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цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. СЕПТЕМБРА 2019.

Број 4833, година CLI
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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Мултијезички додатак – на македонском језику
Мултијазичен додаток – на македонски јазик

ОД ПЕТКА УВЕЧЕ ДО НЕДЕЉЕ УЈУТРУ

страна 7

Град

ВЕЛИКА НЕСТАШИЦА ВОДЕ
l Зашто су, у ствари, славине суве?
l Морају ли радови да трају 36 сати?

Политички
бонтон у
Градској
управи
» страна 2

l Детаљан распоред цистерни с водом?
l Корисни савети за преживљавање суше

НЕ ТЕЧЕ

Здравље
Како да избегнете
срчани удар
» страна 6

Записи

Саша Ракезић:
Панчево има своју причу
» страна 23

Село

УОЧИ ХЛАДНИХ ДАНА

ШКОЛА И ЖИВОТ

страна 5

У ЈКП-у „Грејање” ЗА НЕОПРАВДАНЕ ИЗОСТАНКЕ
чекају календар ДЕЦЕ, РОДИТЕЉИ ИДУ НА СУД

Када је домаћа ракија
и природна?
» страна 24

Спорт

страна 3

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА
ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок
продужен за годину дана
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују оружне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за држање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и ношење оружја.
Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.
Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју законску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

НАШИ СУГРАЂАНИ

страна 9

Панчевци ловци
Девојкама бод
на старту
» страна 27
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

О ПРОТОКОЛУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ С ДУШАНКОМ СТЕПАНОВ

Пише: Драгана Кожан

Голубија
посла
Птице су, изгледа, много више
налик људима но што се на први поглед чини. Једно јато голубова, посебно упадљиво по
томе што су сви одреда примерци у њему беле боје, већ годинама се може приметити на
крову исте куће на Тргу мученика. Kуд год да полете, не оду
далеко и увек се врате на тај
исти кров.
Не можете да се не запитате
како је могуће да те птице, којима крила дају сву слободу
овог света да живе на било којој тачки на планети, годинама
остају на једном те истом месту. Шта ли то чини да се ти
симболи мира осећају привидно везаним баш за ту грађевину, те црепове и тај пар димњака? Је ли то, као код људи,
страх од изласка из зоне комфора? Или можда и птице, као
и ми, осећају љубав према свом
дому, породици и пријатељима
која им скраћује крила? Или и
у њиховом свету постоје некаква држављанства и пасоши
Европске уније? Или и њих с
неке голубије телевизије убеђују како им је баш на том крову
сваког дана све боље иако они
то не виде? Шта их то нагони
да сами себи укину слободу? И
гледа ли и нас неко сада и види
ли нам крила којих нисмо свесни и пита ли се ово исто? Плачу ли и за нама пространства у
која се плашимо да полетимо
држећи се слепо свог „безбедног” крова?
Ипак, нисмо сви, очито, из
истог јата. Одлећу птице из овог
нашег голубарника сваког дана,
не хајући ни за зону комфора,
ни за породицу, ни за пријатеље. Дозлогрдило им. Последњи
подаци показују да је таквих у
просеку 139. Не месечно, не ни
недељно, поготово не годишње.
Дневно. Да, 139 особа дневно се
у просеку исели из Србије – показују подаци Европског статистичког завода. Месечно је то
4.250 људи; годишње 51.000.
Истраживање америчке организације „Галуп” најављује да би
чак 25 одсто школоване и млађе популације наредних година
могло да напусти ову земљу.
Поврх свега, и Немачка је огласила да тражи чак милион
радника из области грађевинарства, саобраћаја и медицине уз
олакшице за добијање радних
дозвола...
Kако ствари стоје, и нас ће у
Србији на крају остати таман
колико и оних голубова у јату
на крову крај Тамиша.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

СИСТЕМ УЧТИВОГ ПОНАШАЊА
Вештина пливања кроз
правило предносне листе

ацију да неког госта не уважимо, морамо да поштујемо њихова права.
Беки су колеге причале да је на једном свечаном обеду у Београду дошло
до малог скандала.
– На њему су биле дипломате са својим супругама. Правило је да брачни
парови никада не седе једно поред
другог, како би комуникација била динамичнија. Истовремено, правило је
и да супруга амбасадора има право да
седи на једнаком броју столица удаљености од домаћина. Ипак, постоје
ситуације када се правила морају донекле променити; разлог за то у овом
случају била је чињеница да се говорило неколико језика за столом, па су
због ефектније комуникације направили малу рокаду. Међутим, супруга
једног од присутних амбасадора уредно је избројала столице и увидела да
њен муж и она нису смештени по пресеансу. Зато је написала протестну ноту да није била уважена како доликује и послала ју је организаторима, који
су морали да признају свој пропуст без

Неко ће одмах отворити
поклон, а неко с Далеког
истока ће исто то тумачити
као израз похлепе
Пре равно двадесет година Душанка
Бека Степанов напустила је РТС, на
ком је радила као организаторка програма, и дошла у Градску управу да
би каријеру наставила као, народски
речено, шеф протокола. Ту је и данас,
с тим што се после промене систематизације то радно место сада зове саветник за послове протокола при Секретаријату за скупштинске послове,
послове градоначелника и Градског
већа.
Током две деценије сарађивала је
са шест председника општине односно, пошто је Панчево добило статус
града, градоначелника. Допратила је
и испратила небројено много делегација из земље и иностранства које су
долазиле у наш град. Душанка и те
како има шта да каже...
Врста политичког бонтона
Бека је дипломирала на Факултету
драмских уметности. После ангажмана на националној телевизији, одмах
после бомбардовања – јула 1999, пословно се вратила у свој град, тј. његов епицентар. Прича:
– Никада у историји Панчева није
постојала толика потреба за тим кадром као тада: општину су свакодневно посећивале новинарска екипе, делегације привредника, политичара...
Протокол у локалу има више организационих елемената, тј. захтева за организацију одређених корака у односу
на оно што су потребе државног дипломатског протокола, који је настао
на нивоу владара, из древних ритуала
и церемонија; с временом се развио
тако да пре свега омогућава безбедност
домаћина, а да госту пружа исту ту сигурност. На државном нивоу страховито много води се рачуна, на пример,
о рангу гостију, киксеви су забрањени,
јер грешке у протоколу могу да изазову и дипломатске скандале и затезања. На локалном нивоу нису толико
честе посете високих државних функционера који морају имати такав протоколарни третман, већ овај посао има
више сличности с оним који сам обављала на телевизији.
С временом професионалац учи
основе протокола: ради се, пре свега,
о вештини пливања кроз правило пресеанса – предносне листе. Хајде да
пробамо да дефинишемо шта је протокол. Душанка Степанов је спремна:
– То је међународно усвојен систем
учтивог понашања, који није исто што
и бонтон. Он треба да обезбеди свим
учесницима с функцијом у неком догађају да осете и виде изразе поштовања: одређен третман, место на ком
ће седети, позиционирање у смеровима кретања у односу на друге особе...

Припрема.
Ових дана, у граду.
Снимио: Милан Шупица

Душанка Степанов
Протокол је начин да се цивилизовано избегну произвољности, као и несугласице између функционера, учесника у куртоазном или политичком
скупу, с обзиром на то да сви они имају очекивања у вези с третманом према себи. У том смислу протокол је врста политичког бонтона, при чему се
од оног класичног разликује по томе
што не препознаје ни пол ни старост.
То се узима у обзир само ако се догоди да постоји више учесника истог дипломатског ранга.
Али протоколарна дистинкција прави се због културолошких разлика.
Поклон као израз мита
Не примењују се иста правила понашања када су у питању људи с Далеког истока или из арапских земаља.
– У задужења протокола спада и
размена поклона. Ту постоје велике
разлике. Негде се поклони подразумевају већ приликом првог сусрета, а
другде, на пример у висококоруптивним државама или у контактима с
представницима тих земаља – поклони се избегавају како се не би тумачили као израз мита или корупције.
Када је реч о арапским државама, не
само алкохол већ било шта што га садржи, попут парфема, није учтиво да
се да на поклон, то се сматра увредом. То важи и за предмете који на
себи имају људски лик, као и за било
шта од свиле – објашњава Бека.
Постоје и правила и приручници о
томе како и када се уручују поклони;
уз то, неко ће одмах отворити поклон,
а неко с Далеког истока ће исто то тумачити као израз похлепе.
– Лепо је када су поклони некакав
штос. Сећам се када је један градоначелник Панчева, одговарајући на питање делегације француског града Булоњ Бијанкур, која нам је долазила у
госте, о томе шта Панчеву треба и шта
да нам донесу, рекао: полован аутобус за децу. Када су стигли, пружили
су му мали дечји аутобус, играчку на
батерије, што је било скроз шмекерски, јер је прави бус, који и данас користи Спортски савез за превоз деце,
убрзо стигао из Француске, па је
играчка била штос-најава. Покушали
смо да узвратимо на сличан начин:
савршену реплику таљига, један кроз
један, узели смо у ТОП-у и поклонили нашим гостима. Свидело им се, све
се лепо уклопило – сећа се Душанка
и додаје да постоје културе у којима
се поклањање приликом посета сматра насиљем над њиховом вољом, односно да знак пажње домаћина уме
да буде контрапродуктиван: гост се не
дарује ако је дошао празних руку.
Ипак, према њеним речима, најчешћи партнери нашег града су људи
који штују сличне културолошке обрасце. Код таквих посета посао особе задужене за протокол нешто је једноставнији.

– Мој задатак је да проверим да ли
је обезбеђен паркинг за госте, с колегиницама које се тиме баве договарам се око простора у згради Градске
управе у коме ће бити одржан састанак, када је то неопходно, треба да ангажујем преводиоца и предочим му
шта су теме како би се припремио,
ако се иде на ручак, да у ресторану
резервишем места за потребан број
гостију, да видим да ли је све у реду с
превозом... Увек постоје детаљи о којима треба водити рачуна – каже Бека Степанов.
Протестна нота због седења
За панчевачки протокол сада је период
највеће активности – ближе се празници и Дан града. Душанка илуструје:

Када је реч о арапским
државама, не само
алкохол већ било шта што
га садржи, попут парфема,
није учтиво да се да на
поклон, то се сматра
увредом.
обзира на то што је са становишта протокола све било оправдано – наводи
Душанка и додаје да се и на оваквим
случајевима учи.
Из сопственог двадесетогодишњег
искуства издваја догађај из године у
којој је Мајкл Давенпорт, тадашњи
шеф делегације ЕУ у Србији, добио титулу почасног грађанина Панчева. Требало је да програм целе свечане седнице направе професори и ученици
Гимназије, њих стотинак! Пошто је на

Заставе, симбол међудржавних протоколарних сусрета
– У оквиру припрема, моја је обавеза да објавим јавни позив грађанима
да предложе кандидате за лауреате Новембарске награде. Предлоге умножавам члановима жирија и дајем им их
да имају времена да их проуче, заказујем свечану седницу, шаљем позиве за
њу на уобичајене адресе: људима који
учествују у друштвено-политичко-економском животу града. Обезбеђујемо
кетеринг, дочекујемо госте из других
држава и градова, организујемо им
смештај и боравак, занимљиво слободно време... Протокол прави и пресеанс,
распоред седења. Ништа не измишљамо, постоје универзална правила како
се то ради: не смемо да дођемо у ситу-

гимназијалским представама увек толика гужва да се стоји и по ходницима Културног центра, Бека је морала
да замоли директора да суптилно пренесе родитељима и пријатељима ђака
да нису позвани, јер просто нема места и за њих и за све званице. Тада је
први и последњи пут у позивницама
за Дан града стајало да их треба обавезно понети са собом.
Све је прошло без инцидената и како треба. Ако се не рачуна то што је
неколико људи испред КЦП-а протестовало због Давенпортовог проглашења за почасног грађанина. Али то
је већ политика, није чист протокол...
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

НА ПРАГУ НОВЕ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

КАДА ЋЕ РАДИЈАТОРИ ПОСТАТИ ТОПЛИ?

Завод „Панчевац”
први у свему

Градска одлука
предвиђа да се
станови греју
од 15. октобра
до 15. априла
Припреме за нову грејну сезону су у току, а према важећој
градској одлуци о начину снабдевања купаца топлотном енергијом, требало би да радијатори постану топли 15. октобра.
Предвиђено је да сезона траје до 15. априла. На промену
ових рокова може утицати једино спољна температура.

Снег у мају
Наиме, према поменутој одлуци, грејна сезона може почети
најраније 1. октобра под условом да дневна температура током три узастопна дана не пређе дванаести подељак Целзијусове скале, на основу извештаја метеоролошке станице у
Панчеву која припада Републичком хидрометеоролошком
заводу Србије. Из истих разлога сезона се може продужити
најкасније до 30. априла. Ове
године смо, међутим, видели
снег у мају, па је „Грејање” због
неуобичајено ниских температура за овај пролећни месец
поново покренуло своја постројења и догревало станове у вечерњим сатима и након последњег дана априла.

Ако температура три дана буде испод 12 степени,
испорука топлотне енергије почеће раније
Про шло го ди шњу се зо ну
упамтили смо и по прекидима
у снабдевању грејањем у центру, на Содари и на Стрелишту, како због хаварија, тако и
због тога што је крајем новембра у топлани на Содари, усред
сезоне, монтиран велики котао. Остаје нам да се надамо
да оваквих непријатно хладних изненађења током предстојећих месеци неће бити.

Ништа на своју руку
Запослени у „Грејању” тренутно раде на пуњењу инсталација и отклањању свих успутних
кварова, а тих интервенција
има много.
Из „Грејања” апелују на грађане да током пуњења грејне
мреже не обављају неовлашћено интервенције на унутрашњим

инсталацијама. Примера ради,
има суграђана који сами одзрачују систем, што не би требало
да чине будући да се пуштањем
ваздуха смањује вода у систему
и неопходно га је допунити. Тако се проблем само продубљава,
па тај посао треба препустити
стручним лицима из „Грејања”.
Кварове и друге проблеме у
вези с грејањем потрошачи могу пријавити надлежним службама поменутог комуналног
предузећа на телефон 315-400.

5,83 динара више, што значи да,
уместо досадашњих 94,14 динара, плаћају 99,97 динара, односно, са урачунатим ПДВ-ом,
109,97 динара, уместо 103,55
динара. Примера ради, за стан
од 52 м2 укупно повећање цене
износи 303,16 динара, док је за
стан од 66 м2 рачун виши за
384,78 динара. У „Грејању ” кажу да цена даљинског грејања у
Панчеву није мењана скоро шест
година и да је корекција била
неминовна и неопходна, с обзиром на то да је цена гаса, јединог енергента градских топлана, од јануара 2018. до јануара 2019. године повећана чак
за 29,4 одсто, као и да је тенденција раста цене овог енергента
присутна и у 2019. години.

Виша цена

Кварове и друге
проблеме у вези с
грејањем потрошачи
могу да пријаве
надлежним службама
на телефон 315-400.

Иначе, од 13. јула ове године
за кориснике који услугу грејања плаћају по метру квадратном, примењује се нова цена,
виша за 6,2 одсто.
За квадратни метар стамбеног простора грађани издвајају

ЈKП „Грејање” и даље одобра ва по пуст од пет од сто
грађанима који редовно измирују рачуне до 20. у текућем месецу.
Д. Кожан

ЈЕСЕН ЈЕ ПОЧЕЛА 23. СЕПТЕМБРА

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра услуга, због чијег
квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Савремени уређаји, љубазно особље, пријатан амбијент, брза и професионална
услуга, све већи број прегледа који се у нашем граду
не раде ни на једном другом месту – само су неке од
карактеристика које су издвојили задовољни клијенти Завода „Панчевац”.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.

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

НОВА УСЛУГА
24-САТНИ ХОЛТЕР
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ
КАРДИОЛОГА
dr sc. med.
СЛОБОДАНА ТОМИЋА
(Институт „Дедиње”)

Прогноза: пред нама су умерено хладни дани
Јесен је и формално стигла 23.
септембра, а протекла седмица
била је баш у складу с календаром – тмурна и хладњикава. А
како ће бити наредних месеци?
Унајкраће: прва половина јесени биће релативно топла и
сува, друга – кишовита, док се
први снег очекује крајем новембра или почетком децембра.
Ово је закључак документа
„Климатски сезонски изгледи
у Србији” који је публиковао
Републички хидрометеоролошки завод, а који се бави дугорочном временском прогнозом
за јесен и надолазећу зиму.
Према овој прогнози РХМЗа, вредности средње сезонске
температуре ваздуха до 30. новембра биће од 11 до 14 степени, а у вишим пределима од
шест до 10.
У периоду од 1. септембра
до краја новембра број дана током којих максимална темпе-

ТРАГЕДИЈА

Пре скока најавила
самоубиство
Девојка К. Р., рођена 2000.
године, с последњим пребивалиштем у Панчеву, погинула је у ноћи између 22. и
23. септембра од последица
пада с деветог спрата зграде
у Карађорђевој улици.
Позивајући се на окружење преминуле девојке, медији тврде да је К. Р. имала
проблема с дечком, да се
кобне вечери посвађала с
њим и да је то разлог за самоубиство. Наводи се и да
је на друштвеним мрежама
најављивала тај чин, те да у
згради у Карађорђевој није
становала, већ да је ту дошла с намером да се убије.
Уколико вам је потребна
психолошка подршка, сваког дана можете позвати волонтере центра „Срце”, од
17 до 23 сата, на број телефона 0800-300-303, или им
се обратите мејлом на vanja@centarsrce.org.

ратура достиже или прелази 25
степени биће од 15 до 22 у нижим пределима, а на планинама до четири дана – пише у
овом документу.
У истом периоду биће од шест
до 18, а на планинама од 20 до
30 дана с минималним температурама до или испод нуле.
Према овој прогнози, друга
половина јесени, нарочито

новембар, биће далеко кишовитија: до краја новембра биће
између 22 и 30 кишних дана, а
у брдско-планинским пределима до 40 дана с кишом.
Први снег се може очекивати крајем новембра или почетком децембра – прогнозира
РХМЗ.
С друге стране, зимска температура ваздуха од 1. новем-

ЈУБИЛЕЈ

Бригада која се памти
Удружење за неговање традиција 51. механизоване бригаде
обележило је педесет једну годину од формирања и постојања Бригаде у петак, 20. септембра.
Ова бригада је била два пута
најбоља у ЈНА и добитник је
Октобарске награде града Панче ва. Ре дов но је по ма га ла
грађанима Баната у ванредним

ситуацијама, код пожара, поплава, током зиме и при убирању летине. Изградила је десетак мостова и око 70 километара локалних путева.
Од 1974. године негује традиције Дванаесте војвођанске
ударне народноослободилачке
бригаде, а учествовала је у рату 1991–1995. на просторима
источне Славоније и Крајине.

бра до 29. фебруара кретаће се
у границама просека.
„Средња сезонска температура ваздуха биће од нула до
четири степена, а у вишим пределима од минус четири до минус два. Током фебруара постоји могућност за појаву таласа хладноће. Број мразних
дана биће од 40 до 65 у нижим
пределима, а у брдско-планинским пределима од 70 до 90
дана”, подвлаче у РХМЗ-у и
додају да ће број дана с падавинама бити од 31 до 40, а на
планинама до 50.
У РХМЗ-у дугорочно прогнозирају да ће надолазећа зима од 1. децембра до 29. фебруара донети од седам до 20
ледених дана с максималном
температуром до или испод нуле у нижим пределима.
На планинама се очекује од
30 до 50 ледених дана – наводе у РХМЗ-у.
Р. Т.

НЕДЕЉА ГЛУВИХ

Желите ли да научите
знаковни језик?
У обележавању Међународне недеље глувих и наглувих (24. до 30. септембар)
сваке године учествује и Међуопштинска организација
глувих и наглувих из Панчева. Њени чланови из укупно пет општина дружиће се
у просторијама своје организације 26. септембра, док
ће 28. септембра, заједно
отићи на излет до Сребрног
језера и голубачке тврђаве.
Почеће да ради и „Школи ца зна ков ног је зи ка”,
током које сви наши суграђани могу да бесплатно науче знаковни језик. Први
јавни час биће одржан 1.
октобра, од 18 сати, у Улици цара Лазара 23. Том приликом ће сви они који буду
заинтересовани да наставе
да уче овај посебан језик
добити додатне информације о терминима наредних
часова.
Д. К.

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Тако сада корисници услу- -биохемијској лабораторига Завода „Панчевац” имају ји те уста но ве па ци јен ти
прилику да суботом ураде већину верификованих, конултразвучни преглед абдо- тро ли са них и су ми ра них
мена и мале карлице, који резултата могу добити за
обавља радиолог др Љубица свега сат времена.
Лазић из Клиничког центра
У Заводу ће ускоро почеСрбије. Довољно је рећи да ти да се проводи и амбулантдр Љубицу Лазић колеге сма- на хирургија, а све интертрају једним од најбољих ди- венције, као и додатне хијагностичара у нашој земљи. руршке и консултативне преТакође суботом, заинтере- гледе обављаће др Горан Досовани могу да ураде и све девски, специјалиста абдоврсте ултразвучних прегле- миналне хирургије из Опда срца, а ускоро ће се у За- ште болнице Панчево.
воду „Панчевац” радити и
Због свега овога не чуди
преглед сондом
чињеница да све
преко једњака
већи број Пан(ТЕЕ). И за ове
чевки и Панчеуслуге ангажован
ваца бира Завод
је један од воде„Панчевац”, поТелефон
за
ћих стручњака у
себно онда када
тој области – dr информације:
је нео п ход но
sc. med. Слобо- 013/21-90-900
урадити прегледан Томић, карде и анализе на
дио лог, доктор
једном месту и
медицинских наука и маги- добити резултате што пре.
стар кардиологије са Инсти- С тим у вези, треба подсетута „Дедиње”. Специјали- тити и на то да се у Заводу,
стички преглед и ЕКГ код примера ради, све врсте леовог лекара коштају 3.000 карских уверења издају за
динара, цена ултразвука ср- максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
ца је 4.000 динара, а могуће
је урадити и специјалистич- месеца су у Заводу за клики преглед и ултразвук срца јенте осмишљени и нови пакети услуга по изузетно попо цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистичке вољним ценама, а више о
ОРЛ прегледе ради др Горан томе, као и о додатним поМитевски из панчевачке Оп- годностима које остварују
ште болнице, ендокриноло- сви они који поседују лојалшке др Гордана Вељовић, та- ти картице Ауто-центра „Зокође из Опште болнице, а ки”, погледајте на рекламуролошке њихов колега из ним странама нашег листа.
Додатне информације моисте установе др Небојша Тасић, док је за прегледе из жете добити путем телефообласти гинекологије заду- на За во да „Пан че вац”
жен др Јован Рудић из ГАК 013/21-90-900 и 013/21-90„Народни фронт”. Треба на- 903, а новости пратите и на
поменути да су прегледи код сајту www.zavodpancevac.rs,
др Небојше Тасића тренутно као и на „Фејсбук” странина акцији, па тако компле- ци Завода.
Д. К.
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Чврсто верујем у то да живот сагнуте главе, зато што постоји могућност да се некоме замериш, нема будућност.
Кад једног дана будемо живели по принципу да се боримо за себе и да се боримо једни за друге када је неко
угрожен, живећемо много квалитетније животе. Желим
да поручим да је и окретање главе у страну став. Колико
год се ми ограђивали тиме да нас се нешто не тиче, ипак
јасно заузимамо страну. Колико год то негирали, последице својих одлука пре или касније осетимо, чак и када
не признајемо да смо учесник. Свако од нас треба да се
запита да ли је на страни људскости.
(Апсолвент Факултета организационих наука Мома
Ковачевић, „Данас”, 19. септембар)
* * *

* * *
Медијска стратегија је необавезујући документ. Одређује циљеве и правац у коме ће се кретати медијска заједница и медијска сцена, не доноси обавезе све док се
не преточи у законе. Од почетка дијалога постоји нонсенс. Радимо на стратегији, преговарамо, а на медијској сцени је све горе и све теже да се преживи, барем
за оне медије који не уживају отворену наклоност власти. За ову власт, показало се до сада, ни медијски закони нису нека велика препрека да се медијска сцена
форматира на онај начин који одговара властима, а то
је фаворизовање медија који их подржавају и довођење
у много тежи положај оне групе медија која покушава
да задржи неку дистанцу.
(Новинар Вукашин Обрадовић, Н1, 23. септембар)
* * *

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КРЕНУЛЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ПОЧЕТНА ЦЕНА ЊИВА
ТРЕЋЕ КЛАСЕ 36.000 ДИНАРА
За 567 хектара у
Омољици минимум
1,4 милиона евра
годишње
Десетак парцела у
четири села закупци
ће добити на три
деценије
Као што смо прошле недеље
најавили, пошто је Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде дало сагласност
на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у
државној својини за територију града Панчева за 2019, започете су, 23. септембра, у згради Градске управе, лицитације
за закуп 8.115 хектара земље,
које ће трајати до 1. октобра.
Закупци су у прилици да државну земљу добију на период
од годину дана до тридесет година, а најчешће на деценију.
Ради се о катастарским општинама Војловица, Старчево,
Банатски Брестовац, Банатско
Ново Село, Долово, Глогоњ, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица и Панчево. У првом кругу постоје јединице надметања
за коришћење без плаћања накнаде, оне с правом пречег закупа и без њега, као и оне са
смањеним површинама. Излицитирано земљиште неће бити
могуће давати у подзакуп.
Одређене су и почетне цене
закупа пољопривредног земљишта у државној својини у првом

кругу за укупно 580 јавних надметања, које се, у зависности
од класе и локације земље, крећу од 1.400 до 44.400 динара.
Комисија за спровођење поступка јавног надметања утврдила је и почетну цену у првом
кругу, која одговара квалитету
њива треће класе, у износу од
36.000 динара по хектару. Понуђачи су дужни да заједно с
пријавом за јавно надметање
доставе доказ о уплати депозита.
Судећи по доступној документацији, највише новца будући закупац ће морати да понуди за „комадић” земље од
567 хектара у Омољици – почетна цена је преко 1,4 милиона евра годишње. С обзиром
на то да се ова парцела даје у
закуп на десет година, једноставно је закључити колико ће
укупно коштати њено коришћење, при чему постоји могућ-

ност да земљи цена скочи на
лицитацији.
Када је реч о десетак парцела у четири села на територији
Панчева које ће закупци добити на тридесет година, прецизирано је да могу да учествују
са мо стал ни по љо при вред ни
произвођачи и фирме чија је
идеја да оформе рибњаке, да
на земљи инсталирају озбиљне
заливне системе, као и да се
баве воћарском и повртарском
производњом на велико.
„Панчевац” је у неколико наврата писао о томе да су градски већници задужени за пољопривреду и рурални развој,
као и запослени у локалном секретаријату у чијем је то опису
посла, у последње две-три године успели да уз помоћ републичког министарства и Управе за земљиште на минимум
сведу узурпиране површине државног пољопривредног земљи-

шта. Да подсетимо, дуго је постојао „обичај” да се њиве узурпирају, па се онда тако „стечено власништво” легализује, или
да се чак ни то не учини. Закључно с 2018. годином, државна земља која је у ингеренцији
Панчева заиста то и јесте – само мање од једног процента
укупних површина још увек није могуће понудити пољопривредницима на лицитацијама.
Ово је важно због тога што
нерешени имовинско-правни
односи и узурпација више не
утичу на дужину закупа: уместо на доскора уобичајених годину дана, сада пољопривредници имају прилику да излицитирају земљу на, најчешће,
десет година, што им омогућава да дугорочно планирају засаде, наводњавање и све остало што доноси боље приносе.

Закључно с 2018,
државна земља која
је у ингеренцији
Панчева заиста то и
јесте – мање од једног
процента површина
није могуће понудити
пољопривредницима.
Детаљније информације о
лицитацијама могуће је пронаћи на сајту Града Панчева у
одељку „документа”, или на телефон 013/308-708.

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА
Да ли јавност рада
постоји ако се
закључци само
постављају на сајт
Града?

* * *
САНУ као најзначајнија научнообразовна установа редовно ћути на плагијате, професори ћуте јер су универзитети изгубили независност, службеници, радници јер
ће изгубити оно мало посла. Изостанак подршке, то јест
ћутање је знак страха.
(Генетичар, професор на Харварду Миодраг Стојковић, „Данас”, 20. септембар)
* * *
Видио сам и почео примјећивати да се сусједи окрећу
против сусједа и онда сам се озбиљно замислио зашто и
како се то десило и натјерало ме је да мислим о томе колико смо крхки у смислу заједнице, основних људских
вриједности. Оно што треба научити из свега тога јест:
ако се почнете као политичар играти страхом, и то на
начин да завађате сусједе, створит ћете ужас. Волио бих
да сада политичари који играју на ту карту, дакле карту
мржње према избјеглицама и мржње према другима и
мржње, на Западу, према муслиманима, нарочито након
11. септембра 2001, а видим да има много политичара и
новинара који се тиме баве, увиде да стварају нецивилизирану и опасну атмосферу.
(Новинар Фил Рис, „Ал Џазира”, 23. септембар)

Двапут су се у последњих седам дана сусретали чланови
локалне владе. За разлику од
уобичајеног тока ствари, новинари нису позивани на седнице, па смо покушали да сазнамо о чему је реч.
На првом спрату зграде Градске управе од службеница секретаријата чули смо да се ради о томе да је на званичном
састанку већника, 18. септембра, донета одлука да се убудуће не позивају новинари на седнице Градског већа, јер „јавност рада већ постоји пошто
се закључци каче на сајт Града”, као и да је у питању усклађивање с прописима вишег реда. До закључења овог броја
новина пак нисмо успели да
добијемо коментар изабраних
и постављених лица.

Како сајт Града не посећују
сви они до којих треба да стигну информације са седница, а
поента је управо у томе, потрудили смо се да из више извора дођемо до њих.
У оквиру прве тачке дневног
реда, 18. септембра, Веће се сагласило с нацртом Уговора о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре – водоводне мреже на катастарским парцелама 5508 и 8052
к. о. Панчево. Уговор ће закључити ЈКП „Водовод и канализација” и фирма „Top Hills 2018”
д. о. о. Панчево из Банатског
Новог Села. Прихваћен је, потом, предлог за споразумни раскид Уговора о изради техничке
документације за реконструкцију велике сале Дома културе
„3. октобар” из поменутог места.
Затим, већници су дали мишљење да Скупштина града
треба да прихвати другу измену и допуну Програма пословања ЈКП-а „Младост” за 2019.

Фото: из архиве „Панчевца”

Неколико тема, без присуства новинара

годину с финансијским планом, као и да градоначелник
може да донесе решење о наставку закуподавног односа између Града и једног јавног извршитеља у јавном пословном
простору у центру Панчева. На
крају, дата је сагласност на четврту измену финансијског плана МЗ Омољица за 2019.
Судећи по једином доступном документу, на седници одржаној 20. септембра постојала

је једна тема: сагласност већника за конституисање права
службености на градском грађевинском земљишту. Право
иде у корист а. д. „Електромреже Србије” из Београда ради
изградње далеководних стубова, пролаза и провоза до стубова, те због затезања проводника и приступа објекту.
Утврђене су и површине парцела у својини Града о којима
се ради.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Предложите кандидате
Град Панчево позива грађане, правна лица и све друге
ор га ни за ци је да пред ло же
канди да те за Но вем бар ску
награду Града Панчева, која
се традиционално додељује 8.
но вем бра по во дом Да на
града.
Награде се додељују физичком или правном лицу које
има пребивалиште на територији Панчева за највреднија
достигнућа у областима уметности, науке, архитектуре и
урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, ме-

дицине и социјалног и хуманитарног рада.

Предлог у писаној форми
који садржи податке о кандидат ки њи или
кан ди да ту и
детаљно образложење о њеним или његовим достигнућима или резултатима рада, као и личне
по дат ке
предлагача
(име, презиме,
адреса) треба
до ста ви ти на

писарницу у Градском услужном центру (улаз из Улице
Петра Драпшина) најкасније
до 15. октобра.
Опширније о критеријумима за доделу Новембарске награде може се прочитати на
сајту Града.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАВДАЊЕ ЂАЧКИХ ИЗОСТАНАКА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

КО НИЈЕ НА ЧАСУ?
Ученици средњих школа
у просеку одсуствују
с наставе три до четири
недеље годишње
Због неоправданих
изостанака своје деце
родитељи морају на суд
Српски ђак током школске године
из о ста не сто пу та са ча со ва, што
оправдано, што неоправдано. Љубавни проблеми, здравствене тегобе (дијареје, зубобоље, главобоље), породичне обавезе (сезонски пољопривредни радови, славе, крштења, свадбе, парастоси), учешћа на спортским
надметањима (широк спектар, па чак
мечеви у ММА октагону), тренинзи
(кондициони, тактички, теретана)
итд. – арсенал је којим ученици свакодневно правдају своје одсуство из
школе.
Већина уредно доноси оправдања
лекара, директора и тренера клубова,
а и родитељи путем СМС порука, „Вајбером” или „Ватсапом” редовно, у законском року, обавештавају разредне
старешине о одсуству својих пулена.
Родитељ је дужан да у року од 48 сати
обавести школу о спречености доласка ученика на наставу и да за осам
дана оправда изостанке.
Мада има ситуација да ђак не дође и по неколико дана, а да родитељи бивају видно изненађени изненадном авантуром свог детета. Тада
на сцену ступају кумовске и пријатељске везе, штанцују се оправдања,
а про све та ри их ћут ке при ма ју и
правдају часове, уз речи да „нису сисали весло” и да други пут такве ствари неће дозволити. И често другог
пута и не буде. С друге стране, пракса показује да многе разредне старешине „поједу” одређене неоправдане из педагошких разлога, и то каткад, од случаја до случаја, и даје позитиван ефекат.

Све у свему, док је школе, биће и
играрија око правдања изостанака,
али…

Меко срце наставничко
Проблем је када се број од 100 изостанака удвостручи и када такав ђак
заврши школску годину без икаквих
проблема иако је изостао више од једне трећине часова. Према важећем
закону, ђак који није био присутан на
две трећине часова, уколико нема

редног испита. Разредни испит није
једноставан за ученика, јер се одговара цело градиво, па се већина професора труди да испита ученике током
године, поготово ако је изостајање било у првом полугодишту.

Пријаве и казне
Због великог броја изостанака у српским школама држава је донела нови
Закон о основама система образовања и васпитања, по којем је школа у

Подршка основцима
поред тога што је највећи број предмета завршио са осуђујућим пресудама, а
новчане казне за родитеље биле су од
5.000 до 100.000 динара. Један од разлога је и тај што школе случајеве ђака са
екстремним бројем изостанака решавају споразумно – исписивањем ученика.
У једној панчевачкој средњој школи у једном разреду у просеку три
ученика испуњавају критеријуме да
се против њихових родитеља поднесе
прекршајна пријава…Проблем је што
су то углавном ђаци из социјално
угрожених слојева друштва, па разредне старешине избегавају да посегну за овом радикалном мером.

Нови вирус

основа да му се закључи позитивна
оцена, упућује се на разредни испит.
Међу њима је најмање оних који су
из оправданих здравствених разлога
изостали с толиког броја часова –
углавном су то ђаци којима је у школи досадно и ван ње налазе далеко
више занимација. Наставници и професори и у таквим ситуацијама су меког срца, па нередовним ученицима
излазе у сусрет – дописивањем оцене
за однос према раду анулирају недостатак броја оцена и тако ослобађају
и себе и ученике малтретирања припремним часовима и полагањем раз-

обавези да подноси пријаве прекршајним судовима против родитеља
чија деца неоправдано изостају с наставе. Законом су предвиђене и казне
од 100.000 до милион динара за образовне установе које не поднесу пријаве прекршајном суду.
Наиме, уколико ученик накупи 25
неоправданих изостанака и направи
још 15 иако је школа обавестила родитеље о томе, школа законски мора да
поднесе пријаву прекршајном суду.
Прошле су две године од доношења
овог законског акта, али ова пракса
није заживела у српским школама, и

Док су се пре десетак година добре и
лоше школе препознавале по бежању
са часова, данас те поделе нема. Изостаје се и из гимназија и из средњих
стручних школа. „Најболеснији” су
матуранти, а остали ђаци овим вирусом су заражени углавном пред полугодиште и крај школске године.
У панчевачким средњим школама
број изостанака по ученику креће се
од 70 до 200. Најмање је одсуствовања с наставе у првој години, па се повећава с годинама. Највише се изостаје када су писмени и контролни
задаци, закључивање оцена, јер се ученик води логиком да му је боље да не
дођу у школу него да поквари оцену
или добије кеца.
Има оних који сматрају да се број
изостанака може смањити растерећењем ученика, јер један средњошколац у просеку има 33-34 часа током
недеље, док други пак сматрају да
треба појачати контролу и не давати
лако оправдања ученицима који често изостају.
Било како било, ђаци беже па беже, јер им је бежанија у крви. И то
није проблем. Проблем је што ђак који претера уписује наредну годину без
икаквих проблема – иако није савладао градиво...
Али кога брига за то...

