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НЕ ТЕЧЕНЕ ТЕЧЕ

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 ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање 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 но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „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 за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.
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О ПРОТОКОЛУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ С ДУШАНКОМ СТЕПАНОВ

Голубија
посла

Птице су, изгледа, много више
налик људима но што се на пр-
ви поглед чини. Једно јато го-
лубова, посебно упадљиво по
томе што су сви одреда при-
мерци у њему беле боје, већ го-
динама се може приметити на
крову исте куће на Тргу муче-
ника. 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, ко-
јима крила дају сву слободу
овог света да живе на било ко-
јој тачки на планети, годинама
остају на једном те истом ме-
сту. Шта ли то чини да се ти
симболи мира осећају привид-
но везаним баш за ту грађеви-
ну, те црепове и тај пар димња-
ка? Је ли то, као код људи,
страх од изласка из зоне ком-
фора? 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 нека-
ква држављанства и пасоши
Европске уније? Или и њих с
неке голубије телевизије убеђу-
ју 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 све-
сни и пита ли се ово исто? Пла-
чу ли и за нама пространства у
која се плашимо да полетимо
држећи се слепо свог „безбед-
ног” 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 пријате-
ље. 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 – по-
казују подаци Европског стати-
стичког завода. Месечно је то
4.250 људи; годишње 51.000.
Истраживање америчке органи-
зације „Галуп” најављује да би
чак 25 одсто школоване и мла-
ђе популације наредних година
могло да напусти ову земљу.
Поврх свега, и Немачка је огла-
сила да тражи чак милион
радника из области грађевинар-
ства, 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.

Ве шти на пли ва ња кроз
пра ви ло пред но сне ли сте

Не ко ће од мах отво ри ти
по клон, а не ко с Да ле ког
ис то ка ће исто то тумачити
као из раз по хле пе

Пре рав но два де сет го ди на Ду шан ка
Бе ка Сте па нов на пу сти ла је РТС, на
ком је ра ди ла као ор га ни за тор ка про -
гра ма, и до шла у Град ску упра ву да
би ка ри је ру на ста ви ла као, на род ски
ре че но, шеф про то ко ла. Ту је и да нас,
с тим што се по сле про ме не си сте ма -
ти за ци је то рад но ме сто са да зо ве са -
вет ник за по сло ве про то ко ла при Се -
кре та ри ја ту за скуп штин ске по сло ве,
по сло ве гра до на чел ни ка и Град ског
ве ћа.

То ком две де це ни је са ра ђи ва ла је
са шест пред сед ни ка оп шти не од но -
сно, по што је Пан че во до би ло ста тус
гра да, гра до на чел ни ка. До пра ти ла је
и ис пра ти ла не бро је но мно го де ле га -
ци ја из зе мље и ино стран ства ко је су
до ла зи ле у наш град. Ду шан ка и те
ка ко има шта да ка же...

Вр ста по ли тич ког бон то на

Бе ка је ди пло ми ра ла на Фа кул те ту
драм ских умет но сти. По сле ан га жма -
на на на ци о нал ној те ле ви зи ји, од мах
по сле бом бар до ва ња – ју ла 1999, по -
слов но се вра ти ла у свој град, тј. ње -
гов епи цен тар. При ча:

– Ни ка да у исто ри ји Пан че ва ни је
по сто ја ла то ли ка по тре ба за тим ка -
дром као та да: оп шти ну су сва ко днев -
но по се ћи ва ле но ви нар ска еки пе, де -
ле га ци је при вред ни ка, по ли ти ча ра...
Про то кол у ло ка лу има ви ше ор га ни -
за ци о них еле ме на та, тј. зах те ва за ор -
га ни за ци ју од ре ђе них ко ра ка у од но су
на оно што су по тре бе др жав ног ди -
пло мат ског про то ко ла, ко ји је на стао
на ни воу вла да ра, из древ них ри ту а ла
и це ре мо ни ја; с вре ме ном се раз вио
та ко да пре све га омо гу ћа ва без бед ност
до ма ћи на, а да го сту пру жа исту ту си -
гур ност. На др жав ном ни воу стра хо -
ви то мно го во ди се ра чу на, на при мер,
о ран гу го сти ју, кик се ви су за бра ње ни,
јер гре шке у про то ко лу мо гу да иза зо -
ву и ди пло мат ске скан да ле и за те за -
ња. На ло кал ном нивоу ни су то ли ко
че сте по се те ви со ких др жав них функ -
ци о не ра ко ји мо ра ју има ти та кав про -
то ко лар ни трет ман, већ овај по сао има
ви ше слич но сти с оним ко ји сам оба -
вља ла на те ле ви зи ји.

С вре ме ном про фе си о на лац учи
осно ве про то ко ла: ра ди се, пре све га,
о ве шти ни пли ва ња кроз пра ви ло пре -
се ан са – пред но сне ли сте. Хај де да
про ба мо да де фи ни ше мо шта је про -
то кол. Ду шан ка Сте па нов је спрем на:

– То је ме ђу на род но усво јен си стем
уч ти вог по на ша ња, ко ји ни је исто што
и бон тон. Он тре ба да обез бе ди свим
уче сни ци ма с функ ци јом у не ком до -
га ђа ју да осе те и ви де из ра зе по што -
ва ња: од ре ђен трет ман, ме сто на ком
ће се де ти, по зи ци о ни ра ње у сме ро ви -
ма кре та ња у од но су на дру ге осо бе...

СИСТЕМ УЧТИВОГ ПОНАШАЊА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Припрема.

Ових дана, у граду.

Снимио: Милан Шупица

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Про то кол је на чин да се ци ви ли зо ва -
но из бег ну про из вољ но сти, као и не -
су гла си це из ме ђу функ ци о не ра, уче -
сни ка у кур то а зном или по ли тич ком
ску пу, с об зи ром на то да сви они има -
ју оче ки ва ња у ве зи с трет ма ном пре -
ма се би. У том сми слу про то кол је вр -
ста по ли тич ког бон то на, при че му се
од оног кла сич ног раз ли ку је по то ме
што не пре по зна је ни пол ни ста рост.
То се узи ма у об зир са мо ако се до го -
ди да по сто ји ви ше уче сни ка истог ди -
пло мат ског ран га.

Али про то ко лар на ди стинк ци ја пра -
ви се због кул ту ро ло шких раз ли ка.

По клон као из раз ми та

Не при ме њу ју се иста пра ви ла по на -
ша ња ка да су у пи та њу љу ди с Да ле -
ког ис то ка или из арап ских зе ма ља.

– У за ду же ња про то ко ла спа да и
раз ме на по кло на. Ту по сто је ве ли ке
раз ли ке. Не где се по кло ни под ра зу -
ме ва ју већ при ли ком пр вог су сре та, а
дру где, на при мер у ви со ко ко руп тив -
ним др жа ва ма или у кон так ти ма с
пред став ни ци ма тих зе ма ља – по кло -
ни се из бе га ва ју ка ко се не би ту ма -
чи ли као из раз ми та или ко руп ци је.
Ка да је реч о арап ским др жа ва ма, не
са мо ал ко хол већ би ло шта што га са -
др жи, по пут пар фе ма, ни је уч ти во да
се да на по клон, то се сма тра увре -
дом. То ва жи и за пред ме те ко ји на
се би има ју људ ски лик, као и за би ло
шта од сви ле – об ја шња ва Бе ка.

По сто је и пра ви ла и при руч ни ци о
то ме ка ко и ка да се уру чу ју по кло ни;
уз то, не ко ће од мах отво ри ти по клон,
а не ко с Да ле ког ис то ка ће исто то ту -
ма чи ти као из раз по хле пе.

– Ле по је ка да су по кло ни не ка кав
штос. Се ћам се ка да је је дан гра до на -
чел ник Пан че ва, од го ва ра ју ћи на пи -
та ње де ле га ци је фран цу ског гра да Бу -
лоњ Би јан кур, ко ја нам је до ла зи ла у
го сте, о то ме шта Пан че ву тре ба и шта
да нам до не су, ре као: по ло ван ау то -
бус за де цу. Ка да су сти гли, пру жи ли
су му ма ли деч ји ау то бус, играч ку на
ба те ри је, што је би ло скроз шме кер -
ски, јер је пра ви бус, ко ји и да нас ко -
ри сти Спорт ски са вез за пре воз де це,
убр зо сти гао из Фран цу ске, па је
играч ка би ла штос-на ја ва. По ку ша ли
смо да уз вра ти мо на сли чан на чин:
са вр ше ну ре пли ку та љи га, је дан кроз
је дан, узе ли смо у ТОП-у и по кло ни -
ли на шим го сти ма. Сви де ло им се, све
се ле по укло пи ло – се ћа се Ду шан ка
и до да је да по сто је кул ту ре у ко ји ма
се по кла ња ње при ли ком по се та сма -
тра на си љем над њи хо вом во љом, од -
но сно да знак па жње до ма ћи на уме
да бу де кон тра про дук ти ван: гост се не
да ру је ако је до шао пра зних ру ку.

Ипак, пре ма ње ним ре чи ма, нај че -
шћи парт не ри на шег гра да су љу ди
ко ји шту ју слич не кул ту ро ло шке обра -
сце. Код та квих по се та по сао осо бе за -
ду же не за про то кол не што је јед но -
став ни ји.

– Мој за да так је да про ве рим да ли
је обез бе ђен пар кинг за го сте, с ко ле -
ги ни ца ма ко је се ти ме ба ве до го ва -
рам се око про сто ра у згра ди Град ске
упра ве у ко ме ће би ти одр жан са ста -
нак, ка да је то нео п ход но, тре ба да ан -
га жу јем пре во ди о ца и пре до чим му
шта су те ме ка ко би се при пре мио,
ако се иде на ру чак, да у ре сто ра ну
ре зер ви шем ме ста за по тре бан број
го сти ју, да ви дим да ли је све у ре ду с
пре во зом... Увек по сто је де та љи о ко -
ји ма тре ба во ди ти ра чу на – ка же Бе -
ка Сте па нов.

Про тест на но та због се де ња

За пан че вач ки про то кол са да је пе ри од
нај ве ће ак тив но сти – бли же се пра зни -
ци и Дан гра да. Ду шан ка илу стру је:

– У окви ру при пре ма, мо ја је оба ве -
за да об ја вим јав ни по зив гра ђа ни ма
да пред ло же кан ди да те за ла у ре а те Но -
вем бар ске на гра де. Пред ло ге умно жа -
вам чла но ви ма жи ри ја и да јем им их
да има ју вре ме на да их про у че, за ка зу -
јем све ча ну сед ни цу, ша љем по зи ве за
њу на уо би ча је не адре се: љу ди ма ко ји
уче ству ју у дру штве но-по ли тич ко-еко -
ном ском жи во ту гра да. Обез бе ђу је мо
ке те ринг, до че ку је мо го сте из дру гих
др жа ва и гра до ва, ор га ни зу је мо им
сме штај и бо ра вак, за ни мљи во сло бод -
но вре ме... Про то кол пра ви и пре се анс,
рас по ред се де ња. Ни шта не из ми шља -
мо, по сто је уни вер зал на пра ви ла ка ко
се то ра ди: не сме мо да до ђе мо у си ту -

а ци ју да не ког го ста не ува жи мо, мо -
ра мо да по шту је мо њи хо ва пра ва.

Бе ки су ко ле ге при ча ле да је на јед -
ном све ча ном обе ду у Бе о гра ду до шло
до ма лог скан да ла.

– На ње му су би ле ди пло ма те са сво -
јим су пру га ма. Пра ви ло је да брач ни
па ро ви ни ка да не се де јед но по ред
дру гог, ка ко би ко му ни ка ци ја би ла ди -
на мич ни ја. Исто вре ме но, пра ви ло је
и да су пру га ам ба са до ра има пра во да
се ди на јед на ком бро ју сто ли ца уда -
ље но сти од до ма ћи на. Ипак, по сто је
си ту а ци је ка да се пра ви ла мо ра ју до -
не кле про ме ни ти; раз лог за то у овом
слу ча ју би ла је чи ње ни ца да се го во -
ри ло не ко ли ко је зи ка за сто лом, па су
због ефект ни је ко му ни ка ци је на пра -
ви ли ма лу ро ка ду. Ме ђу тим, су пру га
јед ног од при сут них ам ба са до ра уред -
но је из бро ја ла сто ли це и уви де ла да
њен муж и она ни су сме ште ни по пре -
се ан су. За то је на пи са ла про тест ну но -
ту да ни је би ла ува же на ка ко до ли ку -
је и по сла ла ју је ор га ни за то ри ма, ко ји
су мо ра ли да при зна ју свој про пуст без

об зи ра на то што је са ста но ви шта про -
то ко ла све би ло оправ да но – на во ди
Ду шан ка и до да је да се и на ова квим
слу ча је ви ма учи.

Из соп стве ног два де се то го ди шњег
ис ку ства из два ја до га ђај из го ди не у
ко јој је Мајкл Да вен порт, та да шњи
шеф де ле га ци је ЕУ у Ср би ји, до био ти -
ту лу по ча сног гра ђа ни на Пан че ва. Тре -
ба ло је да про грам це ле све ча не сед -
ни це на пра ве про фе со ри и уче ни ци
Гим на зи је, њих сто ти нак! По што је на

гим на зи јал ским пред ста ва ма увек то -
ли ка гу жва да се сто ји и по ход ни ци -
ма Кул тур ног цен тра, Бе ка је мо ра ла
да за мо ли ди рек то ра да суп тил но пре -
не се ро ди те љи ма и при ја те љи ма ђа ка
да ни су по зва ни, јер про сто не ма ме -
ста и за њих и за све зва ни це. Та да је
пр ви и по след њи пут у по зив ни ца ма
за Дан гра да ста ја ло да их тре ба оба -
ве зно понети са со бом.

Све је про шло без ин ци де на та и ка -
ко тре ба. Ако се не ра чу на то што је
не ко ли ко љу ди ис пред КЦП-а про те -
сто ва ло због Да вен пор то вог про гла -
ше ња за по ча сног гра ђа ни на. Али то
је већ по ли ти ка, ни је чист про то кол...

С. Трај ко вић

Душанка Степанов

Заставе, симбол међудржавних протоколарних сусрета

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.
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НЕ ДЕ ЉА ГЛУ ВИХ

Же ли те ли да на у чи те
зна ков ни је зик?

У обе ле жа ва њу Ме ђу на род -
не не де ље глу вих и на глу -
вих (24. до 30. сеп тем бар)
сва ке го ди не уче ству је и Ме -
ђу оп штин ска ор га ни за ци ја
глу вих и на глу вих из Пан -
че ва. Њени чланови из укуп -
но пет оп шти на дру жи ће се
у про сто ри ја ма сво је ор га -
ни за ци је 26. сеп тем бра, док
ће 28. сеп тем бра, за јед но
оти ћи на из лет до Сре бр ног
је зе ра и го лу бач ке твр ђа ве.

Поче ће да ра ди и „Шко -
ли ца зна ков ног је зи ка”,
током које сви на ши су гра -
ђа ни могу да бес плат но на -
у че зна ков ни је зик. Пр ви
јав ни час би ће одр жан 1.
ок то бра, од 18 са ти, у Ули -
ци ца ра Ла за ра 23. Том при -
ли ком ће сви они ко ји бу ду
за ин те ре со ва ни да на ста ве
да уче овај по се бан је зик
доби ти до дат не ин фор ма -
ци је о тер ми ни ма на ред них
ча со ва. Д. К.

ТРА ГЕ ДИ ЈА

Пре скока најавила
са мо у би ство

Де вој ка К. Р., ро ђе на 2000.
го ди не, с по след њим пре би -
ва ли штем у Пан че ву, по ги -
ну ла је у но ћи из ме ђу 22. и
23. сеп тем бра од по сле ди ца
па да с де ве тог спра та згра де
у Ка ра ђор ђе вој ули ци.

По зи ва ју ћи се на окру же -
ње пре ми ну ле де вој ке, ме -
ди ји твр де да је К. Р. има ла
про бле ма с деч ком, да се
коб не ве че ри по сва ђа ла с
њим и да је то раз лог за са -
мо у би ство. На во ди се и да
је на дру штве ним мре жа ма
на ја вљи ва ла тај чин, те да у
згра ди у Ка ра ђор ђе вој ни је
ста но ва ла, већ да је ту до -
шла с на ме ром да се уби је.

Уко ли ко вам је по треб на
пси хо ло шка по др шка, сва -
ког да на мо же те по зва ти во -
лон те ре цен тра „Ср це”, од
17 до 23 са та, на број те ле -
фо на 0800-300-303, или им
се обра ти те меј лом на va-
nja@ centarsrce.org.

Град ска од лу ка
предви ђа да се
станови гре ју 
од 15. ок то бра 
до 15. апри ла

При пре ме за но ву греј ну се зо -
ну су у то ку, а пре ма ва же ћој
град ској од лу ци о на чи ну снаб -
де ва ња ку па ца то плот ном енер -
ги јом, тре ба ло би да ра ди ја то -
ри по ста ну то пли 15. ок то бра.

Пред ви ђе но је да се зо на тра -
је до 15. апри ла. На про ме ну
ових ро ко ва мо же ути ца ти је -
ди но спољ на тем пе ра ту ра.

Снег у ма ју

На и ме, пре ма по ме ну тој од лу -
ци, греј на се зо на мо же по че ти
нај ра ни је 1. ок то бра под усло -
вом да днев на тем пе ра ту ра то -
ком три уза стоп на да на не пре -
ђе два на е сти по де љак Цел зи -
ју со ве ска ле, на осно ву из ве -
шта ја ме те о ро ло шке ста ни це у
Пан че ву ко ја при па да Ре пу -
блич ком хи дро ме те о ро ло шком
за во ду Ср би је. Из истих раз ло -
га се зо на се мо же про ду жи ти
нај ка сни је до 30. апри ла. Ове
го ди не смо, ме ђу тим, ви де ли
снег у ма ју, па је „Гре ја ње” због
не у о би ча је но ни ских тем пе ра -
ту ра за овај про лећ ни ме сец
по но во по кре ну ло сво ја по стро -
је ња и до гре ва ло ста но ве у ве -
чер њим са ти ма и на кон по -
след њег да на апри ла.

ЈУ БИ ЛЕЈ

Бри га да ко ја се пам ти

Про шло го ди шњу се зо ну
упам ти ли смо и по пре ки ди ма
у снаб де ва њу гре ја њем у цен -
тру, на Со да ри и на Стре ли -
шту, ка ко због ха ва ри ја, та ко и
због то га што је кра јем но вем -
бра у то пла ни на Со да ри, усред
се зо не, мон ти ран ве ли ки ко -
тао. Оста је нам да се на да мо
да ова квих не при јат но хлад -
них из не на ђе ња то ком пред -
сто је ћих ме се ци не ће би ти.

Ни шта на сво ју ру ку

За по сле ни у „Гре ја њу” тре нут -
но ра де на пу ње њу ин ста ла ци -
ја и от кла ња њу свих ус пут них
ква ро ва, а тих ин тер вен ци ја
има мно го.

Из „Гре ја ња” апе лу ју на гра -
ђа не да то ком пу ње ња греј не
мре же не оба вља ју нео вла шће -
но ин тер вен ци је на уну тра шњим

ин ста ла ци ја ма. При ме ра ра ди,
има су гра ђа на ко ји са ми од зра -
чу ју си стем, што не би тре ба ло
да чи не бу ду ћи да се пу шта њем
ва зду ха сма њу је во да у си сте му
и нео п ход но га је до пу ни ти. Та -
ко се про блем са мо про ду бљава,
па тај по сао тре ба пре пу сти ти
струч ним ли ци ма из „Гре ја ња”.

Ква ро ве и дру ге про бле ме у
ве зи с гре ја њем по тро ша чи мо -
гу при ја ви ти над ле жним слу -
жба ма по ме ну тог ко му нал ног
пред у зе ћа на те ле фон 315-400.

Ви ша це на

Ина че, од 13. ју ла ове го ди не
за ко ри сни ке ко ји услу гу гре -
ја ња пла ћа ју по ме тру ква драт -
ном, при ме њу је се но ва це на,
ви ша за 6,2 од сто.

За ква драт ни ме тар стам бе -
ног про сто ра гра ђа ни из два ја ју

5,83 ди на ра ви ше, што зна чи да,
уме сто до са да шњих 94,14 ди на -
ра, пла ћа ју 99,97 ди на ра, од но -
сно, са ура чу на тим ПДВ-ом,
109,97 ди на ра, уме сто 103,55
ди на ра. При ме ра ра ди, за стан
од 52 м2 укуп но по ве ћа ње це не
из но си 303,16 ди на ра, док је за
стан од 66 м2 ра чун ви ши за
384,78 ди на ра. У „Гре ја њу ” ка -
жу да це на да љин ског гре ја ња у
Пан че ву ни је ме ња на ско ро шест
го ди на и да је ко рек ци ја би ла
не ми нов на и нео п ход на, с об -
зи ром на то да је це на га са, је -
ди ног енер ген та град ских то -
пла на, од ја ну а ра 2018. до ја ну -
а ра 2019. го ди не по ве ћа на чак
за 29,4 од сто, као и да је тенден -
ци ја ра ста це не овог енер ген та
при сут на и у 2019. го ди ни.

ЈKП „Гре ја ње” и да ље одо -
бра ва по пуст од пет од сто
грађа ни ма ко ји ре дов но из -
ми ру ју ра чу не до 20. у те ку -
ћем ме се цу.

Д. Ко жан

ЈЕСЕН ЈЕ ПОЧЕЛА 23. СЕПТЕМБРА

Прогноза: пред нама су умерено хладни дани

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

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра ду
не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

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

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

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

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

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

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

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

Ако температура три дана буде испод 12 степени,
испорука топлотне енергије почеће раније

НА ПРА ГУ НО ВЕ ГРЕЈ НЕ СЕ ЗО НЕ

КА ДА ЋЕ РА ДИ ЈА ТО РИ ПО СТА ТИ ТО ПЛИ?

Јесен је и формално стигла 23.
септембра, а протекла седмица
била је баш у складу с календа-
ром – тмурна и хладњикава. А
како ће бити наредних месеци?

Унајкраће: прва половина је-
сени биће релативно топла и
сува, друга – кишовита, док се
први снег очекује крајем но-
вембра или почетком децембра.

Ово је закључак документа
„Климатски сезонски изгледи
у Србији” који је публиковао
Републички хидрометеороло-
шки завод, а који се бави дуго-
рочном временском прогнозом
за јесен и надолазећу зиму.

Према овој прогнози РХМЗ-
а, вредности средње сезонске
температуре ваздуха до 30. но-
вембра биће од 11 до 14 степе-
ни, а у вишим пределима од
шест до 10.

У периоду од 1. септембра
до краја новембра број дана то-
ком којих максимална темпе-

ратура достиже или прелази 25
степени биће од 15 до 22 у ни-
жим пределима, а на планина-
ма 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 темпе-
ратурама до или испод нуле.

Према овој прогнози, друга
половина јесени, нарочито

новембар, биће далеко кишо-
витија: до краја новембра биће
између 22 и 30 кишних дана, а
у брдско-планинским предели-
ма до 40 дана с кишом.

Први снег се може очекива-
ти крајем новембра или почет-
ком децембра – прогнозира
РХМЗ.

С друге стране, зимска тем-
пература ваздуха од 1. новем-

бра до 29. фебруара кретаће се
у границама просека.

„Средња сезонска темпера-
тура ваздуха биће од нула до
четири степена, а у вишим пре-
делима од минус четири до ми-
нус два. Током фебруара по-
стоји могућност за појаву та-
ласа хладноће. Број мразних
дана биће од 40 до 65 у нижим
пределима, а у брдско-планин-
ским пределима од 70 до 90
дана”, подвлаче у РХМЗ-у и
додају да ће број дана с пада-
винама бити од 31 до 40, а на
планинама до 50.

У РХМЗ-у дугорочно прог-
нозирају да ће надолазећа зи-
ма од 1. децембра до 29. фе-
бруара донети од седам до 20
ледених дана с максималном
температуром до или испод ну-
ле у нижим пределима.

На планинама се очекује од
30 до 50 ледених дана – наво-
де у РХМЗ-у. Р. Т.

Удру же ње за не го ва ње тра ди -
ци ја 51. ме ха ни зо ва не бри га де
обе ле жи ло је пе де сет јед ну го -
ди ну од фор ми ра ња и по сто ја -
ња Бри га де у пе так, 20. сеп -
тем бра.

Ова бри га да је би ла два пу та
нај бо ља у ЈНА и до бит ник је
Ок то бар ске на гра де гра да Пан -
че ва. Ре дов но је по ма га ла
грађани ма Ба на та у ван ред ним

си ту а ци ја ма, код по жа ра, по -
пла ва, то ком зи ме и при уби -
ра њу ле ти не. Из гра ди ла је де -
се так мо сто ва и око 70 ки ло -
ме та ра ло кал них пу те ва.

Од 1974. го ди не не гу је тра -
ди ци је Два на е сте вој во ђан ске
удар не на род но о сло бо ди лач ке
бри га де, а уче ство ва ла је у ра -
ту 1991–1995. на про сто ри ма
ис точ не Сла во ни је и Кра ји не.



Чвр сто ве ру јем у то да жи вот са гну те гла ве, за то што по -
сто ји мо гућ ност да се не ко ме за ме риш, не ма бу дућ ност.
Кад јед ног да на бу де мо жи ве ли по прин ци пу да се бо ри -
мо за се бе и да се бо ри мо јед ни за дру ге ка да је не ко
угро жен, жи ве ће мо мно го ква ли тет ни је жи во те. Же лим
да по ру чим да је и окре та ње гла ве у стра ну став. Ко ли ко
год се ми огра ђи ва ли ти ме да нас се не што не ти че, ипак
ја сно за у зи ма мо стра ну. Ко ли ко год то не ги ра ли, по сле -
ди це сво јих од лу ка пре или ка сни је осе ти мо, чак и ка да
не при зна је мо да смо уче сник. Сва ко од нас тре ба да се
за пи та да ли је на стра ни људ ско сти.

(Ап сол вент Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка Мо ма
Ко ва че вић, „Да нас”, 19. сеп тем бар)

* * *

* * *
Ме диј ска стра те ги ја је нео ба ве зу ју ћи до ку мент. Од ре -
ђу је ци ље ве и пра вац у ко ме ће се кре та ти ме диј ска за -
јед ни ца и ме диј ска сце на, не до но си оба ве зе све док се
не пре то чи у за ко не. Од по чет ка ди ја ло га по сто ји нон -
сенс. Ра ди мо на стра те ги ји, пре го ва ра мо, а на ме диј -
ској сце ни је све го ре и све те же да се пре жи ви, ба рем
за оне ме ди је ко ји не ужи ва ју отво ре ну на кло ност вла -
сти. За ову власт, по ка за ло се до са да, ни ме диј ски за ко -
ни ни су не ка ве ли ка пре пре ка да се ме диј ска сце на
фор ма ти ра на онај на чин ко ји од го ва ра вла сти ма, а то
је фа во ри зо ва ње ме ди ја ко ји их по др жа ва ју и до во ђе ње
у мно го те жи по ло жај оне гру пе ме ди ја ко ја по ку ша ва
да за др жи не ку дис тан цу.

(Но ви нар Ву ка шин Об ра до вић, Н1, 23. сеп тем бар)

* * *

* * *
СА НУ као нај зна чај ни ја на уч но о бра зов на уста но ва ре -
дов но ћу ти на пла ги ја те, про фе со ри ћу те јер су уни вер -
зи те ти из гу би ли не за ви сност, слу жбе ни ци, рад ни ци јер
ће из гу би ти оно ма ло по сла. Из о ста нак по др шке, то јест
ћу та ње је знак стра ха.

(Ге не ти чар, про фе сор на Хар вар ду Ми о драг Стој ко -
вић, „Да нас”, 20. сеп тем бар)

* * *
Ви дио сам и по чео при мје ћи ва ти да се су сје ди окре ћу
про тив су сје да и он да сам се озбиљ но за ми слио за што и
ка ко се то де си ло и на тје ра ло ме је да ми слим о то ме ко -
ли ко смо крх ки у сми слу за јед ни це, основ них људ ских
ври јед но сти. Оно што тре ба на у чи ти из све га то га јест:
ако се поч не те као по ли ти чар игра ти стра хом, и то на
на чин да за ва ђа те су сје де, ство рит ће те ужас. Во лио бих
да са да по ли ти ча ри ко ји игра ју на ту кар ту, да кле кар ту
мр жње пре ма из бје гли ца ма и мр жње пре ма дру ги ма и
мр жње, на За па ду, пре ма му сли ма ни ма, на ро чи то на кон
11. сеп тем бра 2001, а ви дим да има мно го по ли ти ча ра и
но ви на ра ко ји се ти ме ба ве, уви де да ства ра ју не ци ви ли -
зи ра ну и опа сну ат мос фе ру.

(Но ви нар Фил Рис, „Ал Џа зи ра”, 23. сеп тем бар)
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КОНЦЕПТ

За 567 хек та ра у
Омо љи ци ми ни мум
1,4 ми ли о на евра
годи шње

Де се так пар це ла у
чети ри се ла за куп ци
ће до би ти на три
деце ни је

Као што смо про шле не де ље
на ја ви ли, по што је Ми ни стар -
ство по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де да ло са гла сност
на Од лу ку о рас пи си ва њу јав -
ног огла са за да ва ње у за куп
по љо при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни за те ри то ри -
ју гра да Пан че ва за 2019, за -
по че те су, 23. сеп тем бра, у згра -
ди Град ске упра ве, ли ци та ци је
за за куп 8.115 хек та ра зе мље,
ко је ће тра ја ти до 1. ок то бра.
За куп ци су у при ли ци да др -
жав ну зе мљу до би ју на пе ри од
од го ди ну да на до три де сет го -
ди на, а нај че шће на де це ни ју.

Ра ди се о ка та стар ским оп -
шти на ма Вој ло ви ца, Стар че во,
Ба нат ски Бре сто вац, Ба нат ско
Но во Се ло, До ло во, Гло гоњ, Ива -
но во, Ја бу ка, Ка ча ре во, Омо -
љи ца и Пан че во. У пр вом кру -
гу по сто је је ди ни це над ме та ња
за ко ри шће ње без пла ћа ња на -
кна де, оне с пра вом пре чег за -
ку па и без ње га, као и оне са
сма ње ним по вр ши на ма. Из ли -
ци ти ра но зе мљи ште не ће би ти
мо гу ће да ва ти у под за куп.

Од ре ђе не су и по чет не це не
за ку па по љо при вред ног зе мљи -
шта у др жав ној сво ји ни у првом

кру гу за укуп но 580 јав них над -
ме та ња, ко је се, у за ви сно сти
од кла се и ло ка ци је зе мље, кре -
ћу од 1.400 до 44.400 ди на ра.
Ко ми си ја за спро во ђе ње по -
ступ ка јав ног над ме та ња утвр -
ди ла је и по чет ну це ну у пр вом
кру гу, ко ја од го ва ра ква ли те ту
њи ва тре ће кла се, у из но су од
36.000 ди на ра по хек та ру. По -
ну ђа чи су ду жни да за јед но с
при ја вом за јав но над ме та ње
до ста ве до каз о упла ти де по -
зи та.

Су де ћи по до ступ ној до ку -
мен та ци ји, нај ви ше нов ца бу -
ду ћи за ку пац ће мо ра ти да по -
ну ди за „ко ма дић” зе мље од
567 хек та ра у Омо љи ци – по -
чет на це на је пре ко 1,4 ми ли о -
на евра го ди шње. С об зи ром
на то да се ова пар це ла да је у
за куп на де сет го ди на, јед но -
став но је за кљу чи ти ко ли ко ће
укуп но ко шта ти ње но ко ри шће -
ње, при че му по сто ји мо гућ -

ност да зе мљи це на ско чи на
ли ци та ци ји.

Ка да је реч о де се так пар це -
ла у че ти ри се ла на те ри то ри ји
Пан че ва ко је ће за куп ци до би -
ти на три де сет го ди на, пре ци -
зи ра но је да мо гу да уче ству ју
са мо стал ни по љо при вред ни
про из во ђа чи и фир ме чи ја је
иде ја да офор ме риб ња ке, да
на зе мљи ин ста ли ра ју озбиљ не
за лив не си сте ме, као и да се
ба ве во ћар ском и по вр тар ском
про из вод њом на ве ли ко.

„Пан че вац” је у не ко ли ко на -
вра та пи сао о то ме да су град -
ски већ ни ци за ду же ни за по -
љо при вре ду и ру рал ни раз вој,
као и за по сле ни у ло кал ном се -
кре та ри ја ту у чи јем је то опи су
по сла, у по след ње две-три го -
ди не ус пе ли да уз по моћ ре пу -
блич ког ми ни стар ства и Упра -
ве за зе мљи ште на ми ни мум
све ду узур пи ра не по вр ши не др -
жав ног по љо при вред ног зе мљи -

шта. Да под се ти мо, ду го је по -
сто јао „оби чај” да се њи ве узур -
пи ра ју, па се он да та ко „сте че -
но вла сни штво” ле га ли зу је, или
да се чак ни то не учи ни. За -
кључ но с 2018. го ди ном, др жав -
на зе мља ко ја је у ин ге рен ци ји
Пан че ва за и ста то и је сте – са -
мо ма ње од јед ног про цен та
укуп них по вр ши на још увек ни -
је мо гу ће по ну ди ти по љо при -
вред ни ци ма на ли ци та ци ја ма.

Ово је ва жно због то га што
не ре ше ни имо вин ско-прав ни
од но си и узур па ци ја ви ше не
ути чу на ду жи ну за ку па: уме -
сто на до ско ра уо би ча је них го -
ди ну да на, са да по љо при вред -
ни ци има ју при ли ку да из ли -
ци ти ра ју зе мљу на, нај че шће,
де сет го ди на, што им омо гу ћа -
ва да ду го роч но пла ни ра ју за -
са де, на вод ња ва ње и све оста -
ло што до но си бо ље при но се.

Де таљ ни је ин фор ма ци је о
ли ци та ци ја ма мо гу ће је про -
на ћи на сај ту Гра да Пан че ва у
одељ ку „до ку мен та”, или на те -
ле фон 013/308-708.

КРЕ НУ ЛЕ ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗА ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА

ПО ЧЕТ НА ЦЕ НА ЊИ ВА 
ТРЕ ЋЕ КЛА СЕ 36.000 ДИ НА РА

Закључно с 2018,
државна земља која
је у ингеренцији
Панчева заиста то и
јесте – мање од једног
процента површина
није могуће понудити
пољопривредницима.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Не ко ли ко те ма, без при су ства но ви на ра
Да ли јав ност ра да
по сто ји ако се
закључ ци са мо
постављају на сајт
Гра да?

Два пут су се у по след њих се -
дам да на су сре та ли чла но ви
ло кал не вла де. За раз ли ку од
уо би ча је ног то ка ства ри, но ви -
на ри ни су по зи ва ни на сед ни -
це, па смо по ку ша ли да са зна -
мо о че му је реч.

На пр вом спра ту згра де Град -
ске упра ве од слу жбе ни ца се -
кре та ри ја та чу ли смо да се ра -
ди о то ме да је на зва нич ном
са стан ку већ ни ка, 18. сеп тем -
бра, до не та од лу ка да се убу ду -
ће не по зи ва ју но ви на ри на сед -
ни це Град ског ве ћа, јер „јав -
ност ра да већ по сто ји по што
се за кључ ци ка че на сајт Гра -
да”, као и да је у пи та њу ускла -
ђи ва ње с про пи си ма ви шег ре -
да. До за кљу че ња овог бро ја
но ви на пак ни смо ус пе ли да
до би је мо ко мен тар иза бра них
и по ста вље них ли ца.

Ка ко сајт Гра да не по се ћу ју
сви они до ко јих тре ба да стиг -
ну ин фор ма ци је са сед ни ца, а
по ен та је упра во у то ме, по -
тру ди ли смо се да из ви ше из -
во ра до ђе мо до њих.

У окви ру пр ве тач ке днев ног
ре да, 18. сеп тем бра, Ве ће се са -
гла си ло с на цр том Уго во ра о
за јед нич ком при пре ма њу, од -
но сно опре ма њу гра ђе вин ског
зе мљи шта за из град њу не до ста -
ју ће ко му нал не ин фра струк ту -
ре – во до вод не мре же на ка та -
стар ским пар це ла ма 5508 и 8052
к. о. Пан че во. Уго вор ће за кљу -
чи ти ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” и фир ма „Top Hills 2018”
д. о. о. Пан че во из Ба нат ског
Но вог Се ла. При хва ћен је, по -
том, пред лог за спо ра зум ни рас -
кид Уго во ра о из ра ди тех нич ке
до ку мен та ци је за ре кон струк -
ци ју ве ли ке са ле До ма кул ту ре
„3. ок то бар” из по ме ну тог места.

За тим, већ ни ци су да ли ми -
шље ње да Скуп шти на гра да
тре ба да при хва ти дру гу из ме -
ну и до пу ну Про гра ма по сло -
ва ња ЈКП-а „Мла дост” за 2019.

го ди ну с фи нан сиј ским пла -
ном, као и да гра до на чел ник
мо же да до не се ре ше ње о на -
став ку за ку по дав ног од но са из -
ме ђу Гра да и јед ног јав ног из -
вр ши те ља у јав ном по слов ном
про сто ру у цен тру Пан че ва. На
кра ју, да та је са гла сност на че -
твр ту из ме ну фи нан сиј ског пла -
на МЗ Омо љи ца за 2019.

Су де ћи по је ди ном до ступ -
ном до ку мен ту, на сед ни ци одр -
жа ној 20. сеп тем бра по сто ја ла

је јед на те ма: са гла сност већ -
ни ка за кон сти ту и са ње пра ва
слу жбе но сти на град ском гра -
ђе вин ском зе мљи шту. Пра во
иде у ко рист а. д. „Елек тро мре -
же Ср би је” из Бе о гра да ра ди
из град ње да ле ко вод них сту бо -
ва, про ла за и про во за до сту -
бо ва, те због за те за ња про вод -
ни ка и при сту па објек ту.

Утвр ђе не су и по вр ши не пар -
це ла у сво ји ни Гра да о ко ји ма
се ра ди.

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ

Пред ло жи те кан ди да те
Град Пан че во по зи ва гра ђа -
не, прав на ли ца и све дру ге
ор га ни за ци је да пред ло же
канди да те за Но вем бар ску
награ ду Гра да Пан че ва, ко ја
се тра ди ци о нал но до де љу је 8.
но вем бра по во дом Да на 
града.

На гра де се до де љу ју фи зич -
ком или прав ном ли цу ко је
има пре би ва ли ште на те ри то -
ри ји Пан че ва за нај вред ни ја
до стиг ну ћа у обла сти ма умет -
но сти, на у ке, ар хи тек ту ре и
ур ба ни зма, но ви нар ства, обра -
зо ва ња, спор та, при вре де, ме -

ди ци не и со ци јал ног и ху ма -
ни тар ног рада.

Пред лог у пи са ној фор ми
који са др жи по дат ке о кан ди -

дат ки њи или
кан ди да ту и
де таљ но обра -
зло же ње о ње -
ним или ње го -
вим до стиг ну -
ћи ма или ре -
зул та ти ма ра -
да, као и лич -
не по дат ке
п р е д  л а  г а  ч а
(име, пре зи ме,
адре са) тре ба
до ста ви ти на

пи сар ни цу у Град ском услу -
жном цен тру (улаз из Ули це
Пе тра Драп ши на) нај ка сни је
до 15. ок то бра.

Оп шир ни је о кри те ри ју ми -
ма за до де лу Но вем бар ске на -
гра де мо же се про чи та ти на
сај ту Гра да.

Ф
от

о:
 и

з 
ар

хи
в
е 

„П
ан

че
в
ц
а”

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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Уче ни ци сред њих шко ла 
у про се ку од су ству ју 
с наста ве три до че ти ри
неде ље го ди шње

Због нео прав да них
изостана ка сво је де це
роди те љи мо ра ју на суд

Срп ски ђак то ком школ ске го ди не
из о ста не сто пу та са ча со ва, што
оправ да но, што нео прав да но. Љу бав -
ни про бле ми, здрав стве не те го бе (ди -
ја ре је, зу бо бо ље, гла во бо ље), по ро -
дич не оба ве зе (се зон ски по љо при -
вред ни ра до ви, сла ве, кр ште ња, свад -
бе, па ра сто си), уче шћа на спорт ским
над ме та њи ма (ши рок спек тар, па чак
ме че ви у ММА ок та го ну), тре нин зи
(кон ди ци о ни, так тич ки, те ре та на)
итд. – ар се нал је ко јим уче ни ци сва -
ко днев но прав да ју сво је од су ство из
шко ле.

Ве ћи на уред но до но си оправ да ња
ле ка ра, ди рек то ра и тре не ра клу бо ва,
а и ро ди те љи пу тем СМС по ру ка, „Вај -
бе ром” или „Ват са пом” ре дов но, у за -
кон ском ро ку, оба ве шта ва ју раз ред не
ста ре ши не о од су ству сво јих пу ле на.
Ро ди тељ је ду жан да у ро ку од 48 са ти
оба ве сти шко лу о спре че но сти до ла -
ска уче ни ка на на ста ву и да за осам
да на оправ да из о стан ке.

Ма да има си ту а ци ја да ђак не до -
ђе и по не ко ли ко да на, а да ро ди те -
љи би ва ју вид но из не на ђе ни из не -
над ном аван ту ром свог де те та. Та да
на сце ну сту па ју ку мов ске и при ја -
тељ ске ве зе, штан цу ју се оправ да ња,
а про све та ри их ћут ке при ма ју и
прав да ју ча со ве, уз ре чи да „ни су си -
са ли ве сло” и да дру ги пут та кве ства -
ри не ће до зво ли ти. И че сто дру гог
пу та и не бу де. С дру ге стра не, прак -
са по ка зу је да мно ге раз ред не ста ре -
ши не „по је ду” од ре ђе не нео прав да -
не из пе да го шких раз ло га, и то кат -
кад, од слу ча ја до слу ча ја, и да је по -
зи ти ван ефе кат.

НИС ОТВОРИО САВРЕМЕНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР У ЕЛЕМИРУ

Симулација производње у реалним условима

БРИ ТАН СКИ ХУ МА НИ ТАР ЦИ
У ПАН ЧЕ ВУ

По др шка основ ци ма
Основ на шко ла „Јо ван Јо ва но вић
Змај” уго сти ла је де ле га ци ју фон -
да ци је „The Raymond Nicolet Trust”
из Ве ли ке Бри та ни је, из Кем бри џа.
Реч је о фон да ци ји чи ји је је дан од
ци ље ва и пру жа ње по мо ћи шко ла -
ма у Ср би ји. У ср дач ном и то плом
дру же њу до го во ре но је да ће у на -
ред ном пе ри о ду ова ор га ни за ци ја
до ни ра ти сред ства шко ли, по средо -
ва ти у раз ме ни на ших и бри танских
уче ни ка и би ти спо на из ме ђу ху ма -
ни тар них ор га ни за ци ја Ује ди ње ног
Кра љев ства и „Зма је ве шко ле”.

Ујед но, то ком по се те де ле га ци је
из Кем бри џа на ста ле су иде је ко је
ће уна пре ди ти на став ни про цес и
ти ме олак ша ти уче ње и улеп ша ти
де тињ ство ђа ци ма ове пан че вач ке
основ не шко ле. Ка ко ка жу у „Зма -
је вој шко ли”, овај мост, ко ји су по -
че ли да гра де, са здан је од уза јам -
ног ува жа ва ња, по што ва ња, са о се -
ћа ња, осме ха и љу ба ви.

ОСНО ВАН СА ВЕТ ЗА
ЦИРКУ ЛАР НУ ЕКО НО МИ ЈУ

По др шка у ре ша ва њу
еко ло шких про бле ма

При вред на ко мо ра Вој во ди не осно -
ва ла је Са вет за цир ку лар ну еко -
но ми ју с ци љем по ди за ња све сти и
од го вор но сти за упра вља ње ин ду -
стриј ским, ко му нал ним и дру гим
от па дом, ви ше стру ко ко ри шће ње
си ро ви на, раз вој и при ме ну ре гу -
ла ти ве из ове обла сти на под руч ју
АП Вој во ди не.

Упра вља ње от па дом и цир ку лар -
но ко ри шће ње си ро ви на ва жан су
део при че о евро ин те гра ци ја ма, а
с дру ге стра не, ре ша ва ња ових еко -
ло шких про бле ма обез бе ди ће
здравље са да шњих и бу ду ћих ге -
не ра ци ја. У рад Са ве та укљу че ни
су струч ња ци из ове обла сти ко ји
из у зет но до бро по зна ју ре гу ла ти -
ву, а у исто вре ме, из ме ђу оста лог,
сва ког да на ре ша ва ју кон крет не
пробле ме ве за не за ин ду стриј ски
и ко му нал ни от пад.

При вред на ко мо ра АП Вој во ди -
не је осни ва њем овог те ла до би ла и
мо гућ ност да ак тив но уче ству је у
про це су до но ше ња но вих, пре цизни -
јих про пи са, али и да ука же на
непра вил но сти и по бољ ша упра -
вља ње ин ду стриј ским и дру гим от -
па дом на те ри то ри ји АП Вој во дине.

ЛИ ДЕР У РЕ ГИ О НУ

НИС-у до де ље но
престижно при зна ње

Ком па ни ја НИС до бит ник је глав -
не на гра де „100 нај ве ћих у Ср би -
ји” у ка те го ри ји ве ли ких ком па ни -
ја по оства ре ном при хо ду за 2018.
го ди ну. На све ча но сти ко ја је овим
по во дом одр жа на у хо те лу „Хил -
тон” у Бе о гра ду, у име ком па ни је
НИС, на гра ду је при мио Сте фан
Де спо то вић, ди рек тор екс тер них
ко му ни ка ци ја.

