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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Мирјана Марић

Ми и они
Дешавало се кроз читаву историју да су се људи делили због
различитих ставова, било да су
они политички, било да се тичу музике, спорта... Међутим,
тешко ће се у историји пронаћи пример да су били подељени у погледу здравља. Сви желе да буду здрави и безбедни.
Барем би тако требало да буде.
Од када је почела агонија с
коронавирусом, прошли смо
многе фазе. Од дезинфекције
свега и свачега, страха да ћемо
ако не оперемо руке, кад год
нешто додирнемо, да се заразимо, преко екстремног избегавања било каквог контакта,
до тога да многе престане да
буде брига. Иако бројке расту,
а признаћете да у свом окружењу знате барем три особе
које су оболеле, и даље има
људи који кажу: ма, то не постоји; а шта је с грипом и гладном децом?
Пре неки дан сам гледала
пренос на телевизији, сви знамо о чему се ради, и искрено
осетила физички бол и неописив страх због незнања које
влада међу људима. И све
школе, медијско информисање, примери из окружења нису
довољни да човек крене напред... Туга. Негирање да нешто постоји не значи да то заиста не постоји, већ да неко не
жели да верује у чињенице. И
знате шта се деси. Зарази се,
онда из тог незнања и тврдоглавости зарази неког другог,
јер је то „само обичан грип”. А
знате кога зарази – неку физерку која га шиша, а коју код
куће чека породица, затим
свог комшију који је слабог
здравља, своју баку, мајку...
Не знам колико пратите коментаре на друштвеним мрежама. Ја из свега могу да закључим да постоји јасна подела између оних који се придржавају мера и воде рачуна да
се не заразе и оних који верују
у теорије завере и искључиво
негирају да ће им маске спасти живот и понашају се као да
се ништа не догађа. Људи, побогу, уразумите се!
Да имате некога ко скоро
сваки дан облачи заштитни
скафандер и сатима помаже
људима који су у тешком стању, знали бисте колико је важно да навучете маску на лице
и удаљите се од других људи.
Знате каква подела тамо постоји: на оне којима је помоћ
потребна и оне који ту помоћ
пружају.
Из др жи те,
су пер хе ро ји
2020!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 27. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

С ДИРЕКТОРКОМ ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ” О ПОЧЕТКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ

СИСТЕМ РАДИ, АЛИ СВЕ ЈЕ ВИШЕ ЗАРАЖЕНИХ
Санација хаварија на
спољној опреми и
унутрашњим инсталацијама
корисника даљинског
грејања први приоритет
У Панчеву највеће соларно
термално постројење
на Балкану

остали без грејања у преподневим
сатима. Дежурне екипе су лоцирале
пуцање на топловодној цеви у Улици
Љубомира Ковачевића 10 на Тесли,
након чега су око 13 сати пуштени
топловодни краци ка Стрелишту и
Котежу, а након санације хаварије
на Тесли у поподневним сатима
пуштен је и крак топловода који

– Дешава се да се због највиших
спратова који имају слабије грејање
повећавају карактеристике у температури, прегревају остали станови и
троши више енергије, али то је тренутно једино изводљиво решење.
Велике проблеме праве и поједини
корисници који сами испуштају ваздух из својих грејних тела, па тако

Након функционалних проба за проверу рада енергетских објеката, топлана и котларница, чиме се уједно
проверава функционалност топловодне мреже, топлотних предајних
станица, а по потреби и грејних инсталација које су завршене почетком
октобра, ЈКП „Грејање” је 12. октобра започело испоруку топлотне
енергије за близу 13.000 корисника
повезаних на даљински систем грејања у Панчеву.
Према дугорочној хидрометеоролошкој прогнози, ова зима биће
хладнија него претходна, што ће
условити и дужи рад и већи капацитет производног система топлотне
енергије у ЈКП-у „Грејање”, а самим
тим, процењује се, и већи утрошак
природног гаса и електричне енергије као основних енергената за производњу топлоте и њену испоруку
преко радијатора у становима.
Ово су били поводи за разговор са
Зденком Јокић, директорком ЈКП-а
„Грејање”, о почетку грејне сезоне.
Хаваријски прекиди
Хидрометеоролошки услови на почетку нове грејне сезоне били су неповољнији него у истом периоду
претходне године. Због ниже просечне температуре у континуитету у октобру од самог старта ЈКП „Грејање”,
осим хаваријских прекида, није имало планске прекиде у испоруци топлотне енергије, што је резултирало
два пута већом потрошњом гаса за
производњу енергије у односу на октобар 2019.
Зденка Јокић о хаваријским прекидима у производњи и дистрибуцији топлотне енергије каже:

– Већ 24. октобра, због веће хаварије на топловоду, топлана Котеж у
раним јутарњим сатима није могла
да стартује, тако да су сви корисници на Котежу 1 и 2, Тесли и Стрелишту ко ји се греју из тог извора

Одмор.
На Тамишу, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Шта је све учињено
Током припрема за нову сезону извршени су: повезивање и пуштање у
рад контејнерске котларнице за загревање санитарне топле воде (набављене прошле године), електроремонти котларница и горионика, те
баждарење 353 мерила топлотне
енергије (калориметара). Приводи
се крају њихово поновно повезивање.
Ремонтоване су транспортне пумпе
и вентили на топланама и у подстаницама, замењене дотрајале цеви у
објектима по налозима, уграђени
диктир-системи у подстанице и саниране хаварије топловода на неколико потеза у систему.

ПО ПУСТ ОД ПЕТ ОД СТО
Према речима директорке „Грејања”, након прошлогодишње корекције цене услуге грејања од
6,1 одсто за грађане који услугу
плаћају по метру квадратном
грејне површине стана, повећање цена у наредном периоду није у плану. Редовне платише у
континуитету остварују попуст од
пет одсто за измирење својих рачуна до 20. у месецу.

Зденка Јокић
снабдева неколико објеката на Тесли. Нова хаварија је настала исте
вечери на Котежу 1, у Улици браће
Јовановић, тако да су следећег преподнева без грејања остала четири
улаза зграде у тој улици, амбуланта
на Котежу, као и објекат Месне

ДУ ГО ВИ И ДУ ЖНИ ЦИ
У септембру је ЈКП „Грејање” на
адресе дужника послало 3.636
опомена пред утужење, укупне
вредности дуга у износу од преко
108 милиона динара. Један део
дужника је измирио своја дуговања, већи део је закључио уговоре
о вансудском поравнању, а многи
нису уопште реаговали. Зденка Јокић додаје:

овој сезони могао да буде укључен у
производњу топлотне енергије, чиме
ће она, уз смањење потрошње гаса,
бити подигнута на виши и безбеднији ниво. Набављен је и магнетни
систем за додатну уштеду гаса који
треба да буде прикључен на овај
котао.

– И упркос апелима на кориснике дужнике да реагују по добијеним
опоменама и дођу да се договоримо
како да на најбољи начин, а у складу с прописима, измире своја дуговања и избегну додатне трошкове
утужења и извршења, средином новембра послати су извршитељима
налози за утужења за око хиљаду
дужника по последњим опоменама.
заједнице, а након замене дела топловода дистрибутивни систем се
око поднева вратио у нормалу.
Она објашњава да због наглих
промена у температури и старости
топловода на њима долази до пуцања цеви, вентила и остале спољне
опреме, тако да су учестале хаварије у току грејне сезоне уобичајена
пракса и њихова санација је, заједно
с хаваријама на унутрашњим инсталацијама корисника даљинског
гре ја ња, пр ви при о ри тет у ра ду
редовних и дежурних екипа ЈКП-а
„Грејање”.
Кашњење инвестиција због короне
На почетку сваке грејне сезоне долази и до поремећаја у нивоу воде у
унутрашњим инсталацијама објеката, тако да се систем допуњује водом,
али се истовремено с тим активностима одзрачује систем, односно
испушта ваздух из инсталација и
грејних тела настао допуном воде.
Ови послови су другог приоритета и
они се раде по санирању цурења, на
почетку сезоне, али и током читаве
сезоне, због десетине проблематичних места која није могуће трајно решити. Углавном су то станови у поткровљима који нису приликом градње пројектовани за даљински систем.
То су најчешће првобитно биле вешернице, које су с временом претваране у стамбени простор.

обарају притисак у систему читавог
објекта. Има и оних који почетком
грејне сезоне врше измештање радијатора или уградњу сушача на систем, па се рецимо у појединим
објектима више пута врши допуна
во де и на кон то га од зра чи ва ње.
Увек има нервозе наших корисника
на почетку сезоне, али она полако
престаје после месец дана – прича
директорка ЈКП-а „Грејање”.
Поред постојања уобичајених техничких недостатака, ЈКП „Грејање”
се суочава и с мањком радне снаге
на пословима руковалаца на топланама, али и монтера и заваривача;
ко лек тив је стар, а на ро чи то је
стара и десеткована ова структура
запослених.
– Све више је радника са озбиљним
здравственим и професионалним
проблемима, а ситуација је још лошија због короне. И ми се боримо с
њом, имамо је у колективу и све је теже зауставити њено ширење упркос
озбиљним напорима и епидемиолошким мерама које је предузеће предузело. Уколико буде узела превише
маха, довешћемо функционисање
нашег предузећа у питање, а самим
тим и систем даљинског грејања –
истиче Зденка Јокић.
Корона је допринела и кашњењу
инвестиција, па се тако на топлани
на Котежу још увек изводе радови на
повезивању новог котла вредности
скоро 58 милиона динара и снагe 25
MW на постојећи систем како би у

ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ
Лепа вест: ЈКП „Грејање” је једино јавно комунално предузеће у
Панчеву које је, преко Привредне коморе Србије, ушло у систем
дуалног образовања, па од октобра двојица ученика друге године Машинске школе у овој градској фирми обављају праксу за
послове бравара и заваривача.
За извршиоце истих струка конкурисало се и преко програма
„Моја прва плата” и очекује се
позитиван одговор, а циљеви су
подмлађивање кадра и осавремењавање система рада.

Такође, након претходне грејне сезоне завршено је измештање дела топловода и изграђен нови шахт на Кеју Радоја Дакића у оквиру градског
пројекта „Потамишки колектор”.
– Израђене су и армиранобетонске
плоче као заштита топловода на Тргу
краља Петра I и у Његошевој улици,
што је учешће у пројекту Града на
свеобухватној реконструкцији ових
улица. Завршено је постављање прикључног топловода за кориснике нових објеката у Карађорђевој 10 и Лава Толстоја 62. У току прошле године, ради безбедности и заштите објеката, постављена је ограда око топлане на Котежу, а током овог лета ограђена је и топлана на Содари – наводи
Зденка Јокић шта су све радници
ЈКП-а „Грејање” обавили током протеклих месеци.

Зденка Јокић:
„Велике проблеме праве
и поједини корисници
који сами испуштају ваздух
из својих грејних тела,
па тако обарају притисак
у систему читавог објекта”.
Да подсетимо, у складу с преузетим обавезама из Меморандума са
америчком организацијом USAID
(Америчка агенција за међународни
развој) о донацији 200 плочастих соларних колектора и пратеће опреме
с документацијом, вредној око
100.000 долара, ЈКП „Грејање” је у
протеклом периоду извршило и потпуну реконструкцију крова са челичним носачима за колекторе и повезало ново соларно кровно поље на
постојећи систем загревања санитарне топле воде.
– Уз соларно постројење од 700 kW
финансирано претходних година из
IPA програма прекограничне сарадње и ново постројење донирано од
стране америчке агенције USAID од
350 kW, Панчево данас поседује највеће соларно термално постројење
на Балкану – подвлачи Зденка Јокић.
Када се узме у обзир све напред
речено, јасно је зашто су радијатори
у стамбеним зградама у Панчеву
топли.
С. Трајковић
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БОРБА ПРОТИВ КОРОНЕ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

КАДА ЋЕ СТИЋИ ВАКЦИНА?

Завод „Панчевац”
први у свему

Широм света научници раде
на развоју делотворне и безбедне вакцине против вируса
SARS-CoV-2 који је изазвао
пандемију, а немачки „Дојче
веле” (DW) саставио је преглед
најважнијих питања и одговора у вези с вакцином.
Када је реч о томе када свет
може да очекује вакцину против ковида 19, „Дојче веле” указује на то да, просечно, развој
вакцине траје 10 до 12 година,
али да у случају пандемије коронавируса научници улажу велике напоре како би скратили
то време.
Ипак, напомиње да су научници и Светска здравствена организација сагласни да се не
смеју правити компромиси када је реч о безбедности вакцине.
Како додаје, за садашњу клиничку фазу научници рачунају
да ће трајати око 17 месеци.
„А то је тек почетак, јер та
фаза мора да буде успешно завршена. Након дозволе за коришћење и производњу вакцине, и кад почне њена примена,
научници ће наставити да посматрају вакцинисане пацијенте како би се уочиле евентуалне накнадне неповољне реакције”, наводи „Дојче веле”.
Што се тиче тога докле су
научници стигли у развоју и
тестирању вакцине, „Дојче веле” наводи да научници тренутно тестирају више од 50 варијанти вакцине у клиничким
сту ди ја ма, али да ни јед на
још није добила одобрење за
коришћење.
Много више варијанти за вакцину тренутно се налази у претклиничкој фази, што, објашњава „Дојче веле”, значи да се
ефикасност вакцине тестира на
животињама.

Како се наводи, клиничке
фазе које следе након тога разликују се, између осталог, по
свом обиму. У првој фази вакцина се тестира на малим групама пацијената. У другој фази вакцина се тестира на нешто већим групама с најмање
100 особа, при чему се нарочито води рачуна о ранијим
болестима или старости пацијената. У трећој фази вакцина
се тестира на најмање 1.000
пацијената, при чему се нарочито обраћа пажња на њену
ефикасност и безбедност.

установе: Управа за храну и лекове у САД, Европска агенција
за лекове у Европи и Агенција
за фармацеутске и медицинске производе у Јапану.
Међутим, истиче „Дојче веле”, кад нека вакцина добије
дозволу за употребу, не значи
да одмах сви људи могу да буду вакцинисани.
„Најпре би требало произвести велике количине вакцине.
Затим логистичари морају да
се побрину да вакцину доставе
тамо где је потребно. А друштво мора да одговори и на

Такође, указује „Дојче веле”,
неке фирме, попут „Бајонтека”
и „Фајзера” или „Синовака”,
своје кандидате за вакцину тестирају паралелно у више тестова: на различитим старосним групама или с различитим дозирањима и начином
примене.
Ка да кли нич ке фа зе бу ду
успешно завршене, фирме могу формално да затраже дозволу за коришћење вакцине.
Притом, истиче „Дојче веле”, пресудну улогу играју три

етичка питања, рецимо како ће
вакцина бити подељена и ко
ће имати предност код вакцинације. На крају, сваки појединац сам одлучује да ли ће се
вакцинисати или неће”, наводи „Дојче веле”.
На питање какви типови вакцина се тренутно развијају, „Дојче веле” одговара да научници
тренутно развијају десет различитих типова вакцине против
ко ви да 19, а да се ве ћи на
варијанти вакцине заснива на
протеинској основи.

Истиче и да тренутно више
од сто тимова научника у читавом свету ради на развоју
вакцине против ковида 19, а
да је до сада десет тимова развило варијанте вакцине до треће клиничке фазе тестирања.
Притом, „Дојче веле” указује на пет тимова који већ
спроводе опсежне клиничке
тестове. Реч је о белгијском
предузећу „Jannsen Pharmaceutical Companies”, које тренутно тестира свог кандидата
за вакцину на око 90.000 људи у САД, Аргентини, Бразилу, Колумбији и Белгији. Ради се о вакцини заснованој на
нереплицирајућем виралном
вектору.
На истом принципу заснива
се и кандидат за вакцину на
којем у јавно-приватном партнерству раде Универзитет у
Оксфорду и британска фирма
„Астра Зенека” („AstraZeneca”).
Они своју потенцијалну вакцину тестирају на око 60.000 људи у САД, Чилеу, Перуу и Великој Британији.
Кинеско предузеће „Синофарм” („Sinofarm”) ради заједно са институтима у Пекингу и
Вухану. Они своју „неактивирану” вакцину тестирају на око
55.000 људи у Бахреину, Јордану, Египту, Мароку, Аргентини и Перуу.
Другачије је конципирана
вакцина фирме „Бајонтек” („BioNTek”). Она је заснована на
рибонуклеинској киселини и
тре нут но се те сти ра на око
44.000 људи, између осталог у
САД, Аргентини и Бразилу.
Тим кинеске фирме „Кансино” („Kansino”) тренутно своју
вакцину тестира на око 41.000
људи у Пакистану, наводи „Дојче веле”.
(Агенције)

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ И ПОКРАЈИНИ

Панчево друго у Војводини по броју оболелих
У Општој болници Панчево у
среду, 25. новембра, у време
закључења овог броја нашег
листа, била су 232 пацијента.
Како су нам потврдили у тој
установи, од тог броја, њих 164
су с подручја јужног Баната,
58 из Београда и 10 из осталих градова у Србији.
У свом дневном извештају,
објављеном у среду, Институт
за јавно здравље Војводине оценио је да је епидемиолошка ситуација у АП Војводини и даље
ванредна, с даљом тенденцијом погоршања. Како је наведено у извештају, у уторак, 24.
новембра, у Војводини је регистровано 1.875 нових случајева
оболелих од ковида 19. У свим
општинама је ниво оболевања
висок, а највећи пораст је забе-

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ

У суботу извлачење
Извлачење добитника у наградној игри „Узми рачун и
победи” биће приређено у
суботу, 28. новембра, најавио је министар финансија
Синиша Мали.
– До сада је послато око
2,8 милиона коверата с фискалним рачунима и слиповима – рекао је Мали у Скупштини Србије, где је образлагао предлоге неколико
фискалних закона.
Он је истакао да је та наградна игра један од начина
да се укаже на значај издавања рачуна, односно смањења сиве економије. Било
је планирано да прво извлачење у трећој наградној игри
„Узми рачун и победи” буде
одржано 21. новембра, али
је оно одложено због дана
жалости поводом смрти патријарха Иринеја.
Д. К.

лежен у Новом Саду, где су регистрована 603 нова случаја,
потом у Панчеву (412) и Сремској Митровици (235).
У среду је број регистрованих активних случајева у АП
Војводини износио 18.797, али
Институт процењује да је тај
број далеко већи. Панчево је,
после Новог Сада, град с највећим бројем активних случајева у северној покрајини (више од хиљаду).
Здравствени систем је у изузетно тешкој ситуацији – оценили су у Институту и апеловали на све грађане Војводине
да се понашају одговорно и да
се стриктно придржавају свих
мера предострожности и упутстава надлежних епидемиолошких служби.

По одлуци Кризног штаба
за борбу против ковида 19, који је заседао у среду, 25. новембра, све средње школе и
виши разреди основних школа,

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР У НАШЕМ ГРАДУ

За Мињину шансу
Група наших суграђана, у сарадњи с породицом оболеле девојчице Миње Матић, у суботу, 28. новембра, организује хуманитарни базар на платоу тржног центра „Биг” у Панчеву.
У понуди ће бити слаткиши,
домаћи производи, украси за
јелку, домаћа ракија, кувано
вино, радови панчевачких школараца и многа друга изненађења. Биће и атракције за најмлађе, а за добру атмосферу
на овој манифестацији задужен је Трио „Крстић”.
Сав прикупљени новац биће
уплаћен на рачун фондације
„Буди хуман”, а базар ће бити
отворен од 12 до 17 сати.
Миња Матић је рођена 6. октобра прошле године. Испоставило се, нажалост, да болује од
изузетно тешке неуромишићне болести – спинална мишићна атрофија, тип 1.

Болест се манифестује губит ком основ них жи вот них
функција, као што су ходање,
варење хране, гутање и дисање. Не утиче на мозак и когнитивне функције.
Лечење у иностранству је једино решење, веома је скупо,
али није и недостижно. Удружење добрих људи „Огњиште”
из нашег града увелико прикупља средства, наш суграђанин
Жељко Зељковић прикључио се
акцији „Километар за Мињу”, а
верујемо да ће сви Панчевци и
Панчевке, који су у могућности
наравно, куповином неког производа на суботњем базару помоћи у прикупљању средстава
за Мињино лечење.
Због тренутне ситуације, организатори базара моле да се
штандовима прилази с маском
на ли цу. Пан чев ци, сад је
важно!
А. Ж.

од петог до осмог, прећи ће на
онлајн наставу од понедељка,
30. новембра. Ученици виших
разреда основних и ученици
средњих школа биће на онлајн
настави све до 21. децембра,
ка да, пре ма но вој од лу ци
Kризног штаба, почиње зимски распуст на целој територији Србије. Распуст ће трајати до понедељка, 18. јануара,
за све ученике на територији
целе Србије. Што се млађих
разреда основних школа тиче,
нису планиране никакве промене, односно остаје све као
што је било и до сада. Вртићи
такође нормално настављају
рад. Високошколским установама дата је препорука да пређу на онлајн наставу.
Д. К.

АЛАРМ

Прети им гашење
Неформална група малих
туристичких агенција, такозваних посредника, међу којима су и оне из Панчева,
ове недеље је на своје излоге залепила црно-жуте упозоравајуће траке и натписе
„И ми мали смо велики”.
Циљ ове њихове акције је
да јавности и надлежнима
укажу на тешку ситуацију у
којој се налазе. У свом саопштењу посредници наводе да је од марта до данас
отпуштено око 50 одсто запослених у том делу туристичке привреде, да се у 57
одсто случајева планирају
даља отпуштања, као и да
ће се без државне подршке
већина посредничких агенци ја уга си ти на кон што
истекне други круг опште
по мо ћи при вре ди кра јем
године.
Д. К.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заин- Додевски, специјалиста абтересовани могу да ураде доминалне хирургије из Опи све врсте ултразвучних ште болнице Панчево.
Због свега овога не чупрегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- ди чињеница да све већи
вац” радити и преглед сон- број Панчевки и Панчевадом преко једњака (ТЕЕ). ца бира Завод „Панчевац”,
И за ове услуге ангажо- посебно онда када је неован је један од водећих пходно урадити прегледе
стручњака у тој области – и анализе на једном месту
dr sc. med. Слободан То- и добити резултате што пре.
С тим у вези,
мић, кардиотреба подсетити
лог, док тор
и на то да се у
медицинских
Заводу, применаука и магира ради, све врстар кар ди - Телефон за
сте ле кар ских
ологије
са информације:
уверења издају
Института
013/21-90-900
за максимално
„Дедиње”.
два сата.
Суботом
И овог месеца су у Заспецијалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Ми- воду за клијенте осмишљетевски из панчевачке Оп- ни и нови пакети услуга по
ште болнице, ендокрино- изузетно повољним ценалошке др Гордана Вељо- ма, а више о томе, као и о
вић, такође из Опште бол- додатним погодностима конице. За прегледе из обла- је остварују сви који посести гинекологије задуже- дују лојалти картице Аутона је др Весна Новичић -центра „Зоки”, погледајте
Ђоновић из Дома здра- на рекламним странама нашег листа.
вља Палилула.
До дат не ин фор ма ци је
Као што је већ наглашено, сви набројани специ- можете добити на 013/21јалистички прегледи оба- 90-900 и 013/21-90-903,
вљају се само суботом, а а новости пратите и на
заказују се радним дани- сај ту www.zavodpanceма путем телефона 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
90-900 и 013/21-90-903. страници Завода. Д. К.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Човек се осећа отуђено и налази се у ситуацији да заправо нико нема потпуно разумевања за то што је неко дошао и рекао ’е, сад више не можеш да радиш то што си
радио последњих 30 година’, при чему не причамо само
о финансијама, него о свему осталом. А то је мој живот,
цео живот сам уложио у то да на тај начин не само зарађујем него бивствујем.
(Музичар Васил Хаџиманов, „Време”, 20. новембар)
* * *
Нико не схвата да иза речи култура стоје стварни људи
који имају своје породице и децу или можда мисле да су
деца културних радника културна и живе од ваздуха
или ми из културе немамо права на децу… Статус самосталног уметника врло чудно је решен законом у нашој
земљи. Локалним самоуправама је препуштено на вољу
да ли ће уплаћивати доприносе уметницима или не…
До пре неколико година плаћала се камата на камату, а
ја сам у једном периоду буквално била осиромашила од
Пореске управе, јер су камате биле дупло веће од дуга.
Да ли сам ја продала слику или нисам, то њих не занима. До дана данашњег сам дала око двадесет хиљада
евра на име доприноса и камата. Ми уметници, којима
локалне самоуправе неће да плаћају доприносе, морамо
држави све да исплатимо, а тржиште немамо, јер нас је
та иста држава замислила као некога ко са сликама испод пазуха иде од предузећа до предузећа и моли да му
се купи слика. Уметници буквално за све морају да иду у
Београд – ’све је тамо’. Централизација гуши креативност и повлачи за собом остајање у локалним оквирима,
а уметност тражи слободу.
(Уметница из Јагодине Јасмина Илић, „Данас”, 16.
новембар)
* * *
Ми смо ти терористи. Најпре себе тероришемо због разлика, а потом и друге. Ми снижавамо друге око нас да
бисмо створили илузију сопственог раста. То је толико
ружно, а уз то и глупо, јер се троши узалудна енергија.
Ем спадаш у мале народе, ем се залудно бавиш глупостима. То како живимо и како се понашамо често указује на неку озбиљну патологију. Ја овде живим, овде радим, овде ми је стало да се добро осећам. Ја свој живот
стварам, моји национи су унутар мене. Мене су те граничне и националне ограде престале давно занимати, ја
сам стварам своје светове.
(Глумац Горан Богдан, НИН, 19. новембар)
* * *

* * *
Ја сам већ предлагао да се установе културе изузму из
епидемиолошких мера и када је недавно скраћено радно време до девет сати. Позоришта не чине само глумци. Ту су и балетски играчи и оперски певачи. Они не
играју ни на шипци, ни за коцкарским столом. Ми сви
служимо духовности свога рода. Наша је обавеза да служимо народу и да и у овим тешким временима људима
пружимо неку врсту радости и бега од ове сурове стварности. Ако све ради до 18 сати, не значи да је и кретање
забрањено. Позориште има своје термине. Људи могу да
погледају представу и мирно се врате кући. Шта ту има
лоше?
(Глумац Воја Брајовић, „Данас”, 24. новембар)
* * *
Чини ми се да су често политичке елите и саме творци
говора мржње и да је то део њихове политичке стратегије. Довољно је отворити таблоиде и прочитати како се
противници, борци за људска права, новинари, па и
други народи, омаловажавају, вређају на најгрубљи начин, етикетирају као државни непријатељи… Ситуација
у државним институцијама, које опстају док се политичке класе смењују, још је гора. Нажалост, мало је истраживања, али кад би се, на пример, детаљно анализирало функционисање центара за социјални рад, сигуран сам да већина социјалних радника не би ни знала
да одговори на питања попут: шта је говор мржње, шта
је антициганизам…
(Историчар Милован Писари, „Време”, 20. новембар)
* * *
У земунској галерији „Стара капетанија” 13. октобра
уништена је изложба радова стрип-групе „Момци” из
деведесетих година прошлога века. У галерију је упало
петнаестак младића у фантомкама који су уништили
изложбу, бацивши притом и сузавац. Добро је што је саопштење Министарства културе и информисања о уништавању изложбе стрип-групе „Момци“ скинуто са сајта
те установе, али је лоше то што нова министарка није
рекла зашто је оно скинуто и што се није одредила према њему.
(Карикатуриста Марко Сомборац, „Бета”, 20. новембар)
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ПРЕДСТАВНИЦИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА О НАЈАВИ ВРХА ДРЖАВЕ

ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕШЕЊЕ –
ПЕТРОХЕМИЧАРИ ОЧЕКУЈУ БОЉЕ ПЛАТЕ
Прошлонедељне најаве државног врха о приватизацији „ХИП
– Петрохемије” представници
репрезентативних синдиката у
тој компанији оцењују као позитивне, јер сматрају да воде
ка бољој перспективи за даљи
рад те компаније, односно ка
већим платама и бољим условима рада.
Приватизација државне „Петрохемије” очекује се већ дуже
од десет година, каже за „Танјуг” Милан Шушњар из Синдиката инжењера и техничара
УГС-а „Независност”.
– Овог пута видимо да се иде
у правцу завршавања приватизације „Петрохемије”. Све је
урађено да би се та приватизација завршила на позитиван
начин. А то значи да „Петрохемија” после приватизације
настави да ради. У ком облику
и с колико запослених, показаће време – каже он.
Додаје да је наставак рада
„Петрохемије” најважнији, како

приватизација би то разрешила
– сматра он.
Додаје да је тренутно од 1.320
запослених 1.200 незадовољно
ситуацијом, док је само стотинак људи задовољно.
– Приватизација би то разрешила, јер би они који остају
радили за пристојне плате и у
пристојним условима, а они
који морају да оду то учинили
на културан и достојанствен
начин, и да „Петрохемија” почне да функционише на тржишним принципима – закључио
је он.

ОД ГУ БИ ТА ША
ДОБИТ НИК

– Ако нас они преузму, да то
буде као једна фабрика. Запослени очекују да добију накна-

ЦЕ НА 150 МИ ЛИ О НА ЕВРА?
Како сазнају „Новости”,
НИС ће највероватније да
инвестира у изградњу нове
фабрике за производњу полипропилена и преко овог
улагања, кроз докапитализацију, постаће већински
власник „ХИП – Петрохемије”. Вредност ове фабрике
износи између 100 и 150
милиона евра.
Извор овог листа каже да
би то би била размена између
за запослене, тако и за град
Панчево, а да је због дохотка и
прихода и држави битно да пословање ове компаније буде сигурно.
Бранко Рашета из Синдиката „Правда” за „Танјуг” каже
да је приватизација већ дуго
тег око врата „Петрохемије” и
додаје да још немају информацију о детаљима разговора с
руском страном.
– Сви синдикати ће се борити да то буде достојанствено и
за људе који ће можда морати
да оду, да ли природним одливом или због технолошког вишка, а и да људи који остану да
раде буду достојанствено плаћени и да њихов посао буде вреднован како треба – рекао је он.
Рашета каже да петрохемичари од приватизације очекују
да по условима рада и платама
буду изједначени с Нафтном
индустријом Србије, с којом су
и технолошки повезани.

две фирме по комерцијалном принципу. Изградња
фабрике полипропилена од
великог је интереса за саму
„Петрохемију”, јер ће тржишно боље да се ревалоризује пропилен, који се досад
као сировина продавао на
иностраном тржишту. С друге стране, РНП ће, кроз рад
постројења за дубоку прераду, такође имати веће количине пропилена за прераду.
ду за посао који раде – праведну и поштену – каже он.
Приватизацију као најбоље
решење за „Петрохемију” види

Новица Коцић из Самосталног
синдиката „Петрохемије”.
– Оно што очекујемо јесте
да се Влада Србије определи
за метод и начин приватизације и у складу с тим ће и синдикат радити на том плану –
каже он за „Танјуг”.
Коцић сматра да синдикати
у поступку приватизације највећи допринос треба да дају у
бризи за технолошки вишак и
будуће инвестиције у „Петрохемији”. Подсећа да се „Петрохемија” сада сваког дана исцрпљује јер остаје без кадра, зато
што радници због малих плата
и услова рада напуштају ту компанију.
– Имамо забрану запошљавања и не можемо да подигнемо зараде, што су два кључна
елемента да би „Петрохемија”
добро пословала и радила у
просперитету. „Петрохемија”
сада послује веома отежано, а

АМ БРУШ: ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА У НИС ШТО ПРЕ
Шандор Амбруш, бивши генерални директор „ХИП –
Петрохемије”, а сада представник државног капитала
у Надзорном одбору те компаније, заложио се за интеграцију „Петрохемије” у
НИС у што краћем року.
– Ако се то не деси, значи
да смо имали ко зна који пут
исказивање намера за „Петрохемију”, а без постигнутог
договора. Ако и овог пута буде тако, бићу разочаран.
Штета да пропадне једна тако добра фабрика као што је
„Петрохемија”, која може

бити много боља, на корист
свих – рекао је Амбруш у интервјуу за „Спутњик”.
Он је подсетио на то да је
„Петрохемија” радила све
време, била у врху извозника из Србије, а и сада је девети извозник. Према његовим речима, са интегрисањем петрохемијске производње НИС ће бити убедљиво највећи извозник из
Србије и убедљиво највећи
регионални нафтно-хемијски комплекс, па чак конкурентан и оним светски
значајним.