НИС ОТВОРИО САВРЕМЕНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР У ЕЛЕМИРУ

Симулација производње у реалним условима
Обука и за ученике и
студенте специјализованих
школа и факултета

Знања и вештине
Срђан Драгишић, директор Производног департмана НИС-а, истакао је
да је посао радника нафтне индустрије захтеван и да се они сусрећу с бројним изазовима.
– НИС, као једина домаћа компанија која се бави истраживањем и
производњом нафте и гаса, жели да
омогући да сви садашњи и будући

Основна школа „Јован Јовановић
Змај” угостила је делегацију фондације „The Raymond Nicolet Trust”
из Велике Британије, из Кембриџа.
Реч је о фондацији чији је један од
циљева и пружање помоћи школама у Србији. У срдачном и топлом
дружењу договорено је да ће у наредном периоду ова организација
донирати средства школи, посредовати у размени наших и британских
ученика и бити спона између хуманитарних организација Уједињеног
Краљевства и „Змајеве школе”.
Уједно, током посете делегације
из Кембриџа настале су идеје које
ће унапредити наставни процес и
тиме олакшати учење и улепшати
детињство ђацима ове панчевачке
основне школе. Како кажу у „Змајевој школи”, овај мост, који су почели да граде, саздан је од узајамног уважавања, поштовања, саосећања, осмеха и љубави.

ОСНОВАН САВЕТ ЗА
ЦИРКУЛАРНУ ЕКОНОМИЈУ

Подршка у решавању
еколошких проблема
Привредна комора Војводине основала је Савет за циркуларну економију с циљем подизања свести и
одговорности за управљање индустријским, комуналним и другим
отпадом, вишеструко коришћење
сировина, развој и примену регулативе из ове области на подручју
АП Војводине.
Управљање отпадом и циркуларно коришћење сировина важан су
део приче о евроинтеграцијама, а
с друге стране, решавања ових еколо шких про бле ма обез бе ди ће
здравље садашњих и будућих генерација. У рад Савета укључени
су стручњаци из ове области који
изузетно добро познају регулативу, а у исто време, између осталог,
сваког дана решавају конкретне
проблеме везане за индустријски
и комунални отпад.
Привредна комора АП Војводине је оснивањем овог тела добила и
могућност да активно учествује у
процесу доношења нових, прецизнијих прописа, али и да укаже на
неправилности и побољша управљање индустријским и другим отпадом на територији АП Војводине.

ЛИДЕР У РЕГИОНУ

НИС-у додељено
престижно признање

Инвестиција вредна
два милиона евра
Компанија НИС недавно је у Елемиру отворила најсавременији тренинг
центар у региону за обуку радника у
области производње нафте и гаса. Реч
је о јединственом комплексу опремљеном модерном опремом у коме
се обука изводи у реалним условима,
с могућношћу симулације свих задатака с којима се нафташи сусрећу у
процесу производње, припреме и отпреме нафте и гаса. У плану је да тренинге у том центру, поред запослених у НИС-у, пролазе ученици и студенти специјализованих школа и факултета за нафтну индустрију, чиме
би НИС, као друштвено одговорна
компанија, наставио да унапређује
услове за образовање и професионално усавршавање не само својих запослених већ и будућих нафташа у нашој земљи.
Према речима менаџмента рускосрпске компаније, на овај начин биће
додатно унапређене професионалне
компетенције запослених, те повећане ефикасност и безбедност рада у
процесу производње нафте и гаса. Када је реч о обуци, њих ће изводити
најискуснији стручњаци НИС-а, који
ће полазницима преносити своја знања и искуства.

БРИТАНСКИ ХУМАНИТАРЦИ
У ПАНЧЕВУ

нафташи у Србији имају најбоље могуће услове за обуку. Отварањем Тренинг центра у Елемиру, најсавременијег у региону, постављамо чврсте
темеље за едукацију и практичну обуку наших радника. Такође, желимо
да се овде обучавају и наши будући
запослени, ученици средњих школа
и студенти факултета с којима сарађујемо, како би своје каријере започели спремни за изазове који их чекају – рекао је Драгишић.
Анамарија Вичек, државни секретар у Министарству просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, истакла је да је веома важно
обезбедити континуирани развој образовног система, афирмисати идеју
до жи вот ног уче ња и омо гу ћи ти
младим стручњацима услове да остану у Србији. Она је захвалила НИС-у
што кроз пројекат „Енергија знања”
по др жа ва на по ре да се уна пре ди
образовање.

– Важно је да млади људи имају
шансу одмах након завршетка студија да се запосле у Србији, у својој домовини, за шта се ми и залажемо.
Овај тренинг центар је изузетно битна ставка у развоју образовања. Нама
је изузетно важно да радимо и на дуалном образовању, на омогућавању
стицања и практичних знања ученицима у средњим школама и студентима на факултетима, а поред тога је
и изузетно важно да све то што они
савладавају током школовања буде
безбедно – рекла је Анамарија Вичек.

Савремени услови обуке
Након отварања Тренинг центра одржана је и инструктажа током које је
симулиран реални рад бушотине на
нафтном пољу.
НИС ће у Тренинг центар у Елемиру укупно инвестирати око два милиона евра. Он располаже најсавременијом технологијом за извођење

предавања и обука, а састоји се од два
дела – полигона са две производне бушотине које уместо флуида користе
техничку воду и учионице опремљене
најмодернијим компјутерским симулаторима. Учионица има тридесет места и опремљена је с петнаест рачунара и пет симулатора. Планирано је да
обуке годишње прође око 150 полазника. Тренинзи ће се изводити максимално безбедно и у реалним условима, с могућношћу симулације свих
задатака и изазова с којима се запослени сусрећу у процесу производње,
припреме и отпреме нафте и гаса.
Свечаности у Елемиру присуствовали су представници Владе Србије,
Чедомир Јањић, градоначелник Зрењанина, представници стручне јавности, образовних установа, представници менаџмента компаније, као и
стипендисти „Енергије знања”, програма НИС-а за сарадњу с научним и
образовним установама.

Компанија НИС добитник је главне награде „100 највећих у Србији” у категорији великих компанија по оствареном приходу за 2018.
годину. На свечаности која је овим
поводом одржана у хотелу „Хилтон” у Београду, у име компаније
НИС, награду је примио Стефан
Деспотовић, директор екстерних
комуникација.
Пројекат „100 највећих” традиционално се одржава тридесет година у региону, а ове године први
пут се реализује у Србији уз подршку Привредне коморе Србије и
„Адико банке”. Циљ пројекта је повезивање и успостављање међусобне сарадње највећих и најпрофитабилнијих привредних субјеката,
као и промоција добре праксе великих и успешних послодаваца у
Србији. Критеријуми за доделу награда били су подељени по категоријама: велике, средње, микро и
мале компаније, по приходу, добити, броју запослених, извозу, као
и по привредним гранама. Податке за рангирања обезбедила је компанија „Кјуб тим”, водећи провајдер пословних и бонитетних информација у Србији. Поред компаније
НИС, добитници награда у различитим категоријама су и компаније ЕПС, „Имлек”, „Нелт”, „Гигатрон”, „Матис”, „Матијевић” итд.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Реците НЕ наркотицима
чињу и знаци физичке зависности, који се манифестују
презнојавањем, мучнином, повраћањем. Јављају се изразити болови у мишићима и зглобовима, грчеви с проливима...
Нису ово једине последице,
јер појава толеранције на наркотике присиљава нас да узимамо све веће дозе.
Разлози за најчешћу злоупотребу марихуане у нас и у
свету леже вероватно у њеној
особини да потенцира постојеће душевно стање. У почетПише:
ку привлачна еуфорија, додр Мирослав Тепшић
бро расположење и безбрижност, праћени често безразО наркоманији као великом ложним кикотањем, после недруштвеном проблему гово- ког времена прерастају у гурили смо више пута. Здрав- битак животне енергије и инствене, социјалне и економ- тересовања, поремећај памске последице ове пошасти ћења, опажања и концентрамногима су јасне. Ипак, че- ције. Код појединаца могу да
сто се питамо како је могуће се развију сумануте идеје, хада радозналост и експери- луцинације и панични страх.
ментисање прерасту у зави- Опасније психоактивне супсност од које појединац те- станце као што су хероин, кокаин и халуциногени, поред
шко може да се отргне.
психичких и
Стручњаци кафизичких
жу да почетни
ефеката, имаразлози зависноју снажно дести леже у емоло ва ње
на
тивној нестабилности и несигур- Разлози за најчешћу основ не жи вот не функ ности. У великој злоупотребу
ци је, свест,
мери ова неси- марихуане у нас и у
дисање и кргурност проистиче из нарушених свету леже вероватно воток, па њихо во деј ство
породичних од- у њеној особини да
мо же би ти
носа, алкохолисмр то но сно.
зма у породици, потенцира постојеће
На у ка је
недостатка једног душевно стање.
до ка за ла да
од родитеља. Неупотреба псикада су у питању
превелика очекивања од дете- хоактивних супстанци мења
та. Перцепција да наркотици генетско испољавање мождау почетку повећавају код не- них функција и ствара нове
ких енергију и продуктивност неуролошке механизме у моможе такође да створи навику згу. Другим речима, оно што
је у почетку било добровољза њихово редовно узимање.
Наравно, еуфорија и задо- но, прераста у тешку завивољство трају до момента ка- сност коју сами не можемо
да у недостатку недозвољене да контролишемо. Ово је још
супстанце осећамо неодољи- један од разлога да кажемо
ву потребу за њом. Тада по- велико НЕ наркотицима.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Скупљају ли вам креме
прашину на полици?

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Једно од најчешћих питања
која жене постављају својим
козметичаркама јесте – која
је крема добра за њихово лице, било да оно попушта под
теретом година, било да проблем представља нешто друго: сува кожа, акне, боре...
Оно што првенствено треба да знате, јесте да добра козметичарка не продаје креме, већ системски утиче на
решавање вашег проблема. То
значи да она дубински познаје вашу кожу, зна како кожа
реагује, како прима производе за негу, који су третмани
лица делотворни за њу и труди се да и вас научи како се
користе средства за скидање

Страну
припремила
Драгана

Кожан

шминке, тоник и крема. Козметичарка није продавац,
она је особа која је с вашом
кожом на „ти” и која системски зна како да вам помогне.
Међутим, проблеми могу
настати ако се ви не придржавате процедуре неге, јер
вас мрзи да се посветите себи
пет минута, а опет, желите
чаробне резултате. А ево зашто је систематски приступ
битан:
– ако не чистите кожу квалитетним препаратима и правилно, крема неће моћи да
испуни своју намену;
– уколико не користите тоник, имаћете проблем са епидермалном баријером коже и
крема неће моћи да вам реши проблем перутања коже
или било који други проблем;
– уколико желите само крему од козметичарке, а ваша
нега је састављена од препарата разних брендова, онда
она не може ни да претпостави које активне супстанце су у
корелацији, па може доћи до
нежељених реакција или до
незадовољавајућег резултата.
Зато је битно да будете свесне да сам чин куповине креме неће решити ваш проблем
с кожом. Потребно је да правилно и редовно користите
све што вам козметичарка
препише. Немојте бити лење
када је реч о бризи о себи и
не дозволите да вам крема
само скупља прашину на полици у купатилу, а да притом
кривите друге за властиту лењост и немарност.

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

ДАЈТЕ СРЦУ ЉУБАВИ –
УЗВРАТИЋЕ ВАМ ЗДРАВЉЕМ
Сваког дана у Јужнобанатском
округу две-три особе оболе, а
сваког другог дана једна особа
умре од инфаркта миокарда и
нестабилне ангине пекторис –
потврђују поражавајући подаци које је Завод за јавно здравље Панчево изнео поводом 29.
септембра, Светског дана срца. Болести срца и крвних судова водећи су узрок оболевања и умирања не само у нашем округу већ у целој Србији, али и у свету.
Добро је да на велики број
фактора ризика можемо утицати и да је често довољно да
коригујемо животне навике и
по ве де мо ра чу на о здра вој
исхрани да бисмо продужили
век је ди не пум пе у на шем
организму.
Петогодишње статистичке анализе Завода за јавно здравље
показују да у нашем округу годишње од акутног коронарног
синдрома, што је заједнички
назив за инфаркт миокарда и
нестабилну ангину пекторис,
годишње оболи око 815 особа,
а умре просечно 155 особа.

Забрињавајуће бројке
– Инфаркт се најчешће региструје код мушкараца после
55, а код жена после 60. године живота. Нажалост, све је
више младих, нарочито оних
што се баве стресним пословима, који доживе срчани удар.
Ако по сма тра мо по след њих
пет година, у нашем округу
инфаркт миокарда је дијагностикован и код особа које су
биле узраста између 25 и 35
година. Смртни исход од инфаркта миокарда најчешће се
бележи код мушкараца после
60. и код жена после 70. године, али су забележени случајеви смрти и код особа старо-

Хипертензија је један од главних фактора ризика
Узимати
l Интегралне житарице
l Воће и поврће
l Све врсте рибе
l Махунарке
l Коштуничаво воће и семенке
l Биљна
уља
свих врста
l Динстану, барену и
гриловану храну
сти од 35 до 45 година – наводе у Заводу.
Стручњаке охрабрује чињеница да је последњих година
забележен пад броја умрлих,
што они објашњавају савременим методама лечења и доласком у болницу у првом сату

ШТА МО ЖЕ ТЕ ДА УЧИ НИ ТЕ
Само мале промене које унесете у свакодневни живот
могу бити кључ не само за
здравље вашег срца већ и
за целокупно психичко и физичко благостање.
Идите редовно на прегледе
Чак и ако сте уверени да је
код вас све у реду и да немате ризик од кардиоваскуларних обољења, идите
редовно на прегледе.
Оставите цигарете
Ограничите пушење или, још
боље, престаните потпуно.
Већ након неколико дана без
цигарета приметићете да
лакше дишете и да вам се чуло укуса и мириса поправило, а јутарњи кашаљ ће
потпуно нестати. Ваше срце
ће се радовати томе.
Редукујте вишак килограма
Ако сте гојазни, имајте у виду да није препоручљиво мршавити уз радикалне дијете
(гладовања). Ако промените
навике у исхрани и редовно
се крећете, килограме ћете
губити лагано, али трајно.
Храните се здраво
Обратите пажњу на редовну
и разноврсну исхрану. Ако
сваког дана једете довољно
дијеталних влакана, целулозе, воћа и поврћа, бићете
здравији и виталнији.
Ризик од срчаних обољења ће се смањити уколико
дневно поједете једну порцију јагода са чашом сока од

наранџе и шаргарепе или један тањир мешане салате.
Ограничите унос животињских масти, рачунајући ту и
скривене масти које се налазе у слаткишима, јајима и
прерађевинама. Пијте дневно по два литра течности у
облику воде, чајева или разблажених воћних сокова.
Крећите се довољно
За почетак, лифт замените
степеницама, а ако се на посао возите аутобусом, изађите станицу пре и прошетајте.
Уместо колима, до продавнице идите пешке или бициклом. Само уз ове мале
корекције дневно ћете „накупити” и по тридесет минута кретања.
Циљ је да трајно створите ту навику и да свом срцу
пружите оптималну покретљивост. Савршена мера је
три пута седмично по 20–
60 минута редовног тренинга (брзо ходање, џогинг,
плес, вожња бицикла, пливање...).
Пазите на крвни притисак
Повишен крвни притисак
понекад се тешко уочава, јер
симптоми могу изостати.
Стога проверите вредности
мерачем. Важно је знати да
појединачно мерење није
довољно. Потребно је урадити најмање тридесет мерења
током дужег периода да би
се о крвном притиску правилно просудило.

Избегавати
Изнутрице и масно месо
l Кобасице, саламе и паштете
l Више од три јајета недељно
l Пуномасно млеко и
млечне производе
l Претерано узимање путера и масти
l Кафу, црни чај,
алкохол, зашећерену лимунаду
l Пржену храну
l

од настанка симптома – то је
такозвани златни сат.
Ситуација у нашем округу
не разликује се од оне која важи за целу планету. Наиме,
сваке године у свету 17,9 милиона људи умре од последица болести срца и крвних судова, а процењује се да ће до
2030. године тај број порасти
на 23 милиона.

Где запиње
Наше срце је мишић који се,
као и сви други мишићи нашег тела, мора опскрбити крвљу и кисеоником путем коронарних артерија. Сваки поремећај крвотока у тим највећим
крвним судовима назива се коронарним обољењем срца.

Као што каменац у водоводу
отежава проток воде, тако и
наслаге у коронарним артеријама отежавају транспорт крви. Срце тако није у стању да
ваљано обавља своју функцију
пумпања, услед чега настају срчане тегобе, као што су акутни
срчани удар, ангина пекторис
и артериосклероза. Зачепљење
артерија није никакав изненадни догађај, већ је то процес који се протеже годинама и који
је здравим начином живота могуће спречити.

Све је више младих,
нарочито оних што
се баве стресним
пословима, који
доживе срчани удар.
Срећом, на већину фактора
који повећавају ризик од обољења срца можемо утицати. То
су, пре свега: пушење, гојазност,
неправилна исхрана богата животињским мастима, висок крвни притисак, стрес и недовољно кретање, али и шећерна болест, хормонски проблеми и
генетика.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Нана смирује и
живце и желудац
Нана је једна од омиљених биљака у фитотерапији, јер садржи бројна благотворна својства
која је чине добрим савезником
у лечењу великог броја болести
и тегоба. Главна активна материја нане, у народу познате и
под називима метвица и метва,
јесте етерично уље препуно активних супстанци. Осим тога, листови садрже каротин, бетаин и органске киселине. Нана је богата и цинком, селеном, молибденом и стронцијумом.
Ова биљка, која је у нашим крајевима свима лако доступна, користи се за умирење живаца, против нервне растројености, главобоље,
зујања у ушима, хистерије и хипохондрије, те грознице, слабости и
ноћног знојења. Отклања ветрове, подригивање, повраћање, грчеве
у желуцу и материци, поспешује крвоток, утиче на излучивање жучи,
мокраће и желудачних сокова, лечи прехладу, промуклост и кашаљ.
Дестилацијом се од нане производи етерично уље које има вишеструку употребну вредност у лечењу разних болести. Код унутрашње
примене средња дневна доза износи 6–12 капи, а за инхалацију се
узимају три-четири капи уља.
Чај можете направити тако што ћете две-три кашичице свежих листова или суве биљке прелити врућом водом и оставити покривено
5–10 минута.
Чај се пије између оброка три-четири пута на дан, а може се користити и за инхалације.
Тинктура се прави тако што 20 грама суве биљке прелијемо са
100 мл 70% етил-алкохола. Узима се 15–20 капи.

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 27 СЕПТЕМВРИ 2019 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. СЕПТЕМБРА 2019.

Судбината на
јазикот е судбина
на народот
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ВО ЧЕСТ НА 8 СЕПТЕМВРИ, ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

ДАТА КОЈА СЕ ИЗДВОЈУВА КАКО СВЕТИЛНИК
Свечености во организација
на македонски здруженија
одржани во Нови Сад и во
Белград
Под мотото „Боите на независноста“
македонската влада на 8 септември
во скопскиот Градски парк ја одбележа 28 – та годишнина од референдумот за независноста на Македонија,
која ја напушти дотогашната федерација. Ова е истовремено и прва година кога независноста на државата
се прославува со сменето уставно
име (и Устав). Поради стратешки
определби – полноправно членство
во Европската унија и НАТО со
Преспанскиот договор е направен
компромис и името е сменето во Република Северна Македонија.
На централната прослава во Скопје, македонскиот премиер Зоран
Заев ги повика граѓаните на обединување во име на европската иднина на земјата, нагласувајќи дека државата, веројатно го фатила последниот воз за стабилна иднина.
Вистински светилници

Денот на независноста на Македонија е прославен и во Нови Сад. Во
чест на празникот здужението од
македонското национално малцин-

ство „Кирил и Методиј“ во соработка со Радио-телевизија Војводина и
емисијата „Македонско сонце“, на
петти септември во „Студио М“
приреди свечена академија.
На прославата присуствуваа представници од македонската Амбасада
во Белград, Радио-телевизија Војводина, Филозофскиот факултет, Академијата на уметноста во Нови Сад,
Националниот совет на македонското малцинство во Република Србија
и други национални заедници, како
и гости од политичкиот живот.
– Чест ми е што сте вечерва со нас
на прославата на Денот на независноста. Во историјата на секој народ постојат датуми што се издвојуваат како
вистински светилници на патот кон
развојот на културниот идентитет,
кои се значајни и кои треба да ги негуваме. Македонија во минатиот век
имаше три: Илинден 1903, АСНОМ
1944 и 8 – ми септември 1991 година.
Првите два датума се извојувани со
големи жртви, но затоа својата независност Македонија ја извојува по
мирен пат – рече Васка Чергоска,една
од организаторите на прославата.
Ги сознаваме вистинските
вредности

Во името на македонската амбасада
во Белград домаќините и бројните

В.д. амбасадорот на Република Северна
Македонија Александар Поповски

гости ги поздрави в.д. амбасадорот
на Република Северна Македонија
Александар Поповски.
Покрај другото тој рече:
– Осми септември, заедно со двата Илиндена, како што народски ги
нарекуваме, се троножецот врз кој
е поставена и се развива денешна
Репу блика Северна Ма кедонија.
Пред 28 години беа поставени целите на државата, а тоа се европските интеграции. Тоа е старата
определба која тогаш, а и сега ужива голема подршка кај нашите граѓани. Република Северна Македонија го прославува својот 28 роденден и одлучно чекори кон зацртаниот пат. На тој пат учиме од сопствените грешки и ги сознаваме вистинските вредности и ги препознава ме вистинските пријатели.
Сведоци сме дека патот кон европските интеграции е поплочен со
многу откажувања, тешки одлуки,
визионерски потези и многу предизвици кои немаат алтернатива. Знаејки дека патот минува низ непосредното соседство, трајното определу ва ње на Репу блика Северна
Македонија представуваат добрите
односи со сите нејзини соседи со
кои сите отворени прашања ќе се
решаваат со искрен дијалог, взаемно почитување и доверба...

Поповски притоа нагласи дека
кон такви односи се стремат и со
пријателска Србија, бидејки двете
држави ги поврзуваат многу заеднички елементи од минатото, сегашноста и иднината.
– Без заеднички напредок и соработка во регионот нема да има благосостојба и мирен соживот. Добрите релации со соседите се особено
значајни за Македонците кои живеат во соседните држави во кои спаѓа
и Република Србија – нагласи в.д.
амбасадорот на Република Северна
Македонија Александар Поповски.
Свечената академија со својот репертоар ја збогати пеачката група од
здружението „Македонски бисери“
од Пландиште и Градскиот хорот од
Стара Пазова, како и Бојана Пановска (сопран). Сандра Суботиќ, од
Филозовскиот факултет од Нови
Сад зборуваше за историјатот на
Македонија. Прославата во Нови
Сад, како проект, финасијски е подржана и од Министерството за дијаспора на македонската влада.
По повод Денот на независноста
на Република Северна Македонија
здружението „Македониум“ од Белград приреди изложба на скулпторот Синиша Новески и дегустација
на вино од познатата винарија од Јабука – „Филиповски“.

Естетско и
емоционално
чувство
» страница VII

Нешто што се
врежало во свеста
» страница VII

Љубовта кон
родниот крај
» страница VIII
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РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ

МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ДИЈАСПОРАТА

ЕДНАКВИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ

СУДБИНАТА НА ЈАЗИКОТ
Е СУДБИНА НА НАРОДОТ

Со отварање на регионал-

ни канцеларии во Србија за
активност на македонската
малцинска заедница, за очекување беше да се подобрат
условите за работа во одделни региони. Па така Лесковац, Пирот, Белград, Јабука,
Пландиште, Нови Сад, Качарево и уште некои места
во Србија, добиа на користење одреден простор. Се до
почетокот на годинава месечните трошоци за струја,
греење, телефон и други
сметки ги покриваше Националниот совет на македонското малцинство во Србија.Тешко може да се дојде до
податоци кој сега ги покрива месечните трошоци, но
едно е сигурно – регионалните канцеларии и поната-

му се актуелни. И ден денес
многумина се прашуваат
под кои критериуми се отвараат вакви канцеларии.
Меѓутоа, регионалните
канцеларии предизвикаа неслога во селата и градовите,
каде што се формирани повеќе здруженија на македонската малцинска заедница.
Типичен пример за тоа се Јабука и Пландиште, но и Белград не заостанува зад нив.
Во Јабука, на пример, во регионалната канцеларија газдува здружението „Илинден“. Во селото постојат и
здруженијата „Јабука“ и
„Златна јабука“, каде што исто така членуваат Македон-

ци. Петнаесеттина жени од
Јабука, некогашни членки на
„Илинден“, кои имаа улога
на вредни домаќинки и дочекуваа гости со домашни специјалитети, се изморија од
месење и сукање, бидејки одредени луѓе тоа го очекуваа
од нив. По напуштањето на
„Илинден”, реновираните
простории ќе можат да ги
користат само ако повторно
се приклучат во „Илинден“.
Просторијата на регионалната канцеларија во Пландиште е во раце на неколкумина Пландиштанци кои во
името на здружението „Вардар”, располагаат со сигурен
простор. Поради неслога и
желба активно да работат, и
„Вардар“ го напуштија бројни членки и формираа здру-

жение „Македонски бисери“.
Активисти од здружениата
„Јабука“ и „Македонски бисери“, посебно пеачките групи, веќе ги покажаа своите
вредности, но за жал регионалните канцеларии кои би
можеле и тие да ги користат,
за нив се под клуч.
За оваа проблематика се
почесто се зборува јавно.
Кој го прави ова и од која
причина се знае, но со години наназат ништо не е променето. Време е некој да каже: потребни се еднакви услови за сите што сакат да работат, за да најпосле се поврати и угледот на Македонците на овие простори.

ДВАНАЕСЕТТИ ДОДАТОК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ПРИКАЗНИ ЗА УСПЕШНИ ЛУЃЕ
Пред читателите е веќе два-

наесеттиот додаток на македонски јазик, излезен во неделникот „Панчевац“. Почнувајќи од 2016 година во
летниот период се печатат
додатоци на четири јазици
на малцински заедници, кои
по бројноста се најзастапени во општина Панчево. Во
најстариот неделник на Балканот – „Панчевац“, се печатат текстови на македонски,
романски, унгарски и словачки јазик. Секој додаток има по осум
страни, од кои
четири на еден
од наведените јазици на
малцинствата преведени
на српски јазик. Благодарејќи на преводот додатоците се наменети и за читатели
кои не зборуваат некој од
наведените јазици.
Во непосредните контакти
со читателите на весникот,
дознаваме дека вниманието
им го привлекуваат и тестови
објавени на македонски јазик. Разбирливо, голем број
на жители од Панчево и околните места по потекло се Македонци. На тој начин многумина го проверуваат своето
знаење на мајиниот јазик.
Излегувањето на некои
додатоци се поклопи со
прославата на 70 години од
организираното доселување
на Македонците во Војводи-

на. Значи,на најдобар начин
животот на Македонците во
Србија го доближивме до
читателите на „Панчевац“.
Посебно внимание привлекуваа приказните за млади
луѓе кои успеале да се пронајдат во професиите за кои
се школувале. Постигнале
голем углед и вон границите
на нашата земја.
Ќе потсетиме на неколку
наслови на текстови обајавени во некој од додатоците:
„Мултикултуралноста обврзува и поврзува“ , „Корените да не се заборават“, „Носиите – национално
богатство“, „Љубов кон културното наследство“,
„Историјата на
Македонците во
Војводина“, „Се изборила за
свое место и почитување од
колеги“, „Го сочувала сопствениот идентитет“, „Неопишана убавина“, „Браќа со
различни презимиња“…
Досегашните кофинансиери, меѓу кои град Панчево,
Ре пу блич ко то ми ни стер ство за култура и информирање, Покраина, (со буџетски средства) и неделникот „Панчевац“, го препознаа овој проект со цел
да се покаже како се живее
и какви проблеми и какви
предности имаат малцински те за ед ни ци. Огром на
енергија се вложува во оваа
работа.

Наставата по
македонски јазик со
елементи на
национална култура
се изведува во осум
основни училишта
во Србија
Поголемиот број од
наставниците кои ја
изведуваат наставата
не го познаваат
доволно добро
македонскиот јазик и
комуницираат на
српски поради
полесно разбирање
На Форумот на наставници
кои реализираат настава по
македонски и албански јазик,
одржан во јули годинава во
Охрид, разговарано е за состојбата на наставата по мајчин јазик во дијаспората.
Домаќин на дванаесет наставници од Берлин, Мелбурн, Панчево, Нови Сад, Загреб, Франкфурт, Мајнц, Локарно, Копенхаген и Осло, беше Агенцијата за иселеништво на Република Северна
Македонија. Учесниците на
Форумот зборуваа за позитивните страни, недостатоците и потешкотиите со кои
се соочуваат во својата воспитно – образовна работа.
Цел на Форумот е наставниците во соработка со надлежните институции да дизајнираат наставен модел за образование на мајчин јазик на
децата од дијаспората.
Лилјана Лазареска, професорка по македонски јазик и
новинар, на стручниот собир
во Охрид зборуваше за состојбата на наставата по македонски јазик во Република
Србија. Во своето излагање
таа опфати период од учебната 1946/1947, заклучно со минатата учебна година.
Наставата по македонски јазик со елементи на национална култура се изведува во
осум основни училишта во
Србија и тоа: ,,Гоце Делчев’’ –
Јабука, ,,Жарко Зрењанин’’Kaчарево, ,,Коста Стаменковиќ’’ – Лесковац, ,,Бора Стан-

ковиќ’’- Богојевце, ,,Moше Пијаде’’ – Гудурица, ,, Јован Јовановиќ – Змај’’ – Хајдучица, ,,
Доситеј Обрадовиќ ‘’-Пландиште и училиштето ,, Вељко
Влаховиќ’’ во Нови Сад.
Не постои континуитет

Според истражувањата на
Лазареска македонскиот јазик во Република Србија е во
последната фаза на изчезнување. Ако не се превземат
сериозни чекори, наскоро ќе
изгледа како да не живееле
Македонци на овие простори. Поголемиот број од наставниците кои ја изведуваат наставата не го познаваат
доволно добро македонскиот јазик и комуницираат на
српски поради полесно разбирање. Според законските
прописи училиштата се должни да бараат наставници, а
Националниот совет на македонската малцинска заедница во Србија нема право
на вето. Покрај се, директорите на училиштата, така беше во Јабука, Качарево и Гудурица во договор со претседателот на Националниот
совет одлучуваат кој наставник ќе ја држи наставата.
Некои луѓе од Советот за вакви от из бор оправ ду ва ње
наоѓаат во тоа што ангажи-

раните наставници по македонски јазик или се родени,
или пак некое време претстојувале во Македонија. Дали е тоа доволен критериум
за ква ли тет на на ста ва, се
прашува Лазареска.
Секоја учебна година учениците повторно се одлучуваат за следење на наставата
по македонски јазик, значи
нема континуитет. Постои
шаренило во знаењето на јазикот и ако се сака, секое дете
по завршувањето на учебната
година да излезе со поголемо
знаење од она што го имало
на почетокот, со осумдесет
проценти од децата треба да
се работи индивидуално. При
одлучувањето за изборниот
предмет пресудна улога имаат ваучерите, кои Националниот совет им ги даваше на
оние ученици кои прв пат се
запишуваат. Организирани се
екскурзии и патувања. Поради разни причини не е исполнето ветеното и кај поголем
број на ученици се губи интересот за учење на македонскиот јазик.
Позитивните искуства
даваат енергија

– Во рамките на Форумот
разменивме информации како наставниците во стран-

ство ја спроведуваат наставата и со кои проблеми се среќаваат. Позитивните искуства даваат енергија да се работи понатаму со голем елан
и трпение. Кај нас е најтешка
состојбата во наставниот
процес по македонски јазик.
Мислам дека доколку институциите се заложат и започнат искрено и трпеливо да работат на зачувување на јазикот резултатите нема да изостанат. Ова е докажано во досегашната пракса при изведувањето на наставата во Јабука. Постигнати се значајни
резултати, презентиран македонскиот јазик, училиштето и
македонската заедница. Мора
да постои континуитет и голема подршка од Националниот совет кој според мене
веднаш треба да превземе
значајни чекори и во јавноста
да се претстави посериозно вели Лазареска.
Долгогодишната професорка по македонски јазик
потсети на заборовите на
професорот Гане Тодоровски:
,,Судбината на јазикот е судбина на народот ‘’ и затоа треба со голема сериозност и темелност да му се посветиме
на зачувувањето и негувањето на македонскиот јазик, без
разлика каде живееме.
Со цел да се добие помош
од надлежните институции
од Македонија и да се согледа
ситуацијата, да се добијат нови сознанија и искуства,
Агенцијата за иселеништво
превзеде обврска заклучоците и барањата како официјален документ да ги проследи
до соодветните институции
кои можат да помогнат со наставни средства за работата.
Главната порака од Форумот е дека доколку не се превземат итни мерки и интензивно не се работи со македонската заедница на зачувувањето на јазикот на сите полиња, за неколку години се
помалку ќе се зборува македонскиот јазик. Децата нема
да го учат дури ни како странски јазик, бидејќи и денеска
голем број од нив не се определуваат за негово учење, затоа што родителите не им објаснуват дека е тоа за нивно
добро.

