зву ке фол кло ра две ју зе -
ма ља – Се вер не Ма ке до ни је и
Ср би је. Ја бу ча ни као да су се
пе сма ма и ме ло ди ја ма вра ћа ли
у род ни крај. С ве ли ком љу ба -
вљу су пе ва ли пе сме: „Мир ја но,
мо ме, Мир ја но”, „Еле но ћер ко”,
„Ше ћер на”, „Го пра ти ле де до на
пла ни на”, „Ла жи, ла жи, Ве ре”...,
иза зи ва ју ћи ова ци је.

Мла ди игра чи су се пред ста -
ви ли спле том ма ке дон ских ко -
ла и до ча ра ва ли кул тур но на -
сле ђе Ма ке до ни је игром,
пе сма ма и но шња ма. Ко ре о -
гра фи јом „Тре се ни ца” и дру -
гим ко ли ма и го сти и до ма ћи -
ни из ма мљи ва ли су апла у зе.

– Ма шта ли смо да јед ног да -
на го сту је мо у Ма ке до ни ји. Ето,
де си ло се и то. Иза зов је да на -
сту пиш у Те то ву, Кри вој Па лан -
ци или у не ком дру гом гра ду у
до мо ви ни. И по ред то га што
има мо ду го го ди шње пе вач ко
ис ку ство, го то во сви смо ама те -
ри, је ди но су про фе си о нал ци
Ми ле Мак си мо вић, ру ко во ди -
лац пе вач ке гру пе и Дра ган Це -
лев ски, ду го го ди шња пр ва тру -
ба у Бе о град ској фил хар мо ни ји,
ко ји нам се при дру жу је ка да не -
ма дру ге про фе си о нал не оба ве -
зе – ка же Вен че Јо ва нов ски,
пред сед ник удру же ња „Ја бу ка”.

На кра ју је би ло вре ме на и за
дру же ње с до ма ћи ни ма из Цен -
тра за кул ту ру у Кри вој Па лан -
ци, као и са чла но ви ма пе вач ке
гру пе „Рас пе ва ни Па лан ча ни”.
На кон кон цер та две пе вач ке
гру пе су не ис црп но раз ме њи ва -
ле сво је ре пер то а ре пу на два са -
та. Пе вач ка гру па „Ја бу ка” ре а -
ли зо ва ла је го сто ва ње у Те то ву,
Ско пљу и Кри вој Па лан ци уз
по др шку Вла де Ре пу бли ке Се -
вер не Ма ке до ни је.

Петак, 22. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ја бу ча ни на сту пи ли
на кон цер ти ма у
Тето ву и Кри вој
Палан ци

Го сти из Ср би је
награ ђе ни по себ ним
апла у зом пу бли ке

Де се ти не ен ту зи ја ста с му зич -
ким ис ку ством, чла но ви пе вач -
ке гру пе „Ја бу ка” из Ја бу ке, 2.
и 3. но вем бра го сто ва ле су у Те -
то ву и Кри вој Па лан ци. Пре ле -
пим ма ке дон ским пе сма ма
„Јо ва но, Јо ван ке” и „Еле но ћер -
ко” и срп ским ме ло ди ја ма „Та -
ко ми не до ста јеш” и „Оста ри -
ћу” пред ста ви ли су се на
кон цер ту Удру же ња Ср ба и Ма -
ке до на ца КУД „Бран ко Чај ка”
из Те то ва, ко ји је одр жан 2. но -
вем бра пред пре пу ном са лом
Цен тра за кул ту ру „Иљо Ан те -
ски – СМОК”.

– Овај до га ђај је на ша глав -
на ак тив ност с ци љем за шти те
не по крет ног и не ма те ри јал ног
кул тур ног на сле ђа, а ор га ни зо -
ван је у окви ру про јек та „Екс -
пе ри мен тал но-еду ка тив не ра -
ди о ни це за фол клор”, ко ји је
по др жа ло Ми ни стар ство кул -
ту ре Ре пу бли ке Се вер не Ма ке -
до ни је. По себ но нам је дра го
што смо оства ри ли са рад њу с
пе вач ком гру пом из Ја бу ке. Ве -
че рас су, по ред на ших уче сни -
ка, на сту пи ли и го сти из Вра -
ња, глу мац Дра ган Стан ко вић
из На род ног по зо ри шта „Бо ра
Стан ко вић” и Ти ја на Вуч ко вић,
из во де ћи мо но ло ге и пе сме из
де ла „Ко шта на” – ис та кла је

ГО СТО ВА ЊЕ ПЕ ВАЧ КЕ ГРУ ПЕ „ЈА БУ КА” У СЕВЕРНОЈ МА КЕ ДО НИ ЈИ

ПЕ СМОМ И ИГРОМ ДО ПРИ ЈА ТЕЉ СТА ВА
НА 64. САЈ МУ КЊИ ГА У БЕ О ГРА ДУ

Кључ на вра ти ма ле по те
На сту пи ло 490
изда ва ча, од ко јих
90 из ино стран ства

Сво јим де ли ма се
пред ста ви ли и
македон ски аутори
Фи лип Дим ко ски и
Ли ља на Пан де ва

Ово го ди шњи, 64. ме ђу на род -
ни са јам књи га у Бе о гра ду,
одр жан кра јем про шлог ме се -
ца, био је при ли ка да се на јед -
ном ме сту са гле да део го ди -
шњег пре се ка из да вач ке
про дук ци је у на шој зе мљи и
да се пред ста ве из да ва чи и пи -
сци из ино стран ства. На Сај -
му је на сту пи ло 490 из да ва ча,
од ко јих 90 из ино стран ства.
Ви ше од хи ља ду уче сни ка се
пред ста ви ло са 685 про гра ма.
Са мо у јед ном да ну са јам је
по се ти ло 40.000 љу ди.

Про мо ци јом сво јих књи га
на сај му су се пред ста ви ли
ма ке дон ски ау то ри Фи лип
Дим ко ски и Љи ља на Пан де -
ва. На штан ду из да вач ке куће
„Ал ма” про мо ви сан је ро ман
„До ји ља” Љи ља не Пан де ве
(на срп ски је зик га је пре ве ла
Ма ри ца Гво зде но вић Ми ло -
ше вић). Про мо ци ји су при су -
ство ва ле ау тор ка Пан де ва,
пре во ди лац, пред став ни ци
из да вач ке ку ће „Ал ма”, пи сци
и љу би те љи књи ге и по се ти о -
ци сај ма. Ма ке дон ско из да ње
овог ро ма на об ја ви ла је из да -

вач ка ку ћа „Кул ту ра” и оно је
но си лац на гра де „Сто ле
Попов” Дру штва пи са ца
Маке до ни је.

У окви ру пред ста вља ња Ба -
нат ског кул тур ног цен тра Но -
вог Ми ло ше ва, би ло је пред -
ста вље но срп ско из да ње
књи ге за де цу „За јед но да ра -
сте мо” ма ке дон ског пе сни ка
Фи ли па Дим ко ског. Ма ке дон -
ско и срп ско из да ње ове књи -
ге су већ по пу лар ни ме ђу мла -
дим чи та о ци ма у Ср би ји,
Ма ке до ни ји и Хр ват ској.
Књи га је до са да до жи ве ла ви -
ше од пет на ест пред ста вља ња
у ре ги о ну. Јед на од про мо ција

је одр жа на у Основ ној шко ли
„Го це Дел чев” у Ја бу ци. Ау тор
Дим ко ски је до био при зна ње
„Књи жев но пе ро” за нај бо љу
књи гу за де цу у ре ги о ну од
Хр ват ског књи жев ног дру -
штва, пре сти жну пла ке ту „Си -
мо Цу цић” на ма ни фе ста ци ји
у Но вом Ми ло ше ву и на гра ду
Удру же ња про свет них рад ни -
ка – књи жев них ства ра ла ца
Ма ке до ни је. Књи гу је пре ве -
ла мр Сне жа на Алек сић Ста -
ној ло вић, илу стра ци је је ура -
ди ла Алек сан дра Аце ска, а
уред ник из да ња је по зна ти
срп ски пи сац Ра до ван Вла хо -
вић. Ау тор је до бит ник ово го -
ди шњег нај ви шег град ског
при зна ња – ди пло ме „3. но -
вем бар” Гра да При ле па, за
афир ма ци ју ма ке дон ског је -
зи ка и обра зо ва ња.

– По ет ски по рив је код ме -
не еруп тив ни вул кан ко ји не
мо же да се спре чи и уга си.
Пи са ње и ре ци то ва ње мо је

по е зи је су мо мен ти у ко ји ма
нај ви ше при па дам се би, раз -
ме на емо ци је с пу бли ком је
из вор огром не ко ли чи не по -
зи тив не енер ги је и ка да сте
за до вољ ни са мим со бом у од -
но су на на пи са но и ка да пу -
бли ка то во ли, вред ну је и
при хва та, на гра де до ла зе као
по твр да, кру на и под сти цај.
По е зи ја има кључ од вра та ле -
по те, му дро сти и људ ско сти,
за то сам пун ве ре и на де да
пре ко умет но сти зи да мо ба -
шту љу ба ви – ре као је Дим -
ко ски.

На Бе о град ском сај му
књи га, на за јед нич ком штан -
ду По кра јин ског се кре та ри -
ја та обра зо ва ња, про пи са и
упра ве ма њин ских за јед ни -
ца, пред ста ви ли су се из да -
ва чи на ци о нал них за јед ни ца
ко ји жи ве и ра де у Вој во ди -
ни. Циљ је да се и на овај на -
чин Вој во ди на пред ста ви као
мул ти на ци о нал на сре ди на.
Ме ђу књи га ма на ру мун -
ском, сло вач ком, ма ђар ском,
укра јин ском, хр ват ском, бу -
ње вач ком, ру син ском и дру -
гим је зи ци ма би ли су из ло -
же ни и нај но ви ји на сло ви
НИУ МИ ИЦ-а.

ДА НИ ПО ВР ТА РА – ГЛО ГОЊ СКА ЈЕ СЕН

Ку пус је њи хов бренд
По во дом тра ди ци о нал не ма -
ни фе ста ци је „Да ни по вр та ра  –
Гло гоњ ска је сен”, по пу лар но
на зва не „Ку пу си ја да”, 27. ок то -
бра је на се о ској пи ја ци и тр гу
ис пред Цр кве Све тог Пе тра и
Па вла при ре ђен ве ли ки је се њи
са јам по вр ћа и ет но хра не. По -
ред про из во ђа ча из се ла, ову
ма ни фе ста ци ју по се ћу ју и по -
љо при вред ни ци из су сед них
ме ста. Сво је про из во де су пла -
си ра ла и удру же ња же на, ви -
на ра, пче ла ра и дру гих вред -
них про из во ђа ча хра не и пи ћа.

По се ти о ци су нај ве ће ин те ре -
со ва ње по ка за ли за ку пус (по це -
ни од 20 ди на ра по ки ло гра му),
кром пир, пра зи лук, кар фи ол...
Три де се так про из во ђа ча ку пу са
не стр пљи во је че ка ло про гла ше -
ње по бед ни ка. Пр во ме сто за
нај ве ћи при ме рак ку пу са (те жак
6.250 гра ма) осво јио је Го ран
Спа сић, дру го Ма ри нел Му цуљ
(5.750 гра ма), а тре ће Бо ра Спа -
сић (4.700 грама).

– За до вољ ство је огром но и
обо стра но, бу ду ћи да је из го -
ди не у го ди ну ова ма ни фе ста -
ци ја све по пу лар ни ја. Раз ми -
шља мо да од сле де ће го ди не
„Гло гоњ ска је сен” тра је ба рем
два да на. Ве ли ке про бле ме по -
љо при вред ни ци ма је за да ла је -
се ња су ша. Ра зу мљи во, на вод -
ња ва ње по ве ћа ва тро шко ве, али
се ове го ди не то ни је од ра зи ло
на це ну ку пу са. Раз ми шља мо да
се ку пу сом пред ста ви мо и на
ино стра ном тр жи шту, али је за

из воз по треб на ве ћа и по у зда -
ни ја про из вод ња. Про из во ђа чи
ће, као и прет ход них го ди на,
ку пус пла си ра ти на пи ја ца ма у
Пан че ву, Бор чи и дру гим окол -
ним ме сти ма – ка же Да ни ел
Вуч ков ски, пред сед ник Удру же -
ња ба што ва на из Гло го ња.

Без ма ло се сви Гло гоњ ци ак -
тив но ба ве по вр тар ском про из -
вод њом, а ве ли ки број њих про -
из во ди и за про да ју. Нај ви ше се
про из во де ку пус и кром пир и по
то ме су пре по зна тљи ви. По зна -
ти су и по про из вод њи па ра дај -
за, па при ка, мла дог лу ка, кар -
фи о ла и бро ко ли ја, а у по след ње
вре ме по сто ји тен ден ци ја да се
све ви ше про из во ди и по вр ће с
кра ћом ве ге та ци јом, као што су
спа наћ, рот кви це и бо ра ни ја.

И Дра ги ца Об у чи на из Гло -
го ња одав но се при хва ти ла
про из вод ње по вр ћа, углав ном
за по тре бе до ма ћин ства. И у
ње ном до ма ћин ству су ку пус и
кром пир у пр вом пла ну.

– Се ло је се ло, сра мо та је да
иде мо на пи јац за ки ло грам
кром пи ра. Све сни смо да по -
вр тар ство тра жи ве ли ки труд
и да је под ве дрим не бом род

не из ве стан, али ва жни је од
све га је да се на тр пе зу из не се
здра ва хра на – ка же Дра ги ца
Об у чи на.

Алек сан дар Ла за рев ски (71
го ди на) пред у сре тљи во нам је
об ја снио да је у гло гоњ ском
ата ру за сту пље но пет вр ста ку -
пу са, али он се углав ном опре -
де љу је за „бра во” или фу то шки.

– Нај ва жни је је да оно што
се ну ди на пи ја ци бу де ква ли -
тет но. Са мо та ко се сти че по -
ве ре ње код ку па ца. Мо ја по ро -
ди ца по ти че из ку ма нов ског
кра ја. И у Гло го њу и у Ма ке до -
ни ји су рет ка се о ска до ма ћин -
ства без ба ште. Гло гоњ ска зе -
мља је плод на. Љу ди се сна ла зе
ка ко зна ју и уме ју, од га ја ју по -
вр ће за сво је по тре бе, а ако не -
што пре о ста не, и за пи ја цу –
об ја шња ва Ла за рев ски.

Пред ве ли ким бро јем по се -
ти ла ца из се ла и окол них ме -
ста на сту пи ли су фол кло ра ши
из сек ци ја До ма кул ту ре и дру -
шта ва „Ве се ли ја” и „Је дин -
ство”, а уче ни ци Основ не шко -
ле „4. ок то бар” из ве ли су
при го дан ре ци тал.
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Австралија е мултикултурна
и мултинационална земја и
колку и да е тешко на почето-
кот тоа да се прифати, исто
така тоа е и поволност, би-
дејќи на некој начин сите сме
странци, а истовремено сите
и домашни, вели архитектка-
та Санела Димитров Ста-
нојковиќ, со потекло од Пан-
чево, која во Мелбурн живее
осумнаесет години.

l Пред повеќе од две децении
со диплома од белградскиот
Архитектонски факултет сте
го напуштиле родното Пан-
чево и сте се преселиле во
Австралија. Како сте се одлу-
чиле баш за оваа земја, дали
сте размислувале за некоја
друга иселеничка дестина-
ција, дали вашите размислу-
вања оделе во насока дека
иселувањето е засекогаш?

-По завршувањето на фа-
култетот, и по неколку го-
дишното работно искуство
во ,,Панпроект’’ се упативме
за Австралија, меѓутоа раз-
мислувавме и за некои ев-
ропски дестинации, се со цел
да сме поблиску до родители-
те. Ќерката Тамара беше се-
уште мала, и полесно беше да
се одлучиме на тој чекор до-
дека не почне со училишните
обврски. Јас сум единица, иа-
ко доста независна и само-
стојна, никогаш не помислу-
вав дека ќе ги напуштам ро-
дителите и ќе се упатам во бе-
лиот свет. Најголем број од
миоте пријатели се во Србија,
голем дел од роднините се во
Македонија и во неколку ев-
ропски земји. Но во тоа време
нашите професии не беа по-
пуларни 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 за-
едно со мојата ќерка за Мел-
бурн и книгичките који ги по-
несе за по пат, а кои и испаѓаа
на влезот во авионот, моето
срце кое се мачи бидејќи ро-
дителите останаа, потоа сле-
тувањето во Сиднеј, шетање-

ЖИВОТОТ НА САНЕЛА ДИМИТРОВ СТАНОЈКОВИЌ НА РЕЛАЦИЈА ПАНЧЕВО - МЕЛБУРН

„НАРЕДБА” ОД ЖЕНА НЕ Е ЛЕСНО ДА СЕ ПРИФАТИ

ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА МКЦ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ”

МИНАТОТО Е МОЈА ИДНИНА

то по аеродромот пред про-
должувањето на летот за Мел-
бурн. При таа прошетка, раз-
гледувајќи ги сувенирите јас и
ќерка ми наидуваме на симпа-
тична кадифена играчка кен-
гур, која чинеше околу 250
австралиски долари, додека
јас со себе го носев целокуп-
ното наше богатство од околу
500 австралиски долари. Се
сеќавам дека си помислив де-
ка само сам Бог знае во што се
впуштаме... Но храбро и по-
малку лудо го продолживме
својот пат и слетавме од лад-
ната српска зима -8, во пре-
топлото австралиско лето на
+ 42 степени. Првата работа
што моето мало дете ја приме-
ти е дека на тато воланот е на
,,погрешната страна’’. Сега,
осумнаесет години подоцна,
ќерката Тамара заврши фа-
култет, дипломирала на насо-
ката психологија и интерна-
ционална политика и работи.

Колку и да е тешко на на-
шите луѓе во Австралија, се-
пак се пронаоѓаат, особено по
наоѓањето на вистинска ра-
бота, тогаш сфаќаме дека мо-
жеме и дека жртвата сепак
има смисла. Запознаваме и
други луѓе и одвреме навреме

телефонот ќе заѕвони и сфа-
ќаме дека не сме сами. Децата
особено лесно се прилагоду-
ваат, јазикот го учат ,,на уво’’
и генерално лесно се прилаго-
дуваат на новата средина.
l Како ја доживувате австра-
лиската архитектура, според-
бено со европската и српска-
та, особено во однос на сти-
лот на живеење?

Јас од самиот почетко рабо-
тев како архитект, бидејќи
дипломата од белградскиот
Архитектонски факултет е
призната во Австралија, но
без разлика на тоа нострифи-
кацијата е задолжителна. Ра-
ботата ја добив по 6 месеци
по доаѓањето во таа земја. Во
тоа време се бараа архитекти,
медицински работници како
и разни занаети. Побарувач-
ката со текот на времето се
менува, но некои професии се
секогаш дефицитарни.

Што се однесува до архитек-
турата, невозможно е да се
спореди со нашата, бидејќи ед-
ноставно се различни. Поб-
ројни се новите градби спо-
редбено со Европа, бидејќи
Австралија е млада земја, така
што градежното наследство е
значително помало, што е

блиску за нас европјаните,
особено на мене како архи-
тект, бидејќи заштитата на на-
следството е дел од моето шко-
лување на факултетот. Во мо-
ментов работам на комерцио-
нални објекти, како контрола
на работата на терен, често
обувам работнички цокули за
терен и шлем и морам да ка-
жам дека уживам во тоа. Од
мајсторите секогаш може да се
научи, иако ме опишуваат ка-
ко “tough but fair”, строга но
праведна, договорот оди рела-
тивно лесно. Понекогаш има и
лутење и по некој груб збор, но
сепак знаат дека од нив се оче-
кува коректно завршена рабо-
та. Со оглед на тоа дека сум же-
на, во машка индустрија, раз-
бирам 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 фун-
кционира мултикултурата, и
соживотот на луѓе од различ-
ни националности и раси?

Австралија е мултикултур-
на и мултинационална земја и

колку и да е тешко на почето-
кот тоа да се прифати, истот
така тоа е и поволност би-
дејќи во неа сите се на некој
начин странци, а истовреме-
но се сите и домашни. Авст-
ралија 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 по-
тонале во едноличност и до-
сада доколку не нема нас.
Мојот татко Славко родум е
од Македонија, мајка ми Ле-
посава е од Банат, соседите се
Романци, Хрвати, Македон-
ци, пријатели Унгарци, така
што јас имам израснато во
мултикултурна заедница. Во
Австралија за луѓето од пора-
нешна Југославија велиме де-
ка „зборуваме наш јазик“. Ов-
де ми се чини дека разликите
се помалку видливи. Бидејќи
јас сум „задоена“ со тоа шаре-
нило, од време навреме одам
на концерти на разни народи,
понекогаш има и наши свир-
ки, 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 се-
којдневие?

– Во недела пеам во црков-
ниот хор, во Мелбурн има не-
колку православни цркви, ка-
де 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 заблоаго-
даруваат, 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. Не-
говата мајка била фасцинира-
на од фактот дека и толку да-
леку од матичната земја се по-
читува традицијата. Го врте-
ше православниот крст во ра-
це кој нејзиниот син го добил
по крштевката и повторува-
ше како сето тоа што го виде-
ла било премногу убаво и ве-
ти дека ќе доаѓа.

Кога ме прашуваат дали е
тешко, велам да, особено на
почетокот додека да се запоз-
нае културата, обичаите и да
се совлада јазикот. Таткови-
ната, 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 собере-
ме. Се слават родендени,
имендени, слави. Нашиот на-
род не заборава да ја чува
традицијата и чест ми е да
бидам дел од тоа, макар и
толку далеку.

Верка Митковска

Пресекот за состојбата за за-
чувување на јазикот и култу-
рата на македонската нацио-
нална заедница во Репулика
Србија е користен за да може
да се предвиди што ќе се случи
со судбината на јазикот во ид-
нина, да се дејствува и насочува

Во организација на Македон-
ски културен центар „Блаже
Конески”, Панчево, во текот
на овој месец се одржани две
филолошко – уметнички ве-
чери: во Домот на Култура во
Јабука и во Градска библиоте-
ка во Панчево. Трибините се
одржани под мото „Минатото
е моја иднина – зачувување
на јазикот и културата на ма-
кедонската национална заед-
ница во Република Србија“.
На оваа тема зборуваа др Ста-
нислав Станковиќ, лингвист,
Верка Митковска, филолог и
Ѓорѓе Геновиќ, филолог. Пред-
авањата наметнаа повеќе пра-
шања, почнувајки од тоа што
ќе се случи во иднина со суд-
бината 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, Станко-
виќ ја доближи состојбата со
зачувувањето и изучувањето
на македонскиот јазик во

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 оп-
фативме 448 испитаници, од
Суботица до Врање. Разгова-
равме со луѓе родени во
Србија и со оние кои се досе-
лиле во оваа држава. На тој
план има работено и колешка-
та Лилјана Лазареска од Пан-
чево. Добиените резултати 

покажуваат висок степен на
загрозеност на македонскиот
јазик кај припадниците на
македонското малцинство во
Србија. Младите генерации
мошне ретко зборуваат маке-
донски јазик, нивниот прв
јазик, во најголема мера де-
нес е српскиот јазик, рече
Станковиќ.

Посетителите на трибините
беа запознаени и со изучува-
њето на македонскиот јазик во
училиштата во Србија, (како
изборен предмет). Укажано е
на недоволното ангажирање

на македонската заедница, во
врска со зачувувањето на јази-
кот на овие простори. За крат-
ко време, поради тоа што
мајчин јазик не се зборува во
семејствата, не се учи во учи-
лиштата и воопшто, не се пре-
несува на младите генерации,
присуството на Македонците
на овие простори ќе биде само
историја. Значи, потребно е да
се превземат сериозни чекори.
Од истражувањата произлегу-
ва уште една вистина – дека
македонскиот јазик најдобро
го чуваат во Пландиште, досе-

леници од Мала Преспа.
Потврда за тоа се и тонски за-
писи. На филолошките вечери
Геновиќ прочита неколку ка-
жувања од жители на Јабука и
Пландиште.

Јазикот е наша татковина

Сепак, македонските
дијалекти во Војводина се ин-
тересни. Врз формирањето на
соодветни дијалекти влијае
доселувањето од одделни гео-
графски подрачја во нови на-
селби. Денес се најинтересни
етнолингвистичките заедни-
ци во Јабука, Пландиште и
Качарево каде што, живее
најголем број од околу едина-
есет илјади жители доселени
од Македонија во Војводина.

Република Србија дава
можност да се чуваат, негува-
ат и учат јазиците на малцин-
ските заедници. Тие можнос-
ти самите Македонци недо-
волно ги користат. На млади-
те 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 спо-
на со старите огништа на ро-
дителите, според принципот
на Блаже Конески „јазикот е
наша татковина”.

– Драго ми е што укажувате
колку е важно да се негува и

учи нашиот јазик. Секако ова
наидува на соодветен одsив во
овдешната јавност и поширо-
ко. Нашата држава ги препоз-
нава залагањата за афирма-
ција на културното наследство
и зачувувањето на јазикот и
подржува вакви активности -
рече Александар Поповски, в.
д. амбасадор на Република Се-
верна Македонија во Белград. 

Во рамките на овие вечери
и во двете места беа отворени
изложби од приватната архи-
ва на Станко Ѓорѓиевски од
Јабука. Во Градската библио-
тека е отворено македонско
катче, со книги на македон-
ски јазик. Гостите имаа при-
лика да слушнат изворни ма-
кедонски песни и заедно со
пеачките групи „Јабука” од
Јабука и Здружението „Маке-
донски бисери” од Пландиш-
те, да запеат и заиграт. Вакви
сеопфатни проекти имаат го-
лемо значење за Македонците
во Србија, а Министерството
за надворешни работи на Ре-
публика Северна Македонија
и Македонската амбасада во
Белград ги подржуваат, како
финансијски, така и со своето
присуство.

Вредните жени од „Етно –
катче” од Качарево подгот-
вија македонски специјалите-
ти за двете дружења.



раорци посебни одушевувања
предизвикаа со кореогра-
фијата на Снежана Ефковска –
„Билјана платно белеше”, но и
со други настапи. Гостите од
Србија од публиката беа на-
градени со посебен аплауз.

Основна порака од оваа из-
вонредно другарување во Те-
тово е да се продолжи со ми-
сијата – зближување и сора-
ботка не само помеѓу овие
братски народи, но и со сите
други на овие простори. Пе-
ачката група од Јабука, ги по-
кани љубезните домаќини
идната година да возвратат
посета, што е и прифатено.

Јабучани го продолжиа па-
тот кон Скопје, а потоа кон
Крива Паланка, со преубави
впечатоци понесени од Тетово,
а посебно од манастирот Ле-
шaк, каде што ноќеваа. Патот
со комби од Скопје до Палан-
ка, како да го минуваа забрза-
но, бидејки луѓето се надовр-
зуваа со своите сеќавања кој е
од каде: од Псача, Длабочица,
Конопница, Црцорија, Огут
или од самиот градот. Накрат-
ко по пристигнувањето во гра-
дот, 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:

„Фолклорните ритми, песни и
танци не знаат за граница, а кај
нас велиме “кој пее зло не мис-
ли”. Вечерва со сите вас овде во
салата подаваме рака на заед-
нички празник на мелодиите и
стиховите, играта и песната,
толку блиски и сакани од сите
нас. Вечерашниов концерт е
прекрасен пример на силното
пријателство и добрососедст-
во меѓу нашите две земји. 

Накратко, публиката беше
запознаена со постигнувањата
на играорците кои имаат богат
репертоар со десеттина коре-
ографии и 150 членови, пре-
тежно млади, кои со живопис-
ни носии настапувале на ин-
тернационални фестивали во
САД, Италија, Полска, Рома-
нија, Германија, Чешка, Србија,
Унгарија, Бугарија, Словачка...

Го доближиа културното
наследсво

Гостите од Јабука, каде што
голем број од жителите на се-
лото, потекнуват од кривопа-
ланечкиот крај, заедно со до-
маќините пееа и играа во зву-
ците 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, мо-
ме Мирјано”, „Елено ќерко”,
„Шеќерна”, „Го пратиле дедо на
планина”, „Лажи, лажи Вере”...,
предизвикувајки овации.

Младите играорци се пре-
тставиа со сплет македонски
ора, доближувајки го култур-
ното наследство на Македо-
нија со игри, песни и носии.
Со коеографијата „Тресеница“
и другите ора и гостите и до-
маќините измамуваа аплаузи. 