Спровођењем
Унапред
припремљеног плана реорганизације дугови „Петрохемије” су конвертовани. Србија и јавна предузећа власник су 76, НИС
21, а „Лукоил” три одсто
фабрике. Од губиташа „Петрохемија” је постала добитник. На крају 2018. године остварила је профит
од 37,9 милиона динара.
Ипак, после целих пет,
прошла година завршена
је први пут с минусом, који је износио 2,2 милијарде динара.
Током ковида „Петрохемија” је наставила да производи
уз до сада мањи број заражених, па синдикалци оцењују да
је ситуација под контролом.
Они наводе да компанија спроводи прописане мере, да кризни штаб свакодневно заседа и
да су запослени изузетно дисциплиновани.
„ХИП – Петрохемија” је највећи произвођач петрохемијских производа у Србији и значајна компанија хемијске индустрије у југоисточној Европи. Поред Панчева, где производи на две локације, има
погоне у Црепаји и Елемиру.
У интегрисаном петрохемијском комплексу могућа је производња више од 600.000 тона петрохемикалија годишње,
а ви ше од 80 про це на та
прихода остварује се извозом,
наводи се на компанијском
сајту.
„Петрохемија” је деценијама у врху извозника из Србије,
на листи десет највећих извозника често је једина српска
компанија, а више година уназад „Петрохемија” послује с добитком.
(Извор: „Танјуг”)

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР У ПАНЧЕВУ

Важност новог водовода
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић посетио је 25. новембра Панчево и с
градоначелником Александром
Стевановићем обишао место радова на изградњи друге фазе водоводне мреже у насељу Скробара, који треба да буду завршени до средине децембра. Овом
заједничком инвестицијом Покрајинског секретаријата и Града Панчева завршава се готово
комплетна водоводна мрежа у
градским месним заједницама.
– Јако је битно да становници Скробаре добију нову водоводну мрежу. Поред ове инвестиције, у току су радови на
изградњи канализационе мреже у Шарпланинској улици, коју такође суфинансира Покрајински секретаријат, у износу
од десет милиона динара. И ти

– Завршетком ових радова
ми ћемо створити услове да се
око 500 нових корисника прикључи на водоводну мрежу и
да добију пијаћу воду из градског водовода. Желим да напоменем да смо у току године
урадили и неколико атарских
путева, што је од изузетне важности за наше пољопривреднике и то ћемо наставити да
радимо уз одличну сарадњу с
Покрајинским секретаријатом.
Покрајински секретар је овом
приликом посетио и пољопривредно газдинство породице
Шкрбић у Јабуци.

Страну припремио
радови се приводе крају – рекао
је Божић.

Градоначелник је овом приликом изјавио:

Синиша
Трајковић
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ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА У РАФИНЕРИЈИ

КОНКУРС ЗА МЛАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

НИС ЖЕЛИ ДА УНАПРЕДИ ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Грађани забринути и
неповерљиви
Пројекат у потпуној
сагласности са
законском регулативом
Републике Србије
Компанија НИС је, у намери да унапреди постојеће стање животне средине, у складу са законском регулативом Републике Србије и позитивном светском праксом, иницирала извођење пројекта за изградњу новог
објекта за привремено складиштење
опасног отпада пред надлежним државним органима. Наиме, у Рафинерији нафте Панчево (РНП) већ постоји објекат за привремено складиштење опасног отпада, површине око 2.500
метара квадратних, лоциран наспрам
Блока 19, ограђен, означен и обезбеђен, али он не поседује употребну дозволу. На иницијативу НИС-а, очекује се да овај проблем буде решен.

Досадашња пракса
ове компаније јасно
показује да све
што раде, раде по
највишим стандардима
Након јавне расправе у граду се
„ускомешало јавно мњење” због овог
пројекта, међутим струка истиче да
разумеју забринутост грађана, али да
досадашња пракса ове компаније јасно показује да све што раде, раде по
највишим стандардима и у складу са
законом. Реализацијом пројекта за
изградњу новог објекта за привремено складиштење опасног отпада у
РНП-у се постиже потпуна усаглашеност за законском регулативом РС из
области планирања и изградње, што

пре свега подразумева исходовање
грађевинске и употребне дозволе објекта, као и са законском регулативом
РС из области управљања отпадом.
Извођењем пројекта биће обезбеђена
јединствена уређена локација за привремено складиштење опасног отпада, па овај еколошки пројекат представља даљи наставак унапређења заштите животне средине у РНП-у, што
је иначе постало правило у пословању прерађивачког комплекса НИС-а.
Рафинерија је модернизацију постројења и свој развој започела још
пре 20 година, пре свега реализацијом пројеката који су били усмерени
на смањење загађења и усклађивање
са законским обавезама Србије. Више од 150 милиона евра уложено је у
пројекте који су директно и индиректно везани за смањење загађења –
ваздуха, земљишта и воде.

Спречавање настајања отпада
У Рафинерији више не постоји опасан отпад који се генерише током редовног рада и редовног одржавања
постројења РНП-а, а који се не може
трајно збринути.
С поносом кажу да се управљање
отпадом у РНП-у врши тако да се
спречава његово настајање, односно у
случајевима када то није могуће избећи, примењују се технике за минимизацију његовог настанка (уз савремена технолошка решења, оптимално вођење процеса и високу обученост запослених).
Због планирања управљања отпадом у Србији у постројењима за које
се издаје интегрисана IPPC дозвола,
што је случај с РНП-ом, у складу са
Законом о управљању отпадом, обавезна је израда плана управљања отпадом. У делу овог документа који се
односи на индустријски опасан отпад
у Рафинерији наведене су врсте генерисаног опасног отпада, приказане су
планиране количине индустријског
опасног отпада за трогодишњи период за који је израђен план, као и планирани начини поступања с тим отпадом. Надлежни у НИС-у кажу да се

сав индустријски опасан отпад (осим
муљева, талога са дна резервоара и
одржавања погона и опреме и уљне
фазе које се на територији РНП-а одмах предају овлашћеном оператеру
на збрињавање у мобилном постројењу, а затим транспортује на третман
коинсинерације) привремено одлаже
у садашње складиште.
За сваку врсту опасног отпада обезбеђен је извештај (карактеризација),

Да млади остану на селу
Управа за аграрна плаћања објавила је бодовну листу по основу
пријава поднетих на конкурс за
остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку
мла дим по љо при вред ни ци ма у
2019. години. Њих 2.500 добиће
1.500.000 динара да унапреде своју сточарску, повртарску или воћарску делатност.

дом у РС овлашћеним за сакупљање,
транспорт и третман отпада, или у
ретким случајевима извози код њихових инопартнера, такође у својим
земљама овлашћеним за управљање
опасним отпадом у погледу третмана
/ трајног збрињавања.
Вреди истаћи и то да сваку испоруку, преузимање, сходно законској регулативи РС, прате документи о кретању опасног отпада (и/или у ретким

ШТА ЈЕ ШИ ШТА ЛО У РА ФИ НЕ РИ ЈИ?
„У претходном периоду НИС је
спровео неопходна испитивања
функ ци о нал но сти це во во да и
опреме воденом паром на новим
постројењима у ТЕ–ТО Панчево и
Рафинерији нафте Панчево. Ове
функционалне пробе неопходне
су у овој фази изградње ТЕ–ТО и
модернизације Рафинерије нафте
у Панчеву и изводе се у оквиру
обавезујућих безбедносних провера будућег стабилног рада нових постројења. У наредном периоду НИС ће извршити сличне
безбедносне провере и на новим
турбинама, па је и тада могуће
израђен од стране овлашћене и акредитоване лабораторије, на основу којег се касније одређује овлашћени
оператер за третман и начин трајног
збрињавања.

Под будним оком државе
Тренутни објекат за привремено складиштење опасног отпада налази се на
простору падираном непропусном бетонском подлогом, он је ограђен, обележен, закључан и обезбеђен како видео-надзором, тако и ватрогасном и
портирском службом 24 сата, а опасан отпад је спакован у пластичну
или металну амбалажу, у зависности
од типа отпада, и правилно обележен. Сав опасан отпад се у року од
годину дана од дана генерисања предаје оператерима за управљање отпа-

очекивати повремену појаву повећаног нивоа буке у зони утицаја Рафинерије.
„Важно је истаћи да спровођење ових активности нема континуитет који би се могао одразити негативно на здравље људи и стање
животне средине и молимо грађане Панчева да имају разумевања
за повремена епизодна повећања
нивоа буке, које ће омогућити будући стабилан рад постројења која
ће имати позитивне еколошке бенефите не само за Панчево већ за
целу Србију”, стоји у саопштењу
НИС-а достављеном „Панчевцу”.

Подносиоци пријаве који нису
међу изабранима имају право на
приговор у року од 15 дана од дана објављивања бодовне листе на
званичној интернет страници Управе. По коначности одлука о приговору Управа ће објавити коначну
ранг-листу уредних пријава поднетих на конкурс на званичним
интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде и Управе.

случајевима документи о прекограничном кретању отпада за које претходи и исходовање дозволе за извоз),
који се уредно попуњавају и архивирају у РНП-у. За свако кретање опасног отпада из РНП-а израђује се најава кретања надлежном државном
органу, као и пријављивање и евиденција на нивоу сваке године, истом
надлежном државном органу, Агенцији за ЗЖС РС.
На крају кажу да је РНП под сталним надзором инспекцијских државних органа РС у погледу контроле поступања по одредбама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине РС и Закона о управљању отпадом РС и подзаконских аката која ближе уређују поштовање обавеза из наведених закона.

НОВИ ВАУЧЕРИ
ЗА ОДМОР У СРБИЈИ

Држава издвојила новац
Буџетом за 2021. годину Влада Србије предвидела је издвајање 500
милиона динара за нову акцију субвенционисаног одмора у Србији,
што значи да ће основна квота која ће бити понуђена грађанима током на ред не го ди не из но си ти
100.000 ваучера у вредности од по
5.000 динара.
Угоститељи који намеравају да
се укључе у акцију током наредне
године морају што пре да се пријаве на листу угоститеља који примају ваучере Министарства за трговину, туризам и телекомуникације.

KОМПАНИЈА „GAZPROM ENERGOHOLDING SЕRBIA” ПОКЛОНИЛА ИГРАЛИШТЕ ДЕЦИ ПАНЧЕВА

Ослушкују потребе и конкретно делају
Дугогодишња сарадња
града и руског
енергетског дива

Нова сатница обедовања
У вртићима „Дечје радости” од 30.
новембра мења се сатница расподеле оброка малишанима. Како
стоју у обавештењу прослеђеном
родитељима, доручак ће бити од
8.30 до 9 сати, ужина од 11.30 до
12, а ручак од 14.30 до 15 сати.
Оброк воћа, према новом правилнику, биће у 15.30.

града и трудимо се да, у складу с тренутним могућностима, помогнемо колико можемо. И у наредном периоду
наставићемо с друштвено одговорном
политиком, јер је то део нашег пословања – рекао је Александар Варнавски, директор компаније „Gazprom
Energoholding Serbia TE–TO Pančevo”,
поводом отварање новог дечјег игралишта. Градоначелник Панчева Александар Стевановић у свом обраћању
на свечаном пресецању врпце и званичном отварању игралишта истакао
је да сви треба да будемо срећни због
поклона јер ће на новом и безбедном
терену за игру наши најмлађи суграђани уживати у свом одрастању.
– Лично, срећан сам јер компанија „Gazprom Energoholding Serbia”,
иако се и сама, као и сви ми, свако-

дневно суочава с последицама пандемије ковида 19, није одустала од
реализације пројеката друштвено одговорног пословања. Надам се да ћемо и у наредном периоду наставити
сарадњу у овој области. Показали су
да нису само послодавац у нашем
граду, него да су наши пријатељи и
да су веома социјално-друштвено одговорна фирма која има велике планове у Панчеву. А ми ћемо се као
град потрудити да помогнемо и будемо још бољи партнер – рекао је
градоначелник поводом свечаног отварања дечјег игралишта „Gazprom-a”
у Панчеву.
Следеће године почеће да ради парно-гасна термоелектрана у јужној индустријској зони у Панчеву. Реч је о
заједничком пројекту компаније

„Gazprom Ener go hol ding Ser bia” и
Нафтне индустрије Србије. ТЕ–ТО
Панчево ће бити електрана намењена за комбиновану производњу струје
и топлотне енергије у којој је основни енергент природни гас – једна од
малобројних еколошки најчистијих
врста горива.
У том савременом термоенергетском систему (укупна инсталисана
електрична снага износиће oкo 200
мегавати) биће примењена најмодернија парно-гасна технологија, која ће
омогућити да се обезбеди производња
еколошки чисте енергије. Вреди напоменути да је изградња овог термоенергетског система део развојног енергетског пројекта компаније „Gazprom
Energoholding”, која послује у оквиру
енергетског дива „Gazprom-a”.

Измене се односе на ручак, који
је до сада био пре поподневног
спавања малишана, тако да деца
која одлазе раније кући неће добијати овај обед. До ове измене је
дошло због усклађивања с Правилником о ближим условима и начинима остваривања исхране деце у
предшколској установи. Опште је
позната ствар да многи малишани
у својим породицама не ручају у
пола један, већ да им је тзв. главни оброк углавном између 13.30 и
15 сати.

Страну припремиo
ПРОМО

Још увек граде гасну електрану, али
су активни донатори и умногоме доприносе унапређивању панчевачког
друштвеног и социјалног живота. Купили су патике штићеницима Дома
за незбринуту децу „Споменак”, организовали су прославу 75. годишњице
ослобађања Панчева од фашистичких
окупатора и реновирали неколико
споменика посвећених њиховим сународницима који су у банатском блату погинули и за нашу слободу. У јеку
пандемије ковида 19, када су свака
маска или визир били благо, подржали су акцију ђака и професора панчевачке Машинске школе (правили су
визире за медицинаре, војску и полицију) и обезбедили 3Д штампач. Урадили су још штошта, а разлог је веома јасан – желе да помогну, јер су
друштвено одговорна компанија.
Списку подршке и донација Панчеву у среду, 25. новембра, придодата је
још једна ставка – дечје игралиште.
Малишани ће у паркићу код Градске
библиотеке, захваљујући компанији
„Gazprom Energoholding Sеrbia”, моћи
да се безбедно пентрају, провлаче, љуљају. Читав простор за игру поплочан
је гуменом подлогом, дебљине 4,5 центиметара, а мултикомпакт сет и љуљашка гнездо испуњавају све прописане безбедносне цертификате. Наравно, на простору се налази информативна табла на којој су јасно видљива
правила коришћења и неопходна ограничења. Све у свему, овакво игралиште Панчево није имало до сада.
– Љуљашка и тобоган су наш поклон
деци Панчева. Уређен је и опремљен
простор испред Библиотеке на иницијативу наших радника који живе овде.
Имамо јако добру сарадњу с локалном
самоуправом и ослушкујемо потребе

„ДЕЧЈА РАДОСТ” МЕЊА
ПРОТОКОЛ У ВРТИЋИМА

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Чувајте друге од себе

Пише:
др Мирослав Тепшић
Није потребно наводити много чињеница како би се доказало да је број лица инфицираних вирусом SARS-CoV-2
и другим респираторним вирусима у протеклом периоду
веома нарастао. Нажалост,
овај вирус је у великој мери
ушао и међу здравствене раднике, те је тиме веома отежано функционисање здравствених установа.
Поред препорука о ношењу заштитних маски и избегавању места с великим бројем људи, можда је најважнија мера ширење свести међу
оболелим лицима о неопходности чувања других од себе.
Интензиван кашаљ праћен повишеном телесном температуром или малаксалошћу највероватније ће проћи без већих тегоба код младих. Такав исход мења се у ситуацијама када постоји хронична
болест и већ изражене промене кардиоваскуларног и респираторног система. Нарушено функционисање организма и његових природних
одбрамбених механизама постаје веома погодан терен за
деструктивно дејство вируса
и опасно угрожавање здравља
и живота.
Поновићемо стога мере којих би требало да се придржавају лица с повећаним ризиком за озбиљну инфекцију. Често прање руку није довољно уколико не водимо рачуна да избегавамо додиривање уста, носа и очију. Ове
мере требало би употпунити

чишћењем и дезинфекцијом
површина и предмета с којима смо у контакту. Избегавање гужви и лица с повишеном телесном температуром и кашљем, као и држање дистанце од најмање једног метра нужни су поступци како би се умањили ризици заражавања. Кућне посете требало би ограничити
на оне неопходне, а залихе
хране и лекова требало би
да буду довољно велике како би се изласци у куповину
свели на најмању могућу меру. И да поновимо, уколико
имамо симптоме респиратор не ин фек ци је пра ће не
повишеном телесном температуром, кашљем, боловима
у мишићима и малаксалошћу, учи ни мо све да не
излажемо друге ризику од
заражавања.
Лечење инфекције требало би да препустимо лекарима, али то не значи да превен тив не ме ре не мо же мо
применити у кућним условима. Овом приликом скрећемо пажњу на витамине и
микроелементе чија је ефикасност доказана у одређеним студијама. Улога витамина Д постаје све јаснија у
регулацији имуносистема, поготово у покретању активности веома значајних Т-лимфоцита. Истовремено, овај
витамин штити организам од
алергија и аутоимуних болести. Минерал цинк показао
је ефикасност у SARS епидемији, која је имала високу
смртност, те се сматра оправданим његово коришћење и
у ак ту ел ној епи де ми ји
коронe. Сматра се да цинк
успорава улазак вируса у организам, његово размножавање, и да доприноси мањој
смртности од вирусне пнеумоније. Витамин Ц као снажан антиоксиданс доприноси добром функционисању
одбрамбеног система. Истраживање обављено у Кини гово ри о ма њем про цен ту
пнеумонијe изазване ковидом 19 код пацијената који
су примали овај суплемент у
већим дозама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Да бол нестане
као руком однесен
У случају главобоље, упале
мишића, реуматских и других болова, уместо лекова и
препарата из апотеке, можете употребити и облоге од лековитог биља. Ево оних које
су се у пракси показале као
најделотворније.
Облога против главобоље:
две кашике мајчине душице
и једну кашику лаванде прелијте с пола литра кључале воде. Поклопите и оставите да одстоји док се не прохлади. Мали комад
вате умотан у газу умочите у охлађену течност, исцедите и ставите на чело.
Против упале мишића: потребно је пола супене кашике сувог
камфора, трећина супене кашике слачице и по један литар терпентина, уља од сунцокрета и алкохола. Камфор и слачицу умешајте у терпентин, па додајте сунцокретово уље и алкохол (најбоље 65%). Добро промешајте пре употребе. Овим мелемом намажите болна места, а затим их превијте газом, фланелском или
вуненом тканином.
Против болова у раменима, лактовима и коленима: преко свежег лишћа кеља или белог купуса пређите стакленом флашом док
не исцедите мало сока. Ставите лишће на болно место и фиксирајте марамом.
Против реуматских болова: на један литар воде ставите по
једну шаку листа жалфије, цвета камилице, цвета и листа мајчине душице и листа винове лозе, па кувајте 10 минута. У процеђену течност умочите платнену крпу, оцедите је и топлу ставите на болно место. Преко тога ставите најлон и покријте ћебетом. Облог се држи сат времена, а по потреби се процедура може одмах поновити.
Против кожних чирева: у пола килограма отопљеног воска полако додајте два килограма меда и добро умешајте. Наносите
два пута дневно као мелем у завоју.

Петак, 27. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНДЕМИЈА И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

САЧУВАЈТЕ НЕРВЕ И ЗДРАВ РАЗУМ,
ТРЕБАЋЕ ВАМ И ПОСЛЕ КОРОНЕ
Пандемија изазвана новим коронавирусом у последњих годину дана потпуно је изменила
свет. На самом почетку, док
смо се с „невидљивим непријатељем” тек упознавали, у фокусу су биле последице које корона оставља на наше телесно
здравље. Нажалост, тада се врло мало говорило о менталном
здрављу и његовом очувању.
У међувремену су обављена
бројна истраживања која су доказала да утицај пандемије на
психу како појединих групација становништва, тако и целокупне популације, није уопште
занемарљив. Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” објавио је недавно резултате неких од тих
истраживања. Оно што смо само претпостављали на основу
субјективног осећаја, сада се са
сигурношћу зна: наше ментално здравље и те како трпи због
новонасталих околности и веома је важно да дамо све од себе
како бисмо га сачували.
Резултати анализа утицаја коронавируса на психу појединаца широм планете, које је
пре нео „Ба тут”, по ка зу ју да
стреса, анксиозности, нервозе,
страха и осталих негативних
осећаја и менталних тегоба нико ових дана није поштеђен:
подједнако пате и деца и одрасли и стари.
Примера ради, у Италији и
Шпанији родитељи су пријавили да је током мера затварања 77% деце имало проблеме
с концентрацијом, 39% је било
узнемирено и раздражљиво,
38% нервозно, док је 31% њих
имало осећај усамљености. Према подацима Уједињених нација, у Kанади је током пандемије 47% здравствених радника изразило потребу за психолошком подршком. Код 50%
здравствених радника у Kини
регистрована је депресивност,
док је различите облике анксиозности пријавило њих 45%,
а несаницу њих 34 одсто. У Пакистану се 42% здравствених
радника жалило на умерене,

а 26% на те же пси хо ло шке
проблеме.

Кад кућа постане тесна
У „Батуту” наводе да пандемија
узрокује психичке проблеме и
тегобе највећи делом код грађана старијих од 65 година који
су сами или се налазе у специфичним животним околностима.
Међутим, и породице с малом децом сусрећу се са изазовом у вези с тим како организовати простор и свакодневну
рутину и како унапредити комуникацију тако да буде прикладна за све чланове породице. У неким породицама поједини чланови сада имају мање
стрпљења за своје укућане, што
доводи до пораста стопе породичног насиља.
Истраживања показују и то
да је пандемија имала утицај
на појаву страха од инфекције, карантина или самоизолације и код људи који немају
историју менталних болести.

И службе разорене
У извештају „Батута” напомиње се да посебан изазов за очување менталног здравља, наравно, представља трауматично искуство изненадног губитка жи во та чла на по ро ди це,
чији је пратилац, неретко, и
ег зи стен ци јал на угро же ност
услед гу бит ка по ро дич ног
храниоца.

ОД ЊИХ ПО ТРА ЖИ ТЕ ПО МОЋ
• Бесплатна национална линија за психосоцијалну подршку у условима епидемије
ковида 19 Клинике за психијатријске болести „Др Лаза
Лазаревић”: 0800/309-309.
Број је доступан нон-стоп и
може се позвати са свих мобилних и фиксних мрежа.
• Институт за ментално
здравље: 063/72-98-260

– Kао последица свакодневне изложености бројним стресорима, у општој популацији
се појављују, поред доминантног учешћа стања страха, повећана заступљеност анксиозности, депресивности код свих
популационих група, а потом
и чешћа злоупотреба алкохола и дру гих пси хо ак тив них
супстанци. Нека истраживања
указују на посебно повећано
при су ство са мо по вре ђи ва ња
и су и ци дал ног по на ша ња –
наводе у „Батуту”.

ОВО МО ЖЕ ТЕ УЧИ НИ ТИ ЗА СВО ЈУ ПСИ ХУ
Стручњаци из „Батута” дали
су и низ препорука за очување менталног здравља.
Издвајамо најважније.
• Kако се живот током пандемије мења у већем или
мањем обиму, важно је да
се у ваше свакодневне активности уведу и неке нове
рутине, као што су вежбање,
чишћење, кување, читање
или контакти с пријатељима.
• Уколико вам је лакше, напишите план дневних или
недељних активности.
• Одржавање контакта с
другим људима представља
јако велики и значајан извор менталног благостања.
Зато држите физичку, али
не и социјалну дистанцу.
• Успоставите најлакши пут
контакта с породицом или
пријатељима, путем телефона или друштвених мрежа.
• Не потискујте негативне
емоције као што су осећање
узнемирености, беса, туге,
потиштености,
безнађа,
беспомоћности и очаја. Разговарајте о њима са члановима породице или са стручним лицима.
• Покажите саосећање за
људе који су оболели од
ковида 19. Не етикетирајте
оболеле као „жртве” или

„болеснике”. То су само људи који ће се након опоравка
вратити својим уобичајеним
активностима.
• Важно је да родитељи деце предшколског и школског
узраста не показују панику,
већ да разговарају о томе да
су уз њих сигурни, безбедни
и да их воле.
• Родитељи адолесцената
морају да знају да и деца у
том узрасном добу могу бити
анксиозна и забринута и да
је јако битно да успоставе
добру комуникацију с њима.

• Пружите емоционалну подршку старијим особама које
живе саме или с још неком
особом која је такође старија
или болесна.
• Помозите члановима породице с менталним поремећајима.
• Сваки претерани страх може да изазове психосоматске симптоме сличне грипу,
као што су повишена температура, малаксалост, узне-

миреност. Тиме подстичете
појаву паничног напада. Битно је да знате да нико никада
није умро од панике, нити
изгубио контролу над својим
мислима или понашањем.
Напади панике нису знак лудила или неке тешке болести.
• Усредсредите мисли на овде и сада без превише
разматрања „шта ако...” и
„шта би било...”, јер на тај
начин подстичете ширење
панике. Пожељно је рећи:
данас ћу дати све од себе да
ово превазиђем, а сутра ћу
бити још бољи/боља.
• Слободно време искористите за физичку активност,
на пример вежбе релаксације (радите вежбе истезања,
опуштања леђних мишића,
опуштања рамена и кукова).
• Важно је да, поред менталног, очувате и физичко
здравље, што подразумева
правилну и избалансирану
исхрану и унос течности.
• Избегавајте коришћење
дувана, алкохола и дрога
као стратегију за суочавање
са стресом.
• Пратите само проверене
информације које дају Министарство здравља и Институт
за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”.

(за младе и родитеље деце
до 18 година), 063/17-51150 (за особе старије од 18
година).
• Национална СОС линија за
превенцију самоубиства Министарства здравља Републике Србије и Клинике за
психијатријске болести „Др
Лаза Лазаревић”: 011/7777-000. Тим едукованих
професионалаца је свим заинтересованим грађанимa
доступан на овој линији 24
сата сваког дана.
• Бесплатну помоћ психолога можете добити и у
„Фејсбук” групи „ТУ СМО
Балкан”.
И док број особа којима је
потребан неки вид психолошке
подршке расте, агонију појачава то што таква помоћ неретко изостаје. Наиме, на основу истраживања које је спровела Светска здравствена организација у 130 земаља и које је
објављено 10. октобра, поводом обележавања Светског дана менталног здравља, установљено је, између осталог, да је
преко 60% земаља пријавило
прекиде у раду служби за ментално здравље током пандемије и да је ковид 19 имао разарајући утицај на приступ услугама менталног здравља, те да
је хитно потребно повећање доступности, као и приоритет у
финансирању ових врста услуга.

Како је у Србији
Kада је у питању Србија, захваљујући УНИЦЕФ-у, богатији смо
за јединствено истраживање о
утицају пандемије коронавируса на породице с децом.
Истраживање је показало да
је отприлике петина мајки/старатеља пријавила погоршање
менталног здравља, исто као
и физичког, током две последње недеље уочи анкете. Потребу да потражи помоћ психолошког саветовања у току
епидемије имало је четири одсто мајки и старатеља деце.
Приближно половина оних којима је та врста помоћи била
потребна успела је и да је добије, док трећина у томе није
успела. Доживљаји улоге роди тељ ства/ста ра тељ ства код
мајки/старатеља током трајања епидемије су различити.
По ло ви на мај ки/ста ра те ља
тврди да нема разлике у односу на период пре епидемије, 36% наводи да им родитељство/старатељство теже пада, док је 15% при ставу да се
лакше сналазе у улози родитеља/старатеља.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 27 НОЕМВРИ 2020 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. НОВЕМБРА 2020.

„Плодовите на
еден даб” во
Качарево
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НИУ „МИИЦ“ СТАНА ЧЛЕН НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА МЕДИУМИ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ДРУШТВО НА НАЈГОЛЕМИТЕ
Новинско издавачката установа
Македонски информативен и издавачки центар , поточно весникот
„Македонска виделина”, најстариот и највлијателен македонски весник во Србија, е нов член на Српската асоцијација за медиуми. На седницата на Управниот одбор, врз основа на препораките што оваа куќа
ги доби од водечките медиумски куќи, официјално беше одобрена апликацијата за полноправно членство,
што претставува голем успех и гордост за НИУ „МИИЦ“ затоа што
тие ја препознаа работата, енергијата и трудот. во овој медиум, како и она што е најважното - можноста за понатамошен напредок.
Оваа издавачка куќа со седиште во
Панчево, која има долга и богата
традиција, се смета за една од националните институции на Македонците во Србија поради својата репутација и влијание. Читателството на
списокот се состои главно од граѓани од средна класа и со високо образование. Во својата историја, оваа
институција соработувала со многу
важни културни и научни дејци.
„Македонска виделина“ со нови
додатоци

Според профилот, денес „Македонска виделина“ припаѓа на месечно
списание кое се придржува до висо-

ко професионалните новинарски
стандарди, весник кој негува култура
на дијалог и слобода на изразување.
На списокот има неколку специјализирани редовни додатоци, а
меѓу нив се истакнува и додатокот
за деца. „Ѕуница“, додаток за млади
„Македон“, списание за литература,
уметност и култура „Видело“, како и
многу специјални изданија или книги што колегиумот ќе избере да ги
објави под името на овој издавач.
Организација за почит

Здружението за медиуми е основано
во 2003 година, на основачкото собрание, на кое присуствуваа над 40
претставници на издавачки куќи,
весници, ТВ компании и радио станици. Меѓу нив беа и главните уредници и директорите на куќите: Политика, Новости, ТВ БК, Данас, Глас јавности, Блиц, ТВ Пинк, Време, Телеграф, ТВ 5, Студио Б, Свет, Нин, Палма плус, Б92, Вести и други. . Првиот
извршен директор и основач беше
Зоран Папиќ (долгогодишен директор на Новости и Вести), а здружението е основано со поддршка на Комерцијална банка. Прв претседател
на Управниот одбор беше Манојло
Вукотиќ, а потпретседатели беа Славица Николиќ Чорбиќ и Момчило
Ѓорговиќ, додека Дарко Рибникар беше прв претседател на Надзорниот
одбор. Деловното име на здружение-

ЗДРУЖЕНИЕТО ПАРТНЕР НА АМБАСАДИТЕ
За кратко време, Здружението ги
собра околу себе најважните медиумски куќи и наскоро стана репрезентативно деловно здружение на
медиумската индустрија во Србија.
Медиумското здружение беше признато како партнер за разговор и
деловна соработка од многу членови на дипломатската заедница во
Србија, вклучително и амбасадо-

рите на Германија, Финска, Јапонија, Норвешка, Данска, Русија,
Франција, Велика Британија, САД и
други. Во следните години, интересите на членовите на Здружението
за медиуми беа профилирани во
насока на индустријата на издавачи
на вести и новински агенции, така
што членовите беа претежно издавачки компании.

то беше „Здружение на издавачи на
весници и електронски медиуми”.
Целите на Здружението се трајно
подобрување на условите за деловно
работење на издавачките куќи во
весниците, новинските агенции и
портали на сите платформи, имплементација на најновите достигнувања од областа на медиумската индустрија, покренување законски
иницијативи за подобро регулирање на медиумската индустрија,
трајно, дополнително стручно образование на вработените во меди-

претставува интересите на нејзините
членови во областа на спроведување
истражување на пазарот и примена
на добиените резултати.
Здружението исто така организира
едукација и дополнително стручно
образование на вработените во издаваштво во весници и електронски
медиуми, стручни семинари, собири, изложби, промоции и сл. кои се
посветени на најновите случувања и
трендови во индустријата за издаваштво на весници, електронски медиуми и сродни индустрии. Покрај
тоа, ги следи најновите трендови на
техничко и технолошко ниво и информира за можностите за нивна
примена, ги претставува интересите
на Здружението во контакт со слични организации во светот.