ТРКАЛЕЗНА МАСА НА ТЕМА ,,МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА ДЕНЕС И УТРЕ’’

ЗАШТИТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ИДЕНТИТЕТ
Предлозите и мерките
од тркалезната маса ќе
послужат за превземање на поширока акција
и вклучување
на потенцијалот
на македонската
заедница во Србија
Здружението на Македонците
од Моравичкиот округ ,,Даме
Груев” на дваесет и осми септември во просториите на
здружението Милан Миланковиќ (улица Маршала Бирјузова 53) во Белград ќе организира тркалезна маса на тема ,,Македонците во Србија денес и
утре”. Главни теми на тркалезната маса покрај образованието се и културата, информирањето, службената употреба
на јазикот и писмото и политичкото организирање – гласањето за изборите во Србија и
Македонија. Предавачите ќе ја
продлабочат дискусијата и со
поранешни истражувања во
одредени области.
- Основна цел на оваа тркалезна маса е да кажеме за со-

Тркалезна маса во организација
на здружението „Блаже Конески“
стојбата денес, но најважното, да предложиме како понатаму. Да видиме, што треба да
се превземе за подобро остварување на правата на македонската заедница според законите и прописите во Србија. Пред се ќе се согледа што е
постигнато до сега, колку и
како се грижиме за образованието и како да го зачуваме
македонскиот јазик воопшто.
Посебно прашање е вработу-

вањето на дипломираните
студенти кои диплома стекнале во Македонија – вели
Славе Груевски, претседател
на здружението ,,Даме Груев”.
Што се однесува до културата учесниците ќе бидат запознаени со содржини и активности за континуирано
претставување и популаризација на македонската култура
во Република Србија, вклучување на младите во тие актив-

ности. Ќе се согледаат и активностите на здружениата.
Посебно прашање е кога ќе
бидат формирани: завод на
македонската култура и културен центар на Македонците
во Србија.
Во работниот дел (10 до 17
часот) ќе стане збор и за стратешките цели во информирањето како што се законските
одредби, местото и улогата на
социјалните мрежи, печатените и електронските медиуми.
Предлозите и мерките од
тркалезната маса ќе послужат
за превземање на поширока
акција и вклучување на потенцијалот на македонската
заедница во Србија, поради
подобар пристап во заштитата на националниот идентитет
на Македонците во Србија.
Поканети се гости од македонската амбасада во Белград, Македонија како и представници од македонската заедница во Србија.
Оваа тркалезна маса, како
проект е финансирана од
Секторот на национални
приоритети во МНР на Република Северна Македонија.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. СЕПТЕМБРА 2019. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 27 СЕПТЕМВРИ 2019

Судбина језика је
судбинa народа
» страна IV

У ЧАСТ 8. СЕПТЕМБРА, ДАНА НЕЗАВИСНОСТИ

ДАТУМ КОЈИ СЕ ИЗДВАЈА КАО СВЕТИОНИК

Естетски и
емоционални
доживљај
» страна V

Свечаности у организацији македонских удружења
одржане у Новом Саду и
Београду
Под мотом „Боје независности” македонска влада је 8. септембра у
скопском Градском парку обележила
28. годишњицу референдума о независности Македоније, која је напустила дотадашњу федерацију. Ово је
истовремено и прва година у којој се
независност државе прославља под
промењеним уставним именом (и
Уставом). Због стратешких опредељења – пуноправног чланства у Европској унији и НАТО-у, Преспанским уговором је направљен компромис и име је промењено у Република Северна Македонија.
На централној прослави у Скопљу македонски премијер Зоран Заев позвао је грађане на обједињење
у име европске будућности земље,
нагласивши да је држава вероватно
ухватила последњи воз за стабилну
будућност.
Истински светионици

Дан независности Македоније прослављен је и у Новом Саду. Поводом
тог празника удружење македонске
националне мањине „Кирил и Методије”, у сарадњи с Радио-телевизијом
Војводине и емисијом „Македонско
сунце”, 5. септембра приредило је
свечану академију. у „Студију М”.
Прослави су присуствовали
представници македонске амбасаде
у Београду, Радио-телевизије Војводина, Филозофског факултета, Академије уметности у Новом Саду,
Националног савета македонске мањине у Републици Србији и других
националних заједница, као и гости
из политичког живота.
– Част ми је што сте вечерас с нама на прослави Дана независности.
У историји сваког народа постоје
датуми који се издвајају као прави
светионици на путу ка развоју културног идентитета, који су значајни

Нешто што се
урезало у свест
» страна V
и треба да их негујемо. Македонија је
у протеклом веку имала три: Илинден 1903. године, АСНОМ 1944. и 8.
септембар 1991. године. Прва два датума су позната по великим жртвама, али зато је своју независност Македонија извојевала мирним путем –
рекла је Васка Чергоска, један од организатора прославе.
Спознали смо истинске
вредности

У име македонске амбасаде у Београду домаћине и бројне госте поздравио је в. д. амбасадора Републике Северне Македоније Александар
Поповски.
Поред осталог, он је рекао:
– Осми септембар, заједно са два
Илиндена, како их народски називамо, јесте троножац на ком се развија
данашња Република Северна Македонија. Пре двадесет осам година
били су постављени државни циљеви, а то су европске интеграције. То
је старо опредељење, које је тада

уживало, а и данас ужива велико поверење наших грађана. Република
Северна Македонија прославља свој
28. рођендан и одлучно корача зацртаним путем. На том путу учимо из
сопствених грешака и спознајемо
истинске вредности и препознајемо
истинске пријатеље. Сведоци смо да
је пут ка европским интеграцијама
поплочан многим одрицањима, тешким одлукама, визионарским потезима и многим изазовима који немају алтернативу. Знајући да пут
пролази кроз непосредно суседство,
трајно опредељење Републике Северне Македоније представљају добри односи са свим њеним суседима,
с којима ће се сва отворена питања
решавати искреним дијалогом, уз
узајамно поштовање и поверење...
Поповски је притом нагласио да
се ка таквим односима стреми и с
пријатељском Србијом, будући да
две државе повезује много заједничких елемената из прошлости, садашњости и будућности.

– Без заједничког напретка и сарадње у региону неће бити благостања и мирног суживота. Добри
односи са суседима посебно су значајни за Македонце који живе у суседним државама, у које спада и Република Србија – нагласио је в. д.
амбасадора Републике Северне Македоније Александар Поповски.
Свечану академију су својим репертоаром обогатили певачка група
удружења „Македонски бисери” из
Пландишта, Градски хор из Старе Пазове, као и Бојана Пановска (сопран).
Сандра Суботић с Филозофског факултета из Новог Сада говорила је о
историјату Македоније. Прославу у
Новом Саду је, као пројекат, финансијски подржало и Министарство за
дијаспору македонске владе.
Поводом Дана независности Републике Северне Македоније удружење
„Македонијум” из Београда приредило је изложбу скулптура Синише
Новеског и дегустацију вина познате
винарије из Јабуке – „Филиповски”.

Љубав према
родном крају
» страна VI

IV

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ

ЈЕДНАКИ УСЛОВИ ЗА СВЕ

СУДБИНА ЈЕЗИКА ЈЕ СУДБИНA НАРОДА

Са отварањем регионалних канцеларија у Србији за
активности македонске мањинске заједнице очекивало се да ће се побољшати услови за њихов рад у одређеним регионима. Тако су Лесковац, Пирот, Београд, Јабука, Пландиште, Нови Сад,
Качарево и још нека места у
Србији добили на коришћење одређене просторе. Све
до почетка ове године месечне трошкове за струју,
грејање, телефон и друге рачуне покривао је Национални савет македонске мањине у Србији. Тешко може да
се дође до података ко сада
покрива месечне трошкове,
али једно је сигурно – регионалне канцеларије су и даље актуелне. И дан-данас се
многи питају по којим критеријумима се отварају овакве канцеларије.

Међутим,
регионалне
канцеларије су проузроковале неслогу у селима и градовима, у којима постоји по
неколико удружења македонске мањинске заједнице.
Типичан пример за то су Јабука и Пландиште, али ни
Београд не заостаје за њима.
У Јабуци, на пример, у регионалној канцеларији газдује
удружење „Илинден”. У селу
постоје и удружења „Јабука”
и „Златна јабука”, у којима
су чланови Македонци.

Петнаестак жена из Јабуке,
некадашње чланице „Илиндена”, које су имале улогу
вредних домаћица и дочекивале госте специјалитетима, уморило се од мешења и
развлачења кора, што су одређени људи од њих очекивали, и најзад су напустиле
удружење. Реновиране просторије моћи ће да користе
само ако се поново прикључе „Илиндену”.
Просторије регионалне
канцеларије у Пландишту су
у рукама неколицине Пландиштанаца који у име удружења „Вардар” располажу
сигурним простором. Услед
неслоге, а желећи да активно раде, бројне чланице напустиле су „Вардар” и формирале удружење „Македонски бисери”. Активности
удружења „Јабука” и „Македонски бисери”, посебно пе-

вачке групе, већ су показале
своје вредности, али нажалост регионалне канцеларије који би могле и оне да користе, за њих су под кључем.
О овој проблематици се
све чешће говори јавно. Ко
тако ради и из ког разлога,
зна се, али годинама ништа
није промењено. Време је да
неко каже: потребни су једнаки услови за све који желе да раде, да би се најзад
повратио и углед Македонаца на овим просторима.

ДВАНАЕСТИ ДОДАТАК НА МАКЕДОНСКОМ
ЈЕЗИКУ

ПРИЧЕ О УСПЕШНИМ ЉУДИМА
Пред читаоцима је већ два-

наести додатак на македонском језику у недељнику
„Панчевац”. Почев од 2016.
године, штампају се додаци
на четири језика мањинских заједница које су по
бројности најзаступљеније
у Граду Панчеву. У најстаријим локалним новинама
на Балкану – „Панчевцу” –
штампају се текстови на македонском, румунском, мађарском и словачком. Сваки додатак има по осам
страна, од којих по четири
на једном од наведених језика мањина, с преводом на
српски. Захваљујући преводу додаци су намењени и читаоцима који не говоре неки
од тих језика.
У непосредним контактима са читаоцима сазнајемо да
пажњу привлаче и текстови
објављени на македонском
језику. То је разумљиво, јер
велики број житеља Панчева и околних места пореклом су Македонци. На тај
начин већина њих проверава своје знање матерњег језика.
Период објављивања неких додатака поклопио се с
прославом седамдесет година од организованог досељавања Македонаца у Војводину. Значи, на најбољи

начин живот Македонаца у
Србији приближили смо
читаоцима „Панчевца”. Посебну пажњу привукле су
приче о младим људима који су успели да се пронађу у
струци за коју су се школовали. Они су постигли велики успех и ван граница
наше земље.
Подсетићемо и на неколико наслова текстова објављених у неким од додатака: „Мултикултуралност
обавезује и повезује”, „Да се
не забораве корени”, „Ношње – национално благо”,
„Љубав према културном
наслеђу”, „Историја Македонаца у Војводини”,
„Изборила се за
своје место и поштовање колега”, „Сачувала
сопствени идентитет”, „Неописива
лепота”,
„Браћа с различитим презименима”...
Досадашњи суфинансијери, међу којима су Град
Панчево, Министарство
културе и информисања,
Покрајина (буџетска средства) и недељник „Панчевац”, подржали су овај пројекат с циљем да се покаже
како мањинске заједнице
живе и какве проблеме односно предности имају. У
овај посао уложена је
огромна енергија.

Настава македонског
језика са елементима
националне културе
изводи се у осам
школа у Србији
Већи број наставника
који изводе наставу
на македонском не
познаје довољно
добро језик и
комуницира на
српском ради лакшег
споразумевања
На Форуму наставника који
реализују наставу на македонском и албанском језику,
одржаном ове године у Охриду, разговарало се о стању наставе матерњег језика у дијаспори.
Домаћин дванаесторо наставника из Берлина, Мелбурна, Панчева, Новог Сада,
Загреба, Франкфурта, Мајнца, Локарна, Копенхагена и
Осла била је Агенција за исељеништво Републике Северне Македоније. Учесници Форума су причали о позитивним странама, недостацима и
потешкоћама с којима се суочавају у свом васпитно-образовном раду. Циљ Форума је
да наставници у сарадњи с
надлежним институцијама
дизајнирају наставни модел
за образовање на матерњем
језику деце у дијаспори.
Лилјана Лазареска, професорка македонског језика и новинар, на стручном скупу у Охриду говорила је о стању у настави македонског језика у Републици Србији. У свом излагању је обухватила период од
школске 1946/47, закључно с
прошлом школском годином.
Настава македонског језика
са елементима националне
културе изводи се у осам основних школа у Србији, а то
су: „Гоце Делчев” Јабука,
„Жарко Зрењанин” Kaчарево,
„Коста Стаменковић” Лесковац, „Бора Станковић” Богојевце, „Moша Пијаде” Гудурица, „Јован Јовановић Змај”
Хајдучица, „Доситеј Обрадовић” Пландиште и „Вељко
Влаховић” у Новом Саду.
Не постоји континуитет

Према истраживањима Лилјане Лазареске, македонски језик у Републици Србији је у

последњој фази ишчезавања.
Ако се не предузму озбиљни
кораци, ускоро ће изгледати
као да Македонци нису ни живели на овим просторима. Већи број наставника који изводе наставу на македонском не
познаје довољно добро језик и
комуницира на српском ради
лакшег разумевања. Према законским прописима, школе су
дужне да траже наставнике, а
Национални савет македонске
мањинске заједнице у Србији
нема право вета. Поред свега,
директори школа, како је било
у Јабуци, Качареву и Гудурици, у договору с председником
Националног савета одлучују
који наставник ће држати наставу. Неки људи из Савета
оправдање за овакво стање налазе у томе што су ангажовани
наставници македонског језика или рођени или су пак неко
време провели у Македонији.
Да ли је то довољан критеријум за квалитетну наставу, пита се Лазареска.
Сваке школске године ученици се поново опредељују за
похађање наставе македонског језика, што значи да нема континуитета. Постоји шароликост у знању језика и ако
се жели да свако дете по завршетку школске године изађе с
већим знањем од онога које је
имало на почетку, са осамде-

сет процената деце треба да
се ради индивидуално. При
одлучивању о изборном
предмету пресудну улогу
имају ваучери које је Национални савет давао ученицима
који се уписују први пут. Организоване су екскурзије и
путовања. Због различитих
разлога многа обећања нису
испуњена и код већег броја
ученика губи се интерес за
учење македонског језика.
Позитивна искуства
дају енергију

– У оквиру Форума разменили смо информације о томе
како наставници спроводе
наставу у иностранству и с
којим тешкоћама се сусрећу.
Позитивна искуства дају
енергију да се и даље ради с
великим еланом и трудом.
Код нас је најтежа ситуација у
процесу наставе македонског
језика. Мислим да, уколико се
институције заложе и почну
искрено и вредно да раде на
очувању језика, резултати неће изостати. Ово је потврђено
у досадашњој пракси извођења наставе у Јабуци. Постигнути су значајни резултати,
представљени су македонски
језик, школа и македонска заједница. Мора да постоји континуитет и велика подршка
Националног савета, који, по

мени, одмах треба да предузме значајне кораке и да се у
јавности представи озбиљније – каже Лазареска.
Дугогодишња професорка
македонског језика подсетила
је на речи професора Ганета
Тодоровског: „Судбина језика
је судбина народа” и зато је
потребно да се с великом озбиљношћу и темељно посветимо очувању и неговању македонског језика, без обзира
на то где живимо.
С циљем да се добије помоћ
надлежних институција из
Македоније и сагледа ситуација, као и да би се стекла нова сазнања и искуства, Агенција за исељеништво је преузела обавезу да закључке и
захтеве проследи као званичан документ свим адекватним институцијама које могу
да помогну наставним средствима за рад.
Главна порука Форума је да
уколико се не предузму хитне
мере и не ради интензивно с
македонском заједницом на
очувању језика на свим пољима, за неколико година ће све
мање да се говори македонски
језик. Деца га неће учити чак
ни као страни језик, будући да
се ни данас велики број њих не
опредељује за његово учење,
зато што им родитељи не објасне да је то за њихово добро.

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

Заштита националног идентитета
Предлози и мере са
округлог стола
послужиће за
предузимање шире
акције и укључивање
потенцијала
македонске
заједнице у Србији
Удружење Македонаца Моравичког округа „Даме Груев”
28. септембра у просторијама
удружења „Милан Миланковић” у Београду (Улица Маршала Бирјузова 53) организоваће округли сто на тему „Македонци у Србији данас и сутра”. Главне теме округлог
стола, поред образовања, биће и култура, информисање,
службена употреба језика и
писма и политичко организовање – гласање на изборима у
Србији и Македонији. Предавачи ће продубити дискусију
и ранијим истраживањима у
одређеним областима.
– Основни циљ овог округлог стола је да причамо о стању данас, али најважније је да

предложимо како даље. Да
видимо шта треба да се предузме за боље остваривање
права македонске заједнице
према законима и прописима
у Србији. Пре свега, да се сагледа шта је постигнуто до сада, колико и како бринемо о
образовању и како да очувамо македонски језик уопште.
Посебно питање је запошљавање дипломираних студе-

ната који су диплому стекли у
Македонији – каже Славе Груевски, председник удружења
„Даме Груев”.
Када је реч о култури, учесници ће бити упознати са
садржајима и активностима
везаним за континуирано
представљање и популаризацију македонске културе у Републици Србији, као и за укључивање младих у те актив-

ности. Биће сагледане и активности удружења. Посебно
питање је када ће бити формирани завод македонске
културе и културни центар
Македонаца у Србији.
У радном делу (од 10 до 17
сати) биће речи и о стратешким циљевима у информисању, као што су законске одредбе, место и улога друштвених мрежа и штампаних и
електронских медија.
Предлози и мере са округлог стола послужиће за предузимање шире акције и укључивање потенцијала македонске заједнице у Србији зарад
бољег приступа у заштити националног идентитета Македонаца у Србији.
Позвани су гости из македонске амбасаде у Београду,
из Македоније, као и представници македонске заједнице у Србији.
Овај округли сто, као пројекат, финансира Сектор националних приоритета при
Министарству спољних послова Репу блике Северне
Македоније.
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ПУТ ВАЈАРА СЛАВЕТА АЈТОСКОГ ОД АНОНИМНОСТИ ДО СЛАВЕ

ЕСТЕТСКИ И ЕМОЦИОНАЛНИ ДОЖИВЉАЈ
С тридесет до четрдесет
скулптура у сваком моменту
може да припреми самосталну изложбу. Трага за сагласјем
између себе и природе и успева
да измени облик камена. Најчешћа тема су му аеродинамичне форме.
Као и многим другим македонским уметницима, студије
на Факултету ликовне уметности у Београду одредиле су
место живљења и Славету Ајтоском (71). Он је био свестан
којом струком ће се бавити и
пре него што је завршио
осмогодишњу школу. Доминантну улогу су имали македонски вајари који су стварали своја дела у Прилепу, родном месту Славета Ајтоског и
Средња уметничка школа у
Скопљу. Дечји снови су му
одредили и избор професије
и потом га довели и до магистарских студија.
– Потичем из породице с
петоро деце. Мој отац Илија
желео је да се његова деца
школују. Зарад боље егзистенције садили смо и дуван,
али није било лако да се оде
на школовање ван родног места. Често сам био у друштву
скулптора, опробавао сам се у
клесању камена и добијао
бакшиш. Када сам уписао

кедонски вајар Драган Поповски Дада видео је у мени
жилаво и одлучно дете још у
Прилепу и позвао ме је да живим у његовом атељеу у Скопљу. Окружен вајарским делима, у Дадином атељеу сам
имао бесплатан кров над главом пуних пет година. Код
њега су долазили угледни људи од струке: сликари, архитекте, вајари... И на тај начин
сам се калио и трудио да дођем до тога да и моје име и
презиме једног дана буде препознатљиво и ван граница
некадашње Југославије. Успео
сам у томе – с поносом прича
познати београдски вајар Ајтоски.
Потекло као вода

Да би зарадио за живот као
средњошколац, овај сналажљиви Прилепчанин је радио
графике, цртао вињете, правио
скулптуре, писао рекламе...
Али једанпут је, без договора с
приватницима на „Бит пазару”
у Скопљу, припремио рекламе
за бројне рукотворине. Потрошио је много новца да би реализовао своју замисао. „Бизнис” му је пропао, а рекламе
су завршиле у Вардару. Како
каже, од тада је све потекло као
вода и већ годинама ништа не
ради без наруџбине.

Полетање
Средњу уметничку школу у
Скопљу, тата ми је рекао:
„Две године могу да те школујем, а после ћеш морати сам
да се сналазиш”. Познати ма-

Захваљујући радозналости
коју поседује од малих ногу,
пре доласка у Београд ушао је
у тајне уметности, сликао,
клесао камен, мермер, обра-

Аутор (у средини) с награђеним пројектом „Споменик страдалима у деведесетим”
ђивао дрво, метал... Био је
свестан да ће само трудом и
упорношћу постати неко и нешто. У Београду је завршио
Факултет ликовне уметности,
вајарски одсек, у класи професора Николе Јанковића,
1978. године. Магистрирао је
на истом факултету и код истог професора 1983. године. У
току магистарских студија
скулптуре добио је награду
Музеја савремене уметности у
Скопљу. Добитник је и награде Ликовног салона младих у
Никшићу. Од 1979. године
члан је УЛУС-а. Члан је и Друштва ликовних уметника Македонаца у Србији – ДЛМУС.
Никола Јанковић Кока је
педесетак година Ајтоском
био као родитељ. Ових дана
овај неуморни уметник ради
на рестаурацији скулптура
свог професора и доброчинитеља, који ће, као легат, у новембру ове године бити изложени у Крагујевцу, родном
месту познатог скулптора,
професора Јанковића.
Креативни правац

За време студија, а и касније,
Ајтоски се одушевљавао по-

знатим мајсторима – учесницима
Интернационалног
симпозијума „Бели Венчац” у
Аранђеловцу. Ипак, најзначајнији утицај на њега је имала уметност великог румунског скулптора Константина
Бранкушија. И поред тога
што је асимилирао више утицаја, још као академац је одредио свој креативни правац.
Најчешће теме су му аеродинамични облици, птице или
камен који се котрља у води и
на тај начин се обликује. Трага за сагласјем између себе и
природе и успева да промени
облик камена.
Иако пензионер, у сваком
моменту Ајтоски може да
приреди самосталну изложбу
с тридесет до четрдесет скулптура. Овакве изложбе имао је
у Београду и Крагујевцу. Прихватљивије су му групне изложбе, које су му омогућиле да
своја дела прикаже у реномираним галеријама и музејима
у Њујорку, Паризу, Будимпешти, Лођу, Познању, Скопљу,
Ријеци и више градова у Македонији и Србији.
На питање о броју реализованих дела са осмехом нам је

рекао: „У почетку сам водио
евиденцију, али већ годинама
то не радим. Добро знам шта
поседујем у атељеу, шта треба
да радим и како да комерцијализујем труд, али сада већ радим за своју душу”.
Навешћемо и неколико реализованих дела Ајтоског.
Једно од њих је „Бик” у мермеру, скулптура рађена за Месну индустрију у Пожаревцу.
Ергела Љубичево поседује
скулптуру „Коњ”, изливену у
мермеру. Познате су и његове
скулптуре „Кошута и лане”
(бронзана), „Мајка и дете” и
„Европљанка”
(мермер).
Скулптуре у галеријском
формату налазе се у Београду,
Скопљу, Њујорку и другим
великим градовима у свету.
Многи их поседују у колекционарским збиркама.
– Све што радим, радим са
еланом. Срећан сам и уживам
у својој професији. Понекад
уносим превише емоција.
Емотивно се везујем за пројекте. Назначићу неколико
скулптура: „Чувар хоризонта”, „Ишчекивања” и „Полетање”. Награђиван сам и за
идејне пројекте. Још увек се

надам да ће бити реализован
један од награђених пројеката меморијалног карактера,
„Споменик страдалима у деведесетим” – каже вешти вајар Ајтоски.
Његова супруга Гордана
није из света уметности, али
њена улога у његовој уметности је велика, будући да је одувек била стуб породице.
Старији син Зоран је завршио при ме ње ну умет ност,
одсек ентеријер. Ради и као
професор на „Мегатренду”.
И млађи наследник Матија
направио је добар избор –
про гра ми ра ње. Наш са го ворник се поноси и петнаестогодишњом унуком Ивом,
ко ја већ ко ра ча пу те ви ма
свога деде.
Славе и његова супруга барем једном недељно посећују
Панчево и уживају у спокоју
и миру који пружа наш град.
Ајтоски је и у Панчеву оставио свој траг. Одувек је био
спреман да помогне млађим
колегама, као што су својевремено и њему помагали искусни вајари и предусретљиви људи.
Верка Митковска

ЗОРАН ПАНДИЛОВСКИ – ДИЈАЛЕКАТСКИ ГОВОР ЈЕ МОЈА СОПСТВЕНОСТ

НЕШТО ШТО СЕ УРЕЗАЛО У СВЕСТ
Старији житељи Војводине
пореклом из Македоније са
својим најближима још увек
разговарају на више дијалеката. Као што је познато, велики број Македонаца је у Војводину досељен пре више од
седамдесет година, када је била актуелна колонизација.
Неки од њих нису имали могућност да науче македонски
књижевни језик.
Чак и људи који су савладали
официјелни језик везују се за
дијалект места из којег потичу, будући да су управо тај говор учили од малих ногу. На
ту тему разговарали смо са
Зораном Пандиловским (50),
запосленим у прехрамбеној
производњи. Он и дан-данас
с мајком Љубицом и братом
Стојаном, по занимању психологом, говори тетовским
дијалектом.
Први и други разред Зоран
је завршио у родном Тетову.
Наредне године његова породица доселила се у Јабуку. Тада
је имао могућност да учи македонски језик у основној школи
у селу. Убрзо су се преселили у
Панчево и од четвртог разреда
се школовао на језику већин-

ског народа – српском. Значи,
родно место је напустио у осмој години и успео да научи
књижевни језик и сачува говор тетовског краја.
– Тај дијалект раног детињства као да се урезао у

моју свест, у моје биће, као
својеврсно културно наслеђе. То је моја сопственост. Не
може тек тако да ишчезне,
посебно зато што с мајком
увек разговарам на том наречју. То само по себи има

неку особеност – каже Зоран
Пандиловски.
Два брата одавно пишу поезију и прозу и у њиховим песмама и причама заступљене
су и дијалекатске речи. Код
Зорана се наметнула и потреба да запише велики број речи, да их сачува од заборава.
Када иде у Тетово, с родбином
и пријатељима комуницира
на тетовском дијалекту, с циљем да прибележи неку нову
реч. Уједно, дијалекатске речи
упоређује с књижевним језиком и проучава етимологију
речи, како би сазнао да ли се
ради о турцизмима или је у
питању утицај грчког или неког другог језика.
– У писаној форми сам сакупио материјал за више од
пет стотина интересантних
речи, упоређујући их с књижевним језиком и истражујући утицаје других језика. Радим у пекари. Немам довољно времена ни стручну припрему да бих научно обрадио
матери јал ко ји са ку пљам.
Оно што радим је можда добар изазов за професионалце
који проучавају дијалектологију македонског језика, посебно дијалектологију ван

граница Македоније. Овакво
ангажовање је за мене хоби.
Све то радим за своју душу.
Имам жељу да објавим своје
песме. То би ме испунило на
свој начин – објашњава Пандиловски.
Зоран се присећа како су
Тетовчани ословљавали његовог оца Димитрија, који је био
наставник у Тетову. Када су га
поздрављали, употребљавали
су реч даскал (учитељ). У сабраним материјалима место

су нашле и следеће речи: дејче
(на македонском – девојче),
гачка – прича, папсав – уморио сам се, шурам – тражим,
цуна – пољубио је, глотно –
нечисто...
Његова супруга, кћерка и
син имају сазнања о томе колико је Зоран загрижен за језик родног краја, али не улазе
у разговоре када он преко
„Фејсбука” са истомишљеницима води дуге разговоре у
вези с дијалектологијом.

ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКИ РЕЧ НИК
Зоран Пандиловски је растао окружен великим бројем књига, наслеђених од оца. Читао је те књиге и у њима тражио
речи тетовског дијалекта. У литератури нема много дијалекатских речи. Мало му је криво због тога. Његова је жеља
да састави речник у којем би били заступљени дијалекатска
форма и књижевни језик. Сазнао је да је у тој идеји неко
био бржи од њега и да је то већ урађено. Пандиловски би
волео да има тај речник, да би направио поређење са својим белешкама.
– Реч заиста има живот. Ја, на пример, ако у Тетову причам књижевним језиком, као да нисам ушао у живот средине. Као да се правим начитаним и важним. Тада се питам
зашто толико инсистирам на том говору. Међутим, психолошки је познато да утисци који се утисну у најранијем узрасту
трају читавог живота – каже Пандиловски.

VI
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МАНАСТИР СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ – ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ЉУБАВ ПРЕМА РОДНОМ КРАЈУ
Природне лепоте околине
Криве Паланке познате су и
посећене атракције. Посебно
место припада манастиру
Св. Јоаким Осоговски, који је
удаљен неколико километара
од града. Свети дом се налази
у живописној околини богате
традиције и историје. Не само манастир већ и други
објекти комплекса дају посебан утисак.
Сваке године за верски празник Света Богородица, 28.
августа, река људи из града,
околине и других градова из
државе и ван ње тече ка манастиру Св. Јоаким Осоговски. За само два дана (28. и
29. августа) манастир посети
око двадесет хиљада људи.
Порте овог светилишта
отворене су за велики број
уметника. Посебно место
припада Међународној ликовној колонији „Св. Јоаким
Осоговски”, у којој су у првој
половини септембра гостовали и сликари из Војводине.
Ранијих година у њој је стварао и Томислав Сухецки. У
овогодишњој, 33. колонији
учествовали су сликари из
Северне Македоније, Србије
и Бугарске. Они су током недељу дана стварали на тему
„Балканска пријатељства”. Из
Србије су учествовали Снежана Манасић и Јовица Дејановић.
У мислима многих који су
се одселили из кривопаланачког региона дубоко је урезана
успомена на овај манастир и
природне лепоте града.
Кривопаланчани који су се
доселили у Србију не пропуштају прилику да посете овај
духовни дом. Изгубљени мир

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА У КАЧАРЕВУ

КОРИСНО И УЗБУДЉИВО
Петнаест сликара из
Београда, Панчева,
Црепаје и Качарева
донирало своја дела
домаћинима

и спокој налазе и у природи
пребогатој шумама.
Корени вуку

Посебну причу о овом крају
чули смо од 64-годишњег
Кривопаланчанина Звонка
Ивановског.
– За време школовања речи о родном крају као да су
ми се урезале у срце. Можда
ми је и због тога омиљена песма „Мајко, отвори ми врата”, коју пева Гоце Арнаудов.
Када је слушам, непрестано

СВЕ ТИ ЈО А КИМ ОСО ГОВ СКИ
Манастир Свети Јоаким Осоговски један је од најлепших,
најраскошнијих и најбогатијих манастирских комплекса у
Македонији. Најстарији објекат у манастиру је мала црква
Рођење Пресвете Богородице, грађена у ХIV или ХVI веку на
темељима цркве из ХI/ХII века, у близини пећине у којој је
живео, верује се, у ХI веку, Јоаким Осоговски, испосник и
чудотворац. У житијима Јоакима Осоговског пише да је у
време владавине императора Маноила Комнена (1143–
1180) свештеник Теодор из Овчијег Поља, када се замонашио и добио монашко име Теофил, основао манастир и
постао његов први игуман. Тада је изградио цркву и посветио је Светом Јоакиму Осоговском.
Поред мале манастирске цркве, манастирски комплекс
обухвата и храм Светог Јоакима Осоговског (Велику манастирску цркву) и главни троспратни конак, у чијем подножју
се налази костурница. У комплексу је смештена и резиденција поглавара Македонске православне цркве.
Манастир успева да задржи своју аутентичност, али и
да иде у корак с временом – обновом старих објеката, који привлаче велики број гостију из Македоније и иностранства. У конацима има око осамдесет лежаја. Посетиоци
могу да пробају манастирску ракију и вино из сопствене
производње, као и традиционалне кривопаланачке специјалитете.

ми навиру сузе. Као војни
инжењер и летач, прокрстарио сам некадашњу Југославију. Пословно и приватно
сам путовао на далеке дестинације. Радио сам и у Фабрици авиона „Утва”. У Београду
живим од 1974. године, али и
дан-данас мој град је за мене
незамењив – започиње своју
причу Ивановски.
Како каже, посебно узбуђење доживљава када из Куманова путује аутобусом у
Криву Паланку, будући да се
тада у њему буди осећај да се
при бли жа ва род ној ку ћи.
Тамо му је све посебно. Куда

год да усмери поглед, у свему налази лепоту. Носталгија га држи и дан-данас. Долазак у Криву Паланку позитивно утиче на њега и инспи ри ше га да се по све ти
физичком здрављу на више
начина – од активне рекреације на отвореном до здраве
тр пе зе са оби љем во ћа и
поврћа.
Већ десет година је пензионер. То му омогућава да преко
лета „пуни батерије” у додиру
с природом. Када је код куће,
сваког јутра пешачи до манастира Св. Јоаким Осоговски,
који је на три километра од
града. Неретко посећује излетничко место Калин Камен,

Удружење „Етно-кутак” из
Качарева, познато као добар
презентер домаћих специјалитета пребогате војвођанске кухиње, направило је искорак. Наиме, досетљиве
чланице организовале су
ликовну колонију крај обале

мене што смо могли да угостимо стотину посетилаца и
сликара. С нама су се дружили и представници Удружења инвалида рада из Панчева, међу којима су и Драгица
Барбу, Божана Почуча и Миленко Ангеловски. Ана Чизик је дошла из Београда, а
Верица Бировљев Текијашки
из Црепаје. Из Качарева су
нам се придружили Александар Велиновски и ученици Лазар Ристовски, Немања
Лазаревић и Миа Савевски –
каже Емина Радевски, сли-

качаревачког језера 31. августа. Петнаест сликара из Београда, Панчева и Црепаје и
ученици Основне школе
„Жарко Зрењанин” из села
уживали су у прекрасном
дану. Основна инспирација
сликара била је љубав према
природи.
– Осетила сам потребу за
одржавањем оваквог догађаја будући да увек уживам када сам у друштву професионалних или аматерских сликара. Они су добронамерни
и забавни. Драгоцено је за

карка аматерка из Качарева
и уједно организатор ликовне колоније.
Домаћини су дочекали госте с питама, штрудлама и
другим слатким и сланим
специјалитетима. На својствен начин су успели да
привуку пажњу стотинак
посетилаца из Качарева и
околних места. Дела насликана током дана сликари су
донирали „Етно-кутку”. Са
сваком новом активношћу
популарност овог удружења
све више расте.

удаљено осамнаест километара од града. Пешачи и до испоснице која се налази на око
осам километара од града.
Пење се и на највиши врх
Осоговских планина – Руен.
Омиљено место за одмор су
му и водопади изнад села Дурачка Река.
Прејака осећања

Сусрети са школским друговима причињавају му посебно
задовољство. Његов родни
град су заволели и супруга
Славица и синови Марко и
Александар, али они ређе
одлазе у Македонију. Ипак,

млађи син Марко му је пре неколико година приредио посебно изненађење. Наиме, да
би добио македонско држављанство, у Скопљу је полагао
македонски језик. Срце му
разгаљују унуци Филип и Никола, који са задовољством певају песму „Македонско девојче”. Понекад манастирски комплекс посећује с пријатељима
из Србије, а преко „Фејсбука”
је за тај живописни крај, а посебно за манастир, заинтересовао и странце.
Звонко Ивановски се често
пита да ли и други људи имају иста осећања према старом
огњишту као он.
В. Митковска

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки”
• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка Синиша Трајковић
и Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска
• Преводилац: Милана Војводић • Техничка припрема:
Предраг Кнежевић • Фотографије: Приватне колекције
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ПАТОТ НА ВАЈАРОТ СЛАВЕ АЈТОСКИ ОД АНОНИМНОСТ ДО СЛАВА

ЕСТЕТСКО И ЕМОЦИОНАЛНО ЧУВСТВО
Со триесет до четириесет
скулптури во секој момент
може да приреди самостојна
изложба. Тој бара согласност
меѓу себе и природата и успева да му го смени обликот на
каменот. Најчеста тема му
се аеродинамични форми.
Како и на многумина македонски уметници студиите на
Факултетот за ликовна уметност во Белград, така и на вајарот Славе Ајтоски (71) му го
одредиле местото на живеење. Тој бил свестен за изборот
на струката пред да заврши
осумгодишно училиште. Доминантна улога имале македонски вајари кои стварале
дела во Прилеп, родното место на Ајтоски и Средното
уметничко училиште во
Скопје. Детските соништа му
го одредиле и изборот на професијата и потоа го довеле и
до магистерски студии.
- Потекнувам од семејство
со пет деца. Таткоми Илија сакаше неговите деца да се школуваат. Поради подобра егзистенција садевме и тутун, но
не беше лесно да се отиде на
школување вон родното место. Почесто бев во друштво
на скулптори, се опробував во
клесање на камен и добивав
бакшиш. Кога запишав Средно уметничко училиште во
Скопје, таткоми ми рече: „Две
години можам да те школувам, а потоа ќе мораш сам да
се снаоѓаш“. Познатиот македонски вајар Драган Поповски – Дада, препозна во мене
жилаво и решително дете уште во Прилеп и ме повика да
живеам во неговото атеље во
Скопје. Окружен со вајарски
дела во атељето на Дада добив
бесплатен покрив над глава,
полни пет години. Кај него
доаѓаа угледни луѓе од струка:
сликари, архитекти, вајари...
И на тој начин се калев и се
трудев да дојдам до тоа, за да
еден ден и моето име и презиме биде препознатливо и вон
границите на некогашна Југославија. Успеав во тоа – со
гордост зборува познатиот
белградски вајар Ајтоски.
Потече како вода

За да заработи за живот како
средношколец, овој снаодлив
Прилепчанец работел графи-

ки, цртал вињети, правел
скулптури, пишувал реклами... Но еднаш на своја рака,
без спогодба со приватници
на „Бит пазар“ во Скопје,
подготвил реклами за бројни
ракотворини.
Потрошил
многу пари за да ја реализира
замислата. „Бизнисот“ му
пропаднал, а рекламите завршиле во Вардар. Како што вели, оттогаш се му тргнало како вода, но со години ништо
не работи без порачка.
Благодарејки на љубопитнаста што ја поседува од мали
нозе, пред да дојде во Белград, навлегол во тајните на
уметноста, сликал, клесал камен, мермер, обработувал дрво, метал... Бил свестен дека
само со труд и упорност ќе
постане некој и нешто. Во
Белград завршил Факултет за
ликовна уметност, вајарски
одсек, во класа на професорот Никола Јанковиќ 1978 година. Магистрирал на истиот
факултет и кај истиот професор 1983 година. Во текот на
магистерските студии за
скулптура од Музејот за современа уметност во Скопје
добил награда. Добитник е и
на наградата од Ликовниот
салон на младите во Никшиќ.
Од 1979 година е член на
УЛУС. Член е и на Друштвото
на ликовни уметници Македонци во Србија – ДЛУМС.