Про је кат „100 нај ве ћих” тра ди -
ци о нал но се одр жа ва три де сет го -
ди на у ре ги о ну, а ове го ди не пр ви
пут се ре а ли зу је у Ср би ји уз по др -
шку При вред не ко мо ре Ср би је и
„Ади ко бан ке”. Циљ про јек та је по -
ве зи ва ње и ус по ста вља ње ме ђу соб -
не са рад ње нај ве ћих и нај про фи -
та бил ни јих при вред них су бје ка та,
као и про мо ци ја до бре прак се ве -
ли ких и успе шних по сло да ва ца у
Ср би ји. Кри те ри ју ми за до де лу на -
гра да би ли су по де ље ни по ка те го -
ри ја ма: ве ли ке, сред ње, ми кро и
ма ле ком па ни је, по при хо ду, до -
би ти, бро ју за по сле них, из во зу, као
и по при вред ним гра на ма. По дат -
ке за ран ги ра ња обез бе ди ла је ком -
па ни ја „Кјуб тим”, во де ћи про вај -
дер по слов них и бо ни тет них инфор -
ма ци ја у Ср би ји. По ред ком па ни је
НИС, до бит ни ци на гра да у раз ли -
чи тим ка те го ри ја ма су и ком па -
ни је ЕПС, „Имлек”, „Нелт”, „Ги га -
трон”, „Ма тис”, „Ма ти је вић” итд.

Обу ка и за уче ни ке и
студен те спе ци ја ли зо ва них
шко ла и фа кул те та

Ин ве сти ци ја вред на 
два ми ли о на евра

Ком па ни ја НИС не дав но је у Еле ми -
ру отво ри ла нај са вре ме ни ји тре нинг
цен тар у ре ги о ну за обу ку рад ни ка у
обла сти про из вод ње наф те и га са. Реч
је о је дин стве ном ком плек су опре -
мље ном мо дер ном опре мом у ко ме
се обу ка из во ди у ре ал ним усло ви ма,
с мо гућ но шћу си му ла ци је свих за да -
та ка с ко ји ма се наф та ши су сре ћу у
про це су про из вод ње, при пре ме и от -
пре ме наф те и га са. У пла ну је да тре -
нин ге у том цен тру, по ред за по сле -
них у НИС-у, про ла зе уче ни ци и сту -
ден ти спе ци ја ли зо ва них шко ла и фа -
кул те та за нафт ну ин ду стри ју, чи ме
би НИС, као дру штве но од го вор на
ком па ни ја, на ста вио да уна пре ђу је
усло ве за обра зо ва ње и про фе си о нал -
но уса вр ша ва ње не са мо сво јих за по -
сле них већ и бу ду ћих наф та ша у на -
шој зе мљи.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та ру ско-
срп ске ком па ни је, на овај на чин би ће
до дат но уна пре ђе не про фе си о нал не
ком пе тен ци је за по сле них, те по ве ћа -
не ефи ка сност и без бед ност ра да у
про це су про из вод ње наф те и га са. Ка -
да је реч о обу ци, њих ће из во ди ти
нај и ску сни ји струч ња ци НИС-а, ко ји
ће по ла зни ци ма пре но си ти сво ја зна -
ња и ис ку ства.

Зна ња и ве шти не

Ср ђан Дра ги шић, ди рек тор Про из -
вод ног де парт ма на НИС-а, ис та као је
да је по сао рад ни ка нафт не ин ду стри -
је зах те ван и да се они су сре ћу с број -
ним иза зо ви ма.

– НИС, као је ди на до ма ћа ком па -
ни ја ко ја се ба ви ис тра жи ва њем и
про из вод њом наф те и га са, же ли да
омо гу ћи да сви са да шњи и бу ду ћи

наф та ши у Ср би ји има ју нај бо ље мо -
гу ће усло ве за обу ку. Отва ра њем Тре -
нинг цен тра у Еле ми ру, нај са вре ме -
ни јег у ре ги о ну, по ста вља мо чвр сте
те ме ље за еду ка ци ју и прак тич ну обу -
ку на ших рад ни ка. Та ко ђе, же ли мо
да се ов де об у ча ва ју и на ши бу ду ћи
за по сле ни, уче ни ци сред њих шко ла
и сту ден ти фа кул те та с ко ји ма са ра -
ђу је мо, ка ко би сво је ка ри је ре за по -
че ли спрем ни за иза зо ве ко ји их че -
ка ју – ре као је Дра ги шић.

Ана ма ри ја Ви чек, др жав ни се кре -
тар у Ми ни стар ству про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср -
би је, ис та кла је да је ве о ма ва жно
обез бе ди ти кон ти ну и ра ни раз вој обра -
зов ног си сте ма, афир ми са ти иде ју
до жи вот ног уче ња и омо гу ћи ти
младим струч ња ци ма усло ве да оста -
ну у Ср би ји. Она је за хва ли ла НИС-у
што кроз про је кат „Енер ги ја зна ња”
по др жа ва на по ре да се уна пре ди
обра зо ва ње.

– Ва жно је да мла ди љу ди има ју
шан су од мах на кон за вр шет ка сту ди -
ја да се за по сле у Ср би ји, у сво јој до -
мо ви ни, за шта се ми и за ла же мо.
Овај тре нинг цен тар је из у зет но бит -
на став ка у раз во ју обра зо ва ња. На ма
је из у зет но ва жно да ра ди мо и на ду -
ал ном обра зо ва њу, на омо гу ћа ва њу
сти ца ња и прак тич них зна ња уче ни -
ци ма у сред њим шко ла ма и сту ден -
ти ма на фа кул те ти ма, а по ред то га је
и из у зет но ва жно да све то што они
са вла да ва ју то ком шко ло ва ња бу де
без бед но – ре кла је Ана ма ри ја Ви чек.

Са вре ме ни усло ви обу ке

На кон отва ра ња Тре нинг цен тра одр -
жа на је и ин струк та жа то ком ко је је
си му ли ран ре ал ни рад бу шо ти не на
нафт ном по љу.

НИС ће у Тре нинг цен тар у Еле ми -
ру укуп но ин ве сти ра ти око два ми ли -
о на евра. Он рас по ла же нај са вре -
менијом тех но ло ги јом за из во ђе ње

пре да ва ња и обу ка, а са сто ји се од два
де ла – по ли го на са две про из вод не бу -
шо ти не ко је уме сто флу и да ко ри сте
тех нич ку во ду и учи о ни це опре мље не
нај мо дер ни јим ком пју тер ским си му -
ла то ри ма. Учи о ни ца има три де сет ме -
ста и опре мље на је с пет на ест ра чу на -
ра и пет си му ла то ра. Пла ни ра но је да
обу ке го ди шње про ђе око 150 по ла -
зни ка. Тре нин зи ће се из во ди ти мак -
си мал но без бед но и у ре ал ним усло -
ви ма, с мо гућ но шћу си му ла ци је свих
за да та ка и иза зо ва с ко ји ма се за по -
сле ни су сре ћу у про це су про из вод ње,
при пре ме и от пре ме наф те и га са.

Све ча но сти у Еле ми ру при су ство -
ва ли су пред став ни ци Вла де Ср би је,
Че до мир Ја њић, гра до на чел ник Зре -
ња ни на, пред став ни ци струч не јав но -
сти, обра зов них уста но ва, пред став -
ни ци ме наџ мен та ком па ни је, као и
сти пен ди сти „Енер ги је зна ња”, про -
гра ма НИС-а за са рад њу с на уч ним и
обра зов ним уста но ва ма.

ПРАВ ДА ЊЕ ЂАЧ КИХ ИЗ О СТА НА КА ИЗ МЕ ЂУ ТЕ О РИ ЈЕ И ПРАК СЕ

КО НИ ЈЕ НА ЧА СУ?
Све у све му, док је шко ле, би ће и

игра ри ја око прав да ња из о ста на ка,
али…

Ме ко ср це на став нич ко

Про блем је ка да се број од 100 из о -
ста на ка удво стру чи и ка да та кав ђак
за вр ши школ ску го ди ну без ика квих
про бле ма иа ко је из о стао ви ше од јед -
не тре ћи не ча со ва. Пре ма ва же ћем
за ко ну, ђак ко ји ни је био при су тан на
две тре ћи не ча со ва, уко ли ко не ма

осно ва да му се за кљу чи по зи тив на
оце на, упу ћу је се на раз ред ни ис пит.
Ме ђу њи ма је нај ма ње оних ко ји су
из оправ да них здрав стве них раз ло га
из о ста ли с то ли ког бро ја ча со ва –
углав ном су то ђа ци ко ји ма је у шко -
ли до сад но и ван ње на ла зе да ле ко
ви ше за ни ма ци ја. На став ни ци и про -
фе со ри и у та квим си ту а ци ја ма су ме -
ког ср ца, па не ре дов ним уче ни ци ма
из ла зе у су срет – до пи си ва њем оце не
за од нос пре ма ра ду ану ли ра ју не до -
ста так бро ја оце на и та ко осло ба ђа ју
и се бе и уче ни ке мал тре ти ра ња при -
прем ним ча со ви ма и по ла га њем раз -

ред ног ис пи та. Раз ред ни ис пит ни је
јед но ста ван за уче ни ка, јер се од го ва -
ра це ло гра ди во, па се ве ћи на про фе -
со ра тру ди да ис пи та уче ни ке то ком
го ди не, по го то во ако је из о ста ја ње би -
ло у пр вом по лу го ди шту.

При ја ве и ка зне

Због ве ли ког бро ја из о ста на ка у срп -
ским шко ла ма др жа ва је до не ла но ви
За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва -
ња и вас пи та ња, по ко јем је шко ла у

оба ве зи да под но си при ја ве пре кр -
шај ним су до ви ма про тив ро ди те ља
чи ја де ца нео прав да но из о ста ју с на -
ста ве. За ко ном су пред ви ђе не и ка зне
од 100.000 до ми ли он ди на ра за обра -
зов не уста но ве ко је не под не су при ја -
ве пре кр шај ном су ду.

На и ме, уко ли ко уче ник на ку пи 25
нео прав да них из о ста на ка и на пра ви
још 15 иа ко је шко ла оба ве сти ла ро ди -
те ље о то ме, шко ла за кон ски мо ра да
под не се при ја ву пре кр шај ном су ду.
Про шле су две го ди не од до но ше ња
овог за кон ског ак та, али ова прак са
ни је за жи ве ла у срп ским шко ла ма, и

по ред то га што је нај ве ћи број пред ме -
та за вр шио са осу ђу ју ћим пре су да ма, а
нов ча не ка зне за ро ди те ље би ле су од
5.000 до 100.000 ди на ра. Је дан од разло -
га је и тај што шко ле слу ча је ве ђа ка са
екс трем ним бро јем из о ста на ка ре шава -
ју спо ра зум но – ис пи си ва њем уче ника.

У јед ној пан че вач кој сред њој шко -
ли у јед ном раз ре ду у про се ку три
уче ни ка ис пу ња ва ју кри те ри ју ме да
се про тив њи хо вих ро ди те ља под не се
пре кр шај на при ја ва…Про блем је што
су то углав ном ђа ци из со ци јал но
угро же них сло је ва дру штва, па раз -
ред не ста ре ши не из бе га ва ју да по сег -
ну за овом ра ди кал ном ме ром.

Но ви ви рус

Док су се пре де се так го ди на до бре и
ло ше шко ле пре по зна ва ле по бе жа њу
са ча со ва, да нас те по де ле не ма. Из о -
ста је се и из гим на зи ја и из сред њих
струч них шко ла. „Нај бо ле сни ји” су
ма ту ран ти, а оста ли ђа ци овим ви ру -
сом су за ра же ни углав ном пред по лу -
го ди ште и крај школ ске го ди не.

У пан че вач ким сред њим шко ла ма
број из о ста на ка по уче ни ку кре ће се
од 70 до 200. Нај ма ње је од су ство ва -
ња с на ста ве у пр вој го ди ни, па се по -
ве ћа ва с го ди на ма. Нај ви ше се из о -
ста је ка да су пи сме ни и кон трол ни
за да ци, за кљу чи ва ње оце на, јер се уче -
ник во ди ло ги ком да му је бо ље да не
до ђу у шко лу не го да по ква ри оце ну
или до би је ке ца.

Има оних ко ји сма тра ју да се број
из о ста на ка мо же сма њи ти рас те ре ће -
њем уче ни ка, јер је дан сред њо шко -
лац у про се ку има 33-34 ча са то ком
не де ље, док дру ги пак сма тра ју да
тре ба по ја ча ти кон тро лу и не да ва ти
ла ко оправ да ња уче ни ци ма ко ји че -
сто из о ста ју.

Би ло ка ко би ло, ђа ци бе же па бе -
же, јер им је бе жа ни ја у кр ви. И то
ни је про блем. Про блем је што ђак ко -
ји пре те ра упи су је на ред ну го ди ну без
ика квих про бле ма – иа ко ни је са вла -
дао гра ди во...

Али ко га бри га за то...

Страну припремиo 

Зоран
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Јед но од нај че шћих пи та ња
ко ја же не по ста вља ју сво јим
ко зме ти чар ка ма је сте – ко ја
је кре ма до бра за њи хо во ли -
це, би ло да оно по пу шта под
те ре том го ди на, би ло да про -
блем пред ста вља не што дру -
го: су ва ко жа, ак не, бо ре...

Оно што пр вен стве но тре -
ба да зна те, је сте да до бра ко -
зме ти чар ка не про да је кре -
ме, већ си стем ски ути че на
ре ша ва ње ва шег про бле ма. То
зна чи да она ду бин ски по зна -
је ва шу ко жу, зна ка ко ко жа
ре а гу је, ка ко при ма про из во -
де за не гу, ко ји су трет ма ни
ли ца де ло твор ни за њу и тру -
ди се да и вас на у чи ка ко се
ко ри сте сред ства за ски да ње

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

Ску пља ју ли вам кре ме
пра ши ну на по ли ци?

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

На на је јед на од оми ље них би -

ља ка у фи то те ра пи ји, јер са др -

жи број на бла го твор на свој ства

ко ја је чи не до брим са ве зни ком

у ле че њу ве ли ког бро ја бо ле сти

и тего ба. Глав на ак тив на ма те -

ри ја на не, у на ро ду по зна те и

под на зи ви ма ме тви ца и ме тва,

је сте ете рич но уље пре пу но ак -

тив них суп стан ци. Осим то га, ли сто ви са др же ка ро тин, бе та ин и ор ган -

ске ки се ли не. На на је бо га та и цин ком, се ле ном, мо либ де ном и строн -

ци ју мом.

Ова биљ ка, ко ја је у на шим кра је ви ма сви ма ла ко до ступ на, ко ри -

сти се за уми ре ње жи ва ца, про тив нер вне ра стро је но сти, гла во бо ље,

зу ја ња у уши ма, хи сте ри је и хи по хон дри је, те гро зни це, сла бо сти и

ноћ ног зно је ња. От кла ња ве тро ве, под ри ги ва ње, по вра ћа ње, гр че ве

у же лу цу и ма те ри ци, по спе шу је кр во ток, ути че на из лу чи ва ње жу чи,

мо кра ће и же лу дач них со ко ва, ле чи пре хла ду, про му клост и ка шаљ.

Де сти ла ци јом се од на не про из во ди ете рич но уље ко је има ви ше -

стру ку упо треб ну вред ност у ле че њу ра зних бо ле сти. Код уну тра шње

при ме не сред ња днев на до за из но си 6–12 ка пи, а за ин ха ла ци ју се

узи ма ју три-че ти ри ка пи уља.

Чај мо же те на пра ви ти та ко што ће те две-три ка ши чи це све жих ли -

сто ва или су ве биљ ке пре ли ти вру ћом во дом и оста ви ти по кри ве но

5–10 ми ну та.

Чај се пи је из ме ђу обро ка три-че ти ри пу та на дан, а мо же се ко -

ри сти ти и за ин ха ла ци је.

Тинк ту ра се пра ви та ко што 20 гра ма су ве биљ ке пре ли је мо са

100 мл 70% етил-ал ко хо ла. Узи ма се 15–20 ка пи.

На на сми ру је и
жив це и же лу дац

О нар ко ма ни ји као ве ли ком
дру штве ном про бле му го во -
ри ли смо ви ше пу та. Здрав -
стве не, со ци јал не и еко ном -
ске по сле ди це ове по ша сти
мно ги ма су ја сне. Ипак, че -
сто се пи та мо ка ко је мо гу ће
да ра до зна лост и екс пе ри -
мен ти са ње пре ра сту у за ви -
сност од ко је по је ди нац те -
шко мо же да се отрг не.

Струч ња ци ка -
жу да по чет ни
раз ло зи за ви сно -
сти ле же у емо -
тив ној не ста бил -
но сти и не си гур -
но сти. У ве ли кој
ме ри ова не си -
гур ност про ис ти -
че из на ру ше них
по ро дич них од -
но са, ал ко хо ли -
зма у по ро ди ци,
не до стат ка јед ног
од ро ди те ља. Не -
ка да су у пи та њу
пре ве ли ка оче ки ва ња од де те -
та. Пер цеп ци ја да нар ко ти ци
у по чет ку по ве ћа ва ју код не -
ких енер ги ју и про дук тив ност
мо же та ко ђе да ство ри на ви ку
за њи хо во ре дов но узи ма ње.

На рав но, еу фо ри ја и за до -
вољ ство тра ју до мо мен та ка -
да у не до стат ку не до зво ље не
суп стан це осе ћа мо нео до љи -
ву по тре бу за њом. Та да по -

чи њу и зна ци фи зич ке за ви -
сно сти, ко ји се ма ни фе сту ју
пре зно ја ва њем, муч ни ном, по -
вра ћа њем. Ја вља ју се из ра зи -
ти бо ло ви у ми ши ћи ма и згло -
бо ви ма, гр че ви с про ли ви ма...
Ни су ово је ди не по сле ди це,
јер по ја ва то ле ран ци је на нар -
ко ти ке при си ља ва нас да узи -
ма мо све ве ће до зе.

Раз ло зи за нај че шћу зло у -
по тре бу ма ри ху а не у нас и у
све ту ле же ве ро ват но у ње ној
осо би ни да по тен ци ра по сто -
је ће ду шев но ста ње. У по чет -
ку при влач на еу фо ри ја, до -
бро рас по ло же ње и без бри -
жност, пра ће ни че сто без раз -
ло жним ки ко та њем, по сле не -
ког вре ме на пре ра ста ју у гу -
би так жи вот не енер ги је и ин -
те ре со ва ња, по ре ме ћај пам -
ће ња, опа жа ња и кон цен тра -
ци је. Код по је ди на ца мо гу да
се раз ви ју су ма ну те иде је, ха -
лу ци на ци је и па нич ни страх.
Опа сни је пси хо ак тив не суп -
стан це као што су хе ро ин, ко -
ка ин и ха лу ци но ге ни, по ред

пси хич ких и
ф и  з и ч  к и х
ефе ка та, има -
ју сна жно де -
ло ва ње на
основ не жи -
вот не функ -
ци је, свест,
ди са ње и кр -
во ток, па њи -
хо во деј ство
мо же би ти
смр то но сно.

На у ка је
до ка за ла да
упо тре ба пси -

хо ак тив них суп стан ци ме ња
ге нет ско ис по ља ва ње мо жда -
них функ ци ја и ства ра но ве
не у ро ло шке ме ха ни зме у мо -
згу. Дру гим ре чи ма, оно што
је у по чет ку би ло до бро вољ -
но, пре ра ста у те шку за ви -
сност ко ју са ми не мо же мо
да кон тро ли ше мо. Ово је још
је дан од раз ло га да ка же мо
ве ли ко НЕ нар ко ти ци ма.

Ре ци те НЕ нар ко ти ци ма

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

шмин ке, то ник и кре ма. Ко -
зме ти чар ка ни је про да вац,
она је осо ба ко ја је с ва шом
ко жом на „ти” и ко ја си стем -
ски зна ка ко да вам по мог не.

Ме ђу тим, про бле ми мо гу
на ста ти ако се ви не при др -
жа ва те про це ду ре не ге, јер
вас мр зи да се по све ти те се би
пет ми ну та, а опет, же ли те
ча роб не ре зул та те. А ево за -
што је си сте мат ски при ступ
би тан:

– ако не чи сти те ко жу ква -
ли тет ним пре па ра ти ма и пра -
вил но, кре ма не ће мо ћи да
ис пу ни сво ју на ме ну;

– уко ли ко не ко ри сти те то -
ник, има ће те про блем са епи -
дер мал ном ба ри је ром ко же и
кре ма не ће мо ћи да вам ре -
ши про блем пе ру та ња ко же
или би ло ко ји дру ги про блем;

– уко ли ко же ли те са мо кре -
му од ко зме ти чар ке, а ва ша
не га је са ста вље на од пре па -
ра та ра зних брен до ва, он да
она не мо же ни да прет по ста -
ви ко је ак тив не суп стан це су у
ко ре ла ци ји, па мо же до ћи до
не же ље них ре ак ци ја или до
не за до во ља ва ју ћег ре зул та та.

За то је бит но да бу де те све -
сне да сам чин ку по ви не кре -
ме не ће ре ши ти ваш про блем
с ко жом. По треб но је да пра -
вил но и ре дов но ко ри сти те
све што вам ко зме ти чар ка
пре пи ше. Не мој те би ти ле ње
ка да је реч о бри зи о се би и
не до зво ли те да вам кре ма
са мо ску пља пра ши ну на по -
ли ци у ку па ти лу, а да при том
кри ви те дру ге за вла сти ту ле -
њост и не мар ност.

Сва ког да на у Ју жно ба нат ском
окру гу две-три осо бе обо ле, а
сва ког дру гог да на јед на осо ба
умре од ин фарк та ми о кар да и
не ста бил не ан ги не пек то рис –
по твр ђу ју по ра жа ва ју ћи по да -
ци ко је је За вод за јав но здра -
вље Пан че во из нео по во дом 29.
сеп тем бра, Свет ског да на ср -
ца. Бо ле сти ср ца и крв них су -
до ва во де ћи су узрок обо ле ва -
ња и уми ра ња не са мо у на -
шем окру гу већ у це лој Ср би -
ји, али и у све ту.

До бро је да на ве ли ки број
фак то ра ри зи ка мо же мо ути -
ца ти и да је че сто до вољ но да
ко ри гу је мо жи вот не на ви ке и
по ве де мо ра чу на о здра вој
исхра ни да би смо про ду жи ли
век је ди не пум пе у на шем
органи зму.

Пе то го ди шње ста ти стич ке ана -
ли зе За во да за јав но здра вље
по ка зу ју да у на шем окру гу го -
ди шње од акут ног ко ро нар ног
син дро ма, што је за јед нич ки
на зив за ин фаркт ми о кар да и
не ста бил ну ан ги ну пек то рис,
го ди шње обо ли око 815 осо ба,
а умре про сеч но 155 осо ба.

За бри ња ва ју ће број ке

– Ин фаркт се нај че шће ре ги -
стру је код му шка ра ца по сле
55, а код же на по сле 60. го ди -
не жи во та. На жа лост, све је
ви ше мла дих, на ро чи то оних
што се ба ве стре сним по сло -
ви ма, ко ји до жи ве ср ча ни удар.
Ако по сма тра мо по след њих
пет го ди на, у на шем окру гу
ин фаркт ми о кар да је ди јаг но -
сти ко ван и код осо ба ко је су
би ле уз ра ста из ме ђу 25 и 35
го ди на. Смрт ни ис ход од ин -
фарк та ми о кар да нај че шће се
бе ле жи код му шка ра ца по сле
60. и код же на по сле 70. го ди -
не, али су за бе ле же ни слу ча -
је ви смр ти и код осо ба ста ро -

од на стан ка симп то ма – то је
та ко зва ни злат ни сат.

Си ту а ци ја у на шем окру гу
не раз ли ку је се од оне ко ја ва -
жи за це лу пла не ту. На и ме,
сва ке го ди не у све ту 17,9 ми -
ли о на љу ди умре од по сле ди -
ца бо ле сти ср ца и крв них су -
до ва, а про це њу је се да ће до
2030. го ди не тај број по ра сти
на 23 ми ли о на.

Где за пи ње

На ше ср це је ми шић ко ји се,
као и сви дру ги ми ши ћи на -
шег те ла, мо ра оп скр би ти кр -
вљу и ки се о ни ком пу тем ко ро -
нар них ар те ри ја. Сва ки по ре -
ме ћај кр во то ка у тим нај ве ћим
крв ним су до ви ма на зи ва се ко -
ро нар ним обо ље њем ср ца.

Као што ка ме нац у во до во ду
оте жа ва про ток во де, та ко и
на сла ге у ко ро нар ним ар те ри -
ја ма оте жа ва ју тран спорт кр -
ви. Ср це та ко ни је у ста њу да
ва ља но оба вља сво ју функ ци ју
пум па ња, услед че га на ста ју ср -
ча не те го бе, као што су акут ни
ср ча ни удар, ан ги на пек то рис
и ар те ри о скле ро за. За че пље ње
ар те ри ја ни је ни ка кав из не над -
ни до га ђај, већ је то про цес ко -
ји се про те же го ди на ма и ко ји
је здра вим на чи ном жи во та мо -
гу ће спре чи ти.

Сре ћом, на ве ћи ну фак то ра
ко ји по ве ћа ва ју ри зик од обо -
ље ња ср ца мо же мо ути ца ти. То
су, пре све га: пу ше ње, го ја зност,
не пра вил на ис хра на бо га та жи -
во тињ ским ма сти ма, ви сок крв -
ни при ти сак, стрес и не до вољ -
но кре та ње, али и ше ћер на бо -
лест, хор мон ски про бле ми и
ге не ти ка.

сти од 35 до 45 го ди на – на во -
де у За во ду.

Струч ња ке охра бру је чи ње -
ни ца да је по след њих го ди на
за бе ле жен пад бро ја умр лих,
што они об ја шња ва ју са вре -
ме ним ме то да ма ле че ња и до -
ла ском у бол ни цу у пр вом сату

Раз ло зи за нај че шћу
зло у по тре бу
марихуа не у нас и у
све ту ле же вероватно
у ње ној осо би ни да
по тен ци ра по сто је ће
ду шев но ста ње.

Све је ви ше мла дих,
на ро чи то оних што
се ба ве стре сним
послови ма, ко ји
дожи ве ср ча ни удар.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА МО ЖЕ ТЕ ДА УЧИ НИ ТЕ

Хипертензија је један од главних фактора ризика

КА КО СЕ ЗА ШТИ ТИ ТИ ОД КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НИХ БО ЛЕ СТИ

ДАЈ ТЕ СР ЦУ ЉУ БА ВИ – 
УЗ ВРА ТИ ЋЕ ВАМ ЗДРА ВЉЕМ

Са мо ма ле про ме не ко је уне -

се те у сва ко днев ни жи вот

мо гу би ти кључ не са мо за

здра вље ва шег ср ца већ и

за це ло куп но пси хич ко и фи -

зич ко бла го ста ње.

Иди те ре дов но на пре гле де

Чак и ако сте уве ре ни да је

код вас све у ре ду и да не -

ма те ри зик од кар ди о ва ску -

лар них обо ље ња, иди те

ре дов но на пре гле де.

Оста ви те ци га ре те

Огра ни чи те пу ше ње или, још

бо ље, пре ста ни те пот пу но.

Већ на кон не ко ли ко да на без

ци га ре та при ме ти ће те да

лак ше ди ше те и да вам се чу -

ло уку са и ми ри са по пра ви -

ло, а ју тар њи ка шаљ ће

пот пу но не ста ти. Ва ше ср це

ће се ра до ва ти то ме.

Ре ду куј те ви шак ки ло гра ма

Ако сте го ја зни, имај те у ви -

ду да ни је пре по руч љи во мр -

ша ви ти уз ра ди кал не ди је те

(гла до ва ња). Ако про ме ни те

на ви ке у ис хра ни и ре дов но

се кре ће те, ки ло гра ме ће те

гу би ти ла га но, али трај но.

Хра ни те се здра во

Обра ти те па жњу на ре дов ну

и ра зно вр сну ис хра ну. Ако

сва ког да на је де те до вољ но

ди је тал них вла ка на, це лу ло -

зе, во ћа и по вр ћа, би ће те

здра ви ји и ви тал ни ји.

Ри зик од ср ча них обо ље -

ња ће се сма њи ти уко ли ко

днев но по је де те јед ну пор -

ци ју ја го да са ча шом со ка од

на ран џе и шар га ре пе или је -

дан та њир ме ша не са ла те.

Огра ни чи те унос жи во тињ -

ских ма сти, ра чу на ју ћи ту и

скри ве не ма сти ко је се на ла -

зе у слат ки ши ма, ја ји ма и

пре ра ђе ви на ма. Пиј те днев -

но по два ли тра теч но сти у

об ли ку во де, ча је ва или раз -

бла же них воћ них со ко ва.

Кре ћи те се до вољ но

За по че так, лифт за ме ни те

сте пе ни ца ма, а ако се на по -

сао во зи те ау то бу сом, иза ђи -

те ста ни цу пре и про ше тај те.

Уме сто ко ли ма, до про дав -

ни це иди те пе шке или би ци -

клом. Са мо уз ове ма ле

ко рек ци је днев но ће те „на -

ку пи ти” и по три де сет ми ну -

та кре та ња.

Циљ је да трај но ство ри -

те ту на ви ку и да свом ср цу

пру жи те оп ти мал ну по кре -

тљи вост. Са вр ше на ме ра је

три пу та сед мич но по 20–

60 ми ну та ре дов ног тре нин -

га (бр зо хо да ње, џо гинг,

плес, во жња би ци кла, пли -

ва ње...).

Па зи те на крв ни при ти сак

По ви шен крв ни при ти сак

по не кад се те шко уо ча ва, јер

симп то ми мо гу из о ста ти.

Сто га про ве ри те вред но сти

ме ра чем. Ва жно је зна ти да

по је ди нач но ме ре ње ни је

до вољ но. По треб но је ура ди -

ти нај ма ње три де сет ме ре ња

то ком ду жег пе ри о да да би

се о крв ном при ти ску пра -

вил но про су ди ло.

Узи ма ти Из бе га ва ти

l Ин те грал не жи та ри це

l Во ће и по вр ће

l Све вр сте ри бе

l Ма ху нар ке

l Ко шту ни ча во во -

ће и се мен ке

l Биљ на уља

свих вр ста

l Дин ста ну, ба -

ре ну и

гри ло ва -

ну хра ну

l Из ну три це и ма сно ме со

l Ко ба си це, са ла ме и па -

штете

l Ви ше од три ја је та не дељ но

l Пу но ма сно мле ко и

млеч не про из во де

l Пре те ра но узи ма -

ње пу те ра и ма сти

l Ка фу, цр ни чај,

ал ко хол, за ше ће -

ре ну ли му на ду

l Пр же ну хра ну
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Све че но сти во ор га ни заци ја
на ма ке дон ски здру же ни ја
одр жа ни во Но ви Сад и во
Бел град

Под мо то то „Бо и те на не за ви сно ста“
ма ке дон ска та вла да на 8 сеп тем ври
во скоп ски от Град ски парк ја од бе ле -
жа 28 – та го ди шни на од ре фе рен ду -
мот за не за ви сно ста на Ма ке до ни ја,
ко ја ја на пу шти до то га шна та фе де -
ра ци ја. Ова е исто вре ме но и пр ва го -
ди на ко га не за ви сно ста на др жа ва та
се про сла ву ва со сме не то устав но
име (и Устав). По ра ди стра те шки
опре дел би – пол но прав но член ство
во Европ ска та уни ја и НА ТО со
Пре спан ски от до го вор е на пра вен
ком про мис и име то е сме не то во Ре -
пу бли ка Се вер на Ма ке до ни ја.

На цен трал на та про сла ва во Ско -
пје, ма ке дон ски от пре ми ер Зо ран
За ев ги по ви ка граѓани те на обе ди -
ну ва ње во име на европ ска та ид ни -
на на зе мја та, на гла су вајќи де ка др -
жа ва та, ве ро јат но го фа ти ла по -
след ни от воз за ста бил на ид ни на.

Ви стин ски све тил ни ци

Де нот на не за ви сно ста на Ма ке до -
ни ја е про сла вен и во Но ви Сад. Во
чест на пра зни кот зду же ни е то од
ма ке дон ско то на ци о нал но мал цин -

ВО ЧЕСТ НА 8 СЕП ТЕМ ВРИ, ДЕ НОТ НА НЕ ЗА ВИ СНО СТА

ДА ТА КО ЈА СЕ ИЗ ДВО ЈУ ВА КА КО СВЕ ТИЛ НИК
ство „Ки рил и Ме то диј“ во со ра бот -
ка со Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди на и
еми си ја та „Ма ке дон ско сон це“, на
пет ти сеп тем ври во „Сту дио М“
при ре ди све че на ака де ми ја.

На про сла ва та при су ству ваа пред -
став ни ци од ма ке дон ска та Ам ба са да
во Бел град, Ра дио-те ле ви зи ја Вој во -
ди на, Фи ло зоф ски от фа кул тет, Ака -
де ми ја та на умет но ста во Но ви Сад,
На ци о нал ни от со вет на ма ке дон ско -
то мал цин ство во Ре пу бли ка Ср би ја
и дру ги на ци о нал ни за ед ни ци, ка ко
и го сти од по ли тич ки от жи вот.

– Чест ми е што сте ве чер ва со нас
на про сла ва та на Де нот на не за ви сно -
ста. Во исто ри ја та на се кој на род по -
сто јат да ту ми што се из дво ју ва ат ка ко
ви стин ски све тил ни ци на па тот кон
раз во јот на кул тур ни от иден ти тет,
кои се зна чај ни и кои тре ба да ги не -
гу ва ме. Ма ке до ни ја во ми на ти от век
има ше три: Илин ден 1903, АСНОМ
1944 и 8 – ми сеп тем ври 1991 го ди на.
Пр ви те два да ту ма се из во ју ва ни со
го ле ми жр тви, но за тоа сво ја та не за -
ви сност Ма ке до ни ја ја из во ју ва по
ми рен пат – ре че Вас ка Чер го ска,ед на
од ор га ни за то ри те на про сла ва та.

Ги со зна ва ме ви стин ски те 
вред но сти

Во име то на ма ке дон ска та ам ба са да
во Бел град до маќини те и број ни те

го сти ги по здра ви в.д. ам ба са до рот
на Ре пу бли ка Се вер на Ма ке до ни ја
Алек сан дар По пов ски.

По крај дру го то тој ре че: 
– Осми сеп тем ври, за ед но со два -

та Илин де на, ка ко што на род ски ги
на ре ку ва ме, се тро но же цот врз кој
е по ста ве на и се раз ви ва де не шна
Ре пу бли ка Се вер на Ма ке до ни ја.
Пред 28 го ди ни беа по ста ве ни це -
ли те на др жа ва та, а тоа се европ -
ски те ин те гра ции. Тоа е ста ра та
опре дел ба ко ја то гаш, а и се га ужи -
ва го ле ма по др шка кај на ши те гра-
ѓани. Ре пу бли ка Се вер на Ма ке до -
ни ја го про сла ву ва сво јот 28 ро ден -
ден и од луч но че ко ри кон за цр та -
ни от пат. На тој пат учи ме од соп -
стве ни те гре шки и ги со зна ва ме ви -
стин ски те вред но сти и ги пре по -
зна ва ме ви стин ски те при ја те ли.
Све до ци сме де ка па тот кон европ -
ски те ин те гра ции е по пло чен со
мно гу от ка жу ва ња, те шки од лу ки,
ви зи о нер ски по те зи и мно гу пре ди -
зви ци кои не ма ат ал тер на ти ва. Зна -
еј ки де ка па тот ми ну ва низ не по -
сред но то со сед ство, трај но то опре -
де лу ва ње на Ре пу бли ка Се вер на
Ма ке до ни ја пред ста ву ва ат до бри те
од но си со си те неј зи ни со се ди со
кои си те отво ре ни пра ша ња ќе се
ре ша ва ат со искрен ди ја лог, вза ем -
но по чи ту ва ње и до вер ба...

По пов ски при тоа на гла си де ка
кон та кви од но си се стре мат и со
при ја тел ска Ср би ја, би деј ки две те
др жа ви ги по вр зу ва ат мно гу за ед -
нич ки еле мен ти од ми на то то, се га -
шно ста и ид ни на та.

– Без за ед нич ки на пре док и со ра -
бот ка во ре ги о нот не ма да има бла -
го со стој ба и ми рен со жи вот. До бри -
те ре ла ции со со се ди те се осо бе но
зна чај ни за Ма ке дон ци те кои жи ве -
ат во со сед ни те др жа ви во кои спаѓа
и Ре пу бли ка Ср би ја – на гла си в.д.
ам ба са до рот на Ре пу бли ка Се вер на
Ма ке до ни ја Алек сан дар По пов ски.

Све че на та ака де ми ја со сво јот ре -
пер то ар ја збо га ти пе ач ка та гру па од
здру же ни е то „Ма ке дон ски би се ри“
од План ди ште и Град ски от хо рот од
Ста ра Па зо ва, ка ко и Бо ја на Па нов -
ска (со пран). Сан дра Су бо тиќ, од
Фи ло зов ски от фа кул тет од Но ви
Сад збо ру ва ше за исто ри ја тот на
Ма ке до ни ја. Про сла ва та во Но ви
Сад, ка ко про ект, фи на сиј ски е по -
др жа на и од Ми ни стер ство то за ди -
ја спо ра на ма ке дон ска та вла да.

По по вод  Де нот на не за ви сно ста
на Ре пу бли ка Се вер на Ма ке до ни ја
здру же ни е то „Ма ке до ни ум“ од Бел -
град при ре ди из ло жба на скулп то -
рот Си ни ша Но ве ски и де гу ста ци ја
на ви но од по зна та та ви на ри ја од Ја -
бу ка – „Фи ли пов ски“.

В.д. амбасадорот на Република Северна
Македонија Александар Поповски
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МО ДЕЛ ЗА ОБРА ЗО ВА НИЕ НА ДЕ ЦА ТА ОД ДИ ЈА СПО РА ТА

СУД БИ НА ТА НА ЈА ЗИ КОТ 
Е СУД БИ НА НА НА РО ДОТ

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 Фо ру мот на на став ни ци
кои ре а ли зи ра ат на ста ва по
ма ке дон ски и ал бан ски ја зик,
одр жан во ју ли го ди на ва во
Охрид, раз го ва ра но е за со -
стој ба та на на ста ва та по мај -
чин ја зик во ди ја спо ра та. 

До маќин  на два на е сет на -
став ни ци од Бер лин, Мел -
бурн, Пан че во, Но ви Сад, За -
греб, Франк фурт, Мајнц, Ло -
кар но, Ко пен ха ген и Осло, бе -
ше Аген ци ја та за исе ле ни -
штво на Ре пу бли ка Се вер на
Ма ке до ни ја. Уче сни ци те на
Фо ру мот збо ру ваа за по зи -
тив ни те стра ни, не до ста то -
ци те и по те шко ти и те со кои
се со о чу ва ат во сво ја та вос -
пит но – обра зов на ра бо та.
Цел на Фо ру мот е на став ни -
ци те во со ра бот ка со над ле -
жни те ин сти ту ции да ди зај -
ни ра ат на ста вен мо дел за об-
ра зо ва ние на мај чин ја зик на
де ца та од ди ја спо ра та.

Лил ја на Ла за ре ска, про фе -
сор ка по ма ке дон ски ја зик и
но ви нар, на струч ни от со бир
во Охрид збо ру ва ше за со -
стој ба та на на ста ва та по ма -
ке дон ски ја зик во Ре пу бли ка
Ср би ја. Во сво е то из ла га ње
таа оп фа ти пе ри од од учеб на -
та 1946/1947, за клуч но со ми -
на та та учеб на го ди на.

На ста ва та по ма ке дон ски ја -
зик со еле мен ти на на ци о нал -
на кул ту ра се из ве ду ва во
осум основ ни учи ли шта во
Ср би ја и тоа: ,,Го це Дел чев’’ –
Ја бу ка, ,,Жар ко Зре ња нин’’-
Kaчарево, ,,Ко ста Ста мен ко -
виќ’’ – Ле ско вац, ,,Бо ра Стан -

ко виќ’’- Бо го јев це, ,,Moше Пи -
ја де’’ – Гу ду ри ца, ,, Јо ван Јо ва -
но виќ – Змај’’ – Хај ду чи ца, ,,
До си теј Об ра до виќ ‘’-План ди -
ште и учи ли ште то ,, Вељ ко
Вла хо виќ’’ во Но ви Сад.

Не по стои кон ти ну и тет

Спо ред ис тра жу ва ња та на
Ла за ре ска ма ке дон ски от ја -
зик во Ре пу бли ка Ср би ја е во
по след на та фа за на из че зну -
ва ње. Ако не се прев зе мат
се ри о зни че ко ри, на ско ро ќе
из гле да ка ко да не жи ве е ле
Ма ке дон ци на овие про сто -
ри. По го ле ми от број од на -
став ни ци те кои ја из ве ду ва -
ат на ста ва та не го по зна ва ат
до вол но до бро ма ке дон ски -
от ја зик и ко му ни ци ра ат на
срп ски по ра ди по ле сно раз -
би ра ње. Спо ред за кон ски те
про пи си учи ли шта та се дол-
ж ни да ба ра ат на став ни ци, а
На ци о нал ни от со вет на ма -
ке дон ска та мал цин ска за ед -
ни ца во Ср би ја не ма пра во
на ве то. По крај се, ди рек то -
ри те на учи ли шта та, та ка бе -
ше во Ја бу ка, Ка ча ре во и Гу -
ду ри ца во до го вор со прет -
се да те лот на На ци о нал ни от
со вет од лу чу ва ат кој на став -
ник ќе ја др жи на ста ва та.
Не кои луѓе од Со ве тот за ва -
кви от из бор оправ ду ва ње
наоѓаат во тоа што ан га жи -

ра ни те на став ни ци по ма ке -
дон ски ја зик или се ро де ни,
или пак не кое вре ме прет -
сто ју ва ле во Ма ке до ни ја. Да -
ли е тоа до во лен кри те ри ум
за ква ли тет на на ста ва, се
пра шу ва Ла за ре ска.

Се ко ја учеб на го ди на уче -
ни ци те пов тор но се од лу чу -
ва ат за сле де ње на на ста ва та
по ма ке дон ски ја зик, зна чи
не ма кон ти ну и тет. По стои
ша ре ни ло во зна е ње то на ја -
зи кот и ако се са ка, се кое де те
по за вр шу ва ње то на учеб на та
го ди на да из ле зе со по го ле мо
зна е ње од она што го има ло
на по че то кот, со осум де сет
про цен ти од де ца та тре ба да
се ра бо ти ин ди ви ду ал но. При
од лу чу ва ње то за из бор ни от
пред мет пре суд на уло га има -
ат ва у че ри те, кои На ци о нал -
ни от со вет им ги да ва ше на
оние уче ни ци кои прв пат се
за пи шу ва ат. Ор га ни зи ра ни се
екс кур зии и па ту ва ња. По ра -
ди ра зни при чи ни не е ис пол -
не то ве те но то и кај по го лем
број на уче ни ци се гу би ин те -
ре сот за уче ње на ма ке дон -
ски от ја зик.

По зи тив ни те ис ку ства
дава ат енер ги ја

– Во рам ки те на Фо ру мот
раз ме нив ме ин фор ма ции ка -
ко на став ни ци те во стран -

ство ја спро ве ду ва ат на ста ва -
та и со кои про бле ми се сре-
ќава ат. По зи тив ни те ис ку -
ства да ва ат енер ги ја да се ра -
бо ти по на та му со го лем елан
и тр пе ние. Кај нас е нај те шка
со стој ба та во на став ни от
про цес по ма ке дон ски ја зик.
Ми слам де ка до кол ку ин сти -
ту ци и те се за ло жат и за поч -
нат искре но и тр пе ли во да ра -
бо тат на за чу ву ва ње на ја зи -
кот ре зул та ти те не ма да из о -
ста нат. Ова е до ка жа но во до -
се га шна та прак са при из ве ду -
ва ње то на на ста ва та во Ја бу -
ка. По стиг на ти се зна чај ни
ре зул та ти, пре зен ти ран ма ке -
дон ски от ја зик, учи ли ште то и
ма ке дон ска та за ед ни ца. Мо ра
да по стои кон ти ну и тет и го -
ле ма по др шка од На ци о нал -
ни от со вет кој спо ред ме не
вед наш тре ба да прев зе ме
зна чај ни че ко ри и во јав но ста
да се прет ста ви по се ри о зно -
ве ли Ла за ре ска.

Дол го го ди шна та про фе -
сор ка по ма ке дон ски ја зик
пот се ти на за бо ро ви те на
про фе со рот Га не То до ров ски:
,,Суд би на та на ја зи кот е суд -
би на на на ро дот ‘’ и за тоа тре -
ба со го ле ма се ри о зност и те -
мел ност да му се по све ти ме
на за чу ву ва ње то и не гу ва ње -
то на ма ке дон ски от ја зик, без
раз ли ка ка де жи ве е ме.

Со цел да се до бие по мош
од над ле жни те ин сти ту ции
од Ма ке до ни ја и да се со гле да
си ту а ци ја та, да се до би јат но -
ви со зна ни ја и ис ку ства,
Аген ци ја та за исе ле ни штво
прев зе де об вр ска за клу чо ци -
те и ба ра ња та ка ко офи ци ја -
лен до ку мент да ги про сле ди
до со о двет ни те ин сти ту ции
кои мо жат да по мог нат со на -
став ни сред ства за ра бо та та.

Глав на та по ра ка од Фо ру -
мот е де ка до кол ку не се прев -
зе мат ит ни мер ки и ин тен -
зив но не се ра бо ти со ма ке -
дон ска та за ед ни ца на за чу ву -
ва ње то на ја зи кот на си те по -
ли ња, за не кол ку го ди ни се
по мал ку ќе се збо ру ва ма ке -
дон ски от ја зик. Де ца та не ма
да го учат ду ри ни ка ко стран -
ски ја зик, би дејќи и де не ска
го лем број од нив не се опре -
де лу ва ат за не го во уче ње, за -
тоа што ро ди те ли те не им об -
ја сну ват де ка е тоа за нив но
до бро.

Со отва ра ње на ре ги о нал -
ни кан це ла рии во Ср би ја за
ак тив ност на ма ке дон ска та
мал цин ска за ед ни ца, за оче -
ку ва ње бе ше да се по до брат
усло ви те за ра бо та во од дел -
ни ре ги о ни. Па та ка Ле ско -
вац, Пи рот, Бел град, Ја бу ка,
План ди ште, Но ви Сад, Ка -
ча ре во и уште не кои ме ста
во Ср би ја, до биа на ко ри сте -
ње од ре ден про стор. Се до
по че то кот на го ди на ва ме -
сеч ни те тро шо ци за стру ја,
гре е ње, те ле фон и дру ги
смет ки ги по кри ва ше На ци -
о нал ни от со вет на ма ке дон -
ско то мал цин ство во Ср би -
ја.Те шко мо же да се дој де до
по да то ци кој се га ги по кри -
ва ме сеч ни те тро шо ци, но
ед но е си гур но – ре ги о нал -
ни те кан це ла рии и по на та -

му се ак ту ел ни. И ден де нес
мно гу ми на се пра шу ва ат
под кои кри те ри у ми се отва -
ра ат ва кви кан це ла рии.