Поезија во срцето
и душата
» страница VII

Соработка со академијата
Дојче Веле

умската индустрија, соработка со
исти или слични медиумски организации од земјата и светот.
Со цел да ги постигне своите крајни
цели, Здружението особено ги застапува интересите на членовите и издавачите на весници, новински агенции
и портали кон јавните претпријатија
чии услуги се користат, како и оние
од областа на маркетинг активностите, како и во врска со давателите на
суровини и опрема од областа на
објавување весници, графички и
електронски медиуми. Исто така, ги

Секако од особено стратешко значење за Новинско издавачката установа„Македонски информативен и издавачки центар“ е соработката со
Академијата Дојче Веле и ОБСЕ, но
и со сите други партнери: ЕНПА,
Министерството за култура и информации, Кабинетот на министерот за иновации и технологија, Развој, Амбасадата на Сојузна Република Германија во Белград, ИРЕКС,
Академија ДВ, ИАА, ИАБ, ОБСЕ,
Секретаријатот за спорт и млади,
како и со деловни членови, МК Група, Мој киоск, Нелт, Интеса банка,
НИС, Директ медиум ...
Ова е важно затоа што овој малцински медиум ќе се развива особено
успешно со друштвото на најдобрите и највлијателните фактори на медиумската сцена, со јасна цел куќата
да биде во избраното друштво на
Европската асоцијација на малцински и регионални јазици (MIDAS) и
на некои други важни организации,
за што подетално ќе се зборува во
идните изданија.
Озрен Симјановски

Националниот
совет ги
наградува
најдобрите
» страница VIII
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НИУ „МИИЦ“ СИГУРЕН ПАРТНЕР

ПРЕМИЕРА НА ФИЛМОТ ЗА ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

Македонскиот издавач
– безбедно пристаниште

„ПЛОДОВИТЕ НА ЕДЕН ДАБ“ ВО КАЧАРЕВО

НИУ „Македонски информативен и издавачки центар“
ДОО од Панчево ги информираше своите читатели дека
оваа медиумска институција
е успешно сертифицирана од
најпознатата и најзначајна
агенција за кредитен рејтинг
Quality Rating Europe, чија основна дејност е обезбедување
анализи за деловни податоци
и услуги за проценка на деловните активности врз основа на методологијата за
оценување Q Rating.
Q Rating обезбедува анализи
и сертификати во Србија,
Црна Гора, БиХ, Велика Британија, Австрија и Германија.
Quality Rating Europe работи
според системот на анализа и
презентација на информации
за деловното работење на економските субјекти и врз основа на детални анализи и методологии. Патем, оваа платформа беше развиена во 2015 година во САД, и врз основа на
јавно достапни финансиски
извештаи, ја анализира кредитната способност на компанијата и доделува рејтинзи кои
се движат од највисокиот Q до
најнискиот Н.
Q Rating за оценување за
утврдување на кредитен
рејтинг на деловен субјект се
заснова на неколку комбинации на статистички модели на
јавно достапни информации.
Некои од главните параметри
што се користат при анализата на кредитната способност
на компанијата се: активност,
ликвидност, број на вработени, средства и број на години
на работење на компанијата,
добивка и приход, проверка
на блокадите на сметките, како и судски постапки.
Една од иновативните и
единствени функции на платформата Q Rating се достигнувања, односно пиктограми
што им се доделуваат на деловните субјекти врз основа на
постигнатите деловни резултати во изминатиот период од
12 месеци. Тие претставуваат
сликовити симболи на деловните резултати на компанијата
и се создадени со цел да ја претстават целата деловна активност на една компанија во графичка форма, и најважните

Гледачите беа
трогнати
Филмот се снимаше
три години

информации што треба да се
истакнат, така што идните потенцијални партнери на компанијата ќе имаат увид во бизнисот на брз и лесен начин.
Од оваа медиумска институција велат:
- Во време на големи иновации, кога сè во бизнисот се
случува брзо, кога секој може
лесно да стигне до клиентите
преку Интернет, единствениот начин да се издвоите од
толпата и потенцијалните
клиенти да не изберат нас е да
веруваме во нашиот квалитет.
Кога велиме квалитет, покрај
квалитетот на услугата, важно
е да им покажеме дека сме стабилна компанија, безбедна компанија што ги почитува роковите, нејзините вработени, законите на земјата во која работи
и сите други фактори на успешна и здрава компанија. Оваа
сертификација и позиционирањето што го добивме, секако
не издвојува од масовната конкуренција и со тоа дополнително ни помага полесно и
побрзо да стекнеме доверба со
идните партнери и претставува
дополнителен поттик за нашата
работа и напредок.
Q-оценка, популарно познат како Q-рејтинг, е мерка за
бренд, славна личност, компанија или забавен производ
(како што е телевизиско шоу)
што се користи во САД. Колку е поголема оценката Q,
толку повеќе се цени субјектот или лицето меѓу оние кои
се запознати со темата. Q
рејтингот и другите варијанти првенствено ги користат
индустриите за рекламирање,
маркетинг, медиуми и односи
со јавноста.
М. Х.

КУД „ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ„ ПРИВРЕМЕНО
ЈА ПРЕКИНА РАБОТАТА

Здравјето на децата
е најважно

Кон средината на октомври
годинава, во Младинскиот
центар во Качарево се одржа
премиерата на документарниот филм „Плодовите на еден
даб”, во организација на Центарот за заштита и афирмација на македонската традиција и посебност „Тоше Проески“ од тоа место. Во согласност со протоколите за организирање јавни настани донесени од Владата на Србија,
бројот на гледачи беше ограничен и беше задолжително
да се почитуваат препорачаните мерки: носење заштитни
маски, одржување на пропишаната физичка оддалеченост
и дезинфекција.
Продукција на
македонскиот Совет

Љиљана Најдовска, директор
на Центарот за заштита и
афирмација на македонската
традиција и посебност „Тоше
Проески”, на почетокот на
премиерата рече:
- Ова е дел од активностите организирани под покровителство на Националниот
совет на македонското национално малцинство во

Србија, во рамките на манифестацијата „70 години од
доселувањето на Македонците во Војводина“, но за филм
со ваков квалитет требаше
време. Сепак, по неколку години упорност, филмот е завршен и ќе можете да го гледате вечерва.

размислуваме за тоа како секој од нас ја носи својата татковина на различен начин и
кажува нешто поразлично.
Делови од нивното културно
и духовно наследство и начинот на живеење, придонесуваат за местото или општеството во кое тие постојат. Ова

Г-ѓа Најдовска зборуваше и
за заедничкиот живот на 26
различни национални заедници во Панчево, за тоа како
повеќе не се прават јасни разлики меѓу луѓето, обичаите,
културата и традицијата, туку дека тие се вметнати во заедничката култура, традиција
и обичаи карактеристични за
овие простори.
- Кога размислуваме за
мултиетничка заедница, прво

создава повеќе бои кои ја сликаат оваа слика на нашиот соживот, културна размена и
социјализација, како вредности што треба да се негуваат - вели Љиљана Најдовска.
Потомци на имигранти
во солзи

Машките солзи се тешки, а на
крајот на филмот, токму тоа се
случи: завладеа тишина, се слушаа само воздишки придруже-

ни со солзи. Еден од гледачите,
Живко Петковски, посочува:
- Кога ја добив поканата за
премиера на документарниот
филм „Плодови на еден даб“,
не знаев што ме чека. Сепак,
првите снимки веќе навестуваа дека тоа ќе биде интересно
и возбудливо. Како одминуваше филмот, моето срце чукаше сè побрзо. Ми се чинеше
дека сето ова ми се случува. Се
сетив на изреката на дедо ми
Арсо и татко Никола. Тој период од нивниот и од нашите
животи го споменуваме многу
години. Од голема сиромаштија, со напорна работа во ковачницата, со вечерно школување и плата на службеник, се
создадоа услови за скромен,
но исполнет живот.
Сега, кога ги нема, ни остануваат само слики и приказна
за наследството на мојот дедо. Кога некогаш ќе го фатеше
носталгија, ќе побараше од
баба ми чаша ракија, а јас ќе
му ги кажев стиховите „Огин
го гори Брезово Македонијо“
и тој ќе плачеше. Ние ги паметиме тие времиња со голема
почит, а сега со овој филм, сè
ќе остане напишано за идните генерации. Благодарам
многу на сите што учествуваа
во реализацијата на филмот.
Живко заклучува: „Нека е
вечна љубовта во родот македонски“.
Jиjана Најдовска

НИУ „МИИЦ“ ЧЛЕН НА ГАРАНТНИОТ ФОНД

Добредојдовте во членство на клубот на пријатели
Склучен договор за
соработка
Гарантниот фонд на автономната покраина Војводина е
основан на 18 декември 2003
година со одлука на покраинското собрание. Задачата на
Фондот е да го олесни пристапот до финансискиот пазар и
да обезбеди поповолни услови за заеми од оние што ги
нудат банките. Фондот ја
спроведува оваа задача преку
својата главна активност - издавање гаранции на банките
како средство за обезбедување на уредна отплата на банкарските заеми.
Главната мисија на Гарантниот фонд на АП Војводина
е зголемување на работниот
и животниот стандард, под-

инамичен и рамномерен регионален развој на покраината во согласност со Националната стратегија за економски развој на Република
Србија, основање, почеток и
развој на економски субјекти, како и извоз и подобрување на нивната конкурентност чии што се основувачи
жени и млади. Фондот ја финансира интеграцијата на
малцинските заедници, како
и бегалците, протераните и
раселените лица.
Врз основа на Договорот за
деловна соработка помеѓу
Новинско здавачката установа „Македонски информативен и издавачки центар”
д.о.о. и Гарантниот фонд на
АП Војводина, Нови Сад, што
овој Фонд го склучува со компании кои се членки на Клу-

бот на пријатели, членовите
ќе имаат на располагање разни поволности за време на
финансиско работење и осигурување поврзани со активности на правни лица и претприемачи, како и придобивки при набавка на опрема и
суровини.
- Преку споменатото членство ни стануваат достапни

разни известувања и информации што можат да бидат
важни за извршување на нашите деловни активности, а
сигурни сме дека во блиска
иднина ќе ги видиме плодовите на овој договор што го постигнавме - велат од управата
на „Македонскиот информативен и издавачки центар”.
Озрен Симјановски

НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ РАБОТАТ СО НАМАЛЕН КАПАЦИТЕТ

Можно намалување на буџетот за 20%
Опстанокот на
одредени совети под
знак на прашалник

К у л т у р н о - у м е т н и ч к от о

друштво „Васил Хаџиманов“
од Јабука, најстарото здружение кое ја негува македонската
традиција, песна и танц, ги
информираше своите членови
дека поради моменталната
здравствена состојба во Република Србија, привремено
ќе ја прекине работата, најверојатно се додека траат ладните зимски месеци кога и коронавирусот е и најактивен. Како што се наведува, раководството на КУД-от, како и
уметничките раководители,
одржаа состанок со претставниците на Националниот совет на македонското нацио-

нално малцинство, кој е главен покровител на овој ансамбл, на кој разговараа за сите можности и опции пред да
се усвојат најновите мерки на
државниот штаб за здравствени кризи. На овој состанок беше одлучено да се прекине работата на почетокот на ноември до стекнување на услови.
Сите членови на друиштвото,
како и оние кои се заинтересирани за запишување и изучување на македонски народни
песни и игри, можат да бидат
информирани за понатамошните чекори преку Фејсбук страницата на ова културно-уметничко друштво.
М. М.

На крајот на октомври, националните совети на националните малцинства во
Србија добија писмо од Канцеларијата за човекови и малцински права во кое ги известуваат дека според Уредбата
на српската влада од април
годинава го намалила субвенционирањето на буџетските
средства на сите државни јавни корисници, тела и организации, односно директни буџетски корисници за 20 проценти за тековната година.
Исто така, Националните
совети се информирани дека
нема да ги добиваат планираните средства во идниот период, односно сè додека не се
донесе новиот Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетот на Република Србија. Во писмото од
Канцеларијата, кое во меѓувреме престана да постои за-

тоа што стана составен дел од
новоформираното Министерство за човекови и малцински права и социјален
дијалог, понатаму се наведува
дека од надлежното Минис-

Реагирајќи на оваа вест, националните совети на националните малцинства во
Србија одржаа итна онлајн
седница на Координацијата
на националните совети со

терство за финансии двапати
било побарано да ги исклучи
националните совети на националните малцинства од
оваа регулатива. , и дека од
ова министерство им било
кажано дека ќе го разгледаат
овој предлог пред донесувањето на споменатиот закон.

само една точка на дневниот
ред. Што да се стори беше
главното прашање на оваа
конференција, имајќи предвид дека таквата одлука, бидејќи се однесува на тековната фискална година, ќе ги доведе повеќето национални
совети во многу незавидна

ситуација, а некои совети ја
објавија можноста за целосно
запирање со работа, поради
оваа одлука. Едно од општите
мислења беше дека за време
на пандемијата, советите
имале зголемени финансиски
трошоци, пред се во областите на образование и информирање, а исто така и поради
набавка на заштитна опрема
и средства за дезинфекција.
Заклучок на Координацијата
е да се испрати писмо што е
можно поскоро и да се побара
прием на координативната
делегација со сегашната премиерка, со цел да се побара
ревидирање на оваа одлука и
да се најде можност да се
овозможи нормална работа
на повеќето национални совети.
Решението за овој проблем
сè уште се очекува, а според
претставниците на одредени
совети, сè уште постои надеж
дека намалувањето на дотациите за нивната работа сепак ќе биде помало од планираната сума.
К. В.

Мултијезички додатак у недељнику / Мултијазичен додаток во неделникот

на македонском језику / на македонски јазик
У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 27. НОВЕМБРА 2020. / ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 27 НОЕМВРИ 2020
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НИУ „МИИЦ” ПОСТАО ЧЛАН АСОЦИЈАЦИЈЕ МЕДИЈА

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК У ДРУШТВУ НАЈВЕЋИХ
Новинско-издавачка установа „Македонски информативни и издавачки центар”, тачније новине „Македон ска ви де ли на”, нај ста ри ји и
најутицајнији македонски лист у Србији, нова је чланица Асоцијације
медија Србије. На седници Управног
одбора, на основу препорука које је
ова кућа добила од водећих медијских кућа, званично је одобрена молба за пријем у пуноправно чланство,
што за НИУ „МИИЦ” представља заи ста ве ли ки успех и по нос, јер су
препознали рад, енергију и труд који се улаже у овај медиј, као и оно
што је најважније – могућност даљег
напретка.
Ова издавачка кућа са седиштем у
Панчеву, која има дугу и богату традицију, због свог угледа и утицаја сматра се и једном од националних институција Македонаца у Србији.
Читалачку публику листа чине углавном средње ситуирани и високообразовани грађани. У својој историји ова
институција је сарађивала с многобројним значајним културним и
научним ствараоцима.
„Македонска виделина” с новим
додацима
По профилу, данас „Македонска виделина” спада у месечни магазин који се
држи високопрофесионалних новинар-

ских стандарда, лист који негује културу дијалога и слободу изражавања.
Лист има више специјализованих
редовних додатака, а међу њима се
посебно издвајају дечји додатак „Дуга”, додатак за младе „Македон”, часопис за књижевност, уметност и културу „Видело”, као и мноштво
посебних издања односно књига које
колегијум одабере да се објаве под
именом овог издавача.
Организација за поштовање
Асоцијација медија је основана давне 2003. године, на оснивачкој скупштини којој је присуствовало преко
40 представника новинско-издавачких кућа, ТВ компанија и радио-станица. Међу њима су били главни и
одговорни уредници и директори
кућа: „Политика”, „Новости”, ТВ БК,
„Данас”, „Глас јавности”, „Блиц”, ТВ
„Пинк”, „Време”, „Телеграф”, ТВ 5,
„Студио Б”, „Свет”, НИН, „Палма
плус”, Б92, „Вести” и други. Први
извршни директор и оснивач је био
Зоран Папић (дугогодишњи директор „Новости” и „Вести”), а удружење је основано уз подршку Комерцијалне бан ке. Први пред сед ник
Управног одбора био је Манојло Вукотић, потпредседници су били Славица Николић Чорбић и Момчило
Ђорговић, а Дарко Рибникар је био
први председник Надзорног одбора.

АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА ПАРТ НЕР AМБАСАДА
За кратко време Асоцијација је
окупила око себе најзначајније
медијске куће и убрзо постала репрезентативно пословно удружење медијске индустрије у Србији.
Асоцијацију медија су, као партнера за разговор и пословну сарадњу, препознали и многи чланови
дипломатске заједнице у Србији,
међу којима су амбасадори Не-

Пословни назив удружења је био Асоцијација новинских издавача и електронских медија.
Циљеви удружења су перманентно
унапређивање услова пословања новинско-издавачких кућа, новинских
агенција и портала на свим платформа ма, им племента ција најновијих
достигнућа из области медијске инду стрије, покрета ње за конодав них
иниција тива за боље регу лиса ње

мачке, Финске, Јапана, Норвешке, Данске, Русије, Француске,
Велике Британије, САД и други. У
годинама које су следиле интереси чланова Асоцијације медија су
се профилисали у правцу индустрије новинских издавача и
новинских агенција, па су и чланови претежно биле издавачке
компаније.

области медијске индустрије, стална
и додатна стручна едукација запослених у медијској индустрији, сарадња са сличним или истоветним
медијским организацијама из земље
и света.
Ради остваривања својих циљева
удружење нарочито заступа интересе
чланова и новинских издавача, новинских агенција и портала према јавним
предузећима чије се услуге користе,
као и оне у области маркетиншких активности, те у односу на понуђаче
репроматеријала и опреме у области
новинског издаваштва, графичке

опреме и електронских медија. Такође, заступа интересе својих чланова
у области спровођења тржишних
истраживања и примене добијених
резултата.
Удружење организује и едукацију и
допунско стручно образовање кадрова у новинско-издавачкој делатности
и делатности електронских медија,
стручне семинаре, скупове, изложбе,
промоције и сл. посвећене најновијим збивањима и трендовима у оквиру новинско-издавачке индустрије,
електронских медија и сродних грана. Уз то, прати најновије трендове на
техничко-технолошком нивоу и информише о могућностима њихове
примене, заступа интересе Асоцијације у контакту са сличним организацијама у свету.
Сарадња и са „Дојче веле”
академијом
За Новинско-издавачку установу
„Македонски информативни и издавачки центар” од посебног стратешког значаја засигурно јесте и сарадња са „Дојче веле” академијом и
ОЕБС-ом, али и са свим осталим
партнерима, а то су: ЕНПА, Министарство културе и информисања, Кабинет министра за иновације и технолошки развој, Амбасада Савезне
Републике Немачке у Београду, IREX,
IAA, IAB, ОЕБС, Секретаријат за
спорт и омладину, као и „МК груп”,
„Мој киоск”, „Нелт”, Банка „Интеза”,
НИС, „Директ медија”...
То је важно јер ће се овај мањински медиј посебно успешно развијати
у друштву најбољих и најутицајнијих
чинилаца на медијској сцени, с јасним циљем куће да се у догледној
будућности нађе у пробраном друштву Европске асоцијације листова на
мањинским и регионалним језицима
(MIDAS), као и у још неким битним
организацијама, о чему ће бити више
речи у наредним издањима.
Озрен Симјановски
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НИУ „МИИЦ” ПОУЗДАН ПАРТНЕР

ПРЕТПРЕМИЈЕРА ФИЛМА О ДОСЕЉАВАЊУ МАКЕДОНАЦА

Македонски издавач –
сигурна лука

„ПЛОДОВИ ЈЕДНОГ ХРАСТА” У КАЧАРЕВУ

НИУ „Македонски информативни и издавачки центар” д.
о. о. из Панчева обавестио је
своје читаоце да је та медијска
установа успешно цертификована од стране најпознатије и
најзначајније бонитетне куће
„Quality Rating Europe”, чија је
основна делатност пружање
услуга анализирања пословних
података и оцењивања привредних субјеката на основу „Q
Rating” методологије.

„Qуалитy Rating” пружа анализе и цертификате у Србији,
Црној Гори, БиХ, Великој Британији, Аустрији и Немачкој.
„Quality Rating Europe” функционише по систему анализе и
презентације информација о
пословању привредних субјеката, а на основу детаљних анализа и методологија. Иначе,
ова платформа је развијена
2015. године на простору САД
и она на основу јавно доступних финансијских извештаја
анализира бонитет предузећа и
додељује оцене које се крећу од
највише Q до најниже Н.
„Q Rating” методологија за
одређивање оцене кредитног
реј тин га пословног су бјек та
заснива се на више комбинација статистичких модела јавно доступ них ин фор маци ја.
Неки од главних параметара
који се користе у анализама
бонитета привредног друштва
су: делат ност, ли квидност,
број запослених, имо ви на и
број година пословања предузећа, добит и приходи, провера блокада рачуна, као и судских поступака.

Једна од иновативних и јединствених функција платформе „Q Rating” јесу достигнућа,
тј. пиктограми који се додељују пословним субјектима на
основу резултата остварених у
пословању у протеклом периоду од 12 месеци. У питању су
сликовни симболи резултата
пословања предузећа који су
креирани с циљем да целокупно пословање једне фирме буде представљено у графичком
облику, а да најбитније
информације буду истакнуте како би будући потенцијални партнери
предузећа имали увид у
пословање привредног
субјекта на брз и једноставан начин.
Из ове медијске установе поручују:
– У времену великих
иновација, када се у бизни су све брзо од вија,
када путем интернета
сви могу лако доћи до
клијената, једини начин
да се издвојимо из масе
кон ку рен ци је и да потен ци јални клијенти
изаберу баш нас, јесте да
верују у наш квалитет.
Када кажемо квалитет, поред
самог квалитета услуге, битно
је да им покажемо да смо стабилна и сигурна фирма која
поштује рокове, своје запослене, законе државе у којој послује и све остале чиниоце једне
успе шне
и
здраве
компаније. Овај цертификат и
позиционирање које смо добили си гур но нас издва ја ју из
масе конкуренције и тако нам
додатно помажу да лакше и
брже освојимо поверење с будућим партнерима и представљају даљи подстрек за наш
рад и напредак.
Q оцена, позната као „Q Rating”, јесте мерење познатости
и при влач но сти брен да, по зна те лич но сти, ком па ни је
или производа за забаву (нпр.
телевизијска емисија), које се
користи у Сједињеним Државама. Што је Q оцена већа, то
су предмет или особа више цењени међу онима који су свесни теме. Q оцене и друге варијанте првенствено користе
ин ду стри је
огла ша ва ња,
маркетинга, медија и односа
с јавношћу.
М. Х.

КУД „ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ”
ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИО РАД

Здравље деце најпрече

Гледаоци били ганути
Филм сниман
три године
Средином октобра ове године
у Дому омладине у Качареву
одржана је претпремијера документарног филма „Плодови
једног храста” у организацији
Центра за заштиту и афирмацију македонске традиције и
јединствености „Тоше Проески” из тог места. У складу с
протоколима за организовање
јавних догађаја које је усвојила Влада Србије, број гледалаца је био ограничен и обавезно је било поштова ње
препоручених мера: ношење
заштитних маски, одржавање
прописане физичке дистанце
и дезинфекција.
Продукција македонског
савета
Љиљана Најдовска, директорка Центра за заштиту и афирмацију македонске традиције
и посебности „Тоше Проески”,
рекла је на почетку премијере:
– Ово је део активности организованих под покровитељством Националног савета македонске националне мањине
у Србији, у оквиру манифестације „70 година од досељавања
Македонаца у Војводину”, али
за филм овог квалитета требало је времена. Ипак, након неколико година истрајности,
филм је завршен и моћи ћете
да га погледате вечерас.
Госпођа Најдовска је такође го во ри ла о за јед нич ком
животу 26 различитих националних заједница у Панчеву,

о томе како се више не праве
ја сне раз ли ке из ме ђу љу ди,
обичаја, културе и традиције,
већ су они уклопљени у заједнич ку кул ту ру, тра ди ци ју и
оби ча је ка рак те ри стич не за
ово подручје.
– Када размишљамо о мултиетничкој заједници, прво помислимо како свако понаособ
носи своју отаџбину на другачији начин и говори нешто
другачије. Делови њиховог културног и духовног наслеђа и
начина на који живе доприносе месту или друштву у којем
постоје. Тако се ствара више
боја које сликају ову слику нашег суживота, културне размене и социјализације, као вредности које треба неговати –
каже Љиљана Најдовска.

Потомци досељеника у
сузама
Мушке сузе су тешке, а по завршетку филма управо то се и
догодило: настала је тишина,
чули су се само уздаси испраћени сузама. Један од гледалаца, Живко Петковски, истиче:
– Када сам добио позив за
премијеру документарног филма „Плодови једног храста”, нисам знао шта ме чека. Међутим,
први снимци већ су наговештавали да ће бити занимљиво и узбудљиво. Како је филм трајао,
срце ми је куцало све брже и брже. Чинило ми се да се све то
мени догађа. Сетио сам се изреке мог деде Арса и оца Николе.
Већ дуги низ година спомињемо тај период њиховог и нашег
живота. Од великог сиромаштва

уз мукотрпан рад у ковачници,
уз вечерње школовање и чиновничку плату створили су се
услови за скроман живот, али
пун задовољства. Сад кад их више нема остале су нам само слике и прича о наслеђу мог деде.
Кад би га некада сустигла носталгија, тражио би од моје баке чашу ракије, ја бих му говорио стихове „Огин го гори
Брезово Македонијо”, а он би
плакао. С великим поштовањем
се сећамо тих времена, а сада
ће са овим филмом све остати
записано за будуће генерације.
Хвала пуно свима који су учествовали у реализацији филма.
Живко је закључио: „Нека
љубав у македонском роду буде вечна”.
Љиљана Најдовска

НИУ „МИИЦ” ЧЛАН ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА

Добродошлица у чланство клуба пријатеља
Закључен и споразум
о сарадњи
Гаранцијски фонд Аутономне
Покрајине Војводине основан
је 18. децембра 2003. године на
основу одлуке покрајинске
скупштине. Задатак Фонда је
да олакша приступ финансијском тржишту и обезбеди
повољније услове кредитирања
од оних које нуде банке. Овај
задатак Фонд реализује кроз
своју основну делатност – издавање гаранција банкама као
средства обезбеђења уредног
враћања банкарских кредита.
Основна мисија Гаранцијског фонда АП Војводине је пораст запослености и животног

стандарда, динамичнији и
уравнотеженији регионални
развој покрајине у складу с Националном стратегијом привредног развоја Републике Србије, оснивање, почетак рада и
развој привредних субјеката,
као и унапређење њихове конкурентности. Фонд финансира
интеграцију мањинских заједница, као и избеглих, прогнаних и расељених лица.
На бази споразума о пословној сарадњи Новинско-издавачке установе „Македонски
информативни и издавачки
центар” д. о. о. и Гаранцијског
фонда АП Војводине Нови Сад,
који овај фонд иначе закључује
с компанијама које су чланови

клуба пријатеља, чланови ће
на располагању имати различите погодности приликом
финансијског пословања и
осигурања у вези с делатностима правног лица и предузетника, као и погодности приликом набавке опреме и
репроматеријала.
– Кроз поменуто чланство постају нам доступна различита

обавештења и информације
које могу бити значајне за обављање наше пословне делатности, те смо сигурни да ће се
у блиској будућности видети
плодови овог споразума који
смо постигли – кажу из менаџмента фирме „Македонски
информативни и из давачки
центар”.
Озрен Симјановски

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДЕ СА СМАЊЕНИМ КАПАЦИТЕТОМ

Могуће умањење буџета за 20 одсто
Опстанак појединих
савета под знаком
питања

Кул турно-умет ничко дру штво „Васил Хаџи манов” из
Јабуке, најстарије друштво које негује македонску традицију, песму и игру, обавестило је
своје чланове да ће због актуелне здравствене ситуације у
Републици Србији привремено обуставити рад, највероватније све док трају хладни зимски
месеци,
када
је
коронавирус и најактивнији.
Како се наводи, руководство
КУД-а, као и уметнички руководиоци, одржали су састанак
с представницима Националног савета македонске нацио-

налне мањине, који је и главни покровитељ рада овог ансамбла, и размотрили све могућно сти и оп ције и пре
доношења најновијих мера државног здравственог Kризног
штаба. На овом састанку је одлучено да се рад обустави почетком новембра до даљег.
Сви чланови друштва, као и
заинтересовани за упис и учење македонских народних песама и игара, могу се о даљим
корацима обавештавати преко
„Фејсбук” странице овог културно-уметничког друштва.
М. М.

Крајем октобра национални савети националних мањина у
Србији добили су допис Канцеларије за људска и мањинска права у којем су обавештени да је Уредбом Владе Србије
од априла ове године, због актуелне пандемије, умањена дотација буџетских средстава
свим државним јавним корисницима, органима и организацијама, односно директним
буџетским корисницима за 20
одсто за текућу годину.
Такође, национални савети
су обавештени да до даљег неће добијати предвиђене дотације, односно све док се не донесе нови закон о изменама и
допунама Закона о буџету Републике Србије. У допису Канцеларије, која је у међувремену престала да постоји јер је

постала саставни део новоформираног Министарства за људска и мањинска права и дру-

Реагујући на ову вест, нацио нал ни са ве ти на ци о нал них
мањина у Србији одржали су

штвени дијалог, даље се наводи
да је у два наврата од надлежног Министарства финансија тражено да се из ове уредбе
изузму национални савети националних мањина, те да им је
из овог министарства речено
да ће пре доношења поменутог
закона
размотрити
овај
предлог Канцеларије.

хитну онлајн седницу Координације националних савета са
само једном тачком дневног
реда. Шта предузети, било је
главно питање на овој седници, с обзиром на то да би оваква одлука, будући да се одно си на те ку ћу фи скал ну
годину, већину националних
савета довела у врло незавид-

ну ситуацију, а неки савети су
најавили и могућност да због
овакве одлуке потпуно престану да раде. Једно од општих
мишљења је било да су савети
у то ку пан де миј ских усло ва
имали и појачане финансијске издатке, пре свега у областима образовања и информиса ња, а и због ку по ви не
заштитних средстава и дезинфицијенаса. Закључак Координације је да се најхитније
упути допис и затражи пријем
делегације Координације код
актуелне премијерке, како би
се зах те ва ло пре и спи ти ва ње
ове одлуке и нашло решење да
се омогући нормалан рад већине националних савета.
Разрешење овог проблема се
још увек очекује, а према речима представника појединих
савета, постоји нада да ће умањење дотација за њихов рад
ипак бити мање од предвиђеног износа.
К. В.

V

Петак, 27. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

МЛАДИ ПЕСНИЦИ ИЗ ПАНЧЕВА: ДУШАН ДОЈЧИНОВСКИ

УДРУЖЕЊЕ РВИ И ППБ

ПОЕЗИЈА У СРЦУ И ДУШИ

Сви на бранику
отаџбине

Македонски језик учи
како не би морао да
буде превођен
Свет маште и
креативности
Душан Дојчиновски, двадесетосмогодишњи економиста из
Панчева, љубав према писаној
речи гаји још од детињства. Као
дете из мешовитог брака, од мајке Српкиње и оца Македонца, у
својој кући паралелно је осећао
присутност обеју култура – и
српске и македонске. У овом
кратком разговору откривамо
како један млади песник види
део својих корена и покушавамо
да одгонетнемо да ли се културе
и језик међусобно испомажу.
На питање које су сличности
и разлике између две културе
Душан одговара:
– Од малих ногу се у мојој
кући причало на српском, али
захваљујући тати, као и његовим родитељима, који су се доселили током колонизације из
Македоније у село Јабуку, стекао сам утисак да између српске и македонске културе постоји много више сличности
него разлика. И један и други
народ умеју срчано да се веселе, воле музику, песму и целокупан свој фолклор. Присуствовао сам великом броју
концерата на којима су своје
нумере изводиле велике звезде
из Македоније. Такође, глумачке представе и остале свечаности где су били заступљени представници овог народа
изазвале су у мени велико поштовање и дивљење према Македонији и њеном народу, који
сматрам једнако и својим.
Он додаје да је његово интересовање за писање почело још
у основној школи приликом
рада на писменим задацима из
српског језика и књижевности.

Највише би се обрадовао када
наставница омогући да имају
слободну тему као опцију. Тада
је његов свет маште и креативности долазио до изражаја. Већ
онда је схватио да ће му папир
и оловка бити основно средство

показивања емоција, које на
други начин можда не би могао тако сликовито да искаже.
Ствара на једном језику
Душан пише на српском језику, али је последњих година у
процесу учења македонског.
– Сматрам да ће требати доста времена да научим да мислим на македонском, како бих
дошао до тога да на њему могу
и да пишем. Кажем то зато што
сматрам да је свака песма најлепша на језику на коме је написана и, ма колико преводилац био добар, превод не може
у потпуности да донесе емоцију која је исказана у оригиналу. Због тога и настојим да
учим македонски језик као свој

други матерњи језик – каже
млади песник.
Он додаје да је до сада написао неколико десетина песама и
да је приметио како се кроз њих
појављује више различитих тема,
али да се за сваку од њих везује

једна од основних људских емоција, као што су: љубав, срећа,
туга, сета... Песме које су се највише допале онима који су их
читали јесу оне у којима задире
у суштину душе, која некад воли, некад пати, а некад жели да
каже нешто што је дуго тишти.
Захваљујући сарадњи с људима из Националног савета

Македонаца и НИУ „МИИЦ”,
у мају прошле године његова
прва песма, „Очи боје лешника”, објављена је и преведена
на македонски језик у часопису „Македонска виделина”.
Том приликом је гостовао и на
РТВ-у Панчево, што, како сам
каже, за њега представља велику част и охрабрење да настави даље.
Жеља за збирком поезије
Панчевачки поета има интересантне планове за будућност.
Истиче да је протекле две године успео да упозна велики
број истакнутих песника из
Панчева и околине, који су
препознали таленат и потенцијал у његовим песмама. Он
сматра да ће ускоро доћи време када ће широј публици моћи да представи и своју прву
збирку поезије.
– Свака нова песма коју напишем је једна нова степеница која ми помаже да изградим
себе као песника. У јулу прошле године наступио сам на
манифестацији „Дани дружења” у Старчеву, где сам први
пут осетио контакт с публиком
током казивања двеју мојих песама. Тај осећај је заиста посебан. Морам да нагласим да све
слободно време користим за
читање поезије и учење јер, да
би неко писао поезију, мора поезију и да чита и да непрестано трага за оним што је скривено у њој – завршава Душан
своју причу.
М. В.