Авторот со наградениот проект „Споменик на страданите во деведесетите“
познатиот скулптор, професорот Јанковиќ.
Креативен правец

Чувар на хоризонтот
Никола Јанковиќ – Кока
пеесеттина години на Ајтоски
му бил како родител. Деновиве овој неуморлив уметник
работи на рестаурација на
скулптурите на неговиот професор и доброчинител, кои
како легат, во ноември годинава ќе бидат изложени во
Крагуевац, родното место на

За време на студиите, а и подоцна Ајтоски се одушевувал
од познати мајстори, учесници на Интернационалниот
симпозиум за скулптури „Бели Венчац“ во Аранѓеловац.
Сепак, најголемо влијаније на
него имала уметноста на големиот романски скулптор
Константин Бранкуши. И покрај тоа што имал асимилирано повеќе влијанија тој уште како академец си го одредил креативниот правец. Најчести теми му се аеродинамична форма, птици или камен кој се тркала во вода и на
тој начин се обликува. Тој бара согласност меѓу себе и
природата и успева да го смени обликот на каменот.
Иако пензионер, во секој
момент Ајтоски може да приреди самостојна изложба со

триесет до четириесет скулптури. Вакви изложби имал во
Белград и Крагуевац. Поприфатливи му се групните изложби, кои му овозможиле своите дела да ги прикаже во реномирани галерији и музеи
во Њујорк, Париз, Будимпешта, Лоѓ, Познањ, Скопје, Ријека и во повеќе градови во
Македонија и Србија.
На прашање за бројот на реализираните дела со насмевка
на лице ни рече: „Во почетокот водев евиденција, но со
години наназат не го правам
тоа. Добро знам што поседувам во атељето, што треба да
работам и како да го комерцијализирам трудот, но сега веќе
работам за своја душа“.
Ќе наведеме и неколку реализирани дела на Ајтоски. Едно од нив е „Бик“ во мермер,
скулптура работена за Месната индустрија во Пожаревац.
Ергелата Љубичево поседува
скулптура „Коњ“, лиен во

мермер. Познати се и неговите скулптури: „Кошута и лане“ (бронзана), „Мајка и дете“, и „Европљанка“ (мермер).
Скулптури во галеријски
формат се наоѓаат во Белград,
Скопје, Њујорк и во други големи градови во светот. Многумина ги поседуваат во колекционерски збирки.
– Се што работам, работам
со елан. Среќен сум и уживам
во својата професија. Понекогаш внесувам премногу
емоции. Емотивно се врзувам
за проектите. Ќе посочам неколку скулптури: „Чувар на
хоризонтот”, „Исчекувања“ и
„Полетање“. Наградуван сум
и за идејни проекти. Се уште
се надевам дека ќе биде реализиран еден од наградените
проекти од меморијален карактер, „Споменик на страданите во деведесетите“, вели
вештиот вајар Ајтоски.
Неговата сопруга Гордана
не е од светот на уметноста,

но нејзината улога во неговата уметност е голема, бидејки
од секогаш е столб на семејството.
Постариот син Зоран завршил применета уметност, одсек ентериер. Работи и како
професор на „Мегатренд“. И
помладиот наследник Матија
направил добар избор – програмерство. Нашиот соговорник се гордее и со петнаестогодишната внука Ива, која
веќе чекори по патеките на
дедо и.
Славе и неговата сопруга
барем еднаш во неделата го
посетуваат Панчево и уживаат во спокојството и мирот
кој им го пружа нашиот град.
Ајтоски и во Панчево оставил свој белег. Од секогаш е
подготвен да помогне на помлади колеги, како што своевремено и на него му помагале искусни вајари и предусретливи луѓе.
Верка Митковска

ЗОРАН ПАНДИЛОВСКИ – ДИЈАЛЕКТНИОТ ГОВОР Е МОЈА СОПСТВЕНОСT

НЕШТО ШТО СЕ ВРЕЖАЛО ВО СВЕСТА
Постарите жители од Војводина, по потекло од Македонија со своите најблиски се
уште разговараат на повеќе
дијалекти. Како што е познато голем број Македонци во
Војводина се доселени, пред
повеќе од седумдесет години,
кога била актуелна колонизацијата. Некои од нив немале
можност да го научат македонскиот литературен јазик.
Дури и луѓе кои го совладале
официјалниот јазик, се врзуваат за дијалектот од местото од
каде потекнуваат, бидејки токму тој говор го учеле од мали
нозе. На таа тема зборувавме
со Зоран Пандиловски (50),
вработен во прехрамбено производство. Тој и ден - денес со
мајка му Љубица и брат му
Стојан, по занимање психолог,
зборуваат тетовски дијалект.
Прво и второ одделение Зоран завршил во родното Тетово. Идната година неговото
семејство се доселило во Јабука. Во тоа време имал можност да учи македонски јазик во основното училиште
во селото. Набргу се преселиле во Панчево и од четврто
оделеније се школувал на

јазикот на мнозинското население – српскиот. Значи, родното место го напуштил на
осумгодишна возраст и успеал да го научи литературниот
јазик и да го сочува говорот
од тетовскиот крај.
– Тој дијалект од раното
детство како да се врежа во
мојата свест, во моето битие,

како едно своевидно културно наследство. Тоа е моја сопственост. Не може туку така
да исчезне посебно што со
мајка ми секогаш разговараме на тоа наречје. Тоа само по
себе има некоја особеност –
вели Зоран Пандиловски.
Дваицата браќа од поодамна пишуваат поезија и проза и

во нивните песни и раскази се
застапени и дијалектни зборови. Кај Зоран се наметнала
и потреба голем број зборови
да ги запише, за да ги сочува
од заборав. Кога оди во Тетово со роднините и пријателите комуницира на тетовски
дијалект, со цел да прибележи
некој нов збор. Воедно, дијалектните зборови ги споредува со литературниот јазик и
проучува етимологија на зборови, за да дознае да ли се работи за турцизми или е во
прашање влијание од грчкиот
или некој друг јазик.
– Во пишана форма собрав
материјал за повеќе од петстотини интересни зборови споредени со литературниот јазик
и со влијание на други јазици.
Работам во пекара. Немам доволно време ниту стручна подготовка за да научно го обработам материјалот што го собирам. Ова што го работам е,
можеби, добар предизвик за
професионалци кои ја проучуваат дијалектологијата на македонскиот јазик, посебно дијалектологијата надвор од границите на Македонија. Вакво
ангажирање за мене е хоби.
Сето тоа го работам за своја

душа. Имам желба да ги објавам своите песни. Тоа би ме
исполнило на свој начин, објаснува Пандиловски.
Се присеќа Зоран како го
ословувале тетовчани татко
им Димитрија, кој бил наставник во Тетово. Кога го
поздравувале луѓет го употребувале зборот даскал
(учител). Во собраните материјали место нашле и следните зборови: дејче (на македон-

ски јазик девојче), гачка –
приказна, папсав – се уморив,
шурам – барам, цуна – бакна,
глотно – нечисто...
Неговата сопруга, ќеркичката и синчето имаат сознание во тоа, колку е Зоран загрижен за јазикот од родниот
крај, но не навлегуваат во
разговорите, кога тој преку
фејсбук со истомисленици
води долги полемики околу
дијалектологијата.

ДИ ЈА ЛЕК ТЕН РЕЧ НИК
Зоран Пандиловски растел во окружение на голем број на
книги, наследени од татко му. Ги читал тие книги и во нив
барал зборови од тетовскиот дијалект. Во литературата нема многу дијалектни зборови. Малку му било криво. Негова
желба е да создаде речник во кој би била застапена дијалектната форма и литературниот јазик. Дознал дека за таа
работа некој бил по брз од него и веќе го направил тоа. Разбирливо, Пандиловски би сакал да го има тој речник, за да
направи споредба со своите забелешки.
– Зборот навистина има живот. Јас, на пример, во Тетово
ако зборувам литературен јазик, како да не сум влезен во
животот на средината. Како да се правам начитан и одважен. Тогаш се прашувам зошто јас толку инсистирам на тој
говор, меѓутоа, психолошки е познато дека впечатоците кои
се создаваат во најраната возрсат, траат цел живот – вели
Пандиловски.
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МАНАСТИР СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ – ДУХОВЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

ЉУБОВТА КОН РОДНИОТ КРАЈ
Природните убавини на околината на Крива Паланка се
познати и посетени атракции. Посебно место му припаѓа на манастирот Св. Јоаким Осоговски, оддалечен неколу километри од градот.
Светиот дом сместен во живописна околина со богата
традиција и историја. Не само манастирот туку и другите објекти од комплексот
оддаваат посебен впечаток.
Секоја година за верскиот
празник Св Богородица на 28
ми август, река од луѓе од градот, околината и други градови од државата и надвор од
неа тече кон манастирот. За
само два дена ( на 28ми и
29ти август) манастирот го
посетуваат дваесеттина илјади луѓе.
Портите на ова светилиште
се отворени за голем број
уметници. Посебно место и
припаѓа на Меѓународната
ликовна колонија ,, Св. Јоаким Осоговски’’, каде што во
првата половина од септември гостувале и сликари од
Војводина. Во поранешните
години во неа стварал и Томислав Сухетски. На годинешната 33та колонија учествуваа сликари од Северна Македонија, Србија и Бугарија. Тие
во текот на една недела твореа на темата ,,Балкански
пријателства’’. Од Србија учествуваа Снежана Манасиќ и
Јовица Дејановиќ.
Во мислите на многумина
кои се одселиле од кривопаланечкиот регион, длабоко е
врежан споменот за овој манастир и природните убавини на градот.
Кривопаланчани доселени
во Србија не ја пропуштаат
приликата да го посетат овој
ду ховен дом. Изгубениот
мир и спокојство го наоѓаат

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ВО КАЧАРЕВО

КОРИСНО И ВОЗБУДЛИВО
Петнаесет сликари
од Белград,
Панчево, Црепаја
и Качарево своите
дела ги донираа
на домаќините

и во природата пребогата со
шуми.
Корените влечат

Посебна приказна за овој крај
слушнавме од 64-годишниот
Кривопаланчанец
Звонко
Ивановски.
- За време на школувањето
зборовите за родниот крај како да ми се врежaа во срцето.
Можеби и затоа ми е омилена

СВЕ ТИ ЈО А КИМ ОСО ГОВ СКИ
Манастирот Свети Јоаким Осоговски е еден од најубавите,
најраскошните и најбогатите манастирски комплекси во Македонија. Најстариот објект во манастирот е малата црква
Рождество на Пресвета Богородица, градена во ХIV или ХVI
век на темели од црква oд ХI-ХII век, во близина на пештерата во која живаел, се верува, во ХI век, Јоаким Осоговски,
испосник и чудотворец. Во житието на Јоаким Осоговски пишува дека во времето на вледењеето на императорот Маноил Комнен (1143-1180), свештеник Теодор од Овче Поле,
откако се замонашил и добил монашко име Теофил, го основал манастирот и станал негов прв игуман. Тогаш изградил
црква и ја посветил на Свети Јоаким Осоговски.
Покрај малата манастирска црква, манастирскиот комплекс опфаќа и храм Свети Јоаким Осоговски (Големата манастирска црква) и главниот трикатен конак, во чие
подножје се наоѓа коскарницата. Во комплексот е сместена
и резиденцијата на Поглаварот на Македонската православна црква.
Манастирот успева да ја задржи својата автентичност, но
и да биде во чекор сo времето - со обновување на старите
објекти, кои привлекуваат голем број гости од Македонија и
странство. Во своите конаци има 80-на легла. Посетителите можат да пробат манастирска ракија и вино од сопствено производство, како и традиционални кривопаланечки
специјалитети.

песната ,,Мајко отвори ми
врата’’ , што ја пее Гоце Арнаудов. Кога ја слушам, постојано ми навираат солзи. Како
воен инжинер и летач ја прокрстарив некогашна Југославија. Деловно и приватно патував на далечни дестинации.
Работев и во Фабриката за
авиони ,,Утва’’. Во Белград
живеам од 1974 година, но и
ден - денес мојот град за мене
е незаменлив – ја започнува
својата приказна Ивановски.
Според неговото кажување, возбудувања доживува
кога од Куманово до Крива
Паланка патува со автобус,
бидејќи кај него се буди чувството дека се приближува
кон родната куќа. – Таму ми е

посетува излетничкото место
Калин Камен, одалечено од
градот 18 километри. Пешачи
и до испосницата која се наоѓа
на околу осум километри од
градот. Се искачува и на највисокиот врв на Осоговските
планини – Руен. Омилено место за одмор му се и воопадите над селото Дурачка Река.

Здружението ,,Етно-катче’’ од Качарево, познато како добар презентер на домашните специјалитети од
пребогатата војводинска
кујна направи исчекор. На-

Прејаки чувства

Средбите со школските другари му причинуваат посебно
задоволство. Неговиот роден
град го засакала сопругата
Славица и синовите Марко и
Александар, но тие поретко
доаѓаат во Македонија. Сепак, помалиот син Марко
пред неколку години му при-

име, досетливите членки
покрај крајбрежјето на качаревачкото езеро на триесет
и први август организираа
ликовна колонија. Во текот
на денот петтнаесетина сликари од Белград, Панчево,
Црепаја и ученици од ос-

се посебно. Каде и да го сврти
погледот, во се наоѓа убавина.
Носталгијата го држи и ден –
денеска. Доаѓањето во Крива
Паланка позитивно му влијае
и го инспирира да се посвети
на физичкото здравје на повеќе начини, од активна рекреација на отворено до здрава трпеза со изобилство на
овошје и зеленчук.
Веќе десет години е пензионер. Тоа му овозможува преку
лето да ги “полни батериите”
во допир со природата. Кога е
дома, секое утро пешачи до
манастирот Св. Јаким Осоговски, одалечен околу три километри од градот. Не ретко го

новното училиште ,,Жарко
Зрењанин’’ од селото, уживаа во прекрасниот ден. Основна инспирација на сликарите е љубовта кон природата.
Ја препознав потребата за
одржување на ваков настан
бидејќи секогаш уживам кога
сум во друштво на професионални или аматерски сликари. Тие се добронамерни и
забавни. Драгоцено за мене е
што можевме да пречекаме

редил посебно изненадување.
Наиме, за да добие македонско државјанство во Скопје
полагал македонски јазик.
Срцето му го разгалуваат
внуците Филип и Никола кои
со задоволство ја пеат песната “Македонско девојче”. Понекогаш манастирскиот комплекс го посетува со пријатели од Србија, а преку Facebook, за овој живописен крај
посебно за манастирот, заинтересирал и странци.
Звонко Ивановски често се
прашува да ли и другите луѓе
имаат исти чуства кон старото огниште како и тој.
В. Митковска

Друштво са ограниченом одговорношћу „Панчевац”,
Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки”
• Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник:
Александар Живковић • Уредници додатка Синиша Трајковић
и Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска
• Преводилац: Милана Војводић • Техничка припрема:
Предраг Кнежевић • Фотографије: Приватне колекције
• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

стотина послетители и сликари. Со нас другаруваа претставници од Здружението
на инвалитите на трудот од
Панчево меѓу кои и Драгица
Барбу, Божана Почуча и Миленко Ангеловски. Ана Чизик дојде од Белград, а Верица Бировљев – Текијашки од
Црепаја. Од Качарево ни се
придружија Александар Велиновски и учениците Лазар
Ристовски, Немања Лазаревиќ и Миа Савевски, вели
Емина Радевски аматерска
сликарка од Качарево и воедно организатор на ликовната
колонија.
Домаќинките ги дочекаа
гостите со пити, штрудли и
други слатки и солени специјалитети. На својствен
начин успеаа да го привлечат вниманието на стотина
посетители од Качарево и
околните места. Делата насликани во текот на денот,
петтнаесетината сликари ги
донираа на ,,Етно-катче’’. Со
секоја нова активност популарноста на оваа здружение
се повеќе расте.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

УОЧИ НАЈАВЉЕНОГ ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ ОД ПЕТКА УВЕЧЕ ДО НЕДЕЉЕ УЈУТРУ

ВЕЛИКА ЖЕЂ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
О ИСКЉУЧЕЊУ

Панчевци,
хвала на
разумевању
Овим путем желим да унапред захвалим свим грађанима Панчева на разумевању и стрпљењу поводом најављеног прекида у снабдевању водом током предстојећег викенда, како је најавило предузеће ЈКП „Водовод и канализација”. На овај
начин ће бити завршени велики посао и планирани радови на замени вентила на
филтер-постројењу, што је
неопходно, како бисмо на
територији Панчева имали,
као и до сада, несметану дистрибуцију квалитетне воде
за пиће и како би цео водоводни систем функционисао, поручио је градоначелник Саша Павлов суграђанима преко „Панчевца”.

САОПШТЕЊЕ
„ВОДОВОДА”

Воде неће
бити 36 сати
Због раније планираних радова на замени вентила на
филтер-постројењу, од петка, 27. септембра, у 18 сати,
до недеље, 29. септембра, у
6 ујутру, неће бити воде на
територији града Панчева и
у Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Јабуци, Глогоњу, Качареву, Долову и у МЗ Стари
Тамиш.
ЈКП „Водовод и канализација” позива грађане да
правовремено обезбеде одговарајуће количине воде
потребне за нормално функционисање домаћинстава.

НЕ ВЕРУЈТЕ
ГЛАСИНАМА

Неће почети
раније
Најављена несташица воде
изазвала је бројне гласине у
јавности.
Између осталог, прочуло
се да ће у неким деловима
града славине пресушити и
пре најављеног рока, јер ће,
наводно, „пражњење цевовода почети раније”.
Проверили смо ово у ЈКПу „Водовод и канализација”
и добили изричит одговор
да снабдевање водом неће
бити обустављено пре 18 сати у петак, а да ће у неким
деловима града воде бити и
после тог рока.
Такође, распитали смо се и
шта се дешавало с водом почетком ове недеље, јер су
нам неки читаоци пријављавали појачани мирис хлора.
„У производном погону
нема промена у квалитету
воде без обзира на припреме поводом замене филтера и цеви јер припремни
маневри немају везе с било
каквом променом у квалитету воде, што може да се
провери у Заводу за јавно
здравље Панчево, који је,
као и сваког дана, и данас
обављао узорковање воде”,
одговорено нам је из ЈКП-а
„Водовод и канализација”
у уторак, 24. септембра.

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ЗА „ПАНЧЕВАЦ”:

Радови неопходни, обустава воде не може да се избегне
ПАНЧЕВАЦ: Зашто Панчево
неће имати воду? Да ли је реч
о хаварији?
РАДУЛОВИЋ: На филтер-постројењу, постројењу за производњу воде за пиће, у току
су редовни радови на одржавању и замени хидромашинске опреме – вентила. Радови
су планирани пре годину дана, јавна набавка за избор извођача је покренута у марту, а
вентил смо из Немачке допремили у јуну.
Постојећи вентили и опрема стари су преко тридесет
пет година и стога неупотребљиви, па као такви представљају опасност по рад постројења, јер онемогућавају нормалну манипулацију у објектима за производњу воде и
пред ста вља ју по тен ци јал но
слабо место које може да резултује хаваријом чије би последице биле несагледиве.
• Шта ће се тачно радити и
зашто замена вентила толико
траје?

Александар Радуловић у погону
– Припремни радови су почели још у јуну ове године да
би 27. и 28. септeмбра поступак саме замене вентила који

сада спроводимо протекао без
проблема.
За поступак замене вентила потребно је да се обустави

производња и испразне постројење и резервоари, као и
сви цевоводи, како би се радило у сувим условима. Зато

КРАТКО УПУТСТВО ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ

Сналажење поред суве славине
Тек кад славине остану суве,
схватите колико зависите од
уредног снабдевања текућом
водом. Али ако се припремите на време, лакше ћете поднети несташицу.
1. Флаше, балони, канте
Вода вам треба за пиће, спремање хране, прање руку и зуба, за прање судова, испирање тоалета... За пиће спремите воду у флашама, а најпрактичнија је она у балонима од
пет литара. Ту воду треба држати на хладном и тамном
месту, на дрвеним или картонским подлогама, никад у
гаражама, јер просута нафта
и гориво с бетона могу да доспеју у воду.
Тоалет можете испирати
било каквом водом. Ако немате довољно великих посуда, можете затворити чепом

лавабо или каду и скупљати
воду од прања руку за испирање ве-це шоље. У том случају најбоље је одлагати употребљени тоалет-папир у канту за отпатке.

2. Прибор за јело
У условима несташице воде
користите прибор за јело намењен за једнократну употребу: пластичне виљушке и кашике и тањире од картона.
3. Прање руку
Учестало прање руку привремено можете заменити средствима за дезинфекцију.
4. Туширање
Сунђери за купање су најпрактичнији у оваквим приликама. Ако их немате, може да
помогне и натопљен пешкир.
5. Прање рубља
Заборавите на ово! Одећу оперите и осушите пре најављеног искључења воде.
6. Кување
Напуните замрзивач оброцима који се лако могу подгревати.

АНКЕТА

Како се спремате за несташицу воде?
– Људи ће се много напатити овог викенда. Бебе, старији људи... Ко ће њима да
доноси воду? Требало би да
се организује Црвени крст,
нека хуманитарна организација, омладинско удружење
– неко ко би могао да прискочи у помоћ и да им однесе воду. Један дан би и могао
да се издржи, али 36 сати је
превише. Неке службе би морале да помогну старијим лицима. Ко ће да им донесе залихе ако живе сами... Претпостављам да ће нешто да се
организује.
(Мирјана Достанић, пензионерка)
– Није нам свеједно, али ћемо се снаћи. Узећемо воду раније. Шта друго да радимо?

Је л’ можемо нешто да мењамо? Не можемо.

(Јованка Лалић, женски
фризер)
– Неће бити лако. Не можете да се истуширате, на пример. Треба да путујем 28. септембра рано ујутру... Тешко

ће ми бити да се у тим условима припремам за пут. Имам
старе родитеље, морам да мислим на њих. Спремићемо воду некако – напунићемо каду, канистере, флаше. Не знам
ни ја... Некако ћемо се снаћи.

(Иван Иванковић, пензионер)

је неопходно прекинути процес производње воде и испоруку воде граду. Вентили које
замењујемо се налазе не цевним везама између пумпи за
град и резервоара, као и резервоара међусобно.
Свака обустава испоруке воде граду, без обзира на њено
трајање, за нас је врло непријатна и увек настојимо да нађемо решење да је избегнемо,
али овог пута то није било могуће.
• Хоће ли се ове муке грађанима, које никако нису мале,
исплатити?
– Правовременим радовима на превенцији кварова и
хаварија град добија један сигуран и безбедан систем водоснаб де ва ња с ми ни мал ним
бројем хаварија. Радови на редовном одржавању постројења и мреже су залог за сигурнију будућност снабдевања грађана водом и њима се добија
ве ли ки сте пен по у зда но сти
система.

УПОЗОРЕЊЕ

Кад вода дође, сачекајте
да се разбистри
Прва вода која буде потекла кроз цеви кад радови буду готови биће хемијски и бактериолошки исправна, али ће са
собом понети талог и биће замућена. Треба је пустити да
тече док се не разбистри, а онда ће моћи слободно да се
користи и за пиће. Десетак минута отицања биће сасвим
довољно.

РАСПОРЕД ЦИСТЕРНИ

Овде ће бити воде
Насељена места Јабука, Глогоњ и Долово снабдеваће се
водом с јавних чесама с обзиром на то да имају своје
резервоаре воде.
У Јабуци постоји јавна чесма на углу Омладинске и
Змај Јовине улице, у Глогоњу – у Београдској улици (код
пијаце), а у Долову испред
куће на Тргу краља Петра
број 37.
Остала насељена места –
Качарево, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново – имаће на располагању
цистерне које ће бити постављене у центру сваког села,
испред месних заједница.

Распоред цистерни
у граду Панчеву
Центар – испред Општине.
Центар – мобилна цистерна
ко ја ће кру жи ти ули ца ма
Жарка Зрењанина, Максима
Горког, Цара Лазара, Цара Душана и Милоша Требињца.
Котеж 1 – на кружном току.
Котеж 2 – испред „Симпа”.
Тесла – код „Ароме”.
Стрелиште – мобилна цистерна која ће мењати позицију
на два сата: на углу улица
Вељка Петровића и Вељка
Влаховића и на углу Душана
Петровића Шанета и Марина

Држића, почев од 9 сати на
углу Вељка Петровића и Вељка Влаховића.
Содара – у центру Содаре,
код продавнице „Аман” у Дунавској улици.
Мар ги та – код ам бу лан те
„Свети Сава”, као и мобилна
цистерна која ће кружити улицама Моше Пијаде, Синђелићевом, Димитрија Туцовића, Книћаниновом, Светозара Шемића, Јабучким путем
и Караулом.
Миса – мобилна цистерна која ће мењати позицију на два
сата: испред цркве и код школе „Свети Сава”, почев од 9
сати код цркве, и једна мобилна која ће обилазити улице: Баваништански пут Козарачку, Банијску, Србијанску,
Новосељански пут, Кајмакчаланску, Пелистерску, као и
Кудељарски насип.
Војловица – мобилна цистерна која ће кружити од МЗ
Војловица кроз насеље Топола и Улицу 7. јула.

Цистерне ће бити на располагању и у кругу:
• Хитне помоћи;
• Болнице;
• Очне болнице;
• Геронтолошког центра и
• Дома слепих.
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко мора да региструје
мејл у АПР-у
На адресу наше редакције стигао је
већи број питања наших суграђана
који су желели да знају које фирме
су у обавези да региструју имејл адресу у АПР-у.
У Агенцији за привредне регистре
кажу да ту законску обавезу имају
привредна друштва, представништва
и огранци страних привредних друштава, као и предузетници који су
већ уписани у Регистар привредних
субјеката. У АПР-у подсећају да је до
уторка, 1. октобра, регистрација имејл
адресе бесплатна, а након тог рока ће
се плаћати накнада за регистрацију
промене податка.
Како наводе у АПР-у, регистрација
адресе за пријем електронске поште
је обавеза привредних субјеката про-

истекла из Закона о привредним друштвима и она се од октобра 2018.
примењује на привредне субјекте који се тек оснивају. С друге стране, сви
раније регистровани привредни субјекти морају да пријаве овај контакт-податак, уколико он већ није регистрован у АПР-у.
До ку мен та ци ја за ре ги стра ци ју
имејл адресе донекле се разликује у
зависности од врсте предузећа, а може се преузети са сајта АПР-а. Попуњене регистрационе пријаве потом
се могу предати лично у АПР-у или
послати поштом. Искористите прилику да ову обавезу регулишете до
уторка, 1. октобра, како бисте избегли непотребне трошкове.

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА КАЖЕ ЗАКОН О ПУТОВАЊУ МАЛОЛЕТНИКА У ИНОСТРАНСТВО

АКО ДЕТЕ ИДЕ ПРЕКО ГРАНИЦЕ БЕЗ ВАС,
СПРЕМИТЕ МУ ПАСОШ И САГЛАСНОСТ
Почетак сваке нове школске године
родитељима увек доноси повећан „прилив” брига око разних ствари. Једна
од најчешћих јесте она везана за путовања малолетника у иностранство.
Било да ваша деца иду на екскурзију,
било да напуштају земљу због неког
спортског такмичења или турнеје с
фолклорним друштвом, бићете суочени с потрагом за одговорима на
иста питања: како до путних исправа,
која је процедура преласка границе,
да ли је потребна сагласност... Да бисмо вам уштедели време, припремили смо вам све најважније информације које се тичу ове теме.
Да би ваше малолетно дете прешло
границу, свакако му је потребан пасош. Уколико већ нема тај документ,
правила су следећа: захтев за издавање пасоша малолетном детету, у надлежној полицијској станици на територији на којој дете има пријављено
пребивалиште, подноси један родитељ, уз писану сагласност другог родитеља. Ако су родитељи разведени,
а дете судском одлуком поверено једном родитељу на самостално вршење
родитељског права, сагласност другог родитеља није потребна. Довољно
је само надлежном органу донети на
увид правоснажну судску пресуду.

Вађење путне исправе

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Забрањено за бахате
и безобразне
Каже наш народ, а многи знају и из
искуства да је забрањено воће најслађе. Ипак, неписано је правило да се
забрањене ствари раде у тајности, па
макар то била и ноћна посета фрижидеру док сте на дијети.
Уколико пак почините неко недозвољено дело са списка кажњивих,
па то још урадите јавно и без икаквог
блама и обзира, онда сте, ако употребимо јачи еуфемизам – феномен, а
ако употребимо мало блажи еуфемизам – онда сте бахати и безобразни. Како другачије назвати особу која је стекла возачку дозволу и која,

угледавши знак попут овог на фотографији, уради све супротно од оног
што јој закон налаже, не марећи за
последице?
Овај знак, као што сви знамо, означава забрану саобраћаја свим возилима у оба смера. Он стоји у Кикиндској улици пред путељком који очито
није ни направљен да би се по њему
обављао саобраћај. Но неки наши суграђани очито се не слажу ни са знаком, ни с пројектима, ни са здравим
разумом. Како ће се слагати с казнама које им не гину, сви једва чекамо
да сазнамо.

Уз захтев је потребно приложити и
важећу личну карту родитеља који
подноси захтев (и личну карту детета
ако је старије од шеснаест година),
неважећи пасош детета ако постоји,
доказ о уплаћеним таксама (3.000 динара на име Народне банке Србије и
600 динара на име буџета Републике
Србије) и фотографију 50 x 50 мм на
једнобојној сивој позадини (није оба-

Само да је путовања што више, а за папире ћемо лако
везно). Уколико се пасош издаје по
хитном поступку, треба доставити и
доказ који потврђује хитност поступка у писаној форми.
Уверење о држављанству при првом издавању пасоша и извод из матичне књиге рођених прибавља МУП
по службеној дужности, а уз сагласност родитеља. Ова процедура траје
петнаест дана, па ако желите да пасош добијете по убрзаном поступку,
наведена документа можете прибавити сами. Законски рок за издавање
пасоша је тридесет дана, а при убрзаном поступку 48 сати. Пасош за децу
старости до три године издаје се на
три године, за децу од три до четрнаест година на пет година, а за старије
од четрнаест година на десет година.

Сагласност – да или не

подразумева обавезу поседовања писане сагласности родитеља у случају
да дете путује у иностранство само, с
једним родитељем или у пратњи трећег лица.
Ипак, закон и пракса нису увек усаглашени. С циљем спречавања разних
криминалних дела, а нарочито трговине децом, царински и полицијски
службеници вам могу затражити доказ о повезаности с дететом, па МУП
саветује поседовање овакве сагласности. Такође, писану сагласност родитеља могу да вам затраже на граничном прелазу државе у коју путујете
или неке од транзитних држава, па је
препорука да се пре пута информише те у ди пло мат ско-кон зу лар ним
представништвима тих држава. У засебном тексту погледајте за које вам
државе обавезно треба сагласност.

Када су у питању малолетна лица, у
нашем закону не постоји пропис који

По папире код нотара

КО ЈЕ ДР ЖА ВЕ ТРА ЖЕ СА ГЛА СНОСТ
Хрватска – по закону, поседовање сагласности није обавезно, али се, као
и код нас, препоручује да је дете има код себе.
Словенија – препоручује се поседовање сагласности, без обзира на то да
ли дете путује у пратњи једног родитеља или трећег лица.
Црна Гора – сагласност је обавезна у оба случаја ако дете путује само с
једним родитељем или трећим лицем.
Грчка – сагласност је потребна само када дете путује без оба родитеља.
Немачка – саветује се да деца путују уз сагласност родитеља.
Аустрија – уз сагласност се препоручује и оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
Италија и Шпанија – сагласност се потписује
пред службеником у амбасади или се оверава код
јавног бележника, а обавезан је и извод из матичне
књиге рођених.

Сагласност за путовање малолетног
детета у иностранство прибавља се
код јавног бележника (нотара). Одлазак код нотара се не заказује, а цела
процедура траје 15–20 минута, па и
краће уколико у канцеларији нема
гужве.
Формулар добијате и попуњавате
на лицу места. Од документације је
потребан извод из матичне књиге рођених детета, који може бити и старији од шест месеци. Вашу личну карту дајете бележнику на увид, а особа
којој дајете сагласност не мора бити
присутна, нити је потребна њена лична карта, али је потребно да знате
њен ЈМБГ. Трошкови сагласности износе 360 динара по потпису. Дакле,
ако само један родитељ даје сагласност, плаћа се 360 динара, а у случају да то чине оба родитеља, треба
уплатити 720 динара.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СЕ ДОГРЕВАТЕ?

Још је рано за грејалице и калорифере
П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Понеко без струје,
сви без воде
Како најављују у „Електровојводини”,
због планираних радова, у петак, 27.
септембра, од 9 до 13.30, струје неће
имати становници Синђелићеве улице и Улице Јовице Безуљевића од Јове Максина до Иве Курјачког, као ни
становници дела Улице Иве Курјачког од Синђелићеве до Војвођанског
булевара. Истог дана, од 9.30 до 10.30,
без напајања електричном енергијом
остаће парна страна Улице Стевана

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Шупљикца у делу од Хаџи Проданове
до Улице Милке Марковић.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре
планираног времена.
Подсећамо и да ће грађани Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново,
Јабука, Глогоњ, Качарево, Долово и
Стари Тамиш, због најављених радова ЈКП-а „Водовод и канализација”
на замени вентила на филтер-постројењу, без воде бити у периоду од петка, 27. септембра, у 18 сати, до недеље, 29. септембра, у 6 сати.

Р. НОВИЋЕВИЋ

Д. МИХАЉЧИЋ

У свим деловима Панчева радијатори
су хладни, јер грејна сезона почиње
тек 15. октобра. Многима је, ипак, тешко да се загреју након наглог преласка с тропских врућина на прилично
хладне дане. Преостаје нам једино да
укључујемо грејалице и калорифере,
али то није јефтино. На просечан трошак за струју потроши се још половина укупног рачуна на „догревање”.
Грађани с којима смо ове недеље
разговарали једногласно истичу да за
грејање има још времена.
РУЖА НОВИЋЕВИЋ, пензионерка:
– Све је у реду што се тиче температура. Немам малу децу, па мени не

Н. ЗАЈОВИЋ

Б. СОКОЛОВИЋ

треба да буде топло. Издржавамо.
Имам грејалицу, ако случајно буде
било потребно.
ДУШАН МИХАЉЧИЋ, пензионер:
– Нисмо још почели да се грејемо.
Не користимо ни грејалицу. Издржавамо. Захлађење је ионако краткотрајно, биће још лепих дана.
НАТАЛИЈА ЗАЈОВИЋ,
средњошколка:
– Још не укључујемо ни клима-уређај ни грејалицу, рано је. Јесте хладно, али засад је довољно да се само
добро обучемо.