-Мечтаевме еден ден да гос-
туваме 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 пе-
ачко искуство, безмалку сите
сме аматери, единствени про-
фесионалци се Миле Макси-
мовиќ, раковдител на пеачка-
та група и Драган Целевски,
долгогодишната прва труба
во Белградската филхармо-
нија, кој што ни се придружу-
ва кога нема други професио-
нални обврски, вели Венче
Јовановски, преседател на
здружението „Јабука”.

На крајот имаше време и за
дружењето со домаќините од
Центарот на култура во Кри-
ва Паланка, и со членовите на
пеачката група „Распеани Па-
ланчани”. 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 под-
ршка на Владата на Републи-
ка Северна Македонија.

Јабучани настапија
на концерти во
Тетово и Крива
Паланка

Гостите од Србија 
од публиката беа
наградени со 
посебен аплауз

Десеттина ентузијасти со му-
зичко искуство, членови на
пеачката група „Јабука” од
Јабука, на втори и трети ноем-
ври, гоствуваа во Тетово и
Крива Паланка. Со преубави-
те македонски песни „Јовано
Јованке” и „Елено, ќерко” и
српските мелодии „Така ми не-
достасуваш” и „Ке остареам”,
настапија на концертот на
Здружението на Срби и Маке-
донци 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 ак-
тивност во насока на зашти-
тата на недвижното и немате-
ријалното културно наслед-
ство, организирана во рамки
на проект „Експериментално
едукативна работилница за
фолклор“, подржан од Ми-
нистерството за култура на
Република Северна Македо-
нија. Посебно ни е драго што
остваривме соработка со пе-
ачката група од Јабука, кај
Панчево. Вечерва заедно со
нашите учесници настапија и
гости од Врање, актерот Дра-
ган Станковиќ, од Народниот
театар „Бора Станковиќ” и
Тијана Вучковиќ со изведба
на монолози и песни од дело-
то „Коштана”– истакна Соња
Андонов, претседателката на
здружението „Бранко Чајка”.

Кој пее, зло не мисли

Со милозвучен глас и со из-
ведба на повеќе песни (“Стари
спомени”, “Каде има таква уба-
вина”, “Ајде мое мило”...), пуб-
ликата ја освои и вокалниот
солист на здружението, Драги-
ша Аврамовски. Младите иг-

ГОСТУВАЊЕ НА ПЕАЧКАТА ГРУПА „ЈАБУКА” ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СО ПЕСНА И ИГРА ДО ПРИЈАТЕЛСТВА
НА 64 САЕМ НА КНИГАТА ВО БЕЛГРАД

КЛУЧОТ НА ВРАТИТЕ НА УБАВИНАТА
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Настапија 490
издавачи, од кои 
90 од странство

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

Годинешниот 64 Меѓунаро-
ден саем на книга во Бел-
град, одржан кон крајот на
минатиот месец, беше при-
лика на едно место да се сог-
леда дел од годинешниот
пресек на издавачката про-
дукција во нашата земја и да
се представат издавачи и пи-
сатели од странство. На сае-
мот настапија 490 издавачи,
од кои 90 од странство. По-

веќе од илјада учесници се
претставија со 685 програ-
ми. Само во еден ден саемот
го посетиа 40 илјади луѓе.

Со промоција на свои кни-
ги на саемот се претставија
македонските автори Филип
Димкоски и Лилјана Панде-
ва. На штандот на издавачка-
та  куќа “Алма” беше промо-
виран романот “Доилката”,
од Лилјана Пандева (на
српски јазик го преведе Ма-
рица Гвозденовиќ Милоше-
виќ). На промоцијата при-
суствуваа авторката Панде-
ва, преведувачката, пре-
тставници од издаваштвото
“Алма”, писатели и љубители
на книгата и посетители на
сајмот. Македонското изда-
није на овој роман, го објави
издавачката куќа „Култура“ и
носител е на наградата “Сто-

ле Попов”, од Друштвото на
писателите на Македонија.

Во рамките на претставу-
вањето на Банатскиот култу-
рен центар на Ново Милоше-
во, беше претставено српско-
то издание на книгата за деца
„Заедно да растеме“, од маке-
донскиот поет Филип Дим-
коски. Македонското и
српското издание на оваа
книга веќе се популарни меѓу
младите читатели во Србија,
Македонија и Хрватска. Кни-
гата досега доживеа над пет-
наесет претставувања во ре-
гионов. Една од промоциите
е реализирана во Основното

училиштето „Гоце Делчев“ во
Јабука. Авторот Димкоски ги
доби признанијата „Книжев-
но перо“, за најдобра книга за
деца во регионот од Хрватс-
кото книжевно друштво,
престижна плакета „Симо
Цуциќ“ на манифестацијата
во Ново Милошево и награ-
да од Здружението на про-
светни работници – литера-
турни творци на Македонија.
Книгата е во препев на писа-
телот м–р Снежана Алексиќ
Станојловиќ, илустрациите
се на Александра Ацеска, а
уредник на изданието е поз-
натиот српски писател Радо-
ван Влаховиќ. Авторот е до-
битник на годинешното
највисоко градско признание
– диплома „3 ноември“ на
Град Прилеп, за афирмација
на македонскиот јазик и об-
разованието.

-Поетскиот порив кај ме-
не е еруптивен вулкан кој
не може да се спречи и да
згасне. Пишувањето и ре-
цитирањето на мојата по-
езија се моменти кога
најмногу си припаѓам на се-
бе си, размената на емоции
со публиката е извор на ог-
ромно количество позитив-
на енергија и штом сте за-
доволни 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, муд-
роста и човечноста, затоа
полн сум со верба и надеж
дека преку уметноста ја
создаваме градината на љу-
бовта – рече Димкоски.

На белграскиот саем на
книгата на заедничкиот
штанд на Покраинскиот
секретаријат за образова-
ние, прописи и управа на
малцинските заедници,  се
претставиа издавачи на на-
ционалните заедници кои
живеат и работат во Војво-
дина. Цел е и на овој начин
Војводина да се претстави
како мултиетничка средина.
Меѓу книгите на романски,
словачки, унгарски, украин-
ски, хрватски, буњевски, ру-
сински и други јазици, беа
изложени и најновите на-
слови на НИУ МИИЦ.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ДЕНОВИ НА ГРАДИНАРИТЕ „ГЛОГОЊСКА ЕСЕН“

ЗЕЛКАТА Е НИВЕН БРЕНД
По повод на традиционална-
та 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, прире-
ден е голем есенски саем на
зеленчук и етно храна. Покрај
произведувачи од селото,
оваа манифестација ја посе-
туваат и земјоделци од сосед-
ните места. Свои производи
пласираа здруженијата на же-
ни, 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 про-
изводители на зелка нестр-
пливо го очекуваа прогласу-
вањето на победниците. За
најголеми примероци зелка
прво место освои Горан Спа-
сиќ, (тешка 6 250 грама), вто-
ро 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 земјодел-
ците ни зададе есенската су-
ша. Разбирливо, наводнува-

њето ги зголемува трошоците,
но годинава тоа не се одрази
на цената на зелката.  Размис-
лувавме со зелка да настапиме
и на странскиот пазар, но за
извоз е потребно поголемо и
посигурно производство. Це-
ната на зелката кај нас тешко
може да ги покрие трошоците
на транспортот. Производите-
лите, како и во изминатите го-
дини, 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 гра-
динарско производство, а го-
лем број од нив произведува-
ат и за продажба. Најмногу се
произведува зелка и компири
и по тоа се препознатливи.
Познати се и по производст-
во на домати, пиперки, млад
лук, карфиол, брокула, а во
последно време тенденција е
се повеќе да се произведува
зеленчук со пократка вегета-
ција, како што е спанаќ, ротк-
вица и боранија.  

И Драгица Обучина од Гло-
гоњ одамна се зафатила со
градинарско производство,
воглавно за потребите за
семјството. И во нејзиното
домаќинство зелката и ком-
пирите се во прв план.

- Село е село, срамота е да
одиме на пазар за кило ком-

пири. Свесни сме дека гради-
нарството 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 застапе-
ни 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 се-
мејство потекнува од кума-

новскиот крај. И во Глогоњ и
во Македонија ретки се селски
домаќинства без бавчи. Гло-
гоњската почва е плодна. Луѓе-
то се снаоѓат како знаат и уме-
ат, одгледуват зеленчук за свои
потреби, а ако нешто остане и
за пазар, објаснува Лазаревски.

Пред голем број на посети-
тели од селото и околните
места свој настап имаа фол-
клораши од  секциите на До-
мот на културата и друштвата
„Веселија“ и „Единство“, а
учениците од Основното учи-
лиште „4 октомври“ изведоа
пригоден рецитал.
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ОН ЛАЈН ПЛА ЋА ЊЕ (НИ)ЈЕ БА УК

ШТА СВЕ МО ЖЕШ НА ИН ТЕР НЕ ТУ БЕЗ НОВ ЧА НИ КА

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког
за во да за ста ти сти ку об ја вље -
ним кра јем сеп тем бра, у на шој
зе мљи пре ко 3.170.000 ли ца
ко ри сти ра чу нар сва ког или
ско ро сва ког да на. У пе ри о ду
од сре ди не ју на до сре ди не сеп -
тем бра 34,2% ко ри сни ка ин -
тер не та ку по ва ло је или на ру -
чи ва ло ро бу или услу ге он лајн.
То ком 2018. ви ше од 1,8 ми -
ли о на гра ђа на па за ри ло је пу -
тем ин тер не та.

По ред то га, па мет ни те ле -
фо ни у све ту су одав но за ме -
ни ли нов ча ни ке и ка да је реч о
пла ћа њу ра чу на пре ко ин тер -
нет апли ка ци ја. И у Ср би ји се,
бар ме ђу они ма ко ји се не пла -
ше тех но ло ги је, по ла ко ши ри
на ви ка пла ћа ња од ку ће, без
про ви зи је и че ка ња на шал те -
ри ма. Све што вам је за то по -
треб но је сте апли ка ци ја за мо -
бил но бан кар ство. У упо тре би
су све че шће и кар ти це за бес -
кон такт но пла ћа ње, а све ви -
ше „по сла” има ју и он лајн ме -
њач ни це. Га ло пи ра ју ћи раз вој
тех ни ке и тех но ло ги је чи ни да
нам но ви те ти у овој обла сти
сти жу пре ко но ћи. Крај ње је
вре ме да им се при ла го ди мо и
до че ка мо их спрем ни.

Као глав ну пред ност е-тр го ви -
не ве ћи на ку па ца (84%) ис ти -
че уште ду вре ме на, али и нов -
ца бу ду ћи да це на не ког про -
из во да на ин тер не ту мо же би -
ти знат но ни жа од оне у пра вој
про дав ни ци. Ме ђу по зи тив ним
стра на ма су и прак тич ност, до -
ста ва на же ље ну адре су, ши ри
асор ти ман ро бе и ма ње фи зич -
ког на по ра. У Ми ни стар ству
тр го ви не на во де да су че ти ри

од де сет ис пи та ни ка у по след -
њих шест ме се ци оба ви ла он -
лајн ку по ви ну.

Ме ђу тим, иа ко број е-ку па -
ца из го ди не у го ди ну ра сте,
чак 45,4 од сто ко ри сни ка ин -

тер не та у Ср би ји ни ка да ни је
на овај на чин на ру чи ва ло ро -
бу или услу ге. Нај ве ћи број
њих (43%) као раз лог на во ди
то што се пла ше да ће до би ти
по гре шан про из вод, а тре ћи на
је не по вер љи ва пре ма ква ли -
те ту на ру че не ро бе и ин фор -
ма ци ја ма ко је пру жа ју ин тер -
нет про дав ци.

Осим то га, мно ги од у ста ју и
од са ме иде је о ку по ви ни пре -
ко ин тер не та за то што им он -
лајн пла ћа ње де лу је као пре -
ве ли ки ба ук. Уко ли ко би сте и
ви ра до не што на ру чи ли он -
лајн са мо кад би сте уме ли да
то и пла ти те и ка да би сте би ли
си гур ни да не ће те кли ком на
јед но дуг ме при ли ком на ру чи -
ва ња ис пра зни ти свој бан ков -
ни ра чун или ак ти ви ра ти ну -
кле ар ну елек тра ну, ево ма ле
шко ле он лајн ку по ви не пред
ва ма.

Вр сте ра чу на

Као што већ зна те, по сто је две
вр сте ра чу на: онај у до ма ћој
ва лу ти (у слу ча ју Ср би је – ди -
нар ски) и де ви зни. За ку по ви -
ну у ди на ри ма кар ти ца вам за -
пра во и ни је по треб на – до -
вољ на вам је апли ка ци ја за мо -

бил но бан кар ство, ко ју мо же -
те ко ри сти ти би ло да пла ћа те
ра чу не, би ло да пре ба цу је те но -
вац на ра чун фи зич ког или
прав ног ли ца.

Ако же ли те да па за ри те ро бу
са ино стра них сај то ва, пре по -
ру чу је се да отво ри те де ви зни
ра чун у ва лу ти у ко јој вр ши те
пла ћа ње. Та ко ће те из бе ћи не -
по треб не бан кар ске про ви зи је.
Уко ли ко ку пу је те из Евро пе,
нај бо ље би би ло да отво ри те
де ви зни ра чун у еври ма, по што
он об у хва та нај ве ћи про це нат

ку по ви не пре ко ин тер не та. У
Аме ри ци ће вам ко ри сни ји би -
ти ра чун у до ла ри ма.

Отва ра ње де ви зног ра чу на је
бес плат но у би ло ко јој бан ци,
а за то вам тре ба лич на кар та и
евен ту ал но до каз о за по сле њу.
Од бан ке ће те до би ти пи сме не
ин струк ци је ка ко да вр ши те
упла ту и ис пла ту нов ца у би ло
ко јој зе мљи. За пла ћа ње пре ко
ин тер не та по треб на вам је де -
бит на или кре дит на кар ти ца.
Нај бо ље би би ло да то бу де „Vi-
sa” кар ти ца, бу ду ћи да њу при -
хва та ју сви сај то ви. У ве ћи ни
веб-про дав ни ца при хва ти ће вам
и „Mastercard”, „Аmerican Ex-
press” (Amex) и „Discover” кар -
ти це.

Ин тер нет кар ти ца

Од бан ке мо же те тра жи ти и
ин тер нет кар ти цу, ко ја је
намeњена ис кљу чи во пла ћа њу
ро бе и услу га у вир ту ел ном све -
ту. Ову кар ти цу ни је мо гу ће
ко ри сти ти на ПОС тер ми на ли -
ма и бан ко ма ти ма, па се она
из да је без ПИН ко да.

Ли мит по тро шње на овој кар -
ти ци ви од ре ђу је те са ми, та ко
што на њу пре ба ци те оно ли ко
нов ца ко ли ко же ли те. Та ко не
ри зи ку је те да слу чај но по -
троши те ви ше не го што сте

желели. Це ло куп на по тро шња
за ду жу је де ви зни ра чун за ко -
ји је ва ша кар ти ца ве за на и об -
ра чу на ва се у еври ма. Ко ју год
кар ти цу да ко ри сти те, би рај те
са мо про ве ре не и по зна те сај -
то ве ка ко би сте из бе гли мо гу -
ће зло у по тре бе.

Три еле мен та

И сад, ка да има те кар ти цу, мо -
же те ода бра ти свој пр ви про -
из вод на ин тер не ту. Ка да то
учи ни те, до би ће те ин фор ма -
ци је о ви си ни ца рин ских тро -

шко ва и о ро ку до ста ве ода -
бра ног ар ти кла. Тај рок мо же
из но си ти и 20–40 да на, па и
ду же, ако, на при мер, ку пу је те
ро бу на ки не ским
сај то ви ма, по пут
по пу лар ног „Ali-
Express-a”. Ако
вам све то од го -
ва ра, вре ме је да
клик не те на
дуг ме „ку пи”.

Нај пре ће
би ти нео п -
ход но да уне -
се те сво је
лич не по дат -
ке, адре су на
ко ју же ли те
да вам про из вод бу де до ста -
вљен, број те ле фо на и дру ге
ин фор ма ци је нео п ход не про -
дав цу да би вам лак ше и бр же
до ста вио па кет.

На сле де ћем ко ра ку че ка вас
фа мо зна на пла та. Нај пре ће те
ода бра ти вр сту кар ти це ко јом
же ли те да из вр ши те пла ћа ње,
а за тим ће би ти нео п ход но да
на ве де те три глав на еле мен та
с кар ти це ка ко би тран сак ци ја
би ла успе шна: глав ни број кар -
ти це (на ла зи се на пред њој стра -
ни кар ти це и чи ни га 16 ци фа -
ра – у че ти ри гру пе по че ти ри
ци фре), да тум ка да кар ти ца

исти че (обич но је у до њем де -
лу пред ње стра не кар ти це – ме -
сец и го ди на) и по след ња три
бро ја си гур но сног ко да, ко ји се
на ла зи на по ле ђи ни кар ти це.
И то је све!

Ме ха ни зми за шти те

Мо дер не ин тер нет тран сак ци -
је су ве о ма си гур не и ма ле су
шан се да ће вас би ло ко пре ва -
ри ти. Бан ке има ју ви ше ме ха -
ни за ма за шти те, али да би сте
би ли сто од сто си гур ни, нај бо -
ље би би ло да на ра чу ну ко јим

пла ћа те пре ко ин тер не та др -
жи те ми ни мал ну су му нов ца.

Имај те у ви ду и то да при ли -
ком он лајн пла ћа ња из нос ко ји

сте упла ти ли
не ће од мах
би ти ски нут

с ва шег ра чу -
на, већ ће би ти ре -
зер ви сан док не
про ђе да љу об ра -

ду. По је ди не
бан ке ће вам
мо жда на пла -
ти ти од ре ђе ну
про ви зи ју за
сво је услу ге, па
се у бан ци,

при ли ком пре у зи -
ма ња сво је кар ти це, рас пи тај те
о тим тро шко ви ма. Це на са ме
про ви зи је ва ри ра од бан ке до
бан ке, од сај та до сај та, али не -
кад за ви си чак и од зе мље у ко -
јој се на ла зи про да вац.

Бан ка ри на по ми њу да на ма -
ње до дат не тро шко ве мо гу ути -
ца ти курс не раз ли ке ко је по -
сто је ме ђу раз ли чи тим зе мља -
ма. За то се пре по ру чу је да, ка -
да не што же ли те да пла ти те
пре ко ин тер не та, на ра чун не
упла ти те та чан из нос, већ ма -
ло ви ше нов ца, по го то во ако
пла ћа те у дру гој ва лу ти.

Д. Кожан

Највећи приход на
домаћем онлајн
тржишту остварен је
од продаје
електронских уређаја
и износи 
161 милион долара.

Шта нај че шће ку пу је мо он лајн?

Куп ци из Ср би је на ин тер не -

ту убе дљи во нај че шће ку пу -

ју оде ћу, обу ћу и спорт ску

опре му (74%).

Ис тра жи ва ње За во да за

ста ти сти ку по ка зу је да ову

ро бу нај че шће ку пу ју же не

(85%), мла ди из ме ђу 18 и

34 го ди не и љу ди с ни жим

при ма њи ма. Тех ни ка и тех -

но ло ги ја су на дру гом ме сту

ка да је реч о ин те ре со ва њи -

ма он лајн ку па ца из Ср би је.

Те про из во де че шће ку пу ју

му шкар ци – 54 про цен та

њих.

Пред но сти ку по ви не пре ко ин тер не та
Kуповина пре ко ин тер не та има зна чај не

пред но сти, па ин те ре со ва ње за овај вид пла -

ћа ња с раз ло гом ра сте.

Ово је мно ги ма оми ље ни вид ку по ви не за -

то што:

– омо гу ћа ва пла ћа ње са сва ког ме ста у би ло

ко је до ба да на и но ћи то ком це ле го ди не;

–не ма огра ни че ња у по гле ду ме ста пла -

ћа ња;

– не ма уза луд ног че ка ња и нер ви ра ња на

шал те ри ма ба на ка или по ште и до сад ног по -

пу ња ва ња на ло га за пре нос;

– ра сто ја ње ви ше ни је пре пре ка – мо же те ку -

по ва ти ро бу из це лог све та;

– до бри ме ха ни зми за шти те – бан ке до ста по -

ла жу на овај вид пла ћа ња, па сто га ула жу у

раз ли чи те ви до ве без бед но сти и за шти те при

он лајн тр го ви ни;

– при ли ком ку по ви не он лајн про ви зи ја зна

да бу де знат но ни жа од оне ко ју би сте пла -

ти ли на ло гом за пла ћа ње у бан ци;

– на не ким сај то ви ма про из вод до би ја те с

попу стом ако из вр ши те пла ћа ње ин тер нет

кар ти ца ма.

Шта нам до но си „Али пеј”?
При ли ком не дав не по се те Ки ни пре ми јер ка

Ана Бр на бић из ра зи ла је на ду да ће у на ред -

них не ко ли ко ме се ци у Ср би ји би ти омо гу ће -

но пла ћа ње пре ко „Али пе ја” – плат фор ме за

мо бил на пла ћа ња на ин тер не ту, ко ја има го -

то во ми ли јар ду ко ри сни ка, а кре и ра ла ју је

„Али ба ба гру па”.

Да нас се у Ки ни го то во сва пла ћа ња оба -

вља ју пре ко овог си сте ма. Реч је о пот пу но

но вом на чи ну пла ћа ња – елек трон ском нов -

ча ни ку, од но сно елек трон ском сер ви су пре -

ко ко га би гра ђа ни Ср би је мо гли он лајн да

пла ћа ју ро бу и услу ге на ве ћи ни про дај них

ме ста и на на шем тр жи шту, а не са мо пре ко

ин тер не та. У овом тре нут ку то го то во да ни је

мо гу ће, јер се у про дав ни ца ма, по ред го то -

ви не, ко ри сте углав ном кар ти це, али не и

ова кав си стем на пла те.

Са вет плус: не гле дај те сли ке, већ чи тај те
Ако вам ро ба ко ју ку пу је те на ин тер не ту, по -

го то во код Ки не за, де лу је сум њи во јеф ти но,

обра ти те па жњу на опис про из во да са сли ке.

Мо же се, на и ме, де си ти да на фо то гра фи -

ји бу де фен, а да у опи су схва ти те да се за -

пра во про да је са мо пла стич ни кљу на сти

на ста вак за фен. Гле дај те па жљи во и ди мен -

зи је, да не би сте за ма ле па ре, уме сто див -

ног се та шер пи, на кућ ну адре су до би ли ком -

плет шер пи ца за бар би ке.

Сва ка ко се пре ку по ви не ин фор ми ши те о

сај ту с ко јег ку пу је те, пре гле дај те фо ру ме и

пи тај те при ја те ље или по зна ни ке на дру -

штве ним мре жа ма ка ква су њи хо ва ис ку -

ства с про дав ци ма ко ји су вам при ву кли

па жњу.

Ма не вир ту ел ног шо пин га
Ко ли ко год ин тер нет ку по ви на би ла ко ри сна

и при ма мљи ва, и она има не ко ли ко не до ста -

та ка на ко је мо ра те обра ти ти па жњу:

– мо же те по ста ти ме та ха ке ра ко ји би оба ви -

ли ку по ви ну пу тем ва ше кар ти це или би вам

нај ве ро ват ни је ски ну ли цео из нос ко ји има те

на ра чу ну – за то ку пуј те са мо с про ве ре них

сај то ва и ни ком не дај те сво ју кар ти цу;

– мо же вас пре ва ри ти про да вац – док про -

из вод не стиг не до вас, не мо же те зна ти је -

сте ли ку пи ли мач ку у џа ку; за то се увек

рас пи тај те о про дав цу и тра жи те пре по ру ке

оних ко ји су с њим са ра ђи ва ли;

– мо гућ ност ску пље на пла те – ако вам је кар -

ти ца ве за на са мо за ди на ре (или оста не те

без па ра на де ви зном, а има те до вољ но нов -

ца на ди нар ском ра чу ну), мо же се де си ти да

вам бан ка на пла ти ку по ви ну ску пље због

кон вер зи је до ма ће ва лу те у стра ну (не кад и

ду пле кон вер зи је ако се пла ћа у ва лу ти за

ко ју ви не ма те отво рен ра чун);

– ни сте пред ви де ли тро шко ве сла ња – мно -

ги љу ди пре ви де ове тро шко ве, јер су они

углав ном ис пи са ни сит ни јим сло ви ма, ста -

вље ни у стра ну или их је јед но став но те же

при ме ти ти, због три ко ва про да ва ца;

– то тал на за ви сност од ин тер не та – без ин тер -

нет ко нек ци је не мо гу ће је оба ви ти би ло ка кву

ку по ви ну; ово је по себ но про блем уко ли ко сте

на ме сти ма са сла бим дометом.
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Управ ни ци згра да, ко ји има ју нај бо -
љи увид у си ту а ци ју у сва кој стам бе -
ној је ди ни ци у Пан че ву, го то во да су
јед но гла сни у тврд њи да су узро ци
нај ве ћег про цен та про бле ма ме ђу ста -
на ри ма у на шем гра ду – ло ши ме ђу -
људ ски од но си.

Не рет ко ка мен спо ти ца ња ме ђу ком -
ши ја ма на ста је због не до вољ ног по -
зна ва ња про пи са, а пр вен стве но град -
ске Од лу ке о кућ ном ре ду. Не ко ли ко
чла но ва ове од лу ке од но си са на по -
сту па ње у зим ским усло ви ма, па је
ово пра во вре ме да их се под се ти мо.

За кон ка же да се под кућ ним ре дом
под ра зу ме ва ју „пра ва и оба ве зе ста -
на ра згра де у ве зи не сме та ног ста но -
ва ња и пра вил ног ко ри шће ња стам -
бе ног, стам бе но-по слов ног про сто ра
у згра ди, за јед нич ких про сто ри ја (та -
ван, ве шер ни ца, про сто ри ја за су ше -
ње ру бља, по друм, би ци кла на, оста ва
за сме штај опре ме за те ку ће одр жа -
ва ње згра де, за јед нич ка оста ва и сл.),
за јед нич ких де ло ва згра де (ход ни ци,
кров, дим ња ци, кров не те ра се, фа са -
да, сте пе ни ште, при ступ не га ле ри је,
све тлар ни ци и сл.), за јед нич ки огра -
ђе ног про сто ра ко ји при па да згра ди
(дво ри ште), ин ста ла ци ја, уре ђа ја и
опре ме згра де у по гле ду њи хо ве упо -
тре бе, чу ва ња од оште ће ња и одр жа -
ва ња чи сто ће, ре да и ми ра у згра ди”.

Ко чи сти снег

У на сту па ју ћем зим ском пе ри о ду ових
чла но ва од лу ке мо ра те се при др жа ва -
ти. За вре ме ки ше, сне га и дру гих вре -
мен ских не по го да ста на ри мо ра ју да
се по ста ра ју да про зо ри на за јед нич -
ким про сто ри ја ма и за јед нич ким де -
ло ви ма згра де бу ду за тво ре ни и да с
про зо ра, те ра са, бал ко на, ло ђа, рав -
них кро во ва, хо ри зон тал них и вер ти -
кал них олу ка и дру гих еле ме на та на
кро ву и фа са ди згра де укла ња ју снег и
лед, при че му мо ра ју во ди ти ра чу на
да не оште те за јед нич ке де ло ве згра де
и да не угро жа ва ју без бед ност оста лих

ста на ра и про ла зни ка. Ста на ри су та -
ко ђе ду жни да обез бе де чи шће ње сне -
га и укла ња ње ле да ис пред згра де.

Ста на ри, са управ ни ком згра де на
че лу, ду жни су да у зим ском пе ри о ду
пре ду зму ме ре за шти те од смр за ва ња
и пр ска ња во до вод них и ка на ли за ци -
о них ин ста ла ци ја и уре ђа ја у ста но -
ви ма и за јед нич ким и по слов ним про -
сто ри ја ма. Про зо ри на по дру му мо -
ра ју би ти обез бе ђе ни ре шет ком или
гу стом жи ча ном мре жом.

Уко ли ко ко ри сти те огрев ни ма те -
ри јал, мо ра те га др жа ти у по дру му, а
ако згра да не ма та кву про сто ри ју,
огрев тре ба да сто ји на ме сти ма ко ја
од ре де ста на ри, од но сно ор ган упра -
вља ња. Ни су до зво ље ни при пре ма и
це па ње огрев ног ма те ри ја ла у ста но -
ви ма и на дру гим ме сти ма ко ја за то
ни су од ре ђе на.

Без бу ке, мо лим!

Ка да је реч о бу ци, иста пра ви ла ва же
без об зи ра на го ди шње до ба, али се че -
сто за бо ра вља ју, па под се ћа мо и на
њих. При ко ри шће њу ста на, за јед нич -
ких про сто ри ја, за јед нич ки огра ђе ног
про сто ра и по слов ног про сто ра ко ји
при па да згра ди, за бра ње но је ви ком,
бу ком, тр ча њем, ска ка њем, игра њем

лоп том и слич ним по ступ ци ма оме та -
ти ста на ре у мир ном ко ри шће њу стана.