НАЈ ТА НА НИ ЈЕ ЕМО ЦИ ЈЕ
Душан Дојчиновски каже:
– Мом темпераменту највише одговара поезија, тако да
је она моја страст. Служи ми
за исказивање најтананијих
емоција и слободно могу
рећи да је свака песма коју

напишем врло лична и да
описује један тренутак или ситуацију из мог приватног живота. Сматрам да је поезија
пронашла мене, јер ми помаже да тренутке највеће среће
или туге преточим у стихове.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДРЖАВНОГ ПРАЗНИКА

ДАН РЕВОЛУЦИОНАРНЕ БОРБЕ

Дан устанка Македоније

У част слободе

Због актуелне ситуације ове
године је Дан македонског
устанка у Другом светском рату прослављен на потпуно алтернативан начин. Национални савет, као и организације
МНМ у Србији и Панчеву, до
сада су Дан устанка обележавали организовањем свечаних
академија, одржавањем пригодних скупова и полагањем
венаца.
Сада је прослава празника
била усмерена ка медијским
мрежама и штампи. Објављивани су адекватни текстови о
празнику како би се припадници македонске заједнице, али и
сви остали грађани, присетили
великих жртава које су наши
преци поднели на овај светли
датум. Поједине организације
су ипак осмислиле и друге алтернативне начине прославе
празника. Примера ради, удружење „Вардар” из Качарева поводом овог историјског датума
организовало је пројекцију
филма „Плодови једног храста”.
Почетком устанка против
фашизма у Македонији сматра

се напад који је Прилепски
партизански одред „Гоце Делчев” извео у Прилепу 11. октобра 1941. Партизани су били
подељени у три групе: прва је
напала бугарску полицијску
станицу, друга затвор, а трећа
је имала задатак да искључи
телефонске и електричне
инсталације.
На подручју Студене Воде 12.
октобра 1941. године формиран је Кумановски (Козјачки)
партизански одред, а на подручју Менкове Колибе – Партизански одред Карадак. Иако
је активност ових првих партизанских одреда била скромна,
она је иницијални окидач за наставак борбе за ослобођење од
фашистичког окупатора.
Овај устанак је наставак традиције македонског слободољубивог народа, који је овекове чен у по бунама Карпоша,
Разловеча, Кресна и Илиндена, али и у напорима за социјално и национално ослобођење уло же ним у бал канским
рато ви ма и Пр вом светском
рату.
О. С.

Овај велики пра зник ма кедонски народ слави поводом
оснивања организације Унутрашња македонска револуционарна борба у Солуну, где су
се 23. ок тобра 1893. го дине
шесторица младића окупила у
кући солунског књижара Ивана Хаџи Николова како би поставили темеље ономе што ће
постати симбол борбе Македонаца за слободу. На овај дан
oснивачи Христо Та тарчев,
Даме Груев, Петар Поп Арсов,
Иван Ха џи Николов, Антон
Димитров и Христо Батанџиев формирали су завереничку
групу.
Организација се борила за
ослобођење Македоније самостално, без спољне помоћи.
Формирање МРО значило је
почетак организованог македонског револуционарног покрета, који је кроз Илинден
1903. године и Републику Крушево, а затим кроз НОБ, резултирао стварањем модерне

независне македонске државе.
У политичком смислу, борба за
аутономију значила је формирање независне државе и стога
23. октобар симболизује континуитет македонске борбе за
независност.
Због важности овог историјског догађаја, Влада Републике Македоније у част празника установила је награду „23.
октобар”. Додељује се као највише признање за дугогодишња достигнућа у области науке, културе, образовања,
заштите и промоције државних
интереса, вредности и културно-историјског наслеђа Македоније. Македонци у Србији
традиционално годинама славе овај празник полагањем свежег цвећа испред бисте Гоцета
Делчева у Јабуци. Због пандемијске ситуације, ове године
празник је обележен објављивањем чланака и релевантних
текстова на онлајн мрежама.
К. В.

У организацији,
поред Срба, и
Македонци, Мађари,
Словаци, Роми…

Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих
бораца (скраћено РВИ и
ППБ) из Панчева недавно је
организовало још једну хуманитарну акцију у којој је, заједно са 72. специјалном бригадом
из
Панчева
и
Удружењем за неговање традиције 51. механизоване бригаде, помогло свом члану Октавијану Секешану. Он живи
у тешком здравственом и материјалном стању, па су му
обезбедили неопходну белу
технику, коју је донирала
Фондација „Српски борац”.

су јој били најпотребнији и за
своју државу дали животе. На
овом споменику се налазе
имена 89 погинулих из Панчева.
На челу овог удружења, које има чланове припаднике
српског народа, али и Македонце, Мађаре, Словаке, Роме и све остале народе и нације који живе и раде у
Панчеву, налази се Новица
Дукадиновски из Качарева.
Он је један од многих грађана Панчева који се одазвао
позиву да брани државу у којој живи. Новица на ратишту
бива рањен и враћа се у своје
родно место Качарево као
ратни инвалид.
И поред свега тога, он наставља да ради и да се бори
за борце и борачка питања:
2010. године бива изабран за
председника Удружења РВИ
и ППБ Панчево, откад се ова
организација, с Новицом на

Удружење РВИ и ППБ
основано је 2010. године и активно се бави неговањем тековина, али и решавањем
проблема ратних војних инвалида и породица погинулих
бораца. Сарађује са свим
сродним удружењима у граду, као и с локалном самоуправом града Панчева. Удружење РВИ и ППБ активно
учествује на свим културним
манифестацијама и обележавањима важних датума везаних за град Панчево и Републику Србију. Они сваке
године обележавају један за
њих јако битан дан, 16. октобар, јер је тог дана у последњем рату, 1991. године, на
славонском ратишту погинуло пет Панчеваца у истом дану. Сваке године са свим члановима и породицама ових
погинулих хероја одлазе до
споменика палим борцима,
полажу цвеће и присећају се
својих најмилијих, који су се
одазвали својој држави када

челу, успешно труди да помогне сваком борцу. Да се не
би заборавили борци који су
погинули у ратовима од 1991.
до 1999. године, Новица је заједно са својим члановима,
крајем 2019. године, објавио
ауторску спомен-књигу „Сачувајмо од заборава наше
Панчевце”. На овај начин он
је покушао да отргне од заборава све грађане Панчева који су положили живот за земљу у којој живе. У овој
спомен-књизи налазе се сва
имена, фотографије, као и
кратка биографија свих погинулих бораца из Панчева.
Поред свих ових активности, Новица је дугогодишњи
активиста македонске националне заједнице у Републици Србији, а у актуелном мандату је и члан Националног
савета Македонаца у Србији.
Однедавно је и председник
македонског удружења „Никола Карев”, са седиштем у
Панчеву.
М. В.

Заједно прослављају
најбитније датуме
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„АЈВАР ИЗАЗОВ” ЗА МАКЕДОНЦЕ У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ
Учешће Македонаца
из Јабуке, Качарева,
Београда, Ниша...
Јесен је увек право време за
припрему зимнице било које
врсте. Свуда се припремају разни специјалитети, од крајње
хладног севера до привлачног
и топлог југа. Асортиман је широк, почев од многих врста киселих краставаца, млевеног
или куваног парадајза, киселог
купуса, преко слатких програма, џемова, мармелада и слатких, па све до његовог величанства – ајвара.

Ајвар се одувек сматрао
најпожељнијом зимницом у

нашим крајевима. Не постоји
особа која у животу није пробала ајвар, а већина велича овај
производ и једноставно га
обожава.
Премда је овај такозвани домаћи кавијар, како га многи
доживљавају, традиционалан
за јужне и источне делове бивше Југославије, парадокс је да
су неке северне земље патентирале овај јесење-зимски производ још пре десетак година.
Упркос овој чињеници, до данданас, највише у сеоским срединама, готово да нема куће у
којој се не припрема ајвар.
Међутим, све је више и градских домаћинстава која спремају ову посластицу. Следећи ову
чињеницу, Национални савет
македонске националне мањине у Србији, са седиштем у Панчеву, осмислио је наградну игру
под називом „Ајвар изазов”, али
она се, за разлику од већ познате „Изађи ми на теглу”, не одиграва уживо, већ се дешава на
друштвеним мрежама.
Онлајн оцењивање
Наиме, у складу с пандемијском ситуацијом и борбом против коронавируса, Савет је путем друштвених мрежа упутио
јавни позив свим македонским
организацијама или члановима

АЈ ВАР ИЛИ НЕ ИЗ „ИЛИН ДЕ НА” ЈА БУ КА
Познато је да се најбољи ајвар прави у Македонији, а
ајвар се прави само од паприке, уља, соли и мало шећера. Користимо паприку
средње величине. Паприке
добро оперите, обришите и
ставите да се пеку. Добро их
испеците са свих страна, а
затим ставите у врећу да се
оцеде преко ноћи.
Следећег дана ољуштите и
самељите исцеђену паприку
на машини за млевење. Када завршите млевење паприке, мало подмажите
шерпу уљем, а затим ставите
паприке у шерпу за пржење.
Шерпу с паприком ставите
на шпорет и мешајте, а исто-

времено загрејте уље у другој шерпи. Додајте загрејано
уље у шерпу са ајваром неколико пута у интервалима
од двадесетак минута. Непрестано мешајте. Пржите
ајвар од два до три сата од
првог кључа. Ајвар је готов
кад видите дно шерпе. Пола
сата пре краја пржења ставите тегле у рерну на 100
степени да се загреју. Пред
крај пржења додајте со и
шећер.
Врућ ајвар сипајте у тегле.
Чврсто затворите тегле и
вратите их у рерну на 75 степени још један сат. Оставите
тегле у рерни док се потпуно
не охладе. Пријатно!

АЈ ВАР ВЕ СЕ ЛЕ ИЗ БЕ О ГРА ДА
Састојци су: црвена паприка
– 30 килограма; осам патлиџана; литар уља; осам кашика шећера; четири кашике
соли. Количина може бити
променљива.
Припрема: Оперите паприке и припремите их за
печење. Испећи и ољуштити
на уобичајени начин. Очишћене и ољуштене паприке,
заједно с патлиџанима, оста-

вљају се да се оцеде преко
ноћи. Следећег дана се мељу у машини за млевење
меса. Ставите уље у шерпу и
загрејте. У загрејано уље додајте млевену паприку и патлиџан. Пржите ајвар уз
непрестано мешање док кашика не почне да оставља
траг. Када је ајвар пржен,
ставите га у чисте, стерилисане и топле тегле.

ЗЕ ЛЕ НИ АЈ ВАР ЉИ ЉЕ ИЗ КА ЧА РЕ ВА
Неки га зову зелени ајвар,
неки зелени пинђур, а неки
малиџано. Али није важно
како га зову, важно је да је
врло укусан. Како то припремити? Потребни састојци су:
патлиџан – четири килограма; печене зелене паприке –
четири килограма; сунцокретово уље – литар; сирће –
150 до 200 милилитара; шећер – 200 грама; сенф – 150
грама; соли по жељи.
Припрема: Испеците патлиџане и паприку. Оставите
заједнице да фотографишу своје активности на припреми ове
посластице у својим домовима
или удружењима и да, наравно, објаве своје рецепте за

их да се охладе, а затим их
ољуштите и очистите паприке од семенки. Самељите их
у машини за млевење меса.
Загрејте уље, па додајте
млевену паприку и патлиџан. Пржите их око сат и по.
На крају пржења додајте
сирће, сенф, со и шећер.
Сирће додајте у зависности
од укуса, јер неки желе да
буде киселије, а други да је
мање кисело. Избор је на
вама.

припремање ајвара. Аутори рецепата или фотографија које
добију највише лајкова путем
друштвене мреже „Фејсбук”
биће награђени.

Према речима организатора овог занимљивог такмичења, идеја је да се отргну од забо ра ва ста ри ре цеп ти за
припрему ајвара, али и да на
крајње безбедан и здрав начин
припадници македонске националне заједнице у Србији
и чланови македонских организација међусобно покажу ко
је бољи, а притом се и забаве
док припремају ајвар за своје
најмилије.

На званичној „Фејсбук” страници Националног савета стоји:
„Гласајте лајком за најбољу фотографију и рецепт за традиционални македонски ајвар који су
припремили Македонци из Србије. Најбољима следи награда.”
Како бисмо овој занимљивој
игри дали и наш допринос, али
и да бисмо вам пренели до сада строго чуване тајне, преносимо вам неке од старих
рецепата.
О. Симјановски

ције Македонаца на државном
нивоу у Србији. Иван Сингартијски из организације „ОМО
Пирин” говорио је о ефекту
споразума с Бугарском и правима МНМ у тој земљи. Георге
Пападакис из организације
„Виножито” говорио је о утицају Преспанског споразума на
МНМ у Грчкој.
У завршном делу дебате Борче Величковски је предложио
организовање Балканске конференције македонских националних заједница у Србији,
што су остали учесници здушно прихватили. Закључено је
да треба започети припреме за
тај догађај, који би на крају резултирао формирањем одређене међународне организације
македонских националних заједница, као и дијаспоре, како
би се Македонци широм света
самоорганизовали и сачували
свој идентитет.
У дебати су учествовали и
представници МНМ из Швај-

царске, Француске, Канаде,
Америке, Аустралије и други.
Расправа је снимљена и, одмах
након што је уређена, постављена је на „Јутјуб”, па дебату
у целости можете видети ако у
претраживач укуцате: дијаспората за македонцките работи.
А. Д.

ОДРЖАНА ОНЛАЈН ДЕБАТА

О македонским стварима
Македонци из Србије
најорганизованији у
Европи
Балканска
конференција
Македонаца у Србији
Октобра ове године у трећој
епизоди дебатне серије „Дијаспора о македонским стварима”
одржана је дебата која се бави
питањима, изазовима и проблемима с којима се суочава македонска национална мањина
(МНМ) из данашње перспективе. Питања су колико је функционална македонска дипломатија у вези са МНМ, постоји ли
интерес међу македонским институцијама за сарадњу са
МНМ, какав је ефекат Преспанског споразума на Македонце у
Eгејској Македонији, као и ефекат споразума с Бугарском на
Македонце у Пиринској Македонији, а тема је била и поређење права која уживају Македонци у Албанији с правима
Албанаца у Македонији.
Редослед дебата био је следећи: Борче Величковски –
МНМ Србија, Иван Сингартијски – МНМ Бугарска, Никола
Ђурђај – МНМ Албанија, Георге Пападакис – МНМ Грчка.

Будући да Никола Ђурђај није
био у могућности да учествује
у овој расправи да би говорио
о МНМ у Албанији, организатори дебате су одлучили да наставе тему о овој МНМ у другој епизоди, која је одржана
средином новембра.
Сваки учесник – говорник у
дебати имао је десет минута
резервисаних за презентацију.
Концепт дебате био је један сат
говора говорника и један сат
интерактивне дебате с коментарима и питањима гостију.
Расправа дала много
одговора
Трибину је отворила организаторка и модераторка Ана Дукоска кратким уводом. Сврха
дебате била је проналажење решења за бар део проблема с којима се МНМ тренутно суочава у земљама у којима живи.
У расправу су укључени следећи подаци: колики је број
Македонаца као део МНМ у земљи у којој живе учесници дебате, постоје ли школе на македонском језику, постоје ли
цркве у којима се одржава служба на македонском језику,
постојe ли закони који регулишу права заједнице, да ли постоје македонски медији
(новине, ТВ канали или слично), како су организовани као

заједница, да ли посећују македонске државне институције, да ли имају контакт и сарадњу с Министарством спољних
послова Републике Македоније које је надлежно за МНМ.
Говорило се и о томе да ли активно учествују у изборном процесу у Републици Македонији,
да ли имају помоћ матичне државе и о многим другим темама, као што су успеси које су као

заједнице до сада постизали. У
закључном делу су предложена
решења за превазилажење истакнутих проблема и изазова.
Македонци из Србије
предложили сусрет
Борче Величковски, председник Националног савета македонске националне мањине у
Србији, као први говорник,
представио је модел организа-

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

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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МЛАДИ ПОЕТИ НА ПАНЧЕВО: ДУШАН ДОЈЧИНОВСКИ

ЗДРУЖЕНИЕ НА РВИ И ППБ

ПОЕЗИЈА ВО СРЦЕТО И ДУШАТА

Сите во одбрана
на татковината

Го учи македонскиот
јазик за да не мора
да се преведува

давачки центар , во мај минатата година, неговата прва песна - „Очи во боја на лешникот“
беше објавена и преведена на
македонски јазик во списанието „Македонска виделина“. По
тој повод тој гостуваше во РТВ
Панчево, што, како што вели,
за него е голема чест и охрабрување да продолжи.

Свет на
имагинацијата и
креативноста
Душан Дојчиновски, млад
дваесет и осумгодишен економист од Панчево, има љубов кон пишаниот збор уште
од детството. Како дете од мешан брак, од мајка Србинка и
татко Македонец, во својот
дом тој го чувствувал присаството и на двете култури српската и македонската. Во
овој краток разговор, откриваме како еден млад поет гледа на делот од своите корени
и се обидува да открие дали
културите и јазикот си помагаат едни на други.
На прашањето кои се сличностите и разликите помеѓу двете култури, Душан одговара:
- Од рана возраст во мојата
куќа се зборуваше српски, но
благодарение на татко ми, како и на неговите родители кои
за време на колонизацијата се
преселија од Македонија во селото Јабука, добив впечаток
дека има многу повеќе сличности отколку разлики помеѓу
српската и македонската култура. Двата народа знаат да се
радуваат од срце, ја сакаат музиката, песната и севкупниот
свој фолклор. Присуствував
на голем број концерти на кои
големите sвезди од Македонија ги изведуваа своите песни. Исто така, актерските претстави и другите свечености
каде беа претставени претставниците на овој народ, кај
мене предизвикаа огромна почит и восхит кон Македонија и
нејзиниот народ, кој го сметам
подеднакво и за сопствен.
Тој додава дека неговиот
интерес за пишување започнал во основно училиште додека работел на писмени задачи на српски јазик и литерату-

Желба за збирка на
поезија

ра. Тој бил најсреќен кога наставникот ќе им дозволел да
имаат слободна тема како опција. Тогаш неговиот свет на
имагинацијата и креативноста излегувал во прв план. Веќе
тогаш сфатил дека хартијата и
моливот ќе бидат неговото основно средство за покажување емоции што инаку, на подруг начин не би можел да ги
изрази толку сликовито.
Создава на еден јазик

Душан пишува на српски
јазик, но последните години
тој е во процес на изучување
на македонскиот јазик.
- Мислам дека ќе ми треба
многу време за да научам да
размислувам на македонски
јазик, за да можам и да пишувам на него. Тоа го велам затоа што сметам дека секоја
песна е најубава на јазикот на
кој е напишана, и колку и да е
добар преведувачот, преводот не може целосно да ја донесе емоцијата изразена во
оригиналот. Затоа се обидувам да го научам македонскиот јазик како втор мајчин
јазик - вели младиот поет.

Тој додава дека досега напишал неколку десетици песни и дека забележал дека низ
нив се појавуваат неколку
различни теми и како со секоја од нив е поврзана една од
основните човечки емоции,
како што се: љубов, среќа, тага, нажаленост ... Песните
што најмногу им се допаднаа
на оние што ги читаа се оние
во кои таа ја допира суштината на душата која понекогаш
сака, понекогаш страда, а понекогаш се обидува да каже
нешто што одамна ја мачи.
Благодарение на соработката со луѓето од Националниот
совет на Македонците и македонскиот информативен и из-

Поетот од Панчево има интересни планови за во иднина.
Тој посочува дека во изминатите две години успеал да се
сретне со голем број истакнати поети од Панчево и околината, кои ги препознале талентот и потенцијалот во неговите песни. Тој верува дека
наскоро ќе дојде време кога ќе
може да ја претстави својата
прва збирка на поезија пред
пошироката публика.
- Секоја нова песна што ја
пишувам е нов чекор што ми
помага да се изградам како
поет. Во јули минатата година
настапив на настанот „Денови на пријателство“ во Старчево, каде за првпат почувствував контакт со публиката
додека рецитирав две мои
песни. Тоа чувство е навистина посебно. Она што треба да
го нагласам е дека го користам целото слободно време да
читам поезија и да учам, затоа што за да може некој да
пишува поезија, тој мора да
чита поезија и постојано да
бара што се крие во неа - ја завршува Душан својата приказна.
М. В.

НАЈСУПТИЛНИТЕ ЕМОЦИИ
Поезијата најмногу одговара на мојот темперамент,
па затоа е и мојата страст.
Ми служи за изразување
на најсуптилните емоции и
слободно можам да кажам
дека секоја песна што ја
пишувам е многу лична и

ДЕН НА РЕВОЛУЦИОНАРНАТА БОРБА

Ден на востанието на

Во чест на слободата
Овој голем празник македон-

1941 година. Партизаните биле поделени во три групи:
првата ја нападнала бугарската полициска станица, втората затворот, а третата имала
задача да ги исклучите телефонските и електричните инсталации.
На 12 октомври 1941 година
формиран е и партизанскиот
одред Куманово (Козјак) во
областа Студена Вода, а партизанскиот одред Карадак е формиран во областа Менкова Колиба. Иако активноста на овие
први партизански одреди била
скромна, таа била почетна активност за продолжување на
борбата за ослободување од
фашистичкиот окупатор.
Ова востание е продолжение
на традициите на македонскиот слободољубив народ
навлезени во бунтовите на
Карпош, Разловец, Кресно и
Илинден, но и во напорите за
социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и Првата
светска војна.
О. С.

Здружението на воени инвалиди и семејства на убиени војници, скратено РВИ и
ППБ од Панчево, неодамна
организираше уште една хуманитарна акција во која заедно со 72-та Специјална
бригада од Панчево и Здружението за негување на традицијата на 51-та механизирана бригада помогна на
својот член Октавијан Секешан. Тој живее во тешка
здравствена и материјална
состојба, па му е обезбедена
потребна бела техника донирана од фондацијата
„Српски борец”.

најпотребно и ги дадоа своите животи за својата земја.
Овој споменик содржи имиња на 89 имиња на убиените
во Панчево.
Новица Дукадиновски од
Качарево е на чело на ова
здружение, кое има членови
кои припаѓаат на српскиот
народ, но и на Македонците,
Унгарците, Словаците, Ромите и сите други народи и
народи кои живеат и работат во Панчево. Тој е еден од
многуте граѓани на Панчево, кои одговорија на повикот да ја бранат земјата во
која живее. Новица е ранет
на бојното поле и се врати
во родното место Качарево
како воен инвалид.
И покрај сето тоа, тој продолжува да работи и да се
бори за борците и прашањата на ветераните, кај што во
2010 година беше избран за
претседател на здружението
РВИ и ППБ Панчево, откога
оваа организација, предво-

Здружението РВИ и ППБ е
основано во 2010 година и
активно се занимава со негување на достигнувањата, но
и со решавањето на проблемите на воените инвалиди и
семејствата на загинатите
борци. Соработува со сите
поврзани здруженија во градот како и со локалната самоуправа на градот Панчево.
Здружението на РВИ и ППБ
активно учествува во сите
културни настани и прослави на важни датуми поврзани со градот Панчево и Република Србија. Секоја година, тие одбележуваат еден
многу важен ден за нив, 16
октомври, бидејќи на тој ден
во последната војна во 1991
година. година на словенското бојно поле загинаа петмина Панчевци во ист ден. Секоја година, со сите членови
и семејства на овие паднати
херои, тие одат на споменикот на паднатите борци, положуваат цвеќе и се сеќаваат
на своите најблиски, кои се
отповикаа на повикот на
нивната земја кога и беше

дена од Новица, успешно се
обидува да му помогне на
секој борец. За да не се заборават борците кои загинаа
во војните од 1991 до 1999
година, Новица, заедно со
своите членови, на крајот на
2019 година, ја објави авторската меморијална книга
„Да ги сочуваме нашите
Панчевци од заборав”. На
овој начин, тој се обиде да
ги оттргне од заборав сите
граѓани на Панчево кои ги
положија своите животи за
земјата во која живеат. Оваа
спомен книга ги содржи сите имиња, фотографии, како
и кратка биографија на сите
паднати борци од Панчево.
Покрај сите овие активности, Новица е долгогодишен активист на македонската национална заедница
во Република Србија, а во
сегашниот мандат е и член
на Националниот совет на
Македонците во Србија. Од
неодамна тој е и претседател
на македонското здружение
„Никола Карев“ со седиште
во Панчево.
М. В.

Заедно ги слават
најважните датуми

опишува еден момент или
ситуација од мојот приватен живот. Мислам дека
поезијата ме најде, затоа
што ми помага да ги преточам моментите на најголемата среќа или тага во
стихови.

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК

Заради актуелната состојба, годинава Денот на македонското востание во Втората
светска војна беше
одбележан на сосема алтернативен
начин. Досега, Националниот совет,
како и организациите на МНМ во
Србија и Панчево,
го одбележуваа Денот на востанието со организирање свечени академии, одржување
соодветни собири и положување венци.
Сега прославата на празникот беше насочена кон медиумските мрежи и печатот.
Објавени се адекватни текстови за празникот за да можат припадниците на македонската заедница, како и сите други граѓани, да се сетат
на големите жртви што ги дадоа нашите предци на овој
светла датум. Сепак, некои
организации смислија други
алтернативни начини за славење на празниците. На пример, здружението „Вардар“ од
Качарево организираше проекција на филмот „Плодови
на еден даб“ по повод овој историски датум.
За почеток на востанието
против фашизмот во Македонија се смета нападот извршен од прилепскиот партизански одред „Гоце Делчев“
во Прилеп на 11 октомври

Во организацијата
покрај Срби и
Македонци,
Унгарци, Словаци,
Роми...

скиот народ го слави по повод основањето на Македонската револуционерна борба
во Солун, каде на 23 октомври 1893 година шест млади
момчиња се собраа во куќата
на солунскиот книжар Иван
Хаџи Николов за да ги постават темелите за тоа што ќе
стане симбол на македонската слобода. На овој ден, основачите Христо Татарчев, Даме
Груев, Петар Поп Арсов,

на македонска држава. Во политичка смисла, борбата за автономијата значеше формирање на независна држава и затоа 23 октомври го симболизира континуитетот на македонската борба за независност.
Поради важноста на овој
историски настан, Владата на
Република Македонија ја востанови наградата „23. Октомври “. Се доделува како највисоко признание за долгорочни достигнувања во областа

Иван Хаџи Николов, Антон
Димитров и Христо Батанџиев формираа група на заговор, нарекувајќи ја Македонски револуционерен комитет.
Организацијата сама се бореше за ослободување на Македонија, без надворешна помош. Формирањето на МРО
значеше почеток на организираното македонско револуционерно движење, кое преку
Илинден во 1903 година и Република Крушево, а потоа и
преку НОБ, резултираше со
создавање на модерна независ-

на науката, културата, образованието, заштитата и унапредувањето на државните
интереси, вредности и културно-историско наследство
на Македонија. Македонците
во Србија традиционално го
слават овој празник со години положувајќи свежо цвеќе
пред бистата на Гоца Делчев
во Јабука. Поради пандемската состојба, годинава празникот беше одбележан со
објавување написи и релевантни текстови на мрежите преку Интернет.
К. В.
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АЈВАР ПРЕДИЗВИК ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРБИЈА

НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ГИ НАГРАДУВА НАЈДОБРИТЕ
Учество на
Македонци од Јабука,
Качарево, Белград,
Ниш ...

тата „Излези ми на тегла“, не се
одигрува во живо, туку се случува на социјалните мрежи.

Есента е секогаш вистинското време да се подготви секаков вид зимница. Различни
специјалитети се подготвуваат насекаде, од екстремно
студениот север до привлечниот и топол југ. Асортиманот е широк, почнувајќи од
многу видови кисели краставички, мелени или варени домати, кисела зелка, преку
слатки програми, џемови,
мармалади и слатки, сè до неговото величество - ајварот.
Ајварот отсекогаш се сметал за најпосакувана зимница
на нашите простори. Нема

Имено, во согласност со пандемиската состојба и борбата
против коронавирусот, Советот испрати јавна покана преку социјалните мрежи до сите
македонски организации или
членови на заедницата да ги
фотографираат своите активности во подготовката на овој
деликатес во нивните домови
или здруженија и, се разбира,
да ги објават своите рецепти
за ајвар. Ќе бидат наградени
автори на рецептите или фотографиите кои ќе добијат
најмногу лајкови преку социјалната мрежа „Фејсбук“.
Според организаторите на
овој интересен натпревар,
идејата е да се оттргнат од заборав старите рецепти за
подготовка на ајвар, но и на

Оценување преку
Интернет

особа што никогаш не пробала ајвар во животот, а повеќето луѓе го фалат овој производ
и едноставно го обожаваат.
Иако овој таканаречен „домашен кавијар“, како што
многумина го сфаќаат, е традиционален за јужните и источните делови на поранешна
Југославија, парадоксот е во
тоа што некои северни земји
го патентираа овој есенскозимски производ есен пред
околу десет години. И покрај
овој факт, до денес, претежно
во руралните средини, скоро
и да нема куќа во која не се
подготвува ајвар.
Сепак, сè повеќе градски
домаќинства го подготвуваат

ЗЕЛЕН АЈВАР НА ЉИЉА ОД КАЧАРЕВО
Некои го нарекуваат зелен
ајвар, други зелен пинџур, а
некои малиџано. Но, не е
важно како го нарекуваат,
важно е дека е многу вкусно.
Како да го подготвиме? Потребни состојки се: модар патлиџан - 4 килограми; печени
зелени пиперки - 4 килограми; сончогледово масло литар; оцет - 150 до 200 милилитри; шеќер - 200 грама;
сенф - 150 грама; сол по
желба.
Подготовка: Испечете ги
модриот патлиџан и пипер-

ките. Оставете ги да се оладат, па излупете ги и исчистете ги пиперките од семето.
Мелете ги во мелница за
месо. Загрејте го маслото, а
потоа додадете мелена пиперка и модар патлиџан.
Пржете ги околу еден час и
половина. На крајот на
пржењето, додадете оцет,
сенф, сол и шеќер. Во зависност од вкусот, додадете
оцет, некои сакаат рецептот
да биде повеќе кисел, а
други помалку. Изборот е
ваш.

овој деликатес. Следејќи го
овој факт, Националниот совет на македонското национално малцинство во Србија,
со седиште во Панчево, осмисли наградна игра наречена
„Ајвар предизвик“ во која оваа
игра, за разлика од веќе позна-

АЈВАР НА ВЕСЕЛА ОД БЕЛГРАД
Состојки се: црвена пиперка
- 30 килограми; осум модри
патлиџани; литар масло;
осум лажици шеќер; четири
лажици сол. Износот може
да биде променлив.
Подготовка: Измијте ги
пиперките и подгответе ги за
печење. Печете ги и излупете на вообичаен начин.
Излупените и излупени пиперки заедно со модри патлиџани се оставаат да се

исцедат преку ноќ. Следниот
ден, тие се мелат со помош
на мелница за месо. Ставете
го маслото во сад и загревајте. Во загреаното масло
додадете мелена пиперка и
модар патлиџан. Испржете
го ајварот со постојано мешање додека лажицата не
почне да остава трага. Кога
ќе се испржи ајварот, ставете го во чисти, стерилизирани и топли тегли.

многу безбеден и здрав начин
членовите на македонската
национална заедница во
Србија и членовите на македонски организации меѓусебно да покажат, кој е подобар,
но во исто време и да се забават додека подготвуваа ајвар
за своите најблиски.
На фицијалната страница
на „Фејсбук“ на Националниот совет стои: „Гласајте со лајк

за најдобра фотографија и рецепт за традиционален македонски ајвар подготвен од Македонците од Србија. Најдобриот ќе биде награден“.
Со цел да го дадеме нашиот
придонес во оваа интересна
игра, но и да ви ги пренесеме
досега строго чуваните тајни,
ви донесуваме некои од најинтересните стари рецепти.
Озрен Симјановски

АЈВАР НА ИЛИНА ОД „ИЛИНДЕН“ ЈАБУКА
Познато е дека најдобриот
ајвар се прави во Македонија, а ајварот се прави
само од пиперка, масло, сол
и малку шеќер. Ние користиме средни пиперки. Измијте ги пиперките добро,
избришете ги и ставете ги
да се печат. Печете ги добро
од сите страни, а потоа ставете ги во вреќа да се исцедат преку ноќ.
Следниот ден излупете ја
и мелете ја исцедената пиперка на мелница. Кога ќе
завршите со мелење пиперки, малку намастете го
садот со масло, а потоа ставете ги пиперките во тава за

пржење. Ставете го садот со
црвениот пипер на шпоретот
и измешајте, истовремено
загревајте го маслото во
друг сад. Додадете го загреаното масло во шербетот
со ајварот неколку пати во
интервали од околу дваесет
минути. Постојано мешајте.
Пржете го ајварот два до три
часа од првиот клуч. Ајварот
е подготвен кога ќе го видите дното на садот. Половина час пред крајот на
пржењето, ставете ги теглите во рерна на 100 степени да се загреат. Кон
крајот на пржењето додадете сол и шеќер. Пријатно!