Р. КНЕЖЕВИЋ

Љ. КЛИПА

БОГДАН СОКОЛОВИЋ,
средњошколац:
– Углавном се не догревамо, није
много хладно. Још није време за грејалице или клима-уређаје.
РАДОМИР КНЕЖЕВИЋ,
радник обезбеђења:
– Не грејемо се, још је рано. Није
баш толико хладно. Нема потребе да
се укључује грејање у септембру.
ЉУБА КЛИПА, пензионерка:
– Засад нам не треба догревање.
Још није тако хладно. Сачекаћемо почетак грејне сезоне.
Анкетирала: Ј. Катана
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Петак, 27. септембар 2019.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ ЛОВЦИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЉУБИТЕЉИ ЖИВОТИЊА
Склони смо да према одређеним професијама имамо предрасуде, а да притом немамо довољно сазнања о њима. Тако ће прва помисао на лов бити
убијање животиња, а чланови Ловачког удружења у Панчеву, које постоји
сто двадесет пет година, и његови чланови истичу да на првом месту брину
о природи и животињама, и само их,
понекад, лове...

дице понекад негодују што је „стално у шуми”.
Смешећи се, правда се да су мушкарци ипак само велика деца...

Живот у шуми

Дружење и смех
Драган Лончаревић (29), менаџер за
односе с јавношћу Народног музеја,
положио је ловачки испит пре шест
година и тада постао активан члан
ловачког друштва.
– Деда ми је био ловац, али њега
нисам запамтио. Ујак ме је увео у свет
лова, а мени се ту допало јер сам одувек волео природу и животиње. Истина, мајка се бунила, јер зна колико су
ловци одсутни од куће – каже Драган.
Та је пасија, каже, необјашњива.
Иако је алергичан на амброзију, некад цео дан проведе у лову, па после
тога мора да прими инјекцију због
алергије.

Драган
– Многи виде само улов, али ми
смо првенствено заштитари. Да се
хранимо оним што уловимо, не бисмо могли да преживимо ни три дана. Ми, на пример, носимо храну животињама током зиме, јер оне не могу да се снађу саме – прича Драган.
Он каже да је, бавећи се овим хобијем, упознао много људи и стекао
лепе успомене.
– Имам доста пријатеља у Пландишту, Апатину, Републици Српској.
Био сам на Палама, Јахорини и на
Рајцу, где је била организована хајка
на златну лисицу – прича Драган.
Први његов плен био је фазан, а на
списку његових ловина су дивље свиње,
зечеви, фазани и, однедавно, срндаћ.
Лов је веома скуп спорт. За пушку
је потребно од двеста до петсто евра,
дозволе су око двеста, а гардероба је
скупља него комади одеће који се носе сваки дан. Годишња чланарина у
Ловачком удружењу је 16.000 динара.
– У време када је Тито био председник, с обзиром на то да је и он био
ловац, било је све много лакше и једноставније. Сада, због тога што је све
скупо, многи прелазе у пецароше –
објашњава Драган.
Он наглашава да се календар
лова стриктно поштује и да су
казне за његово кршење папрене.
– Постоје врсте које се лове
само у одређеном периоду и оне
које су трајно заштићене, које
се не лове. Код нас је сталан ловостај на вука и медведа, а већ
четири године и на зечеве, јер
су у опадању. Ми сваког фебруара бројимо дивљач и онда се
одређује шта и колико сме да се
одстрели – каже Драган.
Жеља му је да одстрели јелена.

Чедомир Плејић
стрељану и врло брзо после тога почео је да се такмичи у гађању глинених голубова.
– Тако сам почео и да се бавим ловом, а овај хоби ми је омогућио да још
више ценим природу и да кроз тај свој
ангажман у ловачком друштву урадим
нешто корисно за заједницу – каже
Игор, наглашавајући да
чланови Ловачког удружења првенствено брину о животињама и њиховом станишту. Између осталог, брину и о
природној равнотежи:
да се неке животиње
претерано не размноже,
а да се број неких других, због неконтролисаног одстрела, претерано не смањи. Јер, када
су ловци у пољу, тада
нема ловокрадица.
Поноси се због тога
што, захваљујући ловачким акцијама приЛончаревић храњивања, многе животиње преживе зиму и
што су успели да подигну фазанерију
која годишње произведе око осам хиљада тих птица.
– Ми половину пустимо у природу,
а другу продајемо. Тиме што пуштамо јединке подижемо број фазана у
самом ловишту и чувамо разноликост
врста – прича Игор.
У редовну ловачку активност спада
и пошумљавање ловишта, али и одстрел штеточина као што су шакал и
лисица, који задају велике главобоље
пољопривредницима кад се претерано размноже.
– У први лов сам ишао с груповођом, пријатељима и псом који се звао
Лајка. Пас је стао „у марку” када је
нашао фазана. Истерао га је лавежом,
а ја сам успео да га погодим. То је
било веома упечатљиво искуство –
прича Игор.
Највећи његов улов до сада је дивља свиња од сто двадесет килограма, а жели да једног дана оде у Алпе
у лов на дивокозе. Каже да не кошта
много и да је то могуће извести.

Срећа и надмудривање
Чедомир Плејић (41), пољопривредник из Банатског Новог Села, бави се

Добробит за заједницу
Игора Стојадиновића (35), правника и рагбисту, још док је био
дете, деда Вељко Рајић водио је
у лов.
– Било ми је много занимљиво, највише због боравка у природи, али дуго после тога нисам
имао времена да се посветим
лову због обавеза, прво на студијама, па на послу. Међутим, у
једном моменту затребао ми је
вентил, односно прилика да се
опустим – прича Игор.
Пре пет година, на наговор
пријатеља, отишао је први пут у

Игор Стојадиновић

ловом већ двадесет година. Стриц му
је био ловац, па је још као десетогодишњак ишао с њим.
– Много волим животиње, одувек
сам имао псе. За лов мораш да се родиш, љубав за то не може вештачки
да се усади. А захтева и доста одрицања, ако се озбиљно бавиш тиме –
објашњава Чедомир.
Има разних врста лова, у зависности од дивљачи на коју се
иде. Некад треба издвојити
баш много времена.
– Неко воли да иде у лов
на крупну дивљач, где се дуго чека и вреба, а пуца једном или ниједном. Ја одлазим у лов на ситну дивљач,
где се више пуца, али и шета и дружи – каже он.
Први улов му је био фазан и каже да је погодак
неописиво леп доживљај за
ловца.
– Највећа животиња коју
сам одстрелио била је дивља свиња. Често идем и у
Босну, јер је бављење овим
хобијем пре свега једно лепо дружење, а тамо имам
много добрих другова. Најмање нам је битно да се нешто улови – прича Чеда.
И ловци из Банатског Новог Села баве се пошумљавањем, али често имају проблем с нелегалном сечом
дрвећа, па полако губе вољу
да саде ново дрвеће.

Љубав према природи
Милан Дозет (39), власник „Хедониста”, одрастао је у породици где су се
углавном сви мушкарци бавили ловом: деда, стриц и отац. Водили су га
као малог и тада
је заволео осећај
сло бо де ко ји се
може искусити само у природи.
– Људи греше
када мисле да се
ми ба ви мо са мо
одстрелом. Ми их
одгајамо, хранимо
и чу ва мо, а од стрел је последња
активност којом се
ловац бави – рекао је Ми лан,
пред сед ник Ло вачког удружења
Панчево.
Прву пушку добио је у осамнаестој години, а прва ловина била му
је лисица из Делиблатске пешчаре.
После су се низали фазани, патке,
шакали, дивље свиње...
– Грабљивице чине велику штету у
природи. Шакали и лисице, рецимо,
тамане зечеве и фазане и праве неравнотежу у ловишту. Ловци успостављају баланс да би свака врста могла
да опстане – објашњава Милан.
Каже да би волео да иде у иностранство у лов на дивокозе с великим округлим роговима, а да је све врсте дивљачи у Србији већ ловио, и додаје:
– Код ловаца има доста претеривања кад описују свој улов, као и код
риболоваца, али људи којима сам ја
окружен су искусни и међу нама се
зна ко је добар ловац и стрелац, што
стално одмеравамо на такмичењима
у гађању глинених голубова.
Милан у лову налази одмор од
стреса на послу, али чланови поро-

Александар Најдановић (45) по струци је шумар. У Панчево је дошао из
околине Крагујевца 1994. године и
запослио се у „Војводинашумама”.
– Живео сам у Градској шуми до
2010. године. Пошто моја фирма газдује ловиштима, лов сам заволео некако природно, уз посао. Покојни отац
је исто био ловац, а ја сам члан Ловачког удружења од 2002. године –
прича Александар.
Он је школован ловац – завршио је
специјализацију за ловство, али се у
фирми не бави тиме, већ је своју стручност усмерио на Ловачко удружење.
– Председник сам секције за ловно стрељаштво. Имамо једанаест секција и свака организује по једно такмичење у гађању глинених голубова
годишње. На крају се одржава завршни Куп Панчева – каже Александар, који је задужен за организаци ју, на бав ку гли не них го лу бо ва,
администрацију...

„Плес око Сунца”
Ведране Рудан
У аутобиографи ји „Плес
око Сунца” Ведра на Ру дан
искрено и без
улеп ша ва ња
пише: о свом
ни ма ло без бри жном де тињству, о деци и унуцима,
о путу који је
пре шла
од
продавачице сладоледа на риви до
најчитаније списатељице у региону. О томе зашто је у социјализму
било немогуће добити отказ и како је она постала прва новинарка
којој је то успело у новом хрватском демократском режиму.
Два читаоца који до 2. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како би се звала ваша аутобиографија?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Тихи пацијент”
Алекса Мајклидиса

Александар Најдановић
Настоји да у лов оде једном недељно, јер му је, с обзиром на посао,
шуме преко главе, па се труди да
слободно време проводи у „цивилизацији”.
– Прву дивљач, патку, одстрелио
сам у осамнаестој години. А први уло-

Алиша је те
коб не но ћи
стајала у белој хаљини,
након што је
испалила пет
хитаца. Није
рекла ни реч.
Није одговарала на пита ња. Ни је
могла, а није
ни хтела да
говори. Чак и кад је оптужена за
убиство супруга. Ћутала је и кад је
ухапшена. Одбијала је да призна
или порекне кривицу. Никад није
проговорила.
Тео је амбициозни млади психијатар и има само једну опсесију:
да наведе Алишу да проговори и
открије тајну њене тишине. Уверен је да ће успети тамо где су сви
други оманули и да ће извући из
ње бар неку реч. Али ако Алиша
ипак проговори, да ли ће он желети да чује истину?
Два читаоца који до 2. октобра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико је тешко сачувати
тајну?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
Милан Дозет
вљени примерак високе дивљачи била је дивља свиња шест година касније. Генерално, у лову се све заборави осим онога што промашиш –
прича Александар, додајући да би волео да иде у лов на дивокозе или муфлоне.
– Важно је правити селекцију животиња у ловиштима. Непрестано пратимо бројно стање дивљачи, старост,
однос мушких и женских јединки. Не
може у ловишту да буде десет срна на
једног срндаћа, ни код дивљих свиња
и фазана... Водимо рачуна да се све
усклади и свима буде потаман – објашњава Александар.
Он подсећа на нешто што се мало
зна и што они који нису ловци немају
прилику да виде: обичај је да сваки
ловац након одстрела ода почаст уловљеној животињи.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
шта је за вас добра детективска
прича. Књиге из „Вулкана” добиће
аутори следећих порука:
„Добра детективска прича је она
у којој славни детектив усред ноћи
успева да ухвати на делу жену на
дијети са чоколадом у рукама. А
иначе јој се ’све лепи’.” 060/0003...
„Морам се сама бацити у детективе и почети да пратим мужа. Скоро сам сто посто сигурна да ме вара,
али он пориче и каже да га нисам
видела. Ето ми изазова.” 063/3879...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта за вас значи
бити кукавица:
„Бити кукавица значи волети ме,
а не признати ми то.” 063/1129...
„То вам може објаснити комшија
који оставља кесе са ђубретом пред
мојим вратима као кукавичје јаје.
Још само да откријем у ком стану
се крије.” 064/2242...
Д. К.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ослобођења 15, 26101 Панчево,
Тел/ 013/345-377 Фаx/319-477
е-маил адреса: office@vodovodpa.rs
текући рачун: 160 - 10370 - 06

На основу члана 43 Одлуке о преради и дистрибуцији воде („Сл. лист Града Панчева” бр.
23/2018) ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, упућује следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се сви грађани и правна лица на територији Града Панчева и насељених места:
Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Јабука, Глогоњ, Качарево, Долово и МЗ
Стари Тамиш, да ће због планираних радова на замени вентила на Филтер постројењу доћи до
прекида у снабдевању корисника водом за пиће и периоду од петка, 27. септембра 2019. године у
18 сати до недеље 29. септембра 2019. године у 6 сати.
ЈКП „Водовод и канализација” Панчево овим путем упућује апел грађанима да правовремено
обезбеде одговарајућу количину воде потребну за нормално фунционисање домаћинства.
ЈКП „Водовод и канализација” Панчево се захваљује својим потрошачима на указаном поверењу
и разумевању.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

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

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

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Љубица Лазић
Клинички центар
Србије

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

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

•
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ВОЗИЛА

ПРОДАЈЕМ ситроен караван, ксара, регистрован до
27. јуна 2020 (горео мотор), фијат марка 1.6, регистрован до 27. маја
2020, одлично стање,
2001. годиште, фијат 1.1,
за делове. 065/232-15-06.
(284224)

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000

ПРОДАЈЕМ ауто опел вектру Б, 1998. прешао
173.000 км, гаражиран,
црна металик боја, очуван, цена 1.800 евра.
063/893-88-73. (283292)

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

угља

(282274)

нуди све врсте

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

ШКОДА фабија 1.2, 2004.
(модел 2005), први власник, гаражиран, редовно
сервисиран, одлично стање, регистрван до 9. 9.
2020. 063/700-44-89.
(283372)

marketing@pancevac-online.rs

АЛФА 159, 1.9, мултиђет,
2007, регистрован, алу
фелне. 064/234-38-99.
(283405)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

ПОНУДА

ОГЛАСИ

КАМИОН рено 26,75 Т,
420 Р, годиште 2002, носивост 26,75 Т, могућност
компензације. 063/103-0433. (283436)
ПРОДАЈЕМ пежо 607, 2.0,
2002. годиште, одличан,
регистрован до априла
2020. 064/049-62-72.
(283482)

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

ПРОДАЈЕМ пунто, застава
10, 1.2 бензин, регистрован до септембра 2020.
060/367-46-70. (283326)

ФОРД фокус 1-6 . 2007.
петора врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(283471)

ПРОДАЈЕМ опел астру
2001. Годиште. Тел.
065/549-92-02. (283355)

ПЕЖо 207, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема, регистрован. 064/587-50-24.
(283471)

ПУНТО 1.2, 2009, 5 В, металик сив, одличан, гаражиран. 064/142-55-93.
(283385)
ДЕЛОВИ југом, суза, кец
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-6065. (283385)

НИСАН АЛМЕРА, 2.0 Д,
први власник, 2000. годиште, гаражиран, перфектан. 061/613-10-11.
(283390)
ПУНТО 3, 1.2, 2010, петора врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(283471)
ПУНТО 1.2, 2001, петора
врата, клима. 064/587-5024. (283471)

ХЈУНДАИ санта фе, 2003.
годиште. Беспрекоран.
064/194-53-96. (283301)

АУДИ 80 , 1.6 бензин.
060/149-52-22. (283455)

ФЛОРИДА, 2007, плин, куРОВЕР 45, 2.0 дизел, мока, тек регистрован, потор BMW, власник, `1.650
вољно. 064/194-53-96.
евра. 064/141-98-91.
(283301)
(283393)
ФИЈАТ сеићенто на продаАУДИ 80 , 1.6 бензин.
ју. Тел. 064/340-26-43.
060/149-52-22. (283455)
(283381)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ леватор за
клип 8 м и прскалицу од
400 литара. 065/232-1506. (2832249

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(283416)

ГАРАЖЕ
КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војвођанском булевару, Котеж
2. 062/779-749. (282290)

AKCIJA!

27.9-30.10.2019.
99

89

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299.
(283161)

99

84

RSD

119.99

RSD

104.99

-25%

-19%

KUPI DVANOG
JED
PO CENI

ПРОДАЈЕМ у центру гаражу лимену, са место.
063/307-360. (283039)
ПРОДАЈЕМ монтажну гаражу 5 м х 3 м, поцинковани лим, цена 40.000 динара. 064/421-46-07.
(283025)

Suva domaća slanina

Jogurt probiotik 1%mm

Montella rinfuz 100 g

Omiljeno 750 g

ПРОДАЈЕМ гаражу у Радовој згради, Котеж 1,
Ослобођења, укњижена.
063/392-355. (283285)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299. (283441)

AKCIJA!

27.9-3.10.2019.

АПАРАТИ

42999

RSD

ВЕШ-МАШИНА, мини
шпорет, кухињски бојлер,
половни делови од вешмашина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (283333)

499.99

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЦРЕП „мала кикинда 272”,
полован, продајем.
064/247-97-83. (283484)

Svinjski but

ПРОДАЈЕМ машину за
производњу папирних џакова. Тел. 064/424-95-10.
(282432)

bez kosti 1kg

4999

20999

75.99

259.99

RSD

RSD

-34%

-19%

РАСПРОДАЈА целокупног
покућства, цена интересантна. Тел. 231-64-75,
061/609-78-13. (282992)
ПРОДАЈЕМ писаћи сто и
дечји кревет 80 х 200, добро очуван. 065/271-4440. (282666)

Čokolada mlečna sa kokosom

Vino belo

Alpinella 90 g

Banatski rizling 1l

ЗАМРЗИВАЧ горење, сандучар, 310 л, мало коришћен, 90 евра. 061/10462-21, 064/942/91-51.
(283244)

ШАПУРИНЕ на продају,
КОМБИНОВАНИ фрижидовозим кући. 064/172-44- дер, судо-машина, микро10. (282916)
таласна, фрижидер, кофер, шиваћа машина,
ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
фотеља мојца, самачки
три комада 10 динара.
кревет, трпезаријски сто,
Старчево. 064/902-28-89.
угаона. 063/861-82-66.
(282925)
(283368)
ШАТОР за 200 особа са
ПРОДАЈЕМ две ТА пећи.
инвентаром и посуђем,
064/514-49-08. (283259)
продајем. 060/632-46-90.
(283075)
ТАЊИРАЧА, вучна, адут,
32 диска, захват три меПРОДАЈЕМ ремонтоване
тра, 1.450 кг, 1.700 евра и
ТА пећи, достава, монтадруге машине, трактор 85
жа, гаранција, повољно.
кс. 064/1243-86-68.
061/198-81-42. (283216)
(283268)
АНТИДЕКУБИТ душек,
шпорет алфа врање 9.
064/248-95-28. (283398)

УГАЉ
Ковинска коцка
6.850
Сушени вреоци
12.700
и остале врсте угља
ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ
до 180 дана

063/832-29-79
069/716-463
ПРОДАЈЕМ шапурине, кукуруз у клипу и свиње
мангулице. 064/193-88-49.
(283252)

ПРОДАЈЕМ две козе алпина. 060/016-12-62.
(283408)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/600- КУПУЈЕМ замрзивач, фрижидер комбиновани, веш14-52. (283281)
машину, може компензаПРОДАЈЕМ вертикални за- ција – ваше неисправно.
мрзивач 180 литара, нова
064/129-73-60. (283365)
тучана пећ (камин).
013/258-04-67. (283288)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 кв), до- ТА пећи, достава, монтастава, гаранција. 063/705- жа, гаранција, вршимо поправке. 064/588-95-48.
18-18, 335-930. (283293)
(283474)
УСТУПАМ гробницу на
Старом гробљу, уз догоПРОДАЈЕМ/мењам витривор. 064/255-61-50.
ну, стаклени собни сто,
(283335)
нове зимске јакне.
КАУЧИ, ормани, шпорет
на дрва, сто за компјутер
продајемо. 065/693-82-22.
(283320)

060/143-62-10. (283417)
МАЧИЋИ на дар! Једнобојни. 063/700-10-91.
(283486)
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КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђе, олово, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (283407)
КУПУЈЕМО секундарну сировину, гвожђе, бакар, месинг, олово, веш-машине,
замрзиваче, долазимо.
061/206-26-24. (283407)
КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93.
(283407)
ОТКУПЉУЈЕМ ТА пећи од
6 кв, исправне и неисправне. 064/588-95-48.
(283474)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ обрадиву земљу Црепаја, мање површине 060/505-00-46. (СМС)
КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

КУПОПРОДАЈА

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

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опрему из салона лепоте, може издавање са опремом. 063/73482-31. (283416)

ПРАСИЋИ, јагњад, балирана детелина на продају.
064/303-28-68. (283447)
(8/275978)

Бесплатна достава
на кућну адресу

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
шпорет стаклокерамички,
моторну тестеру. 063/15827-50. (283464)

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински коцка
• Ковински орах

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

061/176‐34‐08
ПРОДАЈЕМ повољно ТА
пећ од 3 кв, очувана. Контакт телефон 063/733-6178. (283413)
ДРВЕНИ СТО на развлачење и шест столица, 180
евра. 069/152-08-94.
(2834299

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (282819)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/10111-47. (283240)

„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 судопере и
остале кухињске елементе.
013/371-568, 060/180-1020. (2834739

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, старо
перје, ТА пећи. 066/90079-04. (283218)

ПОВОЉНО кућа, 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра/
квадрат. 062/159-11-23. (р)
ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођанска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, слике, сатове, стари новац, играчке,
стрипове, сифон флаше и
друго. 335-930, 063/70518-18. (283293)

КУЋА, Војловица, нова,
180 квм, две стамбене јединице. 063/771-75-96,
063/784-71-34. (282380)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност небитна и вршимо ремонт. 063/705-18-18,
335-930. (282293)
КУПУЈЕМ старе веш-машие, фрижидре, замрзиваче, шпорете, климе, акумулаторе. 060/521-93-40.
ПРОДАЈЕМ кућу, легали(283300)
зована, са 9 ари плаца на
КУПУЈЕМ столове, столиКудељарцу. 064/040-82це, старо перје, ТА пећи.
72. (282682)
062/148-49-94. (283216)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
КУПУЈЕМ значке, ордење, Иланџе. Контакт телефон
медаље, сатове, новац,
060/353-58-01. (282738)
пенкала. 013/313-458,
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
063/199-60-36, 064/481у Иванову. 064/828-36-26,
14-77. (283223)
062/415-359. (283155)
АМБАЛАЖА пива, вина,
флаше од ракије, вискија, ХИТНО се продаје комфорна кућа у Мраморку.
тегле и гајбе купујем.
069/255-87-86. (283060)
061/142-23-69. (283483)

КУЋА, Старчево, 150 квм
+ 50 квм + 16 ари, легализована, централно грејање,
канализација, продајем.
060/632-46-90. (283077)
СТАРА МИСА, 18 ари,
старија кућица, 30.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (283362)
МАРГИТА, новији део куће, 33 квм, ТА, 20.000.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (283362)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
две стамбене јединице, 10
ари, 35.000. (398) „Кров”,
060/683-10-64. (283364)

СПРАТНА кућа у Долову,
близу центра. Тел. 062/388175, 069/215-25-37.

КУЋА у Војловици, 120 +
60 квм, плац 9 ари.
064/141-98-91. (283393)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
57 квм, III, ЦГ, 35.000.
(300) „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (289251)

НА ПРОДАЈУ плац 16 ари,
Новосељански пут.
060/050-85-37. (283396)

ШИРИ ЦЕНТАР, 140, 3 ара,
65.000. (679) „Трем 01”,
063/836-23-83. (283290)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 кв, 5
ари, 38.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901. (283362)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија кућа 170 квм, 4 ара, 90.000.
(300) „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (289251)

КУЋА, Цара Душана, две
јединице, новија, помоћни
објекти, гаража. 064/07523-67. (283221)
КУЋА, центар Иланџе, 16
ари, помоћни објекти, замена, доплаћујем.
064/075-23.67. (љ283221)
СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
три ара плаца, легализовано, 24.000 евра. 063/77142-24. (283227)
ПРОДАЈЕМ кућу са великим плацем, стара Миса.
Тел. 063/192-83-59.
(283228)
БЛИЗУ центра кућа, две
стамбене јединице, договор, дворишни двособан
стан, 16.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283374)

СТАРА МИСА, 46 квм +
гаража, 2.5 ара, 26.000.
(49) „Мустанг”, 062/226901. (283362)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Шумарку на плацу 12 ари,
4.000 евра. 063/864-10-47.
(283256)

ПРОДАЈЕМ плац, 33 ара,
Новосељански пут 139.
063/886-85-82. (283375)

ДЕО куће са анексом, почетак Стрелишта, 25.000
евра. 064/952-19-80.
(183248)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, ограђен и уређен, Кудељарски насип. 063/472669. (283245)

ВОЈЛОВИЦА, Добровољачка, трособна, 4.2 ара,
28.000. (398) „Кров”,
060/683-10-64. (283364)

НОВА МИСА, нов трособан стан, 95 квм, 57.000.
(300) „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (289251)

САЛАШ, Новосељански,
струја, кућа, амбар, кочине, 13 ари, 31.000.
069/113-96-04. (283264)
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КУЋА, Марка Кулића, на
4.5 ара, власник. 063/83791-30. (283428)
ДОБРА прилика. Тесла,
170 квм, 4 ара, 89.000
евра. АМК, 061/262-0844. (283461)
ПЛАЦЕВИ, Долово, 16
ари, Лоле Рибара, 31 ар,
Саве Ковачевића.
061/654-50-08. (283481)
ЗАСЕБНА кућа, 30 квм, на
Маргити. 064/248-90-16.
(283419)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, старија, 5 ари, амбуланта Горњи град, само
71.000. 069/113-96-04.
(283264)
ХЕКТАР земље поред асфалта, северна зона, инфраструктура комплетна,
16.500. 069/113-96-04.
(283264)
УЖИ ЦЕНТАР, 250, 5 ари,
прелепа. (679) „Трем 01”,
063/836-23-83. (283290)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
10 ари, викендица, 20.000.
(679) „Трем 01”, 063/83623-83. (283290)

ПОВОЉНО продајем плац
на Караули. Тел. 062/19813-88. (283422)

НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, близина вртића
„Петар Пан”, цена 56.000
евра. Власни. 063/826-9709. (283283)

ПРОДАЈЕМ део куће на
Миси – спрат, поткровље,
КУЋА, Горњи град, 47 + 32 гаражу са двориштем.
квм, на 3 ара, усељиво.
063/779-15-04. (2834259
065/513-87-30. (183343)
ПРОДАЈЕМ кућу без поПРОДАЈЕМ плац 33 ара са средника, Панчево, Новокућом, Новосељанскии пут сељански пут, 80 квм.
131. 064/276-08-08. (283330) 063/153-37-70. (283463)
НОВА МИСА, кућа 160
КУЋА, монтажна, нова, 69
квм, спратна, двориште,
квм, усељив, два ара,
50.000. (353) „Премиер”,
17.000 евра, Козарачка 10063/800-44-30. (283350)
ц. 063/804-07-85. (283485)
СТАРА МИСА, СрбијанИЗДАЈЕМ стан, једноипоска, 79 квм, 3.3 ара,
собан, у кући, полунаме16.500. (353) „Премиер”,
штен, 100 евра, Железнич- КУЋА 100 квм, рен, усељи
063/800-44-30. (283350)
ка 3. Јабучки пут. 063/135- зарачка 10-б. 063/804-0785. (283485)
29-76. (283485)
ДВЕ ЊИВЕ, 2 ланца и 83
ара, Баваништански пут.
064/509-63-88. (283452)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, приземну, 78 квм, насеље Тесла, слепа улица,
ЦГ, две гараже у дворишту, помоћни објекти, без
посредника. 063/893-8873. (283292)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
100 квм, плац 5 ари,
29.000 евра. 063/870-7456. (283308)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, 147 квм, плац 4 ара.
063/870-74-56. (283308)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (283282)

КУЋА у Качареву, 100
квм, 11 ари, повољно, усељива. 064/172-86-12.
(283312)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, 140 квм,
1/1 етажно, 5 ари плаца.
061/590-24-70. (283444)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 7 ари,
вода, струја, ограђен.
060/700-50-72. (283339)

СЕЛИДБЕ
• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и
демонтажа намештаја • Професионални радници
• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”
ПРОДАЈЕМ кућу код „Зрна”, 200 квм, може и замена за трособан стан.
066/888-22-89. (283433)
ПУНТО 1.2, застава 10,
2007, 77.000 км, први власник, 2.100 евра. 064/24386-68. (283432)

ПРОДАЈЕМ 64 ара грађевинског земљишта, северна зона. 063/639-952.
(283451)
ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће. Тел. 069/314-01-55.
(283450)
ПРОДАЈЕМ већу кућу на
Тесли, повољно. 063/84994-07. (2834409
ОМОЉИЦА, кућа 100 квм,
5 ари, хитно, 27.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(283437)

НОВА МИСА, кућа две
етаже, грејање пелет.
ВЕЛИКИ избор кућа, све
(188), „UnaDalli”, 064/255- локације. „Гоца”, 063/89987-50. (283327)
77-00. (283437)
ПЛАЦ 7 ари, Баваништан- ПРОДАЈЕМ два ланца зески пут, 22.000. (188),
мље, Новосељански пут,
„UnaDalli”, 064/255-87-50. пумпа „Крнета”. 063/103(283327)
04-33. (283436)

doo

AMBeR

PRO

Ul. Žarka Fogaraša 20
Prodaja lokala u novoizgrađenoj
zgradi: -19m²
Kontakt: Maja-0638179404
Ljilja-0643257318
ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца земље у индустријској зони код ЗФ фабрике,
излаз на магистрални пут.
062/102-89-16. (283434)
КУЋА, 60 квм, 2 ара плаца, 13.000 евра. Козарачка 10-ц. 063/804-07-85.
(283485)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОTРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу на новој
Миси. 061/406-35-49,
060/306-35-49. (283349)
КУПУЈЕМ мању кућу у
Панчеву, до 15.000 евра.
064/475-75-17. (282588)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвеститоре. Агенција „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (283304)
КУПУЈЕМ плац преко 4
ара, на бољој локацији.
063/354-482. (283304)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зрењанина. Власник.
061/382-88-88. (283213)
СОДАРА, двоипособан,
75, III, лифт. (679) „Трем
01”, 063/836-23-83. (283290)
СОДАРА, двособан, ЦГ,
IV, 35.500. (679) „Трем
01”, 063/836-23-83. (283290)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ дворишни
ПРОДАЈЕМ тространо
стан и гаражу, Д. Туцовиосветљен стан, 54 квм, це- ћа, 20.000 евра. 063/896на 555 евра/квадрат.
47-51. (283236)
066/354-204. (282969/р)
ПРОДАЈА 28 квм, дворишни, центар (600 евра
квадрат). Чист, укњижен,
без посредника. 060/75222-28. (283212)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
50 квм, новоградња, Кукткова зграда, шири центар, 40.000 евра. 063/80156-63. (283239)

ТЕСЛА, 40 квм, једноипособан дворишни, ЕГ,
20.000. (324) „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(283309)

ТРОСОБАН, 58 квм, Пепељаре, екстра сређен,
33.000. (470) „Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (283357)

Петак, 27. септембар 2019.
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СТАНОВИ

АГЕНЦИЈА „Дива некретнине” купује стан у згради,
брза исплата. 345-534,
064/246-05-71. (283357)

ПОНУДА

ТЕСЛА, дуплекс, 94, ЦГ,
IV, Куткова зграда. (679)
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(283290)
НОВО у Агенцији „Тесла
некретнине” посебне огодности за продавце некретнина. 064/668-89-15. (283304)
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СТАНОВИ
МИРЈЕВО, Матице Српске,
54 квм, V, ЦГ, двостран,
64.00. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (283350)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 72
квм, V, ЦГ, 42.000, договор.
(336) „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (283359)
СТРЕЛИШТЕ, дворишни
једноипособан, 50 квм,
сређен, 16.000, договор.
(336) „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (283359)
СОДАРА, трособан, 75
квм, II, ЦГ, 42.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 063/274-951. (283359)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(283362)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, новија
зграда, троипособан, дуплекс, ЦГ, 80.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283374)
ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
ВП, сређен, ТА, 35.000.
(398) „Кров”, 060/683-1064. (283364)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
39 квм, пот, сређено све,
22.000. (398) „Кров”,
060/683-10-64. (283364)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан са ЦГ на
Стрелишту. 064/672-01-91
(СМС)
ИЗДАЈЕМ собе са купатилом, ЦГ, трособан може и
двособан стан, ЦГ, на дан
или дуже, нова Миса.
064/302-99-86. (283356)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Книћаниновој.
063/832-19-52. (283219)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, преко пута Лидла,
ТА грејање, 150 евра.
063/633-761. (283277)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм у Карађорђевој улици,
58.000 евра. 064/171-2270, 064/090-10-92. (283367)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, грејање ТА,
центар, депозит обавезан.
061/131-79-04. (283310)

БЕОГРАД – Б. Јерковић,
40, ТА, 32.000; Ослобођења, 34, ТА, 12.500; Стрелиште, 136, ЕГ, 37.000,
Миса, 136, ЕГ, 65.000.
(338), „Јанковић”, 348025. (283317)

СОДАРА, двоипособан
стан, 71 квм, ЦГ, очуван,
поглед на реку. 064/24895-28. (283397)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен , 52 квм, I
спрат, тераса. 064/472-8472. (283314)

НОВА МИСА, двособан,
46 квм, I, TA, 25.000. (49)
„Мустанг”, 062/226-901.
(283362)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру. 062/978-34-26
(СМС)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, тераса, IV без лифта,
29.500. (238) „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(283304)

АМК – куповина станова ,
брза реализација. АМК
некретнине 12. 061/26208-44. (283461)

КОТЕЖ, 46 квм + 10, двособан, тераса, 28.000.
(324) „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (283309)

СТАРИ ТАМИШ, трособан, 86 квм, II спрат, подрум, 22.000 евра.
065/881-19-92. (283338)
МИСА, гарсоњера, 23 квм,
I 15.000. (398) „Кров”,
060/683-10-64. (283364)
НОВОГРАДЊА, 60 квм, II
подно грејање, 750
евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (283327)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000.
(353) „Премиер”, 063/80044-30. (283350)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
квм, ВП, ЦГ, 34.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 063/274-951. (283359)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18
квм, IV, ЦГ, 13.000, договор. (336) „Олимп”, 351061, 064/234-36-01. (283359)
СТАН, Зеленгора, 29 квм,
16.000 евра. 060/664-0282. (283479)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66
квм, VII спрат, зграда са
лифтом, леп поглед, близу
школе, обданишта и супермаркета, централно
грејање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
остава, повољно. Власник.
063/376-191, 063/376-189.
(283351)
МИСА, 133 квм, етажа
трособна, двориште, гаража, 48.000. (324) „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(283309)
ЦЕНТАР, нов трособан
стан, 73.000, америчке,
III, ЦГ, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283374)
ТЕСЛА, реновиран двоипособан, IV, лифт, 48.000
и двособан, VI, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(283374)

66 КВМ – ПР, 19.500, Миса; 30 квм – 21.000, Маргита. 063/377-835. (282654)
СТАН, Зеленгора, 29 квм,
16.000 евра. 060/664-0282. (283479)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (49) „Мустанг”, 062/226-901. (283362)

НОВИЈА ГРАДЊА, код
Болнице, 40 квм, једноипособан, 29.000. (394)
„Гоца”, 063/899-77-00.
(283437)

КОТЕЖ 1, већи двособан,
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 IV, 29.000, Котеж 2, приземље, двособна, 32.000.
квм, III, ТА, 31.000. (336)
„Лајф”, 061/662-91-48.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (283359)
(283374)

КОТЕЖ 1, двособан, ПВЦ
столарија, паркет, сигурносна врата, без посредника.
061/613-10-11. (283390)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, ЦГ,
IV, две терасе, комплет
сређен стан. 064/163-5759. (283373)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипособан, хитно, 44.000.
(394) „Гоца”, 063/899-7700. (283437)
ПРОДАЈЕМ двособан нов
стан у зграду, 44 квм, у
приземљу, шири центар.
064/049-62-72. (2034829