У вре ме од мо ра – рад ним да ни ма
је то пе ри од 16–18 са ти и 22–5 са ти,
а ви кен дом 16–18 и 22–7 са ти –  до -
зво ље но је ко ри шће ње ра зних ма ши -
на и уре ђа ја, му зич ких апа ра та и уре -
ђа ја, као и сви ра ње и пе ва ње у ста ну
и по слов ним про сто ри ја ма од но сно
згра ди до соб не ја чи не зву ка. Ор ган
упра вља ња згра дом мо же са мо стал -
но да од ре ди и дру ги пе ри од као вре -
ме од мо ра и та од лу ка мо ра би ти ис -
так ну та на вид ном ме сту за јед но са
Од лу ком о кућ ном ре ду у стам бе ним
згра да ма.

Ста на ри ко ји у ста но ви ма и по слов -
ним про сто ри ја ма, др же мач ке, псе и
дру ге љу бим це, ду жни су да па зе да
они не ства ра ју не чи сто ћу и не на ру -
ша ва ју мир и ти ши ну у згра ди.

КА ДА ЗА КЉУ ЧА ТИ УЛА ЗНА ВРА ТА

Ста на ри су ду жни да ула зну ка пи ју или ула зна вра та др же от кљу ча -

ним, осим ако згра да има спољ не сиг нал не уре ђа је за по зи ва ње ста на -

ра. Вра та тре ба да бу ду за кљу ча на у пе ри о ду од 23 са та до 4 са та

на ред ног да на ле ти и од 22 до 5 са ти на ред ног да на зи ми.

КО ЛИ КЕ СУ КА ЗНЕ

По сло ве ин спек циј ског над зо -

ра над при ме ном ове од лу ке вр -

ши Град ска упра ва пу тем

ко му нал ног и гра ђе вин ског ин -

спек то ра, као и ин спек то ра за за -

шти ту жи вот не сре ди не.

За пре кр ша је су пред ви ђе не

нов ча не ка зне, ко је за ста на ре

углав ном из но се 10.000 ди на ра,

а за прав на ли ца иду и до ми ли -

он ди на ра, у за ви сно сти од вр сте

пре кр ша ја.

По зна то је да нам пре вен тив ни пре -
гле ди мо гу са чу ва ти гла ву, јер по ма жу
да се те шке бо ле сти от кри ју на вре ме.
Ипак, пре ма по след њим по да ци ма Ре -
пу блич ког за во да за ста ти сти ку, ве ћи -
на гра ђа на Ср би је не иде код ле ка ра
чак ни кад има те го бе: јед ни не мо гу
се би да при у ште пре гле де, дру ги не -
ма ју вре ме на, а тре ћи јед но став но че -
ка ју да бо лест про ђе са ма од се бе.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не од ла зе
ли они ре дов но на пре вен тив не пре -
гле де.

ЗО РАН ЈО ВА НО ВИЋ, пен зи о нер:
– При ти сак ми је ви сок. Три хро нич -
на обо ље ња сам за ра дио. Сва ког ме -
се ца се при др жа вам сво је про пи са не
те ра пи је. Иза бра ни ле кар ме упу ћу је
на кон тро ле код спе ци ја ли ста. Идем
на те пре гле де, до гу рао сам до 68. го -
ди не, али с дру ге стра не, сва шта је -
дем и све пи јем, а не би тре ба ло. Ма -
ло во дим, ма ло не во дим ра чу на о
здра вљу (смех).

ЗДРАВ КО ВА СИ ЛИЋ, пен зи о нер:
– Во дим ра чу на о здра вљу, идем на
раз не за ка за не кон тро ле. Не ма их
мно го, али при др жа вам се. Пре вен -
тив но, од но сно без раз ло га, код ле ка -
ра идем са мо због јед ног обо ље ња.
Био сам у Дан ској три ме се ца, па сам
и та мо ме рио при ти сак и про ве ра вао
крв. За хва лан сам За во ду за здрав -
стве ну за шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
јер сам у пе ри о ду од шест ме се ци до -
био бес плат не здрав стве не услу ге.

МИ РА БУН ДРА, пен зи о нер ка:
– Идем код ле ка ра и кад не мо рам.

Не че кам да ме за бо ли. Јед ном го ди -
шње про ве рим крв и ура дим ул тра -
звук свих ор га на. Имам ви сок при ти -
сак и ме рим га ре дов но.

ДРА ГИ ЦА ГА ГИЋ, пен зи о нер ка:
– Упра во сам при ми ла вак ци ну про -

тив гри па. Код ле ка ра идем са мо ка да
ме сти сне, и то рет ко. Ни сам на ви кла
да идем ре дов но, са да ка да ме стег не

ре у ма, одем. Код ку ће ме рим при ти -
сак, о то ме во дим ра чу на. Имам нор -
ма лан крв ни при ти сак за сво је го ди не.

ВЛА ДИ МИР ПО ТЕ ЖИ ЦА, уче ник:
– Рет ко идем пре вен тив но код ле -

ка ра. Ми слим да сам здрав. Во дим
ра чу на о ис хра ни, али не стрикт но и
пре те ра но. Не мам те го бе. Ка да сам
тре ни рао ру ко мет, имао сам и ре дов -
не си сте мат ске пре гле де.

ЖИВ КА РА ДО ЈЕ ВИЋ, пен зи о нерка:
– Ме рим при ти сак, ше ћер и све

оста ло кон тро ли шем. Ре дов но по се -
ћу јем при ват ног кар ди о ло га и оч ног
ле ка ра. Имам ди ја бе тес. Код ле ка ра
идем с на ме ром, за што бих ишла без
раз ло га. До ста ше там, во дим ра чу на
о ис хра ни и о при ти ску. Имам угра -
ђе на че ти ри стен та. Де ша ва ло ми се
да сам за ка за ла пре глед пре ко кол-
цен тра а да ме ни је би ло на спи ску
ка да сам до шла. То је је ди но ло ше.

Анкетирала: Ј. Катана

Д. ГАГИЋМ. БУНДРА В. ПОТЕЖИЦА Ж. РАДОЈЕВИЋ

ДА ЛИ РЕ ДОВ НО КОН ТРО ЛИ ШЕ ТЕ СВО ЈЕ ЗДРА ВЉЕ?

Код ле ка ра са мо кад за гу сти

З. ВАСИЛИЋЗ. ЈОВАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 22. но вем -
бра, без стру је ће, од 8.30 до 14.15,
би ти део Ба нат ског Но вог Се ла, и то:
Те сли на ули ца од 3. ок то бра до Н. ре -
во лу ци је; Осло бо ђе ња од ЈНА до 3.
ок то бра; 3. ок то бра од Осло бо ђе ња до
Те сли не и ЈНА од М. Пу пи на до Те -
сли не.

Истог да на стру је не ће има ти ни
по је ди ни де ло ви Пан че ва: од 8 до 9.30

Цви ји ће ва од K. Абра ше ви ћа до С.
Срем ца, за тим М. Гли ши ћа од Гун ду -
ли ће ве до Цви ји ће ве и С. Срем ца од
Цви ји ће ве ка пру зи; од 10 до 11.30
ули це Ми ло ва на Гли ши ћа и Сте ва на
Срем ца, а од 12 до 14 Срем ска и Сла -
вон ска ули ца.

У по не де љак, 25. но вем бра, од 9.30
до 10.30, без на па ја ња елек трич ном
енер ги јом оста ће део Стар че ва, и то
ули це П. Драп ши на од Зим ске до На -
дел ске и Зим ска од М. Гуп ца до 4. ок -
то бра.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће, у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва, на -
па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Но вог
Села, Пан че ва и Стар че ва

АКО ЖИ ВИ ТЕ У ЗГРА ДИ, ТРЕ БА ОВО ДА ЗНА ТЕ

ДО ЛА ЗИ ЗИ МА, НЕ БО ЈИ СЕ 
КО КУЋ НИ РЕД ИМА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ге ни јал но ре ше ње

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Сва шта се на све ту до га ђа, па и то
да у окви ру ру бри ке „Уо чи те про -
блем”, на углу ули ца Пе тра Пре ра -
до ви ћа и Ми ло ша Тре бињ ца, уо чи -
мо – ре ше ње. Баш овај угао био је
до не дав но јед на од нај плод ни јих ло -
ка ци ја за ми ни-де по ни је у на шем
гра ду.

До ду ше, де по ни је и ни су би ле баш
ми ни, јер го ми лу ђу бре та на ба ца ног
око бан де ре пре ко пу та Оп ште бол -
ни це ни сте мо гли ни ка ко да не при -
ме ти те. Ру гло у ср цу гра да! А он да је

вла сни ку ку ће крај овог спор ног ме -
ста из гле да до зло гр ди ло да му по глед
с про зо ра па да на ђу бре, па се до се -
тио и на пи сао по ру ку не са ве сним су -
гра ђа ни ма. Под се тио их је да ово не -
де ло ко шта 10.000 ди на ра и да не ко
мо ра да га пла ти.

И за ми сли те – упа ли ло је! Об и шли
смо ову ло ка ци ју ви ше пу та у по след -
њих ме сец да на и ни јед ном ни смо
на и шли на хр пу сме ћа. Из гле да ша -
ша во, али де лу је. Про бај те и ви, па
ја ви те ре зул та те!

На ша су гра ђан ка по жа ли ла се да јој се
ви ше пу та до го ди ло да јој у јед ном ло -
ка лу не из да ју фи скал ни ра чун за ро бу
ко ју је ку пи ла. Ако се то и ва ма де ша -
ва, ево од го во ра ка ко мо же те при ја ви -
ти По ре ској упра ви ли це ко је не из да је
фи скал не ра чу не и не пла ћа по ре зе.

Све оне ко ји не по шту ју за кон и
из бе га ва ју пла ћа ње по ре за и дру гих
јав них при хо да мо же те при ја ви ти
под но ше њем зах те ва за кон тро лу над -
ле жној фи ли ја ли По ре ске упра ве пре -
ма пре би ва ли шту фи зич ког ли ца од -
но сно пре ма се ди шту прав ног ли ца.
Зах тев за кон тро лу мо же се пре да ти
и цен тра ли По ре ске упра ве у Бе о -
гра ду, Ули ца Са ве Ма шко ви ћа 3–5.

У По ре ској упра ви под се ћа ју и на то
да је ре ги стро ва на и адре са на ин -
тер нету с на зи вом „По ре ски аларм”
(http://poreskialarm.gov.rs), на ко јој
гра ђа ни мо гу да при ја ве уо че не
неправил но сти у ра ду по ре ских
обвезни ка.

Све не пра вил но сти у ве зи с не из да -
ва њем фи скал них исе ча ка гра ђа ни
мо гу при ја ви ти и те ле фо ном на бро -
је ве: 011/361-99-00 или 011/347-90-
61. При ја ва ко ју под не се те мо же би ти
ано ним на, али је у зах те ву по треб но
на ве сти бар основ не по дат ке о том
ли цу: име и пре зи ме, адре су пре би ва -
ли шта по ре ског об ве зни ка од но сно
на зив прав ног ли ца и ње го во се диште.

Ко ме при ја ви ти ли це ко је
не из да је фи скал ни ра чун?
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Бо со но га де -
вој чи ца не у -
кро ти вог ду ха
Ка ја Кла рк жи -
ви пот пу но са -
ма у ко ли би у
мо чва ри, не да -
ле ко од мир -
ног гра ди ћа на
оба ли Се вер не
Ка ро ли не. Док
кр ста ри сво јим
чам цем кроз ла гу ме и шаш, ослу -
шку је др ве ће и жи во ти ње и, иа ко
уса мље на, до вољ на је са ма се би.
Мо чва ра и ње на ство ре ња за Ка ју
ни су ни ка ква не по зна ни ца: хра не
је и шти те, под у ча ва ју је све му што
тре ба да зна и пра ве јој дру штво у
игри. Ка да из ра сте у де вој ку, ње на
ди вља, не у хва тљи ва ле по та при ву -
ћи ће па жњу дво ји це мла ди ћа, а
пред њом ће се на ћи иза зов но вог,
уз бу дљи вог све та љу ба ви.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта се кри је ис под ва ше по вр ши -
не, а књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„По што се зо вем Ми ра, све вам
је ја сно: ис под Ми ре сто ђа во ла
ви ре.” 063/3913...

„Ис под мо је по вр ши не на лик на
как тус кри ју се па мук и сви ла, али
ма ло ко има при ли ку да то спо -
зна.” 063/1121...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од гово -
ре на пи та ње ко је ре чи нај ви ше во -
ли те да ко ри сти те у ко му ни ка ци ји:

„Оне нај ча роб ни је – из ви ни, хва -
ла, мо лим, из во ли.” 064/1134...

„Нај ви ше во лим да сам са осо -
ба ма ко је ме мо ти ви шу да уче ста -
ло ко ри стим ре чи: во лим те.”
064/1717... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 27. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта би сте упи та ли не чи -
је ср це?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Јед ног да на
Елин до би ја пи -
смо од Фре дри -
ка, школ ског
дру га и је ди ног
искре ног при ја -
те ља у си ро ма -
шном де тињ -
ству про ве де -
ном на остр ву
Го тланд на до -
мак Швед ске. У
пи та њу је глас из про шло сти ко ји
је Елин свим сна га ма на сто ја ла да
за бо ра ви и са кри је од свих, чак и
од нај бли жих. Нео че ки ва на вест
чи ни да је из не на да за пљу сну раз -
ли чи та се ћа ња и раз ми шља ња. На -
ста је раз дор из ме ђу Елин и ње не
по ро ди це, а њу об у зи ма стид због
оно га што је не ка да учи ни ла и тај -
не због ко је је по бе гла са остр ва,
на ко је се ни кад ни је вра ти ла.

Упит ник је 
по ла ср ца

Та мо где 
ра ко ви пе ва ју

Два чи та о ца ко ји до 27. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Ко ји пре део у при ро ди
нај ви ше во ли те да по се ћу је те?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Са вре ме на тех но ло ги ја омо гу ћи ла је
да се да нас му зи ка пра ви бр зо, да се
не пра вил но сти ла ко ко ри гу ју и да се
до слу ша ла ца до ла зи јед но став но –
пу тем ин тер не та. Не ка да се на сни -
ма ње че ка ло го ди на ма, али по сма -
тра но из да на шњег угла, вре де ло је,
јер пло че су, по ка за ло се, не у ни шти -
ве и веч не…

Ма ли рај

Ми лу тин Бо ји чић је с де се так го ди на
до био сво ју пр ву аку стич ну ги та ру и
по чео да сви ра.

Пло чу је сни мио 1991. го ди не као
део са ста ва „Ма ли рај” и но си ла је
на зив „За инат ћу пе ва ти”.

– Та да је би ло ја ко те шко ску пи ти
но вац да се пла ти сту дио за сни ма ње
му зи ке. Џи ги јев брат нам је иза шао у
су срет и пла тио нам сту дио и уче -
ство вао као из вр шни про ду цент. Џи -
ги је пе вач ко ји је зна чај но дао до -
при нос мо јим пе сма ма – при ча нам
Ми лу тин.

У то вре ме су слу ша ли „Би је ло дуг -
ме”, „Цр ве ну ја бу ку” и „Ин дек се”, па
је њи хо ва ау тор ска му зи ка „ву кла” на
бо сан ски рок.

– То је би ло ја ко те шко вре ме. По -
чео је рат, па санк ци је... и мно го то га
ло шег се де ша ва ло. Ни ком ни је ни
би ло до му зи ке и рет ки су љу ди ко ји
да нас има ју ову пло чу. А опет, до ста
Пан че ва ца је чу ло и зна све пе сме,
јер смо их сви ра ли по жур ка ма, сва ко
у свом дру штву. И дан-да нас се не ке
на ше ком по зи ци је слу ша ју и сви ра ју,
што је ме ни ве о ма дра го – об ја шња ва
Ми лу тин. 

За ње га је пу шта ње пло че по се бан
чин. 

– Пло чу из ва ди те не жно из омо та,
уз ме те је у ру ке, осе ти те је, ла га но
спу сти те на гра мо фон, па па жљи во
тем пи ра те иглу и пре пу сти те се ужи -
ва њу. Не ки ка жу да им је крц ка ње
пло че до жи вљај, али ја то лич но ни -
ка да ни сам во лео. Ди ско ви су мно го
прак тич ни ји, звук је по бољ шан, али
је та про це ду ра пу шта ња оста ла у ср -
цу – ка же но стал гич но Ми лу тин.

У сни ма њу ове пло че уче ство ва ли
су Чар ли на ги та ри, Ду ле Гњи дић на
буб ње ви ма, Џи ги као во кал и Ми лу -
тин на бас-ги та ри. На кон што су из -

да ли пло чу, ни су че сто сви ра ли за јед -
но. Ни је би ло нов ца за ре кла му. Оста -
ли су ло кал ни хи то ви као шти су „Та -
миш”, „Ал ко хо ли ча ри”, а сви му зи ча -
ри су и да нас ак тив ни и успе шни.

Нај бо љи пи ја ни ста

Иван Ди нић (58) био је још као де те
нај по зна ти ји пи ја ни ста у Ју го сла ви -
ји. Сви рао је два-три пу та не дељ но по
це лој зе мљи. Са ше сна ест го ди на при -
мљен је на бе о град ски Фа кул тет му -
зич ке умет но сти, а та да је већ био ла -
у ре ат чи та вог ни за по кра јин ских, ре -
пу блич ких и са ве зних так ми че ња. На -
кон две го ди не сту ди ја од ла зи у САД,
где је при мљен на Џу ли јард у Њу јор -

ку, у кла су про фе со ра Са ше Го -
род њиц ког. Ди пло ми рао је у Бе -
о гра ду 1983. го ди не, а пост ди -
плом ске сту ди је за вр шио је две
го ди не ка сни је на Ака де ми ји
умет но сти у Но вом Са ду.

Из дао је се дам ал бу ма и јед ну
пло чу.

– Мо ја пло ча је об ја вље на 1989.
го ди не. Из дао ју је ПГП–РТС, а
по мо гли су Цен тар за кул ту ру
Пан че во и Му зич ка шко ла „Јо -
ван Бан дур”, у ко јој сам та да ра -
дио. Имао сам већ го тов ма те ри -
јал, они су га са мо пре не ли на
ви нил – при ча Иван.

Пло ча је би ла из да та у сто хи -
ља да при ме ра ка.

– Про мо ци ја је би ла у „Би теф
те а тру”. Сви рао сам Ли ста на
но вом „пе тро фу”. Про мо ци је су
би ле и у Пан че ву и Круп њу, где
су ме зва ли да пред ста вим пло -
чу и ис про бам но ви кла вир 
мар ке „стен веј” ко ји су ку пи ли
– ка же.

По ред то га што има сво ју, он
је и ко лек ци о нар ту ђих пло ча, а
у сво јој ко лек ци ји има сто пе де -
сет пре те жно кла сич них ал бу ма.

– На пло чи се чу ју сва ки уз дах,
дах... и та кве фре квен ци је ко је на ди -
ску не мо же те да чу је те. Имам пу но
пло ча, а и дан-да нас су све као но ве –
ка же Иван.

По но сно и сме ло

Вељ ко Клен ков ски (44) од 2002. го -
ди не је со ло кла ри не ти ста Бе о град -
ске фил хар мо ни је, а стал ни је члан и
Бал кан ске ка мер не ака де ми је. У Пан -

че ву је за вр шио ни -
жу му зич ку

шко лу, за тим
сред њу „Кор -
не ли је Стан -
ко вић” у Бе -
о гра ду, а на -

кон то га је
на ста вио шко -

ло ва ње на кон -
зер ва то ри ју му „Жорж
Би зе” у Па ри зу. На На -
ци о нал ном кон зер ва -
то ри ју му у Па ри зу ди -
пло ми рао је с нај ви -
шим оце на ма. Две го -
ди не ка сни је ма ги -
стри рао је на „Екол
нор мал” у Па ри зу, а
2008. го ди не ма ги -
стри рао је и на Ака -
де ми ји умет но сти у
Но вом Са ду. Клен ков -
ски је до бит ник број -
них на гра да у зе мљи
и иностран ству, од
којих су нај зна чај ни -
је пр ве на гра де на 

ме ђу на род ном так ми че њу „Ле о полд
Бе лан” у Па ри зу, ме ђу на род ном так -
ми че њу у Пи кар ди ји, Са ве зном так -
ми че њу у Љу бља ни, као и пр ва спе -
ци јал на на гра да на Ме ђу на род ном
так ми че њу у Па ри зу и тре ћа на гра да
на Ме ђу на род -
ном так ми че њу
му зич ке омла ди -
не у Бе о гра ду.
На сту пао је као
со ли ста с Кра -
љев ским ор ке -
стром из Бри се -
ла, Фил хар мо -
ни јом на ци ја из
Не мач ке, Бе о -
град ском фил -
хар мо ни јом, Ор -
ке стром РТС-а,
Сим фо ниј ским
ор ке стром из
Ни ша, бе о град -
ским ан сам блом
„Ду шан Ско -
вран”, ор ке стром
„Гу да чи Све тог
Ђор ђа” итд.

У сво јој ка ри -
је ри сни мио је
ви ше ди ско ва,
али је као три -
на е сто го ди шњак имао при ли ку да сни -
ми и пло чу.

– За ту пло чу је за слу жан Бо рис
Ма ти је вић, ди рек тор До ма пи о ни ра
у Пан че ву. Ја сам у том тре нут ку био
у сед мом раз ре ду и се ћам се са мо да
су ме од ве ли на сни ма ње. Ка да сте
од ра сли, осе ћа те од го вор ност, али ја
та да ни сам ни раз ми шљао о то ме.
Знам са мо да је мо ра ло све од јед ном
да се сни ми, што је мно го те же не го
са да – се ћа се Вељ ко.

На пло чи су би ла де ла Ба ра та, Бру -
на и Гле ри сеа.

– Био сам ја ко уз бу ђен због це лог
тог про це са. До ла зио је фо то граф да
ме сли ка, па сва та при пре ма... Та да
се пло че ни су штан цо ва ле као да нас.
То ни је би ла че ста по ја ва. Би ла ми је
ве ли ка част. Баш сам био по но сан –
ка же Вељ ко.

Ста ри знан ци

Жи ка Мар ти нов (62) по чео је да се ба -
ви му зи ком 1973. го ди не, а на кон више
го ди на на сту па ња 1986. сни мио је пр -

ву пло чу са са ста вом „Ста ри знанци”.
– Сни ми ли смо ал бум, али тре ба ло

је да на сту па мо на фе сти ва лу на Или -
џи у Бо сни и Хер це го ви ни, па га нисмо
об ја ви ли од мах јер је тре ба ло да песма

за так ми че ње бу де пот пу но но ва. На
Или џи смо на сту пи ли с пе смом „Ис -
пиј ту ча шу” и по сти гли ве ли ки успех
– при ча нам Жи ка. 

Они ни су би ли све сни да ће се пе -
сма та ко до бро пла си ра ти, јер је би ла
ба ла да, а и кон ку рен ци ја ме ђу пе ва -
чи ма би ла је ве о ма ја ка.

– Осво ји ли смо тре ћу на гра ду пу -
бли ке и ја јед ну је ди ну на гра ду ко ја
се до де љи ва ла за нај бо љу ин тер пре -
та ци ју – при ча Жи ка. 

Пло ча је иза шла у је сен у ти ра жу
од пет сто при ме ра ка за из да ва ча „Вој -
во ди на кон церт”. Уз пло чу је об ја вље -
на и ка се та. Жи ка ка же да је за до бру
про мо ци ју та да тре ба ло нов ца, ко ји
они ни су има ли, али да је та пе сма
оста ви ла ве ли ки траг и по ста ла ње го -
ва лич на кар та. 

Бр зи воз

Пан че вач ки са став „Ба нат ски ки цо -
ши” по сто ји већ че тр де сет го ди на, а
на стао је у окви ру „Ате љеа мла дих”.
У по чет ку су пра ти ли глум це у пред -
ста ва ма, а да би мо гли да их на ја вљу -
ју, осми сли ли су име, ко јем је ку мо -
вао сли кар Ми ле Ђор ђе вић. Зва нич -

но су осно ва ни 1978, а пр ву пло чу су
из да ли 1980. го ди не – сни ма ли су је
од че ти ри по под не до по но ћи у сту -
ди ју на Ко шут ња ку. Дру ги ал бум сни -
мљен је 1982. го ди не у За гре бу.

– Пр ви ал бум је сни мљен на иде ју
Дра га на Кне же ви ћа, ко ји је био шеф
вој ног ор ке стра, а до шао је у „Абра -
ше вић”. Он нам је обез бе дио сту дио
и та мо смо сни ма ли „Пан че вач ки
бр зи воз”. То су би ле по зна те ба нат -
ске пе сме. ПГП је та да мо рао да има
за сту пље не из во ђа че свих вр ста му -
зи ке, па су им тре ба ла не ка но ва ли -
ца, та ко да смо то, на на шу ве ли ку
сре ћу, би ли ми – ка же Дра ган
Живковић, члан са ста ва „Ба нат ски
ки цо ши”.

Он ка же да је у оно вре ме тре ба ло
вре ме на да не ко по ста не по пу ла ран,
али да су на кон из ла ска пло че има ли
при ли ку да го сту ју у ТВ еми си ја ма
ши ром зе мље, као и да од ла зе у ино -
стран ство.

У бен ду је та да би ло два на ест
чланова, али су че сто мо ра ли да се

раз два ја ју у ма ње по ста ве јер у ло ка -
ли ма ни је би ло ме ста за све њих и за
го сте – се ћа се да нас са осме хом Дра -
ган Жив ко вић.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СУ НЕ КА ДА СНИ МИ ЛИ ПЛО ЧУ

ЗА ВР ТИ МЕ УКРУГ И СЛУ ШАЈ...

Милутин Бојичић

Вељко Кленковски

Иван Динић

Жика Мартинов

Банатски кицоши
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Ни ко ла Ра до њин, 

аси стент за од но се 

с ло кал ном са мо у пра вом код

„Ве тро е лек тра на Бал ка на”

МУ ЗИ КА: Кад сам био мла -
ђи, слу шао сам као са мо рок,
а на род ња ке као јок. Та ко сам
и де лио му зи ку. На за бав ну и
на род ну. С го ди на ма сам по -
чео да слу шам сва шта и да
му зи ку де лим на до бру и ло -
шу, или на оно што ми се сви -
ђа или не. Ако бих баш мо -
рао да из дво јим не ко га, то би
пре све га би ла гру па „Азра” и
не по но вљи ви Бра ни мир Џо -
ни Шту лић, као од ли чан спој
му зи ке и по е зи је. Слич на је
си ту а ци ја и с па нон ским мор -
на ром Ђо ле том Ба ла ше ви ћем
и ње го вим пе сма ма, ко је све
мо гу да бу ду и по јед на ма ла
књи га. Ве ли ки ути цај на ме -
не има ли су „Дор си” и Џим
Мо ри сон, због ко га сам оно -
мад пу штао ко су и же лео да
ку пим ко жне пан та ло не. И на
кра ју, кад по не кад за вр шим
у ка фа ни или сам са со бом,
во лим да чу јем ве ли ког бо е -
ма То му Здрав ко ви ћа, и опет
по е зи ју у му зи ци.
ФИЛМ: Кад се пре два де сет
и ку сур го ди на по ја вио ма ке -
дон ски филм „Пре ки ше”, са
сјај ним Ра де том Шер бе џи јом,
ку пио ме је на пр во гле да ње.
Увек га ра до по гле дам по но -
во. Филм је по себ но за чи њен
му зи ком гру пе „Ана ста си ја”,
ко ја сви ра спој тра ди ци о налне

бал кан ске и ви зан тиј ске му -
зи ке на ста рим ин стру мен -
ти ма, по пут ка ва ла, гај ди и
слич ног. Али и то је му зи ка.
По ме нуо сам гру пу „The Do-
ors” и не мо гу да не по ме нем
исто и ме ни филм. Хм, то је
та ко ђе му зи ка. А мо жда ми
је нај у пе ча тљи ви ји филм
„Дру штво мр твих пе сни ка”,
у ко јем је не ве ро ват ну уло гу
оства рио, на жа лост, по кој ни
Ро бин Ви ли јамс, али то је
већ по е зи ја.
КЊИ ГА: Ни сам не ки вред ни
чи та лац, а из при ло же ног се
ви ди да во лим по е зи ју. По -
ме нуо сам већ Ба ла ше ви ћа
и ње го ве пе сме, па мо рам да
по ме нем и јед ну од ње го вих
књи га, „Три по сле рат на дру -
га”, ко ју во лим да про чи там
и по пет на е сти пут. Али ни -
шта ме у по след њих не ко ли -
ко го ди на ни је та ко ку пи ло
као Ха ру ки Му ра ка ми књи -
гом „Ју жно од гра ни це, за -
пад но од сун ца”. Е, ако сам
ма ло пре имао по е зи ју у му -
зи ци, ов де је сад му зи ка у
књи зи.