ОДРЖАНА ОНЛАЈН ДЕБАТА

За македонцките работи
Македонците од Србија
се најорганизирани во
Европа
Балканска
конференција на
Македонците во Србија
Во октомври оваа година, во
третата епизода од дебатната
серија „Дијаспора за македонцките работи“, се одржа дебата што се занимава со прашања, предизвици и проблеми
со кои се соочува македонското национално малцинство
(МНМ) од денешна перспектива. Прашањата се односеа
на тоа колку е функционална
македонската дипломатија во
однос на МНМ, дали има интерес кај македонските институции за соработка со МНМ,
каков е ефектот на Договорот
од Преспа врз Македонците
во Егејска Македонија, како и
ефектот на договорот со Бугарија врз Македонците во Пиринска Македонија, а темата
беше и споредување на правата што ги уживаат Македонците во Албанија со правата
на Албанците во Македонија.
Редоследот на дебатите беше следен: Борче Величковски - МНМ Србија, Иван Сингартијски - МНМ Бугарија,
Никола Ѓурѓај - МНМ Албанија, Јоргос Пападакис -

МНМ Грција. Бидејќи Никола
Ѓурѓај не беше во можност да
учествува во оваа дискусија
за да зборува за МНМ во Албанија, организаторите на дебатата одлучија да ја продолжат темата на овој МНМ во
друга епизода, што се одржа
во средината на ноември.
Секој учесник-говорник во
дебатата имаше десет минути
резервирани за презентацијата. Концептот на дебатата беше еден час говор на говорник и еден час интерактивна дебата со коментари и
прашања од гости.
Дискусијата даде многу
одговори

Форумот го отвори организаторот и модератор Ана Дукоска со краток вовед. Целта
на дебатата беше да се најде
решение барем за некои проблеми со кои МНМ моментално се соочува во земјите
во кои живее.
Во дискусијата беа вклучени следниве податоци: колку
Македонци се дел од МНМ во
земјата во која живеат учесниците во дебатата, дали има
училишта на македонски
јазик, дали има цркви каде се
одржуваат служби на македонски јазик, дали има закони
со кои се регулираат правата
на заедницата, дали има македонски медиуми (весници, ТВ
канали или слично), како се

организирани како заедница,
дали ги посетуваат македонските државни институции,
дали имаат контакт и соработка со Министерството за надворешни работи на Република
Македонија, кое е одговорно
за МНМ.
Тие разговараа и за тоа дали активно учествуваат во изборниот процес во Република
Македонија, дали имаат помош од нивната матична
земја и многу повеќе. Успесите што ги постигнаа досега

како заедница исто така беа
споделени во дебатата. Во завршниот дел, понудени се
предложени решенија за надминување на истакнатите
проблеми и предизвици.
Македонците од Србија
предложија средба

Борче Величковски, претседател на Националниот совет
на македонското национално
малцинство во Србија, како
прв говорник, го претстави
моделот на организација на

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

Македонците на државно ниво во Србија. Иван Сингартијски од организацијата
„ОМО Пирин“ зборуваше за
ефектите од договорот со Бугарија и за правата на МНМ
во оваа земја. Јоргос Пападакис од организацијата „Виножито“ зборуваше за влијанието на Договорот од Преспа
врз МНМ во Грција.
Во последниот дел од дебатата, Борче Величковски предложи организација на Балканска конференција на македонските национални заедници
во Србија, што другите учесници со цело срце го прифатија. Беше заклучено дека треба да започнат подготовките
за настанот, што на крајот ќе
резултира со формирање на
одредена меѓународна организација на македонски национални заедници, како и дијаспората, со цел Македонците
ширум светот самостојно да се
организираат и да го зачуваат
својот идентитет.
Во дебатата учествуваа и
претставници на МНМ од

Швајцарија, Франција, Канада, Америка, Австралија и
други. Дискусијата е снимена
и веднаш по нејзиното уредување, таа е објавена на
„ЈуТјуб“, така што ќе можете
да ја видите целата дебата ако
напишете во пребарувачот:
дијаспората за македонцките
работи.
А. Д.

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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КОЛИКО КОРИСТИ А КОЛИКО ШТЕТЕ ИМАЈУ ГРАЂАНИ ОД ВИДЕО-НАДЗОРА УЛИЦА

КО ТО ТАМО СНИМА
Камере су у нашим
животима поодавно
присутне. И даље,
међутим, ова област
није у потпуности
законски покривена.
Никола је увек говорио како
његова жена „има очи и на леђима”. Када се спремао на „службени пут” с петнаестак година млађом сарадницом, међутим, није мислио како „супервид” његове Марије може да
добаци пар стотина километара. И био је у праву.
Али оно што женине очи нису могле саме, успеле су да виде „помоћу” камера МУП-а Србије постављених на граничним
прелазима. А те камере у реалном времену приказују стање
на граници. Да ствар буде још
„забавнија”, њима је могуће приступити преко интернета.
А те камере су забележиле и
датум и време и место на којем су њен муж Никола и његова сарадница обављали нимало пословну комуникацију
док су у аутомобилу чекали да
пређу у Мађарску. И без обзира на то што технички капацитети камера нису били одговарајући за примену софтвера за
обраду биометријских података, Маријин „софтвер за препознавање лица” био је више
него довољан да се Никола по
повратку кући нађе у невољи.
Камере су у нашим животима поодавно присутне. И даље, међутим, ова област није у
потпуности законски покривена. Примера ради, питање видео-надзора у стамбеним зградама не уређује ниједан закон.
Ни сам Закон о заштити података о личности, као матични,
кровни закон у овој области,
ни једном једином одредбом
не уређује обраду личних података грађана путем видеонадзора уопште, па ни видеонадзора у стамбеним зградама.
Полицијске камере делом су
покривене Законом о полицији и Законом о евиденцији и
обради података у области унутрашњих послова. И оне се могу користити за надзор јавних
површина у сврху контроле и
појачане безбедности, контролу саобраћаја, контролу јавног
реда и мира...
Последњих дана по Београду малтене скоро све веће улице, али и оне мање, добијају
нове камере. Стубови са по две,
три, четири камере ничу готово на сваком ћошку. Иако бисмо по њиховом позиционирању могли да закључимо како
ће њихова основна намена бити контрола саобраћаја, ни на
камерама, ни на стубовима не
постоји било каква назнака ко
је за постављање тих камера и
управљање њима задужен. А по
закону то би требало да буде

Панчевачка улица под камерама
обавезно. Баш као што би, ако
су то камере Министарства унутра шњих по сло ва, на сај ту
МУП-а требало да буде обавештење о томе где се њихове
камере све налазе.
Оно што, међутим, законом
није регулисано, јесте употреба софтвера за обраду биометријских података, односно, лаички речено, софтвера за препознавање личности.
А управо је то смер којим
МУП Србије жели да иде у наредном периоду, набавком камера и одговарајућих софтвера који ће моћи да аутоматски
препозна и издвоји, у виду фотографије и кратког видео-записа, лик сваког ко њима буде
снимљен.
На проблем у овој области
упозорава и повереник за заштиту података о личност и
информације од јавног значаја
Милан Мариновић.
– Ми имамо законски основ
за видео-надзор. Полиција већ
спроводи овај надзор и ту нема ничега спорног. Проблем је
код система препознавања лица и обраде биометријских података. Постојећи закони нису
дефинисали ову област. Суштински, овај систем надзора
не би смео да се примењује пре
доношења закона који ће регулисати ту области – наводи Мариновић за „Експрес”.
Срећа је у томе што МУП
тренутно нема ни техничке могућности да користи овај софтвер јер камере којима располаже, поред осталог, немају ни
довољно високу резолуцију да
би снимак начињен њима могао да буде обрађен одговарајућим софтвером.
То је утврдио и сам повереник када је маја прошле године контролисао примену систе ма ви део-над зо ра ко јим
располаже МУП Србије.

Ситуација би се, међутим, могла променити уколико се реализују планови и за набавку више хиљада модернијих камера,
чији ће записи моћи да се „провуку” и кроз софтвер за обраду
биометријских података. А све
то део је стратегије о стварању
„паметних градова”, по угледу
на, рецимо, Лондон, који би били покривени камерама.
Уместо хиљаду камера, што
је број који је најчешће могао
да се чује од званичника, Београд би, на пример, био покри вен са 8.100 ка ме ра. Уз
2.500 камера које би биле постављене на јавним местима,
полиција би располагала са
још 3.500 покретних камера,
1.500 камера које би биле закачене за униформе полицијских службеника и још 600 које би се налазиле на полицијским аутомобилима.
МУП јесте, према Мариновићевим речима, у оквиру једног свог објекта већ поставио
систем који може да „препознаје лица”, као вид експеримента, али, како каже, то се
још нигде другде не користи.
– Чини ми се да званично
још нису ни набавили одговарајући софтвер, али опредељење јесте да се иде на пројекат
„па мет них гра до ва” – ка же
Мариновић.
Податке о самој набавци,
али и о томе колико камера
МУП тренутно користи, нажалост, од Министарства нисмо
добили, ни после више од две
недеље.
Мариновић не искључује могућност ни да је на неки начин
„повучена ручна” у вези с целим пројектом. Сличне идеје
наилазе, наиме, на противљења и у појединим земљама и
градовима Европске уније (Немачка), где су одустали од постављања сличног система.

Могуће је, с друге стране, да
то има везе и са оним што је
потписано у Вашингтону почетком септембра, када се, поред осталог, Београд обавезао
да ће да „забрани употребу 5Г
опреме коју испоручују непоуздани добављачи у својим комуникационим мрежама”, односно да ће тамо где је таква
опрема већ присутна благовремено да је уклони.

да се утврди ко је за то одговоран – каже за „Експрес” повереник за заштиту података о
личности.
А све те ствари, као и сама
обрада биометријских података, морале би да буде регулисане законом. За то већ постоји више могућности. Најлакша
би, према Мариновићевим речима, била измена и допуна
постојећег Закона о полицији

наиме, скоро свако може да
окачи камеру где му је воља и
да без икакве дозволе, док га
неко не пријави или ухвати,
сни ма јав не по вр ши не или
комшијско двориште.
Не постоји тело, институција која је задужена за издавање
дозвола за постављање камера, нити постоји регистар у којем се налазе све монтиране
камере а да нису у надлежности државних органа.
– Веома је важно да камера
буде постављена тако да поље
које покрива буде ограничено
на сврху обраде. Дакле, ако је
то камера на улазу у зграду,
она не би смела да снима улаз
прекопута. Ако је неко поставио камеру тако да она снима
и комшијско двориште, њега
могу да пријаве и поверенику
за заштиту података од личности, али и полицији. Најбоље
би, наравно, било да то комшије саме реше, тако што би
онај којег „посматрају” замолио „посматрача”, најбоље писмено, да то више не ради –
објашњава Мариновић.
Исто правило требало би да
важи и за камере које поставља ју, на при мер, фир ме
испред својих зграда, јер оне
ни по својим карактеристикама ни по положају не треба
да слу же за „шпи ју ни ра ње”
запослених.
Све је то, нажалост, законски неуређено и остављено на

Камере у Панчеву
Прва идеја да се на панчевачким раскрсницама поставе камере за контролу саобраћаја родила се давне
2013. године, али тада није
реализована, јер се испоставило да је за опрему потребан знатно већи износ од
оног који је Град издвојио у
те сврхе.
У јесен 2018. камерама
ко је бележе и про лазак
кроз црвено и прекорачење
брзине „покривена је” раскрсница улица Светог Саве
(Цара Душана) и Војводе
Радо мира Пут ника, код
главне аутобуске станице, а
под видео-надзор је стављен и део Улице Стевана
Шупљикца код школе „Исидора Секулић”.
На самом крају прошле
године Град Панчево је расписао понуде за комплексни

си стем видео-надзора за
покривање установа, школа, вртића и саобраћајница
на више начина и изразио
спремност да за то издвоји,
закључно са 2021. годином, више од 140 милиона
динара.
Тада је саопштено да је
планирано да се мониторинг
центар формира у згради Полицијске управе у Панчеву.
Почетком ове године Град
је за 2,3 милиона динара

купио и пет нових камера за
контролу брзине возила.
Колико је јавности познато, камера које би контролисале пролазнике и збивања
на улицама нема. Осим, наравно, оних које служе за
обезбеђивање
појединих
објеката (банака, продавница, јавних институција) и чији снимци могу да послуже
истражним органима у откривању починилаца прекршаја закона.

И мада се нигде не спомиње
да је у питању опрема из Кине,
више је него јасно да се ова одредба односи управо на кинеску технологију која, што опет
званично није речено, треба да
„опамети српске градове”.
У целој причи битне су две
ствари: да ли су људи зарад веће безбедности спремни да се
одрекну дела приватности, али
и како спречити могуће злоупотребе. Уз то, критичари пројекта „паметних градова” као
врло снажан контрааргумент
користе управо Лонодон. Јер,
иако је главни град Велике Британије већ деценијама покривен системом видео-надзора,
то није спречило терористе да
јула 2005. године за неколико
минута активирају четири бомбе (три у метроу и једну у аутобусу), убију 56 особа и ране више од 700 људи.
– Злоупотребе би се спречиле тако што би се тачно знало
ко је и када приступио одређеном податку. У питању би био
веома узак круг људи који би
имао приступ тим информацијама. А ако би дошло до „цурења” у јавност, што је данас
често случај, тачно би могло

и Закона о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова. То би, међутим,
могло да буде само делимично
решење, јер би опет остао сегмент камера, рецимо по зградама и фирмама, чија употреба не би била законски покривена.
Друга варијанта је доношење посебног закона о видеонадзору који би детаљније уредио целу област.
Трећа, а можда и најсвеобухватнија могућност била би изгласавање закона о обрадио биометријских података, који би,
осим питања обраде података
прикупљених видео-надзором,
регулисао и обраду других биометријских података, на пример ДНК.
Док се то не догоди, наравно, остаће нам да верујемо да
МУП поступа у складу са садашњим законима, да их не крши и не заобилази.
Остаје, међутим, други проблем. А то је да не постоји законска регулатива која би уредила поље постављања камера које нису у надлежности
МУП-а или агенција за приватно обезбеђење. У пракси,

савест и васпитање оних који
камере постављају.
Имају, наравно, камере и своју добру страну. Примера ради, возач „кантримена” који је
јула 2014. године убио младића на Бранковом мосту лоциран је у Кини управо на основу
видео-снимка.
Снимци би, такође, могли да
буду веома корисни у случајевима потраге за несталим особама.
У од ре ђе ним си ту а ци ја ма
снимци камера могу да буду
кориштени и као доказ на суду. Потребно је, међутим, да
се на снимку јасно види место
догађаја, као и тачан датум и
време када је видео-запис настао, да није замућен...
У целој причи најбитнији је,
ипак, људски фактор, који је
истовремено и најслабија карика. Јер, какве год да су техничке могућности система за
видео-надзор, кључ је у рукама онога ко тим системом барата, ко његове податке користи, односно да ли то ради у
складу са законом или противно његовим одредбама. Ситуација се, нажалост, компликује
када закона нема.
М. Р. П. („Експрес”)
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко има право на новчану
накнаду по престанку
радног односа?
Читалац из Качарева поставио је питање има ли право на новчану накнаду након што је добио отказ на
послу. У Националној служби за запошљавање и на порталу „е-Управа”
на ту тему кажу следеће.
Ако се на евиденцију незапослених пријављујете после престанка
радног односа односно престанка осигурања, добићете упут за подношење
захтева за новчану накнаду. Захтев
ће за вас, по правилу, попунити запослени у Националној служби за запошљавање (НСЗ), у електронској форми. Том приликом добићете информације о доказима које треба приложити, као и доказима које НСЗ може
прибавити по службеној дужности.
Право на новчану накнаду можете остварити:
• ако сте се у року од 30 дана од
дана престанка радног односа односно престанка осигурања пријавили
на евиденцију незапослених и поднели захтев за новчану накнаду;
• ако сте били осигурани за случај
незапослености најмање 12 месеци
непрекидно или с прекидима у последњих 18 месеци; непрекидним
осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи од 30 дана;
• ако претходни радни однос није
престао вашом вољом или кривицом.
Ако вам је радни однос престао
вашом вољом (отказом или споразумом с послодавцем) или кривицом, или сте се определили за отпремнину из буџета Републике Србије, у поступку решавања вишка запослених у износу који је виши од

износа који би вам ваш послодавац
исплатио према Закону о раду, не
можете остварити право на новчану
накнаду. Неопходно је да поново будете осигурани минимално 12 месеци непрекидно или с прекидима у
последњих 18 месеци да бисте могли да остварите право у некој следећој незапослености.

Новчана накнада припада незапосленом од наредног дана од дана
престанка обавезног осигурања, ако
се пријави и поднесе захтев НСЗ-у у
року од 30 дана од дана престанка
радног односа или престанка осигурања. Ако захтев поднесе по истеку
наведеног рока, новчана накнада
припада само за преостало време од
дана подношења захтева. Право на
новчану накнаду не може да оствари незапослени ако захтев поднесе
по истеку исплатног периода за које
би право на новчану накнаду припадало по закону. У рок за подношење захтева не рачуна се време за
које је незапослени по прописима о
здравственом осигурању био привремено спречен за рад.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Маскарада

Петак, 27. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА ДОНЕЛЕ ДИЛЕМЕ

АКО ЗОВЕТЕ ЉУДЕ НА СЛАВУ, НАЈГОРА
КАЗНА КОЈА МОЖЕ УСЛЕДИТИ НИЈЕ НОВЧАНА
Једно од главних питања у Србији након што је недавно усвојен Закон о
изменама и допунама Закона о заштити становништа од заразних болести јесте – славити славу или не.
Друштвеним мрежама круже приче
како полиција пребројава возила у
двориштима и ципеле на кућним праговима, те упада у куће и исписује
казне, а главна дилема међу народом
је – јесу ли те приче истините и могу
ли заиста да буду кажњени ако зову
људе на славу или журку.
Притом људи потпуно заборављају
на чињеницу да је ситуација с коронавирусом у овом тренутку толико
озбиљна да мотив да окупљања одложе за нека боља времена не треба да
им буду новчане казне, већ жеља да
сачувају здравље и животе ближњих.
Да разјаснимо и дилему: тачно је да
можете бити кажњени ако славите
славу или правите било које друго
окупљање више од петоро људи у затвореном простору.
Прецизније, према закону који је
ступио на снагу 13. новембра, новчану казну од 50.000 до 150.000 динара
добија власник стана у коме је организовано окупљање. У случају да је
реч о закупу стана, као што је, рецимо, стан на дан, санкцију може сносити или власник или организатор
окупљања.

Двоструки ударац по џепу
– Ако не постоји уговор о закупу, власник стана сноси одговорност по два
основа: прво, зато што нема такав уговор и ту се новчана казна креће од
500.000 до милион и по динара и,
друго, због организовања окупљања с
више од пет особа у затвореном простору, за шта је запрећена новчана
казна од 50.000 до 150.000 динара.
Уколико пак постоји уговор о закупу,
онда казну мора да плати организатор окупљања – објаснио је за „Блиц”
Драган Пушара, шеф јединица за инспекцију при Министарству државне
управе и локалне самоуправе.
Он је објаснио да висину казне одређује судија за прекршаје, и то, пре
свега, на основу тога да ли је реч о

првом прекршају или прекршају који
се понавља.
У међувремену је око 1.100 комуналних инспектора и 400 комуналних милицајаца прошло обуку о новим овлашћењима која су добили 13.
новембра, када су ступиле на снагу
измене Закона. У првим данима инспектори и милицајци су само излазили на терен, како би упозорили грађане на прекршаје и дали им савет о
даљем поступању. Након обуке је кренуло и кажњавање.

Мудре одлуке
– Прославили смо Аранђеловдан 21.
новембра. Ово је први пут да смо славу обележили без гостију, у кругу породице и наравно – уз свећу, колач,
жито и вино. Супруга и ја одавно
нисмо у цвету младости, а и кажу да

– Жао ми је што поједини људи
не разумеју опасност од вируса и
излажу се непотребном ризику. Мислим да неки то чак раде из ината,
не схватајући да тиме наносе штету
ни ком дру гом до се би и сво јим
ближњима. Па замислите да се неко
зарази и ствари крену по злу! Не
само да бисте неког носили на души, већ би то могло да се схвати и
као кривично дело које сте свесно
починили. Ипак, свако је одговоран
за сво је по ступ ке: ка ко они ко ји
организују таква окупљања, тако и
они ко ји на њих од ла зе – ка же
Ратковић.

За шта још могу да вас казне
Иначе, изменама закона, поред тога
што могу да вас казне због оваквих
окупљања, комунални инспектори

КОМЕ ДА ПРИЈАВИТЕ НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЊЕ?
– Уколико виде или чују журку,
славу или било какво друго окупљање више од петоро људи у затвореном простору, грађани то могу да нам пријаве путем јединственог контакт-центра Kоординационе
комисије за инспекцијски надзор.
Могу да попуне онлајн формулар
смо у ризичној групи због високог
притиска и других здравствених проблема. Било је необично тихо, али
свечано и лепо. Добро нам је дошла
ова лекција: подсетили смо се да слава заправо и не треба да буде теревенка уз претеривање са ићем и пићем, већ окупљање око вредности,
идеала и вере које је заступао светитељ. У данашње време заборавили смо
на то. Сви који нам иначе долазе на
славу позвали су нас и честитали, па
су били уз нас на тај начин. Важно је
да смо живи и здрави и да се чувамо
док ова пошаст не прође, а славља и
дружења ће бити... – каже наш суграђанин Славко Ратковић.
Он додаје да комшије које би приредиле неко окупљање никада не би
пријавио.

на сајту inspektor.gov.rs или да позову број 011/63-50-322. Најбоље
би било да оставе снимак, фотографију или тонски запис прекршаја, како бисмо имали материјални доказ и смањили ризик од лажних пријава – нагласио је Драган
Пушара.
(туристички, еколошки, тржишни…)
и комунални милицајци могу да контролишу и кажњавају неношење маске или непоштовање физичке дистанце у отвореном и затвореном простору. Они имају овлашћења да вам на
лицу места напишу казну од 5.000
динара ако у затвореном простору не
носите маску или не поштујете прописану дистанцу.
Та ко ђе, град ски ко му нал ни ин спектор или комунални милицајац
може да одреди казну правном лицу
уколико, примера ради, у угоститељском објекту не постоји довољан размак између столова или у односу на
квадратуру има више гостију него
што је дозвољено. Новчане санкције
за правна лица се крећу од 50.000
до 300.000 динара.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА?

Вирус се шири као водена бујица
Многи људи читав живот проведу
под маскама. Једну маску носе код
куће пред децом, другу пред супружником, трећу ставе кад пођу на
посао, под четврту се сакрију кад су
у друштву, пету користе на родитељском састанку, шесту у јавном

превозу... Колико ситуација, толико улога.
Међутим, тек када падну маске,
па чак и оне хируршке за једнократну употребу, јасно се види ко смо,
шта смо и какви смо. Овај пример с
фотографије то савршено доказује.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје више
делова Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 27. новембра, од 8 до 10.15, без струје ће остати Улица проте Васе Живковића 2,
4, 6, 8 и 10 и Успенски храм (Улица
Димитрија Туцовића 8).
У понедељак, 30. новембра, од 9 до
14 сати, струје неће имати део Спољностарчевачке улице од Улице Олге
Петров до Улице Ђуре Николајевића
и део Улице Олге Петров од Улице
Маре Мандић до Спољностарчевачке.
Истог дана, од 8.30 до 10.30, на напајање електричном енергијом не треба да рачунају становници Карађорђеве улице од броја 40 до броја 48.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

У уторак, 1. децембра, од 8.30 до
10 сати, струје неће имати парна
страна Улице војводе Радомира Путника од броја 20 до Улице Милоша
Требињца, као и од броја 25 до 33,
затим део Улице цара Душана од
Улице војводе Радомира Путника до
Улице 6. октобра и део Улице др Светислава Касапиновића од Улице цара
Душана до Улице Милоша Требињца.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. О најавама евентуалних додатних радова и
привременој обустави испоруке електричне енергије можете се свакодневно информисати на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

И. ПЛЕЈИЋ

Т. РИСТОВСКИ

Крајем октобра поново је наступила
криза због ковида 19. Како је и било
очекивано с доласком зиме, епидемија ове заразне болести почела је
нагло да буја. Болнице су пуне, све је
више болесних, а дешава се и оно најгоре – људи умиру.
Ове недеље суграђани су нам рекли увиђају ли разлике између овог
епидемијског таласа и оног претходног, као и да ли сматрају да би нам у
овом тренутку користило увођење полицијског часа.
ИВАНА ПЛЕЈИЋ, трговац:
– Кад бисмо знали како да се заштитимо, не бисмо се разболевали...
Нисам против забране кретања. Али
морамо да живимо, путујемо градским
превозом, идемо на посао... Потпуна
забрана, током ноћи рецимо, океј је.
ТАТЈАНА РИСТОВСКИ,
радница у прехрани:
– Мислим да нешто мора да се уради, нешто јаче од овога што је сад на
снази, иначе... Ситуација је лоша. И
ја бих највише бих волела да ничега
нема од свега у вези с короном, али...

З. ЗУБАЦ

Љ. ФИЛИПОВИЋ

Било нам је тешко када смо били затворени, али од девет сати увече па
до пет ујутру је издрживо. Ипак је
најважније да будемо здрави. Ја сам
за то да се уведу строже мере.
ЗОРИЦА ЗУБАЦ, предузетница:
– Нисам толико за забрану, свако
може себе да санкционише. Свако
треба да зна шта је најбоље за сопствену безбедност. Мени је дете у Гимназији и то ми је већи проблем. Школе нису прешле на онлајн наставу, а
велики је број новозаражених. То је
озбиљан проблем. Али о самој забрани не мислим ништа, слушам лекаре, како они кажу. Ситуација заиста
није безазлена, а ја се плашим највише за децу. Ја сам за све мере које су
потребне да би се зараза спречила.
ЉУБИША ФИЛИПОВИЋ, пензионер:
– Ја нисам излазио три месеца. Није ми било тешко, шта да радимо. Такве су околности. Најбитније је здравље, ту нема питања. Ово мора што
пре да се заврши, да се спречи даље
ширење инфекције. Мени је потребна
операција простате, а не могу да је

Н. МУТАВЏИЋ

Ђ. БАЛАН

закажем већ пет месеци. Исто тако,
кад сам био болестан, Хитна помоћ
није хтела да дође, него сам морао да
зовем ковид болницу. Излечио сам се.
Након тога је требало да идем на операцију, али ево дочекали смо други
талас короне. Зато је важно да се придржавамо свих мера, како бисмо што
пре изашли из овога. Нажалост, народ не поштује мере, видим то и сам.
НИКОЛА МУТАВЏИЋ,
машински техничар:
– Ако је ситуација таква да баш мора да се уведе полицијски час, у реду.
Али иначе, по мом искреном мишљењу, нисам за то. Овај вирус ремети
нормалан рад људи. Не бојим се претерано за своје здравље, онако.
ЂУРА БАЛАН, радник:
– Нисам за забрану. Да ли се плашим за своју безбедност? А шта може
човек ту да уради? Не можемо да спречимо да се разболимо. Не знам шта
више да слушам, да гледам, читам,
коме да верујем. У мојој околини није
било случаја оболелих од ковида 19.
Јелена Катана

Петак, 27. новембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

9

Многи ратари и даље не поштују плодореде и држе се двопоља:
кукуруз – сунцокрет, што није добро на дуже стазе.

СЕЛО

Дипл. инж. Богдан Гaралејић,
сaрадник за ратарство ПСС-а Институт „Тамиш”

ОБРИСИ СЕТВЕ ОЗИМИХ УСЕВА У НАШЕМ РЕГИОНУ

ПШЕНИЦЕ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ДОВОЉНО
Створени услови за
равномерно ницање

Банатски Брестовац: ВП „Тамиш–Дунав” пребацио је багер који чисти приобаље на
део Поњавице познат као „код
Бугара”. Офарбане су степенице и гелендери у ходнику

Стрна жита важна и
због плодореда
Минула сетва стрних жита у
јужнобанатском региону успешно и блaговремено је обављена до краја октобра на више од
седамдесет одсто површина.
Стручњак за ову област Богдан Гаралејић, који ради као
саветник за ратарство и повртарство у Пољопривредно-саветодавној служби Институт
„Тамиш”, наводи да је ове године због кишног септембра и
октобра и потребе да се кукуруз с мањом влагом ускладишти у силосе и подна складишта, сетва свој највећи замах
доживела тек од 15. октобра.
– Ове јесени су рокови за тај
важан посао померени до средине новембра. Ако је посматрамо на основу карактеристика земљишта, сетва на ободима Делиблатске пешчаре завршена је раније у односу на Потамишје и дунавску линију.
Ипак, повољни услови влажности земљишта и умерено топла јесен с мањим, а учесталијим количинама падавина омогућили су равномерније ницање свега што је посејано – наводи Гаралејић.

Пратити упуте струке
Ове године је, како он каже,
акценат био на коришћењу декларисаног семена и података
с декларације о квалитету семена у вези с требовањем одговарајуће количине семена,
како смањени број биљака не
би довео до нижег приноса.
– Једноставно, коришћењем
података о клијавости и чистоћи семена добијала се његова
употребна вредност, којом се,
заједно с коришћењем препоруке о броју зрна по метру квадратном, за дату сорту, и масе
1.000 зрна (у грамима), долазило до количине семена по
хектару, то јест – норме сетве.
Ако неко прочита у каталогу
за неку сорту да се сеје 120–
130 килограма по катастарском
јутру и толико поручи, не користећи податке с декларације о квалитету семена, он је,
најчешће, требовао мање семена и самим тим почетни број
биљака је мањи. Ове јесени, на
основу прегледаних декларација, ниједна сорта није имала
норму сетве мању од 135 кг/кј
односно 236 кг/ха. Саветовано
је да се води рачуна о избегавању тањирања у условима превлажености земљишта и да се
сачека да се оно просуши. Ваљање је било неопходно уколико је следио дужи период
без кише, а када је било више
падавина, ратарима је скренута пажња да падавине могу да
сабију земљиште и допринесу
бр жем бу бре њу и ни ца њу.

Дома културе. ЈКП „Kомбрест”
намерава да започне садњу
дрвећа од следеће недеље.

Сетва обављена благовремено
Онима који су користили недекларисано семе и имали питања о норми сетве сугерисано
је да ураде утврђивање контролне клијавости – наводи овај
пољопривредни инжењер.
Гаралејић истиче да је у овом
важном послу најзначајнији
чинилац рок сетве, који је за
наше подручје између 5. и 30.
октобра.
– Има година када су новембарски рокови, после прве декаде, па чак и рокови сетве почетком децембра дали стабилне приносе. То је зависило од
метеоролошких прилика током

болести. Све ово је доступно
произвођачима кроз рад Саветодавног сектора и Регионалног центра Прогнозно-извештајне службе у заштити биља
АПВ из ПСС „Института Тамиш” – апострофира стручњак.

Битна и редовна прихрана
азотом
Он наводи и да је од почетка
новембра обављена заштита на
усевима озиме пшенице и јечма због присуства биљних ваши, цикада и других штеточина које су преносиоци вируса
на младе биљке.

ПОСЕЈАНО ГОТОВО СВЕ ШТО ЈЕ ПЛАНИРАНО
Према речима Богдана Гаралејића, површине у нашем региону подведене под
оранице износе 151.870
хектара.
– У традицији овде озима
пшеница никада није заузимала више од 12 до 15 одсто, тј. 18.200 до 22.800
хектара, док на друга стрна
жита отпада око 3.000 хектара. Сматрамо, на основу
зиме и пролећа. Сорте су такође битне. Неки произвођачи
као чиниоце одабира посматрају и изглед – висину, клас,
лист заставичар и, наравно,
принос. Сорте нису универзалне за све рејоне, али те разлике надилазе потребе трговине
да се оствари профит, што не
значи да ће то донети већу зараду и самим произвођачима.
Доступним огледима, као и у
оквиру нашег Дана поља озимих стрних жита, дајемо довољно информација да произвођач одлучи које ће сорте имати на својим пољима. Уз ово је
веома важно да се оне разликују и по потребама за азотним ђубрењем и својим каракте ри сти ка ма от пор но сти на

досадашње процене с терена, да је од планираних
19.000 хектара под озимом
пшеницом посејано 18.200
хектара, односно око 93 одсто. Ако посматрамо просечан принос у последњих десет година, који се креће нешто изнад седам тона по хектару, ово је сасвим довољно
да задовољи потребе тржишта – истиче овај стручњак.
– Оно што следи након зиме
је прихрана азотом и увек се
препоручује да се уради Нмин
анализа, количина лакоприступачног минералног азота у земљишту, на основу које се даје
препорука о количини неопходног ђубрива. Поред ове класичне методе, у употреби су и
сен зор ске ме то де ме ре њем
NDVI вредности или коришћење Н-тестер сензора. За прву
прихрану увек препоручујемо
да се иде са 50–60 кг/ха азота,
а да се пре друге прихране обаве мерења. Прихрана почиње
у другој половини фебруара,
лакодоступним обликом азота,
амонијачно-нитратним, уз утврђивање почетка вегетације биљака, како би одмах могле да

га користе. Ђубрење азотом „на
резерву” – једном све и после
ништа – не постоји, ако се зна
да је азот покретљив и у неколико дана се може десити да
није доступан за биљке – каже
Гаралејић.
Познато је и да су стрна жита одлични предусеви другим
га је ним биљ ка ма, док се би
нису...
– Неопходни су, јер код уљаних биљних врста праве тај
размак од бар две године од
поновне сетве, што је посебно
важно за сунцокрет, код којег
тај размак није довољан и може се десити да се с влажнијим пролећима развију болести стабла и главе које утичу
на принос. То произвођачи добро знају, али и даље не поштују плодореде и држе се двопоља: кукуруз – сунцокрет, што
није добро. У плодореду се врло лако управља чишћењем
парцела од корова, нарочито
сада с појавом толерантности
корова на хербициде. На дужи
период непостојања плодореда губи се много, што најчешће многи не признају. Трговина је на прво место ставила
принос, што је најпогубнији
циљ сваког произвођача. Колико је остало новца за даљу
производњу, живот породице
и враћање кредита, о томе се
води рачуна, али је питање колико прецизно. Нарочито када сами рачунате, субјективност вас приказује као неког
ко је зарадио велики новац. Не
треба заборавити да се од те
производње живи – почев од
набавке репроматеријала за нову производњу, преко куповине хране, обуће, одеће, до плаћања пристиглих рачуна, кредита и одмора целе породице.
Код нас је највећи број пољопривредних газдинстава стопроцентно у пољопривреди и веома је мало оних којима је то,
рецимо, хоби – закључује саветодавац Института „Тамиш”.