Меѓутоа, ре ги о нал ни те
кан це ла рии пре ди зви каа не -
сло га во се ла та и гра до ви те,
ка де што се фор ми ра ни по -
веќе здру же ни ја на ма ке дон -
ска та мал цин ска за ед ни ца.
Ти пи чен при мер за тоа се Ја -
бу ка и План ди ште, но и Бел -
град не за о ста ну ва зад нив.
Во Ја бу ка, на при мер, во ре -
ги о нал на та кан це ла ри ја га -
зду ва здру же ни е то „Илин -
ден“. Во се ло то по сто јат и
здру же ни ја та „Ја бу ка“ и
„Злат на ја бу ка“, ка де што ис-
то та ка чле ну ва ат Ма ке дон -

ци. Пет на е сет ти на же ни од
Ја бу ка, не ко га шни член ки на
„Илин ден“, кои имаа уло га
на вред ни до маќин ки и до че -
ку ваа го сти со до ма шни спе -
ци ја ли те ти, се из мо ри ја од
ме се ње и су ка ње, би деј ки од -
ре де ни луѓе тоа го оче ку ваа
од нив. По на пу шта ње то на
„Илин ден”, ре но ви ра ни те
про сто рии ќе мо жат да ги
ко ри стат са мо ако  пов тор но
се при клу чат во „Илин ден“.

Про сто ри ја та на ре ги о нал -
на та кан це ла ри ја во План ди -
ште е во ра це на не кол ку ми -
на План ди штан ци кои во
име то на здру же ни е то „Вар -
дар”, рас по ла га ат со си гу рен
про стор. По ра ди не сло га и
жел ба ак тив но да ра бо тат, и
„Вар дар“ го на пу шти ја број -
ни член ки и фор ми раа здру -

же ние „Ма ке дон ски би се ри“.
Ак ти ви сти од здру же ни а та
„Ја бу ка“ и „Ма ке дон ски би -
се ри“, по себ но пе ач ки те гру -
пи, веќе ги по ка жаа сво и те
вред но сти, но за жал ре ги о -
нал ни те  кан це ла рии кои би
мо же ле и тие да ги ко ри стат,
за нив се под клуч.

За оваа про бле ма ти ка се
по че сто се збо ру ва јав но.
Кој го пра ви ова и од ко ја
при чи на се знае, но со го ди -
ни на на зат ни што не е про -
ме не то. Вре ме е не кој да ка -
же: по треб ни се ед на кви ус-
ло ви за си те што са кат да ра -
бо тат, за да нај после се по -
вра ти и угле дот на Ма ке дон -
ци те на овие про сто ри.

РЕ ГИ О НАЛ НИ КАН ЦЕ ЛА РИИ

ЕД НА КВИ УСЛО ВИ ЗА СИ ТЕ

Пред чи та те ли те е веќе два -
на е сет ти от до да ток на ма ке -
дон ски ја зик, из ле зен во не -
дел ни кот „Пан че вац“. Поч -
ну вајќи од 2016 го ди на во
лет ни от пе ри од се пе ча тат
до да то ци на че ти ри ја зи ци
на мал цин ски за ед ни ци, кои
по број но ста се нај за ста пе -
ни во оп шти на Пан че во. Во
нај ста ри от не дел ник на Бал -
ка нот – „Пан че вац“, се пе ча -
тат тек сто ви на ма ке дон ски,
ро ман ски, ун гар ски и сло -
вач ки ја зик. Се кој до -
да ток има по осум
стра ни, од кои
че ти ри на еден
од на ве де ни -
те ја зи ци на
мал цин ства -
та пре ве де ни
на срп ски ја -
зик. Бла го да -
рејќи на пре во дот до да то ци -
те се на ме не ти и за чи та те ли
кои не збо ру ва ат не кој од
на ве де ни те ја зи ци.

Во не по сред ни те кон так ти
со чи та те ли те на ве сни кот,
до зна ва ме де ка вни ма ни е то
им го при вле ку ва ат и те сто ви
об ја ве ни на ма ке дон ски ја -
зик. Раз бир ли во, го лем број
на жи те ли од Пан че во и окол -
ни те ме ста по по те кло се Ма -
ке дон ци. На тој на чин мно гу -
ми на го про ве ру ва ат сво е то
зна е ње на ма ји ни от ја зик.

Из ле гу ва ње то на не кои
до да то ци се по кло пи со
про сла ва та на 70 го ди ни од
ор га ни зи ра но то до се лу ва ње
на Ма ке дон ци те во Вој во ди -

на. Зна чи,на нај до бар на чин
жи во тот на Ма ке дон ци те во
Ср би ја го до бли жив ме до
чи та те ли те на „Пан че вац“.
По себ но вни ма ние при вле -
ку ваа при ка зни те за мла ди
луѓе кои ус пе а ле да се про -
нај дат во про фе си и те за кои
се шко лу ва ле. По стиг на ле
го лем углед и вон гра ни ци те
на на ша та зе мја.

Ќе пот се ти ме на не кол ку
на сло ви на тек сто ви оба ја ве -
ни во не кој од до да то ци те:
„Мул ти кул ту рал но ста об вр -

зу ва и по вр зу ва“ , „Ко -
ре ни те да не се за -

бо ра ват“, „Но си и -
те – на ци о нал но
бо гат ство“, „Љу -
бов кон кул тур -
но то на след ство“,
„Исто ри ја та на
Ма ке дон ци те во

Вој во ди на“, „Се из бо ри ла за
свое ме сто и по чи ту ва ње од
ко ле ги“, „Го со чу ва ла соп -
стве ни от иден ти тет“, „Нео -
пи ша на уба ви на“, „Браќа со
раз лич ни пре зи ми ња“…

До се га шни те ко фи нан си -
е ри, меѓу кои град Пан че во,
Ре пу блич ко то ми ни стер -
ство за кул ту ра и ин фор -
ми ра ње, По кра и на, (со бу -
џет ски сред ства) и не дел -
ни кот „Пан че вац“, го пре -
по знаа овој про ект со цел
да се по ка же ка ко се жи вее
и ка кви про бле ми и ка кви
пред но сти има ат мал цин -
ски те за ед ни ци. Огром на
енер ги ја се вло жу ва во оваа
ра бо та.

ДВА НА Е СЕТ ТИ ДО ДА ТОК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ПРИ КА ЗНИ ЗА УСПЕ ШНИ ЛУЃЕ

ТР КА ЛЕ ЗНА МА СА НА ТЕ МА ,,МА КЕ ДОН ЦИ ТЕ ВО СР БИ ЈА ДЕ НЕС И УТРЕ’’

ЗА ШТИ ТА НА НА ЦИ О НАЛ НИ ОТ ИДЕН ТИ ТЕТ
Пред ло зи те и мер ките
од тр ка ле зна та ма са ќе
по слу жат за прев зе ма -
ње на по ши ро ка ак ци ја
и вклу чу ва ње 
на потен ци ја лот 
на македон ска та 
за ед ни ца во Ср би ја

Здру же ни е то на Ма ке дон ци те
од Мо ра вич ки от округ ,,Да ме
Гру ев” на два е сет и осми сеп -
тем ври во про сто ри и те на
здру же ни е то Ми лан Ми лан ко -
виќ (ули ца Мар ша ла Бир ју зо -
ва 53) во Бел град ќе ор га ни зи -
ра тр ка ле зна ма са на те ма ,,Ма -
ке дон ци те во Ср би ја де нес и
утре”. Глав ни те ми на тр ка ле -
зна та ма са по крај обра зо ва ни -
е то се и кул ту ра та, ин фор ми -
ра ње то, слу жбе на та упо тре ба
на ја зи кот и пи смо то и по ли -
тич ко то ор га ни зи ра ње – гла са -
ње то за из бо ри те во Ср би ја и
Ма ке до ни ја. Пре да ва чи те ќе ја
про дла бо чат ди ску си ја та и со
по ра не шни ис тра жу ва ња во
од ре де ни обла сти.

- Основ на цел на оваа тр ка -
ле зна ма са е да ка же ме за со -

стој ба та де нес, но нај ва жно -
то, да пред ло жи ме ка ко по на -
та му. Да ви ди ме, што тре ба да
се прев зе ме за по до бро оства -
ру ва ње на пра ва та на ма ке -
дон ска та за ед ни ца спо ред за -
ко ни те и про пи си те во Ср би -
ја. Пред се ќе се со гле да што е
по стиг на то до се га, кол ку и
ка ко се гри жи ме за обра зо ва -
ни е то и ка ко да го за чу ва ме
ма ке дон ски от ја зик во оп што.
По себ но пра ша ње е вра бо ту -

ва ње то на ди пло ми ра ни те
сту ден ти кои ди пло ма стек -
на ле во Ма ке до ни ја – ве ли
Сла ве Гру ев ски, прет се да тел
на здру же ни е то ,,Да ме Гру ев”. 

Што се од не су ва до кул ту -
ра та уче сни ци те ќе би дат за -
по зна е ни со со др жи ни и ак -
тив но сти за кон ти ну и ра но
прет ста ву ва ње и по пу ла ри за -
ци ја на ма ке дон ска та кул ту ра
во Ре пу бли ка Ср би ја, вклу чу -
ва ње на мла ди те во тие ак тив -

но сти. Ќе се со гле да ат и ак -
тив но сти те на здру же ни а та.
По себ но пра ша ње е ко га ќе
би дат фор ми ра ни: за вод на
ма ке дон ска та кул ту ра и кул -
ту рен цен тар на Ма ке дон ци те
во Ср би ја.

Во ра бот ни от дел (10 до 17
ча сот) ќе ста не збор и за стра -
те шки те це ли во ин фор ми ра -
ње то ка ко што се за кон ски те
од ред би, ме сто то и уло га та на
со ци јал ни те мре жи, пе ча те ни -
те и елек трон ски те ме ди у ми.

Пред ло зи те и мер ки те од
тр ка ле зна та ма са ќе по слу жат
за прев зе ма ње на по ши ро ка
ак ци ја  и вклу чу ва ње на по -
тен ци ја лот на ма ке дон ска та
за ед ни ца во Ср би ја, по ра ди
по до бар при стап во за шти та -
та на на ци о нал ни от иден ти тет
на Ма ке дон ци те во Ср би ја.

По ка не ти се го сти од ма ке -
дон ска та ам ба са да во Бел -
град, Ма ке до ни ја ка ко и пред -
став ни ци од ма ке дон ска та за -
ед ни ца во Ср би ја.

Оваа тр ка ле зна ма са, ка ко
про ект е фи нан си ра на од
Сек то рот на на ци о нал ни
при о ри те ти во МНР на Ре пу -
бли ка Се вер на Ма ке до ни ја.

Тркалезна маса во организација
на здружението „Блаже Конески“
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Све ча но сти у ор га ни за ци -
ји ма ке дон ских удру же ња
одр жа не у Но вом Са ду и
Бе о гра ду

Под мо том „Бо је не за ви сно сти” ма -
ке дон ска вла да је 8. сеп тем бра у
скоп ском Град ском пар ку обе ле жи ла
28. го ди шњи цу ре фе рен ду ма о не за -
ви сно сти Ма ке до ни је, ко ја је на пу -
сти ла до та да шњу фе де ра ци ју. Ово је
исто вре ме но и пр ва го ди на у ко јој се
не за ви сност др жа ве про сла вља под
про ме ње ним устав ним име ном (и
Уста вом). Због стра те шких опре де -
ље ња – пу но прав ног члан ства у Ев-
роп ској уни ји и НА ТО-у, Пре спан -
ским уго во ром је на пра вљен ком -
про мис и име је про ме ње но у Ре пу -
бли ка Се вер на Ма ке до ни ја.

На цен трал ној про сла ви у Ско -
пљу ма ке дон ски пре ми јер Зо ран За -
ев по звао је гра ђа не на об је ди ње ње
у име европ ске бу дућ но сти зе мље,
на гла сив ши да је др жа ва ве ро ват но
ухва ти ла по след њи воз за ста бил ну
бу дућ ност.

Истин ски све ти о ни ци

Дан не за ви сно сти Ма ке до ни је про -
сла вљен је и у Но вом Са ду. По во дом
тог пра зни ка удру же ње ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не „Ки рил и Ме то -
ди је”, у са рад њи с Ра дио-те ле ви зи јом
Вој во ди не и еми си јом „Ма ке дон ско
сун це”, 5. сеп тем бра при ре ди ло је
све ча ну ака де ми ју. у „Сту ди ју М”.

Про сла ви су при су ство ва ли
пред став ни ци ма ке дон ске ам ба са де
у Бе о гра ду, Ра дио-те ле ви зи је Вој во -
ди на, Фи ло зоф ског фа кул те та, Ака -
де ми је умет но сти у Но вом Са ду,
На ци о нал ног са ве та ма ке дон ске ма -
њи не у Ре пу бли ци Ср би ји и дру гих
на ци о нал них за јед ни ца, као и го сти
из по ли тич ког жи во та.

– Част ми је што сте ве че рас с на -
ма на про сла ви Да на не за ви сно сти.
У исто ри ји сва ког на ро да по сто је
да ту ми ко ји се из два ја ју као пра ви
све ти о ни ци на пу ту ка раз во ју кул -
тур ног иден ти те та, ко ји су зна чај ни

У ЧАСТ 8. СЕП ТЕМ БРА, ДА НА НЕ ЗА ВИ СНО СТИ

ДА ТУМ КО ЈИ СЕ ИЗ ДВА ЈА КАО СВЕ ТИ О НИК

и тре ба да их не гу је мо. Ма ке до ни ја је
у про те клом ве ку има ла три: Илин -
ден 1903. го ди не, АСНОМ 1944. и 8.
сеп тем бар 1991. го ди не. Пр ва два да -
ту ма су по зна та по ве ли ким жр тва -
ма, али за то је сво ју не за ви сност Ма -
ке до ни ја из во је ва ла мир ним пу тем –
ре кла је Вас ка Чер го ска, је дан од ор -
га ни за то ра про сла ве.

Спо зна ли смо истин ске 
вред но сти

У име ма ке дон ске ам ба са де у Бе о -
гра ду до ма ћи не и број не го сте по -
здра вио је в. д. ам ба са до ра Ре пу бли -
ке Се вер не Ма ке до ни је Алек сан дар
По пов ски.

По ред оста лог, он је ре као:
– Осми сеп тем бар, за јед но са два

Илин де на, ка ко их на род ски на зи ва -
мо, је сте тро но жац на ком се раз ви ја
да на шња Ре пу бли ка Се вер на Ма ке -
до ни ја. Пре два де сет осам го ди на
би ли су по ста вље ни др жав ни ци ље -
ви, а то су европ ске ин те гра ци је. То
је ста ро опре де ље ње, ко је је та да

ужи ва ло, а и да нас ужи ва ве ли ко по -
ве ре ње на ших гра ђа на. Ре пу бли ка
Се вер на Ма ке до ни ја про сла вља свој
28. ро ђен дан и од луч но ко ра ча за цр -
та ним пу тем. На том пу ту учи мо из
соп стве них гре ша ка и спо зна је мо
истин ске вред но сти и пре по зна је мо
истин ске при ја те ље. Све до ци смо да
је пут ка европ ским ин те гра ци ја ма
по пло чан мно гим од ри ца њи ма, те -
шким од лу ка ма, ви зи о нар ским по -
те зи ма и мно гим иза зо ви ма ко ји не -
ма ју ал тер на ти ву. Зна ју ћи да пут
про ла зи кроз не по сред но су сед ство,
трај но опре де ље ње Ре пу бли ке Се -
вер не Ма ке до ни је пред ста вља ју до -
бри од но си са свим ње ним су се ди ма,
с ко ји ма ће се сва отво ре на пи та ња
ре ша ва ти искре ним ди ја ло гом, уз
уза јам но по што ва ње и по ве ре ње...

По пов ски је при том на гла сио да
се ка та квим од но си ма стре ми и с
при ја тељ ском Ср би јом, бу ду ћи да
две др жа ве по ве зу је мно го за јед нич -
ких еле ме на та из про шло сти, са да -
шњо сти и бу дућ но сти.

– Без за јед нич ког на прет ка и са -
рад ње у ре ги о ну не ће би ти бла го -
ста ња и мир ног су жи во та. До бри
од но си са су се ди ма по себ но су зна -
чај ни за Ма ке дон це ко ји жи ве у су -
сед ним др жа ва ма, у ко је спа да и Ре -
пу бли ка Ср би ја – на гла сио је в. д.
ам ба са до ра Ре пу бли ке Се вер не Ма -
ке до ни је Алек сан дар По повски.

Све ча ну ака де ми ју су сво јим ре -
пер то а ром обо га ти ли пе вач ка гру па
удру же ња „Ма ке дон ски би се ри” из
План ди шта, Град ски хор из Ста ре Па -
зо ве, као и Бо ја на Па нов ска (со пран).
Сан дра Су бо тић с Фи ло зоф ског фа -
кул те та из Но вог Са да го во ри ла је о
исто ри ја ту Ма ке до ни је. Про сла ву у
Но вом Са ду је, као про је кат, фи нан -
сиј ски по др жа ло и Ми ни стар ство за
ди ја спо ру ма ке дон ске вла де.

По во дом Да на не за ви сно сти Ре пу -
бли ке Се вер не Ма ке до ни је удру же ње
„Ма ке до ни јум” из Бе о гра да при ре -
ди ло је из ло жбу скулп ту ра Си ни ше
Но ве ског и де гу ста ци ју ви на по зна те
ви на ри је из Ја бу ке – „Фи ли пов ски”.

Судбина језика је
судбинa народа

» страна IV

Естетски и 
емоционални 
доживљај

» страна V

Нешто што се
урезало у свест

» страна V

Љубав према
родном крају

» страна VI



Предлози и мере са
округлог стола
послужиће за
предузимање шире
акције и укључивање
потенцијала
македонске
заједнице у Србији

Удру же ње Ма ке до на ца Мо ра -
вич ког окру га „Да ме Гру ев”
28. сеп тем бра у про сто ри ја ма
удру же ња „Ми лан Ми лан ко -
вић” у Бе о гра ду (Ули ца Мар -
ша ла Бир ју зо ва 53) ор га ни зо -
ва ће окру гли сто на те му „Ма -
ке дон ци у Ср би ји да нас и су -
тра”. Глав не те ме окру глог
сто ла, по ред обра зо ва ња, би -
ће и кул ту ра, ин фор ми са ње,
слу жбе на упо тре ба је зи ка и
пи сма и по ли тич ко ор га ни зо -
ва ње – гла са ње на из бо ри ма у
Ср би ји и Ма ке до ни ји. Пре да -
ва чи ће про ду би ти ди ску си ју
и ра ни јим ис тра жи ва њи ма у
од ре ђе ним обла сти ма.

– Основ ни циљ овог окру -
глог сто ла је да при ча мо о ста -
њу да нас, али нај ва жни је је да

Петак, 27. септембар 2019.
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IV

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 Фо ру му на став ни ка ко ји
ре а ли зу ју на ста ву на ма ке -
дон ском и ал бан ском је зи ку,
одржа ном ове го ди не у Охри -
ду, раз го ва ра ло се о ста њу на -
ста ве ма тер њег је зи ка у ди ја -
спори.

До ма ћин два на е сто ро на -
став ни ка из Бер ли на, Мел -
бур на, Пан че ва, Но вог Са да,
За гре ба, Франк фур та, Мајн -
ца, Ло кар на, Ко пен ха ге на и
Осла би ла је Аген ци ја за исе -
ље ни штво Ре пу бли ке Се вер -
не Ма ке до ни је. Уче сни ци Фо -
ру ма су при ча ли о по зи тив -
ним стра на ма, не до ста ци ма и
по те шко ћа ма с ко ји ма се су о -
ча ва ју у свом вас пит но-обра -
зов ном ра ду. Циљ Фо ру ма је
да на став ни ци у са рад њи с
над ле жним ин сти ту ци ја ма
ди зај ни ра ју на став ни мо дел
за обра зо ва ње на ма тер њем
је зи ку де це у ди ја спо ри.

Лил ја на Ла за ре ска, про фе -
сор ка ма ке дон ског је зи ка и но -
ви нар, на струч ном ску пу у Ох-
ри ду го во ри ла је о ста њу у на -
ста ви ма ке дон ског је зи ка у Ре -
пу бли ци Ср би ји. У свом изла -
га њу је об у хва ти ла пе ри од од
школ ске 1946/47, за кључ но с
про шлом школ ском го ди ном.

На ста ва ма ке дон ског је зи ка
са еле мен ти ма на ци о нал не
кул ту ре из во ди се у осам ос-
нов них шко ла у Ср би ји, а то
су: „Го це Дел чев” Ја бу ка,
„Жар ко Зре ња нин” Kaчарево,
„Ко ста Ста мен ко вић” Ле ско -
вац, „Бо ра Стан ко вић” Бо го -
јев це, „Moша Пи ја де” Гу ду ри -
ца, „Јо ван Јо ва но вић Змај”
Хај ду чи ца, „До си теј Об ра до -
вић” План ди ште и „Вељ ко
Вла хо вић” у Но вом Са ду.

Не по сто ји кон ти ну и тет

Пре ма ис тра жи ва њи ма Лил ја -
не Ла за ре ске, ма ке дон ски је -
зик у Ре пу бли ци Ср би ји је у

по след њој фа зи иш че за ва ња.
Ако се не пре ду зму озбиљ ни
ко ра ци, уско ро ће из гле да ти
као да Ма ке дон ци ни су ни жи -
ве ли на овим про сто ри ма. Ве -
ћи број на став ни ка ко ји из во -
де на ста ву на ма ке дон ском не
по зна је до вољ но до бро је зик и
ко му ни ци ра на срп ском ра ди
лак шег раз у ме ва ња. Пре ма за -
кон ским про пи си ма, шко ле су
ду жне да тра же на став ни ке, а
На ци о нал ни са вет ма ке дон ске
ма њин ске за јед ни це у Ср би ји
не ма пра во ве та. По ред све га,
ди рек то ри шко ла, ка ко је би ло
у Ја бу ци, Ка ча ре ву и Гу ду ри -
ци, у до го во ру с пред сед ни ком
На ци о нал ног са ве та од лу чу ју
ко ји на став ник ће др жа ти на -
ста ву. Не ки љу ди из Са ве та
оправ да ње за ова кво ста ње на -
ла зе у то ме што су ан га жо ва ни
на став ни ци ма ке дон ског је зи -
ка или ро ђе ни или су пак не ко
вре ме про ве ли у Ма ке до ни ји.
Да ли је то до во љан кри те ри -
јум за ква ли тет ну на ста ву, пи -
та се Ла за ре ска.

Сва ке школ ске го ди не уче -
ни ци се по но во опре де љу ју за
по ха ђа ње на ста ве ма ке дон -
ског је зи ка, што зна чи да не -
ма кон ти ну и те та. По сто ји ша -
ро ли кост у зна њу је зи ка и ако
се же ли да сва ко де те по за вр -
шет ку школ ске го ди не иза ђе с
ве ћим зна њем од оно га ко је је
има ло на по чет ку, са осам де -

сет про це на та де це тре ба да
се ра ди ин ди ви ду ал но. При
од лу чи ва њу о из бор ном
пред ме ту пре суд ну уло гу
има ју ва у че ри ко је је На ци о -
нал ни са вет да вао уче ни ци ма
ко ји се упи су ју пр ви пут. Ор -
га ни зо ва не су екс кур зи је и
пу то ва ња. Због раз ли чи тих
раз ло га мно га обе ћа ња ни су
ис пу ње на и код ве ћег бро ја
уче ни ка гу би се ин те рес за
уче ње ма ке дон ског је зи ка.

По зи тив на ис ку ства 
да ју енер ги ју

– У окви ру Фо ру ма раз ме ни -
ли смо ин фор ма ци је о то ме
ка ко на став ни ци спро во де
на ста ву у ино стран ству и с
ко јим те шко ћа ма се су сре ћу.
По зи тив на ис ку ства да ју
енер ги ју да се и да ље ра ди с
ве ли ким ела ном и тру дом.
Код нас је нај те жа си ту а ци ја у
про це су на ста ве ма ке дон ског
је зи ка. Ми слим да, уко ли ко се
ин сти ту ци је за ло же и поч ну
искре но и вред но да ра де на
очу ва њу је зи ка, ре зул та ти не -
ће из о ста ти. Ово је по твр ђе но
у до са да шњој прак си из во ђе -
ња на ста ве у Ја бу ци. По стиг -
ну ти су зна чај ни ре зул та ти,
пред ста вље ни су ма ке дон ски
је зик, шко ла и ма ке дон ска за -
јед ни ца. Мо ра да по сто ји кон -
ти ну и тет и ве ли ка по др шка
На ци о нал ног са ве та, ко ји, по

ме ни, од мах тре ба да пре ду -
зме зна чај не ко ра ке и да се у
јав но сти пред ста ви озбиљ ни -
је – ка же Ла за ре ска.

Ду го го ди шња про фе сор ка
ма ке дон ског је зи ка под се ти ла
је на ре чи про фе со ра Га не та
То до ров ског: „Суд би на је зи ка
је суд би на на ро да” и за то је
по треб но да се с ве ли ком оз-
биљ но шћу и те мељ но по све -
ти мо очу ва њу и не го ва њу ма -
ке дон ског је зи ка, без об зи ра
на то где жи ви мо.

С ци љем да се до би је по моћ
над ле жних ин сти ту ци ја из
Ма ке до ни је и са гле да си ту а -
ци ја, као и да би се сте кла но -
ва са зна ња и  ис ку ства, Аген -
ци ја за исе ље ни штво је пре у -
зе ла оба ве зу да за кључ ке и
зах те ве про сле ди као зва ни -
чан до ку мент свим аде кват -
ним ин сти ту ци ја ма ко је мо гу
да по мог ну на став ним сред -
стви ма за рад.

Глав на по ру ка Фо ру ма је да
уко ли ко се не пре ду зму хит не
ме ре и не ра ди ин тен зив но с
ма ке дон ском за јед ни цом на
очу ва њу је зи ка на свим по љи -
ма, за не ко ли ко го ди на ће све
ма ње да се го во ри ма ке дон ски
је зик. Де ца га не ће учи ти чак
ни као стра ни је зик, бу ду ћи да
се ни да нас ве ли ки број њих не
опре де љу је за ње го во уче ње,
за то што им ро ди те љи не об ја -
сне да је то за њи хо во до бро.

МО ДЕЛ ОБРА ЗО ВА ЊА ДЕ ЦЕ ИЗ ДИ ЈА СПО РЕ

СУД БИ НА ЈЕ ЗИ КА ЈЕ СУДБИНA НА РО ДАСа отва ра њем ре ги о нал -
них кан це ла ри ја у Ср би ји за
ак тив но сти ма ке дон ске ма -
њин ске за јед ни це оче ки ва -
ло се да ће се по бољ ша ти ус-
ло ви за њи хов рад у од ре ђе -
ним ре ги о ни ма. Та ко су Ле -
ско вац, Пи рот, Бе о град, Ја -
бу ка, План ди ште, Но ви Сад,
Ка ча ре во и још не ка ме ста у
Ср би ји до би ли на ко ри шће -
ње од ре ђе не про сто ре. Све
до по чет ка ове го ди не ме -
сеч не тро шко ве за стру ју,
гре ја ње, те ле фон и дру ге ра -
чу не по кри вао је На ци о нал -
ни са вет ма ке дон ске ма њи -
не у Ср би ји. Те шко мо же да
се до ђе до по да та ка ко са да
по кри ва ме сеч не тро шко ве,
али јед но је си гур но – ре ги -
о нал не кан це ла ри је су и да -
ље ак ту ел не. И дан-да нас се
мно ги пи та ју по ко јим кри -
те ри ју ми ма се отва ра ју ова -
кве кан це ла ри је.

Ме ђу тим, ре ги о нал не
кан це ла ри је су про у зро ко -
ва ле не сло гу у се ли ма и гра -
до ви ма, у ко ји ма по сто ји по
не ко ли ко удру же ња ма ке -
дон ске ма њин ске за јед ни це.
Ти пи чан при мер за то су Ја -
бу ка и План ди ште, али ни
Бе о град не за о ста је за њи ма.
У Ја бу ци, на при мер, у ре ги -
о нал ној кан це ла ри ји га зду је
удру же ње „Илин ден”. У се лу
по сто је и удру же ња „Ја бу ка”
и „Злат на ја бу ка”, у ко ји ма
су чла но ви Ма ке дон ци.

Пет на е стак же на из Ја бу ке,
не ка да шње чла ни це „Илин -
де на”, ко је су има ле уло гу
вред них до ма ћи ца и до че -
ки ва ле го сте спе ци ја ли те ти -
ма, умо ри ло се од ме ше ња и
раз вла че ња ко ра, што су од -
ре ђе ни љу ди од њих оче ки -
ва ли, и нај зад су на пу сти ле
удру же ње. Ре но ви ра не про -
сто ри је мо ћи ће да ко ри сте
са мо ако се по но во при кљу -
че „Илин де ну”.

Про сто ри је ре ги о нал не
кан це ла ри је у План ди шту су
у ру ка ма не ко ли ци не План -
ди шта на ца ко ји у име удру -
же ња „Вар дар” рас по ла жу
си гур ним про сто ром. Услед
не сло ге, а же ле ћи да ак тив -
но ра де, број не чла ни це на -
пу сти ле су „Вар дар” и фор -
ми ра ле удру же ње „Ма ке -
дон ски би се ри”. Ак тив но сти
удру же ња „Ја бу ка” и „Ма ке -
дон ски би се ри”, по себ но пе -

вач ке гру пе, већ су по ка за ле
сво је вред но сти, али на жа -
лост ре ги о нал не кан це ла ри -
је ко ји би мо гле и оне да ко -
ри сте, за њих су под кљу чем.

О овој про бле ма ти ци се
све че шће го во ри јав но. Ко
та ко ра ди и из ког раз ло га,
зна се, али го ди на ма ни шта
ни је про ме ње но. Вре ме је да
не ко ка же: по треб ни су јед -
на ки усло ви за све ко ји же -
ле да ра де, да би се нај зад
по вра тио и углед Ма ке до -
на ца на овим про сто ри ма.

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

За шти та на ци о нал ног иден ти те та

пред ло жи мо ка ко да ље. Да
ви ди мо шта тре ба да се пре -
ду зме за бо ље оства ри ва ње
пра ва ма ке дон ске за јед ни це
пре ма за ко ни ма и про пи си ма
у Ср би ји. Пре све га, да се са -
гле да шта је по стиг ну то до са -
да, ко ли ко и ка ко бри не мо о
обра зо ва њу и ка ко да очу ва -
мо ма ке дон ски је зик уоп ште.
По себ но пи та ње је за по шља -
ва ње ди пло ми ра них сту де -

ната ко ји су ди пло му сте кли у
Ма ке до ни ји – ка же Сла ве Гру -
ев ски, пред сед ник удру же ња
„Да ме Гру ев”.

Ка да је реч о кул ту ри, уче -
сни ци ће би ти упо зна ти са
садр жа ји ма и ак тив но сти ма
ве за ним за кон ти ну и ра но
пред ста вља ње и по пу ла ри за -
ци ју ма ке дон ске кул ту ре у Ре -
пу бли ци Ср би ји, као и за ук-
љу чи ва ње мла дих у те ак тив -

но сти. Би ће са гле да не и ак -
тив но сти удру же ња. По себ но
пи та ње је ка да ће би ти фор -
ми ра ни за вод ма ке дон ске
кул ту ре и кул тур ни цен тар
Ма ке до на ца у Ср би ји.

У рад ном де лу (од 10 до 17
са ти) би ће ре чи и о стра те -
шким ци ље ви ма у ин фор ми -
са њу, као што су за кон ске од -
ред бе, ме сто и уло га дру штве -
них мре жа и штам па них и
елек трон ских ме ди ја.

Пред ло зи и ме ре са окру -
глог сто ла по слу жи ће за пред -
у зи ма ње ши ре ак ци је и укљу -
чи ва ње по тен ци ја ла ма ке дон -
ске за јед ни це у Ср би ји за рад
бо љег при сту па у за шти ти на -
ци о нал ног иден ти те та Ма ке -
до на ца у Ср би ји.

По зва ни су го сти из ма ке -
дон ске ам ба са де у Бе о гра ду,
из Ма ке до ни је, као и пред -
став ни ци ма ке дон ске за јед -
ни це у Ср би ји.

Овај окру гли сто, као про -
је кат, фи нан си ра Сек тор на -
ци о нал них при о ри те та при
Ми ни стар ству спољ них по -
сло ва Ре пу бли ке Се вер не
Ма ке до ни је.

РЕ ГИ О НАЛ НЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ

ЈЕД НА КИ УСЛО ВИ ЗА СВЕ

Пред чи та о ци ма је већ два -
на е сти до да так на ма ке дон -
ском је зи ку у не дељ ни ку
„Пан че вац”. По чев од 2016.
го ди не, штам па ју се до да ци
на че ти ри је зи ка ма њин -
ских за јед ни ца ко је су по
број но сти нај за сту пље ни је
у Гра ду Пан че ву. У нај ста -
ри јим ло кал ним но ви на ма
на Бал ка ну – „Пан чев цу” –
штам па ју се тек сто ви на ма-
ке дон ском, ру мун ском, ма-
ђар ском и сло вач ком. Сва -
ки до да так има по осам
стра на, од ко јих по че ти ри
на јед ном од на ве де них је -
зи ка ма њи на, с пре во дом на
срп ски. За хва љу ју ћи пре во -
ду до да ци су на ме ње -
ни и чи та о ци ма ко -
ји не го во ре не ки
од тих је зи ка.

У не по сред -
ним кон так ти -
ма са чи та о ци -
ма са зна је мо да
па жњу при вла че и тек сто ви
об ја вље ни на ма ке дон ском
је зи ку. То је ра зу мљи во, јер
ве ли ки број жи те ља Пан че -
ва и окол них ме ста по ре -
клом су Ма ке дон ци. На тај
на чин ве ћи на њих про ве ра -
ва сво је зна ње ма тер њег је -
зи ка.

Пе ри од об ја вљи ва ња не -
ких до да та ка по кло пио се с
про сла вом се дам де сет го ди -
на од ор га ни зо ва ног до се -
ља ва ња Ма ке до на ца у Вој -
во ди ну. Зна чи, на нај бо љи

на чин жи вот Ма ке до на ца у
Ср би ји при бли жи ли смо
чи та о ци ма „Пан чев ца”. По -
себ ну па жњу при ву кле су
при че о мла дим љу ди ма ко -
ји су ус пе ли да се про на ђу у
стру ци за ко ју су се шко ло -
ва ли. Они су по сти гли ве -
ли ки успех и ван гра ни ца
на ше зе мље.

Под се ти ће мо и на не ко -
ли ко на сло ва тек сто ва об ја -
вље них у не ким од до да та -
ка: „Мул ти кул ту рал ност
оба ве зу је и по ве зу је”, „Да се
не за бо ра ве ко ре ни”, „Но -
шње – на ци о нал но бла го”,
„Љу бав пре ма кул тур ном
на сле ђу”, „Исто ри ја Ма ке -

до на ца у Вој во ди ни”,
„Из бо ри ла се за

сво је ме сто и по -
што ва ње ко ле -
га”, „Са чу ва ла

соп стве ни иден -
ти тет”, „Нео пи -
си ва ле по та”,

„Бра ћа с раз ли чи тим пре зи -
ме ни ма”...

До са да шњи су фи нан си је -
ри, ме ђу ко ји ма су Град
Пан че во, Ми ни стар ство
кул ту ре и ин фор ми са ња,
По кра ји на (бу џет ска сред -
ства) и не дељ ник „Пан че -
вац”, по др жа ли су овај про -
је кат с ци љем да се по ка же
ка ко ма њин ске за јед ни це
жи ве и ка кве про бле ме од -
но сно пред но сти има ју. У
овај по сао уло же на је
огром на енер ги ја.

ДВА НА Е СТИ ДО ДА ТАК НА МА КЕ ДОН СКОМ
ЈЕ ЗИ КУ

ПРИ ЧЕ О УСПЕ ШНИМ ЉУ ДИ МА



Петак, 27. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

V

ПУТ ВА ЈА РА СЛА ВЕ ТА АЈ ТО СКОГ ОД АНО НИМ НО СТИ ДО СЛА ВЕ

ЕСТЕТ СКИ И ЕМО ЦИ О НАЛ НИ ДО ЖИ ВЉАЈ

ЗО РАН ПАН ДИ ЛОВ СКИ – ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКИ ГО ВОР ЈЕ МО ЈА СОП СТВЕ НОСТ

НЕ ШТО ШТО СЕ УРЕ ЗА ЛО У СВЕСТ

С три де сет до че тр де сет
скулп ту ра у сва ком мо мен ту
мо же да при пре ми са мо стал -
ну из ло жбу. Тра га за са гла сјем
из ме ђу се бе и при ро де и успе ва
да из ме ни об лик ка ме на. Нај -
че шћа те ма су му ае ро ди на -
мич не фор ме.

Као и мно гим дру гим ма ке -
дон ским умет ни ци ма, сту ди је
на Фа кул те ту ли ков не умет -
но сти у Бе о гра ду од ре ди ле су
ме сто жи вље ња и Сла ве ту Ај -
то ском (71). Он је био све стан
ко јом стру ком ће се ба ви ти и
пре не го што је за вр шио
осмо го ди шњу шко лу. До ми -
нант ну уло гу су има ли ма ке -
дон ски ва ја ри ко ји су ства ра -
ли сво ја де ла у При ле пу, род -
ном ме сту Сла ве та Ај то ског и
Средња уметничка школа у
Скопљу. Деч ји сно ви су му
од ре ди ли и из бор про фе си је
и по том га до ве ли и до ма ги -
стар ских сту ди ја.

– По ти чем из по ро ди це с
пе то ро де це. Мој отац Или ја
же лео је да се ње го ва де ца
шко лу ју. За рад бо ље ег зи -
стен ци је са ди ли смо и ду ван,
али ни је би ло ла ко да се оде
на шко ло ва ње ван род ног ме -
ста. Че сто сам био у дру штву
скулп то ра, опро ба вао сам се у
кле са њу ка ме на и до би јао
бак шиш. Ка да сам упи сао

Сред њу умет нич ку шко лу у
Ско пљу, та та ми је ре као:
„Две го ди не мо гу да те шко -
лу јем, а по сле ћеш мо ра ти сам
да се сна ла зиш”. По зна ти ма -

ке дон ски ва јар Дра ган По -
пов ски Да да ви део је у ме ни
жи ла во и од луч но де те још у
При ле пу и по звао ме је да жи -
вим у ње го вом ате љеу у Ско -
пљу. Окру жен ва јар ским де -
ли ма, у Да ди ном ате љеу сам
имао бес пла тан кров над гла -
вом пу них пет го ди на. Код
ње га су до ла зи ли углед ни љу -
ди од стру ке: сли ка ри, ар хи -
тек те, ва ја ри...  И на тај на чин
сам се ка лио и тру дио да до -
ђем до то га да и мо је име и
пре зи ме јед ног да на бу де пре -
по зна тљи во и ван гра ни ца
не ка да шње Ју го сла ви је. Ус пео
сам у то ме – с по но сом при ча
по зна ти бе о град ски ва јар Ај -
то ски.

По те кло као во да

Да би за ра дио за жи вот као
сред њо шко лац, овај сна ла -
жљи ви При леп ча нин је ра дио
гра фи ке, цр тао ви ње те, пра вио
скулп ту ре, пи сао ре кла ме...
Али је дан пут је, без до го во ра с
при ват ни ци ма на „Бит па за ру”
у Ско пљу, при пре мио ре кла ме
за број не ру ко тво ри не. По тро -
шио је мно го нов ца да би ре а -
ли зо вао сво ју за ми сао. „Би -
знис” му је про пао, а ре кла ме
су за вр ши ле у Вар да ру. Ка ко
ка же, од та да је све по те кло као
во да и већ го ди на ма ни шта не
ра ди без на руџ би не.

За хва љу ју ћи ра до зна ло сти
ко ју по се ду је од ма лих но гу,
пре до ла ска у Бе о град ушао је
у тај не умет но сти, сли као,
кле сао ка мен, мер мер, об ра -

ђи вао др во, ме тал... Био је
све стан да ће са мо тру дом и
упор но шћу по ста ти не ко и не -
што. У Бе о гра ду је за вр шио
Фа кул тет ли ков не умет но сти,
ва јар ски од сек, у кла си про -
фе со ра Ни ко ле Јан ко ви ћа,
1978. го ди не. Ма ги стри рао је
на истом фа кул те ту и код ис-
тог про фе со ра 1983. го ди не. У
то ку ма ги стар ских сту ди ја
скулп ту ре до био је на гра ду
Му зе ја са вре ме не умет но сти у
Ско пљу. До бит ник је и на гра -
де Ли ков ног са ло на мла дих у
Ник ши ћу. Од 1979. го ди не
члан је УЛУС-а. Члан је и Дру -
штва ли ков них умет ни ка Ма -
ке до на ца у Ср би ји – ДЛМУС.

Ни ко ла Јан ко вић Ко ка је
пе де се так го ди на Ај то ском
био као ро ди тељ. Ових да на
овај не у мор ни умет ник ра ди
на ре ста у ра ци ји скулп ту ра
свог про фе со ра и до бро чи ни -
те ља, ко ји ће, као ле гат, у но -
вем бру ове го ди не би ти из ло -
же ни у Кра гу јев цу, род ном
ме сту по зна тог скулп то ра,
про фе со ра Јан ко ви ћа.

Кре а тив ни пра вац

За вре ме сту ди ја, а и ка сни је,
Ај то ски се оду ше вља вао по -

зна тим мај сто ри ма – уче сни -
ци ма Ин тер на ци о нал ног
сим по зи ју ма „Бе ли Вен чац” у
Аран ђе лов цу. Ипак, нај зна -
чај ни ји ути цај на ње га је има -
ла умет ност ве ли ког ру мун -
ског скулп то ра Кон стан ти на
Бран ку ши ја. И по ред то га
што је аси ми ли рао ви ше ути -
ца ја, још као ака де мац је од -
ре дио свој кре а тив ни пра вац.
Нај че шће те ме су му ае ро ди -
на мич ни об ли ци, пти це или
ка мен ко ји се ко тр ља у во ди и
на тај начин се обликује. Тра -
га за са гла сјем из ме ђу се бе и
при ро де и успе ва да про ме ни
об лик ка ме на.

Иа ко пен зи о нер, у сва ком
мо мен ту Ај то ски мо же да
при ре ди са мо стал ну из ло жбу
с три де сет до че тр де сет скулп -
ту ра. Ова кве из ло жбе имао је
у Бе о гра ду и Кра гу јев цу. При -
хва тљи ви је су му груп не из ло -
жбе, ко је су му омо гу ћи ле да
сво ја де ла при ка же у ре но ми -
ра ним га ле ри ја ма и му зе ји ма
у Њу јор ку, Па ри зу, Бу дим пе -
шти, Ло ђу, По зна њу, Ско пљу,
Ри је ци и ви ше гра до ва у Ма -
ке до ни ји и Ср би ји.

На пи та ње о бро ју ре а ли зо -
ва них де ла са осме хом нам је

ре као: „У по чет ку сам во дио
еви ден ци ју, али већ го ди на ма
то не ра дим. До бро знам шта
по се ду јем у ате љеу, шта тре ба
да ра дим и ка ко да ко мер ци ја -
ли зу јем труд, али са да већ ра -
дим за сво ју ду шу”.

На ве шће мо и не ко ли ко ре -
а ли зо ва них де ла Ај то ског.
Јед но од њих је „Бик” у мер -
ме ру, скулп ту ра ра ђе на за Ме -
сну ин ду стри ју у По жа рев цу.
Ер ге ла Љу би че во по се ду је
скулп ту ру „Коњ”, из ли ве ну у
мер ме ру. По зна те су и ње го ве
скулп ту ре „Ко шу та и ла не”
(брон за на), „Мај ка и де те” и
„Евро пљан ка” (мер мер).
Скулп ту ре у га ле риј ском
фор ма ту на ла зе се у Бе о гра ду,
Ско пљу, Њу јор ку и дру гим
ве ли ким гра до ви ма у све ту.
Мно ги их по се ду ју у ко лек ци -
о нар ским збир ка ма.

– Све што ра дим, ра дим са
ела ном. Сре ћан сам и ужи вам
у сво јој про фе си ји. По не кад
уно сим пре ви ше емо ци ја.
Емо тив но се ве зу јем за про -
јек те. На зна чи ћу не ко ли ко
скулп ту ра: „Чу вар хо ри зон -
та”, „Иш че ки ва ња” и „По ле -
та ње”. На гра ђи ван сам и за
идеј не про јек те. Још увек се

на дам да ће би ти ре а ли зо ван
је дан од на гра ђе них про је ка -
та ме мо ри јал ног ка рак те ра,
„Спо ме ник стра да ли ма у де -
ве де се тим” – ка же ве шти ва -
јар Ај то ски.

Ње го ва су пру га Гор да на
ни је из све та умет но сти, али
ње на уло га у ње го вој умет но -
сти је ве ли ка, бу ду ћи да је од -
у век би ла стуб по ро ди це.

Ста ри ји син Зо ран је за вр -
шио при ме ње ну умет ност,
од сек ен те ри јер. Ра ди и као
про фе сор на „Ме га трен ду”.
И мла ђи на след ник Ма ти ја
на пра вио је до бар из бор –
про гра ми ра ње. Наш са го -
вор ник се по но си и пет на е -
сто го ди шњом уну ком Ивом,
ко ја већ ко ра ча пу те ви ма
сво га де де.

Сла ве и ње го ва су пру га ба -
рем јед ном не дељ но по се ћу ју
Пан че во и ужи ва ју у спо ко ју
и ми ру ко ји пру жа наш град.
Ај то ски је и у Пан че ву оста -
вио свој траг. Од у век је био
спре ман да по мог не мла ђим
ко ле га ма, као што су сво је -
вре ме но и ње му по ма га ли ис -
ку сни ва ја ри и пред у сре тљи -
ви љу ди.

Вер ка Мит ков ска

Ста ри ји жи те љи Вој во ди не
по ре клом из Ма ке до ни је са
сво јим нај бли жи ма још увек
раз го ва ра ју на ви ше ди ја ле ка -
та. Као што је по зна то, ве -
ли ки број Ма ке до на ца је у Вој -
во ди ну до се љен пре ви ше од
се дам де сет го ди на, ка да је би -
ла ак ту ел на ко ло ни за ци ја.
Не ки од њих ни су има ли мо -
гућ ност да на у че ма ке дон ски
књи жев ни је зик.