По е зи ја у му зи ци 
и му зи ка у књи зи

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Улаз на све са др жа је
бес пла тан

Про гра ми сва ке
вечери од 19 са ти

Ово го ди шње из да ње ма ни фе -
ста ци је „Јед на књи га – је дан
град”, у ор га ни за ци ји Град ске
би бли о те ке Пан че во, би ће одр -
жа но од 26. до 29. но вем бра.
Цен трал на те ма про гра ма би -
ће ро ман „Нор ве шка шу ма”

про сла вље ног ја пан ског пи сца
Ха ру ки ја Му ра ка ми ја, уз осврт
на це ло куп но ства ра ла штво овог
плод ног ау то ра, као и спе ци -
фич не те ме из ње го вих де ла.

У чи та о ни ци Град ске би бли -
о те ке Пан че во го во ри ће Див на
Глу мац, Дра га на Ко ва че вић,
Иван Ка ча вен да, Ду шан Пе тро -
вић, Вла ди сла ва Гор дић Пет ко -
вић, Ми ли ца Обре но вић, Ва са
Пав ко вић и Го ран Скро бо ња.

Ма ни фе ста ци ја „Јед на књи -
га – је дан град” по све ти ће

уводно ве че, у 19 са ти, из да -
вач кој ку ћи „Ге о по е ти ка”, ко ја
об ја вљу је де ла овог ау то ра у
Ср би ји. Уче сни це овог про гра -
ма су пре во ди тељ ка Див на Глу -
мац и уред ни ца про гра ма Ра -
дио Бе о гра да 2 Дра га на Ко ва -
че вић. Уред ни ца и мо де ра тор -
ка је Ја сна Но ва ков Си би но -
вић, уред ни ца „Ге о по е ти ке”.

У сре ду, 27. но вем бра, у исто
вре ме, те ма раз го во ра би ће му -
зи ка у де ли ма Ха ру ки ја Му ра -
ка ми ја. Уче сни ци су му зи ча ри

Ду шан Пе тро вић и Иван Ка ча -
вен да, а уред ник и мо де ра тор
овог про гра ма је Ни ко ла Мар -
ко вић, му зич ки кри ти чар и но -
ви нар. О жен ским ли ко ви ма у
де ли ма Ха ру ки ја Му ра ка ми ја у
че твр так, 28. но вем бра, у 19 са -
ти, го во ри ће Вла ди сла ва Гор -
дић Пет ко вић, књи жев на те о -
ре ти чар ка и кри ти чар ка, као и
Ми ли ца Обре но вић, не за ви сна
ис тра жи ва чи ца. Уред ни ца и мо -
де ра тор ка про гра ма је пе сни -
ки ња и но ви нар ка Јо ва на Сви -
рац. По след ње ве че ри ма ни фе -
ста ци је, у пе так, 29. но вем бра, у
19 са ти, те ма раз го во ра би ће
пи сац као про фе си ја. Уче сни ци
овог про гра ма би ће књи жев ни -
ци Ва са Пав ко вић и Го ран Скро -
бо ња, а уред ни ца и мо де ра тор -
ка књи жев ни ца Ја сми на То пић.

Ја пан ски пи сац Ха ру ки Му -
ра ка ми, пла не тар на књи жев на
зве зда, свој ве ли ки успех у до -
број ме ри ду гу је ро ма ну „Нор -
ве шка шу ма”, за хва љу ју ћи ко -
јем је по стао ми ље ник мла дих
чи та ла ца и оних ко ји до ла зе из
све та љу би те ља поп кул ту ре.
Прем да је сам ро ман об ја вљен
још дав не 1987. го ди не, то ком
на ред них го ди на и де це ни ја био
је сво је вр стан сто жер, ка мен
те ме љац успо на овог ау то ра на
гло бал ној сце ни.

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 21. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт пи ја нист ки ње На де Ко лун џи је.
Пе так, 22. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт бел гиј ског бен да „Whispering Sons”.
Су бо та, 23. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт гру пе „Бр ко ви”.
Че твр так, 28. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт ан сам бла „Сту дио 6”.
Че твр так, 28. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње”.

Те мат ски про грам
Че твр так, 21. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: ма ни фе ста ци ја „Умет ност, ар хи тек ту ра, ди зајн”.
Пе так, 22. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге „Кон фа бу ла ци је” Ма ри је
Драг нић и из да вач ке ку ће „Ен кла ва”.
Пе так, 22. но вем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: три би на
др Зо ра на Ми ли во је ви ћа „Љу бав, сре ћа, не сре ћа”.
Не де ља, 24. но вем бар, 9 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пле сно так ми че ње „Опен денс Пан че во”.
По не де љак, 25. но вем бар, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: про мо ци ја књи ге „По след њи му шка рац” и књи ге
бе се да „Поп књи жев ност” Му ха ре ма Ба зду ља.
Од уто р ка до пет ка, 26–29. но вем бра, у 19 са ти, Град ска би -
бли о те ка: ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га – је дан град”.

Пред ста ве
Су бо та, 23. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Шкр ти бер бе рин”.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА МА ЛОГ ФОР МА ТА

Ре зо нан ци ју дај ми Бо же

У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у сре ду, 13. но вем -
бра, отво ре на је из ло жба сли -
ка ма лог фор ма та под на зи вом
„Ре зо нан ци ју дај ми Бо же” Ја -
го де Жи ва ди но вић.

– За ме не је ге о ме триј ска ап -
страк ци ја увек би ла са мо је зик
уну тар са ме ли ков не фор ме. С
вре ме ном је у мом сли кар ству
по ста ла чист сли кар ски из раз,
чин сам по се би. Ви ше го ди шња
пу то ва ња у Ин ди ју, су срет с јан -
тром и ман да лом, са мо су ме
учвр сти ли у том уве ре њу. Конач -
но, из то га је про и за шло и мо је
при род но са тре пе ра ва ње с кул -
тур ним на сле ђем Ин ди је као с
мо јим из во ром. Кон цеп ци ја сли -
ке ми је по ста ла сво је вр сни син -
кре ти зам, што ни је слу чај но,

пошто крст, мо је ду хов но на -
сле ђе, у осно ви је сте и ман да ла,
пре пли ће се у про ми шља њу, ста -
ром и но вом, с тан три стич ким
ко смич ким прин ци пом, чи ји из -
раз у Ин ди ји је сте јан тра, или
сво је вр сни ко смо грам, сим бо -
лич ка ма ни фе ста ци ја при су ства
Бо га, ви зу ел на мо ли тва – ре кла
је ау тор ка из ло жбе.

Ја го да Жи ва ди но вић је ро -
ђе на у Ћу при ји. За вр ши ла је
Фа кул тет ли ков них умет но сти
и пост ди плом ске сту ди је у кла -
си про фе со ра Сто ја на Ће ли ћа
на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду.
Члан је УЛУС-а од 1979. Би ла
је на сту диј ском уса вр ша ва њу
у Бел ги ји и Фран цу ској. Уче -
ство ва ла је у број ним ли ков -
ним ко ло ни ја ма у Ср би ји.

ИЗ ЛО ЖБА ЦР ТЕ ЖА НЕ ДЕЉ КЕ ЂЕР МА НО ВИЋ

Три де сет го ди на 
умет нич ког ра да

У Га ле ри ји До ма омла ди -
не у че твр так, 14. но вем -
бра, отво ре на је из ло жба
цр те жа Не дељ ке Ђер ма -
но вић.

Она је ро ђе на 1963. го -
ди не у Пан че ву, где и да -
нас жи ви и ра ди. Је дан је
од пр вих по ла зни ка Шко -
ле цр та ња До ма омла ди -
не, где је под ру ко вод ством
Че до ми ра Ке си ћа ин тен -
зив но ра ди ла од 1982. до
1989. го ди не. Због то га је
иза бра ла да се ње на де -
вет на е ста са мо стал на из -
ло жба одр жи у Га ле ри ји До ма
омла ди не, чи ме је обе ле жи ла
три де сет го ди на са мо стал ног
ра да у ли ков ној умет но сти.

Уче ство ва ла је на ви ше ок -
то бар ских са ло на и го ди шњих
из ло жби Шко ле цр та ња и иза
се бе има осам на ест са мо стал -

них из ло жби. Од
2006. го ди не по све -
ће на је ис тра жи ва -
њу у сфе ри ком пју -
тер ске ани ма ци је и
ефе ка та.

– Не на је увек ва -
жи ла за ја ко до брог
цр та ча. Се ћам се,
ка да смо ми до ла -
зи ли у шко лу, она
је би ла као не ки
раз ред ни ста ре ши -
на ко ји нас је до че -
ки вао – ре као је Зо -
ран Де ра нић.
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МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЈЕД НА КЊИ ГА – ЈЕ ДАН ГРАД”

ХА РУ КИ МУ РА КА МИ У ФО КУ СУ

КЊИ ЖЕВ НА НА ГРА ДА

Жу рићу награда „Стеван Сремац”
Наш су гра ђа нин књи жев ник
Ву ле Жу рић до бит ник је на -
гра де „Сте ван Сре мац” за ро -
ман „По мор и страх”.

Ове го ди не је на кон курс при -
спе ло се дам де сет де вет про -
зних де ла, а у ужи из бор је
ушло шест. Жи ри је оце нио да
ро ман Ву ле та Жу ри ћа по се ду -
је све осо би не при по ве дач ког
сти ла, ве што во ђе не при че, пре -
ци зност је зи ка и увер љи во об -
ли ко ва ње ка рак те ра. Од лу ка да
овај ро ман бу де на гра ђен  би -
ла је јед но гла сна, а од лу чи ва -
ли су проф. др Адри ја на Мар -
че тић, доц. др Је ле на Јо ва но -
вић и Енес Ха ли ло вић.

„У ро ма ну ’По мор и страх’
Ву ле Жу рић гра ди сна жну але -
го ри ју о ра њи во сти и ис трај но -
сти људ ске при ро де у трагичним

окол но сти ма, за сни ва ју ћи при -
чу на исто риј ском до га ђа ју,
епи де ми ји ку ге у Сре му кра -
јем 18. ве ка. Иа ко по ла зи од

до ку ме на та и исто риј ских чи -
ње ни ца, Жу рић не пи ше тра -
ди ци о на лан исто риј ски ро ман,
већ ком би ну ју ћи еле мен те

триле ра, хо ро ра и фан та стич -
ног при по ве да ња, об ли ку је ори -
ги на лан на ра тив ко ји за хва та
ши рок спек тар раз ли чи тих зна -
че ња. При ча о стра шним до га -
ђа ји ма у Ири гу 1795. го ди не
уни вер зал на је ме та фо ра о све -
тлој и там ној стра ни људ ске
при ро де, о ве ри, по жр тво ва њу,
љу ба ви и стра ху”, на во ди се у
од лу ци жи ри ја.

У ужем из бо ру су би ле књи -
ге „И не ка ми не ко ка же” Ста -
не Ди нић Ско ча јић, „Ка гра -
ни ци” Вла ди ми ра Ар се ни је ви -
ћа, „Од у ста ја ње” Је ле не Лен -
голд, „Пре лест” Фи ли па Гр би -
ћа и „Пуст” Ја не Рас те го рац.

Ву ле ту Жу ри ћу ће на гра да
би ти уру че на на ма ни фе ста ци -
ји „Да ни Сте ва на Срем ца” у
Ни шу.

ПАНЧЕВЦИ У КРУ ШЕВ ЦУ

Го сто ва ње из ло жбе
„Све до чан ство вре ме на”
У про сто ру ле га та „Ми лић од
Ма чве” у Кру шев цу у уто рак,
12. но вем бра, отво ре на је из -
ло жба „Све до чан ство вре ме -
на”, у окви ру про грам ске са -
рад ње Кул тур но-про свет не за -
јед ни це Пан че во и Кул тур ног
цен тра Кру ше вац.

На отва ра њу су го во ри ли
Ви о ле та Ка пла ре вић, ди рек -
тор ка Кул тур ног цен тра, и

Ма ри ја Сто ја ди но вић, уред -
ни ца ли ков ног про гра ма. У
име Ли ков не ко ло ни је „Де -
ли блат ски пе сак” при сут ни -
ма су се обра ти ли пред сед -
ник КПЗ-а Сто јан Бо шков и
је дан од осни ва ча ко ло ни је
Че до мир Ке сић, ко ји је ујед -
но и отво рио из ло жбу.

Ра до ви из по став ке би ће из -
ло же ни до 26. но вем бра.
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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

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP 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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

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)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

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

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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

УГАЉ
Ковинска коцка 6.850

Пљевља 13.500

Сушени вреоци 13.500

Угаљ на џакове

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

ЧЕКОВИМА

063/832-29-79
069/716-463 (9

/2
8

5
9

1
7

)

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

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 про-

цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Дале-

ковод 220kV TS HIP 2 – TS NIS, увођење у PRP

220kV TE-TO Панчево, носиоца пројекта AD „Елек-

тромрежа Србије” Београд, Улица Кнеза Милоша

бр.11, Београд.

Решење о неприступању изради Студије о проце-

ни 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 објав-

љивања овог обавештења.

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

ФИЈАТ стило дизел 1.9,
2003, одличан. 061/105-
06-83, 060/367-30-41.
(285517/р)

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)

РЕНО меган, 1.5 ДЦИ,
2005. годиште,
регистрован. 060/311-29-
64. (285725)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
2002, тек регистрован.
064/614-10-78. (285750)

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

СИТРОЕН ксара, пикасо,
2002. годиште, одличан,
регистрован. 063/774-28-
39. (285744)

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

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

ПУНТО 1, 1.1, 1998.
годиште, троје врата,
атестиран плин, истекла
регистрација. 064/587-50-
124. (285804)

ПУНТО 1.2, 2011/12,
петора врата, атестиран
плин, 85.000 км. 064/130-
36-02. (285804)

ПРОДАЈЕМ пежо 106,

2001, 3 В. Тел. 063/2522-

748.  (285796)

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)

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

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

ОПЕЛ астра Г караван,
2007, 1.6, еуро 4, 1.800
евра. 060/525-41-07. (285833)

ПЕЖО 607 дизел, 2.0,
регистрован, очуван, 2002.
годиште. 064/049-62-72.
(285848)

ЈУГО корал 55 ин, 2006,
атестиран гас, регистрован,
650 евра. 064/243-84-52.
(285887)

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)

ОТКУП возила, алата,
продаја делова. 063/782-
82-69, 061/211-59-15.
()285766)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.600 евра. 062/193-36-05.
(285918)

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

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

ПРОДАЈЕМ тањирачу са
28 тањира и круњач-
прекрупач. 069/617-059.
(285764)

ТРАКТОР ИМТ 560
дворедни берач за кукуруз
змај 222, сејалице за
кукуруз нода и бекер,
елеватор за кукуруз,
комушаљка са шест ваљака,
сетвоспремач конскилдер
од 3 м, двобраздни плут
ИМТ 757, круњач за
кукуруз са мотор аран.
064/866-23-08. (285752)

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

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
на Котежу 2. 062/222-553.
(285797)

ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (285760)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео-
касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
063/288-278, 343-563.
(285719)

МАНГУЛИЦЕ полутке 220,
јарада 250, шиљеже бело.
062/167-16-81. (284941)

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ мали
фрижидер „кончар”, стар
годину дана. 064/505-73-
01. (285673)

ПРОДАЈЕМ шпорет
смедеревац, мало
коришћен и шпоет на
плин. 064/367-96-96.
(285678)

КОТАО на чврсто гориво
„горење”, 24.000 калорија,
на плотни може да се кува.
064/040-82-14. (285682)

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

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.
013/631-811, 064/288-74-
71. (285700)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет,
комоду и кревет на спрат.
Тел. 063/168-64-47.
(285706)

ТА пећ продајем. 352-114.
(285715)

ПРОДАЈЕМ свињу, тешка
око 150 кг. 063/865-80-49.
(285734)

ПРОДАЈЕМ трпезаријске
столице и хоклице.
013/258-04-67. (285733)

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

ПРОДАЕЈМ електрични
шпорет, веш-машину,
фрижидер. 064/290-46-44.
(285745)

НА ПРОДАЈУ свиње,
купујем вагу са теговима,
исправан. 063/755-29-05.
(285747)

ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију за нагар, 36
х 12,5 х 4.5. 064/866-23-
08.  (285752)

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)

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

ТА пећ пловна са
постољем, 5 кв, 100 евра.
060/026-67-20. (285835)

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

ФРИЖИДЕР, професио нал -
ни тостер, комбиновани
фрижидер, дигитална
рерна, кофер шиваћа.
063/861-82-66. (285846)

УГАОНА гарнитура,
самачки кревет, веш-
машина, сто, столице,
сточићи. 063/861-82-66.
(285846)

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

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

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)

НА ПРОДАЈУ топола, врба,
и камена коцка. 063/423-
466. (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”, 064/357-
82-08. (285901)

ПРОДАЈЕМ јариће и козу
(даје 3 л млека). Тел.
064/975-65-90. (285921)
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013/334-345

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 22. новембар 2019.

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

КУЋА 100 квм, 2.5 ара,
25.000, 1/1, реновирана,
Козарачка 10-б. 063/135-
29-76.(285904)

КУПУЈЕМ кућу у Војло ви ци.
065/331-48-02 (СМС)

КУПУЈЕМ кућу или део
куће у Качареву. 064/369-
47-02. (285695)

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

КУЋА, монтажна 70 квм,
нова, 2 ара, 1/1, 15.000
евра, Козарачка 10-ц.
063/`135-29-76. (285904)

КАЧАРЕВО, на подају
двоспратна комфорна
кућа на идеалној
локацији. 063/401-052.
(2858959

КУЋА, приземна, 130 квм,
4 ара, реновирана,
усељива, 29.000 евра,
Козарчка 10. 063/135-29-
76.(285904)

СТАРА кућа, Доњи град,

3.7 ари, 56.000 евра.

(394), „Гоца”, 063/449-

090. (1285845)

ПЛАЦ код Родића, 34 ара,

24.000 евра. (394), „Гоца”,

063/449-090. (1285845)

БЛИЗУ центра, кућа две

стамбене јединице,

договор, пола куће код

Стакларе, 22.000 евра.

(396), „Лајф”, 061/662-91-

48. (285832)

НОВА МИСА, 180 квм,

гаража, 1.5 ар, 60.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (285857)

СТАРА МИСА, 80 квм,

укњижено, 3.3 ара, 15.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (285857)

ГРАЂЕВИНСКЕ плацеве на

новој Миси продајем.

060/155-59-30. (285907)

КУЋА, 60 квм,

реновирана, 2 ара, 12.000

евра, кОзарачка 10-а.

063/135-29-76. (285904)

МИСА, ПР + ПК, 192 квм,

прелепа укњижена, 4.60

ари, 95.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (285892)

КУЋА, 80 квм, 44.000

евра, центар. (394),

„Гоца”, 063/449-090.

(1285845)

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
40 квм. Шири центар,
130.000 евра. 063/828-69-
56. (285767)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље, Баваништански
пут. 064/509-63-88.
(285773)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (285775)

КУЋА на продају, Качаре -
во, 100 квм, усељива.
064/172-86-12. (285820)

ЈАБУКА, кућа 100 квм,
плин, 27.000. Concept
centar, 063/870-74-56.
(285827)

СТАРЧЕВО, 15 ари, 240,
кућа са локалом, 45.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (285859)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 109
квм, 6 ари, две стамбене
јединице, 40.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285854)

КАРАУЛА, плац 126 ари,
18.000 евра. (394), „Гоца”,
063/449-090. (1285845)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,

легализовано. 063/771-42-

24. (285672)

КУЋА на продају у Долову

на 18 ари плаца. 061/608-

01-47. (285669)

КУЋА, Омољица, центар

са локалима на продају.

064/051-51-61. (285690)

ПРОДАЈЕМ плац од 7 ари

код касарне 5000, воће у

пуном роду, бушен бунар,

објекат и гаража, вреди

погледати. 065/833-47-05.

(285714)

ОМОЉИЦА, започет

објекат, гаража, струја,в

ода, 11.5 ари. 064/(260-

05-34. (285723)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица. 013/618-625,
може замена за гарсоњеру
28 квадрата. (284759/60)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,
помоћни објекти, 9.5 ари.
063/725-99-37. (285633)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште земљишта 2,2
хектара, Новосељански
пут, може парцелисање.
062/403-241. (285391)

СТАРА кућа на 6 ари,
близина центра, власник.
064/136-42-00. (218546/р)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,

преко пруге, пола под во -

ћем. 064/113-47-76. (285485)

КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (285888)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче,
фрижидере, шпорете,
телевизоре, све остало.
061/322-04-94. (285888)

КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске боце,
перје, гвожђе, бакар,
акумулаторе. 066/900-79-
04. (285658)

КУПУЈЕМ ордење, медаље,
значке, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (285661)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, шпорете,
вршимо сервис истих.
060/521-93-40. (285693)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, старе слике, са -
тове, сифон флаше, стари
новац, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(285882)

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

ПРОДАЈЕМ фрижидер
мали, замрзивач мали,
веш-машину, фрижидер
комбиновани. 064/129-73-
60. (285922)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, фрижидере,

замрзиваче, долазим на

адресу. 061/148-01-31.

(285482)

КУПУЈЕМ ТА пећ,

исправност није битна,

вршимо ремонт. 063/705-

18-18, 335-930. (285882)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде -
љ арском 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)

КУЋА, усељива, подрум,
помоћне просторије,
велики плац, Старчево. Тел.
065/262-40-30. (285097)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (285146)

ПРОДАЈЕМ земљу у
Долову, Ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (285670)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу, 7
ари, вода, струја. 063/163-
97-17. (285708)

ИНДУСТРИЈСКО-

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,

110 ари, 1.750 евра/ар.

Северна зона. 064/136-42-

00. (285781)

КУПУЈЕМО обојене

метале, акумулаторе,

гвожђе, веш-машине,

замрзиваче, шпорете,

телевизоре, долазимо.

061/206-26-24. (285888)
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Banana
1 kg

Sir gauda Royal Dam
rinfuz 100 g

Čokolada Milka, 
više vrsta 80 g
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Tuna komadići u biljnom ulju
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ОМОЉИЦА, строги

центар, једноипособан,

плац код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

СОДАРА, војна зграда,

двоипособан, XII спрат,

усељив, власник. 064/327-

54-10. (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)

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)

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)

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

СОДАРА, дворишни стан,
55 квм, засебан улаз,
25.000 евра. 064/035-79-58.
(285809)

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, 064/090-
10-92. (285819)

СТРЕЛИШТЕ, етажа куће,

90 квм, први спрат, 28.000.

(677), „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (285777)

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, до -

говор, дворишно, Тесла, 34,

10.500. (338), „Јанковић”,

348-025. (285859)

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)

ШИРИ центар, двособан,
55, II, две терасе, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (285853)

ЦЕНТАР, прелеп новији,
трособан-троипособан,
ЦГ, II, 71 квм, 68.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (285853)

НОВА МИСА, нов
трособан, 92 квм, ВП,
двориште, 55.200. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285854)

НОВА МИСА,
двоипособан, 100 квм, I,
ТА, 39.500. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(285854)

НОВИ СТАНОВИ, шири
центар, 51 квм, 54 квм, 60,
квм, 70 квм. Власник.
063/208-352. (285830)

КОТЕЖ 1, 45 квм, 35.500
евра. 063/449-09-90,
„Гоца”. (394). 285845)

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)

КОТЕЖ 2, двоипособан, I,

лифт, реновиран, 47.000

евра. Concept centar,

063/870-74-56. (285827)

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

погледом. Власник.

063/376-191, 063/376-189.

(285876)

СТАН, 130 квм, I спрат,

плус поткровље 130 квм,

центар, Максима горког

10, 160.000 евра. 063/804-

07-85. (285904)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55

квм, III, ЦГ, 31.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (285840)

ТАМИШ КАПИЈА,

четворособан, 112 квм, III

спрат, ЦГ, усељив, 130.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (285840)

ЦЕНТАР, дворишни,

гарсоњера, 25 квм, 15.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (285840)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,

III, 35 квм, ЦГ, 30.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (285857)

НОВА МИСА, реновирана,

трособна етажа, гаража,

подрум, 48.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (285857)

СОДАРА, двоипособан, X,

63 квм, ЦГ, реновиран,

50.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (285857)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм,

V, Радоја Домановића,

ТА, 25.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(285892)

ТЕСЛА, трособан,

укњижен, IV, ЦГ; 88 квм,

укњижен, 55.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (285892)

ЦЕНТАР, нов трособан, 96

квм, 73.000, Цара Душана,

нови, 900 евра/квадрат.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(285832)

КУПУЈЕМ једнособан или

једноипособан стан,

исплата одмах. 064/385-

31-15. (285207)

КУПУЈЕМ једноипособан

или двособан стан у

Панчеву, на Тесли, Котежу

1 или у центру. 061/301-

86-72. (285516)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Ж.

Зрењанина 14, купује

некретнине, брза

реализација. (470),

064/246-05-71. (285493/р)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине – ку -

ће, станови, све локације,

брза реализација. (67),

063/744-28-66. (285892)

АГЕНЦИЈИ „Тесла

некретнине” потребне

некретнине. 064/668-89-

15. (285898)

КУПУЈЕМ једнособан-дво -

собан стан за ренови рање,

исплата одмах. 064/206-

55-74. (285777)

ПОТРЕБНИ станови на

свим локацијама, брза

исплата. Агенција „Нишић”,

064/206-55-74. (285777)

ХИТНО продајете стан,

позовите, 060/551-64-50,

брза куповина. (285853)

КУПУЈЕМ двособан стан

на Содари до IV спрата,

обавезан лифт, ЦГ

грејање, исплата одмах.

063/637-673. (285786)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потре -

бни станови и куће у Пан -

чеву, брза реализација.

061/662-91-48. (285630/р)

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

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

ИЗДАЈЕМ стан на

Маргити. Тел. 352-114.

(285604)

ЈЕДНОСОБАН намештен

стан за издавање.

064/145-47-48, 061/175-

00-15. (285683)

ИЗДАЈЕМ намештен

једноипособан, дворишни

стан код Болнице.

063/809-51-72. (285687)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,

намештен, ТА, у центру.

Тел. 065/335-12-73. (285765)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачаком,
први спрат. 064/110-04-
39. (285762)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, са парним
грејањем, на дужи период,
у Самачком. 063/895-16-
72, 069/049-12-55.
(285772)

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. 064/187-
20-13. 89285707)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
ЦГ, строги центар, други
спрат, зграда. Тел.
064/992-91-61. (285798)

ИЗДАЈЕМ кућу, Панчево,
стара Миса. 060/011-96-
66. (285906)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Новосељански пут
113, Панчево. 063/858-47-
22. (185793)

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. 
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ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ потребан

агент продаје туристичких аранжмана.

Обавезно искуство. CV послати на

sunkisstravelsrb@gmail.com 

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

061/477-48-03

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)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ
за рад у производњи

Контакт телефон 061/310-18-08

Потребна женска особа
за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 
од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница
„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(7/284892) (ф)

(285104/5)

Потребан МЕСАР за
рад у месари у Панчеву.

063/631-585
(8/285909)

Потребан РАДНИК
ЗА РАД НА РОШТИЉУ,
у ресторану у Панчеву.

060/315-96-10
(7/285909)

Предшколска установа
„Забавник”

Улица Цара Лазара бр. 126, Панчево

расписује

ОГЛАС

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
(6/285903)

DOO VOJVODINA STARČEVO
traži 

– BRAVARА – HAUS MAJSTORА

– RADNIKА NA FARMI

Nudimo redovna primanja i mogućnost prijema u stal-
ni radni odnos.