ПРОДАЈЕМ леп сређен
стан на Стрелишту, повољно. 066/937-00-13.
(283467)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ једнособан опремљен стан на
Маргити, 30 квм. 060/43483-48. (283487)
ДВОСОБАН, Котеж 1, 62,
II, 38.500, Тесла, 55, IV,
ЦГ. „Милка М”, 063/74428-66. (283493)
ТЕСЛА, трособан, староградња, 88 квм, ЦГ, 2 МЧ.
„Милка М”, 063/744-2866. (283494)
БЕОГРАД, Карабурма,
двособан, приземље, паркет, ПВЦ. „Милка М”,
063/744-28-66. (283494)
СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 103
квм, ЦГ, укњижен, добра
градња. „Милка М”,
063/744-28-66. (283494)
КОТЕЖ 1, двособан + доградња + надоградња, једноипособан, 34 квм, сређен, 22.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (283494)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне куће, станови у Панчеву, брза исплата. 061/66291-48. (282872/р)
КУПУЈЕМ станове за реновирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (283304)
АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, брза
реализација. 063/744-2866. (283494)
КУПУЈЕМ стан на Стрелишту, ниже спратности.
Тел. 069/251-57-57. 283267)
КУПУЈЕМ двособан стан
без посредника или мању
кућу. 064/448-71-14. (283291)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан на Котежу 1, погодан
за самце. 064/228-98-90.
(282932)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, III,ЦГ, потпуно празан. 064/866-2357. (283207)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
шири центар, мирна локација. 064/913-36-99.
(283366)

ИЗДАЈЕМ 28 квм, дворишни, центар (100 евра).
Власник. 060/752-22-28.
(283212)

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
Синђелићева 35. 064/21748-56. ж

ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера у Самачком од 1.
10. 2019. године. 064/22902-86. (283235)

ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте,
спортисте, центар.
063/502-211. (283315)
ИЗДАЈЕМ стан у близини
болнице. 063/112-44-64.
(283316)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, посебан улаз. Тел.
062/522-000. (283346)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у центру код
„Цанцаре”, нова градња,
неусељен, клима, норвеИЗДАЈЕМ једнособан, нео- шки радијатори, лифт,
премљен ненамештен
паркинг, 200 евра.
стан, 40 квм, на Котежу 2, 064/004-69-69. (283356)
V sprat. 063/503-866.
ИЗДАЈЕМ стан, ненаме(283414)
штен, реновиран, ЦГ, 57
ИЗДАЈЕМ намештену гар- квм, Стрелиште. 060/634соњеру, одмах усељива,
14-60, од 17 до 20 сати.
центар, wi/fi, кабловска,
ИЗДАЈЕМ собу у центру
(283370)
града, ученику или студен- повољно. 060/691-88-23.
САМЦУ/САМИЦИ издајем
ту. 061/148-79-38. (283352) (283470)
једнособан намештен стан
на Стрелишту, ЦГ, I спрат.
065/201-18-41. (283386)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру град, погодан за
канцеларије, бутике.
064/267-72-17. (283387)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. Тел.
063/849-94-07. (283440)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан у центру.
063/809-59-66. (283353)
ИЗДАЈЕМ стан, Ц. Душана
38, централно грејање, 30
квм. 062/886-56-02, 065/
886-56-02. (283426)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан на дужи период, Котеж 1. 065/643-6911. (283262)

СОДАРА, макси, 58, ЦГ,
лифт, комплетно, намештен, депозит. 061/28162-88. (2823371)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за студенте. 065/335-5537, 013/355-537. (283431)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, кабловска, интернет, веш-машина.
061/132-54-21. (283438)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (283445)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у центру. 064/314-00-68.
(283462)
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ЛОКАЛИ

ДОБРИЛИ
ДРАГОЈЕРАЦ

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ два
локала по 30 квм, Змај Јовина 39, код пијаце. Могуће спајање. 063/319-850.
(283492)

честитамо јубиларну стогодишњицу рођења,
са жељом да и наредне рођендане дочекате здрава,
као до сада, задовољна како јој је судбина одредила,
иако је живот није мазио.

marketing@pancevac-online.rs

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (282349)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптације купатила, вентили,
славине, одгушење канализације одмах. 061/19300-09. (282362)

ПОТРЕБНА два помоћна
радника и онтажер за столарију „Самиго инвест”.
063/389-972. (283442)
КРЧМИ „ШАРЕНИЦА” потребне конобарице. Хитно.
Одлични услови. Тел.
064/349-93-43. (283446)

ПРИВАТНОЈ фирми потребан КВ електричар и
ПОТРЕБНИ вредни и одго- приправници. 062/847-00ворни људи за поделу
Срећни смо и радосни, ми њени најближи и пријате95. (283460)
флајера. 060/664-60-06.
љи, јер нам је служила као узор и пример како се
АУТОСЕРВИСУ потребан
ИЗДАЈЕМ локал у Нема(283302)
мора радити, борити и организовати живот,
млађи помоћни радник.
њиној 8. 065/853-93-29.
ПЕКАРИ потребан радник, Обука и стицање знања.
да би се доживео овакав јубилеј.
(283466)
ноћна смена Б категорије. 066/908-66-58.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
062/806-02-58. (283303)
Ваши: ИВИЦА и ЉИЉА
ПОТРЕБАН професионалкод Аутобуске станице.
КУВАРИЦА и конобарица
РИСТИЋ
ни кувар, добра плата, ре063/278-421. (283263)
потребни ресторану.
сторан у грду. 064/126-83ИЗДАЈЕМ локал код улаза
062/806-02-58. (283303)
53. (283278)
у Зелену пијацу, изузетно
ИЗДАЈЕМ локал на ЗелеПОТРЕБНИ возачи са Ц
ФРИЗЕРСКОМ
салону
ПОТРЕБНА радница за
прометно. 060/351-03-56.
ној пијаци. 064/116-38-83. категоријом за развоз по
„Сека” потребан женски
шивење на индустријским
(283260)
(283405)
Србији. 062/889-01-20
фризер са искукством.
шиваћим машинама, усло(СМС)
013/353-010. (283287)
ви одлични. 064/127-22ИЗДАЈЕМ локал 22 квм,
48. (2832849
ПОТРЕБНЕ раднице
код нове поште. Тел.
WEIFERT дистрибуцији пи- ВОДОИНСТЛАТЕРСКОЈ
за рад у кухињи и за
064/134-06-08. (283459)
ћа потребни виљушкарифирми потребни мајстори ПОТРЕБНА жена за пороштиљем.
сти и возачи Б и Ц катего- водоинсталатери. Тел.
времено спремање.
ЈНА УЛИЦА, ексклузивна
рије.062/446-285.
060/035-53-98. (283379)
060/362-22-21. (283476)
продаја
локала.
180
квм
–
Плата 40.000, за
304.000 евра, 60 квм – 80
раднице са искуством
ФРИЗЕРСКОМ салону
квм – 900 евра/квадрат,
+ пријава + топли обMOGN ПАНЧЕВО
„Срба” потребан радник20 квм – 29.000 евра.
рок. Плата за раднице
радница. 064/243-87-97.
АМК, Његошева 12.
без искуства 33.000 +
(283477)
ПОЗИВА
061/262-08-44. (283461)
пријава + топли оброк.
ПОТРЕБАН месар или месве
заинтересоване
за
учешће
у
пројекту
сарка са искуством.
Тел. 063/897-55-04
ПОСАО
013/251-54-48, од 6 до 15
(7/283172)
ПОНУДА
сати. (283465)
ИЗДАЈЕМ локал салонски
68 квм на прометном месту, све намене. 064/02690-54 (СМС)

„Школица знаковног језика”

ПОТРЕБАН радник за рад
у продавници од 18 до 02
сата. 063/550-166 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал са магацином, Димитрија Туцовића. 061/607-81-00.
(283295)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз житарица. Контакт телефон:
064/367-96-97. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм,
повољно, Змај Јовина 5,
локал 5. 344-955. (283329)

ПОТРЕБНА конобарица,
35-40.000, пријава, плаћен
пут, топли оброк. Beertia
Bar, Б.Н.С. 063/105-09-49
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, разне намене.
066/866-49-00. (283453)
ИЗДАЈЕМ празан локал,
центар, може са опремом
салона лепоте. 063/73482-31. (283418)

(2/283231)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Услови одлични.
Звати на 013/331-241. (ф)
ПЕКАРИ REX Банатско
Ново село потребан: мајстор и помоћни радник.
063/616-694. (282451)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад
на паковању у производњи.
Контакт телефон 062/365-414, Јагода

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
тражи:

• аутомеханичар
– са или без искуства
– обавезна возачка дозвола Б категорије

Контакт: 064/24-77-330
Пољопривредни факултет Нови Сад
расписује

ПОТРЕБНЕ особе са познавањем енглеског језика
и рада на рачунару. CV
слати на dispatchertransporta@gmail.com
(283162/р)
ПОТРЕБНИ радник/ца за
рад у кафићу „Купе”.
063/341-797. (282635)
АУТО СЕРВИСУ SCAN AUTO потребан радник.
064/240-69-63. (282984)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (282959)

КОНКУРС
за упис полазника стручне обуке
за лиценциране проценитеље вредности
непокретности
Све информације можете видети на сајту Факултета http://polj.uns.ac.rs/sr
Контакт телефони: 021/485-33-79 и +38169/735-262

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno posluje već skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu, Bulevar despota Stefana 115.
Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta
Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za
poslove:
1. Pomoćnik

u razvozu/magacinu

– zadaci radnog mesta: vrši utovor i istovar robe po lokalima; odvajanje robe u magacinu; utovar kombija
– uslovi za kandidate: minimum II ili III SSS, da nije
osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak.
Iznos pocetne zarade 48.000,00
Prijave slati na posao@scb.rs
SMS prijave 064/824-28-25
Rok prijava: 23. 10. 2019.godine

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/320847. (283361)

Први јавни час биће одржан
1. октобра 2019. године, у 18 сати,
на адреси – Цара Лазара 23

АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам. Замена гуртни.
064/181-25-00. (282393)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетовање, столарија, веома повољно. 064/280-26-15.
(282959)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (282347)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови: завршена средња саобраћајна школа, пет година искуства на пословима
возача или поседовање Ц
категорије са било којом
средњом школом. Контакт
особа Марија Симоновић
– 060/663-64-63 (звати
радним данима од 8 до 16
сати). (283016/р)

ПОТРЕБНО више радника
у припреми и продају брзе
хране „Роштиљ код Тому”
Лесковчанина. 065/90050-08. (282491)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ПОТРЕБАН радник или
радница за фарму кока
носиља у Панчеву.
063/776-67-29. (283415)

ПОТРЕБНА радница за
рад у мењачници на Стрелишту. Тел. 060/365-16-79
(СМС)

ПОТРЕБАН радник за рад
на бензинској пумпи у
Панчеву. 063/775-29-92.
(283203)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским машинама у шивари. 062/872-0524 (СМС)

ПОТРЕБНА чистачица за
зграду једном недељно.
063/377-835. (283204)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији 062/889-01-20
(СМС)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-8049. (282796)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
/КОНОБАРИЦЕ
И КУВАРИ
„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

(ф)

ПОВОЉНО издајем локал
40 квм, центар. 064/85070-69.

064/393-56-90
ЛИМАРИЈИ „Марковић”
потребни помоћни радници. 060/571-55-22. (283238)
ПЕКАРИ потребна продавачица. 063/193-75-30.
(283468)
ФАРМАЦЕУТСКИ техничар са стручним испитом
потребан апотеци у Панчеву. 061/227-50-49.
(283266)
ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и бурегџија.
062/404-144. (283241)

РУШЕЊА кућа, шупа, бетонирања, ископи, обарање дрвећа, итд. 060/03547-40. (238289)
РАДИМО све физичке послове: обарање стабала,
кошење, рушења, бетонирања, одношење ствари.
064/122-69-78. (283289)
ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. Тел.
064/354-08-09, Гале.
(283210)
ПОТРЕБАН возач Б категорије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(283256)
ЈЕФТИНО спремање станова. Тел. 061/345-40-50.
(283257)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА
1. Једног АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– Завршен стоматолошки факултет, докторат медицинских наука област стоматологија, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017)
и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 3 (три) године.

2. Једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
– Завршен стоматолошки факултет, као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017) и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 3 (три) године.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Уградња новог десалтера и повезивање са постојећим десалтером, са доградњом система за превенцију корозије,
у оквиру реконструкције постројења атмосферске
дестилације (Ѕ-2100), на катастарским парцелама
бр. 3559, 3558 и 3557 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину ПРОЈЕКТА Реконструкција резервоара
МТБЕ-а ФБ-2003 у склопу Блока 20, на катастарској
парцели бр. 3570 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

Петак, 27. септембар 2019.

ПОСАО

ОГЛАСИ

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

ПОТРАЖЊА

СПРЕМАЊЕ станова, кућа, пословног простора,
пеглање. 065/251-28-97.
(283217)

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика... часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (283229)

• Управљање стамбеним
заједницама

КОМБИ 3,5 тоне, превоз
локал, ван локала цена договор. 061/265-43-29.
(283234)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (283246)
КОШЕЊЕ траве, шишање
ограде и туја, орезивање
воћа. Тел. 069/130-35-91.
(2832499

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

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (282293)
СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз. Екипа радника, одвозимо непотребне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(283232)
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. (283274)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (283242)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, адаптаци- СПУШТЕНИ плафони, пре- 361, 064/122-68-05.
је, рушења, преграде, поградни зидови, глетовање, (283469)
вољно. 061/169-90-55.
кречење, уградња ламина(283252)
та, прозора, врата.
Изненада нас је напустио
ЕЛЕКТРИЧАРСКИ радови, 062/816-33-84. (283378)
поправе свих уређаја,
НЕГОВАЛА бих старију гострује, инсталација, бојле- спођу. 064/214-30-84.
ра. 061/169-90-55.
(283365)
(283253)
ЕНГЛЕСКИ свим узрасти(7/274828)

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

БРАВАР заваривач, израда, уградња капија, ограда, надстрешница, заштитних решетака. 062/816-3384. (283378)

ПОПРАВКЕ водовода, замена котлића, гумица,
вентила, славина.
061/169-90-55. (283253)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. Припрема за полагање свих
нивоа знања. 061/656-0404, 352-892. (283258)
КОМПЈУТЕРИ: сервис,
одржавање, инсталација
нових компоненти, чишћење, брзо, повољно.
060/351-03-54. (283260)

ПОПРАВКА веш-машина,
бојлера, шпорета, пећи,
електроинсталација, гаранција. 060/180-02-83.
(283296)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(283054)

РАЗНО

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. Ђорђе.
060/314-13-80. (282311)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(283273)
ОГЛАШАВАМ неважећим
пловдибене дозволе ПА
805-Е и ПА 193-Д на име
Петар Симовић из Дубовца, Улица Цара Лазара
124 (283369)

МИРА БОЖИЋ
Била си добра и племенита мајка, супруга, сестра и бака.

ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(283404)

Оставила си нам велику празнину, тугу и бол.
Твоји најмилији

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(283407)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис.
013/377-930, 061/285-6167. (283424)
ПАРКЕТ, бродски под, поставка, шлафовање, фуговање, лакирање, оставка
свих врста ламината.
061/692-10-14. (283457)
ОЗБИЉНА жена спрема
станове, канцеларије.
063/430-409. (283458)
СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
демонтаж/монтажа намештаја. Дејан, 061/626-1450. (283480)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (283298)

СВЕ врсте физикалија –
утовар-истовар, рушење,
чишћење, разбијање бетона. Селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слично. Дејан, 061/62614-50. (283480)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације, бојлере, индикаторе, шпорете, табле, фрижидере, пећи. 060/521-9340. (283300)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (283574)

РАДИМ све врсте физичких послова. Најповољније ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавау граду. 061/311-97-69.
на, дворишта, шупа, гара(283318)
жа, изношење шута, рушење старих објеката, избацивање старог намештаја,
превоз комбијем. Повољно. Златко. 063/196-54-56.
(283250)

УСЛУГЕ
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
СЕЛИДБЕ, транспорт ком063/369-846. (283332)
бијем и камионом, демонтажа, монтажа намештаја,
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу- изношење непотребних
шење судопере, куаптила, ствари, кутије за паковаадаптације, поправке, зање. 064/047-55-55. (283305)
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (283323)
МАШИНСКИ ископ подрума, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром рушења.
ЧИШЋЕЊЕ олука, висин063/771-55-44. (282947)
ски радови на крову.
065/535-24-56. (283344)
ДУБИНСКО пшрање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474. (283348)
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КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фасадерски, гипсарски радови, постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(283489)

(40/283337)

РАДОСАВ ТОДОРОВИЋ САМАРА

Последњи поздрав нашој баки

1944–2019.
Преминуо је 22. септембра 2019. године а сахрањен на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ОЛГА АЛИТИ БЕБА, МИЛУНКА ТОДОРОВИЋ СЕКА,
ИВАН и ИВАНА ЋИРИКА, БИСЕРКА и ВЕРОСЛАВА РАНКОВИЋ и
син ВЛАДИМИР

МАРИЈИ ЋОРОВИЋ
1929–2019.

(54/283383)

Била си велики ослонац у нашим животима,
пример доброте и поштења.
Остаћеш у најлепшем сећању у нашим срцима.

Последњи поздрав

Ћерка ЈЕЛЕНА, унуци САЊА, ДАРКО, ДАНИЕЛА
и ЛИДИЈА са породицама

(76/283423)

Последњи поздрав драгој мајци, баки, снаји и
прији

БОГДАНУ СТОКИЋУ
1932–2019.
22. септембра 2019. преминуо је наш деда.
Ожалошћени: унуци ДУШАН и АЛЕКСАНДАР СТОКИЋ
(38/283331)

ВИОРИКА БЛАГОЈЕ
1931–2019.
Ожалошћени: син СОРИН, унука МАРИНА,
снаја ФЕЛИЋИЈА и прија ИКА
(1/283209)

ФРАЊА
ЂЕРЂ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ГОРДАНА ДАБИЋ
1947 – 12. IX 2019.

Лако те је било волети, тешко, претешко
изгубити, а најтеже без тебе живети.

Искрено саучешће
због смрти Викичиног оца.

ВИОРИКА
БЛАГОЈЕ
1931–2019.
Последњи поздрав
нашој драгој Ики.

Нашој вољеној од супруга ДРАГОЉУБА,
ћерки ТАТЈАНЕ и ЈЕЛЕНЕ и унука АЛЕКСЕ,
СЕРЕНЕ, ИВЕ и ГАБРИЈЕЛА

Пливачки клуб
„Динамо”

(47/283354)

(89/283490)

СТОЈАНКА, ЈЕЛЕНА,
ЗОРИЦА
и ДУШАНКА

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

(7/283243)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо ПО ПУСТ свим радним данима осим средом.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
С тугом у срцу и болом у души опраштамо се од
наше вољене супруге и мајке

Последњи поздрав нашем драгом

ЈОВАНКЕ БОГОЈЕВИЋ

ВЛАСТИМИРУ АЋИМОВУ

1960–2019.

1940–2019.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

ЈОВАНКА БОГОЈЕВИЋ

Ожалошћени: супруг ДРАГО, син МИТАР
и ћерка ТИЈАНА

Љубав и сећање на тебе, на твоју доброту
и племенитост, никада неће престати.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Твоји: супруга ВЕРА, синови ВЛАДАН
и ЗОРАН, снаје НАТАША и МАЈА
и унуке АНЂЕЛА и АНДРЕА

(35/283328)

Правог је учитеља тешко наћи, лако заволети и немогуће
заборавити.
Ваше III-2
(12/283270)

(22/283307)

Последњи поздрав нашем драгом куму

19. септембра 2019. престало је да куца срце наше
вољене мајке, таште и баке

Тијаниној мами

Последњи поздрав
куми

Последњи поздрав
ујни

ЈОВАНКЕ БОГОЈЕВИЋ
1960–2019.
Заувек ћемо те волети.

ВЛАСТИМИРУ АЋИМОВУ
од породице ГРУЈИЋ
(11/283269)

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ

Ћерка ТИЈАНА, зет НИКОЛА и унук СТЕФАН

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ

са поштовањем од
СЛОБОДАНКЕ и МИЛОША МИЛОВАНОВИЋА

од кумова ИЛИЋ

од ДРАГАНЕ
са породицом

(69/283411)

(29/283322)

(64/283402)

ВЛАСТИМИР АЋИМОВ
Хвала ти за пријатељство и другарство.
Хвала ти на свему. Почивај у миру и слава ти.
Пријатељи КУЗМАНОВ

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ

23. септембра 2019. године преминула је наша
мила мајка и бака

(36/283328)

Драга наша вољена и поштована

Последњи поздрав
ујни

(81/283435)

Последњи поздрав
нашем драгом зету

ЈОВАНКА

Драгом течи

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ

ДРАГА ЦАРАН
1929–2019.

ВЛАСТИМИРУ
АЋИМОВУ

ВЛАСТИМИРУ
АЋИМОВУ

од породице
АНТОНИЈЕВ

Последњи поздрав
од НАТАШЕ МИЛЕНКОВ са породицом

(23/283307)

(24/283307)

Последњи поздрав
драгом комшији

С љубављу и поштовањем БИЉА и МИОНА
(26/283313)

Поштовани

С поштовањем
БИЉАНА и СРЂАН
(56/283388)

(39/ф-1061)

Последњи поздрав
снајки

Последњи поздрав
снајки

ЈОВАНКИ

МИРКО С.
МАНДРИНО
1944–2019.
Част ми је била бити
Ваш пријатељ.

Последњи поздрав
баки Драги од унука
СТЕВАНА са породицом

На крају кад нам одлази неко драг, не
боли смрт, већ све
што иде после. А после, нажалост, не иде
ништа – и то ништа
највише боли!

од породице
МАЉКОВИЋ
(88/283472)

Последњи поздрав
драгој прији

(60/283395)

(49/283360)

ПО ПУСТ свим радним данима осим средом.

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ

од заове ЉИЉЕ
са породицом

од заове БОРКЕ
са породицом

(31/283322)

(32/283322)

ЗАХВАЛНИЦА

Породица
МАНОЈЛОВИЋ

ЗВОНКО
(59/283394)

ЈОВАНКА
БОГОЈЕВИЋ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља
одобравамо

Колектив ОШ „Свети Сава” Панчево

(30/283322)

Последњи поздрав

ДРАГА
ЦАРАН

ВЛАСТИМИР
АЋИМОВ

од ДРАГАНА
са породицом

Поносни смо што смо те имали, а бескрајно тужни што смо те изгубили.

ЈОВАНКИ
БОГОЈЕВИЋ
од ДУШАНА,
СУЗАНЕ и ДУЊЕ
(63/283401)

Породица Богојевић овим путем изражава
дубоку захвалност особљу одељења ортопедије и анестезије Опште болнице Панчево, на
указаној стручној помоћи нашој Јованки у
тренуцима њене тешке болести.
(37/283328)

Петак, 27. септембар 2019.

24. септембра 2019. преминуо је супруг и отац

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

19
23. септембра престало је да куца племенито срце нашег вољеног

Шефе мој

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ
1956–2019.

(70/283412)

МЛАДЕНА РИСТИЋА

НАДА КОСАНОВИЋ

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА
и син ВЛАДИМИР са породицом

13. III 1950 – 23. IX 2019.

Била си и остала најхрабрија особа на овом свету. Нашла си
свој мир на неком бољем месту, а м и ћемо твоје место у нашим
срцима чувати заувек.

24. септембра 2019. преминуо је мој брат и
девер

Заувек твоји: ИВАН, ЈЕЛЕНА
и твоји мили дечаци ЂОЛЕ и ДУШАН

Неизмерно ти хвала за сву љубав и доброту којом си нас обасипао.
Заувек ћемо те чувати у срцима и успоменама.
Твоји: ћерка ДРАГАНА, зет НЕБОЈША,
унуци МИЛАН и МИЛОШ и прија ЕРЖИКА

(77/283427)

(44/283341)

Последњи поздрав нашој драгој мама Нади

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ
МЛАДЕН РИСТИЋ
Ожалошћени: брат ДРАГИ
и снаја СНЕЖАНА

Анђели нека те чувају.
РИЛЕ, НАДА, ЖЕЉКО, ИВАНА и НЕВЕНА

(71/283412)

(51/283377)

24. септембра 2019. преминуо је мој стриц

НАДА КОСАНОВИЋ
1953–2019.

Ожалошћени: син ИВАН, ћерка МИЛИЦА, снаја ЈЕЛЕНА, зет
ЖЕЉКО и унуци ЂОРЂЕ, ДУШАН, ЛУКА и ПАВЛЕ

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ

Ожалошћени: братанац НЕБОЈША
са породицом

(78/283427)

МЛАДЕН
РИСТИЋ

МЛАДЕН
РИСТИЋ

ЂИНА и ЂОЛЕ

Анђели нека те чувају.
НАДА, МИРЈАНА
и МАРИНА

(45/283345)

(50/283376)

Остаћеш нам у вечном сећању.

Мирно спавај анђеле мој...

(72/283412)

Последњи поздрав
нашем драгом

24. септембра 2019. преминуо је мој стриц

НАДА КОСАНОВИЋ

МЛАДЕН
РИСТИЋ

1953–2019.

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ

МЛАДЕНУ
РИСТИЋУ

Заувек у нашим срцима.
Воле те твоја ћерка МИЛИЦА,
унуци ЛУКА и ПАВЛЕ и зет ЖЕЉКО

Ожалошћени: братанац НЕМАЊА
са породицом

(79/283427)

(73/283412)

Последњи поздрав
драгом другу
и комшији

МИЛАНУ
ПЕТРОВУ
БЕЛОМ

САШКА
са породицом

(53/283382)

(62/283401)

После дуге болести, 24. септембра 2019. преминула је моја мајка

Последњи поздрав нашој тета Нади

НАДА КОСАНОВИЋ

НАДИ КОСАНОВИЋ

БОСА ВАСИЉЕВИЋ
1934–2019.

од ГОГЕ, ЊАЊЕ, НИЏЕ, ПЕЂЕ и ДРАГАНА

Породица ПАВЛОВ
(19/283297)

од породица
ЏУНИЋ и КРСТИЋ

Ујко, отишао си а
твој драги лик, изузетан дух и доброта
остаће заувек у нама.

(75/283421)

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној куми од кумова ДРАГАНА, МИЛКЕ, ДРАГАНЕ и
МИЛАНА

Сахрана ће бити 26. септембра 2019, на Новом
гробљу.

(74/283420)

(84/283449)

Кћерка РАДА са породицом
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Петак, 27. септембар 2019.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 17. септембра 2019. преминуо наш
вољени супруг, отац и деда

Шестомесечни помен

ЈОВАНКА ВАЊА МАТУХ
1936–2019.

БРАНКО КОСТИЋ

Морамо веровати да си отишла на неко
лепше и мирније место, и у неком одбеглом дашку ветра осетимо твоје присуство.
Била је срећа и част имати те за мајку и
баку.
У нашим си срцима и мислима заувек.

ОЛИВЕРА ПОЛИЋ

1941–2019.
Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, ћерке ЗОРИЦА и СНЕЖАНА, зет МИРОСЛАВ, унуци ВЛАДАН, ЈОВАНА, ЈАСМИНА и ЈОВАНА
(67/283409)

Последњи поздрав вољеном брату, ујаку и деди

Шест месеци брзо прође а туга и бол никако.

Последњи поздрав другу

Мати ИВАНКА и брат ПРЕДРАГ
са породицом

Твоје СНЕЖАНА и АЊА
(20/283299)

(3/283220)

У петак, 20. септембра, с тугом смо се опростили од наше драге

НОВАКУ ЗЕКОВИЋУ ЗЕКИ
МИЛАН
ПЕТРОВ
потпуковник

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Другови из Стакларе: УЈКАНОВИЋ, ТОДОРОВИЋ, ЈАВОР,
ШИНИК, ЖИВАНОВ, РАДЕВИЋ, ИЛИЋ и СЕКУЛИЋ
(28/283321)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Сестра БОСИЉКА,
сестричина БИЉАНА
и унука МИЛИЦА
(21/283306)

ВАЊЕ МАТУХ
Њено VIII-3 генерације 1966/67.
ОШ „Јован Јовановић Змај”

Последње збогом мом
најбољем другу

АНДРЕЈА ПАВЛОВИЋ
ЂОРЂЕ ДЕМИЈАНЕНКО
23. IX 2018 – 23. IX 2019.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

(33/283324)

(80/283430)

И после десет година постојиш и трајеш
кроз најлепше успомене.

СЕЋАЊЕ

Супруга СПАСА, ћерка ЕМИЛИЈА,
унука СИМОНА и зет ГОРАН

ГУТЕША

МИЛАНУ
ПЕТРОВУ

(34/283325)

1936–2019.
РАШКО
с породицом

ВАЊА МАТУХ

(86/283454)

ИЛИЈА

КАТИЦА

30. септембра навршавају се три године од преране смрти нашег вољеног оца и супруга

1999–2019.
2015–2019.
Увек у нашим срцима и нашим мислима.
(58/2833901)
Ћерке МИРЈАНА и МАРИЈА с породицом

Драгој Њањи за све хвала и да мирно с анђелима спава.

27. септембра навршавају се две године
откако није са нама
наш драги

Твоји МИХАЈЛОВИЋИ
(85/283448)

БРАНКА ЈОВАНОВИЋА
1954–2019.

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, баби и
прабаби

БУДИМКИ ЦВЕТКОВИЋ

БУДИМКА
ЦВЕТКОВИЋ
Нека те анђели чувају.
Син СРБА, снаја
КАЈА и унуци
САША и ВЕЦА
са породицама
(55/283384)

30. III 1931 – 23. IX 2019.
од њених најмилијих: сина СРБОЉУБА, ћерке
ВЕСНЕ, зета ПЕТРА, снахе КАТАРИНЕ, унука
АЛЕКСАНДРА, ОЛИВЕРЕ, ВЕСНЕ и ИВАНЕ
са породицама и десет праунука

Петогодишњи помен

(43/283340)

Сећање на тебе никада неће избледети.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

БЛАГОЈА
СТАМЕНКОВСКИ

Син СТЕФАН и супруга ВЕРИЦА
(68/283410)

2010–2019.
Тешко је живети с
патњом у души, видети те свуда а нигде те
не наћи. Недостајеш...
Воле те твоји:
супруга НАДА, ћерке
ВЕРИЦА и ЉИЉА
и унуци ВЛАДАН
и ДАЛИБОР

ЈОВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Остаје нам дивно сећање на тебе, сета и
бол што смо те изгубили.
С љубављу
твоји најмилији

Сећање на најмилије

ЧЕКОВИЋ

ТОМИСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ
МИШКО
БУДИМКИ ЦВЕТКОВИЋ
Ћерка ВЕСНА ЖИВКОВИЋ са породицом
(42/283340)

Дани пролазе, а сећања
на тебе јака и увек недостајеш.
С нашом љубављу ти почивај.
Породица
(66/283406)

МАРА

РАДИВОЈЕ ГРАДЕ

1955–2019.
1953–2019.
Увек ћете бити у нашим мислима.
Сестра ЗУЗА ЧРЈЕПОК са породицом
(82/283439)

СЕЋАЊЕ

ВИДА
САМАРЏИЋ

(87/283456)

(52/283380)

Последњи поздрав најдражој мајци

28. септембра, у 10.30,
на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

ТИХОМИРУ
СТОШИЋУ

С љубављу и поштовањем његови најмилији
(65/283403)

2012–2019.

Мајко, много нам недостајеш.
Остаје бескрајна љубав у нашим срцима.
Ћерка СНЕЖА
и зет ДРАГАН
(27/283319)

Петак, 27. септембар 2019.

У суботу, 28. септембра, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој
вољеној супрузи и ћерки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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4. октобра 2019, на Новом гробљу, у 11 сати, даваћемо четрдесет дана
нашем супругу, оцу, деди и прадеди

ИВАНУ ЂУКАНОВИЋУ
Лако те је било волети, тешко, претешко изгубити, а најтеже сада без тебе
живети.
Твоја супруга РАДМИЛА са ћеркама БОЖИЦОМ, ЗОКОМ, ДРАГАНОМ,
зетовима, унуцима и праунуком
(57/283389)

СЛАЂАНИ ЈОКИЋ
1976–2019.
Душо наша, дани пролазе а Тебе нема, остају
нам непролазни бол и туга.
Твоји: супруг БРАНИСЛАВ, отац МИРКО,
мајка НАДА и сестра ЈАСМИНА са породицом

27. септембра навршава се година од смрти мог
сина

У суботу, 28. септембра, на Новом гробљу
у Панчеву, одржаће се годишњи помен

СЕЋАЊЕ

(8/283247)

КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ
ЈЕГДОМИР
ДРЧЕЛИЋ
ЈЕШО

ГУЛАН МИЛОМИРА
1974–2018–2019.

27. IX 1981 – 27. IX 2019.

СЛАЂАНА ЈОКИЋ
1976–2019.
Време пролази а туга и бол у души не престаје.
Вечно си у нашим срцима.
Супруг БРАНИСЛАВ, свекар и свекрва
и девер ВЛАДИМИР са породицом

Година прође, дан никад.
Недостајеш...

Успомену на тебе чувају: мајка МОРГИЈАНА,
сестре ВИОЛЕТА и МИЛАДИЈА са породицом

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Твоји најмилији

(17/282286)

(25/283311)

(14/283275)

Прошло је деветнаест година откако није с нама наша драга

У суботу, 28. септембра 2019. године, у 10.30, на
гробљ Котеж, даћемо годишњи помен нашој
драгој

МАГДАЛЕНА
ПЕШИЋ

ЦАРКИ АКСЕНТИЈЕВИЋ

Болно сећање на моју драгу маму

(9/283249)

У суботу, 28. септембра, у 11 сати, даваћемо
шестомесечни помен нашем вољеном

Успомену на њу чувају њени најмилији

НАДЕЖДУ КРЕСТИЋ
рођ. Михајловић
1936–2014.

Недостајеш пуно...
Чувамо те у нашим срцима и мислима...

Њена САЊА са породицама
СТАНИЋ и БОРОВИНШЕК

Твоја СВЕТЛАНА

(18/283294)

(13/283272)

(48/283358)

МИЛОРАДУ СТАНОЈЕВИЋУ
СЕЋАЊЕ

Сећање на наше драге

26. септембра навршава се пет година без нашег драгог

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.
Супруга, син, ћерка, зет и унуци
(10/283254)

27. септембра навршава
се девет година откако
није с нама

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАНКА

ДУШАН

23. IX 2013 – 23. IX 2019.

28. IX 2015 – 28. IX 2019.

ХУЂЕЦ

ДРАГА
ИВКОВИЋ
Син МИЋО, снаја
РАДА, унуци НЕМАЊА
и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
БАТА
24. IX 2006 – 24. IX 2019.
Не заборављамо га.
Сестра ЦИЦА и зет
ЂУРА са децом

СОЊА
ПЕТКОВСКИ
рођ. Глигоровски
1972–2003.

БОГДАНА ПЕТРОВИЋА
С љубављу и тугом чувамо га од заборава.