Чак и љу ди ко ји су са вла да ли
офи ци јел ни је зик ве зу ју се за
ди ја лект ме ста из ко јег по ти -
чу, бу ду ћи да су упра во тај го -
вор учи ли од ма лих но гу. На
ту те му раз го ва ра ли смо са
Зо ра ном Пан ди лов ским (50),
за по сле ним у пре храм бе ној
про из вод њи. Он и дан-да нас
с мај ком Љу би цом и бра том
Сто ја ном, по за ни ма њу пси -
хо ло гом, го во ри те тов ским
ди ја лек том.

Пр ви и дру ги раз ред Зо ран
је за вр шио у род ном Те то ву.
На ред не го ди не ње го ва по ро -
ди ца до се ли ла се у Ја бу ку. Та да
је имао мо гућ ност да учи ма ке -
дон ски је зик у основ ној шко ли
у се лу. Убр зо су се пре се ли ли у
Пан че во и од че твр тог раз ре да
се шко ло вао на је зи ку ве ћин -

ског на ро да – срп ском. Зна чи,
род но ме сто је на пу стио у ос-
мој го ди ни и ус пео да на у чи
књи жев ни је зик и са чу ва го -
вор те тов ског кра ја.

– Тај ди ја лект ра ног де -
тињ ства као да се уре зао у

мо ју свест, у мо је би ће, као
сво је вр сно кул тур но на сле -
ђе. То је мо ја соп стве ност. Не
мо же тек та ко да иш че зне,
по себ но за то што с мај ком
увек раз го ва рам на том на -
реч ју. То са мо по се би има

не ку осо бе ност – ка же Зо ран
Пан ди лов ски.

Два бра та одав но пи шу по -
е зи ју и про зу и у њи хо вим пе -
сма ма и при ча ма за сту пље не
су и ди ја ле кат ске ре чи. Код
Зо ра на се на мет ну ла и по тре -
ба да за пи ше ве ли ки број ре -
чи, да их са чу ва од за бо ра ва.
Ка да иде у Те то во, с род би ном
и при ја те љи ма ко му ни ци ра
на те тов ском ди ја лек ту, с ци -
љем да при бе ле жи не ку но ву
реч. Ујед но, ди ја ле кат ске ре чи
упо ре ђу је с књи жев ним је зи -
ком и про у ча ва ети мо ло ги ју
ре чи, ка ко би са знао да ли се
ра ди о тур ци зми ма или је у
пи та њу ути цај грч ког или не -
ког дру гог је зи ка.

– У пи са ној фор ми сам са -
ку пио ма те ри јал за ви ше од
пет сто ти на ин те ре сант них
ре чи, упо ре ђу ју ћи их с књи -
жев ним је зи ком и ис тра жу ју -
ћи ути ца је дру гих је зи ка. Ра -
дим у пе ка ри. Не мам до вољ -
но вре ме на ни струч ну при -
пре му да бих на уч но об ра дио
ма те ри јал ко ји са ку пљам.
Оно што ра дим је мо жда до -
бар иза зов за про фе си о нал це
ко ји про у ча ва ју ди ја лек то ло -
ги ју ма ке дон ског је зи ка, по -
себ но ди ја лек то ло ги ју ван

гра ни ца Ма ке до ни је. Ова кво
ан га жо ва ње је за ме не хо би.
Све то ра дим за сво ју ду шу.
Имам же љу да об ја вим сво је
пе сме. То би ме ис пу ни ло на
свој на чин – об ја шња ва Пан -
ди лов ски.

Зо ран се при се ћа ка ко су
Те тов ча ни осло вља ва ли ње го -
вог оца Ди ми три ја, ко ји је био
на став ник у Те то ву. Ка да су га
по здра вља ли, упо тре бља ва ли
су реч да скал (учи тељ). У са -
бра ним ма те ри ја лима ме сто

су на шле и сле де ће ре чи: деј че
(на ма ке дон ском – де вој че),
гач ка – при ча, пап сав – умо -
рио сам се, шу рам – тра жим,
цу на – по љу био је, глот но –
не чи сто...

Ње го ва су пру га, кћер ка и
син има ју са зна ња о то ме ко -
ли ко је Зо ран за гри жен за је -
зик род ног кра ја, али не ула зе
у раз го во ре ка да он пре ко
„Феј сбу ка” са исто ми шље ни -
ци ма во ди ду ге раз го во ре у
ве зи с ди ја лек то ло ги јом.

ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКИ РЕЧ НИК

Зо ран Пан ди лов ски је ра стао окру жен ве ли ким бро јем књи -

га, на сле ђе них од оца. Чи тао је те књи ге и у њи ма тра жио

ре чи те тов ског ди ја лек та. У ли те ра ту ри не ма мно го ди ја ле -

кат ских ре чи. Ма ло му је кри во због то га. Ње го ва је же ља

да са ста ви реч ник у ко јем би би ли за сту пље ни ди ја ле кат ска

фор ма и књи жев ни је зик. Са знао је да је у тој иде ји не ко

био бр жи од ње га и да је то већ ура ђе но. Пан ди лов ски би

во лео да има тај реч ник, да би на пра вио по ре ђе ње са сво -

јим бе ле шка ма.

– Реч за и ста има жи вот. Ја, на при мер, ако у Те то ву при -

чам књи жев ним је зи ком, као да ни сам ушао у жи вот сре -

ди не. Као да се пра вим на чи та ним и ва жним. Та да се пи там

за што то ли ко ин си сти рам на том го во ру. Ме ђу тим, пси хо ло -

шки је по зна то да ути сци ко ји се ути сну у нај ра ни јем уз ра сту

тра ју чи та вог жи во та – ка же Пан ди лов ски.

Аутор (у средини) с награђеним пројектом „Споменик страдалима у деведесетим”

Полетање



и спо кој на ла зе и у при ро ди
пре бо га тој шу ма ма.

Ко ре ни ву ку

По себ ну при чу о овом кра ју
чу ли смо од 64-го ди шњег
Кри во па лан ча ни на Звон ка
Ива нов ског.

– За вре ме шко ло ва ња ре -
чи о род ном кра ју као да су
ми се  уре за ле у ср це. Мо жда
ми је и због то га оми ље на пе -
сма „Мај ко, отво ри ми вра -
та”, ко ју пе ва Го це Ар на у дов.
Ка да је слу шам, не пре ста но

ми навиру су зе. Као вој ни
ин же њер и ле тач, про кр ста -
рио сам не ка да шњу Ју го сла -
ви ју. По слов но и при ват но
сам пу то вао на да ле ке де сти -
на ци је. Ра дио сам и у Фа бри -
ци ави о на „Утва”. У Бе о гра ду
жи вим од 1974. го ди не, али и
дан-да нас мој град је за ме не
не за ме њив – за по чи ње сво ју
при чу Ива нов ски.

Ка ко ка же, по себ но уз бу -
ђе ње до жи вља ва ка да из Ку -
ма но ва пу ту је ау то бу сом у
Кри ву Па лан ку, бу ду ћи да се
та да у ње му бу ди осе ћај да се
при бли жа ва род ној ку ћи.
Та мо му је све по себ но. Ку да

год да усме ри по глед, у све -
му на ла зи ле по ту. Но стал ги -
ја га др жи и дан-да нас. До -
ла зак у Кри ву Па лан ку по зи -
тив но ути че на ње га и ин -
спи ри ше га да се по све ти
фи зич ком здра вљу на ви ше
на чи на – од ак тив не ре кре а -
ци је на отво ре ном до здра ве
тр пе зе са оби љем во ћа и
повр ћа.

Већ де сет го ди на је пен зи о -
нер. То му омо гу ћа ва да пре ко
ле та „пу ни ба те ри је” у до ди ру
с при ро дом. Ка да је код ку ће,
сва ког ју тра пе ша чи до ма на -
сти ра Св. Јо а ким Осо гов ски,
ко ји је на три ки ло ме тра од
гра да. Не рет ко по се ћу је из -
лет нич ко ме сто Ка лин Камен,

уда ље но осам на ест ки ло ме та -
ра од гра да. Пе ша чи и до ис -
по сни це ко ја се на ла зи на око
осам ки ло ме та ра од гра да.
Пе ње се и на нај ви ши врх
Осо гов ских пла ни на – Ру ен.
Оми ље но ме сто за од мор су
му и во до па ди из над се ла Ду -
рач ка Ре ка.

Пре ја ка осе ћа ња

Су сре ти са школ ским дру го -
ви ма при чи ња ва ју му по себ но
за до вољ ство. Ње гов род ни
град су за во ле ли и су пру га
Сла ви ца и си но ви Мар ко и
Алек сан дар, али они ре ђе
одла зе у Ма ке до ни ју. Ипак,

млађи син Мар ко му је пре не -
ко ли ко го ди на при ре дио по -
себ но из не на ђе ње. На и ме, да
би до био ма ке дон ско др жа -
вљан ство, у Ско пљу је по ла гао
ма ке дон ски је зик. Ср це му
раз га љу ју уну ци Фи лип и Ни -
ко ла, ко ји са за до вољ ством пе -
ва ју пе сму „Ма ке дон ско де вој -
че”. По не кад ма на стир ски ком -
плекс по се ћу је с при ја те љи ма
из Ср би је, а пре ко „Феј сбу ка”
је за тај жи во пи сни крај, а по -
себ но за ма на стир, за ин те ре -
со вао и стран це.

Звон ко Ива нов ски се че сто
пи та да ли и дру ги љу ди има -
ју иста осе ћа ња пре ма ста ром
ог њи шту као он.

В. Митковска

Петак, 27. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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При род не ле по те око ли не
Кри ве Па лан ке по зна те су и
по се ће не атрак ци је. По себ но
ме сто при па да ма на сти ру
Св. Јо а ким Осо гов ски, ко ји је
уда љен не ко ли ко ки ло ме та ра
од гра да. Све ти дом се на ла зи
у жи во пи сној око ли ни бо га те
тра ди ци је и исто ри је. Не са -
мо ма на стир већ и дру ги
објек ти ком плек са да ју по се -
бан ути сак.

Сва ке го ди не за вер ски пра -
зник Све та Бо го ро ди ца, 28.
ав гу ста, ре ка љу ди из гра да,
око ли не и дру гих гра до ва из
др жа ве и ван ње те че ка ма -
на сти ру Св. Јо а ким Осо гов -
ски. За са мо два да на (28. и
29. ав гу ста) ма на стир по се ти
око два де сет хи ља да љу ди.

Пор те овог све ти ли шта
отво ре не су за ве ли ки број
умет ни ка. По себ но ме сто
при па да Ме ђу на род ној ли -
ков ној ко ло ни ји „Св. Јо а ким
Осо гов ски”, у ко јој су у пр вој
по ло ви ни сеп тем бра го сто ва -
ли и сли ка ри из Вој во ди не.
Ра ни јих го ди на у њој је ства -
рао и То ми слав Су хец ки. У
ово го ди шњој, 33. ко ло ни ји
уче ство ва ли су сли ка ри из
Се вер не Ма ке до ни је, Ср би је
и Бу гар ске. Они су то ком не -
де љу да на ства ра ли на те му
„Бал кан ска при ја тељ ства”. Из
Ср би је су уче ство ва ли Сне -
жа на Ма на сић и Јо ви ца Де ја -
но вић.

У ми сли ма мно гих ко ји су
се од се ли ли из кри во па ла нач -
ког ре ги о на ду бо ко је уре за на
успо ме на на овај ма на стир и
при род не ле по те гра да.

Кри во па лан ча ни ко ји су се
до се ли ли у Ср би ју не про пу -
шта ју при ли ку да по се те овај
ду хов ни дом. Из гу бље ни мир

МАНАСТИР СВ. ЈО А КИМ ОСО ГОВ СКИ – ДУ ХОВ НИ И КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

ЉУ БАВ ПРЕ МА РОД НОМ КРА ЈУ

ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА У КА ЧА РЕ ВУ

КО РИ СНО И УЗ БУ ДЉИ ВО
Пет на ест сли ка ра из
Бе о гра да, Пан че ва,
Цре па је и Ка ча ре ва
до ни ра ло сво ја де ла
до ма ћи ни ма

Удру же ње „Ет но-ку так” из
Ка ча ре ва, по зна то као до бар
пре зен тер до ма ћих спе ци ја -
ли те та пре бо га те вој во ђан -
ске ку хи ње, на пра ви ло је ис -
ко рак. На и ме, до се тљи ве
чла ни це ор га ни зо ва ле су
ли ков ну ко ло ни ју крај оба ле

ка ча ре вач ког је зе ра 31. ав гу -
ста. Пет на ест сли ка ра из Бе -
о гра да, Пан че ва и Цре па је и
уче ни ци Основ не шко ле
„Жар ко Зре ња нин” из се ла
ужи ва ли су у пре кра сном
да ну. Основ на ин спи ра ци ја
сли ка ра би ла је љу бав пре ма
при ро ди.

– Осе ти ла сам по тре бу за
одр жа ва њем ова квог до га ђа -
ја бу ду ћи да увек ужи вам ка -
да сам у дру штву про фе си о -
нал них или ама тер ских сли -
ка ра. Они су до бро на мер ни
и за бав ни. Дра го це но је за

ме не што смо мо гли да уго -
сти мо сто ти ну по се ти ла ца и
сли ка ра. С на ма су се дру жи -
ли и пред став ни ци Удру же -
ња ин ва ли да ра да из Пан че -
ва, ме ђу ко ји ма су и Дра ги ца
Бар бу, Бо жа на По чу ча и Ми -
лен ко Ан ге лов ски. Ана Чи -
зик је до шла из Бе о гра да, а
Ве ри ца Би ро вљев Те ки ја шки
из Цре па је. Из Ка ча ре ва су
нам се при дру жи ли Алек -
сан дар Ве ли нов ски и уче ни -
ци Ла зар Ри стов ски, Не ма ња
Ла за ре вић и Миа Са вев ски –
ка же Еми на Ра дев ски, сли -

кар ка ама тер ка из Ка ча ре ва
и ујед но ор га ни за тор ли ков -
не ко ло ни је.

До ма ћи ни су до че ка ли го -
сте с пи та ма, штру дла ма и
дру гим слат ким и сла ним
спе ци ја ли те ти ма. На свој -
ствен на чин су ус пе ли да
при ву ку па жњу сто ти нак
по се ти ла ца из Ка ча ре ва и
окол них ме ста. Де ла на сли -
ка на то ком да на сли ка ри су
до ни ра ли „Ет но-кут ку”. Са
сва ком но вом ак тив но шћу
по пу лар ност овог удру же ња
све ви ше ра сте.

СВЕ ТИ ЈО А КИМ ОСО ГОВ СКИ

Ма на стир Све ти Јо а ким Осо гов ски је дан је од нај леп ших,

нај ра ско шни јих и нај бо га ти јих ма на стир ских ком плек са у

Ма ке до ни ји. Нај ста ри ји обје кат у ма на сти ру је ма ла цр ква

Ро ђе ње Пре све те Бо го ро ди це, гра ђе на у ХIV или ХVI ве ку на

те ме љи ма цр кве из ХI/ХII ве ка, у бли зи ни пе ћи не у ко јој је

жи вео, ве ру је се, у ХI ве ку, Јо а ким Осо гов ски, ис по сник и

чу до тво рац. У жи ти ји ма Јо а ки ма Осо гов ског пи ше да је у

вре ме вла да ви не им пе ра то ра Ма но и ла Ком не на (1143–

1180) све ште ник Те о дор из Ов чи јег По ља, ка да се за мо на -

шио и до био мо на шко име Те о фил, осно вао ма на стир и

по стао ње гов пр ви игу ман. Та да је из гра дио цр кву и по све -

тио је Све том Јо а ки му Осо гов ском.

По ред ма ле ма на стир ске цр кве, ма на стир ски ком плекс

об у хва та и храм Све тог Јо а ки ма Осо гов ског (Ве ли ку ма на -

стир ску цр кву) и глав ни тро спрат ни ко нак, у чи јем под нож ју

се на ла зи ко стур ни ца. У ком плек су је сме ште на и ре зи ден -

ци ја по гла ва ра Ма ке дон ске пра во слав не цр кве.

Ма на стир успе ва да за др жи сво ју ау тен тич ност, али и

да иде у ко рак с вре ме ном – об но вом ста рих обје ка та, ко -

ји при вла че ве ли ки број го сти ју из Ма ке до ни је и ино стран -

ства. У ко на ци ма има око осам де сет ле жа ја. По се ти о ци

мо гу да про ба ју ма на стир ску ра ки ју и ви но из соп стве не

про из вод ње, као и тра ди ци о нал не кри во па ла нач ке спе -

ција ли те те.
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Постарите жители од Војво-
дина, по потекло од Македо-
нија со своите најблиски се
уште разговараат на повеќе
дијалекти. Како што е позна-
то голем број Македонци во
Војводина се доселени, пред
повеќе од седумдесет години,
кога била актуелна колониза-
цијата. Некои од нив немале
можност да го научат маке-
донскиот литературен јазик.

Дури и луѓе кои го совладале
официјалниот јазик, се врзува-
ат за дијалектот од местото од
каде потекнуваат, бидејки ток-
му тој говор го учеле од мали
нозе. На таа тема зборувавме
со Зоран Пандиловски (50),
вработен во прехрамбено про-
изводство. Тој и ден - денес со
мајка му Љубица и брат му
Стојан, по занимање психолог,
зборуваат тетовски дијалект.

Прво и второ одделение Зо-
ран завршил во родното Те-
тово. Идната година неговото
семејство се доселило во Јабу-
ка. Во тоа време имал мо-
жност да учи македонски ја-
зик во основното училиште
во селото. Набргу се пресели-
ле во Панчево и од четврто
оделеније се школувал на

Со триесет до четириесет
скулптури во секој момент
може да приреди самостојна
изложба. Тој бара согласност
меѓу себе и природата и успе-
ва да му го смени обликот на
каменот. Најчеста тема му
се аеродинамични форми.

Како и на многумина маке-
донски уметници студиите на
Факултетот за ликовна умет-
ност во Белград, така и на ва-
јарот Славе Ајтоски (71) му го
одредиле местото на живее-
ње. Тој бил свестен за изборот
на струката пред да заврши
осумгодишно училиште. До-
минантна улога имале маке-
донски вајари кои стварале
дела во Прилеп, родното ме-
сто на Ајтоски и Средното
уметничко училиште во
Скопје. Детските соништа му
го одредиле и изборот на про-
фесијата и потоа го довеле и
до магистерски студии.

- Потекнувам од семејство
со пет деца. Таткоми Илија са-
каше неговите деца да се шко-
луваат. Поради подобра егзи-
стенција садевме и тутун, но
не беше лесно да се отиде на
школување вон родното ме-
сто. Почесто бев во друштво
на скулптори, се опробував во
клесање на камен и добивав
бакшиш. Кога запишав Сред-
но уметничко училиште во
Скопје, таткоми ми рече: „Две
години можам да те школу-
вам, а потоа ќе мораш сам да
се снаоѓаш“. Познатиот маке-
донски вајар Драган Попов-
ски – Дада, препозна во мене
жилаво и решително дете уш-
те 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 прези-
ме биде препознатливо и вон
границите на некогашна Југо-
славија. 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-

ПАТОТ НА ВАЈАРОТ СЛАВЕ АЈТОСКИ ОД АНОНИМНОСТ ДО СЛАВА

ЕСТЕТСКО И ЕМОЦИОНАЛНО ЧУВСТВО

ЗОРАН ПАНДИЛОВСКИ – ДИЈАЛЕКТНИОТ ГОВОР Е МОЈА СОПСТВЕНОСT

НЕШТО ШТО СЕ ВРЕЖАЛО ВО СВЕСТА

ки, цртал вињети, правел
скулптури, пишувал рекла-
ми... 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 завр-
шиле во Вардар. Како што ве-
ли, оттогаш се му тргнало ка-
ко вода, но со години ништо
не работи без порачка.

Благодарејки на љубопит-
наста што ја поседува од мали
нозе, пред да дојде во Бел-
град, навлегол во тајните на
уметноста, сликал, клесал ка-
мен, мермер, обработувал др-
во, 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 професо-
рот Никола Јанковиќ 1978 го-
дина. Магистрирал на истиот
факултет и кај истиот профе-
сор 1983 година. Во текот на
магистерските студии за
скулптура од Музејот за со-
времена 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 Маке-
донци во Србија – ДЛУМС.

Никола Јанковиќ – Кока
пеесеттина години на Ајтоски
му бил како родител. Денови-
ве овој неуморлив уметник
работи на рестаурација на
скулптурите на неговиот про-
фесор и доброчинител, кои
како легат, во ноември годи-
нава ќе бидат изложени во
Крагуевац, родното место на

познатиот скулптор, профе-
сорот Јанковиќ.

Креативен правец

За време на студиите, а и по-
доцна Ајтоски се одушевувал
од познати мајстори, учесни-
ци на Интернационалниот
симпозиум за скулптури „Бе-
ли Венчац“ во Аранѓеловац.
Сепак, најголемо влијаније на
него имала уметноста на го-
лемиот романски скулптор
Константин Бранкуши. И по-
крај тоа што имал асимили-
рано повеќе влијанија тој уш-
те како академец си го одре-
дил креативниот правец. Нај-
чести теми му се аеродина-
мична форма, птици или ка-
мен кој се тркала во вода и на
тој начин се обликува. Тој ба-
ра согласност меѓу себе и
природата и успева да го сме-
ни обликот на каменот.

Иако пензионер, во секој
момент Ајтоски може да при-
реди самостојна изложба со

триесет до четириесет скулп-
тури. Вакви изложби имал во
Белград и Крагуевац. Попри-
фатливи му се групните изло-
жби, кои му овозможиле сво-
ите дела да ги прикаже во ре-
номирани галерији и музеи
во Њујорк, Париз, Будимпе-
шта, Лоѓ, Познањ, Скопје, Ри-
јека и во повеќе градови во
Македонија и Србија.

На прашање за бројот на ре-
ализираните дела со насмевка
на лице ни рече: „Во почето-
кот водев евиденција, но со
години наназат не го правам
тоа. Добро знам што поседу-
вам во атељето, што треба да
работам и како да го комерци-
јализирам трудот, но сега веќе
работам за своја душа“.

Ќе наведеме и неколку реа-
лизирани дела на Ајтоски. Ед-
но од нив е „Бик“ во мермер,
скулптура работена за Месна-
та индустрија во Пожаревац.
Ергелата Љубичево поседува
скулптура „Коњ“, лиен во

мермер. Познати се и негови-
те скулптури: „Кошута и ла-
не“ (бронзана), „Мајка и де-
те“, и „Европљанка“ (мермер).
Скулптури во галеријски
формат се наоѓаат во Белград,
Скопје, Њујорк и во други го-
леми градови во светот. Мно-
гумина ги поседуваат во ко-
лекционерски збирки.

– Се што работам, работам
со елан. Среќен сум и уживам
во својата професија. Поне-
когаш внесувам премногу
емоции. Емотивно се врзувам
за проектите. Ќе посочам не-
колку скулптури: „Чувар на
хоризонтот”, „Исчекувања“ и
„Полетање“. Наградуван сум
и за идејни проекти. Се уште
се надевам дека ќе биде реа-
лизиран еден од наградените
проекти од меморијален ка-
рактер, „Споменик на страда-
ните во деведесетите“, вели
вештиот вајар Ајтоски.

Неговата сопруга Гордана
не е од светот на уметноста,

но нејзината улога во негова-
та уметност е голема, бидејки
од секогаш е столб на семеј-
ството.

Постариот син Зоран завр-
шил применета уметност, од-
сек ентериер. Работи и како
професор на „Мегатренд“. И
помладиот наследник Матија
направил добар избор – про-
грамерство. Нашиот соговор-
ник се гордее и со петнае-
стогодишната внука Ива, која
веќе чекори по патеките на
дедо и.

Славе и неговата сопруга
барем еднаш во неделата го
посетуваат Панчево и ужива-
ат во спокојството и мирот
кој им го пружа нашиот град.
Ајтоски и во Панчево оста-
вил свој белег. Од секогаш е
подготвен да помогне на по-
млади колеги, како што свое-
времено и на него му помага-
ле искусни вајари и предусре-
тливи луѓе.

Верка Митковска

јазикот на мнозинското насе-
ление – српскиот. Значи, род-
ното место го напуштил на
осумгодишна возраст и успе-
ал 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 култур-
но наследство. Тоа е моја соп-
ственост. Не може туку така
да исчезне посебно што со
мајка ми секогаш разговара-
ме на тоа наречје. Тоа само по
себе има некоја особеност –
вели Зоран Пандиловски.

Дваицата браќа од поодам-
на пишуваат поезија и проза и

во нивните песни и раскази се
застапени и дијалектни збо-
рови. Кај Зоран се наметнала
и потреба голем број зборови
да ги запише, за да ги сочува
од заборав. Кога оди во Тето-
во со роднините и пријатели-
те комуницира на тетовски
дијалект, со цел да прибележи
некој нов збор. Воедно, дија-
лектните зборови ги спореду-
ва со литературниот јазик и
проучува етимологија на збо-
рови, за да дознае да ли се ра-
боти за турцизми или е во
прашање влијание од грчкиот
или некој друг јазик.

– Во пишана форма собрав
материјал за повеќе од петсто-
тини интересни зборови спо-
редени со литературниот јазик
и со влијание на други јазици.
Работам во пекара. Немам до-
волно време ниту стручна под-
готовка за да научно го обра-
ботам материјалот што го со-
бирам. Ова што го работам е,
можеби, добар предизвик за
професионалци кои ја проучу-
ваат дијалектологијата на ма-
кедонскиот јазик, посебно ди-
јалектологијата надвор од гра-
ниците на Македонија. Вакво
ангажирање за мене е хоби.
Сето тоа го работам за своја

душа. Имам желба да ги обја-
вам своите песни. Тоа би ме
исполнило на свој начин, обја-
снува Пандиловски.

Се присеќа Зоран како го
ословувале тетовчани татко
им Димитрија, кој бил на-
ставник во Тетово. Кога го
поздравувале луѓет го упо-
требувале зборот даскал
(учител). Во собраните мате-
ријали место нашле и следни-
те зборови: дејче (на македон-

ски јазик девојче), гачка –
приказна, папсав – се уморив,
шурам – барам, цуна – бакна,
глотно – нечисто...

Неговата сопруга, ќеркич-
ката и синчето имаат созна-
ние во тоа, колку е Зоран за-
грижен за јазикот од родниот
крај, но не навлегуваат во
разговорите, кога тој преку
фејсбук со истомисленици
води долги полемики околу
дијалектологијата.

Авторот со наградениот проект „Споменик на страданите во деведесетите“

ДИ ЈА ЛЕК ТЕН РЕЧ НИК

Зо ран Пан ди лов ски рас тел во окру же ние на го лем број на

кни ги, на сле де ни од тат ко му. Ги чи тал тие кни ги и во нив

ба рал  збо ро ви од те тов ски от ди ја лект. Во ли те ра ту ра та не -

ма мно гу ди ја лект ни збо ро ви. Мал ку му би ло кри во. Не го ва

жел ба е да со зда де реч ник во кој би би ла за ста пе на ди ја -

лект на та фор ма и ли те ра тур ни от ја зик. До знал де ка за таа

ра бо та не кој бил по брз од не го и веќе го на пра вил тоа. Раз -

бир ли во, Пан ди лов ски би са кал да го има тој реч ник, за да

на пра ви спо ред ба со сво и те  за бе ле шки.

– Збо рот на ви сти на има жи вот. Јас, на при мер, во Те то во

ако збо ру вам ли те ра ту рен ја зик, ка ко да не сум вле зен во

жи во тот на сре ди на та. Ка ко да се пра вам на чи тан и од ва -

жен. То гаш се пра шу вам зо што јас тол ку ин си сти рам на тој

го вор, меѓутоа, пси хо ло шки е по зна то де ка впе ча то ци те кои

се со зда ва ат во нај ра на та во зр сат, тра ат цел жи вот – ве ли

Пан ди лов ски.

Чувар на хоризонтот



и во при ро да та пре бо га та со
шу ми.

Ко ре ни те вле чат

По себ на при ка зна за овој крај
слу шнав ме од 64-го ди шни от
Кри во па лан ча нец Звон ко
Ива нов ски. 
- За вре ме на шко лу ва ње то
збо ро ви те за род ни от крај ка -
ко да ми се врежaа во ср це то.
Мо же би и за тоа ми е оми ле на

пе сна та ,,Мај ко отво ри ми
вра та’’ , што ја пее Го це Ар на -
у дов. Ко га ја слу шам, по сто ја -
но ми на ви ра ат сол зи. Ка ко
во ен ин жи нер и ле тач ја про -
кр ста рив не ко га шна Ју го сла -
ви ја. Де лов но и при ват но па -
ту вав на да леч ни де сти на ции.
Ра бо тев и во Фа бри ка та за
ави о ни ,,Утва’’. Во Бел град
жи ве ам од 1974 го ди на, но и
ден - де нес мо јот град за ме не
е не за мен лив – ја за поч ну ва
сво ја та при ка зна Ива нов ски. 

Спо ред не го во то ка жу ва -
ње, во збу ду ва ња до жи ву ва
ко га од Ку ма но во до Кри ва
Па лан ка па ту ва со ав то бус,
би дејќи кај не го се бу ди чув -
ство то де ка се при бли жу ва
кон род на та куќа. – Та му ми е

се по себ но. Ка де и да го свр ти
по гле дот, во се наоѓа уба ви на.
Но стал ги ја та го др жи и ден –
де не ска. Доаѓање то во Кри ва
Па лан ка по зи тив но му вли јае
и го ин спи ри ра да се по све ти
на фи зич ко то здра вје на по -
веќе на чи ни, од ак тив на ре -
кре а ци ја на отво ре но до здра -
ва тр пе за со из о бил ство на
овош је и зе лен чук.

Веќе де сет го ди ни е пен зи о -
нер. Тоа му ово змо жу ва пре ку
ле то да ги “пол ни ба те ри и те”
во до пир со при ро да та. Ко га е
до ма, се кое утро пе ша чи до
ма на сти рот Св. Ја ким Осо гов -
ски, ода ле чен око лу три ки ло -
ме три од гра дот. Не рет ко го

по се ту ва из лет нич ко то ме сто
Ка лин Ка мен, ода ле че но од
гра дот 18 ки ло ме три. Пе ша чи
и до ис по сни ца та ко ја се наоѓа
на око лу осум ки ло ме три од
гра дот. Се ис ка чу ва и на нај -
ви со ки от врв на Осо гов ски те
пла ни ни – Ру ен. Оми ле но ме -
сто за од мор му се и во о па ди -
те над се ло то Ду рач ка Ре ка.

Пре ја ки чув ства

Сред би те со школ ски те дру -
га ри му при чи ну ва ат по себ но
за до вол ство. Не го ви от ро ден
град го за са ка ла со пру га та
Сла ви ца и си но ви те Мар ко и
Алек сан дар, но тие по рет ко
доаѓаат во Ма ке до ни ја. Се -
пак, по ма ли от син Мар ко
пред не кол ку го ди ни му при -

ре дил по себ но из не на ду ва ње.
На и ме, за да до бие ма ке дон -
ско др жа вјан ство во Ско пје
по ла гал ма ке дон ски ја зик.
Ср це то му го раз га лу ва ат
вну ци те Фи лип и Ни ко ла кои
со за до вол ство ја пе ат пе сна -
та “Ма ке дон ско де вој че”. По-
не ко гаш ма на стир ски от ком -
плекс го по се ту ва со при ја -
тели од Ср би ја, а пре ку Face-
book, за овој жи во пи сен крај
по себ но за ма на сти рот, за ин -
те ре си рал и стран ци.

Звон ко Ива нов ски че сто се
пра шу ва да ли и дру ги те луѓе
има ат исти чу ства кон ста ро -
то ог ни ште ка ко и тој.

В. Митковска

При род ни те уба ви ни на око -
ли на та на Кри ва Па лан ка се
по зна ти и по се те ни атрак -
ции. По себ но ме сто му при -
паѓа на ма на сти рот Св. Јо а -
ким Осо гов ски, одда ле чен не -
ко лу ки ло ме три од гра дот.
Све ти от дом сме стен во жи -
во пи сна око ли на со бо га та
тра ди ци ја и исто ри ја. Не са -
мо ма на сти рот ту ку и дру -
ги те објек ти од ком плек сот
од да ва ат по се бен впе ча ток.

Се ко ја го ди на за вер ски от
пра зник Св Бо го ро ди ца на 28
ми ав густ, ре ка од луѓе од гра -
дот, око ли на та и дру ги гра до -
ви од др жа ва та и на двор од
неа те че кон ма на сти рот. За
са мо два  де на ( на 28ми и
29ти ав густ) ма на сти рот го
по се ту ва ат два е сет ти на ил ја -
ди луѓе.

Пор ти те на ова све ти ли ште
се отво ре ни за го лем број
умет ни ци. По себ но ме сто и
при паѓа на Меѓуна род на та
ли ков на ко ло ни ја ,, Св. Јо а -
ким Осо гов ски’’, ка де што во
пр ва та по ло ви на од сеп тем -
ври го сту ва ле и сли ка ри од
Вој во ди на. Во по ра не шни те
го ди ни во неа ства рал и То -
ми слав Су хет ски. На го ди не -
шна та 33та ко ло ни ја уче ству -
ваа сли ка ри од Се вер на Ма ке -
до ни ја, Ср би ја и Бу га ри ја. Тие
во те кот на ед на не де ла тво -
реа на те ма та ,,Бал кан ски
при ја тел ства’’. Од Ср би ја уче -
ству ваа Сне жа на Ма на сиќ и
Јо ви ца Де ја но виќ.

Во ми сли те на мно гу ми на
кои се од се ли ле од кри во па -
ла неч ки от ре ги он, дла бо ко е
вре жан спо ме нот за овој ма -
на стир и при род ни те уба ви -
ни на гра дот.

Кри во па лан ча ни до се ле ни
во Ср би ја не ја про пу шта ат
при ли ка та да го по се тат овој
ду хо вен дом. Из гу бе ни от
мир и спо кој ство го наоѓаат

МАНАСТИР СВ. ЈОАКИМ ОСОГОВСКИ – ДУХОВЕН И КУЛТУРЕН ЦЕНТАР

ЉУБОВТА КОН РОДНИОТ КРАЈ

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ВО КАЧАРЕВО

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

Здружението ,,Етно-кат-
че’’ од Качарево, познато ка-
ко добар презентер на до-
машните специјалитети од
пребогатата војводинска
кујна направи исчекор. На-

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

новното училиште ,,Жарко
Зрењанин’’ од селото, ужи-
ваа во прекрасниот ден. Ос-
новна инспирација на сли-
карите е љубовта кон при-
родата.
Ја препознав потребата за
одржување на ваков настан
бидејќи секогаш уживам кога
сум во друштво на профе-
сионални или аматерски сли-
кари. Тие се добронамерни и
забавни. Драгоцено за мене е
што можевме да пречекаме

стотина послетители и сли-
кари. Со нас другаруваа пре-
тставници од Здружението
на инвалитите на трудот од
Панчево меѓу кои и Драгица
Барбу, Божана Почуча и Ми-
ленко Ангеловски. Ана Чи-
зик дојде од Белград, а Вери-
ца Бировљев – Текијашки од
Црепаја. Од Качарево ни се
придружија Александар Ве-
линовски и учениците Лазар
Ристовски, Немања Лазаре-
виќ и Миа Савевски, вели
Емина Радевски аматерска
сликарка од Качарево и воед-
но организатор на ликовната
колонија.

Домаќинките ги дочекаа
гостите со пити, штрудли и
други слатки и солени спе-
цијалитети. На својствен
начин успеаа да го привле-
чат вниманието на стотина
посетители од Качарево и
околните места. Делата на-
сликани во текот на денот,
петтнаесетината сликари ги
донираа на ,,Етно-катче’’. Со
секоја нова активност попу-
ларноста на оваа здружение
се повеќе расте.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево

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

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

и Верка Митковска • Аутор текстова: Верка Митковска 
• Преводилац: Милана Војводић • Техничка припрема: 
Предраг Кнежевић • Фотографије: Приватне колекције 

• Лектор и коректор: Јулијана Јовић (српски)

СВЕ ТИ ЈО А КИМ ОСО ГОВ СКИ

Ма на сти рот Све ти Јо а ким Осо гов ски е еден од нај у ба ви те,

нај ра ско шни те и нај бо га ти те ма на стир ски ком плек си во Ма -

ке до ни ја. Нај ста ри от објект во ма на сти рот е ма ла та цр ква

Ро жде ство на Пре све та Бо го ро ди ца, гра де на во ХIV  или ХVI

век на те ме ли од цр ква oд ХI-ХII век, во бли зи на на пе ште -

ра та во ко ја жи ва ел, се ве ру ва, во ХI век, Јо а ким Осо гов ски,

ис по сник и чу до тво рец. Во жи ти е то на Јо а ким Осо гов ски пи -

шу ва де ка во вре ме то на вле де ње е то на им пе ра то рот Ма но -

ил Ком нен (1143-1180), све ште ник Те о дор од Ов че По ле,

от ка ко се за мо на шил и до бил мо на шко име Те о фил, го осно -

вал ма на сти рот и ста нал не гов прв игу ман. То гаш из гра дил

цр ква и ја по све тил на Све ти Јо а ким Осо гов ски.

По крај ма ла та ма на стир ска цр ква, ма на стир ски от ком -

плекс оп фаќа и храм Све ти Јо а ким Осо гов ски (Го ле ма та ма -

на стир ска цр ква) и глав ни от три ка тен ко нак, во чие

под нож је се наоѓа ко скар ни ца та. Во ком плек сот е сме сте на

и ре зи ден ци ја та на По гла ва рот на Ма ке дон ска та пра во слав -

на цр ква.

Ма на сти рот успе ва да ја за др жи сво ја та ав тен тич ност, но

и да би де во че кор сo вре ме то - со об но ву ва ње на ста ри те

објек ти, кои при вле ку ва ат го лем број го сти од Ма ке до ни ја и

стран ство. Во сво и те ко на ци има 80-на ле гла. По се ти те ли -

те мо жат да про бат ма на стир ска ра ки ја и ви но од соп стве -

но про из вод ство, ка ко и тра ди ци о нал ни кри во па ла неч ки

спе ци ја ли те ти.
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УОЧИ НАЈАВЉЕНОГ ИСКЉУЧЕЊА ВОДЕ ОД ПЕТКА УВЕЧЕ ДО НЕДЕЉЕ УЈУТРУ

ВЕЛИКА ЖЕЂ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
О ИСКЉУЧЕЊУ

Панчевци,
хвала на

разумевању
Овим пу тем же лим да уна -
пред за хва лим свим гра ђа -
ни ма Пан че ва на раз у ме ва -
њу и стр пље њу по во дом на -
ја вље ног пре ки да у снаб де -
ва њу во дом то ком пред сто -
је ћег ви кен да, ка ко је на ја -
ви ло пред у зе ће ЈКП „Во до -
вод и ка на ли за ци ја”. На овај
на чин ће би ти за вр ше ни ве -
ли ки по сао и пла ни ра ни ра -
до ви на за ме ни вен ти ла на
фил тер-по стро је њу, што је
нео п ход но, ка ко би смо на
те ри то ри ји Пан че ва има ли,
као и до са да, не сме та ну ди -
стри бу ци ју ква ли тет не во де
за пи ће и ка ко би цео во до -
вод ни си стем функ ци о ни -
сао, поручио је градо начел -
ник Саша Павлов су гра ђа -
нима преко „Панчевца”.

САОПШТЕЊЕ
„ВОДОВОДА”

Во де не ће 
би ти 36 са ти

Због ра ни је пла ни ра них ра -
до ва на за ме ни вен ти ла на
фил тер-по стро је њу, од пет -
ка, 27. сеп тем бра, у 18 са ти,
до не де ље, 29. сеп тем бра, у
6 ују тру, не ће би ти во де на
те ри то ри ји гра да Пан че ва и
у Стар че ву, Омо љи ци, Ба -
нат ском Бре стов цу, Ива но -
ву, Ја бу ци, Гло го њу, Ка ча -
ре ву, До ло ву и у МЗ Ста ри
Та миш.

ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” по зи ва гра ђа не да
пра во вре ме но обез бе де од -
го ва ра ју ће ко ли чи не во де
по треб не за нор мал но функ -
ци о ни са ње до ма ћин ста ва.

НЕ ВЕРУЈТЕ 

ГЛА СИ НАМА

Неће почети
раније

На ја вље на не ста ши ца во де
иза зва ла је број не гла си не у
јав но сти.

Из ме ђу оста лог, про чу ло
се да ће у не ким де ло ви ма
гра да сла ви не пре су ши ти и
пре на ја вље ног ро ка, јер ће,
на вод но, „пра жње ње це во -
во да по че ти ра ни је”.

Про ве ри ли смо ово у ЈКП-
у „Во до вод и ка на ли за ци ја”
и до би ли из ри чит од го вор
да снаб де ва ње во дом не ће
би ти об у ста вље но пре 18 са -
ти у пе так, а да ће у не ким
де ло ви ма гра да во де би ти и
по сле тог ро ка.
Та ко ђе, рас пи та ли смо се и
шта се де ша ва ло с во дом по -
чет ком ове не де ље, јер су
нам не ки чи та о ци при ја вља -
ва ли по ја ча ни ми рис хло ра.

„У про из вод ном по го ну
не ма про ме на у ква ли те ту
во де без об зи ра на при пре -
ме по во дом за ме не фил те -
ра и це ви јер при прем ни
ма не ври не ма ју ве зе с би ло
ка квом про ме ном у ква ли -
те ту во де, што мо же да се
про ве ри у За во ду за јав но
здра вље Пан че во, ко ји је,
као и сва ког да на, и да нас
оба вљао узор ко ва ње во де”,
од го во ре но нам је из ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја”
у уто рак, 24. сеп тем бра.

ПАНЧЕВАЦ: За што Пан че во
не ће има ти во ду? Да ли је реч
о ха ва ри ји?
РАДУЛОВИЋ: На фил тер-по -
стро је њу, по стро је њу за про -
из вод њу во де за пи ће, у то ку
су ре дов ни ра до ви на одр жа -
ва њу и за ме ни хи дро ма шин -
ске опре ме – вен ти ла. Ра до ви
су пла ни ра ни пре го ди ну да -
на, јав на на бав ка за из бор из -
во ђа ча је по кре ну та у мар ту, а
вен тил смо из Не мач ке до пре -
ми ли у ју ну.

По сто је ћи вен ти ли и опре -
ма ста ри су пре ко три де сет
пет го ди на и сто га не у по тре -
бљи ви, па као та кви пред ста -
вља ју опа сност по рад по стро -
је ња, јер оне мо гу ћа ва ју нор -
мал ну ма ни пу ла ци ју у објек -
ти ма за про из вод њу во де и
пред ста вља ју по тен ци јал но
сла бо ме сто ко је мо же да ре -
зул ту је ха ва ри јом чи је би по -
сле ди це би ле не са гле ди ве.

• Шта ће се тач но ра ди ти и
за што за ме на вен ти ла то ли ко
тра је?

– При прем ни ра до ви су по -
че ли још у ју ну ове године да
би 27. и 28. септeмбра по сту -
пак са ме за ме не вен ти ла који

сада спроводимо проте као без
про бле ма.

За по сту пак за ме не вен ти -
ла по треб но је да се об у ста ви

про из вод ња и ис пра зне по -
стро је ње и ре зер во а ри, као и
сви це во во ди, ка ко би се ра -
ди ло у су вим усло ви ма. За то

је нео п ход но пре ки ну ти про -
цес про из вод ње во де и ис по -
ру ку во де гра ду. Вен ти ли које
замењујемо се на ла зе не цев -
ним ве за ма из ме ђу пум пи за
град и ре зер во а ра, као и ре -
зер во а ра ме ђу соб но.

Сва ка об у ста ва ис по ру ке во -
де гра ду, без обзира на њено
трајање, за нас је вр ло не при -
јат на и увек на сто ји мо да на -
ђе мо ре ше ње да је из бег не мо,
али овог пу та то ни је би ло мо -
гу ће.

• Хо ће ли се ове му ке гра ђа -
ни ма, које никако нису мале,
ис пла ти ти?

– Пра во вре ме ним ра до ви -
ма на пре вен ци ји ква ро ва и
ха ва ри ја град до би ја је дан си -
гу ран и без бе дан си стем во до -
снаб де ва ња с ми ни мал ним
бро јем ха ва ри ја. Ра до ви на ре -
дов ном одр жа ва њу по стро је -
ња и мре же су за лог за си гур -
ни ју бу дућ ност снаб де ва ња гра -
ђа на во дом и њи ма се до би ја
ве ли ки сте пен по у зда но сти
систе ма.

АЛЕК САН ДАР РА ДУ ЛО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ЈКП-а ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА, ЗА „ПАН ЧЕ ВАЦ”:

Ра до ви нео п ход ни, об у ста ва во де не мо же да се из бег не

КРАТКО УПУТСТВО ЗА ПРЕЖИВЉАВАЊЕ

Сналажење поред суве славине
УПОЗОРЕЊЕ

Кад во да до ђе, са че кај те 
да се раз би стри

Пр ва во да ко ја бу де по те кла кроз це ви кад ра до ви бу ду го -
то ви би ће хе миј ски и бак те ри о ло шки ис прав на, али ће са
со бом по не ти та лог и би ће за му ће на. Тре ба је пу сти ти да
те че док се не раз би стри, а он да ће мо ћи сло бод но да се
кори сти и за пи ће. Де се так ми ну та оти ца ња би ће са свим
до вољ но.

Тек кад славине остану суве,
схватите колико зависите од
уредног снабдевања текућом
водом. Али ако се припреми-
те на време, лакше ћете под-
нети несташицу.

1. Флаше, балони, канте
Вода вам треба за пиће, спре-
мање хране, прање руку и зу-
ба, за прање судова, испира-
ње тоалета... За пиће спреми-
те воду у флашама, а најпрак-
тичнија је она у балонима од
пет литара. Ту воду треба др-
жати на хладном и тамном
месту, на дрвеним или кар-
тонским подлогама, никад у
гаражама, јер просута нафта
и гориво с бетона могу да до-
спеју у воду.