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

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

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, 063/870-
74-56. (285827)

ИЗДАЈЕМ велики двособан
насмештен стан.
Карађорђева. 064/994-13-
16. (1285828)

ИЗДАЈЕМ намештен дво -
собан стан, 52 квм, између
библиотеке и максија.
064/134-06-08. (285837)

ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,
50 квм, Котеж 1. 064/158-
15-90. (2858759

КУЋА за издавање, погодна
за смештај радника или
пословни простор,
ординација, салон.
062/222-827. (285886)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
града, Улица Браће Јова но -
вић, 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)

ИЗДАЈЕМ локал у
Немањиној 8 код „Шпица”.
065/853-93-29. (285663)

ИЗДАЈЕМ локал, М. Горког
81, улаз у Пепељаре.
063/837-48-34. (285671)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285701)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24 квм. 064/267-72-17.
(285741)

ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Viber 076
425-03-02. (285100)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
Змај Јовина 5-б, изузетан,
39 квм, 36.000 евра.
064/217-79-88. (285769)

ПРОДАЈЕМ локал 12 квм,

у центру. (470), „Дива”,

064/246-05-71. (285769)

ИЗДАЈЕМ магацински

простор у Јабуциа главном

путу. 063/351-709. (285802)

ИЗДАЈЕ се локал у строгом

центру града, 25 квм, угао

Браће Јовановић и Кара ђор -

ђеве. 062/321-270. (285865)

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,

Војводе Путника 29.

063/278-250. (285884)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,

код Аутобуске станице.

352-105. (285811)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта код Смарт бло -
ка, сређен, одлична лока -
ција. 064/006-43-33. (285894)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
пословни простор на
Новосељанском путу,
погодан за ауто-куће,
легализовано. 064/051-51-
61, власник. (285690)

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 Шарпла нин -
ске, Слободан. 063/776-
66-91. (285913)

ПОТРЕБНА радница за
рад на пијаци. 065/305-
96-23 (СМС)

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

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

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)

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

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

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 маркету Идеал, на
Стрелишту. 013/333-160,
063/106-02-84. (285608)

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
потребан агент продаје
туристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV
послати на
sunkisstravelsrb@gmail.com
(285104/5)

ПОТРЕБАН помоћни
радник за молерско-
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)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку. 060/655-
50-64. (285685)

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, 060/663-64-
63, радним данима од 8
до 16 сати. (285688)

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

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

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

ПОТРЕБНА жена/девојка
ради чувања детета од
годину дана. 064/523-29-
05. (285720)

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/(236-32-
87, 060/319-05-77. (285774)

ПЕКАРИ потребна прода -
вачица. 063/193-75-30.
8285801)

ПРОДАЈЕМ посао у раду –
ћевабџиница, са компле т -
ним инвентаром. Тел.
061/807-62-99. (285869)

ПОТРЕБНА радница за
роштиљ на ћумур „Код
Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08. (285843)

ОДВОЗИМ шут, чистим
таване, подруме,
дворишта и соталог.
061/148-01-31. (285482)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
купатила, поправке, пре -
правке, вентили, славине,
одгушење канализације.
061/193-00-09. (285446)

ЧАСОВИ, основе електро -
технике. Професор са
великим искуством.
062/801-97-58. (284826)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (285193)

ПОТРЕБАН радник за рад

на фарми. 064/160-56-68.

(285795)

ПЕКАРИ потребан возач у

Старчеву, ноћна смена.

062/806-02-58. (285920)

ПОСЛАСТИЧАР потребан.

062/404-144. (285825)

ПОТРЕБНА радница у

пекари. 062/404-144.

(285825)

ПРОДАВАЧИЦА потребна

у пекари. 063/130-75-40.

(285825)

ПОТРЕБАН возач Б за

доставу хране. 064/187-

98-10. (285834)

ШЉУНАК,  песак сејанац

одвоз шута малим

кипером до два кубика.

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

338 (СМС)

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

часови( сви узрасти).

Помоћ при учењу, преводи,

конверзација...064/351-12-

18 (СМС)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди

своје услуге. 060/314-13-

80, Ђорђе. (285184)

АЛУ ПВЦ столарија,

ролетне, комарници,

венецијанери, тракасте

завесе, уграђујем,

поправљам. 063/882-25-

09. (285592)

КОМБИ превоз робе,

грађевинског материјала,

селидбе. Иван. 064/243-

82-85. (285436)

ВРШИМ све услуге
превоза кобмије, селидбе,
возим сву робу.
Најповољније. 063/825-
59-62. (285649)

АЛУ ПВЦ СТОЛАРИЈА,
ролетне, комарници,
венецијанери, гуртне!
Уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (285080)

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

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

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)

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)

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. 064/131-59-
56, 013/301-085. (285728)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене, одмах.
013/331-657, 064/495-77-
59. (285742)

ЕНГЛЕСКИ свим узра -
стима, долазим, јефтино,
25 година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (285751)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. Тел.
064/354-08-09. (285753)

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

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

ЕЛЕКТРИЧАР, повољно –
израда електро инстала ција,
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. 064/145-85-
54. (285873)

УРЕЂЕЊЕ гробних места.
060/333-28-23. (285879)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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300-820,  300-830300-820,  300-830

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

С Е Л И Д Б 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 КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

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 ГЛ А Ш А ВА

јавни увид студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица На-

родног фронта бр. 12 из Новог Сада, поднео je за-

хтев за давање сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Рекон-

струкција 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 пројек-

та 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, канцела-

рија бр. 39) и у просторијама Градске управе Пан-

чево, Улица Трг краља Петра I бр. 2–4, до 16. 12.

2019. године. године. За време трајања јавног уви-

да заинтересована јавност може у писменом обли-

ку поднети примедбе и мишљења на изложену сту-

дију о процени утицаја на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 12.

2019. године у згради Владе АП Војводине (при-

земље, канцеларија бр. 39 у 12 сати.

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

МИЛЕНКА САВКОВИЋА
1956–2019.

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

(81/285896)

Последњи поздрав мом најдражем тати

МИЛЕНКУ САВКОВИЋУ

Заувек ћеш ми недостајати.

Твоја маза ЈЕЛЕНА са породицом

(82/285896)

Последњи поздрав драгом зету

МИЛЕНКУ САВКОВИЋУ

од његовог шурака СЛАВКА и таште ЈЕЛЕ

(83/285896)

Последњи поздрав

САШИ

од породице БАН

(88/285905)

Отишла је изненада, тихо

СИЛВИЈА ТУРКОАЊА

Памтиће је са тугом комшилук у Улици Мајке

Југовића

(40/285759)

Последњи поздрав

СТОЈКОВСКИ

СЛАВИЦА

ЦАЦ
1955–2019.

Живећеш у нашим

срцима.

Остала је велика пра-

знина која боли. Из-

губиле смо јединог

правог пријатеља.

Отишла си прерано.

НАДА и ИВАНА
(91/285923)

Последњи поздрав

СЛАВИЦА СТОЈКОВСКИ ЦАЦ
1955–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

(92/285923)                              ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

Последњи поздрав школском другу

СЛАВКУ БАТУРУ

Одељење М-41 ТШ „Никола Тесла”

(9/2856679

Последњи поздрав

стрицу

СТОЈАДИНУ

КАЊЕВЦУ

Његови ПУРИЋИ

(39/285757)

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

наша

ЗОРКА ШУКЕР
1927–2019.

Увек ће бити у нашим срцима и мислима.

Њени најмилији:  син ЉУБИНКО, снаја ЗОРА са

својом децом и њиховим породицама

(42/285783)

Бако, почивај у миру, нека те анђели чувају

ЗОРКА ШУКЕР
1927–2019.

Унук БОБА, унука ЈОКА, снаја ВЕРА и праунуци

(43/285784)

Поздрав драгом комшији

СТОЈАДИНУ КАЊЕВЦУ

Остајете у нашем сећању.

Почивајте у миру.

Ваше комшије и пријатељи

на Кеју Радоја Дакића бр. 5

(68/285856)

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

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (285047)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција.
Www.baltokad.co.rs
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (284156)

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

СЕЛИДБЕ, транспорт ком -
би јеми камионом, демон -
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова ње.
064/047-55-55. (285839)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације,
израда нових, преправка,
поправка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче,

мешалице за бетон.

064/351-11-73. (285749)

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, 063/771-24-
16. (284582)

МОЛЕРСКИ-ФАСА ДЕР -
СКИ, гипсарски радови,
поставка ламината,
керамике, проверите Тип-
топ +. 062/816-66-78.
((285910)

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

РОЈАЛ МГ:  уградња/по -
правке; ролетне, комар ни -
ци, венецијанери, све за -
ве  се, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498. (285778)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-
24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим
одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(285776)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пако -
вање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 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, профе сионал -
но, екипа радника, све
релације по Србији.
063/253-028, 064/444-66-
74.(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. 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-
bomboncic.com (285731)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника. Одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-
77-67. Владимир. (285712)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи де -
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фригот ехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (285794)

ЛИМАРСКИ радови, изра -
да, монтажа, кровопокри -
вање, санације. Долазак
бесплатан. Повољно.
061/108-66-99. (285851)

ПРЕВОЗИМ кипером по -
вољно, шљунак, песак,
сеја нац, ризлу, црну земљу,
утовар, одвоз шута, огрев,
палете.  064/354-69-94.
(285868)

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)

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

Укуцајте ПАН (размак)

текст малог огласа до 10 речи

и све то пошаљите на број 1202
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16. новембра 2019.  престало је да куца срце наше маме и баке

ЈАЊЕ КАТИЋ
1933–2019.

Ожалошћени и захвални јој синови РАДИША, МИЛОМИР, снаја

ВЕРИЦА и унук НИКОЛА
(30/285724)

У недељу, 10. новембра, преминуо је наш драги

супруг и отац

МИРОСЛАВ МИЛУТИНОВИЋ
1952–2019.

Те ноћи срушило се све.

Никада те неће заборавити твоји најмилији.

Супруга ОЛГА, ћерка БИЉАНА

и син ВЛАДИМИР
(31/285726)

Драги оче

МИРОСЛАВ

МИЛУТИНОВИЋ

Не можемо речима

описати бол који осе-

ћамо...

Хвала ти за сваки са-

вет, реч, осмех...

Твоји: неутешни син

ВЛАДИМИР

и ћерка БИЉАНА

(32/285726)

ТРИВО КОВАЧЕВИЋ
1941–2019.

Последњи поздрав нашем вољеном

Триви.

Ожалошћени: супруга РАДОЈКА и син

ПРЕДРАГ са породицом

(44/285789)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

од АЛЕКСАНДРА

СТОЈКОВИЋА АЦЕ

са породицом

(51/285813)

КИТАНОВИЋ

ЈАГОДА СЛАВЕ

Душе моје, очи моје, срца моја, памети моја.

Чуваћу вас од свих, а ви знате шта то значи!

Само ваши: ћерка МАЈА, унук МИЋА и унука ЛАНА

(54/285821)

13. новембра 2019. преминуо је наш

ВИДОЈЕ ЛУКИЋ
1937–2019.

Сахрана је обављена 16. новембра 2019.

Ожалошћена породица ЛУКИЋ

(36/285735)

Последњи поздрав

САШИ

АРСЕНИЈЕВИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: РАСТКО

и ЈЕЛЕНА
(61/185836)

Последњи поздрав

САШИ

АРСЕНИЈЕВИЋУ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји: сестра ВЕСНА,
брат МИЛЕ са породи-
цама и тетка ДАНИЦА

(59/285836)

Последњи поздрав

САШИ

АРСЕНИЈЕВИЋУ

Најбољи друже наш

збогом.

Твоји: АРСА

и МЛАЂА

(58/285836)

Последњи поздрав

САШИ

АРСЕНИЈЕВИЋУ

Воли те заувек мајка

ЉУБИЦА

(60/285836)

Претужни због смрти

САШЕ

АРСЕНИЈЕВИЋА
нашег драгог друга и

Растковог тате.

НАТАША, ВЛАДАН,

СТРАХИЊА, ТЕОДОРА

и ВИШЊА АДАМОВИЋ

(49/285806)

Поздрав драгом комшији

САШИ АРСЕНИЈЕВИЋУ

Отишао си пре времена, почивај у миру.

Твоје комшије и пријатељи

на Кеју Радоја Дакића бр. 5

(67/285856)

14. новембра 2019. године преминуо је наш дра-

ги супруг, отац, свекар и деда

СЛОБОДАН ДАКИЋ
1935–2019.

Почивај у миру. Нека те анђели чувају.

Твоји најмилији: супруга ЈАГОДА, син ЖЕЉКО,

снаја ЉИЉА и унуци АЦА и БОКИ

(69/285855)

Преминуо је мој до-

бри ћале

СЛОБОДАН

ДАКИЋ
1935–2019.

Никада га неће

заборавити његов

син ЖЕЉКО
(70/285855)

Драгом тати

СЛОБОДАНУ

ДАКИЋУ
1935–2019.

Последњи поздрав

од ћерке ВЕСНЕ с по-

родицом

(71/285855)

Последњи поздрав

САШИ

АРСЕНИЈЕВИЋУ

Збогом драги наш.

Твоји: МЛАДЕН, 

МАЈА, ЛАРА

и АНДРЕЈ
(74/285866)

Последњи поздрав

СЛАВЕТУ КИТАНОВИЋУ

од брата ЗЛАТЕТА и снаје ЕЛИЦЕ са породицом

(73/285863)

Последњи поздрав

АРСИ

од МАТЕЈЕ са породицом

(77/285878)

Последњи поздрав драгој сестри и зету

КИТАНОВИЋ

ЈАГОДА СЛАВЕ
(78/285880)

                                                            СЛАВКА са породицом

Последњи поздрав

АРСИ
од НАЂЕ и НЕБЕ

(87/285902)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Са великом тугом обавештавамо да је 14. новем-
бра, у 87. години, преминуо наш драги

ДРАГАН МИЛОШЕВИЋ
1933–2019.

Његови најмилији: супруга МИЛУНКА, син ЗО-
РАН, снаја СЛАЂАНА, унуци ИВАН и МИЛАН,
снаје ДРАГАНА и МИЛИЦА, праунуци СТЕФАН
и АЛЕКСАНДАР, као и остала родбина и прија-
тељи

(14/285681)

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

СЛАЂАНА ВИДИЋ
1978–2019.

Сахрана је обављена 14. новембра, у 15 сати, на старчевачком гро-

бљу.

Последњи поздрав нашој драгој Слаћки. Пливај са својим делфи-

нима и знај да те заувек чувају од заборава твоји: мама СЛАВИЦА,

тата ЗОРАН, сестре РАДА и ЗОРАНА, зет АЛМИР и сестрић КОН-

СТАНТИН

(21/285702)

За вечно памћење

СЛАЂИ

Воле те заувек: чика

МИЛИВОЈЕ, ЉИЉА,

ВЛАДА и МАРИЈА са

породицом

(19/285696)

Последњи поздрав

СЛАЂИ

Вољени никада не

умиру.

Од чика ЖИКЕ

са породицом

(20/285696)

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци, баби и

свекрви

ЉУБИНКИ МРКОВИЋ
1950–2019.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Супруг РАДОВАН, син ГОРАН, снаја

ВАЛЕНТИНА и унуке АНАМАРИЈА и ТИЈАНА

(24/285709)

Последњи поздрав деда

ДРАГАНУ МИЛОШЕВИЋУ
1933–2019.

Са тобом отишао је и део мога срца.

Заувек ћеш живети у мојим мислима.

Унук ИВАН са породицом

(33/285727)

ИВАНА ГАВА

Последњи поздрав нашој вољеној Ивани од мајке ЉИЉАНЕ

и брата ЖЕЉКА са породицом

(41/285763)

Последњи поздрав нашем

ЖИВАНКУ ЛАЗИНУ
25. VII 1939 – 18. XI 2019.

од ћерке СЛАЂАНЕ, зета МИЛОРАДА, унуке БИЉАНЕ

и унука БРАНИСЛАВА
(53/285818)

ЉУБИЦА МРКОВИЋ

Ових дана нас је напустила једна звезда... али

није пала већ се винула у висине.

Да буде у сазвежђу са својим никада прежаље-

ним сином.

Последњи поздрав од брата ЈОВЕ

и братанца РАЦЕ

(55/285023)

Више нећеш бити сама. Почивај у миру, заслужила си.

Загрљај

МИЛКА ХРСТИЋ
1944–2019.

ИВАНКА
(62/285838)

ИВАНА

ГАВА

Заувек са нама, у ср-

цу стрине ВАСИЛИ-

ЈЕ, сестре ВЕСНЕ са

породицом и брата

САШЕ

(72/285858)

ЖИВАНКО ЛАЗИН
1939–2019.

Последњи поздрав оцу, свекру и деди

Син ГОРАН, снаја БРАНКА, унук ЗОРАН и праунук

МИХАЈЛО
(76/285871)

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

МИЛЕНКО

ГАЈИЋ
1967–2004.

С љубављу и тугом чува-
мо успомену на тебе.

Мајка КОСА, ћерке

МИЛИЦА и ДРАГИЦА,

сестра СМИЉАНА, 

сестрићи ДЕЈАН

и ВЛАДИМИР

и зет ЗОРАН

(45/285791)

26. новембра навршава се шест година откако

није са нама наша вољена

АНЂЕЛИЈА ГЛУМАЦ
1938–2013.

Ожалошћени: син МИЛЕ, снаха БЕБА

и унуке МИЛИЦА и МАРИЈА

(86/285899)

Сећање на драге родитеље и сестру

МАРИНКОВИЋ

ЉУБИНКО СРБИНКА ЉИЉАНА
2002–2019. 2018–2019. 2011–2019.

Чувамо вас од заборава.

МИЛКИЦА и МИРЈАНА са породицама
(8/285666)

Прошла је година от-

како није са нама на-

ша драга

ЈАНА

КНЕЖЕВИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(11/285676)

22. новембра 2019. го-
дине навршава се два-
наест година од смрти

АЛЕКСАНДРА

СПАСИЋА
Време пролази, туга и
жалост за тобом остају.

Твоја супруга
СТАНИСЛАВКА и син
БОБАН са породицом

(57/285829)

Четрдесет дана
од смрти

ЖИВЕ

РАКИЏИЋА
из Долова

Поносно чувају успоме-
ну на тебе твоји најми-
лији.

Син, ћерка и унук
са породицом

(89/285915)

СЛОБОДАН

СТОЈКОВИЋ
Време пролази, знамо,
али ти ћеш остати у на-
шим срцима увек.
Недостаје нам твоја до-
брота, топлина, људ-
скост и племенитост.

Супруга РАДМИЛА
са децом
(90/285916)

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га

да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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� 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

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

Сећање на

ВУКИЦУ

КЕЦМАН
2014–2019.

Породице

МОШОРИНАЦ

и СТАНИШИЋ

(10/285668)

26. новембра 2019.

навршава се годину

дана откада нас је на-

пустио наш вољени

ЈОЗЕФ

ПИРКОВ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Супруга АНИЦА, 

син ПЕРИЦА

и ћерка МАРТИНА

са породицама

(13/285680)

Вољени наши

МАЛЕШЕВИЋИ

ВИОРА БЕБА ЖАРКО
2001–2019. 2014–2019. 1986–2019.

Нема Вас а ипак сте свакога дана са нама.

Ваши најмилији
(15/285684)

МИЛОШ ЗЛАТКОВИЋ

Бол и туга се не мере речима, ни временом које прола-

зи већ празнином која је остала твојим одласком.

С љубављу твоји најмилији
(25/285713)

СЕЋАЊЕ

ИВАН ТАСИЋ
2001–2019.

Породица ТАСИЋ
(27/285717)

7. децембра 2019. на-

вршава се годину да-

на

МИЛОРАД

ПОПОВИЋ

МИЋА
1947–2018.

Почивај у миру.

Супруга ДРАГИЦА,

син ЖЕЉКО и ћерка

ЈОЈА са породицама

(37/285739)

У недељу, 24. новем-

бра 2019. године на-

вршавају се две тужне

године нашем воље-

ном сину

ЗОРАНУ

ТОДОРОВИЋУ
9. IV 1967 – 24. XI 2019.

Твој светао лик жи-

веће све док и ми бу-

демо живи.

Твоји: мама, тата, су-

пруга, син, ћерка, брат,

снаја и братаница

(46/285799)

САНДРА

УРОШЕВ
2011–2019.

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

Твој син НИКОЛА
са татом, баком и деком

(47/285803)

Шестомесечни помен

ДРАГИЦИ ДУНДОВИЋ
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

(52/285814)

24. новембра 2019. навршава се осам година от-

када нас је напустио

МИЛАН АЛЕКСА
1986–2011.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

Колектив „Стари Тамиш” а. д. Панчево

(63/ф)

Трогодишњи помен нашем драгом

ЈОВАНУ РАКИЋУ

Заувек ћемо те чувати у срцу и мислима.

Твоја супруга МИЛАНКА и ћерка ТАЊА

са породицом

(64/285841)

БРАНКО

ВУЈАЧИЋ

Четрнаест тужних го-

дина без тебе.

Твоји најмилији

(65/285842)

Навршавају се две

године откако нас је

напустио наш драги

ЉУБОМИР

НОВИЋЕВИЋ
2017–2019.

Никада те нећемо за-

боравити.

Супруга МИРА, 

син БАЦКО

и ћерка СНЕЖАНА

са породицама

(75/295867)

Навршава се тужних шест месеци откако није

више са нама

НЕВЕНКА ЂОШИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима и лепим се-

ћањима.

Синови ИВИЦА и НЕНАД, снаје МАРЈАНА и ЛИ-

ДИЈА, унук ОГЊЕН, унуке АЊА, НАТАЛИЈА и

НИКОЛИНА
(66/285849)

МИЛАН АЛЕКСА
2011–2019.

Време пролази, али сећање на тебе не бледи. 

Твоје колеге из ALMEX-a

(79/285885)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА
МАРКОВ

КЕКА
1932–2006.

Чувамо је од заборава.

Син ЗОРАН

са породицом
(80/285889)

23. новембра навршава се четрдесет дана

од смрти

ТРИФУЉЕСКО ЗОРАНА

Твоји најмилији

(84/285897)

ЗОРАН ТРИФУЉЕСКО

Роде мој, хвала ти на свему.

ЈОЦА ПИРОЋАНАЦ

и ЈАСМИНА са породицом

(85/285897)
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БИ ЉА НА 

МИ ЈА ТО ВИЋ
21. XI 2017 – 21. XI 2019.

За у век ћеш оста ти у

се ћа њу, ср цу и ду ши.

Брат БО ЈАН 

и СА ША
(1/285515)

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

БОРИВОЈ КРСТИН
1969–2019.

„Вољени никад не умиру”.

Твоје: мајка НАДА, 

супруга БИЉАНА и ћер-

ке МИЛАНА и ТАМАРА
(2/285652)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

СЛОБОДАН СЛАВКО
2003–2019. 1996–2019.

(3/285654)
Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА

Сећање на стрица

АНКИЋ

СЛОБОДАНА

Братанице АНЂЕЛА

и АДРИЈАНА

(4/285654)

ДАМИР КАПС

КЕЦ

Драги сине, прође де-

ветнаест година а туга

је непролазна. Заувек

ћеш бити у нашим ср-

цима.

Отац МИРКО

и тетка КАЈА
(7/285665)

Четрдесетодневни

помен

ЈЕЛЕНИ

ДУКОВСКИ

Породица

МИЦКОВСКИ

(6/285660)

ПОМЕН

СТОЈАНКА

ЈОВЧИЋ
1945–2016.

Прошле су три године

туге и жалости за тобом.

С љубављу породица

(5/285655)

25. новембра 2019. на-
вршава се једанаест го-
дина откако је преми-
нула наша

ЈАСМИНА

ГОЛУБОВ
14. VI II 1952 – 25. XI 2008.

Породица ГОЛУБОВ

(12/285677)

Две године туге

ЈОСИП РОДЕШ
2017–2019.

Иза нас је још једна тужна година, једна вели-

ка празнина и једно дивно сећање на тебе.

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

(16/285686)

ИЗВИЊЕЊЕ

У прошлом броју

„Панчевца” у помену

га госпођу Ержику

Миуца објављена је

погрешна фотогра-

фија.

Извињавамо се поро-

дици

(29/р)

17. новембра 2019. године, у 11 сати, на гробљу у Војловици,

давали смо годишњи помен нашој вољеној

ЕРЖИКИ МИУЦА
1953–2018.

Бол уме да прође, али туга остаје вечна.

Твоја породица

(17/285444)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПА АНГЕЛОВСКА
23. XI 2015 – 23. XI 2019.

Много нам недостајеш.

Твоја сестра СЛАВИЦА са породицом
(18/285694)

Сећање на драге родитеље

КРАШИЋ

ИВАН и ЂУРЂЕВКА
1920–2009. 1926–2017.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(22/285703)

Четрдесетодневни

помен драгом куму

ГОРАНУ

од породице

АЛЕМПИЈЕВИЋ

(23/285707)

Сећање на

ЛАКИЋ

МИЛАНУ МИЛАНА
1994–2019. 2013–2019.

(26/285716)                                                                       Њихови најмилији

… С љубављу

АНА ПАП
Рођ. Борбељ

18. XI 1992 – 18. XI 2019.

Унук ГАБРИЈЕЛ

са породицом...

(28/ф-1338)

19. новембра 2019. навршава се година откако се упо-
којио наш

ИЛИЈА ШУЊКА
Са љубављу, заувек са нама.
Супруга МАРА, ћерке БРАНКА и ДОСТА са породицама

(34/285730)

МИРОЉУБ МИХАЈЛО МАРА

ПИПЕРСКИ ПИПЕРСКИ ПИПЕРСКИ

ПИПИ МИША 2002–2019.

дипл. инж. електротехнике 1999–2019.

20. XI 2009 – 2019.

Заувек у срцима најдражих.

(35/285732)

Деветнаест година

ДАМИР КАПС

Године пролазе, али

бол и туга никад.

Твоја мама, брат

РОБЕРТ, снаја

НАТАША, братанице

ТАША и ДОРА

(38/285748)

24. новембра, у 11 сати, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој вољеној

САВИ ПАНЧЕВАЧКИ

Време пролази, али успомене и љубав не пролазе. 

Твоји: СЛАВКО, МЛАДЕН, 

ВЛАДИСЛАВ и АНЂЕЛА

(50/205810)

Прошла је година од смрти нашег драгог оца

МИЛИВОЈА ШАРЦА
25. XI 2018 – 25. XI 2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: САША и ВЛАТКО

(48/285805)

13. новембра навршава се шест месеци отка-

ко је отишао наш

МИОДРАГ МАКСИМОВИЋ
1961–2019.

Твоји: ДРАГАНА, МАША и ТАРА

(56/285024)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Кра јем не де ље ће вам се пру -

жи ти из не над на мо гућ ност за

до бар по слов ни ан га жман.

Осло ни те се на по моћ не ко га

на ви со ком по ло жа ју или по -

ро дич ног при ја те ља и успех

је за га ран то ван.

Мно ге по вољ не при ли ке вам

се ства ра ју у ка ри је ри, шко ли

и на по љу нов ца и ма те ри јал -

них ства ри. Оно што вас од и -

стин ски му чи, је сте љу бав,

ди ле ма, три ле ма...

Си ту а ци ја се по ла ко ме ња

на бо ље на по слов ном пла ну,

па већ од су бо те оче куј те до -

бре по слов не по ну де. Мо гућ

је из не над ни по слов ни пут на

ис ток.

Пре кон тро ли ши те крв ни при -

ти сак, то је ва ша ста ра бољ -

ка. Ни сте тре нут но спрем ни

да жр тву је те сво ју сло бо ду,

па вам од го ва ра ју нео ба ве -

зне и по вр шне ве зе.

По тру ди те се да мак си мал но

из бе га ва те су ко бе, не ле гал не

по сло ве и сва ку вр сту до го во -

ра ка да не ма те пот пу ни увид

у си ту а ци ју, јер су мо гу ћи за -

кон ски про бле ми.

То ком сед ми це ће те же ле ти

бу квал но да се за ба вља те.

Не ма те вре ме на да се ба ви те

сит ни ца ма. Ис ко ри сти те при -

ли ку да оде те на јед но да ле ко

пу то ва ње.

Не ко из ва ше про шло сти ће

вас по се ти ти ових да на. Раз -

ми сли те да ли вре ди по но во

за по чи ња ти оно што се већ

јед ном по ка за ло као ло ше.

Ан га жуј те се ви ше на по слу,

јер је пе ри од по во љан.

Сло бод ни Јар че ви има ју ве о -

ма за ни мљи ву сед ми цу. Не -

дав но по знан ство би мо гло

да пре ра сте у јед ну ве ли ку

љу бав. Зна тан при лив нов ца

је из ве стан.

У пред сто је ћем пе ри о ду ви -

ше ће те се ба ви ти ин тим ним

те ма ма, па ако сте у бра ку

или сте за у зе ти, ни је баш

пре по руч љи во да уђе те у тај -

ну ве зу. До бре шан се за но -

ви по сао.

Не тра жи те гре шке код дру -

гих, не мој те ни ко ме би ти су -

ди ја. Па ра лел не ве зе би мо -

гле да на пра ве ха ос од ва -

шег жи во та, па сто га ре ша -

вај те то што пре. Не за ду -

жуј те се.