Ивановчанима иду језици
такмичење, које је овог пута
због нестабилне епидемиолошке ситуације одржано онлајн,
уз уче шће уче ни ка, по ред
Србије, из још седам земаља:
Црне Горе, Северне Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Мађарске и
Вијетнама.
Пре тога је, почетком новембра, поменута професорка енглеског језика, Татјана
Тајдић, заједно с колегиницом Јеленом Мркић, која предаје српски језик и књижевност, заузела друго место на
конкурсу „Час за углед”, који
већ шест година заредом организује Издавачка кућа „Едука”
из Београда.

С једног од угледних часова
Награда им је припала за
рад: Вилијам Шекспир „Ромео
и Јулија” / Life and kulture: William Shakespeare „Romeo and
Juliet”.

Банатско Ново Село: Дом
културе планира да у току наредне две недеље замени расвету унутар и испред зграде:
пре свега рефлекторе који су
покварени, као и целокупно
осветљење у галерији Дома
културе. Тамо ће постављањем топло белих рефлектора
у великој мери бити омогућена боља видљивост када је
реч о изложбама слика. Петина ученика основне школе
похађа онлајн наставу.
Долово: У току је кречење изложбеног простора у згради
Дома културе, који ће се вероватно звати Галерија „Васица”.
Четрнаестогодишњем Данилу
Дедуљу, који болује од опаког
тумора абдомена, и даље је
хитно потребна финансијска
помоћ, а сви људи добре воље
то могу да учине уплатом на
текући рачун 200-12298033278 (Тања Дедуљ, Саве Kовачевића 59, 26227 Долово).
Глогоњ: Завршено је чишћење депоније грађевинског материјала на ободу Утринске
улице. Месна заједница је предала предлог за пренамену
средстава у оквиру свог финансијског плана, што би требало да буде усвојено на наредној седници градске скупштине. Полазници курса румунског језика, који организује Културни центар „Инфинитум”, добро су се показали

на онлајн такмичењу из познавања опште културе које
је приредила организација из
румунског Јашија.
Иваново: Ученице осмог разреда Мартина Вуковић и Вања Јарковачки надметале су
се у суботу, 21. новембра, на
Међународном такмичењу из
страних језика под називом
„Willkommen” у познавању енглеског језика и добиле велики број поена.
Јабука: Месна заједница и
ЈКП „Комбрест” намеравају
да поставе двадесет канти за
смеће на различитим локацијама, а у плану је и садња
јесењег цвећа на главном платоу у центру села.
Качарево: Дом културе и школа су за ученике нижих разреда 18. новембра у простору
Дома омладине приредили
промоцију књиге „Софијине
му дро ли је
са
Мар ком
Kраљевићем” ауторке Александре Михајловић из Панчева. Изложба слика Јелене
Бадњевац Ристић из Панчева, рађених техником уље на
платну, отворена је у организацији Дома културе у уторак, 24. новембра, у Свечаној
сали Месне заједнице и може
се погледати радним данима
од 10 до 15 сати, уз примену
препоручених мера заштите.
Омољица: Окончани су радови на асфалтирању улица
Десанке Максимовић, Жикице Јовановића Шпанца, Јосифа Панчића, Пролетерске и
Авалске, а преостала је још
само Задружна, на којој је већ
постављена ризла.
Старчево: Након поправке асфалтне подлоге у Улици кестенова, Виноградској, Војвођанској и Пролетњој улици,
као и у делу Баштенске, следи
уређење банкина, то јест изједначавање ивице коловоза са
околним тереном, а на неким
деоницама у овим улицама биће уређена и каналска мрежа.
У току је санација балкона на
згради Дома културе.

ХУМАНИ ДОЛОВЦИ ЗА ПОРОДИЦУ МИЛУТИНОВ

В. д. омладинци на делу

Живко и Славко с Драганом,
главом породице Милутинов

УСПЕСИ ОСНОВНЕ ШKОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ”
Ученици и наставници ивановачке ОШ „Моша Пијаде” у последње време постижу запажене резултате.
Тако су се у суботу, 21. новембра, осмакиње Мартина
Вуковић и Вања Јарковачки на
Међународном такмичењу из
страних језика под називом
„Willkommen” надметале у позна ва њу ен гле ског је зи ка и
оствариле висок број поена.
Према речима њихове менторке и наставнице Татјане Тајдић, због великог броја учесника коначна ранг-листа очекује
се крајем децембра, а на основу резултата младе Ивановчанке имају велике шансе да прођу у финале. Иначе, ово је осмо

Месне актуелности

Оне су овај угледни интердисциплинарни билингвални час
одржале пред ученицима осмог
разреда, а он ће бити објављен
и у зборнику „Час за углед”.

Доловци у озбиљним пензионерским годинама – Славко
Марковић и Живко Новковић,
који себе називају в. д. (вечити доживотни) омладинци, недавно су, заједно с директором Дома културе Мирославом Првуљем, посетили тринаесточлану породицу Милованов из Долова, како би им
поклонили икону Светог Луке.
Долазак у ову кућу, у којој
живе родитељи с једанаесторо деце, иницирао је поменути Славко са идејом да им се
поклони слика за срећно усељење у нову кућу, коју је изградила продукција ТВ емисије „Kућа од срца”.
Дом културе је учествовао
у набавци сликарског материјала, а икону је насликао
етно-сликар из Долова Живко Новковић.

Треба напоменути да су у
изградњи куће волонтерски учествовали и мештани, а међу
њима је један од највреднијих
био управо в. д. омладинац
Славко Марковић, упркос томе
што има већ седамдесет година.
– У волонтирању сам чак
био један од „млађих”. Стога
по ру чу јем при пад ни ци ма
млађих генерација да се активно укључе у помагање комшијама и другим људима којима је то потребно, јер је
људски помагати, а свако учињено добро дело враћа се добрим – каже Марковић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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АНТОЛОГИЈA АФОРИЗАМА НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ

У ОКВИРУ УКРШТЕНИХ УМЕТНИЧКИХ РЕЗИДЕНЦИЈА

Најбоље од
најбољих

ФРАНЦУСКИЊА ЦРТА СТРИП
У ПАНЧЕВУ

У Бугарској је, под насловом
„Најбоље од најбољих”, објављена Антологија афоризама
на
ру ском
језику, у којој
је са шездесетак сатиричних
ми сли за сту пљен и панчевач ки афо ри сти чар Алек сандар Чотрић
(1966).
У књизи коју
је превео на бугарски језик и
приредио књижевник и преводилац Валентин Димитров
из Варне налази се око пет
хиљада афоризама четиристо
деветнаест аутора из двадесет земаља света, а Чотрић је
једини представљени аутор из
Србије.
Чотрић је од 2017. године
члан Московског клуба афористике, заступљен је у неколико антологија („Антологија мудрости”, „Мудрост у афоризмима”, „Мудрост Европе”...) и алманаха афоризама
објављених у Русији, а његове афоризме су објављивали
водећи руски листови и часописи: „Независима газета”,
„Агањок”, „Литературна газета”, „Парламентска газета” и
други.

Александар Чотрић се бави и превођењем с руског, те
је 2017. године превео на срп-

ски језик и приредио Антологију савременог руског афоризма „Велико у малом”, за
коју је добио признање Интер на ци о нал не ака де ми је
„Иво Андрић”. Панчевачки
афористичар је превео и књиге руских аутора кратке форме Аркадија Давидовича и
Константина Мелихана, које
ће, када то услови буду дозволили, бити представљене
пред панчевачком читалачком публиком.

избор

МОЈ
МОЈ
Путовање у далеке
пределе
Гордана Грујић, васпитач
деце јасленог узраста
КЊИГА: У хладним данима
који нас очекују моја топла
препорука је сага о Новом
Зеланду Саре Ларк. Серијал
се састоји из три дела: „У земљи белог облака”, „Песма
Маора” и „Зов кивија”. То је
око две хиљаде сто страна путовања по Новом Зеланду.
Две жене различитог сталежа напуштају своје земље и
крећу у потрагу за бољим животом. Путовање паробродом
дуго шест месеци их спаја,
оне постају најбоље пријатељице, али у земљи белог облака чека их сасвим другачији
живот у односу на њихова
очекивања. Удају се за заклете непријатеље. Каква их је
судбина задесила, сазнаћете
ако им дозволите да се уселе
у ваш дом. Какав ће живот
водити и какав је живот маорских племена, може се видети у другом делу књиге. У
трећем делу, „Зов кивија”,
цвркутав глас Маорке и њену судбину у мешовитом браку нећете дуго моћи да избаците из главе. У завршном
делу ће се разрешити многе
недоумице и открити највеће тајне. Трилогија јесте обимна, али ће вас сигурно угрејати у хладним зимским данима који следе.
ФИЛМ: С обзиром на то да
нам је вирус многе ствари
ускратио и да смо принуђени

Страну припремила

Мирјана
Марић

Ализе де Пен, прва француска
ауторка изабрана на конкурсу
за укрштене уметничке резиденције између Србије и Француске у области стрипа, започела је 10. новембра свој једномесечни боравак у Панчеву. Она
ће на резиденцији развијати свој
нови стрип-албум од сто двадесет страна, под називом „#Великанесрећа”, а њени радови ће
бити изложени на фестивалу
„Нова”, који ће се одржати од
1. до 12. децембра у Галерији
Милорада Бате Михаиловића.
Реч је о њеном новом пројекту
о нуклеарној катастрофи, по
сценарију Жан-Франсоа Жилијара, директора организације
„Гринпис” у Француској.
На изложби у Панчеву, у оквиру сегмента посвећеног представљању одабраних резиденткиња, Ализе де Пен изложиће десет радова који се, између осталог, баве еколошком катаклизмом најразвијенијих земаља,
непремостивошћу политичких
граница и личним траумама младих људи проистеклим из локалних друштвених феномена.
Ализе де Пен је спонтано почела да се занима за теме о заштити животне средине. С обзиром на то да вози бицкл, често је одлазила у природу и доживљавала, како она то назива,
„естетски шок”. У природи ужива у лепоти и свесна је да осећања која јој се ту јављају не
може нигде другде да доживи.
– Када уништавамо природу, ми уништавамо и однос с
природом, а то значи и сами
себе – каже она.
Након што је осетила потребу
да се бави овом проблематиком,
почела је све више да истражује
литературу још од педесетих и
шездесетих и политике које се
баве заштитом животне средине. Њена визија је сада да кроз
свој рад буде оштрија и критичнија према темама везаним за
заштиту животне средине.
Последњих година се све више стрип-цртача бави овом тематиком.

– У Француској је постао
тренд, или је то мода, да све
више стрип-цртача раде на неки начин као и новинари. Није
одувек било тако, али се све
чешће дешава, јер кроз стрипове неке битне информације
могу да дођу до шире публике.
Можда је овакав начин рада
настао још пре две-три деценије, али у последњих неколико година цртачи и новинари
често раде и заједно на специфичним темама, како би важне теме дошле до људи. То је
добар начин да уметници и
стрип-цртачи покажу своје мишљење и о политичкој ситуацији у свету данас – објашњава
Ализе.
Прилика да учествује у овом
резиденцијалном програму много јој значи из два разлога. Прво, зато што је уметницима веома тешко данас да се баве оним
што воле а да притом преживе.
С друге стране, у свакодневном
животу није могуће бити концентрисан на посао сто одсто.

– Због темпа живота немаш
времена да дођеш до стања ума
да можеш да концептуализујеш свој ауторски рад. Када си

затекло људски род на Земљи и
свега онога што је човек направио, као и огроман човеков потенцијал да уништи оно што није

РА ДО ВИ СТРИП-РЕ ЗИ ДЕНТ КИ ЊА

да останемо у својим домовима, препоручујем комедије и што више смеха. Мој
избор је филм „Зашто баш
он”. У питању је прича у којој Нед Фле минг (Бра јан
Кранстон), можда и превише
брижан отац, путује у Калифорнију да посети своју ћерку на Станфорду, где се суочава са својим највећим кошмаром: упознаје њеног добронамерног, али социјално
неприлагођеног дечка, милијардера из Силицијумске долине Лерда Мејхјуа (Џејмс
Франко). Нед мисли да Лерд,
који нема апсолутно никакав
филтер, ни случајно није добар избор за његову ћерку.
Овај помало уштогљени становник Средњег запада, који
све теже може да прати Лердов гламурозни свет високе
технолногије, истински почне да паничи кад сазна да се
Лерд спрема да је запроси.
МУЗИКА: Што се музике тиче, уз неко добро кувано вино препоручујем „Фрајле”.
Див не, спон та не и увек
забавне.

У поставци на фестивалу
„Нова” биће изложено по
десет радова Драгане Радановић из Србије и Ализе де
Пен из Француске, из њиховог стваралачког опуса
насталог пре резиденцијалног боравка у Ангулему и
Панчеву.
– Радови ових двеју ауторки откривају нам укорењеност у данашњем тренутку и
саморефлексију на све оно
што је довело до садашњости. Оне су младе ауторке

које из свог непосредног
искуства црпе приче и потом
их претачу у своје ауторске
стрипове. Њихови јасни ауторски гласови активно се
упуштају у разумевање света око себе, тумачећи га, готово дешифрујући, тако што
га преносе на папир у форми стрипова: наративних
следова графички уобличених призора догађаја – истакла је визуелна уметница и
критичарка Мирјана Боба
Стојадиновић.

Ализе де Пен
изопштен из дневне рутине, на
неки начин купујеш то време
за себе. И то је добитна комбинација – закључује Ализе.
Поред екологије, која чини
срж њеног интересовања, неке
од омиљених Ализиних тема и
мотива су живи свет (рибе, птице, биљке), геолошки феномени, али и друштвени процеси и
брига за природу у високоиндустријализованом свету, посебно
у Француској. Крхкост равнотеже између свега онога што је

ИЗЛОЖБЕ У МУЗЕЈУ

Гоблени и мозаици
У склопу манифестације „Музеји Србије – музеји за 10”, у
оквиру које се обележава Европска ноћ музеја, Народни музеј
Панчево приредио је две изложбе: „Један гоблен – једна прича” Николе Влајића и „Мозаици из неког другог универзума” Милана Ћука.
Изложба о гобленима посвећена је Ружици Перовић,
жени која је волела гоблене.
Она је у Панчево дошла из
Беле Цркве и овде је била запослена као биохемичар у Дому здравља. Од своје ране младости показивала је склоности ка ручним радовима, а када је крајем шездесетих сазна ла за Ви ле ро ве го бле не,
они су јој постали опсесија.

За двадесетак година извезла
је преко шездесет гоблена, а
на изложби је, између осталих двадесетак, представљен
и „Дворац Елц”, њен први гоблен, који је урадила 1968.
године.
Милан Ћук је изложио своје мозаике суперхероја. Он је
сликар и рестауратор византијских фрески. Страст према уметности довела га је до
старе традиционалне технике
мозаика, а од раног детињства
је велики љубитељ стрипа и
суперхероја. Непрестано покушава да суперхероје из свог
де тињ ства пред ста ви кроз
традиционални облик мозаика, тра же ћи пра ви ба ланс
изме ђу древ ног и мо дер ног

употре бом ра зличитих врста
материјала.
У договору са
аутором ове изложбе штампане су пригодне
разгледнице, а
сва ки по се ти лац добио је једну уз малу донацију. Ове донације су намењене малој Мињи Матић која
се бори за живот, а за лекове
и даље лечење
потребна су велика материјална средства.

он створио, чине приповедачку
окосницу у раду Ализе де Пен.
Пројекат „Укрштене уметничке резиденције из области
стрипа Србија–Француска” резултат је споразума о сарадњи
у области културе и стрипа
између француских и српских
институција. Овај споразум је
потписан у оквиру посете председника Републике Француске
Емануела Макрона, а пројектом је успостављена прва стрип-резиденција између две земље.

Петак, 27. новембар 2020.
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

Додатне информације могу се добити и путем мејла
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
• Специјалиста офталмолог и очни хирург
• Директор Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара
Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Др Зоран Катнић
Ради ПОНЕДЕЉКОМ по подне и СУБОТОМ
пре подне и обавља следеће прегледе:
• диоптријски преглед (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед на рефрактометру и прописивање одговарајуће
диоптрије);
• офталмолошки преглед деце и одраслих
(одређивање видне оштрине са корекцијом,
преглед на рефрактометру, мерење очног
притиска, преглед предњег сегмента ока и
задњег сегмента ока са ширењем зеница);
• страболошки преглед код деце (одређивање видне оштрине са корекцијом, преглед
предњег сегмента ока, преглед на рефрактометру без и у циклоплегији, страболошки
преглед и преглед задњег сегмента ока на
широку зеницу);
• преглед предњег сегмента ока;

• преглед промена на капку;
• систематски преглед деце до 13 година
(одређивање видне оштрине без корекције,
страболошки преглед, колорни вид – препознавање боја);
• тестови за суво око (одређивање количине лучења суза);
• мерење очног притиска.

Др Биљана Рашчанин Драганић
Ради УТОРКОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,
– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација),
• преглед + ОЦТ,
• ОЦТ – оптичка кохерентна томографија,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,

Офталмолози истичу да у њихове ординације последњих година све чешће долазе пацијенти свих старосних доба са
жељом да трајно поправе свој вид, а
самим тим и квалитет свог живота. Баш
такво – трајно – решење пружа им
уградња интраокуларних сочива, која је
могућа и у Специјалној болници „Свети
Василије Острошки”. То значи да старачка катаракта није једина болест која
се решава помоћу ових сочива.
На основу искустава офталмолога, показало се да се млади људи за уградњу
интраокуларних сочива одлучују онда
када због врсте диоптрије коју имају не
могу више да задовоље своје животне
активности носећи наочаре или контактна сочива. Неки то чине из естетских
разлога, а од неких то захтева професија или пак здравствено стање.
Ин тра о ку лар на
сочива препоручују се и људима
средњих година
којима је вид на
даљину и/или близину ослабио. Уколико спадате у ову
групу и непрактично вам је да баратате с више пари
наочара или не можете да се навикнете
на мултифокалне наочаре, можда је време да размислите о уградњи сочива. Ова
интервенција се препоручује и особама
које имају високе вредности плус или
минус диоптрије чијом корекцијом, помоћу наочара или контактних сочива,
нису задовољне.
Ипак, о томе да ли је уградња сочива
право решење за вас, одлуку доноси
офталмолог, након што сагледа све чињенице и детаљно прегледа медицинску документацију. Он ће тада одлучити и коју врсту сочива би требало уградити, а могућа је једна од ове три опције: асферична монофокална сочива, асферична моноблок сочива са жутим
филтером или пак мултифокална сочива. Цена операције ће зависити управо

од врсте сочива која вам је неопходна.
Сферичним или асферичним монофокалним сочивима исправља се рефрактивна грешка, која се односи на класичну минус или плус диоптрију. Треба напоменути да се њима не исправља
астигматизам (погрешна закривљеност
рожњаче), нити презбиопија (потреба
за ношењем наочара за рад на близу).
Асферична сочива имају примат у
клиникама широм западне Европе, будући да имају новији дизајн и да су начином њихове изградње побољшани
одређени недостаци сферичних сочива.
Она су се стога показала бољим у кориговању сферних аберација и контрастне
сензитивности – карактеристика видне
оштрине које утичу на квалитет вида.
Асферична моноблок сочива са жутим
филтером имају
исте карактеристике као класична
асферична сочива,
с тим што је површина сочива дизајнирана тако да
спречава преламање одређеног спектра сунчеве светлости, које код
појединих пацијената може неповољно деловати на важан центар за вид
на очном дну, познат као жута мрља.
Уградњом мултифокалних сочива
успешно се постиже корекција вида како на близину, тако и на даљину. Ова
специјално дизајнирана сочива у својој
структури садрже неколико концентричних прстенова, који имају различиту
моћ преламања светлости, омогућавајући пацијенту фокусирање на шири спектар удаљености. Погодна су за људе који су радно активни, који имају диоптрију за даљину и имају потребу да носе наочаре за рад на близину и на рачунару.
С друге стране, треба имати на уму,
мултифокална сочива се не препоручују
професионалним возачима, односно
људима који због природе посла често
возе у ноћним условима.

Операција катаракте и о трошку РФЗО-а
• видно поље.

Проф. др Петар Алексић
Ради СРЕДОМ и обавља следеће прегледе:
• општи преглед офталмолога,
• офталмолошки ултразвучни преглед,
• преоперативни преглед за катаракту,
• контролни постоперативни преглед,
• видно поље,
• преглед глаукома,
• преглед промена на капку,
• ласерске интервенције:
– YAG ласер капсулотомија,

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

Отварање Специјалне болнице „Свети Василије Острошки” значи и то
да ће између хиљаду и две хиљаде
пацијената годишње који се налазе
на листама чекања за операцију ката рак те би ти пре у сме ре но у ову
установу, где ће их, о трошку РФЗОа, оперисати тим стручњака с ВМА
на апаратима најсавременије генерације.
Наравно, ту операцију ће моћи да
обаве и пацијенти који нису на листи
чекања, али о сопственом трошку.
– Уз све то, свесни чињенице да
поједини грађани живе у тешким економским условима и да немају обавезно здравствено осигурање, пред-

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.

Петак, 27. новембар 2020.

ОГЛАСИ

13

marketing@pancevac-online.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И
УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. НОВЕМБРА ДО 10. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST + ALT + GGT + ALP

•
•

Цена: 740 динара

ПАКЕТ 4

УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА
АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

•

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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МЕСНАТИ прасићи, јагањци и свиње, могућност клања и печења.
060/037-11-96. (298057)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

МЕРЦЕДЕС ML 270,
2003, дигитална клима,
нове гуме, одличан.
061/320-15-24. (298439)

СВИЊСКЕ полутке на
продају. Тел. 013/632145, 060/500-30-91.
(298388)

ПУНТО 3, 1.3 МЈЕТ,
2011. годиште, аларм,
клима, власник.
064/913-72-24. (298445)

НА ПРОДАЈУ дебеле
свиње. 065/363-14-24.
(298340)
РЕНО клио 1.2, 2002,
клима, серво, даљинско,
власник, одличан.
064/142-55-93.
(198311)

ПРОДАЈЕМ ауто даеву,
2001. 064/004-52-30.
(298321)

ПЕЖО 206, 2005, одличан. 060/448-68-45.
(298260)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е
АКЦИЈА
Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара
Превоз на адресу.
(ф)
062/873-19-80, 064/503-30-11

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катаФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
лизатора, продаја делодинамик опрема, атести- ва, долазим на адресу.
ран плин. 064/130-36069/203-00-44, 066/40902. (298374
991. (297924)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ!
ГОЛФ 4, 12.4, 2002. петора врата, сва опрема,
160.000 км. 064/130-3602. (298374)

КУПУЈЕМ возила стање
небитно, исплата реална, до 500 евра.
060/135-08-48. (298299)

МАШИНЕ
ПРОДАЈЕМ све машине
за пољопривреду.
065/232-15-06. (298248)
ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 558, повољно и
приколица једноосовинка, лозничка, кипер.
Омољица. 063/163-8956. (298425)

СТИЛО 1.2, 2002, петора
ГАРАЖЕ
врата, клима, шест брзина. 064/587-50-24.
(298374)
ПРОДАЈЕМ зидане гараже у Ул. Патријарха ЧарДОБЛО теретни макс,
нојевића 8. 063/315-872.
1.4, 2007, атестиран
(297910)
плин. 064/587-50-24.
(298374)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

АЛФА ромео 155, 1997,
запремина 1748, бензинац. 062/102-94-47.
(298309)
ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. годиште. 065/85393-29. (298306)
ПРОДАЈЕМ опел мериву
1.7, 2005. годиште.
063/325-972. (298245)=
ДЕЛОВИ, југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/85660-65. (298311)

гаражни простор 130
квм, у Тамиш капији.
063/175-62-95. (298396)
КУПУЈЕМ гаражу у Панчеву. 060/0300-09-59.
(298446)

АПАРАТИ
ВЕШ-МАШИНЕ и половни делови од веш-машина. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (298405)
ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (2984523)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТА пећи на продају. Тел.
352-114. (298415)

ПРАСИЋИ и крмаче на
продају. Мића. 064/30328-68 (СМС)
ПРОДАЈЕМ пилиће храњење домаћом храном
на салашу.069/280-2037 (СМС)
ЦРЕП нови бечеј 222,
900 комада 9.000 динара. 063/284-578 (СМС)
ПРАСИЋИ, јагњад и крмаче на продају. Мића,
064/303-28-68 (СМС)
СВИЊСКЕ полутке, месната прасад, крмача,
могућност кућне доставе, клања. 065/614-7440. (298095)
Стовариште „Близанци”

нуди
све врсте угља
и лом палете
даске за огрев

(1/296421)

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 144.000 км, у
добром стању, регистрован до маја 2021, 1.200
евра. 062/832-36-38.
(298328)

ОПЕЛ астра Х 1.7, хечбек дизел, 2007. годиште, у одличном стању,
прешао 132.000 км. Тел.
063/789-11-18. (298329)
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064/158-44-10, 063/101-11-47

ПРОДАЈЕМ: рафове, тезге, полице, клима gree
24, ТА пећ 6 кв, ваге.
Тел. 063/816-03-03.
(298069)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција. 061/64130-36. (298295)

ПРОДАЈЕМ welgerovu
пресу 53, 400 – 500 бала
детелине, ИМТ 5056,
култиватор, таљиге, југа,
јаке гвоздене цеви, мала
преса за грожђе, муљара
и пластична бурад и столарског алата. 064/96281-00. (298422)
УГАОНА гарнитура, орман с ципеларником,
двосед, фотеља мојца,
судопера, кревет.
063/861-82-66. (298378)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18,
335-930. (298334)
ВЕШ-МАШИНА, турбо
рерна, уани радијатор,
сто, столице, телевизор.
063/861-82-66. (298378)
ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет „Милан Благојевић”, одличан. 063/75310-09. (298315)
ПРОДАЈЕМ судооперу и
остале кукхињске елементе, кухиња 12.000,.
нова. 063/773-45-97.
(298310)
ПРОДАЈЕМ шапурине.
065/232-15-06. (298248)
КОКЕ носиље, старе једну годину у пуној носивости. 063/315-381.
(298276)

НА ПРОДАЈУ огревна
дрва, топола и јесен.
062/977-08-90. (298423)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи.
060/138-52-38. (298346)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи
и потпала, спремно за употребу.
Достављам на адресу у року
од 24 сата. Моб. 061/383-80-00.
(1/298016)

КУПУЈЕМ: перје, стзарински намештај, слике,
сатове, стари новац,
стрипове, сифон флаше,
фигуре, старо покућство. 063/705-18-18,
335-930. (298335)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ плац 28
ари на Кудељарцу, доКУПУЈЕМО обојене метаКУПОПРОДАЈА
звољена градња. Цена
ле, замрзиваче, веш-мафиксна, 19.000 евра.
ПОТРАЖЊА
шине, гвожђе, акумулато064/256-61-64 (СМС)
ПРОДАЈЕМ кревет са ду- КУПУЈЕМ гвожђе, олово, ре, телевизоре, шпорете.
061/206-26-24. (298387)
НА ПРОДАЈУ плац 28
шеком за самца, као
све метале, веш-машине,
ари на Кудељарском наКУПУЈЕМО
гвожђе,
банов. 064/438-12-35.
замрзиваче, телевизоре,
сипу, градско грађевинкар,
месинг,
олово,
веш8298279
долазимо. 061/322-04ско земљиште, излаз на
машине,
замрзиваче,
те94. (298387)
ПРОДАЈЕМ шапурине.
две улице. 068/408-97левизоре, долазим.
Росић, 063/223-810.
КУПУЈЕМ мале ТА пећи. 061/321-77-93. (2908387) 21. (297603)
063/705-18-18, 335-930.
(298237)
(298334)
БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е
ПРОДАЈЕМ дебеле свиКУПУЈЕМ старо гвожђе,
ње. Тел. 631-811.
А К Ц И Ј А – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ
фрижидере, замрзиваче,
(298291)
телевизоре, веш-машиИма на стању, обезбеђен превоз
БРИКЕТ буков, без лепне. Долазим на адресу.
ка, калоричан, џакови.
064/158-44-10, 063/101062/873-19-80, 064/503-30-11
(ф)
064/482-65-53. (298303) 11-47. (298298)
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ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плаца, Горњи град. 063/829-89-48.
(297957)
ПРИЗЕМНИ део куће,
подрум и гарсоњера у
центру, 45.000 евра.
061/114-11-34. (298391)
ШИРИ центар, 60 квм,
плац 2,7 ари, 39.000.
„Јанковић”, 348-025.
(298401)
КОТЕЖ 1, кућа 185 квм,
локал, гаража, 93.000.
„Јанковић”, 348-025.
(298401)
ПРОДАЈЕМ породичну
кућу у центру града 16.5
ари плаца, 580 квм.
063/502-211. (298401)
КУДЕЉАРАЦ, нова кућа,
спратна, стамбено-пословна, 3.4 ара, 75.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(298370)
ПРОДАЈЕМ плац 4.5
ара, поред Тамиша, 24
метара ширине, Димитрија Туцовића 113.,
063/407-788. (298320)

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,
површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721
ВИКЕНДИЦА, Баваништанац, 390 ари, до асфалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(298284)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан за мањи, уз договор, предност Стрелиште. 063/309-378.
(298344)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари,
Ул. Лоле Рибара.
061/654-50-08. (298287)

СОДАРА, 53, ЕТ, ВПР,
сређен, без улагања,
46.000. 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”.
(298129)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
нова Миса. 060/155-5930. (298439)
ТЕСЛА за рушење, 2.61
ар, 45 м, укњижено,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (298451)
ПЛАЦ, Шарпланинска, 9
ари, 24 м фронт. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (298451)

ПРОДАЈЕМ спољни део
куће, 35 квм, са великим
ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ две плацем у екстра стању,
27.000 евра, стари букуће на лацу, за мањи
вљак. 063/308-510.
стан. 064/986-21-74.
(298448)
8298341)

СТАРА МИСА, самостојећа кућа, 47 квм, гаража, шупа, 2.5 ара,
35.000. Некретнине „Јовановић”, 064/340-3714. (298317)
ТОПОЛА, 7 ари, 80, кућа, струја, вода, укњижено, 20.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (298312)
МАКСИМА ГОРКОГ, 5
ари, 18 ширина, 1290
кућа, 80.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-2383. (298312)

ЦЕНТАР, нов, 78 квм,
ЕГ, трособан, ВП, две терасе, 73.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(298451)
КУПОВИНА станова. Исплата одмах! АМК некретнине, 061/262-0844. (298442)
СТАН, Тесла, 40 квм,
кмоплетно реновиран,
подно грејање, клима,
тотално сређен, власник.
062/434-181. (298356)

HIT PONUDA:
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Куповина станова са Вашим
плодоужитком. Исплата
одмах. АМК некретнине,
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,
061/262-08-44. (298442)
88, две терасе, 70.000.
(67), „Милка М”,
КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV,
063/744-28-66. (298451) усељив, 35.000. 063/83623-83. (679), „Трем 01”.
МАРГИТА, гарсоњера,
(298129)
нова, 16 квм, укњижена,
ВП, комплетно намештеДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
на, фул, 22.000. (67),
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.
„Милка М”, 063/744-28Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
66. (298451)
КОТЕЖ 1, двособан, 60
квм, тераса, 18 квм, само 40.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(298451)
СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, II,
106.000. (398), 060/68310-64. (298370)

ИЗДАЈЕМ или продајем
кућу од 100 квм, приземље + спрат , у центру
Панчева, Ул. Живојина
Мишића бр. 6., Тел.
023/857-069, 064/57557-04. (2982348)

ТЕСЛА, Авив, двоипособан, I, ЦГ, 58 квм,
60.000. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(298441

ДОЊИ ГРАД, леп део
куће, 63 квм, велики подрум, тераса, 28.000.
(398), 060/683-10-64.
(298370)

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

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 квм, опремљен.
064/158-15-90. (298430)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, у центру, ЦГ,
V, могућност продаје.
Тел. 064/134-06-08.
(298433)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан на Содари, IV спрат, без лифта,
ЦГ. 065/53-43-016.
(298397)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
27,20 квм, приземљње,
ЦГ, тераса, укњижен,
27.000. Није фиксно.
063/737-62-92, 061/26830-66. (298359)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 м од
центра Јабуке. Цена по
договору. 064/579-1615. (298289)
ИЗДАЈЕМ локал 20 квм,
Змај Јовина 5, лок.5.
Тел. 344-955. (298268)

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063/278-421.
(1298075)

ИЗДАЈЕМ смештај за
раднике, самце, студенКУПУЈЕМ мањи стан у
те, центар града.
Панчеву. Исплата одмах.
063/502-211. (298401)
ЗЕМЉИШТЕ грађевион064/418-82-14. (298017)
ско у северној зони, 110
ПРОСТРАНА гарсоњера
КОТЕЖ 1, 72 квм, двоиари, 1.700 евра по ару.
у центру града, комплетпособан, III, ЦГ, две теСтруја, вода, власник.
но опремљена, ТА, 130
расе, 53.000, договор.
064/136-42-00.
евра, депозит. 062/843Некретнине „Јовановић”,
53-43. (298330)
064/340-37-14. (298317)
СТАНОВИ
ЈЕДНОСОБАН дворишни
ПОНУДА
29 КВМ, 29,700; 77 квм, АГЕНЦИЈИ „Милка М”
стан за издавање, намеПРОДАЈЕМ станове у из- 66.000, Светог Саве, но- потребне некретнине,с
штен. 061/175-00-15,
ве локације, станови, ку- 064/145-47-48. (298339)
градњи у Ул. Патријарха ви, ВПР. 069/655-214.
(298308)
ће, плацеви. Брза реалиЧарнојевића 8. Тел.
ИЗДАЈЕМ већи двори063/315-872. (297910)
КОТЕЖ 1, двоипособан, зација. (67), 063/744-28- шни намештен једносо66. (298451)
III/IV, без лифта, Цг, 73
СОДАРА, 38, ТA, II, без
бан стан, са грејањем,
квм, 52.000, власник.
већих улагања, 32.000.
Стрелиште. 362-406,
СТАНОВИ
065/817-42-64. (298426)
063/836-23-83. (679),
064/218-83-45. (298353)
„Трем 01”. (298129)
ИЗДАВАЊЕ
МЛАДОСТ, 83 квм, троНАМЕШТЕН једнособан
собна, ВПР, ТА, гаража,
КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV,
ГАРСОЊЕРА за издава- дворишни, ТА, код Хотеусељив, 35.000. 063/836- укњижено, 48.000.
ње, сређена, ТА грејање, ла Тамиш, 90 евра.
23-83. (679), „Трем 01”. 063/252-559. (298438)
064/122-48-07. (298366)
клима, центар. Тел.
(298129)
СОДАРА, двоипособанм, 063/721-41-21. (СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли 63 квм, ЦГ, X, 49.000.
Самачком, Синђелићева,
ИЗДАЈЕМ дуплекс 130
и гаражу код моста. Тел. (353), „Премиер”,
звати после 17 сати. Тел.
квм, центар, гас, наме061/301-49-55. (298175) 063/800-44-30. (298441
064/341-79-26. (298376)
штен. 064/320-894-32.
(298056)

ИЗДАЈЕМ дворишну гарсоњеру, намештену, са
грејањем. 069/191-9996. (298443)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

ПОТРЕБНИ станови, куће, у Панчеву. Брза и сигурна исплата. „Перфект”, 064/348-05-68.
(298017)

ИЗДАЈЕМ стан, 35 квм, у
центру, IV спрат без
лифта, скоро празан, ЦГ.
064/320-85-05. (298449)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан, 45
квм, Стрлеиште, 130
евра, ЦГ, кабловска,
лифт. 063/879-54-08.
(298380)

СТАН, погодан за ђаке,
студенте, комплет, опремљен, издајем, звати после од 10 до 16 сати.
064/357-85-13. (298255)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене пијаце, Улица Кочина 4. 063/617-421.
(298236)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
ИЗДАЈЕМ локал у Зеле54 квм, први спрат, Котеж 2. Звати после 17 са- ној пијаци, први на улати. 063/248-596. (298377) зу, преко пута рибаре.
Погодан за мењачницу,
ИЗДАЈЕМ једнособан
киоск, трафику.
стан, дворишни, центар,
064/404-91-49. (297694)
ТА, радницима, самцима, депозит. 061/182-37- ИЗДАЈЕМ стан на Тесли
90. (298300)
и гаражу код моста. Тел.
061/301-49-55. (298175)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
80 КВМ – МАКСИ, Зелепреко пута БИГ-а, ЦГ, на на пијаца, 18.000 евра.,
дуже. 066/494-900,
061/114-11-34. (298391)
064/137-63-19. (298357)
ИЗДАЈЕМ намештен стан ЛОКАЛ код главне Аутобуске станице, 75 квм,
65 квм, Новосељански
89.000 евра. АМК непут 49. Тел. 066/310кретнине, 061/262-08029. (298296)
44. (298442)
ИЗДАЈЕМ на Миси, троИЗДАЈЕМ локал, Ул. Војсобан, полунамештен
воде Петра Бојовића 19.
стан, 100 квм. 063/17196-16. (298292)
066/314-803. (298393)

Taksam invest

d.o.o.