Тоалет можете испирати
било каквом водом. Ако не-
мате довољно великих посу-
да, можете затворити чепом

лавабо или каду и скупљати
воду од прања руку за испи-
рање ве-це шоље. У том слу-
чају најбоље је одлагати упо-
требљени тоалет-папир у кан-
ту за отпатке.

2. Прибор за јело
У условима несташице воде
користите прибор за јело на-
мењен за једнократну употре-
бу: пластичне виљушке и ка-
шике и тањире од картона.

3. Прање руку
Учестало прање руку привре-
мено можете заменити сред-
ствима за дезинфекцију.

4. Туширање
Сунђери за купање су најпрак-
тичнији у оваквим прилика-
ма. Ако их немате, може да
помогне и натопљен пешкир.

5. Прање рубља
Заборавите на ово! Одећу опе-
рите и осушите пре најавље-
ног искључења воде.

6. Кување
Напуните замрзивач обро-
цима који се лако могу под-
гревати. 

АНКЕТА

Како се спремате за несташицу воде?
– Људи ће се много напати-
ти овог викенда. Бебе, ста-
рији људи... Ко ће њима да
доноси воду? Требало би да
се организује Црвени крст,
нека хуманитарна организа-
ција, омладинско удружење
– неко ко би могао да при-
скочи у помоћ и да им одне-
се воду. Један дан би и могао
да се издржи, али 36 сати је
превише. Неке службе би мо-
рале да помогну старијим ли-
цима. Ко ће да им донесе за-
лихе ако живе сами... Прет-
постављам да ће нешто да се
организује.
(Мирјана Достанић, пензио-
нерка)

– Није нам свеједно, али ће-
мо се снаћи. Узећемо воду ра-
није. Шта друго да радимо?

Је л’ можемо нешто да мења-
мо? Не можемо.

(Јованка Лалић, женски
фризер)

– Неће бити лако. Не мо-
жете да се истуширате, на при-
мер. Треба да путујем 28. сеп-
тембра рано ујутру... Тешко

ће ми бити да се у тим усло-
вима припремам за пут. Имам
старе родитеље, морам да ми-
слим на њих. Спремићемо во-
ду некако – напунићемо ка-
ду, канистере, флаше. Не знам
ни ја... Некако ћемо се снаћи.

(Иван Иванковић, пензионер)

РАСПОРЕД ЦИСТЕРНИ

Овде ће бити воде
На се ље на ме ста Ја бу ка, Гло -
гоњ и До ло во снаб де ва ће се
во дом с јав них че са ма с об -
зи ром на то да има ју сво је
ре зер во а ре во де.

У Ја бу ци по сто ји јав на че -
сма на углу Омла дин ске и
Змај Јо ви не ули це, у Гло го -
њу – у Бе о град ској ули ци (код
пи ја це), а у До ло ву ис пред
ку ће на Тр гу кра ља Пе тра
број 37.

Оста ла на се ље на ме ста –
Ка ча ре во, Стар че во, Омо љи -
ца, Ба нат ски Бре сто вац и Ива -
но во – има ће на рас по ла га њу
ци стер не ко је ће би ти по ста -
вље не у цен тру сва ког се ла,
ис пред ме сних за јед ни ца.

Рас по ред ци стер ни 
у гра ду Пан че ву

Цен тар – ис пред Оп шти не.
Цен тар – мо бил на ци стер на
ко ја ће кру жи ти ули ца ма
Жар ка Зре ња ни на, Мак си ма
Гор ког, Ца ра Ла за ра, Ца ра Ду -
ша на и Ми ло ша Тре бињ ца.
Ко теж 1 – на кру жном то ку.
Ко теж 2 – ис пред „Сим па”.
Те сла – код „Аро ме”.
Стре ли ште – мо бил на ци стер -
на ко ја ће ме ња ти по зи ци ју
на два са та: на углу ули ца
Вељ ка Пе тро ви ћа и Вељ ка
Вла хо ви ћа и на углу Ду ша на
Пе тро ви ћа Ша не та и Ма рина

Др жи ћа, по чев од 9 са ти на
углу Вељ ка Пе тро ви ћа и Вељ -
ка Вла хо ви ћа.
Со да ра – у цен тру Со да ре,
код про дав ни це „Аман” у Ду -
нав ској ули ци.
Мар ги та – код ам бу лан те
„Све ти Са ва”, као и мо бил на
ци стер на ко ја ће кру жи ти ули -
ца ма Мо ше Пи ја де, Син ђе -
ли ће вом, Ди ми три ја Ту цо ви -
ћа, Кни ћа ни но вом, Све то за -
ра Ше ми ћа, Ја буч ким пу тем
и Ка ра у лом.
Ми са – мо бил на ци стер на ко -
ја ће ме ња ти по зи ци ју на два
са та: ис пред цр кве и код шко -
ле „Све ти Са ва”, по чев од 9
са ти код цр кве, и јед на мо -
бил на ко ја ће оби ла зи ти ули -
це: Ба ва ни штан ски пут Ко за -
рач ку, Ба ниј ску, Ср би јан ску,
Но во се љан ски пут, Кај мак ча -
лан ску, Пе ли стер ску, као и
Ку де љар ски на сип.
Вој ло ви ца – мо бил на ци стер -
на ко ја ће кру жи ти од МЗ
Вој ло ви ца кроз на се ље То по -
ла и Ули цу 7. ју ла.

Ци стер не ће би ти на рас -
по ла га њу и у кру гу:

• Хит не по мо ћи;
• Бол ни це;
• Оч не бол ни це;
• Ге рон то ло шког цен тра и
• До ма сле пих.

Александар Радуловић у погону
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Ко мо ра да ре ги стру је 
мејл у АПР-у

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На адре су на ше ре дак ци је сти гао је
ве ћи број пи та ња на ших су гра ђа на
ко ји су же ле ли да зна ју ко је фир ме
су у оба ве зи да ре ги стру ју имејл адре -
су у АПР-у.

У Аген ци ји за при вред не ре ги стре
ка жу да ту за кон ску оба ве зу има ју
при вред на дру штва, пред став ни штва
и огран ци стра них при вред них дру -
шта ва, као и пред у зет ни ци ко ји су
већ упи са ни у Ре ги стар при вред них
су бје ка та. У АПР-у под се ћа ју да је до
утор ка, 1. ок то бра, ре ги стра ци ја имејл
адре се бес плат на, а на кон тог ро ка ће
се пла ћа ти на кна да за ре ги стра ци ју
про ме не по да тка.

Ка ко на во де у АПР-у, ре ги стра ци ја
адре се за при јем елек трон ске по ште
је оба ве за при вред них су бје ка та про -

ис те кла из За ко на о при вред ним дру -
штви ма и она се од ок то бра 2018.
при ме њу је на при вред не су бјек те ко -
ји се тек осни ва ју. С дру ге стра не, сви
ра ни је ре ги стро ва ни при вред ни су -
бјек ти мо ра ју да при ја ве овај кон -
такт-по да так, уко ли ко он већ ни је ре -
ги стро ван у АПР-у.

До ку мен та ци ја за ре ги стра ци ју
имејл адре се до не кле се раз ли ку је у
за ви сно сти од вр сте пред у зе ћа, а мо -
же се пре у зе ти са сај та АПР-а. По пу -
ње не ре ги стра ци о не при ја ве по том
се мо гу пре да ти лич но у АПР-у или
по сла ти по штом. Ис ко ри сти те при -
ли ку да ову оба ве зу ре гу ли ше те до
утор ка, 1. ок то бра, ка ко би сте из бе -
гли не по треб не тро шко ве.

По че так сва ке но ве школ ске го ди не
ро ди те љи ма увек до но си по ве ћан „при -
лив” бри га око ра зних ства ри. Јед на
од нај че шћих је сте она ве за на за пу -
то ва ња ма ло лет ни ка у ино стран ство.
Би ло да ва ша де ца иду на екс кур зи ју,
би ло да  на пу шта ју зе мљу због не ког
спорт ског так ми че ња или тур не је с
фол клор ним дру штвом, би ће те су о -
че ни с по тра гом за од го во ри ма на
иста пи та ња: ка ко до пут них ис пра ва,
ко ја је про це ду ра пре ла ска гра ни це,
да ли је по треб на са гла сност... Да би -
смо вам уште де ли вре ме, при пре ми -
ли смо вам све нај ва жни је ин фор ма -
ци је ко је се ти чу ове те ме.

Да би ва ше ма ло лет но де те пре шло
гра ни цу, сва ка ко му је по тре бан па -
сош. Уко ли ко већ не ма тај до ку мент,
пра ви ла су сле де ћа: зах тев за из да ва -
ње па со ша ма ло лет ном де те ту, у над -
ле жној по ли циј ској ста ни ци на те ри -
то ри ји на ко јој де те има при ја вље но
пре би ва ли ште, под но си је дан ро ди -
тељ, уз пи са ну са гла сност дру гог ро -
ди те ља. Ако су ро ди те љи раз ве де ни,
а де те суд ском од лу ком по ве ре но јед -
ном ро ди те љу на са мо стал но вр ше ње
ро ди тељ ског пра ва, са гла сност дру -
гог ро ди те ља ни је по треб на. До вољ но
је са мо над ле жном ор га ну до не ти на
увид пра во сна жну суд ску пре су ду.

Ва ђе ње пут не ис пра ве

Уз зах тев је по треб но при ло жи ти и
ва же ћу лич ну кар ту ро ди те ља ко ји
под но си зах тев (и лич ну кар ту де те та
ако је ста ри је од ше сна ест го ди на),
не ва же ћи па сош де те та ако по сто ји,
до каз о упла ће ним так са ма (3.000 ди -
на ра на име На род не бан ке Ср би је и
600 ди на ра на име бу џе та Ре пу бли ке
Ср би је) и фо то гра фи ју 50 x 50 мм на
јед но бој ној си вој по за ди ни (ни је оба -

ве зно). Уко ли ко се па сош из да је по
хит ном по ступ ку, тре ба до ста ви ти и
до каз ко ји по твр ђу је хит ност по ступ -
ка у пи са ној фор ми.

Уве ре ње о др жа вљан ству при пр -
вом из да ва њу па со ша и из вод из ма -
тич не књи ге ро ђе них при ба вља МУП
по слу жбе ној ду жно сти, а уз са гла -
сност ро ди те ља. Ова про це ду ра тра је
пет на ест да на, па ако же ли те да па -
сош до би је те по убр за ном по ступ ку,
на ве де на до ку мен та мо же те при ба -
ви ти са ми. За кон ски рок за из да ва ње
па со ша је три де сет да на, а при убр за -
ном по ступ ку 48 са ти. Па сош за де цу
ста ро сти до три го ди не из да је се на
три го ди не, за де цу од три до че тр на -
ест го ди на на пет го ди на, а за ста ри је
од че тр на ест го ди на на де сет го ди на.

Са гла сност – да или не

Ка да су у пи та њу ма ло лет на ли ца, у
на шем за ко ну не по сто ји про пис ко ји

под ра зу ме ва оба ве зу по се до ва ња пи -
са не са гла сно сти ро ди те ља у слу ча ју
да де те пу ту је у ино стран ство са мо, с
јед ним ро ди те љем или у прат њи тре -
ћег ли ца.

Ипак, за кон и прак са ни су увек уса -
гла ше ни. С ци љем спре ча ва ња ра зних
кри ми нал них де ла, а на ро чи то тр го -
ви не де цом, ца рин ски и по ли циј ски
слу жбе ни ци вам мо гу за тра жи ти до -
каз о по ве за но сти с де те том, па МУП
са ве ту је по се до ва ње ова кве са гла сно -
сти. Та ко ђе, пи са ну са гла сност ро ди -
те ља мо гу да вам за тра же на гра нич -
ном пре ла зу др жа ве у ко ју пу ту је те
или не ке од тран зит них др жа ва, па је
пре по ру ка да се пре пу та ин фор ми -
ше те у ди пло мат ско-кон зу лар ним
пред став ни штви ма тих др жа ва. У за -
себ ном тек сту по гле дај те за ко је вам
др жа ве оба ве зно тре ба са гла сност.

По па пи ре код но та ра

Са гла сност за пу то ва ње ма ло лет ног
де те та у ино стран ство при ба вља се
код јав ног бе ле жни ка (но та ра). Од ла -
зак код но та ра се не за ка зу је, а це ла
про це ду ра тра је 15–20 ми ну та, па и
кра ће уко ли ко у кан це ла ри ји не ма
гу жве.

Фор му лар до би ја те и по пу ња ва те
на ли цу ме ста. Од до ку мен та ци је је
по тре бан из вод из ма тич не књи ге ро -
ђе них де те та, ко ји мо же би ти и ста -
ри ји од шест ме се ци. Ва шу лич ну кар -
ту да је те бе ле жни ку на увид, а осо ба
ко јој да је те са гла сност не мо ра би ти
при сут на, ни ти је по треб на ње на лич -
на кар та, али је по треб но да зна те
њен ЈМБГ. Тро шко ви са гла сно сти из -
но се 360 ди на ра по пот пи су. Да кле,
ако са мо је дан ро ди тељ да је са гла -
сност, пла ћа се 360 ди на ра, а у слу ча -
ју да то чи не оба ро ди те ља, тре ба
упла ти ти 720 ди на ра.

КО ЈЕ ДР ЖА ВЕ ТРА ЖЕ СА ГЛА СНОСТ

Хр ват ска – по за ко ну, по се до ва ње са гла сно сти ни је оба ве зно, али се, као

и код нас, пре по ру чу је да је де те има код се бе.

Сло ве ни ја – пре по ру чу је се по се до ва ње са гла сно сти, без об зи ра на то да

ли де те пу ту је у прат њи јед ног ро ди те ља или тре ћег ли ца.

Цр на Го ра – са гла сност је оба ве зна у оба слу ча ја ако де те пу ту је са мо с

јед ним ро ди те љем или тре ћим ли цем.

Грч ка – са гла сност је по треб на са мо ка да де те пу -

ту је без оба ро ди те ља.

Не мач ка – са ве ту је се да де ца пу ту ју уз са гла -

сност ро ди те ља.

Ау стри ја – уз са гла сност се пре по ру чу је и ове ре -

на фо то ко пи ја из во да из ма тич не књи ге ро ђе них.

Ита ли ја и Шпа ни ја – са гла сност се пот пи су је

пред слу жбе ни ком у ам ба са ди или се ове ра ва код

јав ног бе ле жни ка, а оба ве зан је и из вод из ма тич не

књи ге ро ђе них.

У свим де ло ви ма Пан че ва ра ди ја то ри
су хлад ни, јер греј на се зо на по чи ње
тек 15. ок то бра. Мно ги ма је, ипак, те -
шко да се за гре ју на кон на глог пре ла -
ска с троп ских вру ћи на на при лич но
хлад не да не. Пре о ста је нам је ди но да
укљу чу је мо гре ја ли це и ка ло ри фе ре,
али то ни је јеф ти но. На про се чан тро -
шак за стру ју по тро ши се још по ло ви -
на укуп ног ра чу на на „до гре ва ње”.

Гра ђа ни с ко ји ма смо ове не де ље
раз го ва ра ли јед но гла сно ис ти чу да за
гре ја ње има још вре ме на.

РУ ЖА НО ВИ ЋЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Све је у ре ду што се ти че тем пе -

ра ту ра. Не мам ма лу де цу, па ме ни не

тре ба да бу де то пло. Из др жа ва мо.
Имам гре ја ли цу, ако слу чај но бу де
би ло по треб но.

ДУ ШАН МИ ХАЉ ЧИЋ, пен зи о нер:
– Ни смо још по че ли да се гре је мо.

Не ко ри сти мо ни гре ја ли цу. Из др жа -
ва мо. За хла ђе ње је ио на ко крат ко -
трај но, би ће још ле пих да на.

НА ТА ЛИ ЈА ЗА ЈО ВИЋ, 
сред њо школ ка:

– Још не укљу чу је мо ни кли ма-уре -
ђај ни гре ја ли цу, ра но је. Је сте хлад -
но, али за сад је до вољ но да се са мо
до бро об у че мо.

БОГ ДАН СО КО ЛО ВИЋ, 
сред њо шко лац:

– Углав ном се не до гре ва мо, ни је
мно го хлад но. Још ни је вре ме за гре -
ја ли це или кли ма-уре ђа је.

РА ДО МИР КНЕ ЖЕ ВИЋ, 
рад ник обез бе ђе ња:

– Не гре је мо се, још је ра но. Ни је
баш то ли ко хлад но. Не ма по тре бе да
се укљу чу је гре ја ње у сеп тем бру.

ЉУ БА КЛИ ПА, пен зи о нерка:
– За сад нам не тре ба до гре ва ње.

Још ни је та ко хлад но. Са че ка ће мо по -
че так греј не се зо не.

Анкетирала: Ј. Катана

Б. СОКОЛОВИЋН. ЗАЈОВИЋ Р. КНЕЖЕВИЋ Љ. КЛИПА

ДА ЛИ СЕ ДО ГРЕ ВА ТЕ?

Још је ра но за гре ја ли це и ка ло ри фе ре

Д. МИХАЉЧИЋР. НОВИЋЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, у пе так, 27.
сеп тем бра, од 9 до 13.30, стру је не ће
има ти ста нов ни ци Син ђе ли ће ве ули -
це и Ули це Јо ви це Бе зу ље ви ћа од Јо -
ве Мак си на до Иве Кур јач ког, као ни
ста нов ни ци де ла Ули це Иве Кур јач -
ког од Син ђе ли ће ве до Вој во ђан ског
бу ле ва ра. Истог да на, од 9.30 до 10.30,
без на па ја ња елек трич ном енер ги јом
оста ће пар на стра на Ули це Сте ва на

Шу пљик ца у де лу од Ха џи Про да но ве
до Ули це Мил ке Мар ко вић.

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

Под се ћа мо и да ће гра ђа ни Пан че -
ва и на се ље них ме ста Стар че во, Омо -
љи ца, Ба нат ски Бре сто вац, Ива но во,
Ја бу ка, Гло гоњ, Ка ча ре во, До ло во и
Ста ри Та миш, због на ја вље них ра до -
ва ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”
на за ме ни вен ти ла на фил тер-по стро -
је њу, без во де би ти у пе ри о ду од пет -
ка, 27. сеп тем бра, у 18 са ти, до не де -
ље, 29. сеп тем бра, у 6 са ти.

По не ко без стру је, 
сви без во де

ШТА КА ЖЕ ЗА КОН О ПУ ТО ВА ЊУ МА ЛО ЛЕТ НИ КА У ИНО СТРАН СТВО

АКО ДЕ ТЕ ИДЕ ПРЕ КО ГРА НИ ЦЕ БЕЗ ВАС,
СПРЕ МИ ТЕ МУ ПА СОШ И СА ГЛА СНОСТ

Ка же наш на род, а мно ги зна ју и из
ис ку ства да је за бра ње но во ће нај сла -
ђе. Ипак, не пи са но је пра ви ло да се
за бра ње не ства ри ра де у тај но сти, па
ма кар то би ла и ноћ на по се та фри -
жи де ру док сте на ди је ти.

Уко ли ко пак по чи ни те не ко не до -
зво ље но де ло са спи ска ка жњи вих,
па то још ура ди те јав но и без ика квог
бла ма и об зи ра, он да сте, ако упо тре -
би мо ја чи еу фе ми зам – фе но мен, а
ако упо тре би мо ма ло бла жи еу фе -
мизам – он да сте ба ха ти и без о бра -
зни. Ка ко дру га чи је на зва ти осо бу ко -
ја је сте кла во зач ку до зво лу и ко ја,

угледавши знак по пут овог на фо то -
гра фи ји, ура ди све су прот но од оног
што јој за кон на ла же, не ма ре ћи за
по сле ди це?

Овај знак, као што сви зна мо, озна -
ча ва за бра ну са о бра ћа ја свим во зи -
ли ма у оба сме ра. Он сто ји у Ки кинд -
ској ули ци пред пу тељ ком ко ји очи то
ни је ни на пра вљен да би се по ње му
оба вљао са о бра ћај. Но не ки на ши су -
гра ђа ни очи то се не сла жу ни са зна -
ком, ни с про јек ти ма, ни са здра вим
ра зу мом. Ка ко ће се сла га ти с ка зна -
ма ко је им не ги ну, сви је два че ка мо
да са зна мо.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

За бра ње но за ба ха те 
и без о бра зне

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Само да је путовања што више, а за папире ћемо лако
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Али ша је те
коб не но ћи
ста ја ла у бе -
лој ха љи ни,
на кон што је
ис па ли ла пет
хи та ца. Ни је
ре кла ни реч.
Ни је од го ва -
ра ла на пи -
та ња. Ни је
мо гла, а ни је
ни хте ла да
го во ри. Чак и кад је оп ту же на за
уби ство су пру га. Ћу та ла је и кад је
ухап ше на. Од би ја ла је да при зна
или по рек не кри ви цу. Ни кад ни је
про го во ри ла.

Тео је ам би ци о зни мла ди пси -
хи ја тар и има са мо јед ну оп се си ју:
да на ве де Али шу да про го во ри и
от кри је тај ну ње не ти ши не. Уве -
рен је да ће ус пе ти та мо где су сви
дру ги ома ну ли и да ће из ву ћи из
ње бар не ку реч. Али ако Али ша
ипак про го во ри, да ли ће он же ле -
ти да чу је исти ну?

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас до бра де тек тив ска
при ча. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„До бра де тек тив ска при ча је она
у ко јој слав ни де тек тив усред но ћи
успе ва да ухва ти на де лу же ну на
ди је ти са чо ко ла дом у ру ка ма. А
ина че јој се ’све ле пи’.” 060/0003...

„Мо рам се са ма ба ци ти у де тек -
ти ве и по че ти да пра тим му жа. Ско -
ро сам сто по сто си гур на да ме вара,
али он по ри че и ка же да га ни сам
ви де ла. Ето ми иза зо ва.” 063/3879...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта за вас зна чи
би ти ку ка ви ца:

„Би ти ку ка ви ца зна чи во ле ти ме,
а не при зна ти ми то.” 063/1129...

„То вам мо же об ја сни ти ком ши ја
ко ји оста вља ке се са ђу бре том пред
мо јим вра ти ма као ку ка вич је ја је.
Још са мо да от кри јем у ком ста ну
се кри је.” 064/2242... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 2. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко би се зва ла ва ша ау то -
би о гра фи ја?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

У ау то би о гра -
фи ји „Плес
око Сун ца” Ве -
дра на Ру дан
искре но и без
улеп ша ва ња
пи ше: о свом
ни ма ло без -
бри жном де -
тињ ству, о де -
ци и уну ци ма,
о пу ту ко ји је
пре шла од
про да ва чи це сла до ле да на ри ви до
нај чи та ни је спи са те љи це у ре ги о -
ну. О то ме за што је у со ци ја ли зму
би ло не мо гу ће до би ти от каз и ка -
ко је она по ста ла пр ва но ви нар ка
ко јој је то ус пе ло у но вом хр ват -
ском де мо крат ском ре жи му.

„Плес око Сун ца”
Ве дра не Ру дан

„Ти хи па ци јент”
Алекса Мај кли диса

Два чи та о ца ко ји до 2. ок то бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ли ко је те шко са чу ва ти
тај ну?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Скло ни смо да пре ма од ре ђе ним про -
фе си ја ма има мо пред ра су де, а да при -
том не ма мо до вољ но са зна ња о њи -
ма. Та ко ће пр ва по ми сао на лов би ти
уби ја ње жи во ти ња, а чла но ви Ло вач -
ког удру же ња у Пан че ву, ко је по сто ји
сто два де сет пет го ди на, и ње го ви чла -
но ви ис ти чу да на пр вом ме сту бри ну
о при ро ди и жи во ти ња ма, и са мо их,
по не кад, ло ве...

Дру же ње и смех

Дра ган Лон ча ре вић (29), ме на џер за
од но се с јав но шћу На род ног му зе ја,
по ло жио је ло вач ки ис пит пре шест
го ди на и та да по стао ак ти ван члан
ло вач ког дру штва.

– Де да ми је био ло вац, али ње га
ни сам за пам тио. Ујак ме је увео у свет
ло ва, а ме ни се ту до па ло јер сам од у -
век во лео при ро ду и жи во ти ње. Исти -
на, мај ка се бу ни ла, јер зна ко ли ко су
лов ци од сут ни од ку ће – ка же Дра ган.

Та је па си ја, ка же, нео бја шњи ва.
Иа ко је алер ги чан на ам бро зи ју, не -
кад цео дан про ве де у ло ву, па по сле
то га мо ра да при ми ин јек ци ју због
алер гије.

– Мно ги ви де са мо улов, али ми
смо пр вен стве но за шти та ри. Да се
хра ни мо оним што уло ви мо, не би -
смо мо гли да пре жи ви мо ни три да -
на. Ми, на при мер, но си мо хра ну жи -
во ти ња ма то ком зи ме, јер оне не мо -
гу да се сна ђу са ме – при ча Дра ган.

Он ка же да је, ба ве ћи се овим хо -
би јем, упо знао мно го љу ди и сте као
ле пе успо ме не.

– Имам до ста при ја те ља у План ди -
шту, Апа ти ну, Ре пу бли ци Срп ској.
Био сам на Па ла ма, Ја хо ри ни и на
Рај цу, где је би ла ор га ни зо ва на хај ка
на злат ну ли си цу – при ча Дра ган.

Пр ви ње гов плен био је фа зан, а на
спи ску ње го вих ло ви на су ди вље свиње,
зе че ви, фа за ни и, од не дав но, срн даћ.

Лов је ве о ма скуп спорт. За пу шку
је по треб но од две ста до пет сто евра,
до зво ле су око две ста, а гар де ро ба је
ску пља не го ко ма ди оде ће ко ји се но -
се сва ки дан. Го ди шња чла на ри на у
Ло вач ком удру же њу је 16.000 ди на ра.

– У вре ме ка да је Ти то био пред -
сед ник, с об зи ром на то да је и он био
ло вац, би ло је све мно го лак ше и јед -
но став ни је. Са да, због то га што је све
ску по, мно ги пре ла зе у пе ца ро ше –
об ја шња ва Дра ган.

Он на гла ша ва да се ка лен дар
ло ва стрикт но по шту је и да су
ка зне за ње го во кр ше ње папрене.

– По сто је вр сте ко је се ло ве
са мо у од ре ђе ном пе ри о ду и оне
ко је су трај но за шти ће не, ко је
се не ло ве. Код нас је ста лан ло -
во стај на ву ка и ме две да, а већ
че ти ри го ди не и на зе че ве, јер
су у опа да њу. Ми сва ког фе бру -
а ра бро ји мо ди вљач и он да се
од ре ђу је шта и ко ли ко сме да се
од стре ли – ка же Дра ган.

Же ља му је да од стре ли је лена.

До бро бит за за јед ни цу

Иго ра Сто ја ди но ви ћа (35), прав -
ни ка и раг би сту, још док је био
де те, де да Вељ ко Ра јић во дио је
у лов.

– Би ло ми је мно го за ни мљи -
во, нај ви ше због бо рав ка у при -
ро ди, али ду го по сле то га ни сам
имао вре ме на да се по све тим
ло ву због оба ве за, пр во на сту -
ди ја ма, па на по слу. Ме ђу тим, у
јед ном мо мен ту за тре бао ми је
вен тил, од но сно при ли ка да се
опу стим – при ча Игор.

Пре пет го ди на, на на го вор
при ја те ља, оти шао је пр ви пут у

стре ља ну и вр ло бр зо по сле то га по -
чео је да се так ми чи у га ђа њу гли не -
них го лу бо ва.

– Та ко сам по чео и да се ба вим ло -
вом, а овај хо би ми је омо гу ћио да још
ви ше це ним при ро ду и да кроз тај свој
ан га жман у ло вач ком дру штву ура дим
не што ко ри сно за за јед ни цу – ка же

Игор, на гла ша ва ју ћи да
чла но ви Ло вач ког удру -
же ња пр вен стве но бри -
ну о жи во ти ња ма и њи -
хо вом ста ни шту. Из ме -
ђу оста лог, бри ну и о
при род ној рав но те жи:
да се не ке жи во ти ње
пре те ра но не раз мно же,
а да се број не ких дру -
гих, због не кон тро ли са -
ног од стре ла, пре те ра -
но не сма њи. Јер, ка да
су лов ци у по љу, та да
не ма лово кра ди ца.

По но си се због то га
што, за хва љу ју ћи ло -
вач ким ак ци ја ма при -
хра њи ва ња, мно ге жи -
во ти ње пре жи ве зи му и

што су ус пе ли да по диг ну фа за не ри ју
ко ја го ди шње про из ве де око осам хи -
ља да тих пти ца.

– Ми по ло ви ну пу сти мо у при ро ду,
а дру гу про да је мо. Ти ме што пу шта -
мо је дин ке по ди же мо број фа за на у
са мом ло ви шту и чу ва мо ра зно ли кост
вр ста – при ча Игор.

У ре дов ну ло вач ку ак тив ност спа да
и по шу мља ва ње ло ви шта, али и од -
стрел ште то чи на као што су ша кал и
ли си ца, ко ји за да ју ве ли ке гла во бо ље
по љо при вред ни ци ма кад се пре те ра -
но раз мно же.

– У пр ви лов сам ишао с гру по во -
ђом, при ја те љи ма и псом ко ји се звао
Лај ка. Пас је стао „у мар ку” ка да је
на шао фа за на. Ис те рао га је ла ве жом,
а ја сам ус пео да га по го дим. То је
било ве о ма упе ча тљи во ис ку ство –
при ча Игор.

Нај ве ћи ње гов улов до са да је ди -
вља сви ња од сто два де сет ки ло гра -
ма, а же ли да јед ног да на оде у Ал пе
у лов на ди во ко зе. Ка же да не ко шта
мно го и да је то мо гу ће из ве сти.

Сре ћа и над му дри ва ње

Че до мир Пле јић (41), по љо при вред -
ник из Ба нат ског Но вог Се ла, ба ви се

ло вом већ два де сет го ди на. Стриц му
је био ло вац, па је још као де се то го -
ди шњак ишао с њим.

– Мно го во лим жи во ти ње, од у век
сам имао псе. За лов мо раш да се ро -
диш, љу бав за то не мо же ве штач ки
да се уса ди. А зах те ва и до ста од ри -
ца ња, ако се озбиљ но ба виш ти ме –
об ја шња ва Че до мир.

Има ра зних вр ста ло ва, у за ви сно -
сти од ди вља чи на ко ју се
иде. Не кад тре ба из дво ји ти
баш мно го вре ме на.

– Не ко во ли да иде у лов
на круп ну ди вљач, где се ду -
го че ка и вре ба, а пу ца јед -
ном или ни јед ном. Ја од ла -
зим у лов на сит ну ди вљач,
где се ви ше пу ца, али и ше -
та и дру жи – ка же он.

Пр ви улов му је био фа -
зан и ка же да је по го дак
нео пи си во леп до жи вљај за
лов ца.

– Нај ве ћа жи во ти ња ко ју
сам од стре лио би ла је ди -
вља сви ња. Че сто идем и у
Бо сну, јер је ба вље ње овим
хо би јем пре све га јед но ле -
по дру же ње, а та мо имам
мно го до брих дру го ва. Нај -
ма ње нам је бит но да се не -
што уло ви – при ча Че да.

И лов ци из Ба нат ског Но -
вог Се ла ба ве се по шу мља -
ва њем, али че сто има ју про -
блем с не ле гал ном се чом
др ве ћа, па по ла ко гу бе во љу
да са де но во др ве ће.

Љу бав пре ма при ро ди

Ми лан До зет (39), вла сник „Хе до ни -
ста”, од ра стао је у по ро ди ци где су се
углав ном сви му шкар ци ба ви ли ло -
вом: де да, стриц и отац. Во ди ли су га
као ма лог и та да
је за во лео осе ћај
сло бо де ко ји се
мо же ис ку си ти са -
мо у при ро ди.

– Љу ди гре ше
ка да ми сле да се
ми ба ви мо са мо
од стре лом. Ми их
од га ја мо, хра ни мо
и чу ва мо, а од -
стрел је по след ња
ак тив ност ко јом се
ло вац ба ви – ре -
као је Ми лан,
пред сед ник Ло -
вачког удружења
Панчево.

Пр ву пу шку до -
био је у осам на е -
стој го ди ни, а пр -
ва ло ви на би ла му
је  ли си ца из Де ли блат ске пе шча ре.
По сле су се ни за ли фа за ни, пат ке,
ша ка ли, ди вље сви ње...

– Гра бљи ви це чи не ве ли ку ште ту у
при ро ди. Ша ка ли и ли си це, ре ци мо,
та ма не зе че ве и фа за не и пра ве не -
рав но те жу у ло ви шту. Лов ци ус по ста -
вља ју ба ланс да би сва ка вр ста мо гла
да оп ста не – об ја шња ва Ми лан.

Ка же да би во лео да иде у ино стран -
ство у лов на ди во ко зе с ве ли ким окру -
глим ро го ви ма, а да је све вр сте ди -
вља чи у Ср би ји већ ло вио, и до да је:

– Код ло ва ца има до ста пре те ри ва -
ња кад опи су ју свој улов, као и код
ри бо ло ва ца, али љу ди ко ји ма сам ја
окру жен су ис ку сни и ме ђу на ма се
зна ко је до бар ло вац и стре лац, што
стал но од ме ра ва мо на так ми че њи ма
у га ђа њу гли не них го лу бо ва.

Ми лан у ло ву на ла зи од мор од
стре са на по слу, али чла но ви по ро -

ди це по не кад не го ду ју што је „стал -
но у шуми”.

Сме ше ћи се, прав да се да су му -
шкар ци ипак са мо ве ли ка де ца...

Жи вот у шу ми

Алек сан дар Нај да но вић (45) по стру -
ци је шу мар. У Пан че во је до шао из
око ли не Кра гу јев ца 1994. го ди не и
за по слио се у „Вој во ди на шу ма ма”.

– Жи вео сам у Град ској шу ми до
2010. го ди не. По што мо ја фир ма га -
зду је ло ви шти ма, лов сам за во лео не -
ка ко при род но, уз по сао. По кој ни отац
је исто био ло вац, а ја сам члан Ло -
вач ког удру же ња од 2002. го ди не –
при ча Алек сан дар.

Он је шко ло ван ло вац – за вр шио је
спе ци ја ли за ци ју за лов ство, али се у
фир ми не ба ви ти ме, већ је сво ју струч -
ност усме рио на Ло вач ко удруже ње.

– Пред сед ник сам сек ци је за лов -
но стре ља штво. Има мо је да на ест сек -
ци ја и сва ка ор га ни зу је по јед но так -
ми че ње у га ђа њу гли не них го лу бо ва
го ди шње. На кра ју се одр жа ва за -
вршни Куп Пан че ва – ка же Алек -
сандар, ко ји је за ду жен за ор га ни за -
ци ју, на бав ку гли не них го лу бо ва,
адми ни стра ци ју...

На сто ји да у лов оде јед ном не -
дељ но, јер му је, с об зи ром на по сао,
шу ме пре ко гла ве, па се тру ди да
сло бод но вре ме про во ди у „ци ви ли -
за ци ји”.

– Пр ву ди вљач, пат ку, од стре лио
сам у осам на е стој го ди ни. А пр ви уло -

вље ни при ме рак ви со ке ди вља чи би -
ла је ди вља сви ња шест го ди на ка -
сни је. Ге не рал но, у ло ву се све за бо -
ра ви осим оно га што про ма шиш –
при ча Алек сан дар, до да ју ћи да би во -
лео да иде у лов на ди во ко зе или му -
фло не.

– Ва жно је пра ви ти се лек ци ју жи -
во ти ња у ло ви шти ма. Не пре ста но пра -
ти мо број но ста ње ди вља чи, ста рост,
од нос му шких и жен ских је дин ки. Не
мо же у ло ви шту да бу де де сет ср на на
јед ног срн да ћа, ни код ди вљих сви ња
и фа за на... Во ди мо ра чу на да се све
ускла ди и сви ма бу де по та ман – об ја -
шња ва Алек сан дар.

Он под се ћа на не што што се ма ло
зна и што они ко ји ни су лов ци не ма ју
при ли ку да ви де: оби чај је да сва ки
ло вац на кон од стре ла ода по част уло -
вље ној жи во ти њи.

Мир ја на Ма рић

Александар Најдановић

Милан Дозет

Драган Лончаревић

Чедомир Плејић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЛОВ ЦИ

ЉУ БИ ТЕ ЉИ ЖИ ВО ТИ ЊА

Игор Стојадиновић
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На основу члана 43 Одлуке о преради и дистрибуцији воде („Сл. лист Града Панчева” бр.

23/2018) ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, упућује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

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.

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
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ
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ОГРЕВ

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

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

AKCIJA!
27.9-30.10.2019.

AKCIJA!
27.9-3.10.2019.

Suva domaća slanina
Montella rinfuz 100 g

Jogurt probiotik 1%mm
Omiljeno 750 g

Čokolada mlečna sa kokosom
Alpinella 90 g

Svinjski but 
bez kosti 1kg

Vino belo 
Banatski rizling 1l

8999 
RSD

119.99

-25%

8499 
RSD

104.99

-19%

20999 
RSD

259.99

-19%

4999 
RSD

75.99

-34%

42999 
RSD

499.99

KUPI DVA

PO CENI JEDNOG

119.99

-25%

RSD

99 89
104.99

-19%

RSD

99 84

JEDNOGKUPI DV

PO CENI
ADV

JED

499.99

RSD

99 429

75.99

-34%

RSD

99 49
259.99

-19%

RSD

99 209

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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 ситроен кара-
ван, ксара, регистрован до
27. јуна 2020 (горео мо-
тор), фијат марка 1.6, ре-
гистрован до 27. маја
2020, одлично стање,
2001. годиште, фијат 1.1,
за делове. 065/232-15-06.
(284224)

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

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

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

ФЛОРИДА, 2007, плин, ку-
ка, тек регистрован, по-
вољно. 064/194-53-96.
(283301)

ФИЈАТ сеићенто на прода-
ју. Тел. 064/340-26-43.
(283381)

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

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

ПУНТО 1.2, 2009, 5 В, ме-
талик сив, одличан, гара-
жиран. 064/142-55-93.
(283385)

ДЕЛОВИ југом, суза, кец
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-60-
65. (283385)

РОВЕР 45, 2.0 дизел, мо-
тор BMW, власник, `1.650
евра. 064/141-98-91.
(283393)

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

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

КАМИОН рено 26,75 Т,
420 Р, годиште 2002, но-
сивост 26,75 Т, могућност
компензације. 063/103-04-
33. (283436)

ПРОДАЈЕМ пежо 607, 2.0,
2002. годиште, одличан,
регистрован до априла
2020. 064/049-62-72.
(283482)

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

ПЕЖо 207, 1.4, 2007, пето-
ра врата, фул опрема, ре-
гистрован. 064/587-50-24.
(283471)

НИСАН АЛМЕРА, 2.0 Д,
први власник, 2000. годи-
ште, гаражиран, перфек-
тан. 061/613-10-11.
(283390)

ПУНТО 3, 1.2, 2010, пето-
ра врата, атестиран плин,
власник. 064/130-36-02.
(283471)

ПУНТО 1.2, 2001, петора
врата, клима. 064/587-50-
24. (283471)

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

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

ПРОДАЈЕМ леватор за
клип 8 м и прскалицу од
400 литара. 065/232-15-
06. (2832249

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

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

ПРОДАЈЕМ у центру гара-
жу лимену, са место.
063/307-360. (283039)

ПРОДАЈЕМ монтажну га-
ражу 5 м х 3 м, поцинко-
вани лим, цена 40.000 ди-
нара. 064/421-46-07.
(283025)

ПРОДАЈЕМ гаражу у Ра-
довој згради, Котеж 1,
Ослобођења, укњижена.
063/392-355. (283285)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1. Тел. 062/339-299. (283441)

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

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

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

РАСПРОДАЈА целокупног
покућства, цена интере-
сантна. Тел. 231-64-75,
061/609-78-13. (282992)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто и
дечји кревет 80 х 200, до-
бро очуван. 065/271-44-
40. (282666)

ЗАМРЗИВАЧ горење, сан-
дучар, 310 л, мало кори-
шћен, 90 евра. 061/104-
62-21, 064/942/91-51.
(283244)

ШАПУРИНЕ на продају,
довозим кући. 064/172-44-
10. (282916)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
три комада 10 динара.
Старчево. 064/902-28-89.
(282925)

ШАТОР за 200 особа са
инвентаром и посуђем,
продајем. 060/632-46-90.
(283075)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, гаранција, повољно.
061/198-81-42. (283216)

АНТИДЕКУБИТ душек,
шпорет алфа врање 9.
064/248-95-28. (283398)

ПРОДАЈЕМ шапурине, ку-

куруз у клипу и свиње

мангулице. 064/193-88-49.

(283252)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, судо-машина, микро-
таласна, фрижидер, ко-
фер, шиваћа машина,
фотеља мојца, самачки
кревет, трпезаријски сто,
угаона. 063/861-82-66.
(283368)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи.
064/514-49-08. (283259)

ТАЊИРАЧА, вучна, адут,
32 диска, захват три ме-
тра, 1.450  кг, 1.700 евра и
друге машине, трактор 85
кс. 064/1243-86-68.
(283268)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/600-
14-52. (283281)

ПРОДАЈЕМ вертикални за-
мрзивач 180 литара, нова
тучана пећ (камин).
013/258-04-67. (283288)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4, 6 кв), до-
става, гаранција. 063/705-
18-18, 335-930. (283293)

УСТУПАМ гробницу на
Старом гробљу, уз дого-
вор. 064/255-61-50.
(283335)

КАУЧИ, ормани, шпорет
на дрва, сто за компјутер
продајемо. 065/693-82-22.
(283320)

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

КУПУЈЕМ замрзивач, фри-
жидер комбиновани, веш-
машину, може компенза-
ција – ваше неисправно.
064/129-73-60. (283365)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, гаранција, вршимо по-
правке. 064/588-95-48.
(283474)

ПРОДАЈЕМ/мењам витри-
ну, стаклени собни сто,
нове зимске јакне.
060/143-62-10. (283417)

МАЧИЋИ на дар! Једно-
бојни. 063/700-10-91.
(283486)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

„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

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

ПРОДАЈЕМ опрему из са-
лона лепоте, може издава-
ње са опремом. 063/734-
82-31. (283416)

ПРОДАЈЕМ повољно ТА
пећ од 3 кв, очувана. Кон-
такт телефон 063/733-61-
78. (283413)

ДРВЕНИ СТО на развлаче-
ње и шест столица, 180
евра. 069/152-08-94.
(2834299

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елементе.
013/371-568, 060/180-10-
20. (2834739

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
шпорет стаклокерамички,
моторну тестеру. 063/158-
27-50. (283464)

ПРАСИЋИ, јагњад, бали-
рана детелина на продају.
064/303-28-68. (283447)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (282819)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (283240)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, старо
перје, ТА пећи. 066/900-
79-04. (283218)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, сато-
ве, стари новац, играчке,
стрипове, сифон флаше и
друго. 335-930, 063/705-
18-18. (283293)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност небитна и врши-
мо ремонт. 063/705-18-18,
335-930. (282293)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шие, фрижидре, замрзива-
че, шпорете, климе, аку-
мулаторе. 060/521-93-40.
(283300)

КУПУЈЕМ столове, столи-
це, старо перје, ТА пећи.
062/148-49-94. (283216)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (283223)

АМБАЛАЖА пива, вина,
флаше од ракије, вискија,
тегле и гајбе купујем.
061/142-23-69. (283483)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђе, олово, акуму-
латоре, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре.
061/322-04-94. (283407)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, бакар, ме-
синг, олово, веш-машине,
замрзиваче, долазимо.
061/206-26-24. (283407)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алумини-
јум, веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре, долази-
мо. 061/321-77-93.
(283407)

ОТКУПЉУЈЕМ ТА пећи од
6 кв, исправне и неисправ-
не. 064/588-95-48.
(283474)

ПРОДАЈЕМ обрадиву зе-
мљу Црепаја, мање повр-
шине 060/505-00-46. (СМС)

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

ПОВОЉНО кућа, 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра/
квадрат. 062/159-11-23. (р)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војво-
ђанска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)

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

ПРОДАЈЕМ кућу, легали-
зована, са 9 ари плаца на
Кудељарцу. 064/040-82-
72. (282682)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Контакт телефон
060/353-58-01. (282738)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
у Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (283155)

ХИТНО се продаје ком-
форна кућа у Мраморку.
069/255-87-86. (283060)

КУЋА, Старчево, 150 квм
+ 50 квм + 16 ари, легали-
зована, централно грејање,
канализација, продајем.
060/632-46-90. (283077)

СТАРА МИСА, 18 ари,
старија кућица, 30.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (283362)

МАРГИТА, новији део ку-
ће, 33 квм, ТА, 20.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (283362)

КУЋА, Цара Душана, две
јединице, новија, помоћни
објекти, гаража. 064/075-
23-67. (283221)

КУЋА, центар Иланџе, 16
ари, помоћни објекти, за-
мена, доплаћујем.
064/075-23.67. (љ283221)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
три ара плаца, легализова-
но, 24.000 евра. 063/771-
42-24. (283227)

ПРОДАЈЕМ кућу са вели-
ким плацем, стара Миса.
Тел. 063/192-83-59.
(283228)

БЛИЗУ центра кућа, две
стамбене јединице, дого-
вор, дворишни двособан
стан, 16.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283374)

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

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

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

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

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

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 кв, 5

ари, 38.000. (49) „Му-

станг”, 062/226-901. (283362)

СТАРА МИСА, 46 квм +

гаража, 2.5 ара, 26.000.

(49) „Мустанг”, 062/226-

901. (283362)

ДЕО куће са анексом, по-

четак Стрелишта, 25.000

евра. 064/952-19-80.

(183248)

НОВА МИСА, нов тросо-

бан стан, 95 квм, 57.000.

(300) „Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (289251)

СПРАТНА кућа у Долову,
близу центра. Тел. 062/388-
175, 069/215-25-37. 