На сту па пе ри од у ко јем ће те

ис по љи ти мно го сна жних

емо ци ја, та ко да ће све у

јед ном тре нут ку под се ћа ти

на еруп ци ју вул ка на. Огра -

ни чи те се ма ло у тро ше њу

нов ца.

Емо ци је су вам као си бир ска

зи ма – пре ви ше је хлад но ће.

Са мо рет ки мо гу из ма ми ти

ваш осмех. Мо же те оче ки ва -

ти но во по знан ство са стран -

цем или осо бом ко ја је дру ге

ве ре.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Ми лан Јак шић (67), прав ник
и сли кар, ро ђен је као офи -
цир ско де те у Оси је ку. На кон
ви ше се лид би због оче вог по -
сла, вра ћа се код ба ке у Пан -
че во и ов де за вр ша ва основ ну
и сред њу шко лу. За вр шио је
Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду
1977. го ди не, а од 1975. до
1979. сту ди рао је на Ли ков ној
ака де ми ји у Но вом Са ду. Био
је ди рек тор пан че вач ког Исто -
риј ског ар хи ва три де сет го ди -
на, а као сли кар из ла гао је
сво је ап страк ци је ши ром све -
та. Оже њен је ва јар ком На -
дом Де нић.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да сте до шли у
Пан че во?

МИ ЛАН ЈАК ШИЋ: До шао
сам ова мо ка да је мој отац слу -
жбо вао на Ла сто ву. Био сам ђак
пе шак та мо, пре ла зио сам де -
вет ки ло ме та ра да до ђем до
шко ле. У јед ној учи о ни ци би -
ли су ђа ци свих раз ре да и има -
ли смо јед ног на став ни ка. Мо -
ји ро ди те љи су схва ти ли да та -
ко не ћу ни шта на у чи ти, па су
ме по сла ли код ба ке у Пан че -
во. Ов де сам од свог че твр тог
раз ре да.

l На кон сред ње шко ле упи -
са ли сте пра во, али ни сте од у -
ста ли ни од умет но сти?

– Во лео сам умет ност, али
сам упи сао пра во јер је ба ка
ре кла да мо рам не што озбиљ -
но да учим. Ме ђу тим, за во лео
сам га. Ка сни је ми је то по мо -
гло у жи во ту, јер је би ло по -
треб но од не че га и жи ве ти. Од
умет но сти је то те шко. Не ма -
мо тр жи ште умет ни на, а ова ко
сам по мо гао сво јој умет но сти
да оп ста не. Био сам на чел ник
Скуп шти не оп шти не Пан че во
и ди рек тор Исто риј ског ар хи -
ва ско ро три де сет го ди на. За
то вре ме је об ја вље но сто се -
дам де сет књи га, одр жа но три -
ста пе де сет из ло жби, уве де на
ди ги та ли за ци ја, на пра вље но
осам сто хи ља да сни ма ка ми -
кро фил ма...

l Ка кав је био Ар хив ка да
сте до шли?

– Пан че вач ки ар хив је је -
дан од нај ве ћих ар хи ва у на -
шој зе мљи. Има де вет ки ло -
ме та ра ар хив ске гра ђе. При -
ме ра ра ди, ар хив у Ки кин ди
има че ти ри, у Зре ња ни ну пет,
Ар хив Вој во ди не има де вет,
Ср би је – де сет и Ју го сла ви је –
око је да на ест... Див но је што
је не ко пре ме не, на са мом
по чет ку ства ра ња Ар хи ва, имао
па ме ти да ску пља све то, да
то што је на та ва ну Оп шти не
ста ја ло као ста ри па пир не ба -
ци, већ да пре не се у Ар хив.
Мо ја за слу га је у то ме што
сам све то си сте ма ти зо вао.
Џаба ар хив ако имаш го ми лу
па пи ра а да не знаш шта на
њи ма пи ше. Тек ка да то сре -
диш, он да из све га то га не што
мо жеш да из не дриш. Мо жеш
да пра виш из ло жбе и об ја вљу -
јеш књи ге. Имаш пи са не тра -
го ве на осно ву ко јих мо жеш
да пи шеш исто ри ју. То је
сушти на.

l Ка да је на стао Исто риј ски
ар хив?

– Исто риј ски ар хив у Пан -
че ву на стао је 1949. го ди не.
Ми не ма мо ду гу тра ди ци ју у
ар хи ви сти ци, па су љу ди ко ји
су ра ди ли у ње му мо ра ли да
бу ду ве ли ки ен ту зи ја сти да би
се он на пра вио. Тре ба узе ти
тих де вет ки ло ме та ра гра ђе,
па по ре ђа ти та мо где тре ба шта
да се на ла зи. То је огро ман по -
сао и још ни је за вр шен. Са мо
је за по че то, али је до бро ура -
ђе но. Зна чај но је и то да ми
има мо гра ђу и на ма ђар ском,
не мач ком, ру син ском, сло вач -
ком, ла тин ском.

l Шта је нај вред ни је у на -
шем Ар хи ву?

– Има мо два-три фон да ко -
ји су енорм не, европ ске и свет -
ске вред но сти. Пр ви фонд је
„Ма ги страт гра да Пан че ва”,

ко ји са др жи све што је у ве зи
с Град ском упра вом од 1794.
го ди не до да на да на шњег. Мо -
жеш да ре кон стру и шеш жи -
вот це лог гра да дан по дан!
Ко ли ко је ко штао хлеб 1810.
го ди не, ко је био про фе сор,
учи тељ, град ски ка пе тан, по -
ли ца јац... Пан че во је бо га то
због то га што има та кав ар хив
и та кву гра ђу, и то сре ђе ну да
је пре глед но. Дру ги фонд је
„Вој на је ди ни ца”. Пан че во је
би ло у Вој ној кра ји ни, на вој -
ној гра ни ци. Ми је ди ни има -
мо гра ђу о  Два на е стој не мач -
ко-ба нат ској ре ги мен ти. Она
је на ста ла 1764. и од та да
може мо да ре кон стру и ше мо

до га ђа је. Да нас мо же мо упо -
ре до да пра ти мо ци вил ну власт
ма ги стра та и вој ну, ко ја је њи -
ма на ре ђи ва ла, и то то ком це -
ла два ве ка! То не ма ни ко, у
то ме је бо гат ство пан че вач ког
Ар хи ва. Имаш све из во ре пред
очи ма, по треб но је са мо се сти
и ра ди ти.

l Ка кав је осе ћај ка да се про -
на ђе не што за и ста вред но?

– Ја сам прав ник и сли кар,
али сам од ар хи ви сти ке на у -
чио не што ја ко ва жно: све мо -
раш са гле да ва ти у кон тек сту.
Ка да сам при мљен у Ар хив,
бив ши ди рек тор ми је ре као
да узмем јед ну све шчи цу и бе -
ле жим кад год на и ђем на не -
што за ни мљи во док пре гле дам
гра ђу... Да за пи шем број до -
ку мен та, чи сто да се не за бо -
ра ви. Та ко ис кр сне не што о
Уро шу Пре ди ћу, о Цр њан -
ском... Цр њан ски је, на при -
мер, био и про фе сор фи скул -
ту ре у Пан че ву и ско ро је на -
ђе на ње го ва мол ба да му се
до зво ли вен ча ње. Ин те ре сант -
но је би ло и пи смо ца ри нар -
ни це из 1810. го ди не, ко ја се
на ла зи ла у бли зи ни ку ла, на
ле вој оба ли. Тра жи ли су да им
се обез бе ди уље за све тиљ ке
за две ста осам де сет да на на -
ред не го ди не. Пи тао сам се
шта то пи шу, за што са мо за
то ли ко да на ка да го ди на тра је
ду же. Тек по сле де сет го ди на
на шао сам пра вил ник ко ји ка -
же да се уљ не лам пе мо гу па -
ли ти са мо оним да ни ма ка да
не ма ме се ца. Ка да је био пун
ме сец, ни су се па ли ле... Ето
за што стал но мо раш да гле -
даш кон текст. Гле да мо да на -
шњим очи ма, а не ка да не гле -
да мо до бро. Се ћам се такође
да смо до би ли не ко писмо у
ком се по ми ња ло име јед ног
по руч ни ка. Име је било Са на
Га та. Он је био ов де у Пан че ву
у вре ме Вој не гра нице. У том
пи сам це ту је от кри ве но да је
он же на. То је би ло не за ми -
сли во. Ита ли ја ни су чак има -
ли по тер ни цу, јер се јед на же -
на пре ру ши ла у мушкар ца и
оста ла да слу жи вој ску.

l Да ли сте мо гли да прет -
по ста ви те да ће те се у жи во ту
ба ви ти ар хи ви сти ком?

– Био сам по зван да кон ку -
ри шем 1988. го ди не. На кон -
курс се при ја ви ло осмо ро љу -
ду, пре све га исто ри ча ра, али
је ме не иза брао рад нич ки са -
вет. Овај по сао ме је обо га -
тио. Во лео сам то да ра дим, а
имао сам сре ћу да имам сјај -
не са рад ни ке у Ар хи ву. Сва ки
од њих мо же да бу де ди рек -
тор. Они су до бро на у чи ли овај
по сао, као што сам га ја на у -
чио од оних ко је сам за те као
кад сам се за по слио. Ар хив је
уста но ва за шти те кул тур них
до ба ра, ра ди пре вен тив но.

Људи су све вре ме на те ре ну
и па зе шта се где на ла зи од
ар хив ске гра ђе у шко ла ма, ин -
сти ту ци ја ма, код при вред них
су бје ка та. Па зи се да не не -
ста не не што што је ве за но за
исто ри ју и за бу дућ ност. Рад
у на шој ку ћи под ра зу ме ва сре -
ђи ва ње ар хи ва и кре и ра ње кар -
то те ке, да све бу де пре ве де но
на срп ски. За сад је пре ве де но
од 1794. до 1877. го ди не, а са -
да би тре ба ло да се ура ди до
1918. Ми слим да би нам се
ти ме отво ри ле очи и от кри ли
би смо оно што на слу ћу је мо и
не на слу ћу је мо.

l На осно ву оно га што је от -
кри ве но, шта нам исто ри ја го -
во ри?

– Пан че во је има ло те шку
исто ри ју. Би ли смо на гра ни -
ци, на кра ју огром не мо нар хи -
је, и он да смо се 1918. на шли у
сре ди шту јед не зе мље. То је ве -
ли ка про ме на. Успа ва ни град
на обо ду, где су у Пр вом свет -
ском ра ту ау стриј ске је дин це
до ла зи ле да пре спа ва ју... ни је
би ло ра то ва ња, спа ва ло се... и
од јед ном Пан че во до ла зи у цен -
тар, на ђе се од мах по ред глав -
ног гра да.

l Ко је лич но сти из исто ри је
Пан че ва су на вас оста ви ле ве -
ли ки ути сак док сте их про у -
ча ва ли?

– Ме ни је ја ко упе ча тљив
про та Ва са. Он је био пред -
вод ник сло бо де и сло бод ног
ми шље ња. Од јед ном ни је ва -
жно би ло да ли је не ко Ср бин
или Ма ђар. Он је био бо рац
за пра ва, све ште ник, а за љу -
бљен у не ко га та мо из Вр шца.
Па још пи сао пе сме и био па -
ме тан. Слао је де цу на шко -
ло ва ње. Ве ли ки лик гра да
Пан че ва. Та ко ђе, ве ли ки ми
је лик јед ног не по зна тог чо -
ве ка ко ји је пи сао о Ми но -
рит ском са мо ста ну кра јем
осам на е стог ве ка. Па ра фра -
зи ра ћу ње го ве ре чи: „Ве ли ки
тра го ви ве ко ва ко ји су за на -
ма ми ну ли у на шем по сто ја -
њу не у мит но су не ста ли. Што
хо дом вре ме на, што упа дом
Ту ра ка и паљењем. А са да то

што ја ва ма по чи њем да пи -
шем то ја у ства ри узи мам
оно што се се ћам о не че му,
што сам не што на шао на зга -
ри шти ма. И мо лим те, чи та о -
че, бу ди за до во љан и ти ме
што ћу и то да ти пру жим, јер
да ти то не пру жам, ти не би
ни шта знао, јер ћеш и ти јед -
ног да на да се пре тво риш у
прах и ни штавило”. То је као
не ка ода ар хи ви сти ци.

l Упо ре до са ар хи ви сти ком
све вре ме сте се ба ви ли сли -
кар ством?

– Кад не што хо ћеш да ра -
диш, увек на ђеш вре ме на. Ја
сам, та ко ђе, на пра вио га ле -
ри ју у Ар хи ву. Има ли смо пет -

на ест из ло жби го ди шње. Ве -
ли ки број из ло жби је про из -
во дио сам Ар хив. Мо ја су пру -
га На да и ја смо ау то ри и две -
ју ма ни фе ста ци ја ко је су се
одр жа ва ле у Ар хи ву. Јед на је
Ме ђу на род ни гра фич ки би је -
на ле „Екс ли брис”, ко ји је
2018. одр жан сед ми пут, а
дру га Би је на ле срп ског цр те -
жа, ко ји је 2017. одр жан ше -
сти пут.

l Ви и ва ша су пру га На да
Де нић увек из ла же те за јед но
ра до ве?

– Кад год пра ви мо са мо стал -
не из ло жбе, ра ди мо их за јед -
но. Ја сам до са да имао пре ко
три де сет са мо стал них и пет сто
се дам де сет ко лек тив них из ло -
жби.

l Ко ли ко вас ин спи ри ше и
ко ли ко вам зна чи то што се
обо је ба ви те умет но шћу?

– Ми смо парт не ри и пре
све га се во ли мо. То што смо
обо је умет ни ци по ма же. 
Учиш од не ко га и то ти им по-
ну је. Ле по је има ти та квог 
партнера.

l Да ли сте би ли све сни ко -
ли ко зна чај не ства ри сте ура -
ди ли за кул ту ру јед ног гра да и
ши ре?

– То што смо ура ди ли ни је
зна чај но, не го пре зна чај но. И
то не мо же да се про це ни. Ар -
хив ни је ну жно кул ту ра. То је
ме сто где се чу ва ју ин фор ма -
ци је из про шлих вре ме на. Ка -
кав би смо ми би ли на род и
ка кви Пан чев ци ка да не би -
смо зна ли ка да је уве де но осве -
тље ње или ко је био про та Ва -
са... Шта би смо ми зна ли о се -
би, ка кво би смо са мо по што -
ва ње има ли? Чо век мо же да
има све, али ако не ма по што -
ва ње и диг ни тет, он да то ни -
шта не вре ди.

l На шта сте нај ви ше по -
носни?

– На мо ју де цу, на по ро ди -
цу. У про фе си о нал ном сми слу
ми слим да сам не што зна чај -
но ура дио. Био сам ди рек тор
јед не уста но ве. Ра дио сам са
сјај ним љу ди ма.

Мир ја на Ма рић

Шта по ве зу је Пан че во, Зре -
ња нин, Праг и Су бо ти цу? У
сва че ти ри гра да по сто је ста -
туе Све тог Ја на Не по му ка, јед -
ног од нај по зна ти јих ка то лич -
ких све та ца, за штит ни ка од
гла ди и по пла ва, као и чу ва -
ра си ро ма шних, ис по вед ни -
ка и гра ди те ља мо сто ва. Те
ста туе се због то га у сва че ти -
ри гра да на ла зе у бли зи ни ре -
ка и мо сто ва. Све ти Јан је на
њи ма пред ста вљен у све ште -
нич кој одо ри, с рас пе ћем у
ле вој ру ци и пал ми ним ли -
стом у де сној, што пред ста -
вља сим бол сла ве.

Пан че вач ки кип овог све -
ца, чи ји се ро ђен дан сла ви и
као дан На ци о нал ног са ве та
че шке на ци о нал не за јед ни це
у Ср би ји, да нас се на ла зи се у
зи ду ком плек са Вај фер то ве
пи ва ре, на истом ме сту где је
био по ста вљен и осве штан 16.
ма ја 1813. го ди не, на ини ци -
ја ти ву пан че вач ког пи ва ра Ва -
лен ти на Бер ге ра.

На то ме сто ста туа је по но -
во вра ће на на Бад њи дан пред
ка то лич ки Бо жић (25. де цем -
бра) 2014. го ди не. Пре то га је
би ла у ло шем ста њу због то га
што су је оште ти ли ван да ли,
па је за то 1996. го ди не од лу -
че но да бу де ски ну та и од не -
та у де по пан че вач ког За во да
за за шти ту спо ме ни ка кул ту -
ре. Та мо је би ла го то во осам -
на ест го ди на. Ре ста у ри ра на је
на ини ци ја ти ву бив шег ди -
рек то ра те уста но ве Ми о дра -
га Мла де но ви ћа. Ста туа је нај -
пре очи шће на, а по том кон -
зер ви ра на и вра ће на на ме -
сто на ко ме се го ди на ма ра -
ни је на ла зи ла.

За ни мљи во је да је Јан Не -
по мук, док је жи вео у Пра гу,
ста но вао на дво ру че шког кра -
ља Вац ла ва IV. Ме ђу они ма
ко ји су се ис по ве да ли код ње -
га би ла је и кра љи ца, а ка да
му је јед ном краљ за тра жио
да му при ча о то ме шта све

она ис по ве да, ни је хтео да ка -
же ни реч!
Краљ Вац лав га је због то га
су ро во ка знио и на ре дио да
бу де жив спа љен. На кон то га
ње го во те ло је ба че но с Кар -
ло вог мо ста у Влта ву, а јед на
од ле ген ди о Пра гу ка же да
се те но ћи из над ме ста где је
ба чен у ре ку по ја ви ло пет зве -
зда. Оне се ви де и на спо ме -
ни ку Све том Ја ну Не по му ку
у Пан че ву. Ина че, мо шти овог
све ца да нас се чу ва ју у Пра -
гу, у Ка те дра ли Све тог Ви да
на Храд ча ни ма.

Хаб збур шка мо нар хи ја је
1726. го ди не про гла си ла Ја -
на Не по му ка за за штит ни ка
та да шње ба нат ске про вин ци -
је. У ста рим по да ци ма о исто -
ри ји Пан че ва мо же се про чи -
та ти да је у бли зи ни Та ми ша
по сто ја ла ка пе ла по све ће на
овом ка то лич ком све цу, али
да је ка сни је сру ше на.

Ста туа Све тог Ја на Не по -
му ка ко ја се на ла зи у на шем

гра ду те шка је не ко ли ко сто -
ти на ки ло гра ма. Иа ко је вла -
сник фир ме ко ја ју је ре ста у -
ри ра ла по сле вра ћа ња на пр -
во бит но ме сто из ја вио да ве -
ру је да је она трај но за шти -
ће на и да у бу дућ но сти не ће
би ти по треб на но ва ин тер вен -
ци ја, ипак ни је би ло та ко. Ка -
да се да нас про ђе по ред овог
ки па, ја сно се ви ди да је бо ја
у ње го вом под нож ју огу ље на
на не ким ме сти ма. Да ли је
то по сле ди ца зу ба вре ме на
или де ло ва ња ван да ла, мо же
са мо да се на га ђа.

На жа лост, зид ста ре Вај -
фер то ве пи ва ре у ко ме се на -
ла зи ста туа Ја на Не по му ка
пот пу но је иша ран, што оста -
вља ру жан ути сак. Би ло би
ле по ка да би се то очи сти ло,
јер ту да сва ко днев но про ла -
зе број ни Пан чев ци – слу чај -
ни про ла зни ци или они ко ји
же ле да се про ше та ју по ред
Та ми ша. М. Г.
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ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Жи во том пла тио
добро ту
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На кон крат ко трај не лет ње па -
у зе омо љич ки фол кло ра ши
при ре ди ли су ме ђу на род ни фе -
сти вал „Ни кољ дан ски ве нац”,
ко јим је ујед но обе ле же на и
го ди шњи ца дру штва. По ред че -
ти ри до ма ће гру пе, све ча ност
су уве ли ча ли број ни ан сам бли
из Ср би је и ино стран ства.

Чла но ви КУД-а „Жи сел”
по том су уче ство ва ли на смо -
три под на зи вом „Тра гом До -
си те ја”, одр жа ној у род ном
ме сту ве ли ког про све ти те ља
– Срп ском Се мар то ну. Омољ -
ча ни су та ко већ тре ћи пут
го сто ва ли у том ру мун ском,
али пре те жно срп ском на се -
љу код при ја те ља из КУД-а
„Кру на”, ко ји су уз ве ли ку ме -
диј ску пом пу обе ле жи ли де -
се то го ди шњи цу по сто ја ња. Го -
сти ма из пан че вач ког се ла
при ре ђен је ве ли чан ствен до -
чек, уз по га чу, со и ра ки ју, а
при па ла им је и част да но се

бар јак на ше земље на че лу
све ча ног де фи леа.

Пре из ве сног вре ме на „жи -
се лов ци” су на сту пи ли код
при ја те ља из Ко це ље ве, а по -
чет ком но вем бра уче ство ва -
ли су и на Смо три фол кло ра
у Ли па ма код Сме де ре ва.

Док тра ју број не ак тив но -
сти, по ред оста лог и упи си ва -
ње но вих чла но ва свих уз ра -
ста, омо љич ки фол кло ра ши,
пре ма ре чи ма њи хо вог ру ко -
во ди о ца Бо жи да ра Пот ко ња -
ка, при пре ма ју за вр шну го ди -
шњу Смо тру на род ног ства -
ра ла штва „Омо љи ца кроз пе -
сму и игру”, ко ја ће би ти при -
ре ђе на 15. де цем бра.

СЕЛО

ОДРЖАН ШЕСНАЕСТИ ЈАБУЧКИ ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ

„Мали принц” показао да се зло не исплати

Сме тли шта у на се ље ним ме сти -
ма већ го ди на ма ти ште ка ко
гра ђа не, та ко и за по сле не у та -
мо шњим јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма ко ја има ју оба ве зу
да се њи ма ба ве. По ред то га што
их је ве о ма те шко одр жа ва ти уз
скром не ка дров ско-тех нич ке ре -
сур се, ни јед на од тих де по ни ја
не ис пу ња ва за кон ске пред у сло -
ве за ле гал но по сто ја ње.

Док се тра га за це ло ви тим
ре ше њем овог сло же ног про -
бле ма, по ме ну те фир ме га пре -
ва зи ла зе од да нас до су тра по -
мо ћу шта па и ка на па, а мо жда
нај ве ћу му ку за да ју им че сти
по жа ри на го ми ла ног сме ћа иза -
зва ни на раз не на чи не.

Док је про цес ре ви та ли за ци је
се о ских сме тли шта у са мом за -
че ћу, јав на ко му нал на пред у -
зе ћа мо ра ју да се до ви ја ју ка ко
би их одр жа ва ла у усло ви ма
ка да има ју из у зет но скром не
бу џе те, пре ма ли број за по сле -
них, као и до тра ја лу и не а де -
кват ну ме ха ни за ци ју.

На ве де но ва жи за ве ћи ну пан -
че вач ких ме ста, а јед но од њих
је и Ка ча ре во, чи је сме тли ште
је, ка ко ка же ди рек тор та мо -
шњег пред у зе ћа Зо ран Мар ковић,
на 150 ме та ра од пр вих кућа,
што ства ра нај ви ше про бле ма.

– Не ма де по ни је ко ја бар ма -
ло не ди ми, а ако ду ва се вер ни
ве тар или је ни зак при ти сак,

стра да ју гра ђа ни на ста ње ни у
обли жњим ули ца ма. На жа лост,
у на шој це лој ка та стар ској обла -
сти не ма сло бод не пар це ле где
би смо је из ме сти ли. Је ди но ка -
кво-та кво ре ше ње је од воз кућ -
ног сме ћа на до ло вач ко сме -
тли ште – на во ди Мар ко вић.

Па ље ње сме ћа ла тент на
опа сност

Бре сто вач ки ЈКП „Ком брест” већ
го ди на ма се хва та уко штац с ра -
зним го ру ћим про бле ми ма на
та мо шњем сме тли шту, а ди рек -
тор ка тог пред у зе ћа Та тја на Цве -
та но вић ис ти че да је и до слов це
би ло за па љи вих ситу а ци ја.

– На сре ћу, већ не ко ли ко го -
ди на не ма озбиљ них по жа ра на

де по ни ји, по пут јед ног ка да је
ви ше да на га ше на ва тра, и то
ве ро ват но на мер но упа ље на. Са -
да по вре ме но има ти ња ња услед
ви со ких тем пе ра ту ра, хе миј ских
про це са или као по сле ди ца нео -
д го вор ног ба ца ња вру ћег пе пе -
ла. На сре ћу, по след њих не ко -
ли ко си ту а ци ја на вре ме смо са -
ни ра ли за тр па ва њем ва тре зе -
мљом по мо ћу бул до же ра јед ног
не се бич ног су гра ђа ни на. За де -
по ни ју ве ли ку опа сност пред -
ста вља и па ље ње биљ них оста -
та ка на њи ва ма, па смо пре изве -
сног вре ме на за у ста ви ли је дан
ве ли ки по жар на три ме тра од
сме тли шта, то јест на не ко ли ко
де се ти на ме та ра од пр вих ку ћа
у се лу – ка же Цве та но ви ће ва.

Му ке за ма ло број не рад ни ке
За одр жа ва ње сме тли шта пр -
вен стве но се ко ри сти скип –
ком би но ва на ма ши на с ни ма -
ло јеф ти ним кла сич ним гу ма -
ма, ко је се че сто це па ју на де -
по ни ји, пре све га ек се ри ма.

– Сто га сва ких не ко ли ко да -
на мо ра мо да их кр пи мо код
вул ка ни зе ра, што та ко ђе ко -
шта. То и је дан од раз ло га због
ко јих не ди сци пли но ва ни по -
је дин ци ко ји сме ће до во зе ко -
ли ма не при ла зе до са мог сме -
тли шта, већ га раз ба ца ју око -
ло, па ми опет мо ра мо да по -
ку пи мо. Ка да је реч о од но -
ше њу сме ћа, за гра ђа не ту услу -
гу оба вља мо на две не де ље, а
за ло ка ле сва ког че тврт ка. То
се вр ши трак то ром и јед но о -
со вин ском при ко ли цом од три
то не, што је фи зич ки на пор но
и при лич но опа сно за на ше
ма ло број не рад ни ке, бу ду ћи
да де се так пу та днев но мо ра ју
да је пу не до вр ха. Њих тро ји -
ца при том укла ња ју де се так
ди вљих де по ни ја, за тим стр -
њи ку и гра ње са ули ца, а тре -
ба да од ра де и ре дов не ак тив -
но сти, по пут одр жа ва ња гро -
бља, са хра њи ва ња, ко ше ња зе -
ле них по вр ши на, чи шће ња сеп -
тич ких ја ма... – на бра ја ди -
рек тор ка.

Слич но је и у дру гим се -
лима, а о то ме – у на ред ним
бројевима.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „НЕО ЛИТ” ИЗ СТАР ЧЕ ВА (6)

Су гра ђан ке да се ја ве, јер мо гу што шта да на у че
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи одр -
жа ва ју раз не при го де, с основ -
ним ци љем да се на зна че уло -
га и до при нос при пад ни ца не -
жни јег по ла пре вас ход но у уна -
пре ђе њу по љо при вред ног и ру -
рал ног раз во ја.

У том по гле ду нај ве ћи до -
при нос, без сум ње, да ју удру -
же ња же на, ко ја функ ци о ни -
шу у свих де вет на се ље них ме -
ста, па ће, по во дом на ве де ног
пра зни ка, сва ко од њих би ти
пред ста вље но.

Удру же ње же на „Нео лит” на -
ста ло је пре пет го ди на, пре све -
га за хва љу ју ћи ини ци ја ти ви
Стар чев ке Љи ља не За рић, ко ја
је та да по ста ла и пред сед ни ца,
с ци љем да та ко по мог не су гра -
ђан ка ма, на ро чи то оним мла -
ђим, да лак ше ис ка жу се бе.

– На по чет ку нас је би ло два -
на ест, а са да тај број ва ри ра,
па нас је углав ном од че ти ри
до се дам-осам ак тив них. Не ке
чла ни це нам се по вре ме но при -
дру жу ју, и то углав ном сре ди -
ном фе бру а ра, ка да пра ви мо
из бор за нај леп ши слав ски ко -
лач. Већ пет го ди на том зго -

дом по зи ва мо и до ма ћи це из
се ла и пе ка ре, а у по след ње
вре ме до ла зе нам уче сни ци чак
и из Сме де ре ва. На рав но, не -
из о став не су ко ле ги ни це из дру -
гих срод них ор га ни за ци ја, а ни
ми њи ма не оста је мо „ду жне”,
па кад год оне при ре ђу ју сво је
ма ни фе ста ци је, ра до се ода зи -
ва мо – ка же пред сед ни ца.