ПОНУДА
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ОГЛАСИ
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Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

ЈНА улица, посовни простор 30 квм, 24.900
евра. АМК некретнине,
061/262-08-44. (298442)

ПОСАО
ПОНУДА

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. Брза исплата. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(298441)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(298209)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(298154)
КОМБИ превоз робе и
селидбе. 064/243-82-85.
(207183)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (297318)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи СЗВР „Срки”, потребан радник. 062/388-109
(СМС)

ПОСАО

ПОТРЕБНИ

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејаPIZZA SHOP потражује
нац, одвоз шута малим
радницу за рад у продаји. кипером до два кубика.
064/555-33-34. (297888)
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)
ПОТРЕБНИ радници за
рад на живинарској
Ресторану „Стара Вајфертова
фарми. 013/377-230,
064/259-96-62. (298390)
пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.
ПОТРЕБАН возац Ц и Е
категорије са искуством
за међународни Румунија и Бугарска. Пријава,
сталан посао. 063/88422-71 (СМС)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49.
(1298251)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које смета.
063/369-846. (298282)

ОБАРАЊЕ стабала, рушења кућа, шупа, ископи, одношење ствари и
остало. 064/122-69-78.
(298415)

ПРЕВОЗ кипером до 2
м³: песак, шљунак, сејанац, шут и остало.
064/141-47-39. (298264)

АТЕСТЕ уземљења за
прикључак гаса, најпоКОМБИ превоз, селидбе. вољније. 064/128-78-57.
064/158-15-90. (298430) (298262)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
064/122-21-56. (298434)

ПОТРЕБНА жена за чишћење зграда. Информације на телефон
060/604-07-64 (СМС)
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063/391-824

(ф)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно.
065/523-02-73. (298285)

objavljuje

OGLAS
za prijem u radni odnos
1. Radnik na izradi i montaži aluminijumskih
konstrukcija
Poželjno je radno iskustvo – poznavanje aluminijumskih konstrukcija
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na
e-mail adresu office@pavle.rs ili doneti lično.

РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
062/889-81-66

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(297626)
СЕЛИДБЕ, превоз, могућност са радницима,
попуст ванградске.
064/482-65-53. (297213)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправци котлића, батерија, бојлера, одгушења,
нова купатила. 013/377930, 063/115-71-67.
(298421)
ВОДОИНСТАЛАЦИЈЕ,
замена делова, поправци одгушења, нова купатила, замена старих.
062(832-09-81. (298421)
РАДИМ физчке псолове,
одговорно, истовар/утовар шут, угаљ, пелет,
итд,. 060/143-62-10.
(298369)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге + хаус мајПАРКЕТ и ламинат, постор. Александар,
тавка, хобловање и лакирање. 065/&314-90-18, 064/157-20-03.(298271)
061/314-90-18, 601-90КОМБИ превоз, селидбе.
18. (298417)
064/158-15-90. (298430)

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПРЕВОЗИМ кипером повољно; песак, шљунак,
сејанац, туцаник, земљу
ораницу. Одвозимо шут.
064/354-69-94. (298392)
ПРЕВОЗ кипером до 2
м³. Шљунак, песак, утовар и одвоз шута...
064/505-62-44. (297954)
КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких плочица.
Повољно. Тел. 063/74408-24. (298412)
ПОТРЕБНА жена из околине центра града за чување старије полупокретне особе. Звати после 19 сати., 060/519-1114. 82908368)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/17691-85. (297707)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
израда инсталација, бојлера, ТА пећи, најјефтиније у граду. 066/354412. (298383)
ЧИСТИМО таване, подруме, радимо све послове. 061/321-77-93.
(298387)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38

ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз и преглед. 060/0784-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код
поште на Тесли).
(298452)
ПОПРАВКА веш-машина, бојлера, шпорета,
пећи, електроинсталација. Повољно. Тел.
060/180-02-83. (297739)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке, вентили,с лавине, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(298323)
СЕЛИДБА, превоз ствари, могућност радника.
064/482-65-53.,
(298303)
ТАПАЦИРАЊЕ намештаја, замена маказа,
откуп старог. 064/48265-53, 065/580-90-00.
(298301)
ПРЕВОЗ: шљунка, песка,
одвоз шута. 064/158-4410, 063/101-11-47.
(298298)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-2070. (298250)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушење судопере,
купатила, поправке, замене одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(298288)

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45
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СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
МОЛЕРСКИ радови:
комплетно унутрашње
уређење гипс, тапетри,
најповољније, гаранција.
060/145-99-09.
(298198/р)
ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха,
намештаја, комора. 302820. 064/129-63-79.
(298418)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”,
064/122-68-05.
(298406)
СЕЛИДБЕ са радницима
и без. 064/280-30-16,
061/324-37-50, Маце.
(1/298257)

СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67. Владимир.
(298256)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (298371)

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

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (298283)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(298305)

РАЗНО

ИМАМ 57 година, желео
бих да упознам озбиљну
жену. Кратку биографију поруком на 063/74016-11. (297864)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

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 поднетом захтеву за одлучивање о потреби
израде студије о процени утицаја
на животну средину

ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старих/нових
кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (298337)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС„ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19,
37/19-др.закон и 9/20)

marketing@pancevac-online.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставка
ламината. 064/390-0087, 062/976-18-42.
(298404)

(8/292091)

УСЛУГЕ

ОГЛАСИ

Носилац пројекта д.о.о. ПРОМИСТ, Улица Привредникова бр. 6, Нови Сад, поднео је захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и промена намене објекта 01 (објекат осталих индустријских
делатности) у складиште готовог производа минералног ђубрива, на локацији Првомајска бр. 10 у
Панчеву, на парцели број 6622/19 КО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/4874690 или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Планa детаљне регулације за изградњу
два једнострука прикључна 110kV далековода
за прикључење трансформаторске станице
„ТС-Панчево 6” у насељеном месту Панчево
Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна
110kV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6” у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 27. 11. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 сати. Све информације у вези са
огласом могу се добити путем телефона 013/353304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 09. 12. 2020.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
30. 12. 2020. године, са почетком у 12 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

1955–2020.
Дођи и донеси ми само свој осмех. Све остало имам. Имам очи
које ће видети твоје забринуто лице, имам руке које ти никад
неће дозволити да паднеш, имам срце у коме ћеш пронаћи
свој дом.
Супруг БОРО, син ЖЕЉКО, снаја ДАНИЈЕЛА,
унука ДУЊА и унук ФИЛИП

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

(79/298373)

Најдража наша

МУШКАРАЦ, запослен,
45, упознао би девојку,
жену, ради озбиљне везе. 064/421-46-34, Милан.
(298352)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору. 061/638-2486. (298364)

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

СЛАВИЦА
ГАЈИЋ

СЛАВИЦА ГАЈИЋ
Заувек у нашим срцима и мислима.
Твоја ћера ГАГА, зет БОЖА,
унука ЈОВАНА и унук МАРЈАН
(80/298373)

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ОГЛАШАВА

СЛАВИЦА ГАЈИЋ

Нацрт Измена и допуна Плана генералне
регулације Комплекси посебне намене
(Целина 11) у Панчеву

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

Последњи поздрав
својој сестри
Славици.
Заувек ћеш остати
вољена и
незаборављена.
Сестра ДРАГИЦА,
зет РАНКО
и сестричина
МАРИЈА
са породицом
(77/298373)

Излаже се на јавни увид Нацрт Измена и допуна
Плана генералне регулације Комплекси посебне
намене ( Целина 11) у Панчеву ( у даљем тексту
План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 27. 11. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 09. 12. 2020.
године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске
управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
30. 12. 2020. године, са почетком у 12 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

301-150, 300-830

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ
НОВИНА
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

19
Последњи поздрав вољеном супругу

24. новембра 2020. напустила нас је наша вољена супруга,
мајка и бака

ГОРИЦИ
ХРИСТОВ

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020.

ГОРИЦА ХРИСТОВ
1949–2020.

Твоју љубав, доброту и осмех чуваћемо вечно.

од породице
СПАСОВСКИ

Сахрана ће бити обављена 27. новембра 2020, у 12 сати, на Старом православном гробљу.
од његове супруге МАРИЈЕ

(112/298424)

(82/298379)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
24. новембра 2020, у 72. години , преминуо
наш вољени супруг, тата, свекар и деда

Последњи поздрав вољеном супругу и
оцу

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ

1949–2020.

1951–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.
Твоји: супруг ПАВЛЕ, ћерке ТИНА и ЈАСМИНА,
зетови БУЦА и ЈОВИЦА и унучад СРЂАН, ТИЈАНА и БОЈАН
(107/298413)

Нека ти Господ Бог прими твоју напаћену
душу.
од супруге МАРИЈЕ, сина МИЈЕ
и ћерке ВИОЛЕТЕ

Почивај у миру.
Твоја КАТКА, синови, снаје и унуци

(83/298379)

(113/298487)

МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ

19. новембра 2020.
преминула је наша
мајка, бака и сестра

1933–2020.

19. новембра 2020. преминула је моја мајка

Последњи поздрав

Остаде велика празнина и вечно сећање у нашим срцима.
НЕНА, БОБАН, унуке, праунуци
и остала родбина и пријатељи
(108/298414)

РЕГОЈЕ
АНА
Обавештавамо рођаке и пријатеље да је 25. новембра
2020, у 91. години преминула наша драга бака Мица

1936–2020.

РЕГОЈЕ
АНА

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020

Мајко, хвала ти за све и
никад те нећу заборавити. Недостајеш.

од сина МИЈЕ, снаје ТРАЈАНКЕ,
унука НЕМАЊЕ и СТЕФАНА

Твој ЉУБА
/44/298314)

Са болом у срцу твоји:
син ЉУБОМИР,
унуци НЕМАЊА,
СТЕФАН, ТАЊА
и зет ДАВОР

19. новембра 2020.
преминула је наша
комшиница

(84/298379)

Последњи поздрав

(45/298314)

РЕГОЈЕ
АНА

МИЛИЦА МИТРОВИЋ
СЛАВИЦА
ГАЈИЋ
Ожалошћени: породице МИТРОВИЋ, ПРОШЕВСКИ,
АМБРУШ и ПЕТИЈЕВИЋ

Последњи поздрав

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020.

Последњи поздрав
од станара
у Шанетовој 3

од ћерке ВИОЛЕТЕ, зета ДЕЈАНА
и унука УРОША и ЛУКЕ
(85/298379)

(43/298313)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

од сестре ЈАСМИНЕ
и зета НИКОЛЕ

(124/298436)

ПУРКОВИЋА
са породицом.

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

Нека те анђели

МИЛИЦИ МИТРОВИЋ
од станара зграде у краља Милана Обреновића 9

чувају.

(114/298428)
(78/298373)

МИЛИЦИ
МИТРОВИЋ
од породица ЂИНОВИЋ
и БОЖИЋ

(115/298429)
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Драги оче

Последњи поздрав вољеном стрицу,
брату и деверу

Наша бака, мама и ташта

МИРКО СТИЈАКОВИЋ
1936–2020.

СТОЈАДИНУ ТАШИЋУ

Хвала за подршку, за сваки савет, за живот који
си ми дао.
Твоје поштење и доброта наша је звезда водиља.

БРАТИСЛАВА МАРОЈЕВИЋ
рођ. 1935.

Воле те и тугују за тобом
твој син БОБАН и снаја ЉИЉАНА)
(26/298272

Никада нећемо заборавити на руке, на
које смо се ослањали док наше нису
ојачале!

Последњи поздрав
комшији

умрла је 19. новембра 2020. године.
Остаће заувек у нашим сећањима и мислима.

Никада Те нећу прежалити

Твоји ТАШИЋИ

ТАМАРА, ВЕРА, ЉИЉАНА, СИНИША и ДРАГАН

(88/ф)

(8/298247)

Последњи поздрав
нашем чика

МИРКО
СТИЈАКОВИЋ
1936–2020.

СТОЈАДИНУ
ТАШИЋУ
Породица
КЕРАНОВИЋ

ТАШИ
човеку великог срца.
Хвала што си био
увек ту за нас.
Породица
ДЕНКОВИЋ

(73/298365)

Последњи поздрав

1936–2020.
Ја, твоја унука прва радост тугујем и вечно ти
се на свему захваљујем.

Твоја супруга БОСА

БОЈАНА и МАРКО

(22/298272)

(21/298272)

Последњи поздрав
драгом деки

МИРКА ЈАЊОВИЋ

(74/298365)

Драга

Последњи поздрав од ДАЧЕ са породицом

од комшија из зграде

МИРКО
СТИЈАКОВИЋ

Остаћеш у мом срцу док
сам жива.

Деко

Ујна, памтићемо твоју доброту и заувек ћеш остати у нашим срцима.

СТОЈАДИНУ
ТАШИЋУ

Мој дека

БЕБО
(96/298389)

Успомена на тебе живеће у нашим срцима.

3

АНЂЕЛКА, ПЕТАР,
ЗОРАН, ДУШАН
и ДРАГАНА

(81/298375)

Драга моја тетка

МИРКО
СТИЈАКОВИЋ
Хвала за сву љубав и
подршку. Остаћеш
упамћен вечно.
Унук МИРКО
и МАРИНА

МИРКУ
СТИЈАКОВИЋУ
од унуке ТИЈАНЕ
са породицом
(24/298272)

(23/298272)

Вољеном деки

Последњи поздрав

(105/298410)

20. новембра 2020. преминула је наша драга мајка, свекрва и бака

МИРКА ЈАЊОВИЋ
Последњи поздрав снајки од ЈОВАНКЕ са породицом

МИРО

МИРКУ
СТИЈАКОВИЋУ

Вољени никад
не
умиру док живе они
који их воле

у срећи и у несрећи,
у моћи и немоћи, био
си наш анђео чувар.
Унуци МИЛАН и
МИЛИЦА

(18/298266)

Последњи поздрав
драгој тетки

Последњи поздрав
мојој сестри

Твоја МИКА
(16/298263)

РАДОЈКА ВУЈАСИНОВИЋ БЕБА
Сахрана је обављена 22. новембра 2020. године.

тетка БЕБИ

од породице
ВЕЛИЧКОВИЋ

(25/298272)

(110/298420)

Напустио нас је наш драги

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, снаја ДРАГАНА
и унуке МИЉАНА и МИЛИЦА
(111/298420)

МИРИ

Последњи поздрав ујаку и деда ујки

МИРКИ
ЈАЊОВИЋ

од БИЉЕ
са породицом
(101/298402)

МИХАЈЛО КИНДЕР
8. X 1938 – 22. XI 2020.

БЛАГАЈНА

Породице БОЖИЋ и ПАЛ
(106/298411)

300-830

МИРКА
ЈАЊОВИЋ
Вољена моја Миро,
никад те нећу прежалити.
Твоја сеја МИЦА
(15/198263)

Кумо моја, много ти
хвала на искреном
дружењу за све ове
године.
Кума ЈАГОДА
са породицом
(66/209354)

АНТАЛ ЈАКОБ
1945–2020.
Жале за њим: сестре АНА, ЖУЖАНА
и МАРИЈА са породицама,
братанице ИРЕНА и ЕРЖИКА са породицама
(36/298286)

Петак, 27. новембар 2020.

Обавештавамо да је 19. новембра 2020, у 90.
години, преминула наша вољена мама, бака и
прабака
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Тата

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
ДОБРИЛА КОВИЈАНИЋ
1931–2020.

1936–2020.
Твој одлазак је само део пута у вечност и твоја звезда ће заувек сијати на
небу, а ти настављаш да живиш кроз своје потомке.
Воле те твоји: ЛАВ, ИСИДОРА, НИНА, СВЕТЛАНА и ИГОР

Сахрањена је 23. новембра 2020. на Старом
православном гробљу у Панчеву.
Њени: ћерка ВЕСНА, син МИЛАН,
унуке ЈОВАНА и ЉУБИЦА,
праунуци ЈЕВРЕМ и АНЂЕЛИЈА,
зетови СИНИША, АНДРИЈА и ДАРКО

Остаћеш заувек у нашим срцима, мислима и сећањима

(3/298240)

Драги тата

(27/298273)

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
МИША

У ноћи између среде и четвртка преселила се
у вечност наша вољена Макика

1936–2020.

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
1936–2020.
Научио си нас да живот бојимо најлепшим бојама, а сећања остају вечна.
Воле те твоји: ГОРАНА, ДРАГАН, ВУК, СТРАХИЊА, ЈАСНА и ЈАСНА

Твоји: сестра ЉИЉАНА, сестрић СРЂАН,
сестричина СНЕЖАНА, зет ГОРАН,
снаја ТАЊА и унуци МИЛЕНА,
НЕМАЊА, МАРКО и МАША

(4/298240)

(61/298343)

ДОБРИЛА КОВИЈАНИЋ
Наша чуварка и заштитница, наша утеха, наш
сваки испраћај и дочек, љубав наша.

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном супругу и оцу

Путуј и мирно спавај драги

Бескрајно тужни, њени БУБА и МИЛАН
(28/298273)

Последњи поздрав
драгој куми

МИОДРАГУ
ВАСИЛИЋУ

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
1936–2020.

ДОБРИЛИ
КОВИЈАНИЋ
Хвала за силно стрпљење и безбројне
делиције, уз које смо
стасавали и старили
радујући се животу.
Ово је време за тугу.

ДОБРИЛА
КОВИЈАНИЋ
Последњи поздрав
од породице РАЈКОВ
СВЕТЛАНЕ - „Банатски кутак”

Хвала за дивне испричане приче, памтићу их

БАРБАРА

од МИЛАНА и МИРЕ
ВАСИЛИЋ

(5/298240)

(41/298304)

Последњи поздрав великом другару
и пријатељу

ВОЈИСЛАВУ ЈЕЛИЋУ
1931–2020.
Увек ћеш бити у нашим срцима и сећањима.
Хвала што си био део наших живота.
Тугујемо за тобом.
Супруга БОЖАНКА, син ДРАГАН и ћерка ДРАГАНА
(100/298400)

Последњи поздрав

(72/298364)

Наша драга и племенита

МИРКА и ЛАЦИ
(71/298363)

ДОБРИЛА
МАКИКА

Последњи поздрав

ДОБРИЛА
КОВИЈАНИЋ

Била је велики пријатељ наше куће и најбоља другарица моје
покојне мајке. Мир и
спокој души њеној.
ЉИЉА, БАНЕ
и НАДА
(98/298395)

ЕЛВИРА ЉАТА

1936–2020.
ВЕСНА

ДОБРИЛИ
КОВИЈАНИЋ

МИОДРАГУ ВАСИЛИЋУ
МИШИ

Заувек ће остати у
нашим срцима.
ИГОР, ГОРАН,
ВЕРИЦА и НЕНАД

(94/298385)

Последњи поздрав
драгој

ЈОВАНА са породицом

од АЦЕ ХАЈДЕРА са породицом

(1/298238)

(32/298278)

Последњи поздрав

Опраштамо се од оснивача ветерана
ФК „Динамо”

ПОПУСТ

(103/И)

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

ДОБРИЛИ
КОВИЈАНИЋ

МИОДРАГА ВАСИЛИЋА
МИШЕ

ЕЛВИРИ
ЉАТА
1997–2020.

1936–2020.
Породице ТЕПШИЋ
и КОМАТИНА

изузетног човека, великог спортисте и пријатеља

(92/298384)

(33/298278)

Ветерани ФК „Динамо”

од породице
ЗИНДОВИЋ
(20/298270)

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа и читуља
одобравамо
попуст свим
радним данима
осим средом.
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Иако се твој пламен угасио, твоја доброта и осмех заувек ће сијати у нашим
срцима

Последњи поздрав снаји и стрини која
нас је изненада напустила

ВИДА КАТИЦА

ЉИЉАНА ЂАКОВИЋ

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ

1962–2020.

1929–2020.

Ожалошћени: супруг НЕНАД, синови МАРКО и ДУШАН,
снаја АНА и родбина и пријатељи
(128/298453)

Последњи поздрав вољеном

Ожалошћени: ЛАЈОШ, ВЕРА,
НИКОЛА и МАРИЈА са породицама

Драга Мено,

Увек ћемо те волети и сећати са твоје бесконачне љубави за нас.
Синови ИЛИЈА и МИЛОРАД са супругама,
унука ЈЕЛЕНА и зет ЛАРС, унуци ВУКАШИН
и ПАВЛЕ, праунуке КАТАРИНА, МИЛЕНА,
СОФИЈА и ДУЊА, праунуци АЛЕКСЕЈ,
АНДРЕЈ и АНТОН

(39/298294)

(40/298297)

Последњи поздрав нашој драгој прији

25. новембра сахрањен је на гробљу у
Омољици

МИЛЕТУ МУТИЋУ
1935–2020.

КАТИЦИ КАЋИ ВИДА

Наш вољени преминуо је 22. новембра 2020, али заувек ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: унуци, праунуци и остала многобројна родбина

Породица НИКИЋ
(67/298355)

(38/298293)

После дуге и тешке болести преминула је наша
драга

МИЛОРАД ЛУКИЋ
1948–2020.

Породице: ЛУКИЋ, ВАСИЋ,
ДИВЉАК и ВАСИЉЕВИЋ

КАТИЦА ВИДА

(91/298382)

НАДА ПАВЛОВИЋ

1952–2020.

12. VI 1940 – 18. XI 2020.

Са великом тугом у срцу се заувек опраштамо од наше вољене мајке, свекрве и баке. Вечно ћеш бити са нама.
Твоји: синови НЕНАД и ВЛАДИМИР, снаје ТАМАРА и ИВАНА
и унуци АЊА, ИВАН, ДАРЈАН и ЈОВАН

Ожалошћена породица: син САВА,
снаја СНЕЖАНА и унуци МИЛОШ и ЈОВАН

(89/198381)

Последњи поздрав
драгој колегиници

Последњи поздрав
најдражој мајци

(19/298267)

Последњи поздрав драгој колегиници

МАРИЈИ
КАРАЊАЦ

ВИДИ
ЈЕЛИЋ
1928–2020.

КАТИЦА ВИДА

МИЛЕНИ ТЕРЗИЋ
1960–2020.

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Било је лепо живети
са тобом и ништа ми
није било тешко да
урадим за тебе.
Твоја најмилија
ћерка СТАНИЦА
(118/298432)

Дубоко потресени трагичном вешћу тугујемо
за драгом пријом.
Породица БАТАЊСКИ

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. ПАНЧЕВО

ОЛГИЦА, ЈЕЛИЦА,
ДУШАНКА,
КАЋА и ГОЦА

(90/298381)

(87/ф)

(64/298349)

Последњи поздрав
драгој колегиници

Напустила нас је наша
вољена бака

Последњи поздрав најдражој мајци

ВИДА
ЈЕЛИЋ

ВИДИ
ЈЕЛИЋ

1928–2020.

1928–2020.

Отишла си из наших
живота, али остајеш у
нашим срцима и души.
Твоја унука МИЛЕНА
са породицом

Отишла си у вечни мир,
али си остала у нашим
срцима.
Твоја ћерка РАДА
са породицом

(119/298432)

(120/298432)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ВИДА
КАТИЦИ
од МИРЕ ЦВЕЈИЋ
са породицом
(109/298419)

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

Петак, 27. новембар 2020.

20. новембра 2020. године заувек смо остали
без наше вољене маме, баке, сестре и таште
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18. новембра 2020. напустила нас је наша драга
мајка

Последњи поздрав најбољем супругу и тати

ОЛГА ЈОСИФОВИЋ

ДРАГОСЛАВЕ РЕНДУЛИЋ
ЗЕКЕ

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ

Рођ. Томић

1959–2020.

1937–2020.
Успомена на тебе и твоју доброту остаће
заувек.

Носе је у срцу и тугују за њом:
ћерка СИМОНИДА ЦИЦА, сестра ИВАНКА,
унуци НЕМАЊА и УРОШ, зет ЗОРАН
и пријатељи

Супруга МИРА, ћерке БИЉАНА и БОЈАНА
и зетови МИЛАН и ГОРАН

Твоји најмилији: ДАНИЦА, МАРКО, ЈОВАНА,
ЈАНА, МИТАР, БРАНИСЛАВ, ДРАГОМИР,
СЛАЂАНА, МИЉАНА и УРОШ

(127/298447)

(69/2908361)

(2/298239)

Последњи поздрав

Збогом драга тетка

Последњи поздрав

Чуваћемо од заборава бака Дуцу

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВИ
РЕНДУЛИЋ

ДРАГОСЛАВА
ВЕСНА

Породица РАДАНОВ

ОЛГИ
ЈОСИФОВИЋ

(93/298385)

(63/298347)

ДУШАНКУ
МАРЈАНОВИЋ
2017–2020.

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ

БУЦКО и СИЛВАНА

Њена деца, унуци
и праунуци

(62/298345)

(42/298307)

Поносни смо што смо те имали за председника, пријатеља и
колегу. Нека твоја дела говоре о теби, а ми ћемо те чувати од
заборава.

СЕЋАЊЕ

Општински ватрогасни савез Панчево

ЗОРАН АНИСИЈЕВИЋ
1956–2020.

(76/298372)

Бато, била ми је част дружити се с тобом.
Оставио си дубок траг и вечно пријатељство...

МАЛИНКА РАНЧИЋ

Последњи поздрав драгом колеги

Хвала ти!

5. децембра навршавају се четири године када си отишла од твојих вољених. Ми те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(9/298248)

ЂУРА
(70/298362)

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав вољеној мами и баки

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ
1959–2020.

НАТАЛИЈА САДАК
2014–2020.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. ПАНЧЕВО

МАРИЈИ КАРАЊАЦ

(86/Ф)

С љубављу твоји: супруг АНДРЕЈА,
унук САВО и МИЛАНКА

(17/298265)

1952–2020.
од ћерке АНЂЕЛИЈЕ и МИЛЕНЕ
са породицама.

Драгом куму

Последњи поздрав
поштованом колеги

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

2. децембра навршава се пет година откако са нама није наша вољена

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

(117/298431)

Последњи поздрав
комшији

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ
Нека твоја доброта и племенита душа почивају у миру.
Твоји кумови ШИЈАНИ
(58>/298336)

Последњи поздрав пријатељу, другару и комшији

МИЛОШУ
МИЛИЋЕВИЋУ
3. II 1959 – 23. XI 2020.

МАРИЈА
КАРАЊАЦ

РОСА
КАРА
1940–2015.

САВКЕТУ

Последњи поздрав
сестри од сестре АНЕ
КАЛМАР и сестричине ВИОЛЕТЕ са породицом

Породице ТЕРЗИЋ
и ЈОВОВИЋ

(116/298431)

(121/1)

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ

1967–2004.
Са љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Од колега из службе
сигурности
и заштите здравља
„Петрохемија”

Ожалошћени:
син САША,
снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА

Мајка КОСА, ћерке
МИЛИЦА и ДРАГИЦА,
сестра СМИЉАНА,
сестрићи ДЕЈАН
и ВЛАДИМИР
и зет ЗОРАН

(60/298342)

(126/298440

(52/298327)

Станари у Војвођанском булевару бр. 18
(97/298394)

МИЛЕНКО
ГАЈИЋ
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IN MEMORIAM

Ћале наш

У суботу, 28. новембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у
Панчеву, одржаће се шестомесечни помен нашој драгој

ЗОРАН ЂУРЂЕВ

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

2. XII 2019 – 2020.
Недостајеш. Недостаје нам твој осмех, Твоја несебичност, твоја љубав и твоја срећа када су други
срећни!
Твоји: СВЕТЛАНА, БОШКО, КСЕНИЈА,
унуци ИВАНА, СТЕФАН, АЛЕКСАНДРА
и праунук ЂОРЂЕ

Годину дана си у нашим мислима, нашим причама, нашим сузама.
Недостајеш нам и волимо те до звезда.
Твоји: ГОРАН и БИЉАНА са породицама
(122/298435)

(13/298259)

НЕДЕЉКИ ВУГДРАГОВИЋ
СЕЋАЊЕ

Навршава се година откада нас је напустио наш
драги

Недостајеш ми свакога дана све више.
Супруг ДУШАН

ОЛГА ВЕЛИЧКОВИЋ
(102/298403)

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

наставник и педагог
Прошло је десет година...
С љубављу и захвалношћу чувамо успомене на
тебе.
БОСИЉКА са породицом

30. новембра навршавају се две године без нашег драгог, вољеног
и никад прежаљеног

Година дана прође а ја се још надам да ћеш ми
доћи. Мико мој, туга је превелика, утехе нема.
Недостајеш ми све више.
Волећу те и жалити за тобом док сам жива.
Твоја СЛАВКА

(125/298437)

Прошле су две године од смрти наше
драге

(123/298435)

29. новембра 2020, у 11.30, на Старом православном гробљу даћемо помен

ЧИЗМАШ

РАЈКА МАЛЕКА
1940–2018.

ЈАНЕ
КНЕЖЕВИЋ

Нека твоја душа почива у миру.
Ожалошћена супруга САРА, син ГОРДАН, унук АЉОША,
праунук ВИКТОР, снаје КАРОЛИНА и МИЛЕНА

Успомену на њу чувају њени најмилији

ТОЗА МУЊА

1970 – 29. XI 2000.