У мислима и срцу увек сте са нама.
Ваши најмилији

Заувек у нашим срцима.
Мама ЉУБИНКА, тата
ИЛИЈА, син СРЂАН
и брат МИРОСЛАВ

Његови: ЗОРИЦА, БРАНИСЛАВА, ДРАШКО,
СРЂАН, САНДРА, СОФИЈА, МИРОСЛАВ
и МИЛОШ

(83/283443)

(16/283279)

(15/283276)

28. септембра 2019. навршава се шест месеци
од смрти нашег

Године пролазе, сећања
остају

25. септембра навршава
се пет година откада
нас је напустила наша

ЖУТИЋ

(5/283233)

(2/283215)

ЂУРАЂЕВИЋ

ДУШАНА
ДАВИДОВА
СЛАВОЉУБ

ДРАГАНА

1950–2014.
1973–1997.
Време, оно и даље иде.
АНГЕЛИНА, ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА
(41/283336)

Заувек у срцима његових најмилијих.
Супруга ТЕОДОРА
са децом
(61/283400)

СВЕТОЗАР
АНОВИЋ
из Алибунара
29. IX 2002 – 29. IX 2019.
Успомене чувају син
МИЛОВАН и унуци БОЈАН и ДАМЈАН
(46/283347)

eк. БРАНКО

СОФИЈА

финансијски инспектор СДК-а
2001–2019.
1997–2019.
ДЕЈАН и МАЈА

СЛАЂАНА
ЛУПУЛОВ
1966–2014.
Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(6/283237)

(4/283222)
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 27. септембар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерт Биље Крстић и оркестра „Бистрик” (фестивал „Ethno.com”).
Петак, 27. септембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине: концерти група „The Rumjacks” и „Orthodox Celts”.
Субота, 28. септембар, 20 сати, сцена Културног центра: концерт састава „РиКаТаКа” (фестивал „Ethno.com”).
Субота, 28. септембар, 21 сат, сцена Културног центра: концерт састава „Алмир Мешковић и Даниел Лазар дуо” (фестивал „Ethno.com”).
Понедељак, 30. септембар, 21 сат, фоаје Културног центра:
вече салсе.

Тематски програм
Четвртак, 26. септембар, 20 сати, Школа цртања Дома омладине: предавање „Винчанска култура”.

И ПАНЧЕВО БИЛО ДОМАЋИН

Сусрет писаца
из целог света
У последњих неколико година Панчево је често град
домаћин ауторима који учеству ју на ма ни фе ста ци ји
„Београдски међународни сусре ти пи са ца”, па је та ко
било и у суботу, 21. септембра, када је група иностраних књи жев ни ка има ла
прилику да се вози катамараном и уз поезију упозна
Панчево с реке.
У нашем граду боравили су
Џејмс Са тер ленд (Ве ли ка
Британија), Адам Фехти и Абду лах ел Ка си ни (Ту нис),
Дорит Силверман (Израел),
Гжегож Валчак (Пољска) и

МОЈ

Предраг Бјелошевић (Република Српска).
Домаћини су били књижевници Миодраг Јакшић, уметнички директор педесет шестих „Београдских међународних књижевних сусрета”, и
књижевница Гордана Влајић,
чланица Управног одбора Удружења књижевника Србије.
Уче сни ци по ет ског де ла
програма на катамарану, поред песника из иностранства,
били су и панчевачки писци
Јасна Милићев Мартинез Хернандез, Милена Бурчул Мркела, Душан Милојевић и Драган Петковић.

избор

МОЈ

ПОЧИЊЕ СЕДАМНАЕСТИ „ETHNO.COM”

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ УЗ „БИСТРИК”
Два дана, три концерта
Улаз на све програме
бесплатан
У дворани Културног центра
Панчева у петак, 27. септембра, у 20 сати, биће свечано
отворен седамнаести фестивал
„Ethno.com” концертом Биље
Крстић и оркестра „Бистрик”.
Овим поводом је у понедељак, 23. септембра, одржана
конференција за медије којој
је присуствовала Биља Крстић,
која је најавила каквим програмом ће се представити нашој публици.
Она је на почетку нагласила
да се увек радују доласку у Панчево, јер у овом граду имају
пуно пријатеља. Све своје претходне албуме промовисали су
у Културном центру Панчева,
а на фестивалу „Ethno.com”
свираће углавном песме с новог албума „Свод”, који је објавила лондонска издавачка кућа „ARC Music”.
– Подсетићемо публику на
неке песме које су обележиле
наших пет албума, оне које су

КЊИ ГА: „Сту бо ви зе мље”,
први део трилогије велшког
ау то ра Ке на Фо ле та, је сте
историјска фикција о сналажљивом опату Филипу који
је уз помоћ зидара Тома урадио нешто готово немогуће
за рани средњи век – подигао је највећу готску катедралу на свету. Ова књига ми је
толико фантастична да сам
током читања готово заборавила на спољашњи свет, ни
једну једину књигу нисам толико емотивно доживела и
практично сам данима живела само с ликовима. Разлог је врло једноставан – књига прати велики део њихових живота, што је период
од око четрдесет година, и
веома је тешко престати са
читањем, поготово због тога
што, поред увида у животе
главних ликова, добијамо и
пре ци зне ин фор ма ци је о
историјским догађајима из
тог периода.
ФИЛМ ко ме се увек ра до
враћам је свакако „Пут” из
2010. године, који је режирао и написао Емилио Естевез. „Пут” је моћна и инспиративна прича о породици,
пријатељима и изазовима с
којима смо суочени током
„шетње” кроз тај променљив
и компликован живот. Мартин Шин глуми Тома, обаве-

Страну припремила

Мирјана
Марић

Бобан Танасијевић, Биља Крстић и Филип Крумес
се саме издвојиле. Извешћемо
седам од једанаест песама с
новог албума, међу којима су
и „Крај потока бистре воде”,
„Димитријо, сине Митре” и „Седи мома на високо” – рекла је
Биља Крстић.
Она је нагласила да ће овом
приликом наступити у пуном
саставу.
– Надам се, с обзиром на то
да смо до сада увек имали лепо

искуство с Панчевцима, да ће
ово би ти је дан кон церт за
памћење – закључила је Биља
Крстић.
Она је поделила своја запажања да је музика која долази
с Балкана иначе свуда у свету
лепо прихваћена, а посебно у
земљама Индонезије и у Бразилу. Често их сви питају да ли
користе трубе, јер су се, како
она објашњава, трубачки орке-

стри лепо позиционирали на
светској сцени.
– Мислим да би требало да
свету покажемо да сем трубача и ромске музике, која је заиста посебна, у нашој музици
има још много тога. И да се ми
музичари мало ујединимо и заједничким снагама освајамо
светска тржишта – рекла је Биља Крстић.
Друге вечери, у суботу, 28.
септембра, наступиће састав
„Alice in WonderBand” и
представиће свој перформанс
„РиКаТаКа”.
– Они користе своја тела
као инструменте и телом производе перкусионе звуке који
за своју основу имају традици о нал не ком по зи ци је с
Балка на – ре као је Фи лип
Крумес, уметнички директор
фестивала.
Он је додао да је и други наступ ове вечери вредан пажње,
јер ће се представити дуо Алмир Мешковић и Даниел Лазар, момци који живе и наступају у Норвешкој. Крумес је
нагласио да је њихов CD био
на world music листи у Норвешкој и Европи недељама.

МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРЕ У ЧАКОВЦУ

Друга награда за карикатуру
На так ми че њу одр жа ном у
оквиру четврте Међународне
изложбе карикатуре у Чаковцу
(Хрватска) другу награду у категорији младих до шеснаест
година освојила је Софија Богдановић.
У оквиру ове категорије стигло је сто двадесет осам радова, које је нацртало сто аутора
из десет земаља. Прву награду
је освојила девојчица из Турске Сумеyра Тока (14), а трећу
Ари е ла Цр квен чић (9) из
Хрватске.

Стубови земље
Даниела Пољак,
уредница програма
у Дому омладине
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Софија Богдановић (15) полазница је Школице карикатуре
„Чаробни свет”, коју води панчевачки карикатуриста и илустратор Никола Драгаш. Рад који је освојио награду настао је
на једном од часова и представља највећи успех школе до сада. Њена карикатура, као и радови остале деце појавиће се у
стрип-издању „Дечак са Дивљег
запада”, у издању „Форме Б”.
Софија живи у Банатском
Карловцу и похађа Техничку
школу „23. мај” у Панчеву.

ИЗЛОЖБА О ЈОВАНУ ЕРДЕЉАНОВИЋУ

Живот првог етнолога на Балкану

за ма за тр па ног аме рич ког
лекара који долази у Француску да би преузео посмртне остатке свог одраслог сина (Емилио Естевез), преминулог на Пиринејима у олуји, на самом почетку свог
800 километара дугог ходочашћа, познатог као Пут Светог Јакова. Уместо да се врати кући, Том одлучује да крене на историјско ходочашће
како би одао почаст свом сину, коме је једина жеља била да заврши то путовање.
То ком свог хо до ча шћа он
упознаје различите људе и
почиње другачије да гледа
на све своје животне проблеме и ситуације.
МУЗИКА: Верујем да сам пристрасна, али за мене је Стиви
Реј Вон најбољи гитариста који је икада ходао нашом планетом. Његове песме ме буде, слушам их у колима, док
радим, пишем, читам. Непоновљив стил, звук и техника.
Заиста је штета што нас је напустио тако рано и што смо
остали ускраћени за једног
таквог виртуоза.

У Свечаној сали Народног музеја у четвртак, 19. септембра,
отворена је изложба под називом „Цртице из живота и дела
Јована Ердељановића (1874–
1944)”, којом је аутор Никола
Влајић, етнолог, симболично
обележио одлазак у пензију.
Том приликом је директор
Народног музеја Панчево Мирослав Бирцлин истакао непроцењив допринос Николе
Влајића панчевачкој историји, етнологији и култури. Присут ни ма су се обра ти ли и
Јасмина Вујовић, в. д. директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, и

Немања Ротар, градски већник
за културу и омладину, који су
такође нагласили значај рада

Николе Влајића у области заштите културне баштине и њене промоције.

Сам аутор испричао је нешто
више о етнологу Јовану Ердељановићу и изложби која је
приређена поводом седамдесет
пет година од његове смрти.
Да подсетимо, Јован Ердељановић је рођен у Панчеву и
први је доктор етнологије на
Балкану. Проучавао је живот
балканских народа (Кучи, Братоножићи, Пипери...), Буњеваца, Шу ма ди на ца, Ба на ћа на,
Влаха и других. Био је професор Београдског универзитета,
академик и аутор више значајних књига.
Изложба ће бити отворена
до 19. октобра.

ДАНИ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Уметност и забава – наслеђе у фокусу
Прошле недеље у Панчеву су
обележени Дани европске културне баштине, манифестацијом под називом „Уметност и
забава – наслеђе у фокусу 2019”,
коју је организовао Завод за заштиту споменика културе.
Прва активност којом је Завод обележио Дане европске
културне баштине била је радионица цртања за децу под
називом „Панчево у мом оку”,
коју је водио Никола Драгаш.
Деца су у дворишту једне од
историјски најзначајнијих зграда, Народном музеју, имала
прилику да науче више о знаменитостима града које су део
културног наслеђа. Уз помоћ
карикатуристе и илустратора
Николе Драгаша наши млади
суграђани цртали су светионике,

сунчани сат, граничара, банатске куће, Сосу, Лалу, прангију,
Преображенску цркву и пароброд. Радови које су деца нацр та ла би ли су из ло же ни у
оквиру централног догађаја,
који је одржан у башти старе
Вајфертове пиваре у суботу,
21. септембра. Том приликом
говорило се о местима забаве
у Панчеву која су део културног наслеђа града. Детаље и
занимљивости о Вајфертовој
пивари испричала је Јасмина
Вујовић, в. д. директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву. Историчарка
Слободанка Перовић говорила је о историјском развоју
Панчева на обали Тамиша, а
етнолог Гроздана Миленков о
аспектима нематеријалног и

материјалног наслеђа повезаних са забавом.
Гости манифестације били
су пред став ни ци Удру же ња
грађа на „Ге не ра ци ја 107”

Гимназије „Урош Предић” Панчево, који су музиком подсетили посетиоце ове манифестације на ноћни живот у Панчеву осамдесетих година.
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НАШ ГОСТ: САША РАКЕЗИЋ, СТРИП-АУТОР

ПАНЧЕВО ЈЕ ГРАД КОЈИ ИМА СВОЈУ ПРИЧУ
Саша Ракезић, познат под псеудонимом Александар Зограф,
рођен је 1963. године у Панчеву. Стрипове је почео да објављује још крајем осамдесетих у
листовима НОН, „Ритам”, „Рок”,
„Младост”... Сарађивао је с многим часописима и издавачким
кућама у Америци, Италији,
Француској, а редовно објављује своје стрипове у листу „Време”. Добитник је Специјалног
признања за допринос српском
стрипу 2004. године.
ПАНЧЕВАЦ: Рођени сте у Панчеву. Каква вас сећања вежу за
одрастање у овом граду?
САША РАКЕЗИЋ: Панчево
је град који има своју причу.
Мислим да то јасније видим
сада него када сам био млад.
Свака генерација је овде живела у новим и драстично измењеним околностима. Као дете
био сам болешљив, али било је
то срећно детињство, увек сам
био окружен папирном галантеријом, без обзира на то да ли
су у питању књиге, стрипови
или опрема за цртање.
l Какво је Панчево било некада и шта се променило?
– До седамдесетих година
Панчево је изгледало прилично као крајем деветнаестог века, када је већина града какав
данас познајемо и била формирана. Модернизација је текла доста неспретно, разарајући стари амбијент, ницали су
некакав несклад и сивило. Међутим, у ранијим временима
људи су морали да се носе с
другачијим проблемима. Тренутно радим на реконструкцији околности у којима је живео
мој деда по мајци, Петар Павков. Он је био илегалац за време рата, веза између Панчева,
Београда и Срема. Његов саборац и сарадник био је Јован
Рајс, припадник немачке националне мањине, али и антифашиста. У најкраћим цртама,
деда је у кафани коју је држао
у Крњачи имао тајну просторију, где је скривао људе који
су се крили од нациста и организовао њихов транспорт Дунавом на друге локације, што
није било једноставно пошто је
Панчевачки мост био срушен
и свуда су биле страже. У неком моменту немачка полиција је ове активности разоткрила, али он је успео да побегне и
крије се по мочварама Панчевачког рита. Прави филмски
сценарио…То што су ти људи
проживљавали, данас је тешко
и замислити, наши проблеми
изгледају смешно када се упореде са околностима које су они
морали да разреше.
l Одрастали сте и формирали се као уметник у време социјализма. Када погледате са
ове дистанце, колико вам је то
значило?
– Бавити се креативношћу
није лако, ни у једном систему. У социјалистичко време нешто је било боље, а нешто горе
него данас, али свакако је било корисно проживети оба та
искуства. У „оном” времену одрастао сам гледајући сјајне ТВ
емисије, као што су оне које је
креирао Драган Бабић – изузетан сензибилитет, који ће у нашој култури убрзо бити сасвим
заборављен, пошто су његове
емисије, у којима он посећује
нека места у провинцији и разговара с тамошњом децом, нешто што данас не делује нимало гламурозно, а заправо је одражавало изванредан новинарски таленат. Он је из обичног
разговора знао да исцеди суштину, искреност, да пронађе
дубину која се затиче чак и у
забитима југословенске провинције. Он је све то успевао
разговарајући са обичним људима, а не са „селебритијима”
било које врсте. Имао сам ту
срећу да ме је Драган Бабић
позвао након што је прочитао

један мој чланак. Дакле, неко
ко је утицао на моја рана размишљања приметио је мој рад,
био је то огроман комплимент.
Посетио сам га у његовом стану у Улици деспота Стефана,
причали смо сатима, о новинарству, животу. Сада жалим
што тај разговор нисам забележио, било је то можда годину дана пре Драганове смрти.
Занимљиво је да се на данашњој сцени нису појавиле личности које би имале ту вештину и таленат, упркос много већем броју ТВ канала, за почетак.

ну” су представљали константно трагање, без којег не могу
да замислим живот. Управо сам
прошле недеље завршио стрип
о женским капама које су ношене на венчању у првој половини деветнаестог века у Србији, на основу етнолошке студије коју је двадесетих година написао Никола Зега, иначе рођен у Банатском Новом Селу.
Те огромне капе од цвећа, перја и тканине, украшене бројним дукатима, биле су нешто
чудно чак и пре сто година, а
данас је та традиција готово са-

Саша Ракезић
свим заборављена, иако одраl Почели сте да се бавите
цртањем још као дете. Да ли жава велику софистицираност
се се ћа те свог пр вог цр те - наших предака. Следећа тема
коју ћу обрадити биће нешто
жа/стрипа?
– Не сећам се првог цртежа, потпуно другачије, повезано с
али се добро сећам да су оне потпуно другом облашћу живота. Мислим
најраније дечда је током наје жвр љо ти не
шег крат ког
за ме не би ле
боравка у овој
из раз не ког
димензији посми сла, да је
иза тога посто- Мислим да је Панчево требно да бар
покушамо да
јала идеја коју један од најружнијих
схватимо окосам желео да градова у Војводини,
лину, време и
искажем, колико год она би- али ценим то што има простор у којем смо се зала једноставна. некакав карактер…
текли. Поред
И данас имам
тог непрекидвелико поштовање према деци – деца посма- ног ангажмана, такође сам био
трају свет са изванредном ра- у прилици да путујем и да преддозналошћу и свежином. Од стављам свој рад у различитим
њих пуно можемо да научимо. земљама. Упознавање с другим
срединама било је велика жиl Када је то постало озбиљно?
– Стрипове сам почео да об- вотна школа.
l Објављивали сте у многим
јављујем у листовима НОН и
„Ри там”, у дру гој по ло ви ни земљама. Да ли сте их све и
осамдесетих. Истовремено сам посетили?
се бавио новинарством, још у
– Самостални наслови су обтинејџерском добу сам писао јављени у бројним земљама,
о авангардним рок групама у али игром случаја никада ни„Џубоксу”. Раних деведесетих сам био у Шпанији, где су изаје започела моја сарадња са ча- шла три моја стрип-албума, ни
сописима и издавачким кућа- у Јапану, где се баш овог сепма у САД, а затим и у Италији, тембра појавила друга колекФранцуској и другде. Почев од ција мојих стрипова.
2003. године редовно објављуl Колико се уметници разјем у листу „Време”, а повре- ликују у различитим земљама?
мено и у италијанском недељ– Уметници су прилично слинику „Интернационале”, тако чан сој људи, чак и на разлида се током година појавио при- читим географским координаличан број наслова, који саби- тама. Они се врло лако међурају моје стрип-сторије, у ви- собно разумеју. Мислим да би
ше земаља.
било боље када би се они питаl Шта је у том послу најлепли о важним питањима, а не
ше? Шта вам је он омогућио политичари…
што другим занимањем не биl Колико вам је за креативсте успели?
ност и начин размишљања зна– Бавећи се ауторским стри- чило што сте баш из Панчева?
– Не мислим да је то било
пом, био сам у прилици да изразим своја размишљања, да од одлучујуће важности, можеистражујем свет око себе, да те да цртате у било ком буџаку
стављам знак питања свуда та- Земљине кугле, потребни су само где сам мислио да је по- мо туш и хартија. Међутим,
требно. С обзиром на то да не Панчево је било захвално због
постоји стална тема, већ сам приличног броја уметника и
сваке седмице морао изнова да људи који се интересују за кресмишљам предмет свог изуча- ативне делатности. Навикли
вања, моји стрипови у „Време- смо локалну средину да се овде

појављују уметници из различитих средина – управо са организацијом „КомуникАрт” и
градским институцијама културе радим на пројекту који би
у наш град довео стрип-ауторе
из Француске, вољне да се током једномесечног боравка упознају с локалном средином и
представе свој рад. И раније је
било сличних пројеката, али
овог пута је у питању међудржавна сарадња.
l Које сте све пројекте радили у Панчеву?
– Моја жеља је била да не
будем неко ко ће само производити стрипове, него и да отворим пут за нове ауторе и да
промовишем стрип. Било је
безброј дешавања на којима
сам био у улози организатора
изложби, разговора, пројекција. Током година радио сам
прилоге о стрипу за Радио Панчево, неко време је објављиван
каиш стрипа у „Панчевцу”, ту
су домаћи и инострани аутори
исказивали своја размишљања
о Панчеву. Тренутно уређујем
стрип и илустрацију у нашем
књижевном гласилу „Квартал”
и настављам са стрип-радионицама названим „Гррр! Програм”, захваљујући којима млади стрип-цртачи долазе у прилику да стекну знање о стрипу
путем разговора са значајним
ауторима и теоретичарима ове
области креативног изражавања, из земље и иностранства.
Између 2002. и 2007. године, у
сарадњи с Културним центром
Панчева, ја сам био директор
Интернационалног фестивала
ауторског стрипа који се звао
„Гррр!”, а са стрип-историчарем Здравком Зупаном, који је
преминуо 2015. године, био
сам уредник неколико књига
посвећених историји стрипа у
Србији, од којих је најзначајнија „Век стрипа у Србији”. Тиме је наш град постао место
које је посветило пажњу изучавању наслеђа у области „приче
у сликама” и то би требало да
буде настављено чак и након
смрти Здравка Зупана, који је
био највећи познавалац стрипа
на југословенским подручјима.
Ове јесени би требало да се појави нова књига из ове области,
коју приређујемо Васа Павковић и ја, а посвећена је београд ском стрип-ау то ру по слератне генерације Милораду
Добрићу.
l Зашто сте остали у овом
граду? Шта волите у њему?
– Овде сам зато што могу да
отпутујем и вратим се у град у
којем сам рођен и да баш ту
размишљам о свему преживљеном. Потребно је много времена да бисте заиста разумели
градове, понекад то траје читав живот! Мислим да је Панчево један од најружнијих градова у Војводини, али ценим
то што има некакав карактер…
l На шта сте највише поносни до сада?
– Можда најзначајнији моменат моје каријере чине изложба и представљање у Сан
Франциску 2002. године, у тамо шњем Му зе ју умет но сти
стрипа и карикатуре („Cartoon
Art Museum”). То је институција која чува неке од најзначајнијих примера ове уметничке дисциплине, нарочито из периода краја деветнаестог и почетка двадесетог века. Такође
су били битни изложба и разговор у Институту за савремену уметност (ICC) у Лондону,
2004. Оба ова дешавања била
су добро посећена, упркос наплаћивању улаза, што је за нашу
средину још увек тешко замисливо. Такође, учествовао сам
као истраживач и главни наратор у докуметарно-играно-анимираном филму Ђорђа Марковића „Последња авантура Кактус Бате”. Филм је до сада приказан у неколико земаља.
Мирјана Марић

Стеван Дамјанов

ЗАПИСИ О СТАРОМ ПАНЧЕВУ

Први Панчевац на
Олимпијским играма
Пете олимпијске игре, одр- који је ускоро избио, нису угажане у Стокхолму од 29. јуна сили у Дамјанову љубав предо 29. јула 1912. године, оста- ма рвању. После рата он је
ће упамћене у историји на- наставио да тренира у „Сокошег спорта по томе што је лу” и да се такмичи широм
међу 2.541 спортистом из це- Југославије. Радио је и као
лог света први пут било и тренер, па је тајнама рвања
представника Краљевине Ср- учио читаве генерације млабије. Били су то Душан Ми- дића у оно доба.
лошевић, атлетичар у трци на
„Када је после Другог свет100 метара, и маратонац Дра- ског рата у Панчеву основан
гу тин То ма ше вић. Игре у Рвачки клуб ’Динамо’, поред
Стокхолму историјске су и за Миладина Поповића, један
наш град, будући да је на њи- од тренера био је и чика Стема учествовао и један Панче- ва. Велики број његових учевац, додуше као представник ника стигао је до титуле прАустроугарске, под чијом је вака Војводине, Србије и Јувлашћу Србија била у то вре- гославије, у најмлађим катеме. Био је то рвач Стеван Да- горијама. Омладинци рвачмјанов (1895–1966).
ког клуба ’Динамо’ били су
Овај спортиста родесет година заредом
ђен је у Избишту
екипни прваци ЈуСтеван
11. марта 1895,
гославије. Прави
али је читав
тво рац
тог
Дамјанов
свој век проуспеха био је
никада
није
причао
вео у ПанСте ван Да о свом учешћу на
чеву. Спорт
мјанов. Али
је заволео
олимпијади, вероватно то није све.
од најраниСте ван Да због политичких
јих дана, а
мјанов је био
посебно га је
и тренер најприлика након
привукло
ве
ћих легенди
Другог светског
рвање. Већ у
југословенског
рата.
време када је
рвања, олимпијДамјанов био сеских победника и
дамнаестогодишњак
светских првака: Бранико од његових вршњака ви- ни сла ва Си ми ћа, Сте ва на
ше није могао да му „стане на Хорвата, Боривоја Вукова и
црту”. Како у књизи „Панчев- других”, наводи се у књизи
ци на Олимпијским играма” „Панчевци на Олимпијским
из 2004. године наводи спорт- играма”.
ски хроничар Марко Дракшан,
Занимљиво је да сам Даглас о квалитетима најбољег мјанов никада није причао о
панчевачког рвача стигао је свом учешћу на олимпијади,
чак и до Будимпеште и Беча. вероватно због политичких
Стога не чуди што је тек пуно- прилика након Другог светлетном Стевану Дамјанову сти- ског рата, па управо истрагао позив из Аустроугарске да живачком раду Марка Дракпостане репрезентативац те др- шана можемо захвалити што
жаве на олимпијади у Сток- нам је данас познат овај вахолму. Наравно, таква се по- жан делић мозаика панчевачнуда не одбија, па је наш сугра- ке спортске историје.
ђанин, прихвативши је, постао
Дамјанов је био и међунапрви Панчевац који се икада родни рвачки судија, а судио
представио на највећем скупу је и на Олимпијским играма
спортиста свих времена. Да- у Риму 1960. године. Водио је
мјанов је био међу најмлађим нашу рвачку репрезентацију
спортистима на ОИ.
на Светски шампионат у На„Рвачки мечеви су у то вре- пуљу и на Европско првенство
ме трајали један сат. Међу- у Немачкој. За допринос унатим, у полуфиналу и финалу пређењу рвачког спорта Данадметање рвача одвијало се мјанов је добио златну плакедо коначне победе, без огра- ту Светске рвачке федерације
ничења времена. Тако су не- у Токију 1964. године, а одлике рвачке борбе трајале и чи- кован је Орденом заслуга за
тавих 11 сати! У конкурен- народ са сребрном звездом.
цији великог броја искусних
Тек 24 године касније Пантак ми ча ра до ми ни ра ли су чево је поново имало своје
рвачи из Шведске и Финске. представнике на олимпијади.
За Панчевца Стевана Дамја- Било је то 1936. на Играма у
нова важила је чувена изрека Берлину. Међу 4.069 спортиПјера де Кубертена, дугого- ста било је чак четворо Пандишњег председника МОК-а: чеваца. Били су то атлетича’Важно је учествовати’. Зау- ри Јулије Бауер и Аугуст Банстављен је у квалификација- шчак и гимнастичарке Олга
ма по групама”, наводи у сво- Рајковић Седлачек и Ангелијој књизи Марко Дракшан.
на Стошић Гопуренко. Сви су
Ни лош пласман на олим- се из Берлина вратили без
пијади ни Први светски рат, медаља.
Д. К.
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КАКВА АЛКОХОЛНА ПИЋА СЕ НУДЕ НА ТРЖИШТУ

КАДА ЈЕ ДОМАЋА РАКИЈА И ПРИРОДНА?
Многи свесно
прескачу процесе
производње
Пажња: јефтини
дестилати могу имати
отрове који убијају
људски организам
Незаобилазан продукт у овдашњој култури живљења су алкохолна пића. Поред тога што
их многи конзумирају, често
се бесконачно расправља о њиховом квалитету, пореклу, укусу, мирису. Наравно, уз чашицу. И то најчешће ракије, по
могућству домаће.
А то је можда и најинтригантнија тема – да ли је она
баш, баш домаћа, боље рећи
природна...

Четири основних правила
Један од прекаљенијих панчевачких произвођача је Миле
Здравковић, који ракију справља на класичан начин.
– Све радим по традиционалним стандардима, у казану
с класичном дестилацијом, само у већим шаржама да бих
имао већи капацитет. И то на
дрва, јер су ипак много јефтинија од других енергената. Трудим се да је све од почетка до
краја природно. Многи имају
ту жељу, али немају неопходна знања, као ни искуство – каже овај произвођач.

Вађење коштица из воћа је важно за квалитет дестилата
десет дана чекам моменат да
пређем на дестилацију, а он
зависи од густине масе и температуре, па рецимо, ако је топлије, онда процес иде иде брже. Потом се ракија дестилише на квалитетним апаратима, попут казана који треба да
има неку врсту кондензатора.
Дестилат мора да тече хладан
и да му не испаравају природне ароме. Када испечем благу

оно што је стотинама година
вукло из земље, „отима” му се
алкохолом. И такве ракије немогуће је наћи по цени испод
десет евра по литру. Изузев ако
нису вештачки етаноли намешани с водом, у шта су стављене ароме. Прескакање процеса
ферментације се у том случају
готово подразумева, а могуће
је и да нема воћа, већ да је
основа масе шећер, с мало више метанола него етанола, чији је продукт мравља киселина, која раздире мождане ћелије и организам уопште. Тело
то тешко разграђује, па је зато
човеку сутрадан лоше, док природне шећере организам, навикнут на њих кроз векове, много лакше апсорбује – истиче
овај Панчевац.

Продаја с кућног прага

Здравковић наводи да је за
добијање квалитетног природног процеса неопходно доследно испунити четири основна
правила, а то су: квалитетно
воће, правилна и равномерна
ферментација, исправна дестилација и довољно дуго стајање, тј. сазревање у одређеним
условима.
– Када воће што бољег квалитета испасирам и уклоним
му коштице, засејем и квасце,
оставим га да ферментира у
анаеробним условима. Веома
је битно је да у ту масу не улази кисеоник. Након седам до

ракију, онда иде редестилација и њено свођење дестилованом водом. И то полако и сукцесивно, јер ако се то одједном уради, онда се замути и
те шко је по пра ви ти – ка же
Здравковић.
Та ракија мора да одлежи од
седам месеци до годину дана
да се ти узбуркани атоми вежу
и испари све негативно.
– До двадесет година може
да сазрева, а после тога губи
на квалитету, осим ако се не
чува у храстовим бурадима, јер
алкохол тада добија посебну
ноту од танина из дрвета. Све

Божидар Димитрић, председник удружења дестилера из Старчева, наводи да постоји закон
који регулише легалну производњу домаће ракије.
– Ми као земља која тежи да
уђе у Европску унију можемо
да се угледамо на тамошње законе, где се рецимо и у домаћинству справља ракија. Али
под условом да је то за сопствене потребе и да сте пријављени и регистровани. И код
нас постоји могућност продаје, такође искључиво у веома
малим количинама. Постоји
Закон о ракији и вину од пре
десетак година, који у последње време често доживљава разне измене и допуне. С циљем
легализације производње позивао сам више пута републичког инспектора и након свих
тих контрола добио сам решење од Министарства пољопривреде да имам право да справљам ракију или вино, као и
да га продајем сваком ко ми
дође на кућни праг или рецимо на пијаци. Али то не важи
за про да ју по мар ке ти ма и

АКТИВНОСТИ ЈКП-а „КОМБРЕСТ”

Хуманост и екологија
Јавно комунално преузеће „Комбрест”
из Брестовца често учествује у активностима које нису део његових делатности. У то спада и хуманитарно-еколошка акција сакупљања чепова за помоћ особама са инвалидитетом у Брестовцу, покренута на иницијативу Месне заједнице. Убрзо су се придружили и Основна школа „Олга Петров”,
као и ЈКП „Комбрест”, чија директорка Татјана Цветановић наглашава да је
одзив мештана изнад очекиваног.
– С поносом истичемо да су суграђани искрено и одговорно прихватили учешће у овом дугом и инспиративном путовању под називом „Чеп за хендикеп”.
Показали смо заједништво, јаку вољу и
људскост. Џакови и кутије у Месној

заједници и школи свакодневно су све
пунији и све више људи се укључује.
Поред хуманистичког дела ове приче,
на овај начин буди се и шири свест о
екологији – каже Цветановићева.
С тим циљем „Комбрест” у последње време акценат ставља на озелењавање јавних површина у селу, у чему
га здушно подржава Месна заједница.
– То радимо већ четврту годину заредом, најчешће у пролеће и јесен. Управо планирамо да посадимо нових сто
педесет садница дрвећа на Широком
шору, а у ту акцију укључићемо и добровољце из села, како одрасле, тако и
децу. Природа која нас окружује је само
наша, а заједно смо јачи – истиче
директорка.

трговинским ланцима. Ко то
жели, мора да прође другачију
и комплекснију процедуру, попут неких самосталних занатских радњи – каже Димитрић.
Он има уговор са Енолошком
станицом у Вршцу, која проверава исправност и квалитет
производа.
– Тако сам добио цертификат да то није фалсификат, јер
хоћу да мирно спавам, па се
не бојим да ми дође било каква контрола у било које време. По новим правилима, води се и подрумарска књига, то
јест евиденција, примера ради, о томе колико је кљука од
које комине направљено, наводи се порекло и локација тог
воћа и друго... Када се цео технолошки поступак обави, ракија се пакује да одлежи. Држим је у дрвеним бурићима, а
након тога волим да је спакујем у велике стаклене балоне,
што ми је лакше и безбедније.
Ракију дестилишем двапут, након чега се одвајају фракције,
попут метил-алкохола, који је
штетан и треба га елиминисати. Њега сме да буде у занемарљивим количинама, много мање од један одсто – каже
Димитрић.

Божидар Дмитрић:
„Има ту разних
могућности, као на
пример да се уместо
воћа користи шећер,
будући да он такође
проври, па даје
алкохол. Али то је
неупоредиво
неквалитетније и
самим тим лошије по
здравље конзумента”.
И он истиче да коректан приступ дестилацији подразумева
да се прави чист алкохол од воћа, али и да постоје неки „бизнисмени” чији се начин производње граничи с криминалом.
– Има ту разних могућности, као на пример да се уместо воћа користи шећер, будући да он такође проври, па даје алкохол. Али то је неупоредиво неквалитетније и самим
тим лошије по здравље конзумента. Но то има позадину у
економским мотивима, јер се
одређеним процесима може добити литар ракије од килограма шећера, који кошта око седамдесет динара. У то се убаци нека есенција с воћним аромама, па се такво пиће касније
продаје за, рецимо, петсто динара, што је много јефтиније
од било које праве воћне ракије – наводи овај Старчевац.
И зато, кад решите да се мало опустите – опрез...

МАНИФЕСТАЦИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ
ПЧЕЛАРА ОДРЖАНА НА КОРЗОУ

Мед је лек за дуг век
Друштво пчелара – подружница Панчево недавно је
приредило изложбу под називом „Мед је лек за дуг век”
на платоу испред Културног
центра Панчева. На отварању те манифестације наступили су чланови КУД-а „Чигра”, а своје рукотворине представило је и Удружење жена
„Панчевке”. Наравно, главни
акценат је био на здравим
продуктима – меду, полену,
прополису, матичном млечу..., које су произвођачи нудили грађанима на десетак
штандова.
Један од њих, Војкан Милутиновић, сeкретар поменутог удружења, рекао је да је
ова година једна од најтежих
које савремено пчеларство
памти.
– Највећи разлог за то су
климатски услови. Најпре је
медобрање багрема због учесталих падавина готово у потпуности омануло, а златна банатска паша сунцокрета, која
веома ретко буде лоша, подбацила је првенствено због
ниских ноћних температура,
које су се кретале од 12 до 14

степени. Једина добра страна
поменутих климатских услова је да су кише продужиле
цветање липе, па ко је носио
кошнице макар до Пешчаре,
нешто је урадио. Велики проблем био је и период велике
експанзије комараца, због чега је често прскано, што је нанело велике губитке пчеларима. Све у свему, у нади да ћемо дочекати боље дане, започели смо припреме за узимљавање и третирање против
варое – каже Милутиновић.
Поред тога, овај успешни
пчелар, који је недавно освојио златну медаљу за ливадски мед и сребро за багремов међу четиристо излагача на међународној изложби
у Тузли, најављује да ће од
октобра бити настављена акција за школску децу под називом „Медни доручак”, а
прва на програму је посета
Брестовцу.
Отприлике у исто време
почеће редовна предавања
панчевачког друштва пчелара у Градској управи, која су
се прошле године одржавала петком.