„Нео ли ћан ке” су про шле го -
ди не ко нач но до би ле на ко ри -
шће ње про сто ри је на дру гом
спра ту стар че вач ког До ма кул -
ту ре, ко је уре ђу ју у ет но-сти лу,
па су у ње га већ уне ле мно ге
ста рин ске ства ри.

– По ред све га што смо са ме
на шле на та ва ни ма, и не ки су -
гра ђа ни су се укљу чи ли у ту ак -
ци ју, па нам је та ко, ре ци мо,
Ра де Стан ко вић до нео кре вет
из не ких пред рат них вре ме на.
Има мо и за ни мљи ве ор ма не,
као и не ка да шњу стар че вач ку
но шњу. При ку пља ње и да ље
тра је, па ко год има не што ста -
ро, а не тре ба му, мо же сло бод -
но да до не се. С дру ге стра не,
пре ко „град ског” про јек та ку -
пи ли смо но ви раз бој, ко ји тре -
ба да пу сти мо у по гон, а на исти
на чин уско ро ће мо да на ба ви -
мо и ши ва ћу ма ши ну. Кре ну ће

и обу ке тка ња, а у пла ну су и
ра ди о ни це кро је ња, про фе си о -
нал ног шмин ке ра ја или из ра -
де пред ме та у тех ни ци де ку -
паж. Сто га смо већ по ру чи ле
су гра ђан ка ма ко је же ле не што
ле по да на у че да нам се ја ве. А
мо ћи ће и са ме да би ра ју те ме
– на во ди Љи ља на За рић.

Она ка же да удру же ње ле по
са ра ђу је с До мом кул ту ре, Са -
ве зом ин ва ли да ра да и на ро чи -
то са шко лом, с ко јом су „нео -
ли ћан ке” у не ко ли ко на вра та
ор га ни зо ва ле ра ди о ни це, а уче -
ство ва ле су и у ор га ни за ци ји
из бо ра за нај леп ше ја је.

– Оку пља мо се по по тре би,
на ро чи то пре уче шћа на ет но-
ба за ри ма. Та мо по не кад но си -
мо руч не ра до ве, а по не кад ко -
ла че или пи те. Че сто осва ја мо
и на гра де, па број ни пе ха ри
кра се ви три не на ших про сто -
ри ја. Та ко смо не дав но на гло -
гоњ ској „Ку пу си ја ди” осво ји ли
дру го ме сто за нај бо љу пи ту од
ку пу са; у Но вом Се лу смо исти
успех по но ви ли у из бо ру за нај -
леп ше уре ђе ни штанд, а у Ов -
чи нам је при па ло пр во ме сто
у так ми че њу за нај леп ши ко -
лач од ви ша ња, као и тре ће ме -
сто за штанд – ис ти че пр ва
„нео ли ћан ка”.

ТЕ ЖАК ПУТ ДО РЕ ШЕ ЊА ЗА СЕ О СКА СМЕ ТЛИ ШТА

ДЕ ПО НИ ЈЕ КАО ГО РУ ЋИ ПРО БЛЕМ

ОМО ЉИЧ КИ ФОЛ КЛО РА ШИ ЈУ РЕ НА СВЕ СТРА НЕ

КУД „Жи сел” у 
До си те је вом род ном ме сту

Ба нат ски Бре сто вац: По ста -
вља ње огра де на фуд бал ском
игра ли шту при во ди се кра ју.
По од лу ци град ске скуп шти -
не би ће име но ва не не ке но ве
ули це у се лу.

Ба нат ско Но во Се ло: Рад ни -
ци ко му нал ног пред у зе ћа сре -
ђу ју шах то ве од ка на ли за ци -
је, ко је по по тре би за ва ру ју
или бе то ни ра ју. Те ле ви зиј ска
еки па из Со лу на ко ја пра ви
ре пор та жу о Ба на ту и са рад -
њи из ме ђу Ср би је и Ру му ни је
по се ти ла је се ло, а по ред оста -
лог и удру же ње же на и Дом
кул ту ре, у ко јем је сни ма ла
про бу фол кло ра.

До ло во: У то ку су ра до ви на
ас фал ти ра њу 4,2 ки ло ме тра
ду ге ета пе пу та од До ло ва пре -
ма Ле ан ци. КУД „Ба нат ски
вез” при ре дио је „Ве ли ки го -
ди шњи кон церт” у пе так, 15.
но вем бра, у ве ли кој са ли До -
ма кул ту ре. По ред до ма ћи на,
на сту пи ли су и СПКД „Про -
свје та” из Брч ког и КУД „Елек -
тро пор це лан” из Аран ђе лов -
ца, а са ку пље на сред ства би ће
ис ко ри шће на у ху ма ни тар не
свр хе. Цир ку ска пред ста ва за
де цу одр жа на је у уто рак, 19.
но вем бра, у До му кул ту ре.

Гло гоњ: Ме те о ро ло шка ста -
ни ца гло гоњ ских по вр та ра би -
ће уско ро на до гра ђе на сен зо -
ри ма за тем пе ра ту ру и вла -
жност зе мљи шта, што су два
ве о ма бит на па ра ме тра за оп -
ти мал ну се тву и на вод ња ва -
ње. До са да шње ру ко вод ство
удру же ња пен зи о не ра под не -
ло је остав ку у уто рак, 19. но -
вем бра, а уско ро ће би ти иза -
бра но но во.

Ива но во: По во дом све ча ног
отва ра ња ре кон стру и са не са -
ле До ма кул ту ре, у сре ду, 20.
но вем бра, на сту пи ли су уче -
ни ци ива но вач ке шко ле, као
и фол кло ра ши из МКУД-а
„Бо наз Шан дор”, Удру же ња
ба нат ских Бу га ра „Ива но во –
Ба нат”, КУД-а „Стан ко Па у -
но вић”, Удру же ња Бу га ра
„Шоп ско оро” и бу гар ске
школе „Љу бен Ка ра ве лов” из
Бе о гра да.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је,
уз по моћ ЈКП-а „Вод-ком”,
по ста ви ла две клу пе у школ -
ском дво ри шту и јед ну ис -
пред По ште. За хва љу ју ћи Гра -
ду Пан че ву, се ло је до би ло
но ву ра све ту у ули ца ма Пр ва
но ва, Ка ча ре вач ка, Рад нич ка
и на по те зу од Ни ко ле Те сле
до Ву ка Ка ра џи ћа. Ше сна е -
сти Деч ји по зо ри шни фе сти -
вал одр жан је у су бо ту и не -
де љу, 16. и 17. но вем бра, у
До му кул ту ре.

Ка ча ре во: Удру же ње „Ет но ку -
так” пред ста ви ло је сво је ђа -
ко ни је у Град ској би бли о те -
ци. Про мо ци ја књи ге за де цу
„Со фи ји не му дро ли је са Мар -
ком Кра ље ви ћем” упри ли че -
на је у по не де љак, 18. но вем -
бра, у До му омла ди не, ка да је
го во ри ла ау тор ка Алек сан дра
Ми хај ло вић из Пан че ва.

Омо љи ца: Удру же ње го лу ба ра
упри ли чи ло је го ди шњу скуп -
шти ну и та ко обе ле жи ло че тр -
де сет јед ну го ди ну по сто ја ња.

Стар че во: Од ре ду из ви ђа ча
„На дел” у Ни шу је све ча но
уру че но нај ве ће при зна ње
Са ве за из ви ђа ча Ср би је –
орден Од ре да ор ло ва, а Стар -
чев ци Пе тар и Мар ко
Ивошевић до би ли су сре бр -
ни ја во ров лист за за слу ге у
из ви ђач кој ор га ни за ци ји.
Пре да ва ње на тему са вре ме -
не про из вод ње ма ти ца би ће
при ре ђе но у сре ду, 27. но -
вем бра, од 18 са ти, у све ча -
ној са ли Ме сне за јед ни це.

Месне актуелности 

Наступило стотинак
глумачких талената

Шеснаести јабучки Дечји по-
зоришни фестивал почео је у
суботу, 16. новембра, у локал-
ном Дому културе, када је на-
ступило преко сто малих умет-
ника. Програм је отворила нај-
млађа група домаћег позори-
штанца „Мали принц” пред-
ставом „Чаробна крила”, коју
је режирала Ивана Иваноски,
а текст је написао Тоде Нико-
летић. Први дан употпунили
су гости из Ковина и Београда,
који су бројној веселој публи-
ци приближили „Тома Сојера”
и „Херкулеса”.

Наредног дана је најпре по-
менути 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 експедици-
ју, погрешно напишу „аудици-
ја”, 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 разо-
чаран када напослетку сазна да
су у питању књиге. Прича до-
носи две снажне поруке за нај-
млађе: зло се не исплати, а књи-
ге су велико благо.

У наставку програма усле-
дила је представа луткарске
групе из Идвора, потом су уче-
ници четвртих разреда јабучке
школе приказали „Модерну

бајку”, да би још једанпут на
бину изашли гости из места
рођења Михајла Пупина.

Фестивал, који су подр-
жали Покрајина и Град, 

затворио је по традицији „Ма-
ли принц”, овог пута инклу-
зивним комадом „На ливади
криза” у режији Иване
Иваноски.
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У по след ње вре ме пре део око
на шег (и не баш нај леп шег) та -
ми шког ке ја сво јом гра ци о зном
бе ли ном кра се ла бу до ви. Њих
де се так се та мо у сва ко до ба
мо же ви де ти ка ко еле гант но
кли зе во де ном по вр ши ном и
ше пу ре се по но сно ис ти чу ћи
би се ра сто пер је. А у ме ђу вре -
ме ну ро не, уз ле ћу, сле ћу, по не -
кад се удва ра ју, али го то во увек
су спрем ни да при ђу сва ко ме
ко им по ну ди не што за кљун.

На сре ћу, има до вољ но до -
брих љу ди ко ји ће их на хра ни -
ти, али на жа лост, уме сто ку ку -
ру за и дру гог зр не вља, то су
углав ном хлеб и гриц ка ли це,
што сто мак ове пти це на ва ри
баш нај бо ље.

Из тог раз ло га не би би ло
зго рег на ре ку од ла зи ти с ка -
квим-та квим пред зна њем из
ор ни то ло ги је.

Већ ме се ци ма сва ко ко на ђе
ма ло вре ме на (за се бе), по ред
окре пље ња бла го де ти ма ре ке,
пре све га у бли зи ни „Та миш
ка пи је”, мо же да ужи ва у ле -
по ти птич јег жи во та ко ји се
од ви ја на на шем ке ју. По ред
пре слат ких пат ки ца глу ва ра и

до ма ћих гу са ка, или ре ци мо
реч них га ле бо ва, по себ ну па -
жњу пле ни и је дан не бру ше -
ни се де фа сти украс еле гант -
но по ви је ног вра та, као да се
кла ња.

Али те шко је на ћи пра ву
стил ску фи гу ру ко ја би опи -

сала мо жда и нај гра ци о зни ју
пти цу на све ту – ла бу да.

Грп ци нај број ни ји код нас

О овим пер на тим жи во ти ња -
ма, чи ји је зва нич ни на зив
Cygnus и за јед но с гу ска ма и
пат ка ма при па да ју по ро ди ци

Anatidae, нај по зва ни ји је да го -
во ри је дан од нај ве ћих љу би -
те ља пти ца у око ли ни – др Зо -
ран Ма на си је вић, у „сло бод но
вре ме” спе ци ја ли ста ур гент не
ме ди ци не и на чел ник Слу жбе
хит не ме ди цин ске по мо ћи у
Пан че ву.

Овај па си о ни ра ни при род -
њак је и зва нич ни ор ни то лог,
ко ји у Дру штву за за шти ту пти -
ца Ср би је, по ред ди пло ми ра -
них би о ло га, има трет ман осве -
до че ног љу би те ља. Ипак, он
се бе ни ка ко не сма тра хо би -
стом, већ пре ма тој ма те ри ји
има крај ње озби љан при ступ,
че му у при лог го во ри и то што
је на пи сао књи гу о пти ца ма у
Ср би ји.

– Ис тра жу ју ћи окол не ло ка -
ци је, до шао сам до сва ко ја ких
от кри ћа у по гле ду би о ди вер -
зи те та, па и ра зно вр сно сти
птич јих ко ло ни ја. Ипак, та ко
рас ко шни ле по та ни као што су
ла бу до ви рет ко се ви ђа ју. На
овом под руч ју раз ли ку је мо три
вр сте: по ред по вре ме них го -
сти ју са се ве ра и Арк ти ка – ве -
ли ког жу то кљу ног, зва ног тру -
бач, и ма лог ла бу да, нај за сту -
пље ни ји је гр бац. Ње га за пра -
во и је ди но сре ће мо на Та ми -
шу, а ка рак те ри сти чан је по гр -
би при ко ре ну кљу на, на чи јем
кра ју се на ла зе црн ка ста ку ки -
ца и на зу бље не иви це. То им је
при ро да до де ли ла ка ко би лак -
ше мо гли да па су, бу ду ћи да
пр вен стве но је ду биљ ну хра ну.
То ра де та ко што у пли ћој во -
ди јед но став но ду бе, то јест за -
гњу ре гла ву, врат и пр са, а по -
диг ну реп и тр ти цу, ка ко би се
до че па ли ал ги и дру гих во де -
них трав ки, иа ко се не мр ште
ни на во де не ин сек те, пу но -
глав це, жа бе, цр ве... – по чи ње
при чу ор ни то лог.

Он до да је да ла бу до ви мо гу
да па су и на коп ну, али су та -
да не ста бил ни, јер се прак тич -
но ге га ју. За то су, као вр сни
пли ва чи, ку ди ка мо си гур ни ји
у во ди. У то ме им по ма жу и
цр не ко жи це на но жним пр -
сти ма, а сто па ла ко ри сте као
ве сла или пе ра ја. То су пти це
ко је спа да ју у нај ве ће ле та чи -
це, бу ду ћи да мо гу да те же и
до пет на ест ки ло гра ма. Но то
им не сме та да за у ста ве дах
по сма тра чи ма сво јим ле тач -
ким спо соб но сти ма.

– Ка да грп ци по ле ћу, рав -
но мер ним за ма си ма про из во -
де зву ко ве на лик до бо ва њу,
што је не сва ки да шњи до га ђај
и осе ћај. За раз ли ку од других

вр ста ко је ко ри сте тер ма ле и
је зде кроз ва здух, они ле те сна -
гом сво јих ми ши ћа од но сно
кри ла. Те шко по ле ћу, али кад
по ле те, мо гу да пре ва ле ве ли -
ке дис тан це. И кад сле ћу, то
је буч но и атрак тив но – ис ти -
че ве ли ки љу би тељ пти ца.

До жи вот но вер ни

Из у зет но гра ци о зно, мо же се
ре ћи и ро ман тич но, из гле да ју
ла бу до ви ка да се удва ра ју. Они
то чи не та ко што ими ти ра ју
по кре те парт не ра као да се гле -
да ју у огле да лу.

– На кон што се раз мно же, у
мар ту-апри лу сле ди пра вље -
ње гне зда, што је огром на гра -
ђе ви на од гра ња ви си не и до
два ме тра. Мај ка ле жи на ја -
ји ма, ко јих мо же би ти од пет
до осам, и на њи ма ин ку би ра
пет до шест не де ља. Отац мо -
же да пре у зме ту уло гу са мо
уко ли ко жен ка на стра да, али
глав на оба ве за му је да па тро -
ли ра фор ми ра ном те ри то ри -
јом. Муж ја ци та да зна ју да бу -
ду агре сив ни и на па да ју чак и
чам це. То им за пра во да ју
кри ла од око два и по ме тра и
мо ћан кљун. Мла дун ци су бе -
ли и пуф на сти, а кљун им је
ру жи ча сто-сив каст. Иа ко су
спо соб ни да од ро ђе ња са ми
је ду, пли ва ју и гњу ра ју, ро ди -
те љи их под у ча ва ју то ме шта
је опа сно, а кат кад их так си -
ра ју на ле ђи ма. За оса мо ста -
љи ва ње је нео п ход но че ти ри
до пет ме се ци, а док им сив -

ка сто пер је у пот пу но сти не
по бе ли, мо гу да про ђу и две
го ди не. Мла ди обич но оста ју
у ја ти ма до сле де ћег ре про -
дук тив ног ци клу са, па се ја то
углав ном са сто ји од ви ше по -
ро ди ца. И што је нај за ни мљи -
ви је, парт не ри су до жи вот но
вер ни јед но дру гом, као и те -
ри то ри ји – на во ди Зо ран.

За раз ли ку од дру гих вр ста,
ла бу до ви грп ци су се мал те не
при пи то ми ли и одо ма ћи ли код

нас. Ипак, по пут дру гих во де -
них пти ца, и њи ма од го ва ра ју
ве ће по вр ши не и чист про стор
ка ко би мо гли да на вре ме по -
бег ну, баш за то што има ју ло -
ша ис ку ства са чо ве ком.

– И они, на жа лост, мо гу да
бу ду пред ме ти на па да, и то из
чи стог „пу цач ког” ижи вља ва -
ња. Та да по ста ју ла ке жр тве,
јер при ла зе љу ди ма, а чо ве ку
по не кад не тре ба при ла зи ти.
Ла бу до ви су би ли по ми ња ни у
не га тив ном кон тек сту због
птич јег гри па, то јест да су га

на вод но до не ли са се ве ра. А
би ло је и уги ну ћа, чак и овог
на шег грп ца. Ипак, то се ни је
бит ни је од ра зи ло на број ност
ње го ве по пу ла ци је. То је до бра
вест јер их до осам де се тих

година на овим про сто ри ма го -
то во ни је ни би ло. А од он да је
кре ну ла екс пан зи ја. Са да се
тре ти ра као ин ва зив на вр ста,
пре све га у на шим у рав ни чар -
ским кра је ви ма и евен ту ал но
уз Ду нав. Зи ми их има нај ви -
ше ка да им се при дру же ро ђа -
ци са се ве ра.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ма чи ћи
Пре слат ки ма чи ћи не дав но су спа -
се ни са ули це, а од це лог ле гла
оста ле су „де вој чи це” – три ти гра -
сте и јед на ша ре на.

Ле по тан ке су са да очи шће не од
па ра зи та и ве о ма су раз и гра не, а
во ле да се ма зе и сла жу се чак и са
пси ма, ма да им је по треб но ма ло
вре ме на за упо зна ва ње и при ла го -
ђа ва ње.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 069/193-19-91.

Ја за
Овај ја за ви чар ски шме кер
по знат је мно ги ма у гра ду.
Ка ко и не би ка да је чест
гост број них ка фи ћа и ло -
ка ла, али на жа лост из гле да
да не ма стал ни дом.

Да ли га је из ба цио нео д -
го во ран вла сник или је Ја за дав но из ба че ни нај бо љи при ја -
тељ ко ји по ку ша ва да се сна ђе у ве ли ком гра ду, ни је по зна то,
али сва ка ко да би овај да са же лео да се за у век не где ску ћи.

Уко ли ко не ко зна вла сни ка или же ли да га удо ми, тре ба да
се ја ви на мејл udomi.ljubimce@gmail.com.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ПАТ КЕ ГЛУ ВА РЕ РАЗ ЛИ ЧИ ТО „ОДЕ ВЕ НЕ”

По ред ла бу до ва, на та ми шком ке ју су за сту пље не и до ма -

ће гу ске, реч ни га ле бо ви, али нај ви ше je па та ка глу ва ра. Код

њих је ин те ре сант но то што су муж ја ци и жен ке пот пу но раз -

ли чи то „оде ве ни”.

– Муж јак је леп да са са зе ле ном гла вом и бе лим око врат -

ни ком, док је жен ка је ка му фла жне сме ђе бо је, јер ле жи на

ја ји ма. Али кад ле ти ми та ре, он да су иден тич ни. Та да муж -

јак гу би свад бе но ру хо, а је ди но их раз ли ку је то што он има

жућ ка сто-зе лен каст кљун. Ни су вер ни, а „џен тлмен” уме да

бу де на си лан пре ма сво јим иза бра ни ца ма. С дру ге стра не,

жен ка мо же да но си и до осам на ест ја ја, а не ка да их је у

гне зду пре ко три де сет, али та да то зна чи да су на истом ме -

сту две жен ке – ка же овај пле ме ни ти Пан че вац.

БЕЗ ХЛЕ БА И ПЕ ЦИ ВА, НАЈ БО ЉЕ ЈЕ ЗР НЕ ВЉЕ

Не хо ти це и с нај бо љом на ме ром, мно ги Пан чев ци из не зна -

ња чи не ме две ђу услу гу овим пер на тим ле по та ни ма.

Ту се пре све га ми сли на по гре шну ис хра ну, за сно ва ну на

хле бу и гриц ка ли ца ма, ко је ди ге стив ни тракт ла бу да ве о ма

те шко ва ри, а по ред ор ни то ло га, на то је не дав но ука за ло и

дру штво „Љу бим ци”.

Хлеб ни је здрав ни за чо ве ка, јер има ква сац и ади ти ве,

а у ор га ни зму по ме ну тих пти ца мо же да иза зо ве и да ле ко -

се жни је по ре ме ћа је, па чак и трај не де фор ми те те кри ла, пре

све га због со ли и скро ба ко ји се на ла зе у пре ра ђе ним на -

мир ни ца ма и пе ци ви ма.

Ла бу до ви ма би уме сто то га тре ба ло да ва ти здра ви ју, али

и јеф ти ни ју ва ри јан ту ис хра не, као што су ку ку руз, је чам,

пше ни ца или про со, а и сун цо крет је за њих из у зет но здрав,

као и зе ле на са ла та, ку пус, ја бу ке. Ово се ме ње тре ба ло би

оста вља ти на оба ли, у де лу где пти це мо гу да иза ђу, као што

су ис пу сти за по ри ну ће ча ма ца или, још бо ље и си гур ни је,

на оба ли с дру ге стра не Та ми ша.

ЛА БУ ДО ВА ПЕ СМА

Удварање

Не смета им ни густ саобраћај

Тинејџерско лепезање

ЛА БУ ДО ВИ СЕ ОДО МА ЋИ ЛИ НА КЕ ЈУ

ТА МИШ У ЗНА КУ БИ СЕ РА СТИХ ЛЕ ПО ТА НА

Син таг ма „ла бу до ва пе сма”

да ти ра од дав ни на, чак из

вре ме на ста рих Гр ка, ко ји су

ве ро ва ли да ове пти це пред

смрт ис пу шта ју зву ке на лик

ме ло дич ној ту жба ли ци.

Ту по ја ву спо ми њао је још

Езоп у јед ној сво јој ба сни, а

по сто јао је мит пре ма ко јем

ла бу до ви, кад осе те суд њи

час, од ла зе на ма ло а зиј ску

ре ку Ме ан дер да от пе ва ју

по след њу пе сму.

У да на шње вре ме по ме ну -

та син таг ма ко ри сти се ка да

не ко пред сам крај ка ри је ре

или жи во та на пра ви нај бо ље

де ло.
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Под мла ђе на еки па
поно ви ла
прошлогодишњи
успех

Од лич на ор га ни за ци ја
так ми че ња

У спорт ској ха ли у Ба нат ском
Но вом Се лу у не де љу, 17. но -
вем бра, одр жан је тур нир Пре -
ми јер ли ге Ср би је у ка ра теу.
Над ме та ње је одр жа но под по -
кро ви тељ ством КСС-а, а тех -
нич ки ор га ни за тор тур ни ра
био је Ка ра те клуб Ди на мо.
Љу би те љи овог спор та мо гли
су да ужи ва ју у до брим бор ба -
ма, а ор га ни за ци ја так ми че -
ња про те кла је на нај ви шем
ни воу.

Кон ку рен ци ја је, као и сва ке
го ди не, би ла из у зет но ја ка, али
бор ци из на шег гра да ни су се
упла ши ли ри ва ла. Се ни ор ска
еки па КК-а Ди на мо осво ји ла
је ти ту лу ви це шам пи о на Пре -
ми јер ли ге Ср би је и та ко по -
но ви ла успех од про шле го ди -
не, ка да се та ко ђе оки ти ла сре -
бр ним ме да ља ма.

Ка ра те клуб Ди на мо на сту -
пио је с под мла ђе ном еки пом,
али то му ни је би ла пре пре ка
да до ђе до ве ли ког успе ха.
Мла ди ка ра ти сти из Пан че ва
би ли су ве о ма мо ти ви са ни,
али и очи глед но ве о ма до бро
при пре мље ни за ово над ме та -
ње, па су већ у пр вом ко лу на -

чи ни ли ве ли ко из не на ђе ње.
Ус пе ли су да са вла да ју ис ку -
сни ји тим Сту дент ског гра да
са 2:1.

У дру гом ме чу, у бор би за
ти ту лу шам пи о на, еки па Ди -
на ма из гу би ла је са 2:0 од од -
лич ног са ста ва Бор ца из Чач -
ка. Ча ча ни су на тај на чин од -

бра ни ли ти ту лу осво је ну про -
шле го ди не.

Ве ли ки успех пан че вач ког
ка ра теа оства ри ли су: Алек сан -
дар Ан ђел ко вић, Ђор ђе Са ла -
пу ра, Урош Пе тро вач ки и мла -
ди де би тант Ни ко ла Ива но вић.

За слу ге за још јед но зва ње
ви це шам пи о на Ср би је сва ка ко
за слу жу ју и тре не ри ко ји ра де
у КК-у Ди на мо, цео струч ни
штаб, али и ру ко вод ство тог
спорт ског ко лек ти ва, ко је се
свој ски тру ди да Ди на мо оста -
не у вр ху срп ског ка ра теа. Баш
та мо где му је и ме сто.

Сва ка част!

ЗДЕ ШИЋ МЕ ЂУ
ОДА БРА НИ МА

Нај бо љи мла ди ка та ши

Ср би је про шлог ви кен да су

би ли на дво днев ним при -

пре ма ма у Бач кој Па лан ци.

На оку пља њу мла дих ре -

пре зен та ти ва ца на ше зе мље

био је и Алек сан дар Зде -

шић, нај бо љи ка таш Дина ма

и ју ни ор ски пр вак Ср би је.

У Пр вој вој во ђан ској ли ги за
од бој ка ши це ни шта но во.
Игра Од бој ка 013. Игра и по -
бе ђу је. Про шлог ви кен да је
на про гра му би ло пе то ко ло
шам пи о на та, а Од бој ка 013
оства ри ла је и пе ти три јумф.

Де вој ке ко је пред во де тре -
не ри Иван Кр го вић и Вла ди -
мир Јо ван чић про шлог ви -
кен да су го сто ва ле у Ки кин -
ди, где по но во ни су има ле
рав но прав ног ри ва ла: КИ 0230
– Од бој ка 013 1:3, по се то ви -
ма 17:25, 21:25, 25:19 и 22:25.

– Осво ји ли смо три вред на
бо да, али у при лич но на пе -
тој утак ми ци. Нај ве ћи те рет
овог пу та под не ле су на ше
мла де игра чи це, пи о нир ке и
ка дет ки ње, ко ји ма да је мо
шан су да се ис ка жу и у утак -
ми ца ма про тив ста ри јих про -
тив ни ца. И да ље смо не по ра -
же ни, али не ће мо да се опу -
шта мо. При пре ма мо се за но -
ва ис ку ше ња. Та ко ђе, же лим
да ис так нем и на ше мла ђе
ка те го ри је, ко је, исто као и
се ни ор ке, има ју мно го успе -
ха у сво јим так ми че њи ма.
Пи о нир ке су про шлог ви кен -
да по бе ди ле БНС с 3:1, а ка -
дет ки ње су с 3:0 са вла да ле
Спар так из Су бо ти це – ре као

је пр ви чо век ОК-а Од бој ка
013 Иван Кр го вић.

Тим из на шег гра да је утак -
ми цу у Ки кин ди од и грао у
са ста ву: Ма ри ја Ма рић, Да -
ни ца До бро са вље вић, Дра га -
на Мар ко вић, Ан ђе ли ја Кне -
же вић, Са ра Ста ни ми ро вић,
Алек сан дра Га ће ша, Јо ва на
Кља јић, Те о до ра Ми нић, Је -
ле на Пе тров, Ни ко ли на Ве -
ско вић, На та ша Бо жић и Ми -
ли ца Сто јић.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

МАК СИ МА ЛАН УЧИ НАК ОД БОЈ КЕ 013

Чла но ви Кик-бокс клу ба Срп -
ска Спар та из на шег гра да има -
ли су мно го успе ха на тур ни ру
ко ји је не дав но одр жан у Мла -
де нов цу. Спорт ски ко лек тив из
Пан че ва на овом так ми че њу се
пред ста вио с пет так ми чара, ко -
ји су осво ји ли че ти ри ме даље.