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, ограђен и уређен, Ку-
дељарски насип. 063/472-
669. (283245)

САЛАШ, Новосељански,
струја, кућа, амбар, кочи-
не, 13 ари, 31.000.
069/113-96-04. (283264)
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СТАНОВИ

ПОНУДА
Prodaja lokala u novoizgrađenoj
zgradi: -19m
Kontakt:

²
Maja-0638179404
Ljilja-0643257318
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Ul. Žarka Fogaraša 20

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

КУЋА, старија, 5 ари, ам-
буланта Горњи град, само
71.000. 069/113-96-04.
(283264)

ХЕКТАР земље поред ас-
фалта, северна зона, ин-
фраструктура 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”, 063/836-
23-83. (283290)

НОВА МИСА, кућа 210
квм, на 2,3 ара плаца,
укњижена, близина вртића
„Петар Пан”, цена 56.000
евра. Власни. 063/826-97-
09. (283283)

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу код „Зр-
на”, 200 квм, може и за-
мена за трособан стан.
066/888-22-89. (283433)

ПУНТО 1.2, застава 10,
2007, 77.000 км, први вла-
сник, 2.100 евра. 064/243-
86-68. (283432)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панче-
ву, приземну, 78 квм, на-
сеље Тесла, слепа улица,
ЦГ, две гараже у двори-
шту, помоћни објекти, без
посредника. 063/893-88-
73. (283292)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
100 квм, плац 5 ари,
29.000 евра. 063/870-74-
56. (283308)

ПРОДАЈЕМ кућу у Кача-
реву, 147 квм, плац 4 ара.
063/870-74-56. (283308)

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

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

НОВА МИСА, кућа две
етаже, грејање пелет.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (283327)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништан-
ски пут, 22.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(283327)

КУЋА, Горњи град, 47 + 32
квм, на 3 ара, усељиво.
065/513-87-30. (183343)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са
кућом, Новосељанскии пут
131. 064/276-08-08. (283330)

НОВА МИСА, кућа 160
квм, спратна, двориште,
50.000. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (283350)

СТАРА МИСА, Србијан-
ска, 79 квм, 3.3 ара,
16.500. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (283350)

ДВЕ ЊИВЕ, 2 ланца и 83
ара, Баваништански пут.
064/509-63-88. (283452)

ПРОДАЈЕМ 64 ара грађе-
винског земљишта, север-
на зона. 063/639-952.
(283451)

ПРОДАЈЕМ дворишни део
куће. Тел. 069/314-01-55.
(283450)

ПРОДАЈЕМ већу кућу на
Тесли, повољно. 063/849-
94-07.  (2834409

ОМОЉИЦА, кућа 100 квм,
5 ари, хитно, 27.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(283437)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца”, 063/899-
77-00. (283437)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
пумпа „Крнета”. 063/103-
04-33. (283436)

КУЋА, Марка Кулића, на
4.5 ара, власник. 063/837-
91-30. (283428)

ДОБРА прилика. Тесла,
170 квм, 4 ара, 89.000
евра. АМК, 061/262-08-
44. (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)

ПОВОЉНО продајем плац
на Караули. Тел. 062/198-
13-88. (283422)

ПРОДАЈЕМ део куће на
Миси – спрат, поткровље,
гаражу са двориштем.
063/779-15-04. (2834259

ПРОДАЈЕМ кућу без по-
средника, Панчево, Ново-
сељански пут, 80 квм.
063/153-37-70. (283463)

КУЋА, монтажна, нова, 69
квм, усељив, два ара,
17.000 евра, Козарачка 10-
ц. 063/804-07-85. (283485)

ИЗДАЈЕМ стан, једноипо-
собан, у кући, полунаме-
штен, 100 евра, Железнич-
ка 3. Јабучки пут. 063/135-
29-76. (283485)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца земље у индустриј-
ској зони код ЗФ фабрике,
излаз на магистрални пут.
062/102-89-16. (283434)

КУЋА, 60 квм, 2 ара пла-
ца, 13.000 евра. Козарач-
ка 10-ц. 063/804-07-85.
(283485)

КУЋА 100 квм, рен, усељи
зарачка 10-б. 063/804-07-
85. (283485)

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 ин-
веститоре. Агенција „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (283304)

КУПУЈЕМ плац преко 4
ара, на бољој локацији.
063/354-482. (283304)

ПРОДАЈЕМ тространо
осветљен стан,  54 квм, це-
на 555 евра/квадрат.
066/354-204. (282969/р)

ПРОДАЈА 28 квм, двори-
шни, центар (600 евра
квадрат). Чист, укњижен,
без посредника. 060/752-
22-28. (283212)

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

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина. 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)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан и гаражу, Д. Туцови-
ћа, 20.000 евра. 063/896-
47-51. (283236)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
50 квм, новоградња, Кук-
ткова зграда, шири цен-
тар, 40.000 евра. 063/801-
56-63. (283239)

ТРОСОБАН, 58 квм, Пепе-
љаре, екстра сређен,
33.000. (470) „Дива не-
кретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (283357)
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ТЕСЛА, дуплекс, 94, ЦГ,
IV, Куткова зграда. (679)
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(283290)

НОВО у Агенцији „Тесла
некретнине” посебне огод-
ности за продавце некрет-
нина. 064/668-89-15. (283304)

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

БЕОГРАД – Б. Јерковић,
40, ТА, 32.000; Ослобође-
ња, 34, ТА, 12.500; Стре-
лиште, 136, ЕГ, 37.000,
Миса, 136, ЕГ, 65.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (283317)

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

СТАРИ ТАМИШ, тросо-
бан, 86 квм, II спрат, по-
друм, 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), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (283327)

66 КВМ – ПР, 19.500, Ми-
са; 30 квм – 21.000, Марги-
та. 063/377-835. (282654)

СТАН, Зеленгора, 29 квм,
16.000 евра. 060/664-02-
82. (283479)

НОВИЈА ГРАДЊА, код

Болнице, 40 квм, једнои-

пособан, 29.000. (394)

„Гоца”, 063/899-77-00.

(283437)

МИРЈЕВО, Матице Српске,
54 квм, V, ЦГ, двостран,
64.00. (353) „Премиер”,
063/800-44-30. (283350)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000.
(353) „Премиер”, 063/800-
44-30. (283350)

КОТЕЖ 2, двособан, 59
квм, ВП, ЦГ, 34.000, дого-
вор. (336) „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (283359)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, 18
квм, IV, ЦГ, 13.000, дого-
вор. (336) „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. (283359)

СТАН, Зеленгора, 29 квм,
16.000 евра. 060/664-02-
82. (283479)

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

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

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III, ТА, 31.000. (336)
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (283359)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, 66
квм, VII спрат, зграда са
лифтом, леп поглед, близу
школе, обданишта и су-
пермаркета, централно
грејање, сигурносна врата,
ПВЦ прозори, подрумска
остава, повољно. Власник.
063/376-191, 063/376-189.
(283351)

МИСА, 133 квм, етажа
трособна, двориште, гара-
жа, 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 двои-
пособан, IV, лифт, 48.000
и двособан, VI, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(283374)

СТРЕЛИШТЕ, 96 квм, ЦГ,
IV, две терасе, комплет
сређен стан. 064/163-57-
59. (283373)

КОТЕЖ 1, већи двособан,
IV, 29.000, Котеж 2, при-
земље, двособна, 32.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(283374)

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, дого-
вор. (336) „Олимп”, 351-
061, 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, ду-
плекс, ЦГ, 80.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283374)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
ВП, сређен, ТА, 35.000.
(398) „Кров”, 060/683-10-
64. (283364)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
39 квм, пот, сређено све,
22.000. (398) „Кров”,
060/683-10-64. (283364)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм у Карађорђевој улици,
58.000 евра. 064/171-22-
70, 064/090-10-92. (283367)

СОДАРА, двоипособан
стан, 71 квм, ЦГ, очуван,
поглед на реку. 064/248-
95-28. (283397)

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

АМК – куповина станова ,
брза реализација. АМК
некретнине 12. 061/262-
08-44. (283461)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипо-
собан, хитно, 44.000.
(394) „Гоца”, 063/899-77-
00. (283437)

ПРОДАЈЕМ двособан нов
стан у зграду, 44 квм, у
приземљу, шири центар.
064/049-62-72. (2034829

ПРОДАЈЕМ леп сређен
стан на Стрелишту, повољ-
но. 066/937-00-13.
(283467)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ јед-
нособан опремљен стан на
Маргити, 30 квм. 060/434-
83-48. (283487)

ДВОСОБАН, Котеж 1, 62,
II, 38.500, Тесла, 55, IV,
ЦГ. „Милка М”, 063/744-
28-66. (283493)

ТЕСЛА, трособан, старо-
градња, 88 квм, ЦГ, 2  МЧ.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (283494)

БЕОГРАД, Карабурма,
двособан, приземље, пар-
кет, 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 + до-
градња + надоградња, јед-
ноипособан, 34 квм, сре-
ђен, 22.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (283494)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-
не куће, станови у Панче-
ву, брза исплата. 061/662-
91-48. (282872/р)

КУПУЈЕМ станове за рено-
вирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (283304)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, брза
реализација. 063/744-28-
66. (283494)

КУПУЈЕМ стан на Стрели-
шту, ниже спратности.
Тел. 069/251-57-57. 283267)

КУПУЈЕМ двособан стан
без посредника или мању
кућу. 064/448-71-14. (283291)

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

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан са ЦГ на
Стрелишту. 064/672-01-91
(СМС)

ИЗДАЈЕМ собе са купати-
лом, ЦГ, трособан може и
двособан стан, ЦГ, на дан
или дуже, нова Миса.
064/302-99-86. (283356)

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

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

ИЗДАЈЕМ локал, 70 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. ж

ИЗДАЈЕМ собу у центру
града, ученику или студен-
ту. 061/148-79-38. (283352)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли. Тел.
063/849-94-07. (283440)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен 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 намештену гар-
соњеру у Книћаниновој.
063/832-19-52. (283219)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту, III,ЦГ, пот-
пуно празан. 064/866-23-
57. (283207)

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

ИЗДАЈЕ се намештена гар-
соњера у Самачком од 1.
10. 2019. године. 064/229-
02-86. (283235)

ИЗДАЈЕМ једнособан, нео-
премљен ненамештен
стан, 40 квм, на Котежу 2,
V sprat. 063/503-866.
(283414)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, кабловска,
повољно. 060/691-88-23.
(283470)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан на дужи пери-
од, Котеж 1. 065/643-69-
11. (283262)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за студенте. 065/335-55-
37, 013/355-537. (283431)

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

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

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

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен , 52 квм, I
спрат, тераса. 064/472-84-
72. (283314)

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

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, 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 једно-
собан стан у центру код
„Цанцаре”, нова градња,
неусељен, клима, норве-
шки радијатори, лифт,
паркинг, 200 евра.
064/004-69-69. (283356)

ИЗДАЈЕМ стан, ненаме-
штен, реновиран, ЦГ, 57
квм, Стрелиште. 060/634-
14-60, од 17 до 20 сати.
(283370)

САМЦУ/САМИЦИ издајем
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)

СОДАРА, макси, 58, ЦГ,
лифт, комплетно, наме-
штен, депозит. 061/281-
62-88. (2823371)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, кабловска, интер-
нет, веш-машина.
061/132-54-21. (283438)

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

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04 
(7/283172)

(ф
)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
/КОНОБАРИЦЕ
И КУВАРИ

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

ДОБРИЛИ 

ДРАГОЈЕРАЦ

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. 

Срећни смо и радосни, ми њени најближи и пријате-

љи, јер нам је служила као узор и пример како се

мора радити, борити и организовати живот, 

да би се доживео овакав јубилеј.

Ваши: ИВИЦА и ЉИЉА

РИСТИЋ

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 ме-

дицинских наука област стоматологија, као и оста-

ли услови предвиђени Законом о високом образо-

вању („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 образова-

њу („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 испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/235-12-92.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народ-

ног 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 зашти-

ту 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 Секре-

таријата.

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, улица Народ-

ног фронта бр. 12, Нови Сад, поднео је захтев за од-

ређивање обима и садржаја студије о процени ути-

цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Угра дња но-

вог десалтера и повезивање са постојећим десалте-

ром, са доградњом система за превенцију корозије,

у оквиру реконструкције постројења атмос ферске

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 зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана

обја  вљивања овог обавештења, могу доставити

сво је мишљење у писаној форми на адресу Секре-

таријата.

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoRe-

Ca sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno poslu-

je već skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu, Bu-

levar 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 lo-

kalima; 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

Пољопривредни факултет Нови Сад

расписује

КОНКУРС

за упис полазника стручне обуке 

за лиценциране проценитеље вредности

непокретности

Све информације можете видети на сајту Факулте-

та http://polj.uns.ac.rs/sr

Контакт телефони: 021/485-33-79 и +38169/735-262

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

MOGN ПАНЧЕВО

ПОЗИВА

све заинтересоване за учешће у пројекту

„Школица знаковног језика”

Први јавни час биће одржан 

1. октобра 2019. године, у 18 сати, 

на адреси – Цара Лазара 23
(2/283231)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ два
локала по 30 квм, Змај Јо-
вина 39, код пијаце. Могу-
ће спајање. 063/319-850.
(283492)

ИЗДАЈЕМ локал салонски
68 квм на прометном ме-
сту, све намене. 064/026-
90-54 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8. 065/853-93-29.
(283466)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (283263)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у Зелену пијацу, изузетно
прометно. 060/351-03-56.
(283260)

ПОВОЉНО издајем локал
40 квм, центар. 064/850-
70-69. 

ИЗДАЈЕМ локал са мага-
цином, Димитрија Туцови-
ћа. 061/607-81-00.
(283295)

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

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
центру, разне намене.
066/866-49-00. (283453)

ИЗДАЈЕМ празан локал,
центар, може са опремом
салона лепоте. 063/734-
82-31. (283418)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. 064/116-38-83.
(283405)

ИЗДАЈЕМ локал 22 квм,
код нове поште. Тел.
064/134-06-08. (283459)

ЈНА УЛИЦА, ексклузивна
продаја локала. 180 квм –
304.000 евра, 60 квм – 80
квм – 900 евра/квадрат,
20 квм – 29.000 евра.
АМК, Његошева 12.
061/262-08-44. (283461)

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

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

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

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

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни виљушкари-
сти и возачи Б и Ц катего-
рије.062/446-285. 

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. Услови одлични.
Звати на 013/331-241. (ф)

ПЕКАРИ REX Банатско
Ново село потребан: мај-
стор и помоћни радник.
063/616-694. (282451)

ПОТРЕБНЕ особе са по-
знавањем енглеског језика
и рада на рачунару. CV
слати на dis patcher tran -
spor ta@g mail.com
(283162/р)

ПОТРЕБНИ радник/ца за
рад у кафићу „Купе”.
063/341-797. (282635)

АУТО СЕРВИСУ SCAN AU -
TO потребан радник.
064/240-69-63. (282984)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (282959)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, ролетне, венеци-
јанери, уграђујем, попра-
вљам. Замена гуртни.
064/181-25-00. (282393)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(282959)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (282347)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни усло-
ви: завршена средња сао-
браћајна школа, пет годи-
на 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)

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

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

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

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (282349)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-
тације купатила, вентили,
славине, одгушење кана-
лизације одмах. 061/193-
00-09. (282362)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(283302)

ПЕКАРИ потребан радник,
ноћна смена Б категорије.
062/806-02-58. (283303)

КУВАРИЦА и конобарица
потребни ресторану.
062/806-02-58. (283303)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Сека” потребан женски
фризер са искукством.
013/353-010. (283287)

ВОДОИНСТЛАТЕРСКОЈ
фирми потребни мајстори
водоинсталатери. Тел.
060/035-53-98. (283379)

ПОТРЕБНА два помоћна
радника и онтажер за сто-
ларију „Самиго инвест”.
063/389-972. (283442)

КРЧМИ „ШАРЕНИЦА” по-
требне конобарице. Хитно.
Одлични услови. Тел.
064/349-93-43. (283446)

ПРИВАТНОЈ фирми по-
требан КВ електричар и
приправници. 062/847-00-
95. (283460)

АУТОСЕРВИСУ потребан
млађи помоћни радник.
Обука и стицање знања.
066/908-66-58. 

ПОТРЕБАН професионал-
ни кувар, добра плата, ре-
сторан у грду. 064/126-83-
53. (283278)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на индустријским
шиваћим машинама, усло-
ви одлични. 064/127-22-
48. (2832849

ПОТРЕБНА жена за по-
времено спремање.
060/362-22-21. (283476)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Срба” потребан радник-
радница. 064/243-87-97.
(283477)

ПОТРЕБАН месар или ме-
сарка са искуством.
013/251-54-48, од 6 до 15
сати. (283465)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 063/320-
847. (283361)

ПОТРЕБНО више радника
у припреми и продају брзе
хране „Роштиљ код Тому”
Лесковчанина. 065/900-
50-08. (282491)

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

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

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским машина-
ма у шивари. 062/872-05-
24 (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи са Ц
категоријом за развоз по
Србији 062/889-01-20
(СМС)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (282796)

РУШЕЊА кућа, шупа, бе-
тонирања, ископи, обара-
ње дрвећа, итд. 060/035-
47-40. (238289)

РАДИМО све физичке по-
слове: обарање стабала,
кошење, рушења, бетони-
рања, одношење ствари.
064/122-69-78. (283289)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. Тел.
064/354-08-09, Гале.
(283210)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за дистрибуцију
штампе. 069/867-72-06.
(283256)

ЈЕФТИНО спремање ста-
нова. Тел. 061/345-40-50.
(283257)

ЛИМАРИЈИ „Марковић”
потребни помоћни радни-
ци. 060/571-55-22. (283238)

ПЕКАРИ потребна прода-
вачица. 063/193-75-30.
(283468)

ФАРМАЦЕУТСКИ техни-
чар са стручним испитом
потребан апотеци у Пан-
чеву. 061/227-50-49.
(283266)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари и бурегџија.
062/404-144. (283241)
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ПОТРАЖЊА
ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

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

УПРАВЉАЊЕ

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ВИОРИКА

БЛАГОЈЕ
1931–2019.

Последњи поздрав

нашој драгој Ики.

СТОЈАНКА, ЈЕЛЕНА,

ЗОРИЦА

и ДУШАНКА
(7/283243)

Последњи поздрав драгој мајци, баки, снаји и

прији

ВИОРИКА БЛАГОЈЕ
1931–2019.

Ожалошћени: син СОРИН, унука МАРИНА,

снаја ФЕЛИЋИЈА и прија ИКА

(1/283209)

Последњи поздрав

БОГДАНУ СТОКИЋУ
1932–2019.

22. септембра 2019. преминуо је наш деда.

Ожалошћени: унуци ДУШАН и АЛЕКСАНДАР СТОКИЋ
(38/283331)

МИРА БОЖИЋ

Била си добра и племенита мајка, су-

пруга, сестра и бака.

Оставила си нам велику празнину, ту-

гу и бол.

Твоји најмилији

(40/283337)

ГОРДАНА ДАБИЋ
1947 – 12. IX 2019.

Лако те је било волети, тешко, претешко

изгубити, а најтеже без тебе живети.

Нашој вољеној од супруга ДРАГОЉУБА,

ћерки ТАТЈАНЕ и ЈЕЛЕНЕ и унука АЛЕКСЕ,

СЕРЕНЕ, ИВЕ и ГАБРИЈЕЛА

(47/283354)

ФРАЊА

ЂЕРЂ

Искрено сау че шће

због смрти Вики -

чи ног оца.

Пливачки клуб

„Динамо”

(89/283490)

Изненада нас је напустио

РАДОСАВ ТОДОРОВИЋ САМАРА
1944–2019.

Преминуо је 22. септембра 2019. године а сахрањен на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ОЛГА АЛИТИ БЕБА, МИЛУНКА ТОДОРОВИЋ СЕКА,

ИВАН и ИВАНА ЋИРИКА, БИСЕРКА и ВЕРОСЛАВА РАНКОВИЋ и

син ВЛАДИМИР

(54/283383)

Последњи поздрав нашој баки

МАРИЈИ ЋОРОВИЋ
1929–2019.

Била си велики ослонац у нашим животима,

пример доброте и поштења. 

Остаћеш у најлепшем сећању у нашим срцима.

Ћерка ЈЕЛЕНА, унуци САЊА, ДАРКО, ДАНИЕЛА

и ЛИДИЈА са породицама
(76/283423)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком 

и уторком 
од 8 до 18,

средом 
од 8 до 15,
а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати

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

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

КОМБИ 3,5 тоне, превоз
локал, ван локала цена до-
говор. 061/265-43-29.
(283234)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (283246)

КОШЕЊЕ траве, шишање
ограде и туја, орезивање
воћа. Тел. 069/130-35-91.
(2832499

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, фасаде, адаптаци-
је, рушења, преграде, по-
вољно. 061/169-90-55.
(283252)

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ радови,
поправе свих уређаја,
струје, инсталација, бојле-
ра. 061/169-90-55.
(283253)

ПОПРАВКЕ водовода, за-
мена котлића, гумица,
вентила, славина.
061/169-90-55. (283253)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (283258)

КОМПЈУТЕРИ: сервис,
одржавање, инсталација
нових компоненти, чишће-
ње,  брзо, повољно.
060/351-03-54. (283260)

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

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

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, бојлере, индикато-
ре, шпорете, табле, фри-
жидере, пећи. 060/521-93-
40. (283300)

РАДИМ све врсте физич-
ких послова. Најповољније
у граду. 061/311-97-69.
(283318)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које вам смета.

063/369-846. (283332)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, куаптила,

адаптације, поправке, за-

мене, одмах. 013/331-657,

064/495-77-59. (283323)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-

ски радови на крову.

065/535-24-56. (283344)

ДУБИНСКО пшрање наме-

штаја, тепиха, душека, ау-

томобила. Наташа, 361-

474, 060/361-47-41,

066/361-474. (283348)

БРАВАР заваривач, изра-
да, уградња капија, огра-
да, надстрешница, заштит-
них решетака. 062/816-33-
84. (283378)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, глетовање,
кречење, уградња ламина-
та, прозора, врата.
062/816-33-84. (283378)

НЕГОВАЛА бих старију го-
спођу. 064/214-30-84.
(283365)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(283404)

ЧИСТИМО таване, шут,
подруме, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(283407)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 061/285-61-
67. (283424)

ПАРКЕТ, бродски под, по-
ставка, шлафовање, фуго-
вање, 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 наме-
штаја. Дејан, 061/626-14-
50. (283480)

СВЕ врсте физикалија –
утовар-истовар, рушење,
чишћење, разбијање бето-
на. Селидбе, одвоз шута и
непотребних ствари и
слично. Дејан, 061/626-
14-50. (283480)

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

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тава-
на, дворишта, шупа, гара-
жа, изношење шута, руше-
ње старих објеката, изба-
цивање старог намештаја,
превоз комбијем. Повољ-
но. Златко. 063/196-54-56.
(283250)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55. (283305)

МАШИНСКИ ископ подру-
ма, темеља, канала, одвоз
шута са утоваром рушења.
063/771-55-44. (282947)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, фа-
садерски, гипсарски радо-
ви, постављање ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(283489)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере, попра-

вљамо са гаранцијом.

„Фриготехник”, 013/361-

361, 064/122-68-05.

(283469)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (282293)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз. Екипа рад-
ника, одвозимо непотреб-
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(283232)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (283274)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (283242)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. 

(283054)

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 Дубов-
ца, Улица Цара Лазара
124 (283369)
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Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав нашем драгом куму

ВЛАСТИМИРУ АЋИМОВУ

од породице ГРУЈИЋ
(11/283269)

ЈОВАНКА БОГОЈЕВИЋ

Правог је учитеља тешко наћи, лако заволети и немогуће

заборавити.

Ваше III-2

(12/283270)

Драга наша вољена и поштована

ЈОВАНКА

Поносни смо што смо те имали, а бес-

крајно тужни што смо те изгубили.

Колектив ОШ „Свети Сава” Панчево

(39/ф-1061)

Последњи поздрав

ујни

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

од ДРАГАНЕ

са породицом

(29/283322)

Последњи поздрав

ујни

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

од ДРАГАНА

са породицом

(30/283322)

Последњи поздрав

снајки

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

од заове ЉИЉЕ

са породицом

(31/283322)

Последњи поздрав

снајки

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

од заове БОРКЕ

са породицом

(32/283322)

С тугом у срцу и болом у души опраштамо се од

наше вољене супруге и мајке

ЈОВАНКЕ БОГОЈЕВИЋ
1960–2019.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ДРАГО, син МИТАР

и ћерка ТИЈАНА

(35/283328)

19. септембра 2019. престало је да куца срце наше

вољене мајке, таште и баке

ЈОВАНКЕ БОГОЈЕВИЋ
1960–2019.

Заувек ћемо те волети.

Ћерка ТИЈАНА, зет НИКОЛА и унук СТЕФАН

(36/283328)

Последњи поздрав нашем драгом

ВЛАСТИМИРУ АЋИМОВУ
1940–2019.

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

(22/283307)

ЗАХВАЛНИЦА

Породица Богојевић овим путем изражава

дубоку захвалност особљу одељења ортопеди-

је и анестезије Опште болнице Панчево, на

указаној стручној помоћи нашој Јованки у

тренуцима њене тешке болести.

(37/283328)

Последњи поздрав

нашем драгом зету

ВЛАСТИМИРУ

АЋИМОВУ

од породице

АНТОНИЈЕВ

(23/283307)

Драгом течи

ВЛАСТИМИРУ

АЋИМОВУ

Последњи поздрав

од НАТАШЕ МИЛЕН-

КОВ са породицом

(24/283307)

ЈОВАНКА

БОГОЈЕВИЋ

На крају кад нам од-

лази неко драг, не

боли смрт, већ све

што иде после. А по-

сле, нажалост, не иде

ништа – и то ништа

највише боли!

Породица

МАНОЈЛОВИЋ

(49/283360)

Последњи поздрав

драгом комшији

ВЛАСТИМИР

АЋИМОВ

С поштовањем

БИЉАНА и СРЂАН

(56/283388)

Последњи поздрав

драгој прији

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

од ДУШАНА, 

СУЗАНЕ и ДУЊЕ

(63/283401)

Тијаниној мами

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

са поштовањем од

СЛОБОДАНКЕ и МИ-

ЛОША МИЛОВАНО-

ВИЋА

(64/283402)

Последњи поздрав

куми

ЈОВАНКИ

БОГОЈЕВИЋ

од кумова ИЛИЋ

(69/283411)

ВЛАСТИМИР АЋИМОВ

Хвала ти за пријатељство и другарство.
Хвала ти на свему. Почивај у миру и слава ти.

Пријатељи КУЗМАНОВ
(81/283435)

Последњи поздрав

ЈОВАНКИ

од породице

МАЉКОВИЋ

(88/283472)

23. септембра 2019. године преминула је наша

мила мајка и бака

ДРАГА ЦАРАН
1929–2019.

С љубављу и поштовањем БИЉА и МИОНА

(26/283313)

ДРАГА

ЦАРАН

Последњи поздрав

баки Драги од унука

СТЕВАНА са породи-

цом

(60/283395)

Поштовани

МИРКО С.

МАНДРИНО
1944–2019.

Част ми је била бити

Ваш пријатељ.

ЗВОНКО

(59/283394)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. септембар 2019. 19

Последњи поздрав

нашем драгом

МЛАДЕНУ

РИСТИЋУ

од породица

ЏУНИЋ и КРСТИЋ

(53/283382)

МЛАДЕН

РИСТИЋ

Анђели нека те чува-

ју.

НАДА, МИРЈАНА

и МАРИНА

(50/283376)

МЛАДЕН РИСТИЋ

Анђели нека те чувају.

РИЛЕ, НАДА, ЖЕЉКО, ИВАНА и НЕВЕНА
(51/283377)

МЛАДЕН

РИСТИЋ

Ујко, отишао си а

твој драги лик, изузе-

тан дух и доброта

остаће заувек у нама.

САШКА

са породицом
(62/283401)

23. септембра престало је да куца племе-

нито срце нашег вољеног

МЛАДЕНА РИСТИЋА
13. III 1950 – 23. IX 2019.

Неизмерно ти хвала за сву љубав и добро-

ту којом си нас обасипао.  

Заувек ћемо те чувати у срцима и успоме-

нама.

Твоји: ћерка ДРАГАНА, зет НЕБОЈША,

унуци МИЛАН и МИЛОШ и прија ЕРЖИКА
(44/283341)

МЛАДЕН

РИСТИЋ

Остаћеш нам у веч-

ном сећању.

ЂИНА и ЂОЛЕ

(45/283345)

24. септембра 2019. преминуо је супруг и отац

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ
1956–2019.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА

и син ВЛАДИМИР са породицом

(70/283412)

24. септембра 2019. преминуо је мој брат и

девер

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ

Ожалошћени: брат ДРАГИ

и снаја СНЕЖАНА

(71/283412)

24. септембра 2019. преминуо је мој стриц

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ

Ожалошћени: братанац НЕБОЈША

са породицом

(72/283412)

24. септембра 2019. преминуо је мој стриц

СВЕТИСЛАВ ПАВЛОВИЋ

Ожалошћени: братанац НЕМАЊА

са породицом

(73/283412)

Шефе мој

НАДА КОСАНОВИЋ

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.

Заувек твоји: ИВАН, ЈЕЛЕНА

и твоји мили дечаци ЂОЛЕ и ДУШАН

(77/283427)

Последњи поздрав нашој драгој мама Нади

НАДА КОСАНОВИЋ
1953–2019.

Ожалошћени: син ИВАН, ћерка МИЛИЦА, снаја ЈЕЛЕНА, зет

ЖЕЉКО и унуци ЂОРЂЕ, ДУШАН, ЛУКА и ПАВЛЕ

(78/283427)

Мирно спавај анђеле мој...

 

НАДА КОСАНОВИЋ
1953–2019.

Заувек у нашим срцима.

Воле те твоја ћерка МИЛИЦА, 

унуци ЛУКА и ПАВЛЕ и зет ЖЕЉКО

(79/283427)

Последњи поздрав нашој тета Нади

НАДИ КОСАНОВИЋ

од ГОГЕ, ЊАЊЕ, НИЏЕ, ПЕЂЕ и ДРАГАНА

(75/283421)

НАДА КОСАНОВИЋ

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној ку-

ми од кумова ДРАГАНА, МИЛКЕ, ДРАГАНЕ и

МИЛАНА

(74/283420)

После дуге болести, 24. септембра 2019. преми-

нула је моја мајка

БОСА ВАСИЉЕВИЋ
1934–2019.

Сахрана ће бити 26. септембра 2019, на Новом

гробљу.

Кћерка РАДА са породицом

(84/283449)

Последњи поздрав

драгом другу

и комшији

МИЛАНУ

ПЕТРОВУ

БЕЛОМ

Породица ПАВЛОВ

(19/283297)
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Шестомесечни помен

ОЛИВЕРА ПОЛИЋ

Шест месеци брзо прође а туга и бол ни-

како.

Мати ИВАНКА и брат ПРЕДРАГ

са породицом

(3/283220)

СЕЋАЊЕ

ВИДА

САМАРЏИЋ
2012–2019.

Мајко, много нам не-

достајеш.

Остаје бескрајна љу-

бав у нашим срцима.

Ћерка СНЕЖА

и зет ДРАГАН

(27/283319)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНДРЕЈА ПАВЛОВИЋ

И после десет година постојиш и трајеш

кроз најлепше успомене.

Супруга СПАСА, ћерка ЕМИЛИЈА, 

унука СИМОНА и зет ГОРАН

(34/283325)

БЛАГОЈА

СТАМЕНКОВСКИ
2010–2019.

Тешко је живети с

патњом у души, виде-

ти те свуда а нигде те

не наћи. Недоста-

јеш...

Воле те твоји: 

супруга НАДА, ћерке

ВЕРИЦА и ЉИЉА

и унуци ВЛАДАН

и ДАЛИБОР
(52/283380)

СЕЋАЊЕ

ГУТЕША

ИЛИЈА КАТИЦА
1999–2019. 2015–2019.

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

28. септембра, у 10.30,

на Новом гробљу, да-

ваћемо годишњи по-

мен нашем драгом

ТИХОМИРУ

СТОШИЋУ

С љубављу и пошто-

вањем његови најми-

лији

(65/283403)

30. септембра навршавају се три године од пре-

ране смрти нашег вољеног оца и супруга

БРАНКА ЈОВАНОВИЋА
1954–2019.

Сећање на тебе никада неће избледети.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Син СТЕФАН и супруга ВЕРИЦА

(68/283410)

Петогодишњи помен

ТОМИСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ

МИШКО
Дани пролазе, а сећања
на тебе јака и увек не-
достајеш.
С нашом љубављу ти по-
чивај.

Породица
(66/283406)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЂОРЂЕ ДЕМИЈАНЕНКО
23. IX 2018 – 23. IX 2019.

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
(80/283430)

Сећање на најмилије

ЧЕКОВИЋ

МАРА РАДИВОЈЕ ГРАДЕ
1955–2019. 1953–2019.

Увек ћете бити у нашим мислима.

(82/283439)                        Сестра ЗУЗА ЧРЈЕПОК са породицом

27. септембра навр-

шавају се две године

откако није са нама

наш драги

ЈОВАН

ВЕСЕЛИНОВИЋ

Остаје нам дивно се-

ћање на тебе, сета и

бол што смо те изгу-

били.

С љубављу

твоји најмилији

(87/283456)

Последњи поздрав другу

НОВАКУ ЗЕКОВИЋУ ЗЕКИ

Другови из Стакларе: УЈКАНОВИЋ, ТОДОРОВИЋ, ЈАВОР,

ШИНИК, ЖИВАНОВ, РАДЕВИЋ, ИЛИЋ и СЕКУЛИЋ
(28/283321)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 17. септембра 2019. преминуо наш

вољени супруг, отац и деда

БРАНКО КОСТИЋ
1941–2019.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, ћерке ЗОРИЦА и СНЕЖАНА, зет МИРО-

СЛАВ, унуци ВЛАДАН, ЈОВАНА, ЈАСМИНА и ЈОВАНА
(67/283409)

ЈОВАНКА ВАЊА МАТУХ
1936–2019.

Морамо веровати да си отишла на неко

лепше и мирније место, и у неком одбе-

глом дашку ветра осетимо твоје прису-

ство.

Била је срећа и част имати те за мајку и

баку.

У нашим си срцима и мислима заувек.

Твоје СНЕЖАНА и АЊА

(20/283299)

У петак, 20. септембра, с тугом смо се опро-

стили од наше драге

ВАЊЕ МАТУХ

Њено VI II-3 генерације 1966/67. 

ОШ „Јован Јовановић Змај”

(33/283324)

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, баби и

прабаби

БУДИМКИ ЦВЕТКОВИЋ
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
(43/283340)

Последњи поздрав најдражој мајци

БУДИМКИ ЦВЕТКОВИЋ

Ћерка ВЕСНА ЖИВКОВИЋ са породицом
(42/283340)

БУДИМКА

ЦВЕТКОВИЋ

Нека те анђели чува-

ју.

Син СРБА, снаја

КАЈА и унуци

САША и ВЕЦА

са породицама
(55/283384)

ВАЊА МАТУХ

Драгој Њањи за све хвала и да мирно с анђе-

лима спава.

Твоји МИХАЈЛОВИЋИ

(85/283448)

Последњи поздрав воље-
ном брату, ујаку и деди

МИЛАН

ПЕТРОВ
потпуковник

Сестра БОСИЉКА, 
сестричина БИЉАНА

и унука МИЛИЦА
(21/283306)

Последње збогом мом

најбољем другу

МИЛАНУ

ПЕТРОВУ
1936–2019.

РАШКО

с породицом
(86/283454)
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27. септембра навршава
се девет година откако
није с нама

ДРАГА

ИВКОВИЋ

Син МИЋО, снаја
РАДА, унуци НЕМАЊА

и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН

(2/283215)

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

СЛАЂАНА

ЛУПУЛОВ
1966–2014.

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији
(4/283222)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ

БАТА
24. IX 2006 – 24. IX 2019.

Не заборављамо га.

Сестра ЦИЦА и зет

ЂУРА са децом
(5/283233)

ЖУТИЋ

eк. БРАНКО СОФИЈА
финансијски инспектор СДК-а

2001–2019. 1997–2019.

ДЕЈАН и МАЈА

(6/283237)

У суботу, 28. септембра, у 11 сати, на Новом

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој

вољеној супрузи и ћерки

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

(8/283247)

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

(9/283249)

У суботу, 28. септембра, у 11 сати, даваћемо

шестомесечни помен нашем вољеном

МИЛОРАДУ СТАНОЈЕВИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Супруга, син, ћерка, зет и унуци

(10/283254)

Болно сећање на моју драгу маму

НАДЕЖДУ КРЕСТИЋ
рођ. Михајловић

1936–2014.

Њена САЊА са породицама

СТАНИЋ и БОРОВИНШЕК

(13/283272)

26. септембра навршава се пет година без на-

шег драгог

БОГДАНА ПЕТРОВИЋА

С љубављу и тугом чувамо га од заборава.

Његови: ЗОРИЦА, БРАНИСЛАВА, ДРАШКО,

СРЂАН, САНДРА, СОФИЈА, МИРОСЛАВ

и МИЛОШ
(15/283276)

27. септембра навршава се година од смрти мог

сина

ГУЛАН МИЛОМИРА
1974–2018–2019.

Успомену на тебе чувају: мајка МОРГИЈАНА,

сестре ВИОЛЕТА и МИЛАДИЈА са породицом

(17/282286)

Прошло је деветна-

ест година откако ни-

је с нама наша драга

МАГДАЛЕНА

ПЕШИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(18/283294)

У суботу, 28. септембра, на Новом гробљу

у Панчеву, одржаће се годишњи помен

КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ

Година прође, дан никад.

Недостајеш...

Твоји најмилији

(14/283275)

СЕЋАЊЕ

СОЊА

ПЕТКОВСКИ
рођ. Глигоровски

1972–2003.

Заувек у нашим срцима.
Мама ЉУБИНКА, тата

ИЛИЈА, син СРЂАН
и брат МИРОСЛАВ

(16/283279)

СЕЋАЊЕ

ЈЕГДОМИР

ДРЧЕЛИЋ

ЈЕШО
27. IX 1981 – 27. IX 2019.

С љубављу и поносом чу-
вамо успомену на тебе.

Твоји најмилији
(25/283311)

Године пролазе, сећања

остају

СВЕТОЗАР

АНОВИЋ
из Алибунара

29. IX 2002 – 29. IX 2019.

Успомене чувају син
МИЛОВАН и унуци БО-
ЈАН и ДАМЈАН

(46/283347)

ЂУРАЂЕВИЋ

СЛАВОЉУБ ДРАГАНА
1950–2014. 1973–1997.

Време, оно и даље иде.
АНГЕЛИНА, ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА

(41/283336)

У суботу, 28. септембра 2019. године, у 10.30, на

гробљ Котеж, даћемо годишњи помен нашој

драгој

ЦАРКИ АКСЕНТИЈЕВИЋ

Недостајеш пуно...

Чувамо те у нашим срцима и мислима...

Твоја СВЕТЛАНА
(48/283358)

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)

28. септембра 2019. на-
вршава се шест месеци
од смрти нашег

ДУШАНА

ДАВИДОВА
Заувек у срцима њего-
вих најмилијих.

Супруга ТЕОДОРА
са децом
(61/283400)

Сећање на наше драге

СЛОБОДАНКА ДУШАН
23. IX 2013 – 23. IX 2019. 28. IX 2015 – 28. IX 2019.

ХУЂЕЦ

У мислима и срцу увек сте са нама.

Ваши најмилији

(83/283443)
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Да ни е ла По љак, 

уред ни ца про гра ма 

у До му омла ди не

КЊИ ГА: „Сту бо ви зе мље”,
први део три ло ги је вел шког
ау то ра Ке на Фо ле та, је сте
исто риј ска фик ци ја о сна ла -
жљи вом опа ту Фи ли пу ко ји
је уз по моћ зи да ра То ма ура -
дио не што го то во не мо гу ће
за ра ни сред њи век – по ди -
гао је нај ве ћу гот ску ка те дра -
лу на све ту. Ова књи га ми је
то ли ко фан та стич на да сам
то ком чи та ња го то во за бо ра -
ви ла на спо ља шњи свет, ни
јед ну је ди ну књи гу ни сам то -
ли ко емо тив но до жи ве ла и
прак тич но сам да ни ма жи -
ве ла са мо с ли ко ви ма. Раз -
лог је вр ло јед но ста ван – књи -
га пра ти ве ли ки део њи хо -
вих жи во та, што је пе ри од
од око че тр де сет го ди на, и
ве о ма је те шко пре ста ти са
чи та њем, по го то во због то га
што, по ред уви да у жи во те
глав них ли ко ва, до би ја мо и
пре ци зне ин фор ма ци је о
исто риј ским до га ђа ји ма из
тог пе ри о да.

ФИЛМ ко ме се увек ра до
вра ћам је сва ка ко „Пут” из
2010. го ди не, ко ји је ре жи -
рао и на пи сао Еми лио Есте -
вез. „Пут” је моћ на и ин спи -
ра тив на при ча о по ро ди ци,
при ја те љи ма и иза зо ви ма с
ко ји ма смо су о че ни то ком
„шет ње” кроз тај про мен љив
и ком пли ко ван жи вот. Мар -
тин Шин глу ми То ма, оба ве -

за ма за тр па ног аме рич ког
ле ка ра ко ји до ла зи у Фран -
цу ску да би пре у зео по смрт -
не остат ке свог од ра слог си -
на (Еми лио Есте вез), пре ми -
ну лог на Пи ри не ји ма у олу -
ји, на са мом по чет ку свог
800 ки ло ме та ра ду гог хо до -
ча шћа, по зна тог као Пут Све -
тог Ја ко ва. Уме сто да се вра -
ти ку ћи, Том од лу чу је да кре -
не на исто риј ско хо до ча шће
ка ко би одао по част свом си -
ну, ко ме је је ди на же ља би -
ла да за вр ши то пу то ва ње.
То ком свог хо до ча шћа он
упо зна је раз ли чи те љу де и
по чи ње дру га чи је да гле да
на све сво је жи вот не про бле -
ме и си ту а ци је.

МУ ЗИ КА: Ве ру јем да сам при -
стра сна, али за ме не је Сти ви
Реј Вон нај бо љи ги та ри ста ко -
ји је ика да хо дао на шом пла -
не том. Ње го ве пе сме ме бу -
де, слу шам их у ко ли ма, док
ра дим, пи шем, чи там. Не по -
но вљив стил, звук и тех ни ка.
За и ста је ште та што нас је на -
пу стио та ко ра но и што смо
оста ли ус кра ће ни за јед ног
та квог вир ту о за.

Сту бо ви зе мље

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Два да на, три кон цер та

Улаз на све про гра ме
бес пла тан

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у пе так, 27. сеп тем -
бра, у 20 са ти, би ће све ча но
отво рен се дам на е сти фе сти вал
„Ethno.com” кон цер том Би ље
Кр стић и ор ке стра „Би стрик”.

Овим по во дом је у по не де -
љак, 23. сеп тем бра, одр жа на
кон фе рен ци ја за ме ди је ко јој
је при су ство ва ла Би ља Кр стић,
ко ја је на ја ви ла ка квим про -
гра мом ће се пред ста ви ти на -
шој пу бли ци. 

Она је на по чет ку на гла си ла
да се увек ра ду ју до ла ску у Пан -
че во, јер у овом гра ду има ју
пу но при ја те ља. Све сво је прет -
ход не ал бу ме про мо ви са ли су
у Кул тур ном цен тру Пан че ва,
а на фе сти ва лу „Ethno.com”
сви ра ће углав ном пе сме с но -
вог ал бу ма „Свод”, ко ји је об ја -
ви ла лон дон ска из да вач ка ку -
ћа „ARC Music”.

– Под се ти ће мо пу бли ку на
не ке пе сме ко је су обе ле жи ле
на ших пет ал бу ма, оне ко је су

се са ме из дво ји ле. Из ве шће мо
се дам од је да на ест пе са ма с
но вог ал бу ма, ме ђу ко ји ма су
и „Крај по то ка би стре во де”,
„Ди ми три јо, си не Ми тре” и „Се -
ди мо ма на ви со ко” – ре кла је
Би ља Кр стић.

Она је на гла си ла да ће овом
при ли ком на сту пи ти у пу ном
са ста ву.

– На дам се, с об зи ром на то
да смо до са да увек има ли лепо

ис ку ство с Пан чев ци ма, да ће
ово би ти је дан кон церт за
памће ње – за кљу чи ла је Би ља
Кр стић.

Она је по де ли ла сво ја за па -
жа ња да је му зи ка ко ја до ла зи
с Бал ка на ина че сву да у све ту
ле по при хва ће на, а по себ но у
зе мља ма Ин до не зи је и у Бра -
зи лу. Че сто их сви пи та ју да ли
ко ри сте тру бе, јер су се, ка ко
она об ја шња ва, тру бач ки ор ке -

стри ле по по зи ци о ни ра ли на
свет ској сце ни.

– Ми слим да би тре ба ло да
све ту по ка же мо да сем тру ба -
ча и ром ске му зи ке, ко ја је за -
и ста по себ на, у на шој му зи ци
има још мно го то га. И да се ми
му зи ча ри ма ло ује ди ни мо и за -
јед нич ким сна га ма осва ја мо
свет ска тр жи шта – ре кла је Би -
ља Кр стић. 

Дру ге ве че ри, у су бо ту, 28.
сеп тем бра, на сту пи ће са став
„Alice in WonderBand” и
предста ви ће свој пер фор манс
„Ри Ка Та Ка”.

– Они ко ри сте сво ја те ла
као ин стру мен те и те лом про -
из во де пер ку си о не зву ке ко ји
за сво ју осно ву има ју тра ди -
ци о нал не ком по зи ци је с
Балка на – ре као је Фи лип
Крумес, умет нич ки ди рек тор
фе сти ва ла.

Он је до дао да је и дру ги на -
ступ ове ве че ри вре дан па жње,
јер ће се пред ста ви ти дуо Ал -
мир Ме шко вић и Да ни ел Ла -
зар, мом ци ко ји жи ве и на сту -
па ју у Нор ве шкој. Кру мес је
на гла сио да је њи хов CD био
на world music ли сти у Нор ве -
шкој и Евро пи не де ља ма.

Културни телекс

Му зи ка

Пе так, 27. сеп тем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт Би ље Кр стић и ор ке стра „Би стрик” (фе сти вал „Et-
hno.com”).

Пе так, 27. сеп тем бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон цер ти гру па „The Rumjacks” и „Orthodox Celts”.

Су бо та, 28. сеп тем бар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Ри Ка Та Ка” (фе сти вал „Ethno.com”).

Су бо та, 28. сеп тем бар, 21 сат, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Ал мир Ме шко вић и Да ни ел Ла зар дуо” (фе сти -
вал „Ethno.com”).

По не де љак, 30. сеп тем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра:
ве че сал се.

Те мат ски про грам

Че твр так, 26. сеп тем бар, 20 сати, Шко ла цр та ња До ма омла -
ди не: пре да ва ње „Вин чан ска кул ту ра”.