ЗА ВИКЕНД У НОВОМ СЕЛУ

„Банатски хлеб”,
пети пут

Већ пет година заредом у
Новом Селу се одржава манифестација „Банатски хлеб”.
Ове године биће приређена
у недељу, 29. септембра, од
12 сати, у локалној спортској ха ли, у ор га ни за ци ји
Удружења жена „Новосељанке/Boboacele”.
Према речима председнице поменутог удружења Снежане Бабе, догађај ће почети
дан раније.
– Будући да с времена на
време правимо разне радионице за децу, одлучиле смо
да ове године манифестација стартује у суботу, 28. септембра, једном таквом под
називом „БанПек – банатски
пекарчићи”. Тада ће малишани имати прилику да се
упознају с традиционалним
пекарством на модеран начин. Радионицу ће водити дугогодишњи пријатељ нашег
удружења, инструктор и судија „HoReCa” система – чувени кулинар Саша Мишић.
Већ сутрадан деца ће добити

дипломе на самој манифестацији „Банатски хлеб”. Што
се тог главног догађаја тиче,
поново ће бити излагачкотакмичарског карактера. Свако од заинтересованих удружења треба да донесе по један домаћи хлеб и да изложбени простор украси у етно-стилу места из ког долази. О квалитету тога што такмичаре направе одлучиваће
стручни жири, који ће предводити поменути Мишић и
Бранка Ковачевић, уредница
одељка посвећеног здрављу у
часопису „Илустрована политика”. Поред тога, за све учеснике и посетиоце биће прире ђен при го дан кул тур ноуметнички програм – најављује Снежана Баба.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ОВО СЕ НЕ УЧИ У ШКОЛИ

ИЗ ПАНЧЕВА АВИОНОМ ДО ПАРИЗА И ЦАРИГРАДА
Наш град има
своје место у
светској историји
ваздухопловства
Пошто су – нажалост успешно!
– тестирани у Првом светском
рату, авиони су, кад је склопљен мир, нашли примену и у

Како је била реч о заједничком пројекту, из Француске је
као помоћ убрзо стигла група
ваздухопловних стручњака. Након што су у широј околини
Београда обишли све терене
предложене за аеродром, стручњаци Компаније определили
су се за терен у околини оближњег Панчева као привремено

која би се за оно кратко време
док се аероплан на аеродром
спушта и диже, одговарајућим
знаком на време уклонила (...)
јер је то исто у Прагу и другим
местима. За кратко време –
временске прилике су то дозволиле – изабрани терен је
претворен у аеропланску станицу: отклоњене су мање не-

Панчева, јер није било моста, па
се скелом прелазио Дунав или
бродом с београдског пристаништа Дунавом,
затим Тамишем
до панчевачког
пристаништа и

Испред хангара у Панчеву

путничком саобраћају. Препознајући важност ове привредне
гране, влада новостворене Краљевине СХС оберучке је прихватила понуду француско-румунске компаније „Франко–Румен” да Панчево буде једна од
успутних станица на планираној релацији Париз–Цариград.
„Прва наша обавеза”, пише
у инспиративном тексту историчарка Зорица Јанковић, иначе Панчевка, „била је да се одреди локација новог аеродрома.

решење за успостављање аеропланске станице, док се у непосредној близини Београда не
изгради аеродром (што ће касније постати аеродром испод
Бежанијске косе). Већ 16. фебруара, на захтев Владе, Сенат
града Панчева донео је одлуку
да се за потребе градње аеропланске станице додели земљиште пашњака поред Јабучког
рита, дужине и ширине од по
500 метара, уз услов да пашњак
и даље остане за пашење марве,

равнине, обављено је досејавање траве, обележене полетнослетна и прилазна стаза, изграђене дрвене бараке за прихват и отпрему путника, робе
и поште, подигнути хангари од
шаторског платна за смештај
и оправку авиона, обезбеђена
телефонска и телеграфска веза и купљен аутомобил за превоз путника”.
Долазак на аеродром био је
отежан због лоших саобраћајних веза између Београда и

потом кочијом до аеродрома.
На овом месту данас се налазе
хале Фабрике авиона „Утва”,
као и травната писта за пробне,
спортске и тренажне летове.
Уговор је потписан 30. јануара 1923. године, а непуна два
месеца касније, 25. марта 1923,
у Панчево је слетео први авион компаније „Франко–Румен”,
СПАД 56С.
„Тако је успостављена редовна саобраћајна линија Париз–
Цариград, преко Стразбура,

Крагујевчанин у рату за Панчево
Од 16. века па надаље разни
мали народи и државе, у страху од Турака, прилазили су Аустрији. А кад је Османско царство почетком 19. века ослабило, у тим народима се пробудила национална свест и јавиле су се тежње да се створе
националне државе. До праве
експлозије ових захтева дошло
је 1848, када се у Француској у
фебруару те године десила револуција и када је монархија
замењена републиком. Немци
су одржали свој конгрес уједињења, а и Мађари су истакли
своје националне захтеве.

Неспоразум с Мађарима
Дигли су се и Срби. Без икаквог унапред спремљеног плана и без претходне организације, они су 10. марта 1848.
ступили у акцију: у Земуну и
Панчеву формирана је народна гарда и збачене су општинске власти, на чијем су челу
стајали Немци. Панчево је прогласило спајање са Угарском,
а побуњеници у Земуну носили су мађарску заставу.
Мађари, међутим, нису имали симпатија за изливе српске
љубави. Захтеви Срба косили
су се с планом о јединственој
Мађарској, па је брзо дошло и
до отвореног сукоба. Кад му је
депутација новосадске општине изнела захтеве о слободној
употреби српског језика, ауто-

номији цркве и школе
и установљењу свог народног сабора, Ла још
Кошут их је
одбио.
После одбијања Мађара да подрже српске
захтеве, дошло је до немира у војво ђан ским
гра до ви ма,
током којих
су Срби спалили матичне књиге вођене на мађарском језику. Непопустљивост Кошута и осталих Мађара за последицу је
имала све радикалније захтеве
Срба. Они у почетку нису помињали ни аутономију ни војводство, али су то веома брзо
постале главне тачке српских
захтева.

Србија се меша
Побуњени Срби у Војводини надали су се помоћи из Србије, а
неки су сматрали да треба искористити прилику и извести
уједињење с обе стране Саве и
Дунава. Своју шансу видео је и
Милош Обреновић, који је девет година раније свргнут с власти и од тада је лутао Европом.
Он је, преко поверљивих особа, нудио своје услуге Мађарима, али је тражио да га признају као српског деспота.

У са мој
Србији постоја ле су
две стру је:
једна, предвођена лидером опозиције Томом
Вучићем Перишићем,
који није
крио нетрпељивост према „преча нима”, била
је за немешање, док је
министар
унутрашњих
послова Гарашанин
био за акцију. Кнез Александар
Карађорђевић, који је тада владао Србијом, био је неодлучан
све док није сазнао да се Милош Обреновић спрема да оде
у Срем међу побуњенике.
Влада Србије тада, преко службених „Српских новина” подстиче устанак, а затим шаље и
добровољце с војводом Стеваном Книћанином на челу.

Задивљујућа храброст
Стеван Петровић је надимак
стекао по Книћу крај Крагујевца, где се родио 1807. године.
Као младић постао је гардиста
Милоша Обреновића и пратио
га на путу у Цариград. Доцније
је био начелник округа.
Иако је био без икаквог ратничког искуства, кнез Александар Карађорђевић, његов
лични пријатељ, шаље га 1848.

крене рано изјутра (4.15), да
се дневни лет од 1.409 км оконча слетањем на писту у Панчеву и да се одмах затим настави
ноћним летом за Букурешт.
За овај подухват одабран је
тромоторни авион типа „кодрон Ц-61 бис”, који је, поред пилота и навигатора, примао осам
путника.
„Дуж полетно-слетне стазе
постављена су црвена електрична светла, као и два покретна
рефлектора који су је осветљавали из различитих углова. Поред тога, да би осигурали правилну навигацију, дуж авио-руте од Панчева до Букурешта, на
приближно сваких 20 км, постављени су снажни рефлектори као земаљски оријентири.
Два су била на нашој територији, а 22 на територији Румуније”, пише Зорица Јанковић.
Припреме су завршене крајем лета 1923. године, па је у
недељу увече 9. септембра „кодрон” „Франко–Румена” слетео
у Панчево и, након краћег задржавања, наставио за Букурешт. Од Париза до Цариграда
стизало се за 32 сата!
Компанија „Франко–Румен”
ушла је касније у састав „Ер
Франса”.
Р. Т.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

КО ЈЕ БИО СТЕВАН ПЕТРОВИЋ КНИЋАНИН
Једна од већих улица
у Горњем граду је
Книћанинова...

Прага, Беча, Будимпеште, Београда (Панчево) и Букурешта,
чиме је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца први пут укључена у систем европског ваздушног саобраћаја, само четири
године након отварања прве
редовне линије ваздушног саобраћаја у свету”, пише Зорица Јанковић.
У то доба између Париза и
Цариграда саобраћао је и чувени воз „Оријент експрес”, који је ову раздаљину прелазио
за 75 сати, односно за нешто
више од три дана. Авиони
„Франко–Румена” били су спорији! Летели су брзином од око
100 километара на час, а када
би пао мрак, пилоти су морали да приземље своје летилице. С таквом вожњом требало
им је недељу дана да стигну од
Париза до Цариграда.
Да би привукла путнике са
„Оријент експреса”, компанија „Франко–Румен” морала је
да скрати време путовања. Решено је да путници део од Париза до Стразбура пређу возом
(полазак из Париза у 20 сати,
долазак у Стразбур у 3.30 изјутра) а други део, од Стразбура
до Цариграда, авионом. Требало је да авион из Стразбура

године у Војводину. Книћанин
је прешао Дунав код Ковина
25. јула.
Истакао се у биткама код
Панчева и Вршца, а прочуо се
због своје неустрашивости. У
запису једног савременика каже се: „Пред сам почетак боја
седа на коња, запали чибук и
одјаше лагано тамо где је најпогибаоније место... Најнеобичније, пак, дело јуначко показао је кад је на коњу лагано
и пушећи дошао на сто корачаја пред непријатеља, разгледао све што је хтео, избацио
(испалио метак – прим. нов.)
пиштољ и лагано се вратио”.
Влада Србије наложила му
је у пролеће 1949. године да се
врати у Београд. Кнез Александар Карађорђевић дао му је
чин војводе, који је у историји
Србије до тада имао само Тома Вучић.
Доживео је мождани удар
1954. и умро наредне године.
Вукова ћерка Мина писала је
да му се то десило због неумерености у храни и пићу.
Книћанинов погреб био је
догађај ретко виђен у Београду. Церемонији су присуствовали кнез Александар и кнегиња Персида Карађорђевић, митрополит београдски, свештеници, чиновништво, војска, ученици београдских школа, велики број Београђана и доста
света из Војводине. По наређењу аустријског цара Франца Јозефа I, погребној поворци се
прикључила и делегација од 80
официра из свих пукова у Војводини.
Р. Т.

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

Беца
Овај момак се зове Беца, млад
је, кастриран и тражи нови
дом, пошто му је преко главе
да у неизвесности чека сваки
нови дан.
Најтачнији опис био би да
је мешанац динга и златног
ретривера, а у ствари представља ремек-дело уличне школе непознатог аутора. Весео
је, веома разигран и спреман
да украси нечије двориште. Контакт: 065/22-11-354.

Три „мачкетара”
Ово су три чупава „мускетара” с бувљака, где су бачени да угину пошто неодговорни и окрутни власник
мачке очигледно није чуо
за стерилизацију.
Били су дехидрирали, али
су добијали терапију и сад
су весели и разиграни. Наша хумана суграђанка их
је спасла и сада је време да
нађу сигурне домове. Контакт: 062/330-186.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПЕРЈАНИЦЕ – АНЂЕЛА И ОГЊЕН

ШЕСТИ ТРИЈУМФ „ДИЗЕЛКЕ”
Железничар славио
и у Вршцу
Нови пораз
Динама 1945

На Првенству државе у џуду
за млађе сениоре (такмичари до 23 године), које је одржано прошлог викенда у Београду, надметала су се 123
борца. ЏК Динамо се представио са четири такмичара,
а у наш град је стигао један
вредан трофеј.
Анђела Радуловић се окитила бронзаним одличјем у категорији до 57 кг, а на седмо
место пласирао се Милош Секуловић у категорији до 90 кг.

На финалном турниру Еврорегионалне лиге за такмичаре до шеснаест година, који
је одржан у Суботици, члан
Динама Огњен Ђуришић освојио је друго место, али је у
укупном пласману био најбољи по броју освојених бодова, па је заслужио и победнички пехар.
Најмлађи џудисти Динама
учествовали су на меморијалном турниру „Милић Рашовић Миго”.
Златне медаље су освојили
Павле Ћосић, Павле Радивојевић, Дивна Милановић, Никола Долинга, Душан Станковић и Урош Ђуришић. Сребром су се окитили: Андреј
Ни нић, Лен ка Стан ко вић,
Александар Поповић, Никола Мир ко вић и Ми лош
Бошић, а бронзе су зарадили
Вукашин Станојковски, Вукашин Слав ко вић, Ни ко ла
Раданов и Никола Митић. Медаље за учешће на турниру
добили су Никола Видевић,
Да вид Ма мој ка и Вик тор
Јовановић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У УЛТРАМАРАТОНУ

БРОНЗА ЗА МИХАИЛА

Шесто коло Српске лиге група
„Војводина” поново је донело
половичан резултат, бар када
су тимови из нашег града у питању. Лидер на табели, Железничар, остварио је и шести
првенствени тријумф, док су
фудбалери Динама 1945 претрпели и четврти пораз у овогодишњем шампионату.
Популарна панчевачка „дизелка” не да трон. Прошлог викенда у Вршцу је одигран јужнобанатски дерби, у коме су
снаге одмерили тимови из врха првенствене табеле. Била је
то добра утакмица, у којој су
се прилике ређале на обе стране терена, а на крају је тријумфовао лидер из Панчева: ОФК
Вршац – Железничар 0:2 (0:0).

„Жеља” је имао теренску иницијативу и после вођства се није повукао, а коначан резултат
поставио је Бојан Трипковић у

У првом полувремену није било голова, али после одмора су
Данило Ковачевић и његови саиграчи заиграли још офанзивније, па су већ на самом почетку другог дела игре успели да
савладају голмана Вршчана. Акцију коју је започео Денис Илић
на најбољи начин је реализовао
Ђорђе Ивковић. Нападач Железничара се у 46. минуту одлично снашао у шеснаестерцу домаћина, па је „дизелка” повела.

75. минуту. Сјајно је извео слободан ударац, са више од двадесет метара пребацио је живи
зид Вршца, а лопта је погодила право место – леви угао голмана домаћих и завршила у
мрежи иза његових леђа.
Био је то погодак за коначних 0:2, али и за славље „Жељиних” симпатизера, којих је
било и на утакмици у Вршцу.
Шеф стручног штаба Железничара Душан Јеврић за дуел

у Вршцу поверење је поклонио
следећем саставу: Кнежевић,
Јанкулов, Аничић, Плавшић,
Трипковић, Башановић, Стојановић, Јовановић, Ковачевић,
Ивковић и Илић, а прилику су
добили и Брајовић, Миливојевић и Танасковић.
У недељу, 29. септембра, „дизелка” игра на свом терену. У
седмом колу Српске лиге „Војводина” у нашем граду ће гостовати Дунав из Старих Бановаца. Утакмица се игра на СЦу „Младост”, од 15.30.
Фудбалери Динама 1945 ни
у шестом колу трећег ранга
такмичења нису успели да обрадују навијаче. Момци које
предводи тренер Жарко Тодоровић прошлог викенда су у
Новим Бановцима претрпели
и четврти првенствени пораз:
Омладинац – Динамо 1945 2:1
(0:0).
Прво полувреме протекло је
у обострано офанзивној игри,
јер су прилике за гол имала
оба састава, али после првих
45 минута мреже су мировале.
Иако је „брзи воз” у друго
полувреме ушао са жељом да
још јаче нападне ривала, први
су до вођства стигли домаћи
фудбалери. У 55. минуту Дашић је после једног прекида

закачио лопту главом и послао
је у сопствену мрежу, па су Бановчани дошли до предности.
Панчевци су наставили да нападају, а упорност им се исплатила седам минута касније, када је Арнаутовић изједначио на 1:1. Ипак, Динамо 1945
није успео да издржи притисак Омладинца, који је потом
додао гас, а у 73. минуту стигао и до победоносног гола.
Први тренер Динама 1945
Жарко Тодоровић за овај меч
је извео екипу у саставу: Томић, Бо бар, Да шић, Чор да шић, Каришик, Недучић, Ахчин, Станић, Милојевић, Белић и Стојановски, а у другом
полувремену шансу су добили
и Арнаутовић, Нинковић и Петровић.
„Брзи воз” је тренутно у незавидној ситуацији, јер заузима четрнаесто место на табели, са четири бода, само једним више од последњепласираног Дунава. Наредног викенда Динамо 1945 игра пред својим навијачима, али не у суботу, како је то уобичајено, већ је
меч против Бечеја 1918 заказан за недељу, 29. септембар, у
15.30. Разлог померања термина лежи у чињеници да ће Панчево у суботу бити без воде.

МА ЛИ КИ НЕ ЗИ У ПО СЕ ТИ

Првенство Србије у ултрамаратону одржано је у суботу, 21. септембра, на Калемегдану. У трци на дванаест
са ти атле ти чар Ди на ма
Миха ил Шу ља осво јио је
бронзану медаљу, истрчавши за за да то вре ме 119
километара.
Михаил Шуља ће крајем
октобра учествовати и на Светском првенству у ултрамаратону, које ће бити одржано у
Француској. Он ће се надме-

тати у трци на 24 сата, што је
његова главна дисциплина.
Михаил Шуља је донедавно
био и рекордер Србије у овој
изузетно захтевној атлетској
дисциплини, са истрчаних 228
километара.
Сада је у завршној фази
припрема за Светско првенство, тако да је из пуног тренинга наступио на државном
шампионату, због чега бронзано одличје још више добија на значају.

НОВОСТИ С БАЗЕНА

МЛАДЕ НАДЕ
На затвореном базену СРЦ-а
„Језеро” у Кикинди прошлог
викенда одржан је међународни пливачки митинг под
називом „Младе наде 2019”.
На њему је учествовало 288
такмичара из 25 клубова из
БиХ, Хрватске, Мађарске, Северне Македоније, Румуније,
Словачке и Србије. У јакој
конкуренцији наступило је и
троје такмичара ПК-а Спарта из нашег града, које је предводио тренер Ненад Јовић.
У надметању јуниорки Ања
Јакимовски је освојила златну медаљу у трци на 100 м

На СЦ-у „Младост” у четвртак,
19. септембра, догодио се занимљив међународни сусрет у
коме је ФК Железничар угостио мале фудбалере из најмногољудније азијске земље.
Фудбалски савез провинције Тијенђин из Кине покренуо је иницијативу „Један
појас, један пут”, чији је заговорник и председник Народне Републике Кине Си
Ђинпинг. У оквиру те иницијативе, делегација из Кине,
коју чине селектовани играчи и тренери, као и руководство
провинције Тијенђин, посетила је ФК Железничар.
Генерација дечака и девојчица рођених 2009. године из
Кине одиграла је пријатељску утакмицу с домаћом екипом
ФК-а Мундијал. Током седмодневног боравка у Србији Кинези су били гости и Црвене звезде и Партизана.
– Настављамо сарадњу са успешним спортским колективом као што је Железничар. Тијенђин помно прати дешавања

у овом клубу. Надам се да ће
наша сарадња постати још
боља, а нарочито ако Железничар буде успео да се пласира у Прву лигу Србије –
рекао је Дарко Марић, представник делегације из Кине.
Резултат саме утакмице
био је у другом плану. Малишани су понели најлепше утиске из нашег града.
– С великим задовољством изашли смо у сусрет
жељи кинеске делегације да
посети наш клуб. Ово је само продужавање сарадње од пре
неколико година, када је и сениорска селекција Тијенђина
била наш гост. Надам се да ће у будућности наша сарадња
постати још квалитетнија. Сматрам да је наше пријатељство
с људима из Тијенђина добра прилика и за Панчево, како би
се сарадња са овом кинеском провинцијом проширила и ван
спортских активности – истакао је председник Железничара
Зоран Наунковић.

ТУРНИР У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШК-а „АЉЕХИН”

ШАХ НА ЧАРДАКУ

делфин. У групи дечака рођених 2010. године Михајло
Лазић је зарадио бронзу на
50 м делфин, док је у надметању осмогодишњака Вук Ранђеловић заслужио сребро у
трци на 50 м леђно.

Излетиште Чардак у Делиблатској пешчари протеклог викенда било је стециште најбољих
кадета Србије у шаху.
У прелепом амбијенту Шаховски савез Војводине и ШК „Аљехин” из Панчева организовали
су први у низу турнира који ће
нашим најбољим младим играчима служити као припрема за
европска и светска такмичења.
Играло се девет кола, а учествовало је чак шест државних
првака.

Победници по групама су:
Ивана Јовановић, Теодора Јау ко вић, Вар ва ра Вељ ко вић,
Алекса Величковић, Лука Ристић и Михајло Пасер, а одлич ном игром тре не ре је
одушевила осмогодишња Вера Вујовић.
Милица Амиџић (сребро) и
Вук Каначки (бронза) освојили су ме да ље за ШК „Аље хин”.
Тренери и шаховски педагози који прате рад млађих

категорија са одушевљењем су
подржали организацију овог

турнира. Ново дружење заказано је за новембар.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРИ ТАКМИЧАРА
– ТРИ МЕДАЉЕ
У Крушевцу је у суботу, 21.
септембра, одржано појединачно Првенство Србије у атлетици за пионире узраста до четрнаест година. АК Тамиш, предвођен тренером Зораном Коцићем, освојио је три медаље.
Сашка Раданов заслужила је
титулу шампионке Србије у брзом ходању на 1.000 м. Она је
убедљиво савладала све ривалке, с резултатом 5:05. Златну
медаљу у истој дисциплини заслужио је и Алекса Нертица.
Он је стазу од 1.000 метара
прешао за шест минута и шест

секунди. Сања Марић је друга
стигла на циљ у трци на 600 м,
с од лич ним ре зул та том од
1:38,15.
Са две златне медаље и једним сребром, Атлетски клуб
Тамиш био је најуспешнији
клуб из нашег града на овом
шампионату и један од најуспешнијих клубова у Србији у
категорији млађих пионира.

БИТЕВИЋ НА
СЕДМОМ МЕСТУ
Најбољи српски каратиста Слободан Битевић имао је прошлог викенда у Чилеу први наступ на почетку јесење такмичар ске се зо не. По што је из
оправданих разлога морао да
пропусти турнир Премијер светске лиге у Токију, Битевић је
учествовао на турниру Серије
А у Сантјагу.
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ДЕВОЈКАМА БОД НА СТАРТУ

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
недеља, 19 сати

Занимљива представа

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Крагујевац: РАДНИЧКИ – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН
Сомбор: СОМБОР–ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–РУМА
мушкарци
Пригревица: ПИК ПРИГРЕВИЦА – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БЕЧЕЈ 1918
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ
обе утакмице у недељу, од 15.30

и промену резултата. У 42. мину ту ЖРК Пан че во је имао
предност од три гола (21:18), а
два минута пре краја утакмице водио је са 26:24. На жалост
навијача домаће екипе, брзоплетост у нападу и грешке у
одбрани довеле су до рукометног ремија на отварању нове
сезоне у Супер Б лиги.
– Штета је што нисмо освојили цео плен. Имамо нову
екипу, која није успела да се
отргне притиску које носи прво коло. Добро смо отворили
утакмицу, имали иницијативу,

али нисмо успели да издржимо до краја. Мислим да је меч
био врло занимљив за гледање и да је публика могла да
ужива. Промашили смо много зицера, чак три пенала, а
последњи гол смо примили
шест секунди пре краја утакмице. Шта је – ту је. Идемо
даље. Морамо још да растемо
као екипа. Потребне су нам
утакмице како бисмо постали
бољи, па сам сигуран да ћемо,
како време буде одмицало, постајати све уигранији и сигурнији – рекао је после утакмице

први тренер ЖРК-а Панчево
Марко Крстић.
Домаћи тим је играо у саставу: Милица Илић, Зорана
Марковић, Тијана Симић (четири гола), Невена Џелајлија
(три), Теодора Станојевић, Тамара Петковић (девет), Марија Митрић (шест), Светлана Ничевски (два), Анастазија Јамбрушић, Тијана Ристић, Ивона
Пешић, Александра Васић и
Марија Ракиџић (један гол).
Панчевкама наредног викенда пред сто ји го сто ва ње у
Крагујевцу.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: КИКИНДА 1909 – БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–БАНАТ
недеља, 15.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ
Војловица: ВОЈЛОВИЦА 2018 – СЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ОМЛАДИНАЦ 1927
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – МЛАДОСТ
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

ТРАДИЦИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ У БАДМИНТОНУ

БЕОГРАД У ЗНАКУ ПАНЧЕВА
Традиционални турнир „Трофеј Београда 2019”, који је одржан 21. и 22. септембра у Националном бадминтон центру
на Ади Циганлији, окупио је
преко сто такмичара из дванаест клубова из Србије.
Првог дана су одржани А, Б
и Ц турнири за сениоре, на којима су панчевачки играчи били изузетно успешни.
На А-турниру Стефан Мијатовић, члан Бадминтон клуба
Панчево, освојио је бронзано
одличје у категорији мушког
дубла у пару с Луком Милићем из Крагујевца. Одлични су
били и такмичари Динама. Најуспешнија играчица Б-турнира била је Марија Самарџија,
освојивши златну медаљу, док
је Дејан Милошевић зарадио
бронзу. Катарина Виг се окитила сребром на Ц-турниру, а
Нађа Поповић је освојила бронзано одличје.
Другог дана су се надметали јуниори. Најуспешнија так-

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ДОЛОВО 30:18
мушкарци
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ЈАБУКА
21:22
Долово: ДОЛОВО–ТСК
33:21
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

23:29

Фудбал
мичарка из нашег града била
је Ма ша Алек сић, чла ни ца
Бад мин тон клу ба Пан че во,
освојивши злато у конкуренци ји де вој чи ца до пет на ест

година. У истој узрасној категорији Михајило Виг (БК Динамо) и Петар Радонић (БК
Панчево) освојили су бронзане медаље. Најмлађи освајач

медаља из Панчева је Бошко
Јаковљевић, члан БК-а Динамо, који је заслужио бронзу у
конкуренцији дечака до једанаест година.

ВИКЕНД ОКИЋЕН ТРОФЕЈИМА
На Првенству Србије за млађе
пионире, одржаном у суботу,
21. септембра, на атлетском
стадиону у Крушевцу, АК Панонију из нашег града представљало је троје атлетичара.
Владимир Мирков је заузео
четврто место у брзом ходању
на 1.000 м иако се надметао са
две године старијим ривалима. Хана Јарамаз се пласирала
међу првих четрнаест такмичарки у трци на 600 м, а најбољи резултат за свој клуб постигао је Занди Штркаљ. Он је
у трци на 300 м освојио бронзану медаљу, с новим личним
рекордом, који сада износи
46,17 секунди.
Већ у недељу, 22. септембра,
атлетичари Паноније били су
на новом великом искушењу.
Учествовали су на Отвореном
првенству Војводине за старије јуниоре. Клуб из нашег града пред ста вља ло је осам
атлетичара, а освојено је осам
медаља.

22:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД 26:26

СЈАЈАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКЕ ПАНОНИЈЕ
Боба је на старту остварио
сигурну победу над такмичаром из Перуа, да би у другом
колу, с минималних 1:0, изгубио од увек незгодног Бендиаба, такмичара из Француске,
који је уласком у финале „повукао” Битевића у реперсаж.
Слободан је у реперсажу један
меч добио без борбе, због повреде ривала, али је потом изгубио од домаћег борца, па је
на крају морао да се задовољи
пласманом на седмо место.
Нови наступ у оквиру Премијер лиге Битевић ће имати
већ почетком октобра у Москви.
Најбољи кадети, јуниори и
млађи сениори Карате клуба
Динамо учествоваће идућег викенда на Првенству Војводине
у Новом Бечеју.

Овог викенда
Рукомет

Домаће играчице
ближе победи

Првенствена трка за бодове
стартовала је и у Супер Б лиги
за жене. Рукометашице Панчева су у првој рунди шампионата угостиле великог ривала
ОРК Београд, а после шездесет минута није било победника – 26:26 (15:15).
Била је то врло занимљива
рукометна представа, у којој су
гледаоци могли да уживају, а
навијачи домаћег тима да жале за изгубљеним бодом, јер су
Невена Џелајлија и њене другарице биле ближе освајању целог плена.
Девојке које предводи тренер Марко Крстић одлично су
„отвориле” утакмицу. Већ у петом минуту на семафору је писао резултат 4:1, у дванаестом
је било 7:3, а у 17. минуту и
10:7. Ипак, до краја првог полувремена Београђанке су успеле да се извуку из неугодне
ситуације, па се на одмор отишло с нерешеним резултатом
– 15:15.
Наставак меча поново је донео доминацију домаћег тима.
Рукометашице Панчева су опет
успоставиле контролу над утакмицом, заиграле офанзивније
и постале ефикасније, а такав
однос снага на терену донео је

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 2:1
Вршац: ОФК ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР
0:2
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС

0:3
2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – РАДНИЧКИ (К)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК

3:0
1:0
0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ЈЕДИНСТВО
Сефкерин: ТЕМПО – ВОЈЛОВИЦА 2018
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

3:1
1:1
0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ

2:1
1:3
0:3

ШАХОВСКИ КУТАК

Slate
8
7
6
5
4

У дисциплини бацање копља
Анђела Кићовић је освојила
сребрну, а Лајчи Штркаљ бронзану медаљу. У трци на 100 метара Дамјан Чикић се окитио
сре бр ним од лич јем, док је
Александар Дугић био шести у
трци на 400 м, али с новим
личним рекордом у тој дисци-

плини. Урош Остојин је заслужио бронзану медаљу у трци
на 800 м, а онда је на ред дошла трка штафета на 4 x 100
метара. Екипа Паноније у саставу: Лајчи Штркаљ, Миља
Остојин, Јелена Грујичић и Ана
Драгојевић освојила је сребрну медаљу у конкуренцији три

до четири године старијих такмичарки.
Тренери који су заслужни за
ове успехе јесу Саша Стојиловић, Владан Леу и ментор за
дисциплину бацање копља, наш
рекордер и тренер из Смедеревске Паланке Ненад Милинковић.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг2)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

МЕЂУНАРОДНО НАДМЕТАЊЕ У ЏУДУ

ТУРНИР МАЛИХ ШАМПИОНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сјајна организација ЏК-а
„Академија Јочић”
Учествовало 500
малих бораца
Традиционално међународно такмичење „Турнир малих шампиона”, које организује ЏК „Академија Јочић” из Старчева, ове године је превазишло очекивања и највећих оптимиста.
У недељу, 22. септембра, Хала спортова на Стрелишту била је претесна да
прими све заинтересоване родитеље,
пријатеље и љубитеље џудо- спорта како би бодрили најмлађе борце, којих се
у нашем граду окупило око 500 из пет
држава.
У Панчеву су гостовали џудисти из:
Бугар ске, Румуни је, Цр не Го ре, Ре публике Српске и Србије, а подршку
ЏК-у „Академија Јочић” у организацији овог такмичења дала су рекордна
52 клуба.

Материјали

Сјајну организацију турнира похвалили су сви учесници, а председник судијске комисије Џудо савеза Србије Бог-

ОД ЛИЧ НИ КА ЧА РЕВ ЦИ
На „Турниру малих шампиона” у Панчеву учествовали су и такмичари ЏК-а
Јединство из Качарева.
Златне медаље су освојили Ива Лотина и Илија Анђеловић, а Кристијан
Лехни се окитио бронзом.
С три победе и два пораза, Оливер Пољак је заузео пето место у најбројнијој категорији на такмичењу.

дан Шујица истакао је да је ово био најорганизованији и најквалитетнији турнир за млађе узрасне категорије до сада.
У заиста великој конкуренцији наших најјачих клубова, али и џудо-колектива из иностранства, свака победа
је била велика и драгоцена.
– Неколико бронзаних медаља и једно сребро у конкуренцији млађих полетараца за нас не би био добар резултат
да у конкуренцији млађих пионира Петар Новаковић није показао своју доминацију освајањем златног одличја у
категорији до 66 кг. Мени је такође
веома важно да Петар подиже своју
форму за предстојећа првенства Војводине и Србије, где од њега свакако
очекујем најбоље резултате. Петар Стојић је изгубио у мечу за бронзу, не сумњам да ће он заблистати на такмичењима која нам предстоје. Све у свему,
био је ово празник џудо-спорта у Панчеву и турнир на коме могу да позавиде и највећи критичари. Пред нама је
сада тежак задатак, а то је да наредни
„Турнир малих шампиона” буде још
успешнији – рекао је први човек ЏК-а
„Академија Јочић” из Старчева Мирослав Јочић.
Заиста је вредело у недељу, 22. септембра, бити у панчевачком „храму
спорта”. Сви учесници растали су се са
само једном жељом: да се и догодине
виде на истом месту.
А. Живковић

Гумени метак не пробија кожу.
Осим ако је она од свиле.
Оловни се забија у дрво.
Или га пробија, уколико је труло.
Слаба реч не може ништа ни свиленом ни трулом.
Јака може шта хоће, коме и чему год хоће.
Зато је важно промишљати.
И испуцати је у правом моменту.

Жива струја
Најјаче тресе грозница, жеља, жудња.
За све појавности знања.
Поређане речи које упијам, да ли су праве?
Оно што одашиљем, има ли снагу струје?
Мисле ли на мене моје мисли? Ко сам?
Постоји ли крај, да ли је мој дух сада жив?
Да ли ту особу интересујем колико и она мене?
Да ли је уопште занимам?

ТАКМИЧЕЊЕ МАКЕТАРА У ЧАЧКУ

ЧЕТРНАЕСТ ОДЛИЧЈА, СЛЕДИ КРАЉЕВО
Чланови Макетарског клуба „Др Владимир Алексић” из нашег града освојили су четрнаест одличја у различитим
категоријама на великом такмичењу
одржаном прошлог викенда у Чачку.
У групи јуниора у категорији Ј-1 Михајло Вујовић је освојио златну медаљу
за макету „mirage 2000 D”, у категорији
Ј-2/1 тријумфовао је Александар Дренча с макетом „летов Ш-231”, Петар Цветковић је зарадио сребро за макету „Fokker Dr -1”, а бронзе су заслужили Душан Велимиров и Михајло Вујовић за
макете „шкода Д-1”. У категорији Ј-2/2
Петар Цветковић је био најбољи с макетом FW-190, а Александар Дренча је
за исти модел авиона освојио бронзану
медаљу. У категорији Ј-3 Михајло Вујовић се окитио златом за макету ZIL157, док је Петар Цветковић освојио
сребрну медаљу за макету „Hummer”. У
категорији Ј-4 Петар Цветковић се окитио брон за ним од лич јем за ма ке ту
„абрамс”. Петар Цветковић је победио
с макетом „Polikarpov I-16”, док је сре-

Фокус

брно одличје однео Александар Дренча
за хеликоптер EC-135. Обојица су се
надметала у категорији Ј-5.
У сениорској конкуренцији бронзане
медаље освојили су Дејан Цветковић у

категорији диорама 1/35 и Александар
Стојановић у категорији диорама 1/72.
Макетари из нашег града већ 28. септембра учествоваће на такмичењу у
Краљеву.
А. Ж.

Не изгледа исто та лепота кад промениш перспективу.
Што не значи да више није дивна.
Да мање вреди.
Не, само је проматрач другачији.
Нешто важно је већ увидео, па мења фокус.
Тражи нешто ново, вреба изненађења, можда и узалуд.
Океј, само да не изгуби оштрину.
Подсетник: себи постављај тешке задатке.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Александар
Оберкнез,
гимназијалац:
– Током викенда
планирам да
излазим
с друштвом.
Учићу, такође.

Маша Вучковић,
гимназијалка:

Иван Орашанин,
гимназијалац:

– Вероватно ћу
оба дана провести
учећи. Ићи ћу и
на тренинге,
а можда ћу и изаћи.

– Ићи ћу на
рођендан, па ћу
мало да се опустим.
За учење
има времена.
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