Брон за ма су се оки ти ли
Ве ли бор Јак шић и Ра дан

Ћир ко вић, а сре бр но од лич -
је за слу жио је Ми хај ло Пет -
ко вић.

– Ми хај ло је од лич но од -
ра дио два ме ча и оства рио две
зна чај не по бе де у јед ном да -
ну, а он да су га су ди је оште -
ти ле у фи на лу. Ипак, овај тур -
нир је обе ле жи ла сјај на Ма -
ри ја Иве тић, де би тант на ве -
ли ким так ми че њи ма. Фа сци -
ни ра ла је све у са ли, сјај но
од ра ди ла меч, по слу ша ла све
мо је са ве те и осво ји ла злат но
од лич је у ду е лу с мно го ис ку -
сни јом про тив ни цом, и то у
ве ћој те жин ској ка те го ри ји.
Иа ко сам ја с бор ци ма ра дио
као глав ни тре нер, то ком при -
прем ног пе ри о да по ма гао нам
је и Зо ран Ста врев ски, ко ји је
био за ду жен за руч ну тех ни ку
– ис та као је тре нер КБК-а Срп -
ска Спар та Ог њен Дра го је рац.

Не ма ша ле с Пан чев ци ма.
Са сва ког так ми че ња вра ћа ју
се оки ће ни ме да ља ма...

НАД МЕ ТА ЊЕ У КИК-БОК СУ

ЗЛА ТО ЗА МА РИ ЈУ

Раг би се на ве ли ка вра та вра -
ћа у наш град. На по ран рад
ве ли ких ен ту зи ја ста и за љу -
бље ни ка у ја ја сту лоп ту по -
чео је да до но си ре зул та те –
ју ни о ри Раг би клу ба Ди на мо
1954 по но во су по ста ли су
шам пи о ни Ср би је!

По пу лар ни „ди вљи ве про -
ви” с Та ми ша та ко су од бра -
ни ли кру ну осво је ну про шле
се зо не и са мо по твр ди ли чи -
ње ни цу да Пан че во је сте град
раг би ја.

– На ста вљен је раз вој ни
пут шам пи он ског Ди на ма.
На ша омла дин ска шко ла је
у успо ну, што до ка зу је и ова
ти ту ла – ре као је шеф струч -
ног шта ба Ди на ма 1954 Ђор -
ђе Га ври ло вић.

Пред во ђе ни тре не ри ма Вла -
ди ми ром Ам бру шем и Ђор -

ђем Га ври ло ви ћем ве ли ки
успех оства ри ли су: Сте фан
Дра ми ћа нин, Да вид Пал, Не -
ма ња Ми лен ко вић, Ву ка шин
Ва сић, Сте фан Ми лев ски,
Дра ган Па у нов, Иван Во штић,
Вук Кри во ку ћа, Ми лан Ку -
зма но вић, Алек сан дар Кр -
кљуш, Стра хи ња Аџић, Ва -
лен тин Шу ша, Стра хи ња Гру -
бор, Мар ко Ко шпић, Ни ко ла
Ми јо ко вић и Фи лип Во штић.

– Мно го то га смо ура ди ли.
На ши игра чи има ју нај бо ље
усло ве, а клуб је ре шио и не -
ке ин фра струк тур не про бле -
ме. Кру на за јед нич ког ра да
је и шам пи он ска ти ту ла. По -
но сан сам на мом ке – ис та -
као је пред сед ник РК-а Ди -
на мо 1954 Ми о мир Ка ла бић.

Ја ја ста лоп та је опет у
моди...

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

„ВЕ ПРО ВИ” ЗГРА БИ ЛИ ТИ ТУ ЛУ

ПРЕ МИ ЈЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

ДИ НА МО ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че ва
на ста вља ју успе шан низ у Су -
пер Б ли ги. Де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Мар ко Кр стић про -
шлог ви кен да су од и гра ле утак -
ми цу осмог ко ла, ка да су у Ха -
ли спор то ва на Стре ли шту уго -
сти ле јед ног од глав них фа во -
ри та за ула зак у ели ту – Бор
РТБ.

Да ли су се де вој ке из на шег
гра да упла ши ле ве ли ког фа во -
ри та? На рав но да ни су! Би ло
је то још јед но од лич но из да -
ње Не ве не Џе лај ли је и ње них
дру га ри ца. По но во су игра ле
хра бро, бор бе но... Оста ви ле су
ср це на те ре ну и осво ји ле вре -
дан бод: ЖРК Пан че во – Бор
РТБ 24:24 (11:13).

Да су у наш град до шле са
же љом да осво је цео плен, го -
шће су по ка за ле већ на по чет -
ку утак ми це. У пе том ми ну ту
на се ма фо ру је пи са ло 0:4. Тре -
нер Кр стић мо рао је да ре а гу је
тајм-ау том, а кра так пре дах
при јао је на шим ру ко ме та ши -
ца ма. Осло бо ди ле су се при ти -
ска и пре ве ли ког ре спек та пре -
ма фа во ри ту. За и гра ле су чвр -
шће у од бра ни, а ре ше ња у на -
па ду по ста ја ла су јед но став ни -
ја и – ефи ка сна. Ипак, Бо ран -
ке су на од мор оти шле с два
го ла пред но сти (11:13), а Пан -
чев ке су на па у зи схва ти ле да
мо гу и мно го ви ше.

Та ко је Зо ра на Мар ко вић већ
у 31. ми ну ту сма њи ла на 12:13,
али су го шће опет бр зо оти шле
на три го ла раз ли ке. Го шће су
чу ва ле сво ју пред ност све до
са мог фи ни ша... У 55. ми ну ту
Ти ја на Си мић сма њи ла је на
21:23, већ у сле де ћем на па ду
Та ма ра Пет ко вић је по ен ти ра -
ла за 22:23, а два ми ну та пре
кра ја Ти ја на је из јед на чи ла на

23:23. Го шће су у по след њем
ми ну ту по ве ле, али ка да су ис -
ти ца ле по след ње се кун де, Та -
ма ра Пет ко вић је би ла пре ци -
зна за ко нач них 24:24.

ЖРК Пан че во је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Ана ста -
си ја Гр гов ски, Зо ра на Мар ко -
вић (је дан гол), Ти ја на Си мић
(пет), Аме ли ја Уско ко вић, Не -
ве на Џе лај ли ја (два), Те о до ра

Ста но је вић, Та ма ра Пет ко вић
(11), Ма ри ја Ми трић (че ти ри),
Ана ста зи ја Јам бру шић, Ти ја на
Ри стић, Иво на Пе шић, Алек -
сан дра Ва сић (је дан гол) и Ма -
ри ја Ра ки џић.

Пан чев ке су са да че твр те на
пр вен стве ној та бе ли, с де сет
бо до ва, а у на ред ном ко лу у
Кла до ву ће укр сти ти ко пља с
до ма ћим Ђер да пом.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ХРА БРО ДО ВРЕД НОГ РЕ МИ ЈА

У не де љу, 17. но вем бра, у дво -
ра ни „Је зе ро” одр жан је тур -
нир у бад мин то ну под на зи вом
„Тро феј гра да Кра гу јев ца”.

Наши су гра ђа ни су би ли ве о ма
успе шни и на том так ми че њу.

На Б-тур ни ру су нај сјај ни је
од лич је у жен ском ду блу осво -

ји ле Ма ри ја Са мар џи ја (Ди на -
мо) и Ма ша Алек сић (Пан че -
во), а брон зом се оки ти ла Ка та -
ри на Виг (Ди на мо), ко ја је

играла у па ру с Ла ном Дра ми -
ћа нин из Кра гу јев ца. У ка те го -
ри ји ме шо ви тог ду бла Ди на мов
пар Ог њен Кра шна и Ма ри ја
Са мар џи ја осво јио је брон зу, као
и Ми ли ца Уско ко вић из БК-а
Пан че во у тан де му с Но ви цом
Бр ки ћем из бе о град ског Кли ра.

Нај у спе шни ји так ми ча ри на
Ц-тур ни ру би ли су чла но ви Ди -
на ма. У ка те го ри ји жен ског ду -
бла шам пи он ско од лич је осво -
ји ле су Те о до ра Илић и Милица
Стам бо ли ја, а дру го ме сто су
за у зе ле Ма ја Сер дар и Ја сми на
Ми ло ше вић. У му шком ду блу
тре ћа ме ста су осво ји ли Иван
Ко са но вић и Пре драг Ста ни ми -
ро вић, као и Ду шан Аце ган и
Ан дре ја Ше ре ме то вић, док су у
ка те го ри ји ме шо ви тих ду бло ва
брон за не ме да ље за слу жи ли
Пре драг Ста ни ми ро вић и Ја -
сми на Ми ло ше вић, као и Иван
Ко са но вић и Ма ја Сер дар.

БАД МИН ТОН У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

ПАН ЧЕВ ЦИ МА ДЕ СЕТ ОД ЛИЧ ЈА
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

СТИ ГЛИ БО ДО ВИ С ГО СТО ВА ЊА

Же ле зни чар сла вио 
у Ру ми

Ди на мо 1945 
по бе дио у Сом бо ру

Прет по след ње ко ло је се њег де -
ла пр вен ства у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на” до не ло је по -
бе де пан че вач ких клу бо ва у тре -
ћем ран гу так ми че ња. Ли дер
шам пи о на та Же ле зни чар оства -
рио је и два на е сту по бе ду, па је
ко ло пре кра ја тр ке обез бе дио
и је се ње по ча сти. По пу лар на
„ди зел ка” из Пан че ва овог пу -
та је три јум фо ва ла у Ру ми. Сво -
је на ви ја че об ра до ва ли су и фуд -
ба ле ри Ди на ма 1945. Они су
го сто ва ли у Сом бо ру, где су ус -
пе ли да са вла да ју Рад нич ки
1912 и та ко оства ре сед му по -
бе ду у пр вен ству.

„Ди зел ка” је још јед ном по -
ка за ла да је ове се зо не без прем -
ца у Срп ској ли ги „Вој во ди на”.
Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви са -
и гра чи на ста ви ли су по бед нич -

ки низ, па су се и из Ру ме вра -
ти ли уз диг ну тих ру ку: Пр ви мај
– Же ле зни чар 1:2 (0:1).

Шеф струч ног шта ба пан че -
вач ког ти ма Ду шан Је врић на
рас по ла га њу је имао еки пу у
са ста ву: Кне же вић, Ђо рић,
Плав шић, Ив ко вић, Сто ја но -
вић, Ко ва че вић, Илић, Јо ва но -
вић, Ба ша но вић, Ла за ре вић и
Ман дић, а при ли ку су до би ли
и Пе тро вић, Ми ли во је вић и
Бра јо вић.

Же ле зни чар је од са мог по -
чет ка утак ми це дик ти рао тем -
по и био тим ко ји до ми ни ра.
До ма ћин је по ку ша вао да се
од у пре на ле ти ма ли де ра, али
ка пи ту ли рао је већ у 15. ми -
ну ту, ка да је ка пи тен Да ни ло
Ко ва че вић до вео свој тим у
вођ ство.

И дру го по лу вре ме про те кло
је у зна ку мо ма ка у бе ло-пла -
вим дре со ви ма, а по но во је у
цен тру па жње био ка пи тен Же -
ле зни ча ра. Да ни ло Ко ва че вић
је у 60. ми ну ту мај стор ски ре -
а го вао у ка зне ном про сто ру

Румља на, ду пли рао пред ност
свог ти ма, упи сао свој де се ти
по го дак у се зо ни и на го ве стио
но ви три јумф „ди зел ке”. Еки -
па Пр вог ма ја је у фи ни шу су -
сре та ус пе ла да убла жи по раз
по гот ком из је да на е стер ца.

По след ње ко ло је се њег де ла
шам пи о на та би ће на про гра му
на ред ног ви кен да. Же ле зни чар
у не де љу, 24. но вем бра, на дан
клуп ске сла ве Све тог му че ни -
ка Сте фа на Де чан ског, на СЦ-
у „Мла дост” до че ку је Омла ди -
нац из Но вих Ба но ва ца. Утак -
ми ца по чи ње у 13 са ти, а не
тре ба сум ња ти да ће гле да о ци
и овог пу та до ћи у ве ли ком
бро ју ка ко би по здра ви ли је се -
ње шам пи о не.

Сво је на -
ви ја че об -
ра до ва ли су
и фуд ба ле -
ри пан че -
вач ког „бр -
зог во за”.
Мом ци ко -
је пред во ди
т р е  н е р
Жар ко То -
до ро вић уз -
д и г  н у  т и х
ру ку су се
вра ти ли с
те шког го -
сто ва ња у
С о м  б о  р у :
Рад нич ки
1912 – Ди -
на мо 1945
3:4.

Био је то
вр ло ин те -
ре сан тан и
не из ве стан
су срет до
са мог кра -
ја. Сом бор -
ци су во ди -
ли с 2:0 и
3:2, али Пан чев ци се ни су пре -
да ва ли, ве ро ва ли су у соп стве -
не мо гућ но сти, па су на кра ју
до шли до ве ли ког пре о кре та и
вред на три бо да, за хва љу ју ћи
ко ји ма су „ско чи ли” на че тврто

ме сто на пр вен стве ној та бе ли.
По два го ла за Ди на мо 1945
по сти гли су Пе тар Ста нић и
Лу ка Пе тро вић.

Тре нер пан че вач ке еки пе
Жар ко То до ро вић за ду ел у
Сом бо ру опре де лио се за сле -
де ћи са став: Ан џић, Да шић,
Не ду чић, Сто ја нов, Сто ја нов -
ски, Ах чин, Ми ли во је вић, Шар -
че вић, Бо бар, Ста нић и Пе тро -
вић, а при ли ку су до би ли и
Тер зић, Ђо кић и Ре лић.

И „бр зи воз” ће у по след -
њем је се њем ко лу игра ти пред
сво јим на ви ја чи ма. У су бо ту,
23. но вем бра, на Град ски ста -
ди он у Пан че ву до ла зи Бо рац
из Са ку ла. Ди на мо 1945 у ју -
жно ба нат ски дер би ула зи као

ап со лут ни фа во рит, али тре -
ба оче ки ва ти ле пу фуд бал ску
пред ста ву јер се го сти из Са -
ку ла гр че ви то бо ре за оп -
станак. Утак ми ца по чи ње у 13
са ти.

Петар Станић

Данило Ковачевић

С Но во са ђа ни ма 
у пе так

Меч од ве ли ке 
ва жно сти

Утак ми ца ма сед мог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је. По сле
ве ли ког три јум фа над Но вим
Па за ром пред еки пом Та ми ша
је био пут у Ста ру Па зо ву и
мег дан с Ду на вом из Но вих Ба -
но ва ца. До ма ћин је у овај ду ел
ушао по сле се ри је од пет по ра -
за, а Та миш оп те ре ћен по вре -
да ма ва жних игра ча...

Око три сто ти не гле да ла ца
при су ство ва ло је за ни мљи вој и
до кра ја не из ве сној утак ми ци,
у ко јој се на кра ју ра до вао до -
ма ћи тим: Ду нав –Та миш 76:68,
по че твр ти на ма 17:17, 24:13,
17:20 и 18:18.

Ко шар ка ши Ду на ва су офан -
зив но ушли у ову утак ми цу.
Би ла је при мет на ве ли ка же ља
до ма ћи на да по ку ша да пре -
ки не не га ти ван низ, али ни еки -
па из на шег гра да ни је до шла
у Ста ру Па зо ву ка ко би се уна -
пред пре да ла.

То ком пр вих де сет ми ну та во -
ди ла се из јед на че на бор ба, а не -
ре шен ре зул тат на се ма фо ру ста -
јао је и на кра ју пр ве че твр ти не.
Кра так од мор као да је ви ше
при јао до ма ћи ну, па је дру га че -
твр ти на у пот пу но сти при па ла
Ду на ву, ко ји је сте као пред ност
од је да на ест по е на (41:30).

Иа ко је до ма ћа еки па по чет -
ком дру гог по лу вре ме на има -
ла и пет на ест по е на „ви шка”,

Та миш се ни је пре да вао. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Бо јан
Јо ви чић за и гра ли су ан га жо -
ва ни је, па су на кра ју тре ће че -
твр ти не ус пе ли да сма ње раз -
ли ку на „при стој них” осам по -
е на, по но во се вра ти ли у меч и
про ду жи ли не из ве сност.

Још уз бу дљи ви је би ло је по -
чет ком че твр те че твр ти не, ка да
је Та миш при шао на све га три
по е на за о стат ка (58:55), али на
жа лост ње го вих на ви ја ча за пот -
пу ни пре о крет ни је имао сна ге.

– Че сти там до ма ћи ну на за -
слу же ној по бе ди. Глу по смо из -
гу би ли ову утак ми цу, ако мо гу
та ко да ка жем. Има ли смо не -
ка без ве зна ре ше ња у по след -

њих пет ми ну та, ка ко у од бра -
ни, та ко и у на па ду, и то је то.
Усле дио је не ми но ван по раз.
Ипак, по ред све га, не мо гу мно -
го то га да за ме рим мом ци ма.
Игра ли смо без два бит на игра -
ча, плеј меј кер нам се по вре дио
по сле пет ми ну та, а про блем је
на стао и из ла ском Пр ље и Ча -
бри ла због лич них гре ша ка...
Мом ци су ис пу ни ли основ ни
за да так – бо ри ли су се му шки.
Иде мо да ље. Не ма мо вре ме на
да па ти мо због овог по ра за јер
нас оче ку ју из у зет но ва жне утак -
ми це. Мо ра мо да ску пи мо сна -
гу, да по ку ша мо да се опо ра ви -
мо и да се вра ти мо на по бед -
нич ки ко ло сек – ре као је на

кон фе рен ци ји за но ви на ре од -
мах по сле утак ми це тре нер Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ни ко лић (15 по е на),
Ча бри ло (три), Ва сић (пет), Па -
ви ће вић (два), Ро удс (14), Ра -
до вић, Ву ко ји чић, Фил биш, Пр -
ља (13), Јан ко вић (13), Лу чић
и Ла бу до вић (три по е на).

У су бо ту, 23. но вем бра, у Ха -
лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Вој во ди на. Но во са ђа ни су
тре нут но по след њи та бе ли, али
баш због те чи ње ни це опрез
мо ра да бу де на мак си мал ном
ни воу. Ова утак ми ца је на про -
гра му у пе так, 22. но вем бра,
од 18 са ти.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

УСПЕХ ПА НО НИ ЈЕ
Атле ти ча ри Па но ни је су про -
те клог ви кен да уче ство ва ли на
два так ми че ња.

Нај пре је у су бо ту, 16. но -
вем бра, у че твр том ко лу Крос
ли ге „Фра њо Ми ха лић” за па -
жен на ступ има ла Ни на Штр -
каљ, ко ја је у кон ку рен ци ји
девој чи ца осво ји ла брон за ну
ме да љу.

Пр ви „Ср би ја ма ра тон”, у ор -
га ни за ци ји АСС-а, одр жан је у
не де љу, 17. но вем бра, а уче -
ство ва ло је пре ко 3.000 тр ка ча
из зе мље и ино стран ства.

Одр жа не су тр ке на пет ки -
ло ме та ра, по лу ма ра тон, као и
ма ра тон, ко ји је ујед но био и
Пр вен ство Ср би је у овој ди сци -
пли ни.

Пра ви спек такл био је сам
фи ниш тр ка, јер се циљ на ка -
пи ја на ла зи ла у „Штарк Аре -
ни”, где се од ви ја ло и фи на ле
деч јих тр ка бе о град ских клу -
бо ва, уз дру же ње ма ли ша на са
Ива ном Шпа но вић.

Па но ни ју су на Пр вен ству
Ср би је у ма ра то ну пред ста вља -
ли Љи ља на Та сић и Жељ ко Зељ -
ко вић. По ве тро ви том вре ме ну
и не баш ла кој тра си атле ти ча -
ри Па но ни је су оства ри ли за -
па же не ре зул та те. Љи ља на Та -
сић је би ла де се та, а Жељ ко
Зељ ко вић пла си рао се на пет -
на е сто ме сто.

АН ЂЕ ЛИ НА 
НАЈ БО ЉА

Про шлог ви кен да у Бе о гра ду
је одр жан „Куп Ра ко ви це”, тра -
ди ци о нал ни тур нир у ка ра -
теу, спе ци фи чан и по то ме
што је то је ди но так ми че ње у
Ср би ји на ко ме се ра де са мо
бор бе.

Оку пи ли су се нај бо љи бор -
ци из Цр не Го ре, БиХ, Хр ват -
ске и Ср би је, ко ји су же ле ли
да „из бру се” сво ју фор му пред
на сту па ју ће Бал кан ско пр вен -
ство у Сло ве ни ји.

У вр ло ја кој кон ку рен ци ји
уче ство ва ли су и чла но ви 
КК-а Мла дост.

Нај у спе шни ја је би ла Ан ђе -
ли на Ја ре дић, ко ја је у гру пи
ју ни ор ки, у категорији пре ко
59 кг осво ји ла нај сјај ни је од -
лич је. Иа ко су до бро ра ди ле,
без тро фе ја су оста ле младе
каратисткиње На та ли ја Га ври -
ловић, Са шка Те сла и Ла ра
Пе че ни ца.

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Andrad

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

НА РЕ ДУ ДЕР БИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Кладово: ЂЕРДАП – ЖРК ПАНЧЕВО

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

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – КРАЈИШНИК
недеља, 12.45

Кошарка

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

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

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – БОР РТБ 24:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–СПАРТАК 16:29
мушкарци

Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ДОЛОВО 27:22
Сомбор: СОМБОРЕЛЕКТРО–ЈАБУКА 18:31

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

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Г. Милановац: ТАКОВО–ДИНАМО 3:0
мушкарци

Љиг: СПАРТАК–БОРАЦ 2:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
Кикинда: КИ 0230 – ОДБОЈКА 013 1:3

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 3:3
Старчево: БОРАЦ–БАНАТ 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА 0:0
Бела Црква: БАК–СЛОГА 0:1
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Невена
Видаковић,
гимназијалка:

     – Ићи ћу у Алибунар
код друга на рођендан.
Остатак викенда ћу
вероватно провести
учећи. Можда ћу
погледати неку
кошаркашку утакмицу.

Сретен Стојанов,
гимназијалац:

    – 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.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

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.

Наопако
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.

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.

У но во о тво ре ној стре ља ни у Ни шу про -
шлог ви кен да је одр жа но дру го ко ло
Ку па Ср би је у стре ља штву, у га ђа њу по
А-про гра му. У ја кој кон ку рен ци ји над -
ме та ло се и је да на ест чла но ва СД-а
„Пан че во 1813”.

У так ми че њу се ни о ра у га ђа њу из ва -
зду шне пу шке  убе дљи во је три јум фо -
вао Де јан Пе шић, ко ји је по го дио 628,6
кру го ва. По ста вио је но ви лич ни ре -
корд, а осво јио је и но вих два на ест бо -
до ва за фи нал ни меч, ко ји ће би ти одр -
жан у фе бру а ру 2020. го ди не. Де јан је

та ко дао ве ли ки до при нос и еки пи из
на шег гра да, ко ја је за у зе ла че твр то ме -
сто, али је осво ји ли и но вих пет бо до ва.
По ред Де ја на, пу ца ли су и Га бри ел Да -
у то вић, Да ли бор Па вло вић и ју ни ор
Алек са Ра ко њац.

Мла да еки па ка дет ки ња на сту пи ла је
у ка те го ри ји ју ни ор ки, па и се ни ор ки,
ме ђу ко ји ма је за у зе ла де ве то ме сто.
Иа ко нај мла ђа, нај у спе шни ја је би ла
Ива Ра ко њац, а сле де је Ана То кић и
Те о до ра Кон дић.

Ве ли мир Нин ко вић је, с 533 кру га,
за у зео осмо ме сто у ка те го ри ји ју ни о ра

ко ји су се над ме та ли у га ђа њу из пи -
што ља, али је осво јио и три бо да за фи -
на ле. По ред то га, ве о ма је до при нео да
еки па из на шег гра да за у зме ше сто ме -
сто и за ра ди но ва три по е на. Га ђа ли су
и Јо ван Па вли ца, те Си ни ша Вељ ко вић,
ко ји је успе шно за ме нио Алек сан дра
Зу бо ви ћа, и ју ни ор ка Ма ри на Ми ја то -
вић.

Не дав но је у сло вач ком гра ду Њи три
одр жан тра ди ци о нал ни ме ђу на род ни
тур нир за мла де стрел це „Олим пиј ске
на де”, на ко ме је, ме ђу 60 стре ла ца из
Ср би је и пре ко 200 так ми ча ра из се дам
зе ма ља, у га ђа њу из стан дард не ва зду -
шне пу шке уче ство вао и Алек са Ра ко -
њац, мла ди так ми чар, још увек ка дет,
Стре љач ке дру жи не „Пан че во 1813”.

Пр вог да на Алек са је по го дио 600,6
кру го ва. У кон ку рен ци ји ка де та био је
осам на е сти, али и дру ги од свих ка де та
из Ср би је. Дру гог да на над ме та ња, у
кон ку рен ци ји мла ђих ју ни о ра, Алек са
је „убио” 605 кру го ва и пла си рао се на
28. ме сто. Иа ко је био ме ђу нај мла ђи -
ма, опет је био дру го пла си ра ни так ми -
чар из на ше зе мље.

Тре ће ко ло Ли ге пи о ни ра Вој во ди не,
у ко јем је на сту пи ло пе то ро так ми ча ра
Стре љач ке дру жи не „Пан че во 1813”,
одр жа но је у Срем ској Ми тро ви ци.

Ива Ра ко њац је са 178 кру го ва осво -
ји ла сре бр ну ме да љу, а Те о до ра Кон дић
се пла си ра ла на ше сто ме сто. Еки па де -
ча ка је осво ји ла тре ће ме сто са 462 кру -
га, а на сту пи ли су Ог њен Лу кић, Ог њен
Бун чић и Ла зар Пет ко вић. А. Ж.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ТРИ ЈУМФ ДЕ ЈА НА ПЕ ШИ ЋА

Николина Сенеши,
гимназијалка:

     – 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.

Не де ља, 17. но вем бар. Дан ка да је Ха ла
спор то ва на Стре ли шту би ла оа за ра до -
сти, сме ха и игре. Дан ка да је одр жан
тур нир за ма ли ша не до де сет го ди на
ко јим је обе ле жен ју би леј – се дам де це -
ни ја ру ко ме та у ју жном Ба на ту.

Уче ство ва ло је пре ко 200 де вој чи ца и
де ча ка из: Пан че ва, До ло ва, Ја бу ке, Де -
бе ља че, Уз ди на, Цре па је и Вла ди ми ров -
ца и сви су би ли по бед ни ци.

Ову ма ни фе ста ци ју су ор га ни зо ва ли
Ру ко мет ни са вез гра да Пан че ва и Окру -
жни ру ко мет ни са вез ју жног Ба на та, а
ве ли ка по др шка сти гла је и од РСВ-а.

Го сти тур ни ра би ле су ру ко мет не леген -
де гра да Пан че ва, ве те ра ни и ве те ран ке
Ди на ма, а по др шку нај мла ђи ма да ли су
и Бо го сав Пе рић и Не над Кец ман, не ка -
да шњи вр хун ски тре не ри из на шег града.

Ру ко мет ни са вез гра да Пан че ва по -
де лио је пе де сет лоп ти еки па ма из Пан -
че ва, Ја бу ке и До ло ва, а ге не рал ни се -
кре тар Ру ко мет ног са ве за Вој во ди не
Сло бо дан Ви ше кру на до нео је на по -

клон лоп те за уче сни ке тур ни ра ко ји
ни су с те ри то ри је гра да Пан че ва.

Спе ци ја лан по клон био је по клон РСВ-
а, пе ха ри на ме ње ни нај мла ђим уче сни -
ци ма тур ни ра, а за слу жи ли су их Ле на
Мла де но вић из До ло ва и Стра хи ња На -
нић из Вла ди ми ров ца. На кра ју су све
еки пе до би ле пе ха ре, сва ки уче сник је

био оки ћен ме да љом, а ор га ни за то ри
тур ни ра, пред сед ни ци Ру ко мет ног са ве -
за гра да Пан че ва и ОРС-а ју жног Ба на та
Бран ка Ма рић и Сто јан Ра да но вић, за -
хва ли ли су сви ма ко ји су по мо гли ову
ор га низа ци ју и за сле де ћу го ди ну на ја -
ви ли но во дру же ње, ко је ће би ти још
масовни је. А. Живковић

ЛЕ ПА СПОРТ СКА ПРИ РЕД БА

СЕ ДАМ РУ КО МЕТ НИХ ДЕ ЦЕ НИ ЈА
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