ПО ЧИ ЊЕ СЕ ДАМ НА Е СТИ „ETHNO.COM”

СВЕ ЧА НО ОТВА РА ЊЕ УЗ „БИ СТРИК”

И ПАН ЧЕ ВО БИ ЛО ДО МА ЋИН

Су срет пи са ца 
из целог све та

У по след њих не ко ли ко го -
ди на Пан че во је че сто град
до ма ћин ау то ри ма ко ји уче -
ству ју на ма ни фе ста ци ји
„Бео град ски ме ђу на род ни су -
сре ти пи са ца”, па је та ко
било и у су бо ту, 21. сеп тем -
бра, ка да је гру па ино стра -
них књи жев ни ка има ла
прили ку да се во зи ка та ма -
ра ном и уз по е зи ју упо зна
Пан че во с ре ке.

У на шем гра ду бо ра ви ли су
Џејмс Са тер ленд (Ве ли ка
Брита ни ја), Адам Фех ти и Аб -
ду лах ел Ка си ни (Ту нис),
Дорит Сил вер ман (Изра ел),
Гже гож Вал чак (Пољ ска) и

Пре драг Бје ло ше вић (Ре пу -
бли ка Срп ска).

До ма ћи ни су би ли књи жев -
ни ци Ми о драг Јак шић, умет -
нич ки ди рек тор пе де сет ше -
стих „Бе о град ских ме ђу на род -
них књи жев них су сре та”, и
књи жев ни ца Гор да на Вла јић,
чла ни ца Управ ног од бо ра Удру -
же ња књи жев ни ка Ср би је.

Уче сни ци по ет ског де ла
про гра ма на ка та ма ра ну, по -
ред пе сни ка из ино стран ства,
би ли су и пан че вач ки пи сци
Ја сна Ми ли ћев Мар ти нез Хер -
нан дез, Ми ле на Бур чул Мр -
ке ла, Ду шан Ми ло је вић и Дра -
ган Пет ко вић.

На так ми че њу одр жа ном у
окви ру че твр те Ме ђу на род не
из ло жбе ка ри ка ту ре у Ча ков цу
(Хр ват ска) дру гу на гра ду у ка -
те го ри ји мла дих до ше сна ест
го ди на осво ји ла је Со фи ја Бог -
да но вић.

У окви ру ове ка те го ри је сти -
гло је сто два де сет осам ра до -
ва, ко је је на цр та ло сто ау то ра
из де сет зе ма ља. Пр ву на гра ду
је осво ји ла де вој чи ца из Тур -
ске Су меyра  То ка (14), а тре ћу
Ари е ла Цр квен чић (9) из
Хрватске.

Со фи ја Бог да но вић (15) пола -
зни ца је Шко ли це ка ри ка ту ре
„Ча роб ни свет”, ко ју во ди пан -
че вач ки ка ри ка ту ри ста и илу -
стра тор Ни ко ла Дра гаш. Рад ко -
ји је осво јио на гра ду на стао је
на јед ном од ча со ва и пред ста -
вља нај ве ћи успех шко ле до са -
да. Ње на ка ри ка ту ра, као и ра -
до ви оста ле де це по ја ви ће се у
стрип-из да њу „Де чак са Ди вљег
за па да”, у из да њу „Фор ме Б”.

Со фи ја жи ви у Ба нат ском
Кар лов цу и по ха ђа Тех нич ку
шко лу „23. мај” у Пан че ву.

ИЗ ЛО ЖБА О ЈО ВА НУ ЕР ДЕ ЉА НО ВИ ЋУ

Жи вот пр вог ет но ло га на Бал ка ну
У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја у че твр так, 19. сеп тем бра,
отво ре на је из ло жба под на зи -
вом „Цр ти це из жи во та и де ла
Јо ва на Ер де ља но ви ћа (1874–
1944)”, ко јом је ау тор Ни ко ла
Вла јић, ет но лог, сим бо лич но
обе ле жио од ла зак у пен зи ју.

Том при ли ком је ди рек тор
На род ног му зе ја Пан че во Ми -
ро слав Бир цлин ис та као не -
про це њив до при нос Ни ко ле
Вла ји ћа пан че вач кој исто ри -
ји, ет но ло ги ји и кул ту ри. При -
сут ни ма су се обра ти ли и
Јасми на Ву јо вић, в. д. ди рек -
то ра За во да за за шти ту спо -
мени ка кул ту ре у Пан че ву, и

Не ма ња Ро тар, град ски већ ник
за кул ту ру и омла ди ну, ко ји су
та ко ђе на гла си ли зна чај ра да

Ни ко ле Вла ји ћа у обла сти за -
шти те кул тур не ба шти не и ње -
не про мо ци је.

Сам ау тор ис при чао је не што
ви ше о ет но ло гу Јо ва ну Ер де -
ља но ви ћу и из ло жби ко ја је
при ре ђе на по во дом се дам де сет
пет го ди на од ње го ве смр ти.

Да под се ти мо, Јо ван Ер де -
ља но вић је ро ђен у Пан че ву и
пр ви је док тор ет но ло ги је на
Бал ка ну. Про у ча вао је жи вот
бал кан ских на ро да (Ку чи, Бра -
то но жи ћи, Пи пе ри...), Бу ње ва -
ца, Шу ма ди на ца, Ба на ћа на,
Вла ха и дру гих. Био је про фе -
сор Бе о град ског уни вер зи те та,
ака де мик и ау тор ви ше зна чај -
них књи га.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 19. ок то бра.

ДА НИ ЕВРОП СКЕ КУЛ ТУР НЕ БА ШТИ НЕ

Умет ност и за ба ва – на сле ђе у фо ку су
Про шле не де ље у Пан че ву су
обе ле же ни Да ни европ ске кул -
тур не ба шти не, ма ни фе ста ци -
јом под на зи вом „Умет ност и
за ба ва – на сле ђе у фо ку су 2019”,
ко ју је ор га ни зо вао За вод за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре.

Пр ва ак тив ност ко јом је За -
вод обе ле жио Да не европ ске
кул тур не ба шти не би ла је ра -
ди о ни ца цр та ња за де цу под
на зи вом „Пан че во у мом оку”,
ко ју је во дио Ни ко ла Дра гаш.
Де ца су у дво ри шту јед не од
исто риј ски нај зна чај ни јих згра -
да, На род ном му зе ју, има ла
при ли ку да на у че ви ше о зна -
ме ни то сти ма гра да ко је су део
кул тур ног на сле ђа. Уз по моћ
ка ри ка ту ри сте и илу стра то ра
Ни ко ле Дра га ша на ши мла ди
су гра ђа ни цр та ли су све ти онике,

сун ча ни сат, гра ни ча ра, ба нат -
ске ку ће, Со су, Ла лу, пран ги ју,
Пре о бра жен ску цр кву и па ро -
брод. Ра до ви ко је су де ца на -
цр та ла би ли су из ло же ни у
окви ру цен трал ног до га ђа ја,
ко ји је одр жан у ба шти ста ре
Вај фер то ве пи ва ре у су бо ту,
21. сеп тем бра. Том при ли ком
го во ри ло се о ме сти ма за ба ве
у Пан че ву ко ја су део кул тур -
ног на сле ђа гра да. Де та ље и
за ни мљи во сти о Вај фер то вој
пи ва ри ис при ча ла је Ја сми на
Ву јо вић, в. д. ди рек то ра За во -
да за за шти ту спо ме ни ка кул -
ту ре у Пан че ву. Исто ри чар ка
Сло бо дан ка Пе ро вић го во ри -
ла је о исто риј ском раз во ју
Пан че ва на оба ли Та ми ша, а
ет но лог Гро зда на Ми лен ков о
аспек ти ма не ма те ри јал ног и

ма те ри јал ног на сле ђа по ве за -
них са за ба вом.

Го сти ма ни фе ста ци је би ли
су пред став ни ци Удру же ња
грађа на „Ге не ра ци ја 107”

Гимна зи је „Урош Пре дић” Пан -
че во, ко ји су му зи ком под се -
ти ли по се ти о це ове ма ни фе -
ста ци је на ноћ ни жи вот у Пан -
че ву осам де се тих го ди на.

Бобан Танасијевић, Биља Крстић и Филип Крумес

МЕ ЂУ НА РОД НА ИЗ ЛО ЖБА КА РИ КА ТУ РЕ У ЧА КОВ ЦУ

Дру га на гра да за ка ри ка ту ру
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НАШ ГОСТ: СА ША РА КЕ ЗИЋ, СТРИП-АУ ТОР

ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ГРАД КО ЈИ ИМА СВО ЈУ ПРИ ЧУ
Са ша Ра ке зић, по знат под псе -
у до ни мом Алек сан дар Зо граф,
ро ђен је 1963. го ди не у Пан че -
ву. Стри по ве је по чео да об ја -
вљу је још кра јем осам де се тих у
ли сто ви ма НОН, „Ри там”, „Рок”,
„Мла дост”... Са ра ђи вао је с мно -
гим ча со пи си ма и из да вач ким
ку ћа ма у Аме ри ци, Ита ли ји,
Фран цу ској, а ре дов но об ја вљу -
је сво је стри по ве у ли сту „Вре -
ме”. До бит ник је Спе ци јал ног
при зна ња за до при нос срп ском
стри пу 2004. го ди не.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у Пан -
че ву. Ка ква вас се ћа ња ве жу за
од ра ста ње у овом гра ду?

СА ША РА КЕ ЗИЋ: Пан че во
је град ко ји има сво ју при чу.
Ми слим да то ја сни је ви дим
са да не го ка да сам био млад.
Сва ка ге не ра ци ја је ов де жи ве -
ла у но вим и дра стич но из ме -
ње ним окол но сти ма. Као де те
био сам бо ле шљив, али би ло је
то срећ но де тињ ство, увек сам
био окру жен па пир ном га лан -
те ри јом, без об зи ра на то да ли
су у пи та њу књи ге, стри по ви
или опре ма за цр та ње.

l Ка кво је Пан че во би ло не -
ка да и шта се про ме ни ло?

– До се дам де се тих го ди на
Пан че во је из гле да ло при лич -
но као кра јем де вет на е стог ве -
ка, ка да је ве ћи на гра да ка кав
да нас по зна је мо и би ла фор -
ми ра на. Мо дер ни за ци ја је те -
кла до ста не спрет но, ра за ра ју -
ћи ста ри ам би јент, ни ца ли су
не ка кав не склад и си ви ло. Ме -
ђу тим, у ра ни јим вре ме ни ма
љу ди су мо ра ли да се но се с
дру га чи јим про бле ми ма. Тре -
нут но ра дим на ре кон струк ци -
ји окол но сти у ко ји ма је жи вео
мој де да по мај ци, Пе тар Пав -
ков. Он је био иле га лац за вре -
ме ра та, ве за из ме ђу Пан че ва,
Бе о гра да и Сре ма. Ње гов са бо -
рац и са рад ник био је Јо ван
Рајс, при пад ник не мач ке на -
ци о нал не ма њи не, али и ан ти -
фа ши ста. У нај кра ћим цр та ма,
де да је у ка фа ни ко ју је др жао
у Кр ња чи имао тај ну про сто -
ри ју, где је скри вао љу де ко ји
су се кри ли од на ци ста и ор га -
ни зо вао њи хов тран спорт Ду -
на вом на дру ге ло ка ци је, што
ни је би ло јед но став но по што је
Пан че вач ки мост био сру шен
и сву да су би ле стра же. У не -
ком мо мен ту не мач ка по ли ци -
ја је ове ак тив но сти раз от кри -
ла, али он је ус пео да по бег не и
кри је се по мо чва ра ма Пан че -
вач ког ри та. Пра ви филм ски
сце на рио…То што су ти љу ди
про жи вља ва ли, да нас је те шко
и за ми сли ти, на ши про бле ми
из гле да ју сме шно ка да се упо -
ре де са окол но сти ма ко је су они
мо ра ли да раз ре ше.

l Од ра ста ли сте и фор ми ра -
ли се као умет ник у вре ме со -
ци ја ли зма. Ка да по гле да те са
ове дис тан це, ко ли ко вам је то
зна чи ло?

– Ба ви ти се кре а тив но шћу
ни је ла ко, ни у јед ном си сте -
му. У со ци ја ли стич ко вре ме не -
што је би ло бо ље, а не што го ре
не го да нас, али сва ка ко је би -
ло ко ри сно про жи ве ти оба та
ис ку ства. У „оном” вре ме ну од -
ра стао сам гле да ју ћи сјај не ТВ
еми си је, као што су оне ко је је
кре и рао Дра ган Ба бић – из у зе -
тан сен зи би ли тет, ко ји ће у на -
шој кул ту ри убр зо би ти са свим
за бо ра вљен, по што су ње го ве
еми си је, у ко ји ма он по се ћу је
не ка ме ста у про вин ци ји и раз -
го ва ра с та мо шњом де цом, не -
што што да нас не де лу је ни ма -
ло гла му ро зно, а за пра во је од -
ра жа ва ло из ван ре дан но ви нар -
ски та ле нат. Он је из обич ног
раз го во ра знао да ис це ди су -
шти ну, искре ност, да про на ђе
ду би ну ко ја се за ти че чак и у
за би ти ма ју го сло вен ске про -
вин ци је. Он је све то успе вао
раз го ва ра ју ћи са обич ним љу -
ди ма, а не са „се ле бри ти ји ма”
би ло ко је вр сте. Имао сам ту
сре ћу да ме је Дра ган Ба бић
по звао на кон што је про чи тао

је дан мој чла нак. Да кле, не ко
ко је ути цао на мо ја ра на раз -
ми шља ња при ме тио је мој рад,
био је то огро ман ком пли мент.
По се тио сам га у ње го вом ста -
ну у Ули ци де спо та Сте фа на,
при ча ли смо са ти ма, о но ви -
нар ству, жи во ту. Са да жа лим
што тај раз го вор ни сам за бе -
ле жио, би ло је то мо жда го ди -
ну да на пре Дра га но ве смр ти.
За ни мљи во је да се на да на -
шњој сце ни ни су по ја ви ле лич -
но сти ко је би има ле ту ве шти -
ну и та ле нат, упр кос мно го ве -
ћем бро ју ТВ ка на ла, за по четак.

l По че ли сте да се ба ви те
цр та њем још као де те. Да ли
се се ћа те свог пр вог цр те -
жа/стри па?

– Не се ћам се пр вог цр те жа,
али се до бро се ћам да су оне
нај ра ни је деч -
је жвр љо ти не
за ме не би ле
из раз не ког
сми сла, да је
иза то га по сто -
ја ла иде ја ко ју
сам же лео да
ис ка жем, ко ли -
ко год она би -
ла јед но став на.
И да нас имам
ве ли ко по што -
ва ње пре ма де ци – де ца по сма -
тра ју свет са из ван ред ном ра -
до зна ло шћу и све жи ном. Од
њих пу но мо же мо да на у чи мо.

l Ка да је то по ста ло озбиљно?
– Стри по ве сам по чео да об -

ја вљу јем у ли сто ви ма НОН и
„Ри там”, у дру гој по ло ви ни
осам де се тих. Исто вре ме но сам
се ба вио но ви нар ством, још у
ти неј џер ском до бу сам пи сао
о аван гард ним рок гру па ма у
„Џу бок су”. Ра них де ве де се тих
је за по че ла мо ја са рад ња са ча -
со пи си ма и из да вач ким ку ћа -
ма у САД, а за тим и у Ита ли ји,
Фран цу ској и дру где. По чев од
2003. го ди не ре дов но об ја вљу -
јем у ли сту „Вре ме”, а по вре -
ме но и у ита ли јан ском не дељ -
ни ку „Ин тер на ци о на ле”, та ко
да се то ком го ди на по ја вио при -
ли чан број на сло ва, ко ји са би -
ра ју мо је стрип-сто ри је, у ви -
ше зе ма ља.

l Шта је у том по слу нај леп -
ше? Шта вам је он омо гу ћио
што дру гим за ни ма њем не би -
сте ус пе ли?

– Ба ве ћи се ау тор ским стри -
пом, био сам у при ли ци да из -
ра зим сво ја раз ми шља ња, да
ис тра жу јем свет око се бе, да
ста вљам знак пи та ња сву да та -
мо где сам ми слио да је по -
треб но. С об зи ром на то да не
по сто ји стал на те ма, већ сам
сва ке сед ми це мо рао из но ва да
сми шљам пред мет свог из у ча -
ва ња, мо ји стри по ви у „Вре ме -

ну” су пред ста вља ли кон стант -
но тра га ње, без ко јег не мо гу
да за ми слим жи вот. Упра во сам
про шле не де ље за вр шио стрип
о жен ским ка па ма ко је су но -
ше не на вен ча њу у пр вој по ло -
ви ни де вет на е стог ве ка у Ср би -
ји, на осно ву ет но ло шке сту ди -
је ко ју је два де се тих го ди на на -
пи сао Ни ко ла Зе га, ина че ро -
ђен у Ба нат ском Но вом Се лу.
Те огром не ка пе од цве ћа, пер -
ја и тка ни не, укра ше не број -
ним ду ка ти ма, би ле су не што
чуд но чак и пре сто го ди на, а
да нас је та тра ди ци ја го то во са -

свим  за бо ра вље на, иа ко од ра -
жа ва ве ли ку со фи сти ци ра ност
на ших пре да ка. Сле де ћа те ма
ко ју ћу об ра ди ти би ће не што
пот пу но дру га чи је, по ве за но с
пот пу но дру гом об ла шћу жи -

во та. Ми слим
да је то ком на -
шег крат ког
бо рав ка у овој
ди мен зи ји по -
треб но да бар
по ку ша мо да
схва ти мо око -
ли ну, вре ме и
про стор у ко -
јем смо се за -
те кли. По ред
тог не пре кид -

ног ан га жма на, та ко ђе сам био
у при ли ци да пу ту јем и да пред -
ста вљам свој рад у раз ли чи тим
зе мља ма. Упо зна ва ње с дру гим
сре ди на ма би ло је ве ли ка жи -
вот на шко ла.

l Об ја вљи ва ли сте у мно гим
зе мља ма. Да ли сте их све и
по се ти ли?

– Са мо стал ни на сло ви су об -
ја вље ни у број ним зе мља ма,
али игром слу ча ја ни ка да ни -
сам био у Шпа ни ји, где су иза -
шла три мо ја стрип-ал бу ма, ни
у Ја па ну, где се баш овог сеп -
тем бра по ја ви ла дру га ко лек -
ци ја мо јих стри по ва.

l Ко ли ко се умет ни ци раз -
ли ку ју у раз ли чи тим зе мља ма?

– Умет ни ци су при лич но сли -
чан сој љу ди, чак и на раз ли -
чи тим ге о граф ским ко о р ди на -
та ма. Они се вр ло ла ко ме ђу -
соб но раз у ме ју. Ми слим да би
би ло бо ље ка да би се они пи та -
ли о ва жним пи та њи ма, а не
по ли ти ча ри…

l Ко ли ко вам је за кре а тив -
ност и на чин раз ми шља ња зна -
чи ло што сте баш из Пан че ва?

– Не ми слим да је то би ло
од од лу чу ју ће ва жно сти, мо же -
те да цр та те у би ло ком бу џа ку
Зе мљи не ку гле, по треб ни су са -
мо туш и хар ти ја. Ме ђу тим,
Пан че во је би ло за хвал но због
при лич ног бро ја умет ни ка и
љу ди ко ји се ин те ре су ју за кре -
а тив не де лат но сти. На ви кли
смо ло кал ну сре ди ну да се овде

по ја вљу ју умет ни ци из раз ли -
чи тих сре ди на – упра во са ор -
га ни за ци јом „Ко му ни кАрт” и
град ским ин сти ту ци ја ма кул -
ту ре ра дим на про јек ту ко ји би
у наш град до вео стрип-ау то ре
из Фран цу ске, вољ не да се то -
ком јед но ме сеч ног бо рав ка упо -
зна ју с ло кал ном сре ди ном и
пред ста ве свој рад. И ра ни је је
би ло слич них про је ка та, али
овог пу та је у пи та њу ме ђу др -
жав на са рад ња.

l Ко је сте све про јек те ра ди -
ли у Пан че ву?

– Мо ја же ља је би ла да не
бу дем не ко ко ће са мо про из -
во ди ти стри по ве, не го и да отво -
рим пут за но ве ау то ре и да
про мо ви шем стрип. Би ло је
без број де ша ва ња на ко ји ма
сам био у уло зи ор га ни за то ра
из ло жби, раз го во ра, про јек ци -
ја. То ком го ди на ра дио сам
при ло ге о стри пу за Ра дио Пан -
че во, не ко вре ме је об ја вљи ван
ка иш стри па у „Пан чев цу”, ту
су до ма ћи и ино стра ни ау то ри
ис ка зи ва ли сво ја раз ми шља ња
о Пан че ву. Тре нут но уре ђу јем
стрип и илу стра ци ју у на шем
књи жев ном гла си лу „Ква р тал”
и на ста вљам са стрип-ра ди о -
ни ца ма на зва ним „Гр рр! Про -
грам”, за хва љу ју ћи ко ји ма мла -
ди стрип-цр та чи до ла зе у при -
ли ку да стек ну зна ње о стри пу
пу тем раз го во ра са зна чај ним
ау то ри ма и те о ре ти ча ри ма ове
обла сти кре а тив ног из ра жа ва -
ња, из зе мље и ино стран ства.
Из ме ђу 2002. и 2007. го ди не, у
са рад њи с Кул тур ним цен тром
Пан че ва, ја сам био ди рек тор
Ин тер на ци о нал ног фе сти вала
ау тор ског стри па ко ји се звао
„Гр рр!”, а са стрип-исто ри ча -
рем Здрав ком Зу па ном, ко ји је
пре ми нуо 2015. го ди не, био
сам уред ник не ко ли ко књи га
по све ће них исто ри ји стри па у
Ср би ји, од ко јих је нај зна чај -
ни ја „Век стри па у Ср би ји”. Ти -
ме је наш град по стао ме сто
ко је је по све ти ло па жњу из у ча -
ва њу на сле ђа у обла сти „при че
у сли ка ма” и то би тре ба ло да
бу де на ста вље но чак и на кон
смр ти Здрав ка Зу па на, ко ји је
био нај ве ћи по зна ва лац стри па
на ју го сло вен ским под руч ји ма.
Ове је се ни би тре ба ло да се по -
ја ви но ва књи га из ове обла сти,
ко ју при ре ђу је мо Ва са Пав ко -
вић и ја, а по све ће на је бе о -
град ском стрип-ау то ру по -
слерат не ге не ра ци је Ми ло ра ду
До бри ћу.

l За што сте оста ли у овом
гра ду? Шта во ли те у ње му?

– Ов де сам за то што мо гу да
от пу ту јем и вра тим се у град у
ко јем сам ро ђен и да баш ту
раз ми шљам о све му пре жи вље -
ном. По треб но је мно го вре ме -
на да би сте за и ста раз у ме ли
гра до ве, по не кад то тра је чи -
тав жи вот! Ми слим да је Пан -
че во је дан од нај ру жни јих гра -
до ва у Вој во ди ни, али це ним
то што има не ка кав ка рак тер…

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– Мо жда нај зна чај ни ји мо -
ме нат мо је ка ри је ре чине из -
ло жба и пред ста вља ње у Сан
Фран ци ску 2002. го ди не, у та -
мо шњем Му зе ју умет но сти
стри па и ка ри ка ту ре („Cartoon
Art Museum”). То је ин сти ту -
ци ја ко ја чу ва не ке од нај зна -
чај ни јих при ме ра ове умет нич -
ке ди сци пли не, на ро чи то из пе -
ри о да кра ја де вет на е стог и по -
чет ка два де се тог ве ка. Та ко ђе
су би ли бит ни из ло жба и раз -
го вор у Ин сти ту ту за са вре ме -
ну умет ност (ICC) у Лон до ну,
2004. Оба ова де ша ва ња би ла
су до бро по се ће на, упр кос на -
пла ћи ва њу ула за, што је за нашу
сре ди ну још увек те шко за ми -
сли во. Та ко ђе, уче ство вао сам
као ис тра жи вач и глав ни на ра -
тор у до ку ме тар но-игра но-ани -
ми ра ном фил му Ђор ђа Мар ко -
ви ћа „По след ња аван ту ра Как -
тус Ба те”. Филм је до са да при -
ка зан у не ко ли ко зе ма ља.

Мир ја на Ма рић

Пе те олим пиј ске игре, одр -
жа не у Сток хол му од 29. ју на
до 29. ју ла 1912. го ди не, оста -
ће упам ће не у исто ри ји на -
шег спо р та по то ме што је
ме ђу 2.541 спор ти стом из це -
лог све та пр ви пут би ло и
пред став ни ка Кра ље ви не Ср -
би је. Би ли су то Ду шан Ми -
ло ше вић, атле ти чар у тр ци на
100 ме та ра, и ма ра то нац Дра -
гу тин То ма ше вић. Игре у
Сток хол му исто риј ске су и за
наш град, бу ду ћи да је на њи -
ма уче ство вао и је дан Пан че -
вац, до ду ше као пред став ник
Ау стро у гар ске, под чи јом је
вла шћу Ср би ја би ла у то вре -
ме. Био је то рвач Сте ван Да -
мја нов (1895–1966).

Овај спор ти ста ро -
ђен је у Из би шту
11. мар та 1895,
али је чи тав
свој век про -
вео у Пан -
че ву. Спорт
је за во лео
од нај ра ни -
јих да на, а
по себ но га је
п р и  в у  к л о
рва ње. Већ у
вре ме ка да је
Да мја нов био се -
дам на е сто го ди шњак
ни ко од ње го вих вр шња ка ви -
ше ни је мо гао да му „ста не на
цр ту”. Ка ко у књи зи „Пан чев -
ци на Олим пиј ским игра ма”
из 2004. го ди не на во ди спорт -
ски хро ни чар Мар ко Драк шан,
глас о ква ли те ти ма нај бо љег
пан че вач ког рва ча сти гао је
чак и до Бу дим пе ште и Бе ча.
Сто га не чу ди што је тек пу но -
лет ном Сте ва ну Да мја но ву сти -
гао по зив из Ау стро у гар ске да
по ста не ре пре зен та ти вац те др -
жа ве на олим пи ја ди у Сток -
хол му. На рав но, та ква се по -
ну да не од би ја, па је наш сугра -
ђа нин, при хва тив ши је, по стао
пр ви Пан че вац ко ји се ика да
пред ста вио на нај ве ћем ску пу
спор ти ста свих вре ме на. Да -
мја нов је био ме ђу најмла ђим
спор ти сти ма на ОИ.

„Рвач ки ме че ви су у то вре -
ме тра ја ли је дан сат. Ме ђу -
тим, у по лу фи на лу и фи на лу
над ме та ње рва ча од ви ја ло се
до ко нач не по бе де, без огра -
ни че ња вре ме на. Та ко су не -
ке рвач ке бор бе тра ја ле и чи -
та вих 11 са ти! У кон ку рен -
ци ји ве ли ког бро ја ис ку сних
так ми ча ра до ми ни ра ли су
рва чи из Швед ске и Фин ске.
За Пан чев ца Сте ва на Да мја -
но ва ва жи ла је чу ве на из ре ка
Пје ра де Ку бер те на, ду го го -
ди шњег пред сед ни ка МОК-а:
’Ва жно је уче ство ва ти’. За у -
ста вљен је у ква ли фи ка ци ја -
ма по гру па ма”, на во ди у сво -
јој књи зи Мар ко Драк шан.

Ни лош пла сман на олим -
пи ја ди ни Пр ви свет ски рат,

ко ји је уско ро из био, ни су уга -
си ли у Да мја но ву љу бав пре -
ма рва њу. По сле ра та он је
на ста вио да тре ни ра у „Со ко -
лу” и да се так ми чи ши ром
Ју го сла ви је. Ра дио је и као
тре нер, па је тај на ма рва ња
учио чи та ве ге не ра ци је мла -
ди ћа у оно до ба.

„Ка да је по сле Дру гог свет -
ског ра та у Пан че ву осно ван
Рвач ки клуб ’Ди на мо’, по ред
Ми ла ди на По по ви ћа, је дан
од тре не ра био је и чи ка Сте -
ва. Ве ли ки број ње го вих уче -
ни ка сти гао је до ти ту ле пр -
ва ка Вој во ди не, Ср би је и Ју -
го сла ви је, у нај мла ђим ка те -
го ри ја ма. Омла дин ци рвач -
ког клу ба ’Ди на мо’ би ли су

де сет го ди на за ре дом
екип ни пр ва ци Ју -

го сла ви је. Пра ви
тво рац тог

успе ха био је
Сте ван Да -
мја нов. Али
то ни је све.
Сте ван Да -
мја нов је био
и тре нер нај -

ве ћих ле генди
ју го сло венског

рва ња, олим пиј -
ских по бед ни ка и

свет ских пр ва ка: Бра -
ни сла ва Си ми ћа, Сте ва на
Хорвата, Бо ри во ја Ву ко ва и
дру гих”, на во ди се у књи зи
„Пан чев ци на Олим пиј ским
игра ма”.

За ни мљи во је да сам Да -
мја нов ни ка да ни је при чао о
свом уче шћу на олим пи ја ди,
ве ро ват но због по ли тич ких
при ли ка на кон Дру гог свет -
ског ра та, па упра во ис тра -
жи вач ком ра ду Мар ка Драк -
ша на мо же мо за хва ли ти што
нам је да нас по знат овај ва -
жан де лић мо за и ка пан че вач -
ке спорт ске исто ри је.

Да мја нов је био и ме ђу на -
род ни рвач ки су ди ја, а су дио
је и на Олим пиј ским игра ма
у Ри му 1960. го ди не. Во дио је
на шу рвач ку ре пре зен та ци ју
на Свет ски шам пи о нат у На -
пу љу и на Европ ско пр вен ство
у Не мач кој. За до при нос уна -
пре ђе њу рвач ког спо р та Да -
мја нов је до био злат ну пла ке -
ту Свет ске рвач ке фе де ра ци је
у То ки ју 1964. го ди не, а од ли -
ко ван је Ор де ном за слу га за
на род са сре бр ном зве здом.

Тек 24 го ди не ка сни је Пан -
че во је по но во има ло сво је
пред став ни ке на олим пи ја ди.
Би ло је то 1936. на Игра ма у
Бер ли ну. Ме ђу 4.069 спор ти -
ста би ло је чак че тво ро Пан -
че ва ца. Би ли су то атле ти ча -
ри Ју ли је Ба у ер и Ау густ Бан -
шчак и гим на сти чар ке Ол га
Рај ко вић Се дла чек и Ан ге ли -
на Сто шић Го пу рен ко. Сви су
се из Бер ли на вра ти ли без
меда ља. Д. К.

Ми слим да је Пан че во
је дан од нај ру жни јих
гра до ва у Вој во ди ни,
али це ним то што има
не ка кав ка рак тер…

Стеван Дамјанов

Саша Ракезић

Стеван
Дамјанов

никада није причао
о свом учешћу на

олимпијади, вероватно
због политичких
прилика након
Другог светског

рата.

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Пр ви Пан че вац на
Олим пиј ским игра ма
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Већ пет го ди на за ре дом у
Но вом Се лу се одр жа ва ма -
ни фе ста ци ја „Ба нат ски хлеб”.
Ове го ди не би ће при ре ђе на
у не де љу, 29. сеп тем бра, од
12 са ти, у ло кал ној спорт -
ској ха ли, у ор га ни за ци ји
Удру же ња же на „Но во се љан -
ке/Boboacele”.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
це по ме ну тог удру же ња Сне -
жа не Ба бе, до га ђај ће по че ти
дан ра ни је.

– Бу ду ћи да с вре ме на на
вре ме пра ви мо раз не ра ди о -
ни це за де цу, од лу чи ле смо
да ове го ди не ма ни фе ста ци -
ја стар ту је у су бо ту, 28. сеп -
тем бра, јед ном та квом под
на зи вом „Бан Пек – ба нат ски
пе кар чи ћи”. Та да ће ма ли -
ша ни има ти при ли ку да се
упо зна ју с тра ди ци о нал ним
пе кар ством на мо де ран на -
чин. Ра ди о ни цу ће во ди ти ду -
го го ди шњи при ја тељ на шег
удру же ња, ин струк тор и су -
ди ја „HoReCa” си сте ма – чу -
ве ни кулинар Са ша Ми шић.
Већ су тра дан де ца ће до би ти

дипло ме на са мој ма ни фе -
ста ци ји „Ба нат ски хлеб”. Што
се тог глав ног до га ђа ја ти че,
по но во ће би ти из ла гач ко-
так ми чар ског ка рак те ра. Сва -
ко од за ин те ре со ва них удру -
же ња тре ба да до не се по је -
дан до ма ћи хлеб и да из ло -
жбе ни про стор укра си у ет -
но-сти лу ме ста из ког до ла -
зи. О ква ли те ту то га што так -
ми ча ре на пра ве од лу чи ва ће
струч ни жи ри, ко ји ће пред -
во ди ти по ме ну ти Ми шић и
Бран ка Ко ва че вић, уред ни ца
одељ ка по све ће ног здра вљу у
ча со пи су „Илу стро ва на по ли -
ти ка”. По ред то га, за све уче -
сни ке и по се ти о це би ће при -
ре ђен при го дан кул тур но-
умет нич ки про грам – на ја -
вљу је Сне жа на Ба ба.

СЕЛО

Мно ги све сно
прескачу про це се
про из вод ње

Па жња: јеф ти ни
дести ла ти мо гу има ти
отро ве ко ји уби ја ју
људ ски ор га ни зам

Не за о би ла зан про дукт у ов да -
шњој кул ту ри жи вље ња су ал -
ко хол на пи ћа. По ред то га што
их мно ги кон зу ми ра ју, че сто
се бес ко нач но рас пра вља о њи -
хо вом ква ли те ту, по ре клу, уку -
су, ми ри су. На рав но, уз ча ши -
цу. И то нај че шће ра ки је, по
мо гућ ству до ма ће.

А то је мо жда и нај ин три -
гант ни ја те ма – да ли је она
баш, баш до ма ћа, бо ље ре ћи
при род на...

Че ти ри основ них пра ви ла

Је дан од пре ка ље ни јих пан че -
вач ких про из во ђа ча је Ми ле
Здрав ко вић, ко ји ра ки ју спра -
вља на кла си чан на чин.

– Све ра дим по тра ди ци о -
нал ним стан дар ди ма, у ка за ну
с кла сич ном де сти ла ци јом, са -
мо у ве ћим шар жа ма да бих
имао ве ћи ка па ци тет. И то на
др ва, јер су ипак мно го јеф ти -
ни ја од дру гих енер ге на та. Тру -
дим се да је све од по чет ка до
кра ја при род но. Мно ги има ју
ту же љу, али не ма ју нео п ход -
на зна ња, као ни ис ку ство – ка -
же овај про из во ђач.

Здрав ко вић на во ди да је за
до би ја ње ква ли тет ног при род -
ног про це са нео п ход но до след -
но ис пу ни ти че ти ри основ на
пра ви ла, а то су:  ква ли тет но
во ће, пра вил на и рав но мер на
фер мен та ци ја, ис прав на де сти -
ла ци ја и до вољ но ду го ста ја -
ње, тј. са зре ва ње у од ре ђе ним
усло ви ма.

– Ка да во ће што бо љег ква -
ли те та ис па си рам и укло ним
му ко шти це, за се јем и ква сце,
оста вим га да фер мен ти ра у
ана е роб ним усло ви ма. Ве о ма
је бит но је да у ту ма су не ула -
зи ки се о ник. На кон се дам до

де сет да на че кам мо ме нат да
пре ђем на де сти ла ци ју, а он
за ви си од гу сти не ма се и тем -
пе ра ту ре, па ре ци мо, ако је то -
пли је, он да про цес иде иде бр -
же. По том се ра ки ја де сти ли -
ше на ква ли тет ним апа ра ти -
ма, по пут ка за на ко ји тре ба да
има не ку вр сту кон ден за то ра.
Де сти лат мо ра да те че хла дан
и да му не ис па ра ва ју при род -
не аро ме. Ка да ис пе чем бла гу

ра ки ју, он да иде ре де сти ла ци -
ја и ње но сво ђе ње де сти ло ва -
ном во дом. И то по ла ко и сук -
це сив но, јер ако се то од јед -
ном ура ди, он да се за му ти и
те шко је по пра ви ти – ка же
Здрав ко вић.

Та ра ки ја мо ра да од ле жи од
се дам ме се ци до го ди ну да на
да се ти уз бур ка ни ато ми ве жу
и ис па ри све не га тив но.

– До два де сет го ди на мо же
да са зре ва, а по сле то га гу би
на ква ли те ту, осим ако се не
чу ва у хра сто вим бу ра ди ма, јер
ал ко хол та да до би ја по себ ну
но ту од та ни на из др ве та. Све

оно што је сто ти на ма го ди на
ву кло из зе мље, „оти ма” му се
ал ко хо лом. И та кве ра ки је не -
мо гу ће је на ћи по це ни ис под
де сет евра по ли тру. Из у зев ако
ни су ве штач ки ета но ли на ме -
ша ни с во дом, у шта су ста вље -
не аро ме. Пре ска ка ње про це са
фер мен та ци је се у том слу ча ју
го то во под ра зу ме ва, а мо гу ће
је и да не ма во ћа, већ да је
осно ва ма се ше ћер, с ма ло ви -
ше ме та но ла не го ета но ла, чи -
ји је про дукт мра вља ки се ли -
на, ко ја раз ди ре мо жда не ће -
ли је и ор га ни зам уоп ште. Те ло
то те шко раз гра ђу је, па је за то
чо ве ку су тра дан ло ше, док при -
род не ше ће ре ор га ни зам, на -
вик нут на њих кроз ве ко ве, мно -
го лак ше ап сор бу је – ис ти че
овај Пан че вац.

Про да ја с кућ ног пра га

Бо жи дар Ди ми трић, пред сед -
ник удру же ња де сти ле ра из Ста -
р че ва, на во ди да по сто ји за кон
ко ји ре гу ли ше ле гал ну про из -
вод њу до ма ће ра ки је.

– Ми као зе мља ко ја те жи да
уђе у Европ ску уни ју мо же мо
да се угле да мо на та мо шње за -
ко не, где се ре ци мо и у до ма -
ћин ству спра вља ра ки ја. Али
под усло вом да је то за соп -
стве не по тре бе и да сте при ја -
вље ни и ре ги стро ва ни. И код
нас по сто ји мо гућ ност про да -
је, та ко ђе ис кљу чи во у ве о ма
ма лим ко ли чи на ма. По сто ји
За кон о ра ки ји и ви ну од пре
де се так го ди на, ко ји у по след -
ње вре ме че сто до жи вља ва раз -
не из ме не и до пу не. С ци љем
ле га ли за ци је про из вод ње по -
зи вао сам ви ше пу та ре пу блич -
ког ин спек то ра и на кон свих
тих кон тро ла до био сам ре ше -
ње од Ми ни ста р ства по љо при -
вре де да имам пра во да спра -
вљам ра ки ју или ви но, као и
да га про да јем сва ком ко ми
до ђе на кућ ни праг или ре ци -
мо на пи ја ци. Али то не ва жи
за про да ју по мар ке ти ма и

трговин ским лан ци ма. Ко то
же ли, мо ра да про ђе дру га чи ју
и ком плек сни ју про це ду ру, по -
пут не ких са мо стал них за нат -
ских рад њи – ка же Ди ми трић.

Он има уго вор са Ено ло шком
ста ни цом у Вр шцу, ко ја про ве -
ра ва ис прав ност и ква ли тет
про из во да.

– Та ко сам до био цер ти фи -
кат да то ни је фал си фи кат, јер
хо ћу да мир но спа вам, па се
не бо јим да ми до ђе би ло ка -
ква кон тро ла у би ло ко је вре -
ме. По но вим пра ви ли ма, во -
ди се и по дру мар ска књи га, то
јест еви ден ци ја, при ме ра ра -
ди, о то ме ко ли ко је кљу ка од
ко је ко ми не на пра вље но, на -
во ди се по ре кло и ло ка ци ја тог
во ћа и дру го... Ка да се цео тех -
но ло шки по сту пак оба ви, ра -
ки ја се па ку је да од ле жи. Др -
жим је у др ве ним бу ри ћи ма, а
на кон то га во лим да је спа ку -
јем у ве ли ке ста кле не ба ло не,
што ми је лак ше и без бед ни је.
Ра ки ју де сти ли шем два пут, на -
кон че га се одва ја ју фрак ци је,
по пут ме тил-ал ко хо ла, ко ји је
ште тан и тре ба га ели ми ни са -
ти. Ње га сме да бу де у за не -
мар љи вим ко ли чи на ма, мно -
го ма ње од је дан од сто – ка же
Ди ми трић.

И он ис ти че да ко рек тан при -
ступ де сти ла ци ји под ра зу ме ва
да се пра ви чист ал ко хол од во -
ћа, али и да по сто је не ки „би -
зни сме ни” чи ји се на чин про -
из вод ње гра ни чи с кри ми на лом.

– Има ту ра зних мо гућ но -
сти, као на при мер да се уме -
сто во ћа ко ри сти ше ћер, бу ду -
ћи да он та ко ђе про ври, па да -
је ал ко хол. Али то је не у по ре -
ди во не ква ли тет ни је и са мим
тим ло ши је по здра вље кон зу -
мен та. Но то има по за ди ну у
еко ном ским мо ти ви ма, јер се
од ре ђе ним про це си ма мо же до -
би ти ли тар ра ки је од ки ло гра -
ма ше ће ра, ко ји ко шта око се -
дам де сет ди на ра. У то се уба -
ци не ка есен ци ја с воћ ним аро -
ма ма, па се та кво пи ће ка сни је
про да је за, ре ци мо, пет сто ди -
на ра, што је мно го јеф ти ни је
од би ло ко је пра ве воћ не ра ки -
је – на во ди овај Стар че вац.

И за то, кад ре ши те да се ма -
ло опу сти те – опрез...

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

АК ТИВ НО СТИ ЈКП-а „КОМ БРЕСТ”

Ху ма ност и еко ло ги ја
Јав но ко му нал но пре у зе ће „Ком брест”
из Бре стов ца че сто уче ству је у ак тив -
но сти ма ко је ни су део ње го вих де лат -
но сти. У то спа да и ху ма ни тар но-еко -
ло шка ак ци ја са ку пља ња че по ва за по -
моћ осо ба ма са ин ва ли ди те том у Бре -
стов цу, по кре ну та на ини ци ја ти ву Ме -
сне за јед ни це. Убр зо су се при дру жи -
ли и Основ на шко ла „Ол га Пе тров”,
као и ЈКП „Ком брест”, чи ја ди рек тор -
ка Та тја на Цве та но вић на гла ша ва да је
од зив ме шта на из над оче ки ва ног.

– С по но сом ис ти че мо да су су гра ђа -
ни искре но и од го вор но при хва ти ли уче -
шће у овом ду гом и ин спи ра тив ном пу -
то ва њу под на зи вом „Чеп за хен ди кеп”.
По ка за ли смо за јед ни штво, ја ку во љу и
људ скост. Џа ко ви и ку ти је у Месној

зајед ни ци и шко ли сва ко днев но су све
пу ни ји и све ви ше љу ди се укљу чу је.
По ред хумани стич ког де ла ове при че,
на овај на чин бу ди се и ши ри свест о
еко ло ги ји – ка же Цве та но ви ће ва.

С тим ци љем „Ком брест” у по след -
ње вре ме ак це нат ста вља на озе ле ња -
ва ње јав них по вр ши на у се лу, у че му
га зду шно по др жа ва Ме сна за јед ни ца.

– То ра ди мо већ че твр ту го ди ну за ре -
дом, нај че шће у про ле ће и је сен. Упра -
во пла ни ра мо да по са ди мо но вих сто
пе де сет сад ни ца др ве ћа на Ши роком
шо ру, а у ту ак ци ју укљу чи ће мо и до -
бро вољ це из се ла, ка ко од ра сле, та ко и
де цу. При ро да ко ја нас окру жу је је са мо
на ша, а за јед но смо ја чи – ис ти че
директор ка.

КА КВА АЛ КО ХОЛ НА ПИ ЋА СЕ НУ ДЕ НА ТР ЖИ ШТУ

КА ДА ЈЕ ДО МА ЋА РА КИ ЈА И ПРИ РОД НА?

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”.

Вађење коштица из воћа је важно за квалитет дестилата

ЗА ВИ КЕНД У НО ВОМ СЕ ЛУ

„Ба нат ски хлеб”, 
пе ти пут

Дру штво пче ла ра – по дру -
жни ца Пан че во не дав но је
при ре ди ло из ло жбу под на -
зи вом „Мед је лек за дуг век”
на пла тоу ис пред Кул тур ног
цен тра Пан че ва. На отва ра -
њу те ма ни фе ста ци је на сту -
пи ли су чла но ви КУД-а „Чи -
гра”, а сво је ру ко тво ри не пред -
ста ви ло је и Удру же ње же на
„Пан чев ке”. На рав но, глав ни
ак це нат је био на здра вим
про дук ти ма – ме ду, по ле ну,
про по ли су, ма тич ном мле -
чу..., ко је су про из во ђа чи ну -
ди ли гра ђа ни ма на де се так
штан до ва.

Је дан од њих, Вој кан Ми -
лу ти но вић, сeкретар по ме ну -
тог удру же ња, ре као је да је
ова го ди на јед на од нај те жих
ко је са вре ме но пче лар ство
пам ти.

– Нај ве ћи раз лог за то су
кли мат ски усло ви. Нај пре је
ме до бра ње ба гре ма због уче -
ста лих па да ви на го то во у пот -
пу но сти ома ну ло, а злат на ба -
нат ска па ша сун цо кре та, ко ја
ве о ма рет ко бу де ло ша, под -
ба ци ла је пр вен стве но због
ни ских ноћ них тем пе ра ту ра,
ко је су се кре та ле од 12 до 14

сте пе ни. Је ди на до бра стра на
по ме ну тих кли мат ских усло -
ва је да су ки ше про ду жи ле
цве та ње ли пе, па ко је но сио
ко шни це ма кар до Пе шча ре,
не што је ура дио. Ве ли ки про -
блем био је и пе ри од ве ли ке
екс пан зи је ко ма ра ца, због че -
га је че сто пр ска но, што је на -
не ло ве ли ке гу бит ке пче ла ри -
ма. Све у све му, у на ди да ће -
мо до че ка ти бо ље да не, за по -
че ли смо при пре ме за узи -
мља ва ње и тре ти ра ње про тив
ва рое – ка же Ми лу ти но вић.

По ред то га, овај успе шни
пче лар, ко ји је не дав но осво -
јио злат ну ме да љу за ли вад -
ски мед и сре бро за ба гре -
мов ме ђу че ти ри сто из ла га -
ча на ме ђу на род ној из ло жби
у Ту зли, на ја вљу је да ће од
ок то бра би ти на ста вље на ак -
ци ја за школ ску де цу под на -
зи вом „Мед ни до ру чак”, а
пр ва на про гра му је по се та
Бре стов цу.

От при ли ке у исто вре ме
по че ће ре дов на пре да ва ња
пан че вач ког дру штва пче ла -
ра у Град ској упра ви, ко ја су
се про шле го ди не одр жа ва -
ла пет ком.

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ
ПЧЕЛАРА ОДР ЖА НА НА КОР ЗОУ

Мед је лек за дуг век
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Јед на од ве ћих ули ца
у Гор њем гра ду је
Кни ћа ни но ва...

Од 16. ве ка па на да ље ра зни
ма ли на ро ди и др жа ве, у стра -
ху од Ту ра ка, при ла зи ли су Ау -
стри ји. А кад је Осман ско цар -
ство по чет ком 19. ве ка осла -
би ло, у тим на ро ди ма се про -
бу ди ла на ци о нал на свест и ја -
ви ле су се те жње да се ство ре
на ци о нал не др жа ве. До пра ве
екс пло зи је ових зах те ва до шло
је 1848, ка да се у Фран цу ској у
фе бру а ру те го ди не де си ла ре -
во лу ци ја и ка да је мо нар хи ја
за ме ње на ре пу бли ком. Нем ци
су одр жа ли свој кон грес ује ди -
ње ња, а и Ма ђа ри су ис та кли
сво је на ци о нал не зах те ве.

Не спо ра зум с Ма ђа ри ма

Ди гли су се и Ср би. Без ика -
квог уна пред спре мље ног пла -
на и без прет ход не ор га ни за -
ци је, они су 10. мар та 1848.
сту пи ли у ак ци ју: у Зе му ну и
Пан че ву фор ми ра на је на род -
на гар да и зба че не су оп штин -
ске вла сти, на чи јем су че лу
ста ја ли Нем ци. Пан че во је про -
гла си ло спа ја ње са Угар ском,
а по бу ње ни ци у Зе му ну но си -
ли су ма ђар ску за ста ву.

Ма ђа ри, ме ђу тим, ни су има -
ли сим па ти ја за из ли ве срп ске
љу ба ви. Зах те ви Ср ба ко си ли
су се с пла ном о је дин стве ној
Ма ђар ској, па је бр зо до шло и
до отво ре ног су ко ба. Кад му је
де пу та ци ја но во сад ске оп шти -
не из не ла зах те ве о сло бод ној
упо тре би срп ског је зи ка, ау то -

но ми ји цр -
кве и шко ле
и уста но вље -
њу свог на -
род ног са бо -
ра, Ла још
Ко шут их је
од био.

По сле од -
би ја ња Ма -
ђа ра да по -
др же срп ске
зах те ве, до -
шло је до не -
ми ра у вој -
во ђан ским
гра до ви ма,
то ком ко јих
су Ср би спа -
ли ли ма тич -
не књи ге во -
ђе не на ма ђар ском је зи ку. Не -
по пу стљи вост Ко шу та и оста -
лих Ма ђа ра за по сле ди цу је
има ла све ра ди кал ни је зах те ве
Ср ба. Они у по чет ку ни су по -
ми ња ли ни ау то но ми ју ни вој -
вод ство, али су то ве о ма бр зо
по ста ле глав не тач ке срп ских
зах те ва.

Ср би ја се ме ша

По бу ње ни Ср би у Вој во ди ни на -
да ли су се по мо ћи из Ср би је, а
не ки су сма тра ли да тре ба ис -
ко ри сти ти при ли ку и из ве сти
ује ди ње ње с обе стра не Са ве и
Ду на ва. Сво ју шан су ви део је и
Ми лош Обре но вић, ко ји је де -
вет го ди на ра ни је сврг нут с вла -
сти и од та да је лу тао Евро пом.
Он је, пре ко по вер љи вих осо -
ба, ну дио сво је услу ге Ма ђа ри -
ма, али је тра жио да га при зна -
ју као срп ског де спо та.

У са мој
Ср би ји по -
сто ја ле су
две стру је:
јед на, пред -
во ђе на ли де -
ром опо зи -
ци је То мом
Ву чи ћем Пе -
р и  ш и  ћ е м ,
ко ји ни је
крио не тр пе -
љи вост пре -
ма „пре ча -
ни ма”, би ла
је за не ме -
ша ње, док је
м и  н и  с т а р
уну тра шњих
по сло ва Га -
р а  ш а  н и н

био за ак ци ју. Кнез Алек сан дар
Ка ра ђор ђе вић, ко ји је та да вла -
дао Ср би јом, био је нео д лу чан
све док ни је са знао да се Ми -
лош Обре но вић спре ма да оде
у Срем ме ђу по бу ње ни ке.

Вла да Ср би је та да, пре ко слу -
жбе них „Срп ских но ви на” под -
сти че уста нак, а за тим ша ље и
до бро вољ це с вој во дом Сте ва -
ном Кни ћа ни ном на че лу. 

За ди вљу ју ћа хра брост

Сте ван Пе тро вић је на ди мак
сте као по Кни ћу крај Кра гу јев -
ца, где се ро дио 1807. го ди не.
Као мла дић по стао је гар ди ста
Ми ло ша Обре но ви ћа и пра тио
га на пу ту у Ца ри град. Доц ни је
је био на чел ник окру га.

Иа ко је био без ика квог рат -
нич ког ис ку ства, кнез Алек -
сан дар Ка ра ђор ђе вић, ње гов
лич ни при ја тељ, ша ље га 1848.

го ди не у Вој во ди ну. Кни ћа нин
је пре шао Ду нав код Ко ви на
25. ју ла.

Ис та као се у бит ка ма код
Пан че ва и Вр шца, а про чуо се
због сво је не у стра ши во сти. У
за пи су јед ног са вре ме ни ка ка -
же се: „Пред сам по че так бо ја
се да на ко ња, за па ли чи бук и
од ја ше ла га но та мо где је нај -
по ги ба о ни је ме сто... Нај не о -
бич ни је, пак, де ло ју нач ко по -
ка зао је кад је на ко њу ла га но
и пу ше ћи до шао на сто ко ра -
ча ја пред не при ја те ља, раз гле -
дао све што је хтео, из ба цио
(ис па лио ме так – прим. нов.)
пи штољ и ла га но се вра тио”.

Вла да Ср би је на ло жи ла му
је у про ле ће 1949. го ди не да се
вра ти у Бе о град. Кнез Алек сан -
дар Ка ра ђор ђе вић дао му је
чин вој во де, ко ји је у исто ри ји
Ср би је до та да имао са мо То -
ма Ву чић.

До жи вео је мо жда ни удар
1954. и умро на ред не го ди не.
Ву ко ва ћер ка Ми на пи са ла је
да му се то де си ло због не у ме -
ре но сти у хра ни и пи ћу.

Кни ћа ни нов по греб био је
до га ђај рет ко ви ђен у Бе о гра -
ду. Це ре мо ни ји су при су ство -
ва ли кнез Алек сан дар и кне ги -
ња Пер си да Ка ра ђор ђе вић, ми -
тро по лит бе о град ски, све ште -
ни ци, чи нов ни штво, вој ска, уче -
ни ци бе о град ских шко ла, ве -
ли ки број Бе о гра ђа на и до ста
све та из Вој во ди не. По на ре ђе -
њу ау стриј ског ца ра Фран ца Јо -
зе фа I, по греб ној по вор ци се
при кљу чи ла и де ле га ци ја од 80
офи ци ра из свих пу ко ва у Вој -
во ди ни. Р. Т.

КО ЈЕ БИО СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ КНИ ЋА НИН

Кра гу јев ча нин у ра ту за Пан че во

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 скло-
пљен мир, нашли примену и у

путничком саобраћају. Препо-
знајући важност ове привредне
гране, влада новостворене Кра-
љевине СХС оберучке је при-
хватила понуду француско-ру-
мунске компаније „Франко–Ру-
мен” да Панчево буде једна од
успутних станица на планира-
ној релацији Париз–Цариград.

„Прва наша обавеза”, пише
у инспиративном тексту исто-
ричарка Зорица Јанковић, ина-
че Панчевка, „била је да се од-
реди локација новог аеродрома.

Како је била реч о заједнич-
ком пројекту, из Француске је
као помоћ убрзо стигла група
ваздухопловних стручњака. На-
кон што су у широј околини
Београда обишли све терене
предложене за аеродром, струч-
њаци Компаније определили
су се за терен у околини обли-
жњег Панчева као привремено

решење за успостављање аеро-
планске станице, док се у не-
посредној близини Београда не
изгради аеродром (што ће ка-
сније постати аеродром испод
Бежанијске косе). Већ 16. фе-
бруара, на захтев Владе, Сенат
града Панчева донео је одлуку
да се за потребе градње аеро-
планске станице додели земљи-
ште пашњака поред Јабучког
рита, дужине и ширине од по
500 метара, уз услов да пашњак
и даље остане за пашење марве,

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 до-
зволиле – изабрани терен је
претворен у аеропланску ста-
ницу: отклоњене су мање не-

равнине, обављено је досејава-
ње траве, обележене полетно-
слетна и прилазна стаза, из-
грађене дрвене бараке за при-
хват и отпрему путника, робе
и поште, подигнути хангари од
шаторског платна за смештај
и оправку авиона, обезбеђена
телефонска и телеграфска ве-
за и купљен аутомобил за пре-
воз путника”.

Долазак на аеродром био је
отежан због лоших саобраћај-
них веза између Београда и

Панчева, јер ни-
је било моста, па
се скелом прела-
зио Дунав или
бродом с бео-
градског приста-
ништа Дунавом,
затим Тамишем
до панчевачког
пристаништа 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. јану-
ара 1923. године, а непуна два
месеца касније, 25. марта 1923,
у Панчево је слетео први ави-
он компаније „Франко–Румен”,
СПАД 56С.

„Тако је успостављена редов-
на саобраћајна линија Париз–
Цариград, преко Стразбура,

Прага, Беча, Будимпеште, Бе-
ограда (Панчево) и Букурешта,
чиме је Краљевина Срба, Хр-
вата и Словенаца први пут укљу-
чена у систем европског вазду-
шног саобраћаја, само четири
године након отварања прве
редовне линије ваздушног са-
обраћаја у свету”, пише Зори-
ца Јанковић.

У то доба између Париза и
Цариграда саобраћао је и чу-
вени воз „Оријент експрес”, ко-
ји је ову раздаљину прелазио
за 75 сати, односно за нешто
више од три дана. Авиони
„Франко–Румена” били су спо-
рији! Летели су брзином од око
100 километара на час, а када
би пао мрак, пилоти су мора-
ли да приземље своје летили-
це. С таквом вожњом требало
им је недељу дана да стигну од
Париза до Цариграда.

Да би привукла путнике са
„Оријент експреса”, компани-
ја „Франко–Румен” морала је
да скрати време путовања. Ре-
шено је да путници део од Па-
риза до Стразбура пређу возом
(полазак из Париза у 20 сати,
долазак у Стразбур у 3.30 изју-
тра) а други део, од Стразбура
до Цариграда, авионом. Треба-
ло је да авион из Стразбура

крене рано изјутра (4.15), да
се дневни лет од 1.409 км окон-
ча слетањем на писту у Панче-
ву и да се одмах затим настави
ноћним летом за Букурешт.

За овај подухват одабран је
тромоторни авион типа „кодр-
он Ц-61 бис”, који је, поред пи-
лота и навигатора, примао осам
путника.

„Дуж полетно-слетне стазе
постављена су црвена електрич-
на светла, као и два покретна
рефлектора који су је осветља-
вали из различитих углова. По-
ред тога, да би осигурали пра-
вилну навигацију, дуж авио-ру-
те од Панчева до Букурешта, на
приближно сваких 20 км, по-
стављени су снажни рефлекто-
ри као земаљски оријентири.
Два су била на нашој територи-
ји, а 22 на територији Румуни-
је”, пише Зорица Јанковић.

Припреме су завршене кра-
јем лета 1923. године, па је у
недељу увече 9. септембра „ко-
дрон” „Франко–Румена” слетео
у Панчево и, након краћег за-
државања, наставио за Буку-
решт. Од Париза до Цариграда
стизало се за 32 сата!

Компанија „Франко–Румен”
ушла је касније у састав „Ер
Франса”. Р. Т.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бе ца
Овај мо мак се зо ве Бе ца, млад
је, ка стри ран и тра жи но ви
дом, по што му је пре ко гла ве
да у не из ве сно сти че ка сва ки
но ви дан.

Нај тач ни ји опис био би да
је ме ша нац дин га и злат ног
ре три ве ра, а у ства ри пред ста -
вља ре мек-де ло улич не шко -
ле не по зна тог ау то ра. Ве сео
је, ве о ма раз и гран и спре ман
да укра си не чи је дво ри ште. Кон такт: 065/22-11-354.

Три „мач ке та ра”
Ово су три чу па ва „му ске -
та ра” с бу вља ка, где су ба -
че ни да уги ну по што нео д -
го вор ни и окрут ни вла сник
мач ке очи глед но ни је чуо
за сте ри ли за ци ју.

Би ли су де хи дри ра ли, али
су до би ја ли те ра пи ју и сад
су ве се ли и раз и гра ни. На -
ша ху ма на су гра ђан ка их
је спа сла и са да је вре ме да
на ђу си гур не до мо ве. Кон такт: 062/330-186.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Испред хангара у Панчеву
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Же ле зни чар сла вио 
и у Вр шцу

Но ви по раз 
Ди на ма 1945

Ше сто ко ло Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на” по но во је до не ло
по ло ви чан ре зул тат, бар ка да
су ти мо ви из на шег гра да у пи -
та њу. Ли дер на та бе ли, Же ле -
зни чар, оства рио је и ше сти
пр вен стве ни три јумф, док су
фуд ба ле ри Ди на ма 1945 пре -
тр пе ли и че твр ти по раз у ово -
го ди шњем шам пи о на ту.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” не да трон. Про шлог ви -
кен да у Вр шцу је од и гран ју -
жно ба нат ски дер би, у ко ме су
сна ге од ме ри ли ти мо ви из вр -
ха пр вен стве не та бе ле. Би ла је
то до бра утак ми ца, у ко јој су
се при ли ке ре ђа ле на обе стра -
не те ре на, а на кра ју је три јум -
фо вао ли дер из Пан че ва: ОФК
Вр шац – Же ле зни чар 0:2 (0:0).

У пр вом по лу вре ме ну ни је би -
ло го ло ва, али по сле од мо ра су
Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви са -
и гра чи за и гра ли још офан зив -
ни је, па су већ на са мом по чет -
ку дру гог де ла игре ус пе ли да
са вла да ју гол ма на Вр шча на. Ак -
ци ју ко ју је за по чео Де нис Илић
на нај бо љи на чин је ре а ли зо вао
Ђор ђе Ив ко вић. На па дач Желе -
зни ча ра се у 46. ми ну ту од лич -
но сна шао у ше сна е стер цу до -
ма ћи на, па је „ди зел ка” по ве ла.

„Же ља” је имао те рен ску ини -
ци ја ти ву и по сле вођ ства се ни -
је по ву као, а ко на чан ре зул тат
по ста вио је Бо јан Трип ко вић у

75. ми ну ту. Сјај но је из вео сло -
бо дан уда рац, са ви ше од два -
де сет ме та ра пре ба цио је жи ви
зид Вр шца, а лоп та је по го ди -
ла пра во ме сто – ле ви угао гол -
ма на до ма ћих и за вр ши ла у
мре жи иза ње го вих ле ђа.

Био је то по го дак за ко нач -
них 0:2, али и за сла вље „Же -
љи них” сим па ти зе ра, ко јих је
би ло и на утак ми ци у Вр шцу.

Шеф струч ног шта ба Же ле -
зни ча ра Ду шан Је врић за ду ел

у Вр шцу по ве ре ње је по кло нио
сле де ћем са ста ву: Кне же вић,
Јан ку лов, Ани чић, Плав шић,
Трип ко вић, Ба ша но вић, Сто ја -
но вић, Јо ва но вић, Ко ва че вић,
Ив ко вић и Илић, а при ли ку су
до би ли и Бра јо вић, Ми ли во је -
вић и Та на ско вић.

У не де љу, 29. сеп тем бра, „ди -
зел ка” игра на свом те ре ну. У
сед мом ко лу Срп ске ли ге „Вој -
во ди на” у на шем гра ду ће го -
сто ва ти Ду нав из Ста рих Ба но -
ва ца. Утак ми ца се игра на СЦ-
у „Мла дост”, од 15.30.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 ни
у ше стом ко лу тре ћег ран га
так ми че ња ни су ус пе ли да об -
ра ду ју на ви ја че. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Жар ко То до -
ро вић про шлог ви кен да су у
Но вим Ба нов ци ма пре тр пе ли
и че твр ти пр вен стве ни по раз:
Омла ди нац – Ди на мо 1945 2:1
(0:0).

Пр во по лу вре ме про те кло је
у обо стра но офан зив ној игри,
јер су при ли ке за гол има ла
оба са ста ва, али по сле пр вих
45 ми ну та мре же су ми ро ва ле.

Иа ко је „бр зи воз” у дру го
по лу вре ме ушао са же љом да
још ја че на пад не ри ва ла, пр ви
су до вођ ства сти гли до ма ћи
фуд ба ле ри. У 55. ми ну ту Да -
шић је по сле јед ног пре ки да

за ка чио лоп ту гла вом и по слао
је у соп стве ну мре жу, па су Ба -
нов ча ни до шли до пред но сти.
Пан чев ци су на ста ви ли да на -
па да ју, а упор ност им се ис -
пла ти ла се дам ми ну та ка сни -
је, ка да је Ар на у то вић из јед на -
чио на 1:1. Ипак, Ди на мо 1945
ни је ус пео да из др жи при ти -
сак Омла дин ца, ко ји је по том
до дао гас, а у 73. ми ну ту сти -
гао и до по бе до но сног го ла.

Пр ви тре нер Ди на ма 1945
Жар ко То до ро вић за овај меч
је из вео еки пу у са ста ву: То -
мић, Бо бар, Да шић, Чор да -
шић, Ка ри шик, Не ду чић, Ах -
чин, Ста нић, Ми ло је вић, Бе -
лић и Сто ја нов ски, а у дру гом
по лу вре ме ну шан су су до би ли
и Ар на у то вић, Нин ко вић и Пе -
тро вић.

„Бр зи воз” је тре нут но у не -
за вид ној си ту а ци ји, јер за у зи -
ма че тр на е сто ме сто на та бе -
ли, са че ти ри бо да, са мо јед -
ним ви ше од по след ње пла си -
ра ног Ду на ва. На ред ног ви кен -
да Ди на мо 1945 игра пред сво -
јим на ви ја чи ма, али не у су бо -
ту, ка ко је то уо би ча је но, већ је
меч про тив Бе че ја 1918 за ка -
зан за не де љу, 29. сеп тем бар, у
15.30. Раз лог по ме ра ња тер ми -
на ле жи у чи ње ни ци да ће Пан -
че во у су бо ту би ти без во де.

МА ЛИ КИ НЕ ЗИ У ПО СЕ ТИ

На за тво ре ном ба зе ну СРЦ-а
„Је зе ро” у Ки кин ди про шлог
ви кен да одр жан је ме ђу на -
род ни пли вач ки ми тинг под
на зи вом „Мла де на де 2019”.

На ње му је уче ство ва ло 288
так ми ча ра из 25 клу бо ва из
БиХ, Хр ват ске, Ма ђар ске, Се -
вер не Ма ке до ни је, Ру му ни је,
Сло вач ке и Ср би је. У ја кој
кон ку рен ци ји на сту пи ло је и
тро је так ми ча ра ПК-а Спар -
та из на шег гра да, ко је је пред -
во дио тре нер Не над Јо вић.

У над ме та њу ју ни ор ки Ања
Ја ки мов ски је осво ји ла злат -
ну ме да љу у тр ци на 100 м

дел фин. У гру пи де ча ка ро -
ђе них 2010. го ди не Ми хај ло
Ла зић је за ра дио брон зу на
50 м дел фин, док је у над ме -
та њу осмо го ди шња ка Вук Ран -
ђе ло вић за слу жио сре бро у
тр ци на 50 м леђ но.

НОВОСТИ С БАЗЕНА

МЛА ДЕ НА ДЕ

Пр вен ство Ср би је у ул тра -
ма ра то ну одр жа но је у су бо -
ту, 21. сеп тем бра, на Ка ле -
мег да ну. У тр ци на два на ест
са ти атле ти чар Ди на ма
Миха ил Шу ља осво јио је
брон за ну ме да љу, ис тр чав -
ши за за да то вре ме 119
киломе та ра.

Ми ха ил Шу ља ће кра јем
ок то бра уче ство ва ти и на Свет -
ском пр вен ству у ул тра ма ра -
то ну, ко је ће би ти одр жа но у
Фран цу ској. Он ће се над ме -

та ти у тр ци на 24 са та, што је
ње го ва глав на ди сци пли на.
Ми ха ил Шу ља је до не дав но
био и ре кор дер Ср би је у овој
из у зет но зах тев ној атлет ској
ди сци пли ни, са ис тр ча них 228
ки ло ме та ра.

Са да је у за вр шној фа зи
при пре ма за Свет ско пр вен -
ство, та ко да је из пу ног тре -
нин га на сту пио на др жав ном
шам пи о на ту, због че га брон -
за но од лич је још ви ше до би -
ја на зна ча ју.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У УЛ ТРА МА РА ТО НУ

БРОН ЗА ЗА МИ ХА И ЛА

На Пр вен ству др жа ве у џу ду
за мла ђе се ни о ре (так ми ча -
ри до 23 го ди не), ко је је одр -
жа но про шлог ви кен да у Бе -
о гра ду, над ме та ла су се 123
бор ца. ЏК Ди на мо се пред -
ста вио са че ти ри так ми ча ра,
а у наш град је сти гао је дан
вре дан тро феј.

Ан ђе ла Ра ду ло вић се окити -
ла брон за ним од лич јем у ка -
те го ри ји до 57 кг, а на сед мо
ме сто пла си рао се Ми лош Се -
ку ло вић у ка те го ри ји до 90 кг.

На фи нал ном тур ни ру Евро -
ре ги о нал не ли ге за так ми ча -
ре до ше сна ест го ди на, ко ји
је одр жан у Су бо ти ци, члан
Ди на ма Ог њен Ђу ри шић осво -
јио је дру го ме сто, али је у
укуп ном пла сма ну био нај бо -
љи по бро ју осво је них бо до -
ва, па је за слу жио и по бед -
нич ки пе хар.

Нај мла ђи џу ди сти Ди на ма
уче ство ва ли су на ме мо ри јал -
ном тур ни ру „Ми лић Ра шо -
вић Ми го”.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Па вле Ћо сић, Па вле Ра ди во -
је вић, Див на Ми ла но вић, Ни -
ко ла До лин га, Ду шан Стан -
ко вић и Урош Ђу ри шић. Сре -
бром су се оки ти ли: Ан дреј
Ни нић, Лен ка Стан ко вић,
Алек сан дар По по вић, Ни ко -
ла Мир ко вић и Ми лош
Бошић, а брон зе су за ра ди ли
Ву ка шин Ста ној ков ски, Ву ка -
шин Слав ко вић, Ни ко ла
Раданов и Ни ко ла Ми тић. Ме -
да ље за уче шће на тур ни ру
до би ли су Ни ко ла Ви де вић,
Да вид Ма мој ка и Вик тор
Јовано вић.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ПЕР ЈА НИ ЦЕ – АН ЂЕ ЛА И ОГ ЊЕН
ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ШЕ СТИ ТРИ ЈУМФ „ДИ ЗЕЛ КЕ”

Из ле ти ште Чар дак у Де ли блат -
ској пе шча ри про те клог ви кен -
да би ло је сте ци ште нај бо љих
ка де та Ср би је у ша ху.

У пре ле пом ам би јен ту Шахов -
ски са вез Вој во ди не и ШК „Аље -
хин” из Пан че ва ор га ни зо ва ли
су пр ви у ни зу тур ни ра који ће
на шим нај бо љим мла дим игра -
чи ма слу жи ти као при према за
европ ска и свет ска так ми чења.

Игра ло се де вет ко ла, а уче -
ство ва ло је чак шест др жав них
пр ва ка.

По бед ни ци по гру па ма су:
Ива на Јо ва но вић, Те о до ра Ја -
у ко вић, Вар ва ра Вељ ко вић,
Алек са Ве лич ко вић, Лу ка Ри -
стић и Ми хај ло Па сер, а од -
лич ном игром тре не ре је
одуше ви ла осмо го ди шња Ве -
ра Ву јо вић.

Ми ли ца Ами џић (сре бро) и
Вук Ка нач ки (брон за) осво ји -
ли су ме да ље за ШК „Аље -
хин”.

Тре не ри и ша хов ски пе да го -
зи који прате рад млађих

категорија са оду ше вље њем су
по др жа ли ор га ни за ци ју овог

тур ни ра. Но во дру же ње за ка -
за но је за но вем бар.

ТУР НИР У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ШК-а „АЉЕ ХИН”

ШАХ НА ЧАР ДА КУ

На СЦ-у „Мла дост” у че твр так,

19. сеп тем бра, до го дио се за -

ни мљив ме ђу на род ни су срет у

ко ме је ФК Же ле зни чар уго -

стио ма ле фуд ба ле ре из нај -

мно го људ ни је азиј ске зе мље.

Фуд бал ски са вез про вин -

ци је Ти јен ђин из Ки не по кре -

нуо је ини ци ја ти ву „Је дан

по јас, је дан пут”, чи ји је за го -

вор ник и пред сед ник На род -

не Ре пу бли ке Ки не Си

Ђин пинг. У окви ру те ини ци -

ја ти ве, де ле га ци ја из Ки не,

ко ју чи не се лек то ва ни игра чи и тре не ри, као и ру ко вод ство

про вин ци је Ти јен ђин, по се ти ла је ФК Же ле зни чар.

Ге не ра ци ја де ча ка и де вој чи ца ро ђе них 2009. го ди не из

Ки не од и гра ла је при ја тељ ску утак ми цу с до ма ћом еки пом

ФК-а Мун ди јал. То ком сед мо днев ног бо рав ка у Ср би ји Ки не -

зи су би ли го сти и Цр ве не зве зде и Пар ти за на.

– На ста вља мо са рад њу са успе шним спорт ским ко лек ти -

вом као што је Же ле зни чар. Ти јен ђин пом но пра ти де ша вања

у овом клу бу. На дам се да ће

на ша са рад ња по ста ти још

бо ља, а на ро чи то ако Же ле -

зни чар бу де ус пео да се пла -

си ра у Пр ву ли гу Ср би је –

ре као је Дар ко Ма рић, пред -

став ник де ле га ци је из Ки не.

Ре зул тат са ме утак ми це

био је у дру гом пла ну. Ма ли -

ша ни су по не ли нај леп ше ути -

ске из на шег гра да.

– С ве ли ким за до вољ -

ством иза шли смо у су срет

же љи ки не ске де ле га ци је да

по се ти наш клуб. Ово је са мо про ду жа ва ње са рад ње од пре

не ко ли ко го ди на, ка да је и се ни ор ска се лек ци ја Ти јен ђи на

би ла наш гост. На дам се да ће у бу дућ но сти на ша са рад ња

по ста ти још ква ли тет ни ја. Сма трам да је на ше при ја тељ ство

с љу ди ма из Ти јен ђи на до бра при ли ка и за Пан че во, ка ко би

се са рад ња са овом ки не ском про вин ци јом про ши ри ла и ван

спорт ских ак тив но сти – ис та као је пред сед ник Же ле зни ча ра

Зо ран На ун ко вић.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК
недеља, 19 сати

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

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

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО 22:26

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД 26:26

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

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 2:1
Вршац: ОФК ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ 0:3
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС 2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА 3:0
Иваново: СТРЕЛА – РАДНИЧКИ (К) 1:0
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК 0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–ЈЕДИНСТВО 3:1
Сефкерин: ТЕМПО – ВОЈЛОВИЦА 2018 1:1
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 0:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Војловица: МЛАДОСТ–ДОЛОВО 2:1
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ 1:3
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ 0:3

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДЕВОЈКАМА БОД НА СТАР ТУ
До ма ће игра чи це
бли же по бе ди

За ни мљи ва пред ста ва

Пр вен стве на тр ка за бо до ве
стар то ва ла је и у Су пер Б ли ги
за же не. Ру ко ме та ши це Пан -
че ва су у пр вој рун ди шам пи о -
на та уго сти ле ве ли ког ри ва ла
ОРК Бе о град, а по сле ше зде -
сет ми ну та ни је би ло по бед ни -
ка – 26:26 (15:15).

Би ла је то вр ло за ни мљи ва
ру ко мет на пред ста ва, у ко јој су
гле да о ци мо гли да ужи ва ју, а
на ви ја чи до ма ћег ти ма да жа -
ле за из гу бље ним бо дом, јер су
Не ве на Џе лај ли ја и ње не дру -
га ри це би ле бли же осва ја њу це -
лог пле на.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић од лич но су
„отво ри ле” утак ми цу. Већ у пе -
том ми ну ту на се ма фо ру је пи -
сао ре зул тат 4:1, у два на е стом
је би ло 7:3, а у 17. ми ну ту и
10:7. Ипак, до кра ја пр вог по -
лу вре ме на Бе о гра ђан ке су ус -
пе ле да се из ву ку из не у год не
си ту а ци је, па се на од мор оти -
шло с не ре ше ним ре зул та том
– 15:15.

На ста вак ме ча по но во је до -
нео до ми на ци ју до ма ћег ти ма.
Ру ко ме та ши це Пан че ва су опет
ус по ста ви ле кон тро лу над утак -
ми цом, за и гра ле офан зив ни је
и по ста ле ефи ка сни је, а та кав
од нос сна га на те ре ну до нео је

и про ме ну ре зул та та. У 42. ми -
ну ту ЖРК Пан че во је имао
пред ност од три го ла (21:18), а
два ми ну та пре кра ја утак ми -
це во дио је са 26:24. На жа лост
на ви ја ча до ма ће еки пе, бр зо -
пле тост у на па ду и гре шке у
од бра ни до ве ле су до ру ко мет -
ног ре ми ја на отва ра њу но ве
се зо не у Су пер Б ли ги.

– Ште та је што ни смо осво -
ји ли цео плен. Има мо но ву
еки пу, ко ја ни је ус пе ла да се
отрг не при ти ску ко је но си пр -
во ко ло. До бро смо отво ри ли
утак ми цу, има ли ини ци ја тиву,

али ни смо ус пе ли да из др жи -
мо до кра ја. Ми слим да је меч
био вр ло за ни мљив за гле да -
ње и да је пу бли ка мо гла да
ужи ва. Про ма ши ли смо мно -
го зи це ра, чак три пе на ла, а
по след њи гол смо при ми ли
шест се кун ди пре кра ја утак -
ми це. Шта је – ту је. Иде мо
да ље. Мо ра мо још да ра сте мо
као еки па. По треб не су нам
утак ми це ка ко би смо по ста ли
бо љи, па сам си гу ран да ће мо,
ка ко вре ме бу де од ми ца ло, по -
ста ја ти све уи гра ни ји и си гур -
ни ји – ре као је по сле утак мице

пр ви тре нер ЖРК-а Пан че во
Мар ко Кр стић.

До ма ћи тим је играо у са -
ста ву: Ми ли ца Илић, Зо ра на
Мар ко вић, Ти ја на Си мић (че -
ти ри го ла), Не ве на Џе лај ли ја
(три), Те о до ра Ста но је вић, Та -
ма ра Пет ко вић (де вет), Ма ри -
ја Ми трић (шест), Све тла на Ни -
чев ски (два), Ана ста зи ја Јам -
бру шић, Ти ја на Ри стић, Иво на
Пе шић, Алек сан дра Ва сић и
Ма ри ја Ра ки џић (је дан гол).

Пан чев ка ма наредног викен -
да пред сто ји го сто ва ње у
Крагујев цу.

На Пр вен ству Ср би је за мла ђе
пи о ни ре, одр жа ном у су бо ту,
21. сеп тем бра, на атлет ском
ста ди о ну у Кру шев цу, АК Па -
но ни ју из на шег гра да пред -
ста вља ло је тро је атле ти ча ра.

Вла ди мир Мир ков је за у зео
че твр то ме сто у бр зом хо да њу
на 1.000 м иа ко се над ме тао са
две го ди не ста ри јим ри ва ли -
ма. Ха на Ја ра маз се пла си ра ла
ме ђу пр вих че тр на ест так ми -
чар ки у тр ци на 600 м, а нај бо -
љи ре зул тат за свој клуб по -
сти гао је Зан ди Штр каљ. Он је
у тр ци на 300 м осво јио брон -
за ну ме да љу, с но вим лич ним
ре кор дом, ко ји са да из но си
46,17 се кун ди.

Већ у не де љу, 22. сеп тем бра,
атле ти ча ри Па но ни је би ли су
на но вом ве ли ком ис ку ше њу.
Уче ство ва ли су на Отво ре ном
пр вен ству Вој во ди не за ста ри -
је ју ни о ре. Клуб из на шег гра -
да пред ста вља ло је осам
атлетича ра, а осво је но је осам
медаља.

У ди сци пли ни ба ца ње ко пља
Ан ђе ла Ки ћо вић је осво ји ла
сре бр ну, а Лај чи Штр каљ брон -
за ну ме да љу. У тр ци на 100 ме -
та ра Да мјан Чи кић се оки тио
сре бр ним од лич јем, док је
Алек сан дар Ду гић био ше сти у
тр ци на 400 м, али с но вим
лич ним ре кор дом у тој ди сци -

пли ни. Урош Осто јин је за слу -
жио брон за ну ме да љу у тр ци
на 800 м, а он да је на ред до -
шла тр ка шта фе та на 4 x 100
ме та ра. Еки па Па но ни је у са -
ста ву: Лај чи Штр каљ, Ми ља
Осто јин, Је ле на Гру ји чић и Ана
Дра го је вић осво ји ла је сре бр -
ну ме да љу у кон ку рен ци ји три

до че ти ри го ди не ста ри јих так -
ми чар ки.

Тре не ри ко ји су за слу жни за
ове успе хе је су Са ша Сто ји ло -
вић, Вла дан Леу и мен тор за
ди сци пли ну ба ца ње ко пља, наш
ре кор дер и тре нер из Сме де -
рев ске Па лан ке Не над Ми лин -
ко вић.

Тра ди ци о нал ни тур нир „Тро -
феј Бе о гра да 2019”, ко ји је одр -
жан 21. и 22. сеп тем бра у На -
ци о нал ном бад мин тон цен тру
на Ади Ци ган ли ји, оку пио је
пре ко сто так ми ча ра из два на -
ест клу бо ва из Ср би је.

Пр вог да на су одр жа ни А, Б
и Ц тур ни ри за се ни о ре, на ко -
ји ма су пан че вач ки игра чи би -
ли из у зет но успе шни.

На А-тур ни ру Сте фан Ми ја -
то вић, члан Бад мин тон клу ба
Пан че во, осво јио је брон за но
од лич је у ка те го ри ји му шког
ду бла у па ру с Лу ком Ми ли -
ћем из Кра гу јев ца. Од лич ни су
би ли и так ми ча ри Ди на ма. Нај -
у спе шни ја игра чи ца Б-тур ни -
ра би ла је Ма ри ја Са мар џи ја,
осво јив ши злат ну ме да љу, док
је Де јан Ми ло ше вић за ра дио
брон зу. Ка та ри на Виг се оки -
ти ла сре бром на Ц-тур ни ру, а
На ђа По по вић је осво ји ла брон -
за но од лич је.

Дру гог да на су се над ме та -
ли ју ни о ри. Нај у спе шни ја так -

ми чар ка из на шег гра да би ла
је Ма ша Алек сић, чла ни ца
Бад мин тон клу ба Пан че во,
осво јив ши зла то у кон ку рен -
ци ји де вој чи ца до пет на ест

годи на. У ис тој уз ра сној ка те -
го ри ји Ми ха ји ло Виг (БК Ди -
на мо) и Пе тар Ра до нић (БК
Пан че во) осво ји ли су брон за -
не ме да ље. Нај мла ђи осва јач

ме да ља из Пан че ва је Бо шко
Ја ко вље вић, члан БК-а Ди на -
мо, ко ји је за слу жио брон зу у
кон ку рен ци ји де ча ка до је да -
на ест го ди на.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО НАД МЕ ТА ЊЕ У БАД МИН ТО НУ

БЕ О ГРАД У ЗНА КУ ПАН ЧЕ ВА

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРИ ТАК МИ ЧА РА
– ТРИ МЕ ДА ЉЕ

У Кру шев цу је у су бо ту, 21.
сеп тем бра, одр жа но по је ди нач -
но Пр вен ство Ср би је у атле ти -
ци за пи о ни ре уз ра ста до че тр -
на ест го ди на. АК Та миш, пред -
во ђен тре не ром Зо ра ном Ко -
ци ћем, осво јио је три ме да ље.

Са шка Ра да нов за слу жи ла је
ти ту лу шам пи он ке Ср би је у бр -
зом хо да њу на 1.000 м. Она је
убе дљи во са вла да ла све ри вал -
ке, с ре зул та том 5:05. Злат ну
ме да љу у ис тој ди сци пли ни за -
слу жио је и Алек са Нер ти ца.
Он је ста зу од 1.000 ме та ра
пре шао за шест ми ну та и шест

се кун ди. Са ња Ма рић је дру га
сти гла на циљ у тр ци на 600 м,
с од лич ним ре зул та том од
1:38,15.

Са две злат не ме да ље и јед -
ним сре бром, Атлет ски клуб
Та миш био је нај у спе шни ји
клуб из на шег гра да на овом
шам пи о на ту и је дан од нај у -
спе шни јих клу бо ва у Ср би ји у
ка те го ри ји мла ђих пи о ни ра.

БИ ТЕ ВИЋ НА
СЕД МОМ МЕ СТУ

Нај бо љи срп ски ка ра ти ста Сло -
бо дан Би те вић имао је про -
шлог ви кен да у Чи леу пр ви на -
ступ на по чет ку је се ње так ми -
чар ске се зо не. По што је из
оправ да них раз ло га мо рао да
про пу сти тур нир Пре ми јер свет -
ске ли ге у То ки ју, Би те вић је
уче ство вао на тур ни ру Се ри је
А у Сан тја гу.

Бо ба је на стар ту оства рио
си гур ну по бе ду над так ми ча -
ром из Пе руа, да би у дру гом
ко лу, с ми ни мал них 1:0, из гу -
био од увек не згод ног Бен ди а -
ба, так ми ча ра из Фран цу ске,
ко ји је ула ском у фи на ле „по -
ву као” Би те ви ћа у ре пер саж.
Сло бо дан је у ре пер са жу је дан
меч до био без бор бе, због по -
вре де ри ва ла, али је по том из -
гу био од до ма ћег бор ца, па је
на кра ју мо рао да се за до во љи
пла сма ном на сед мо ме сто.

Но ви на ступ у окви ру Пре -
ми јер ли ге Би те вић ће има ти
већ по чет ком ок то бра у Мо -
скви.

Нај бо љи ка де ти, ју ни о ри и
мла ђи се ни о ри Ка ра те клу ба
Ди на мо уче ство ва ће иду ћег ви -
кен да на Пр вен ству Вој во ди не
у Но вом Бе че ју.

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Slate

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СЈА ЈАН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПА НО НИ ЈЕ

ВИ КЕНД ОКИ ЋЕН ТРО ФЕ ЈИ МА
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Александар
Оберкнез,
гимназијалац:

     – Током викенда
планирам да 
излазим 
с друштвом. 
Учићу, такође.

Иван Орашанин,
гимназијалац:

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

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

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?

Материјали
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.

Фокус
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.

Маша Вучковић,
гимназијалка:

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

Сјај на ор га ни за ци ја ЏК-а
„Ака де ми ја Јо чић”

Уче ство ва ло 500 
ма лих бо ра ца

Тра ди ци о нал но ме ђу на род но так ми че -
ње „Тур нир ма лих шам пи о на”, ко је ор -
га ни зу је ЏК „Ака де ми ја Јо чић” из Стар -
че ва, ове го ди не је пре ва зи шло оче ки -
ва ња и нај ве ћих оп ти ми ста.

У не де љу, 22. сеп тем бра, Ха ла спор -
то ва на Стре ли шту би ла је пре те сна да
при ми све за ин те ре со ва не ро ди те ље,
при ја те ље и љу би те ље џу до- спор та ка -
ко би бо дри ли нај мла ђе бор це, ко јих се
у на шем гра ду оку пи ло око 500 из пет
др жа ва.

У Пан че ву су го сто ва ли џу ди сти из:
Бу гар ске, Ру му ни је, Цр не Го ре, Ре -
публи ке Срп ске и Ср би је, а по др шку
ЏК-у „Ака де ми ја Јо чић” у ор га ни за -
ци ји овог так ми че ња да ла су ре корд на
52 клу ба.

Сјај ну ор га ни за ци ју тур ни ра по хва -
ли ли су сви уче сни ци, а пред сед ник су -
диј ске ко ми си је Џу до са ве за Ср би је Бог -

дан Шу ји ца ис та као је да је ово био нај -
ор га ни зо ва ни ји и нај ква ли тет ни ји тур -
нир за мла ђе уз ра сне ка те го ри је до сада.

У за и ста ве ли кој кон ку рен ци ји на -
ших нај ја чих клу бо ва, али и џу до-ко -
лек ти ва из ино стран ства, сва ка по бе да
је би ла ве ли ка и дра го це на.

– Не ко ли ко брон за них ме да ља и јед -
но сре бро у кон ку рен ци ји мла ђих поле -
та ра ца за нас не би био до бар ре зул тат
да у кон ку рен ци ји мла ђих пи о ни ра Пе -
тар Но ва ко вић ни је по ка зао сво ју до -
ми на ци ју осва ја њем злат ног од лич ја у
ка те го ри ји до 66 кг. Ме ни је та ко ђе
вео ма ва жно да Пе тар по ди же сво ју
фор му за пред сто је ћа пр вен ства Вој -
во ди не и Ср би је, где од ње га сва ка ко
оче ку јем нај бо ље ре зул та те. Пе тар Сто -
јић је из гу био у ме чу за брон зу, не сум -
њам да ће он за бли ста ти на так ми че -
њи ма ко ја нам пред сто је. Све у све му,
био је ово пра зник џу до-спор та у Пан -
че ву и тур нир на ко ме мо гу да по за ви -
де и нај ве ћи кри ти ча ри. Пред на ма је
са да те жак за да так, а то је да на ред ни
„Тур нир ма лих шам пи о на” бу де још
успе шни ји – ре као је пр ви чо век ЏК-а
„Ака де ми ја Јо чић” из Стар че ва Ми ро -
слав Јо чић.

За и ста је вре де ло у не де љу, 22. сеп -
тем бра, би ти у пан че вач ком „хра му
спор та”. Сви уче сни ци рас та ли су се са
са мо јед ном же љом: да се и до го ди не
ви де на истом ме сту.

А. Живковић

МЕ ЂУ НА РОД НО НАД МЕ ТА ЊЕ У ЏУ ДУ

ТУР НИР МА ЛИХ ШАМ ПИ О НА

Чла но ви Ма ке тар ског клу ба „Др Вла -
ди мир Алек сић” из на шег гра да осво ји -
ли су че тр на ест од лич ја у раз ли чи тим
ка те го ри ја ма на ве ли ком так ми че њу
одр жа ном про шлог ви кен да у Чач ку.

У гру пи ју ни о ра у ка те го ри ји Ј-1 Ми -
хај ло Ву јо вић је осво јио злат ну ме да љу
за ма ке ту „mirage 2000 D”, у ка те го ри ји
Ј-2/1 три јум фо вао је Алек сан дар Дрен -
ча с ма ке том „ле тов Ш-231”, Пе тар Цвет -
ко вић је за ра дио сре бро за ма ке ту „Fok-
ker Dr -1”, а брон зе су за слу жи ли Ду -
шан Ве ли ми ров и Ми хај ло Ву јо вић за
ма ке те „шко да Д-1”. У ка те го ри ји Ј-2/2
Пе тар Цвет ко вић је био нај бо љи с ма -
ке том FW-190, а Алек сан дар Дрен ча је
за исти мо дел ави о на осво јио брон за ну
ме да љу. У ка те го ри ји Ј-3 Ми хај ло Ву јо -
вић се оки тио зла том за ма ке ту ZIL-
157, док је Пе тар Цвет ко вић осво јио
сре бр ну ме да љу за ма ке ту „Hummer”. У
ка те го ри ји Ј-4 Пе тар Цвет ко вић се оки -
тио брон за ним од лич јем за ма ке ту
„абрамс”. Пе тар Цвет ко вић је по бе дио
с ма ке том „Polikarpov I-16”, док је сре -

бр но од лич је од нео Алек сан дар Дрен ча
за хе ли коп тер EC-135. Обо ји ца су се
над ме та ла у ка те го ри ји Ј-5.

У се ни ор ској кон ку рен ци ји брон за не
ме да ље осво ји ли су Де јан Цвет ко вић у

ка те го ри ји ди о ра ма 1/35 и Алек сан дар
Сто ја но вић у ка те го ри ји ди о ра ма 1/72.

Ма ке та ри из на шег гра да већ 28. сеп -
тем бра уче ство ва ће на так ми че њу у
Кра ље ву. А. Ж.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ МА КЕ ТА РА У ЧАЧ КУ

ЧЕ ТР НА ЕСТ ОД ЛИЧ ЈА, СЛЕ ДИ КРА ЉЕ ВО

ОД ЛИЧ НИ КА ЧА РЕВ ЦИ

На „Тур ни ру ма лих шам пи о на” у Пан че ву уче ство ва ли су и так ми ча ри ЏК-а

Је дин ство из Ка ча ре ва.

Злат не ме да ље су осво ји ли Ива Ло ти на и Или ја Ан ђе ло вић, а Кри сти јан

Лех ни се оки тио брон зом.

С три по бе де и два по ра за, Оли вер По љак је за у зео пе то ме сто у нај број -

ни јој ка те го ри ји на так ми че њу.