1936 – 7. XI 2008.

Нека су вам лакши небески салаши, а болни и тужни су сви дани наши.
Породица

(48/298322)

(12/298258)

Вољени наш

ЈОВА МУЊА

Прошло је шест година а ми те нисмо и
нећемо никад заборавити

(59/298338)

СЕЋАЊЕ

28. новембра, дајемо годишњи помен нашој вољеној мајци, баки, ташти, свекрви и прабаки

ДОБРИНА ДРАГОЈЛОВИЋ

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ

Воле те неизмерно твоји најмилији

Твоји најмилији

Прошло је двадесет пет година како си нас напустила, али године су само број а туга је у нашим
срцима.
Ћерка ВЕРА са породицом.
Син ИВАН са породицом
Снаја ЈУЛИКА са породицом

(37/298290)

(47/298319)

(95/298386)

1950–2019.
Прође та дуга година, али сећање на Тебе и све
оно што си био – никако и никад неће!

Једногодишњи помен
вољеном

Једногодишњи помен
вољеном

ИВАНУ
ПЕШИЋУ

ИВАНУ
ПЕШИЋУ

1943–2019.

1943–2019.
Недостаје ми твој осмех
и много тога смо могли
али отишао си. Недостајеш нам много!
Ћерка МАЈА
(57/298335) са породицом

Памтимо те по твојој доброти и чувамо те у нашим срцима.
Супруга МИЛИЦА, син
ЗОРАН и ћерке МИРЈАНА
и МАЈА са породицама
(56/298335)

САВО
КУТЛАЧА

У суботу, 28. новембра 2020, у 11.30, на Православном гробљу у Старчеву дајемо шестомесечни помен нашој драгој

СЕЛЕНИ САВИЋ
1951–2020.

СОФИЈИ ДОМАЗЕТ
С љубављу, поносом и поштовањем што смо те
имали... чувамо успомене на тебе, твој лик, доброту и љубав коју си нам даривала.
Сва твоја деца: МИЛЕ, ТОМА и СЕКА
са породицама
(104/298408)

27. новембра 2020. навршава се четрдесет дана
од смрти нашег драгог

Прошло је шест месеци
бола и туге

ИЛИЈЕ КОРДА

ЦВЕТАНКА
СМОЛЕНСКИ
27. V 2020 – 27. XI 2020.

Нека ти душа почива у рају.

Твоји најмилији: ћерка ЈАСМИНА
и син ПЕТАР са породицом

Твоји најмилији: супруга МАРТА, син ЖЕЉКО,
снаја ВЕСНА, унуке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА
и зет ФИЛИП

(54/298332)

(99/298399)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твој ИВАН,
породице СТАНКОВИЋ
и ДАВИДОВИЋ
(46/2908318)

Петак, 27. новембар 2020.
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Навршава се четрдесет дана од смрти наше мајке, баке и прабаке

МИЛЕНЕ ЂУРИЋ
рођ. Савић

МИУЦА ЕРЖИКА

Твоја љубав и топлина живи у нашим срцима, а
нека твоја племенита душа почива у миру.
Захвални и поносни
твоји најмилији

28. новембра даваћемо годишњи помен
нашем вољеном деки, оцу и супругу

1953–2018.

(35/298281)

С вечном љубављу живећеш у нашим срцима.
У уторак, 1. децембра 2020, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

Твоја породица
(11/298253)

6. децембра 2020. навршава се година од смрти
нашег вољеног

СЕЋАЊЕ

СТЕВАНУ АВРАМОВИЋУ
1953–2019.

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ
1942 – 22. X 2020.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Његови најмилији: супруга МИЛКА и ћерке
ОЛИВЕРА и МАРИЈАНА са породицама
(31/298277)

РАДИСЛАВА МАРКОВА
6. XII 2019 – 6. XII 2020.

Драги пријатељу, успомена на Тебе не бледи.

Супруга ЈЕЛИЦА, ћерка АНЂЕЛИЈА
и син ДРАГАН са породицама

Прошло је годину дана откада није са нама
наша драга

Прија ЦИЦА
(51/298326)

(50/298325)

СЕЋАЊЕ

(30/298275)

6. XII 2019 – 6. XII 2020.

Вечно ћемо те се сећати, причати са поносом и
никада те нећемо заборавити.

2014–2020.

Твоја породица

РАДИСЛАВ
МАРКОВ

28. новембра навршава се годину дана откад
није са нама наша вољена

БОНИШ БАЛАЖ
Недостајеш нам
да нас загрлиш
да нас пољубиш
да нас насмејеш
да само будеш
поред нас.
Супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА
(29/298274)

2. децембра, у 11 сати, на Католичком гробљу
даваћемо четрдесетодневни помен

РАИФА СТАРЧЕВ
Помен ће се одржати 5. децембра 2020, у
10.30, на православном гробљу у Старчеву

БУДИМКА
ЛЕМАЈИЋ
БЕБА

(6/298241)

БУДИМКА ЛЕМАЈИЋ БЕБА

2019–2020.

1. децембра навршава се четрдесет дана од смрти моје
маме

Много нам недостајеш...

Сестра ГОРДАНА
са породицом

Твоји најмилији

(68/298360)

(53/298331)

5. децембра навршавају се четири године откако
није с нама наш драги

СЕЋАЊЕ

СЛАВУЈКЕ КАНАЧКИ
ИЛИЈИ ЈАРКОВАЧКОМ ИКИ

1934–2020.
из Сакула

30. IV 1947 – 24. X 2020.

Твоји најмилији
(14/298261)

МИЛОРАД БОДИРОГА МИЋА
2016–2020.

Сећање на драге родитеље

Супруга МИЛИЦА и ћерке
БИЉАНА и НАТАША с породицама

Сећамо га се с љубављу
и поштовањем.

1935–1985.

1936–2020.

Поносан на своје родитеље син ЈОВА
(55/298333)

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

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(34/298280)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
РАДОМИРКА

(7/298242)

Син РАДОВАН
са породицом

(65(298350)

ПЕТАР

Твоја једина ћерка ЈЕЛИЦА ГЕЦИН, рођена Каначки

2013–2020.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

ЈАКОВЉЕВИЋ

МИЛОРАД
ТРИФКОВИЋ

Мама моја, целог живота си радила, стварала и мени
давала, али ме никад и ниучему ниси подржавала.
Вечна ти слава и за све у животу велико хвала.

СЛОБОДАН
СТОЈКОВИЋ
28. XI 2012 – 2020.

МИЛИВОЈЕ ШАРАЦ
Заувек у нашим срцима.
Синови: САША и ВЛАТКО

Ни после осам година
те нисмо заборавиле јер
те волимо.
Твоје ћерке ЈЕЛИЦА,
ДАНИЦА и ВЛАДАНКА

(49/298324)

(10/198252)

25. XI 2018 – 25. XI 2020.

РОСАНА
СТОЈАНОВИЋ
28. XI 2008 – 28. XI 2020.
Време пролази, али сећања не бледе. Много нам
недостајеш.
Твоји: ДОБРЕ, МИЋА,
ЉИЉА и унуке ЈЕЛЕНА и
СЛАЂАНА са породицом
(75/298367)
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ПАНЧЕВЦИ ПРОФЕСОРИ

НА ИЗВОРУ ЗНАЊА ЗА ПОСЛОВЕ БУДУЋНОСТИ
Захваљујући развоју савремених технологија, у последње две деценије настао је читав спектар нових занимања, због чега су и средње стручне школе морале да прилагоде своје програме и уведу нове предмете.

Чари савремене технологије
Драгана Николић (51) пореклом је из
Сарајева, где је четири године студирала на Електротехничком факултету, али је због ратних околности дипломирала у Нишу. У Панчеву је прво била запослена у Фабрици сијалица „Тесла”, а од 2002. запослена је у
ЕТШ „Никола Тесла”. Предаје предмете: информатика и рачунарство;
рачунарски хардвер; теорија телекомуникација; системи преноса, као и
технике дигиталног преноса. Каже,
случајно је почела да ради као професор, али је одлучила да у овој професији остане и да допринос у образовању деце.

Драгана Николић
– Млади су упознати с новим достигнућима науке и знају све и свашта, али шта и како се дешава када
нпр. причају телефоном, гледају ТВ
или користе компјутер – не знају. Циљ
теорије је да их упути у процесе који
им омогућавају да уживају у чарима
савремене технологије – објашњава
Драгана.
Кроз групу предмета које предаје
ученици се најпре упознају с првобитним начином преноса сигнала (аналогни пренос), а онда им се предочава које су предности дигиталног система преноса (дигитализација) и објашњавају сви начини преноса сигнала који се користе у данашњој комуникацији, где је акценат на оптичким системима.
– У нашој школи ђаци се образују
управо на основу података с тржишта
рада. Профили као што су IT, администратор рачунарских мрежа и телекомуникације поприлично су тражени. Они могу с њима да раде за
разне софтверске и сервисерске фирме, „Телеком” или „Електродистрибуцију” – прича Драгана.
Ђаци „Теслине школе” често учествују у разним пројектима из математике, електронике, историје, мултимедија, а с такмичења доносе и
вредна признања.
– Волим да радим с децом. Свакодневно ми враћају осмех на лице, а с
друге стране мислим да могу много
да им пружим како у професионалном, тако и у педагошком смислу –
закључује Драгана.

Машинство је „зараза”
Владимир Попов (37) завршио је Факултет техничких наука у Новом Саду и професор је у Машинској школи
Панчево на предметима CNC програмирања – пројектовање технолошких
система и програмирање за компјутерски управљане машине. Идеја да
се бави овом професијом родила се
за време студија, када је радио на замени у настави.
– Предмети које предајем су окосница смера и велики фонд ових часова је у трећој и четвртој години.
Читање, писање, разумевање и генерисање Г-кода је моћна вештина за
којом привреда вапи и спремна је добро да је плати, а ученици је у нашој
школи стичу – прича Владимир.
Они на почетку уче ручно, затим
полуатоматско и на крају аутоматско
програмирање CNC машина, а баве
се и припремом техничко-технолошке документације, која је стандард
свуда у свету.

Владимир Попов
– Само руковање CNC машинама и
израда делова на њима фантастично
је искуство за ђаке у нашој школи и
добар темељ за њихов даљи рад у привреди. Трудимо се да им настава буде
што занимљивија, па им, поред CNC
машина, показујемо како се генерише Г-код и код 3Д штампача и ласерског сечења – каже.
Владимиру су пре десетак година
из фондова ЕУ плаћене додатне студије за предузетнички менаџмент.
– Многи наши ђаци се по завршетку школе не опредељују за студирање
и једноставно морају да почну да траже посао, а у оквиру овог предмета ја
их и за то припремам. Учим их основним стварима: како се пише CV, како
да разговарају с клијентом, упознајем их са елементима јавног наступа..., али им предајем и вештине препознавања прилике у пракси, предвиђања, постављања циљева и планирања начина да се финансира и
започне неки посао, разне методе
анализа, израду бизнис планова… –
објашњава Владимир.
Каже да скоро сваки образовни
профил у Машинској школи има нешто што је интересантно ђацима, али
да су то углавном рад на рачунару,
3Д штампачу, ласеру, мехатронским
системима, рад роботском руком,
ауто-дијагностика, рад уређајима за
заваривање…
– Трудимо се да смислимо практичне пројекте у које бисмо укључили ученике, пробудили у њима додатно интересовање и погурали их у
реализацији њихових првих конкретних задатака. Та искуства су заиста
фантастична. Машинство је „зараза”,
како ми то волимо да кажемо, и кад
некога успемо да заинтересујемо, то
је обострани успех – каже он.

један графички производ – објашањава Данијела.
Да би неко био добар у овој професији, неопходно је да поседује компјутерску писменост, без које се данас не може замислити рад код већине образовних профила. Такође, треба да буде креативан, сналажљив, али
и да има жељу и вољу за континуираним усавршавањем и стицањем нових знања и вештина.
– Овај профил је тражен јер, где
год да се окренемо, сусрећемо се с
неком врстом графичких производа,
као што су рекламни билборди, каталози, амбалажни материјали, штампани часописи, књиге… За сваки од
њих потребно је урадити одређену
графичку припрему и прилагодити је
одговарајућој техници штампе – објашњава Данијела.
На практичној настави, која се одвија у рачунарским кабинетима, ученици се обучавају за рад на рачунарима у најсавременијим графичким
програмима: Adobe Photoshop, Adobe
Ilustrator, Adobe Indesign, CorelDraw...
– Колико год нам се чинило да су
деца данас незаинтересована, она су
и те како заинтересована за рад, само
их треба на прави начин подстаћи.
Можда их практична настава мало
више занима јер ту њихове способности могу доћи до изражаја. Занима
их рад у графичким програмима, поготово у програмима PhotoShop и
Illustrator – каже она.
Ученици ове школе често учествују
у пројектима за које су и освајали
значајне награде.
– Последњих пар година углавном
се са ученицима „дружим” на часовима практичне наставе и ту стварно
можете да видите колико је ко напредовао од када је уписао ову школу и
овај смер. Највеће задовољство ми је
када видим да су и сами ђаци задовољни својим напретком, када ми се
и након завршене школе обрате уколико им затреба нека стручна помоћ
или савет... То ми додатно даје ветар
у леђа! – закључује Данијела.

Данијела Петрић Јовановић

Нови образовни профил
Гордана Стојак Јовановић (49) завршила је Технолошко-металуршки факултет у Београду, смер органска хемијска технологија и полимерно инжењерство. Пет година је била запослена у Рафинерији нафте Панчево,
али је због алергија напустила овај
посао и почела да ради у Техничкој
школи „23. мај”.

„Клетвеник”
Биљане Гојковић

Млади вазал се суочава с неповерењем својих поданика и отвореном побуном властеле, на чијем
челу су најмоћније велможе кнежевине. Живот му додатно отежава и заљубљивање у прелепу, мудру и поносну Вишеславу, која за
њега не жели да чује и која га презире јер га сматра кривцем за несрећу и пропаст свог народа.
Два читаоца који до 2. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта вам најчешће отежава
живот?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Куба у мом срцу”
Шанел Клитон

Пожељно занимање
Небојша Дамјанов (28) дипломирао
је мехатронику на Техничком факултету у Новом Саду. Од 2018. године
запослен је у Машинској школи, где
предаје предмете на смеру техничар
мехатронике. Учествује у школским
пројектима и спрема ученике за школска такмичења.

Ветар у леђа
Данијела Петрић Јовановић (41) дипломирани је инжењер технологије,
одсек за графичко инжењерство. Запослена је у Техничкој школи „23.
мај” Панчево, где ради као наставник
стручне групе предмета графичке струке на профилу техничар за графичку
припрему.
– Одзив и интересовање младих из
године у годину расте, а најбољи показатељи су нам попуњеност места
још у првом уписном року и то што
се увек тражи место више. Задатак
техничара за графичку припрему је
првенствено да, по карактеристикама и параметрима које задаје клијент, обликује и уреди материјал који
треба да се штампа, обраћајући притом пажњу на избор одговарајућег
фонта, боје, фотографија, изгледа странице и свега онога што је битно за

Профили који се образују у овој школи веома су тражени, па се често ђаци
и након завршене средње школе запошљавају у компанијама као што су Рафинерија нафте Панчево, „Петрохемија”, „Азотара”, ZF, али и у неким
мањим, веома успешним фирмама.
– Свршени ученици мехатронике и
других одабраних смерова активно су
учествовали с професорима у пројекту изградње ветрогенератора који се
налази у дворишту школе. Такође, у
плану су пројекти израде роботске руке, тренажера за вожњу и пресе за амбалажу, на којима би радили и професори и ученици. Поред ових пројеката, ученици већ у трећој години почињу да уче о микроконтролерима, тада
се врши и њихова набавка, па на личним микроконтролерима започињу
разне пројекте које могу развијати у
смеру који им се највише свиђа. Тако
кроз слободу изражавања науче много
више. Осим тога, ученици треће и четврте године такмиче се у роботици и
мехатронским системима – каже он.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Небојша Дамјанов
– Предајем предмете: основе електро тех ни ке; тех нич ка ме ха ни ка с
механизмима; хидрауличке и пнеуматске компоненте; хидраулички и
пнеуматски системи као објекти управљања; роботика, као и одржавање и
монтажа мехатронских система. Ученици стичу основна знања што се тиче самих предмета, потом како и где
да та знања примене кроз неке друге
предмете, тј. како се одређене области из тих предмета укључују или садрже у другим предметима, како проширити та знања... Поред теоријског,
ученици стичу и практична знања, а
с тим у вези, могу да на часу провере
теоријске основе кроз разне вежбе –
објашњава.
Мехатроника је један од најтраженијих профила данашњице, јер садржи неколико важних техничких дисциплина: машинство, електротехнику, електронику, програмирање, системе управљања, обраду сигнала и
роботику. Мехатроничари морају да
познају све наведене области и стога
су веома пожељни.

Гордана Стојак Јовановић
– Мени се допадају рад с младим
људима, њихов ентузијазам и расположење, велики планови за будућност
које имају, као и слобода коју имам у
организацији свог часа, креативност
коју могу да испољим и на коју ученици позитивно реагују. Предајем стручне предмете ученицима на смеру техничар за прераду нафте и гаса, одељењски старешина сам првој уписаној
генерацији, они су сада трећи разред.
За тај смер увек има заинтересованих
ученика којима је то била прва жеља
на листи за упис – објашњава Гордана.
У оквиру предмета које предаје ученици уче о поступцима прераде нафте, примарним и секундарним, испитивањима која се врше на нафти и
њеним дериватима, аутоматској контроли процеса и, наравно, да све то
буде усклађено с принципима заштите животне средине.
– Програм учења је у потпуности усаглашен с потребама на тржишту, јер су
представници Рафинерије нафте Панчево били укључени у израду овог образовног профила и помогли својим сугестијама и материјалима за обуку запослених. На захтев НИС РНП-а је и
настао тај нови смер, пре четири године. Ја сам била у тиму за израду тог
новог образовног профила, као и моје
колеге из школе. Надамо се да ће се
наши ученици тамо и запослити и моћи то знање да примене – каже она.
Мисли да су ђаци више заинтересовани за теме везане за рафинеријску прераду, а пошто је тамо радила
пет година, пренела им је и нека своја искуства с терена.
– У оквиру блок-наставе коју имају
планирано је да долазе инжењери из
Рафинерије да им држе предавања, а
и ми ћемо одлазити у посету рафинеријској лабораторији. Засад ће процес моћи да виде само издалека. Очекујем да ће их то посебно занимати,
јер им је циљ да се тамо и запосле.
Надам се да ће многи наставити школовање, па да ће и као инжењери тамо радити – закључује она.
Мирјана Марић

Кубанска револуција узела је наследници шећерне династије Беатриз Перез све: њену породицу,
њен народ, њену земљу. Опседнута жељом да се освети и да врати
живот који је изгубила на Куби,
уплешће се у опасан свет шпијунаже како би се инфилтрирала у круг
људи најближих Фиделу Кастру.
Два читаоца који до 2. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Које место је у вашем срцу?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
да ли верујете у безвремену љубав.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Једино верујем у безвремену љубав према самом себи.” 061/6203...
„Да! Моја љубав према чварцима и пиву је безвремена, безгранична и безусловна!” 060/0342...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање чему се смејете
наглас:
„Свом животу.” 065/8075...
„Изјавама моје покондирене таште. Али никад пред њом, пошто
би ми тад смех застао у грлу као
кост.” 066/5744...
Д. К.
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НАША ГОШЋА: АНДРЕА СТОЈАДИНОВ, ЏУДИСТКИЊА

ЗАОСТАВШТИНА ЂОРЂА ВЛАЈИЋА

ИЗ ПОДРУМА КУЋЕ – ДО ВРХА ЕВРОПЕ

Панчево у бројкама после
Првог светског рата

Она има само двадесет година, а у спорту којим се бави
дотакла је звезде. Већ... У нашој земљи одавно нема премца, шампионске титуле ниже
као перле, а за њу сада зна и
цела Европа. Ма, цео свет. Борац без мане, упорна до изнемоглости, она зна свој пут. И
сигурно корача њиме... Даме и
господо, ако већ нисте, упознајте нашу суграђанку, успешну студенткињу Факултета за
безбедност, сјајну ћерку, поносну сестру... Да, пред вама је
прича о џудисткињи Андреи
Стојадинов, од пре неколико
дана и сениорској вицешампионки Европе!
Андреа је рођена 20. јуна 2000.
године у Панчеву, а како сама каже, и на струњачи. Џудо
је заволела уз брата Алексу,
који је почео да тренира када
је јунакиња наше приче имала само две године. Ишла је с
њим у халу, гледала како вежба, силно желела да се и она
опро ба у овој бо ри лач кој
вештини.
– Причала ми је мама да су
покушали да ме одврате, јер
сам била исувише мала да почнем да тренирам, а изговор је
био како за мене нема опреме. И за то сам пронашла лек,
отишла сам у шпајз, пронашла неки стари братовљев кимоно и проблем је био решен
– са осмехом се присећа Андреа откуд крхка девојчица
међу борцима.
Први џудо учитељ био јој је
Љубомир Станишић, тренирала је вредно у „Динаму” и имала свој сан.

МО РО ТЕ И КИ КИ ЦЕ

саговорница своје почетке у
кимону на струњачи.
Од 2015. године надмеће се
у категорији до 48 кг. Као старија пионирка учествовала је
на Балканском првенству у Турској, а праву репрезентативну

ВЕ ЛИ КА ПО ДР ШКА ПО РО ДИ ЦЕ
– Имам заиста велику,
ма огромну подршку своје
породице. Најпре од брата
Алексе, а онда и од маме и
тате. Они су ми највећа мотивација. Тата Никола је
био аматерски џудиста, али
док сам била почетница,
знао је да ме посаветује, па
и да искритикује када нешто није било добро. Од
мог кадетског узраста бригу
о мени преузео је Алекса.
Мама Слађана је мој најгла снији нави јач. Као и
– Сећам се, у првих неколико сезона нисам победила ниједну противницу. Била сам
јако мршава, имала сам петнаестак килограма, а радила
сам мечеве теже категорије.
Није ме то обесхрабрило, напротив. Уследила је и година
коју сам окончала без пораза,
а на првом државном шампионату, као седмогодишњакиња, осво ји ла сам сре бр но

одличје. Мислим да сам после тога увек била прва, да нисам изгубила ниједан државни шампионат у својој категори ји – пре при ча ва на ша

свака мајка, сада се помало и плаши мојих евентуалних повреда, брине све више. Џудо је у нашој породици двадесетчетворочасовна
тема. И када сам на такмичењу, све време сам на вези с мојима. Чујемо се и
пре и после борбе. Без подршке породице не може
да се успе. Ја не бих сигурно. Хвала им што све жртвују због мене – искрено
говори
вицешампион ка
Старог континента.
каријеру почела је да гради годину дана касније. На свом првом Европском шампионату, у
Финској, као кадеткиња, окитила се бронзаним одличјем.
И онда је све почело... Већ
2017. године била је кадетски
вицешампион Старог континен та, три јум фо ва ла је на
ЕЈОФ-у, на Светском првенству у Чилеу заузела је пето
место, а освојила је и сребрно

одличје на Европском шампионату за млађе сениорке у Црној Гори. У београдску „Црвену звезду”, чији је и сада члан,
прешла је 2018. године.

– Желела сам да напредујем, да имам више спарингпартнера, да тренирам са Андрејом Ђуришићем, мада ми
је тренутно тренер Немања Николић. Вежбам три пута дневно. Најпре одрадим кондициони тренинг с Гораном Поповићем, а после подне радим с
братом Алексом у подруму наше куће, где смо направили
малу салу. Он је најзаслужнији за све моје резултате. Са
мном је од почетка моје каријере, иако је и он „Звездин”
члан, сада тренира само због
мене – поносно прича Алексина сестра.
Андреа Стојадинов је свој
неоспоран квалитет почела да
по твр ђу је 2018. го ди не. На
Светском првенству за јуниоре на Бахамима освојила је
бронзано одличје. Била је то
прва светска медаља за Србију у јуниорској категорији. Исте
године, у мађарском Ђеру, постала је и шампионка Европе
у надметању млађих сениорки. Прошле године је почела

Пошто се такмичи у најлакшој категорији, Андреа
увек првог дана наступа
на великим такмичењима,
у односу на репрезентативне другове. Захваљујући томе има времена и за
упознавање бројних градова и различитих култура, а
обишла је готово читаву
планету.
– Свиђа ми се тај темпо,
мада ја имам и најмање
времена за припрему, пошто прва наступам. Тада
углавном погледам неки
меч будуће ривалке, консултујем се с тренером и
братом како ћу радити.
Стил по коме сам препознатљива је мороте техника, али џудо је спорт који
дозвољава бројне комбинације на самом мечу. Такође, један од ритуала када идем на победничко постоље јесу и две кикице на
глави. Оне су мој заштитни
знак. Некада ми их је правила мама, а сада то радим сама. Највише због
фотографија, да могу да
упоредима како је то било
некада, а како је сада –
открива своје мале „тајне”
Андреа.
А онда је на ред дошао Праг.
Тај четвртак 19. новембар и
првенство Старог континента
за сениорке остаће заувек у
сећању свих правих љубитеља
спорта у нашем граду. Ма, у
целој земљи. Тог дана је девој ка из Пан че ва за ди ви ла
Европу. Постала је њен вицешампион!
– Да, заиста мислим да ми
је ово најуспешнија година у
каријери. Сада ћу мало да се
одморим, а већ у јануару почи њу
ин тер на ци о нал ни
турнири који се бодују за одлазак на Олимпијске игре. Нарав но да бих же ле ла да
учествујем на олимпијади. То
је сан сва ког спор ти сте –
додаје нова српска спортска
хероина.
Ако је судити по свему што
је до сада урадила – не треба
нимало сумњати у домете ове

УЧЕ ЊЕ ОД ПО НО ЋИ ПА ДО...
Андреа Стојадинов је похађала ОШ „Васа Живковић”,
потом је, такође као вуковац, завршила и Гимназију,
а сада је студент друге године Факултета за безбедност.
И поред свих обавеза које
намећу џудо и професионална каријера, успева добро да се организује.
– Устајем око седам сати,
а већ у осам сам у теретани. Од 10 до 13 је слободно
време, па у 14 сати следи
тренинг с братом у подруму. Од пет до седам предвече опет имам неко своје
време, а у пола девет почида се такмичи и са сениоркама. Два пута је била седма на
гренд слем турнирима, али је
освојила и две бронзане медаље: на светском првенству у
Мароку као јуниорка и у Русији као млађа сениорка. Дефинитивно је „експлодирала”
ове, 2020. године. На сениорском гренд слему у Будимпешти освојила је бронзу, недавно је у Поречу тријумфовала
на јуниорском Европском првенству, а била је трећа у конкуренцији млађих сениорки.

ње тренинг у Београду. Често се вратим и после 23
сата. Учење за испите почиње у поноћ, а траје и до четири-пет ујутру. Није ми тешко. Могу да кажем да ме
одликује велика упорност и
да сам због тога успела.
Истина, било је и момената
када сам хтела да одустанем од свега, због неких неправди које сам доживела
у спорту, али на сву срећу
ти моменти су били врло
слаби за мене – прича девојка која је својом упорношћу и радом стигла до врха
Европе.
сјајне девојке. Оно што науми, она то и оства ри. За то
искрено верујемо, и надамо
се, да ће и на Олимпијским
играма у Токију на победничком постољу љубитељи спорта још једном видети сада већ
нај по зна ти је џу до-ки ки це у
Европи.
Андреа Стојадинов – девојка о којој ће се тек писати. О
њој ће брујати планета. Уверени смо у то.
Срећно!
Александар Живковић

О Панчеву је 1923. године
штампана књига др Николе
Милутиновића – „Панчево” са
ширим насловом: „Широм наше отаџбине, књига прва, наше вароши, њина садашњица, привредни и просветни им
значај, правци даљег развића, свеска прва; са 38 слика, у
тексту шематизмом панчевских трговаца, занатлија, индустријалаца, огласним делом
и планом Панчева у прилогу”. У овој књизи писац је изнео низ занимљивих података о Панчеву из првих година
након Првог светског рата. Тако се у овој књизи наводи:
„Панчево има, по последњем
овогодишњем попису, 19.392
становника (9.349 мушких и
10.043 женских)...” (попис од
1. јануара 1921. године).
Од укупно 19.392 становника у Панчеву, тада беше Срба
9.420, Немаца 7.237, Мађара
887, Јевреја 600 и 246 Румуна.

плуг са клечкама 450 динара,
гвоздена брана 300 динара, челична плужна глава са раоником 115 динара, раоник 15 динара, нож за сламу 30 динара,
ведро цинковно 16 динара, гвоздене виле 10 динара, килограм гвожђа 2,5 динара, килограм осовине за кола 6,5 динара, килограм ексера је коштао 4,5 динара, килограм ланаца за коње, рогату марву,
шарагље и слично 8,5 динара.
Литар петролеума плаћан је 7
динара, а килограм шећера 12
динара.
Цене животних намирница
биле су следеће: кромпир 22,5, пасуљ 1,5 динара, литар
млека један динар, килограм
овчијег сира седам динара,
ма сла (бу те ра) 20 ди на ра,
свињског меса 14, телећег девет, говеђег осам, а овчијег
седам динара. Килограм кобасица 14 динара, шунке 15
динара, сланине 13, свињске

Панчево после Првог светског рата
О земљорадњи се наводи: „У
родним годинама на једном
катастарском ланцу панчевачке земље (на 1.600 квадратних хвати) роди просечно 800
до 1.000 килограма пшенице,
1.200 до 1.400 килограма зоби, 1.000 до 1.200 килограма
јечма, 1.400 до 1.800 килограма кукуруза. Разуме се да је у
средњим и неплоднијим годинама све знатно мање. Тадашња продајна цена земље варира између 6.000 динара и
8.000 динара по катастарском
ланцу, а годишња закупнина
између 400 и 500 динара.”
„За ђубрења се употребљавало само шталско ђубре, вештачко још није. Плуг наших
ратара у Панчеву сав је од
гвожђа, дрвене саставне делове замењује гвожђе. Сеје се
сејачицом, жање косачицом,
везачицом. Панчево има својих девет парних вршалица.”
Износећи податке о ценама
стоке, у књизи са наводи да су
бољи коњи плаћани и 1.500
до 2.000 динара по грлу, пар
лакших волова за вучу 2.000
до 6.000 динара, а тешки волови четири до пет динара за
килограм живе мере. Свиње
су плаћане од осам до десет
динара по килограму живе мере, краве музаре 1.000 до 1.500
динара по грлу, а пар оваца
200 до 250 динара.
Даље се наводи да су у ранијим годинама панчевачки
житарски трговци извозили
лађама Тамишом и Дунавом
преко 1.500 вагона пшенице,
200 вагона зоби, 160 вагона
јечма и 8.000 до 10.000 вагона кукуруза годишње. Изнети су занимљиви подаци о ценама поједине робе: метар чоје се плаћа од 60 до 250 динара, пакло памука 100 до
500 динара, шубара 100 динара, шешир 50 динара, дечји шешир 30 динара, готово
одело 500 до 1.000 динара,
кратак горњи капут 180 до
250 динара, капут постављен
овчијом кожом 400, дечје одело 75 до 150 динара, пар мушких опанака 40 до 60, а женских 35 до 45 динара.
Готова кратка кола плаћана
су 2.750 динара, дугачка кола
3.500 динара, а таљиге 2.500
динара. Пољопривредним алаткама цене су биле: гвоздени

масти 14, хлеба 3,5 динара,
хлебно брашно 3,5 динара,
брашна за тесто четири динара. Пар ћурака стајао је 70,
гусака 30, патака 18, пилића
10, а кокошака 18 динара.
О виноградарству се наводи да Панчево има 800 ланаца винограда, а произведено
је 1922. године просечно само око 30 хектолитара вина
по ланцу, услед сушне године, али је вино изврсног квалитета и плаћа се четири до
пет динара за литар новог,
док је старо вино пет до шест
динара. Половина винограда
је својина Срба, а другу половину држе Немци(...).
Градски приходи за 1920.
годину износили су четири
милиона динара. Те године
Панчевци су плаћали 150 динара пореза на 100 динара
државног пореза, у току 1920.
године убрато је 375.000 динара. Град је примао помоћ и
од државе.
Панчево је 1920. године
имало 208 градских чиновника, намештеника и редара.
За њихове плате Град је издао те године преко 906.000
динара. Занимљив је национални састав градских чиновника и намештеника. Од њих
153, било је Срба 104, Немаца 23, Мађара 16, Румуна пет,
Руса четири, и један Јеврејин. Од 55 редара (градских
полицајаца) било је Срба 50,
Немаца три, и два Мађара.
Дакле, панчевачка буржоазија, која се у време аустријске,
а затим угарске окупације, борила за равноправност народности у градској самоуправи,
по престанку стварне окупације, и по ослобођењу и националном уједињењу Срба
са осталим народима Југославије, спроводи своју „српску”
правду у погледу националне
заступљености у градском чиновништву. Шовинизам, за
који је буржоазија из редова
панчевачких Срба оправдано
оптуживала угарску Владу, и
против кога се борила, постао
је сада руководеће начело којим се владајућа, сада српска
буржоазија, служила исто тако обилато и бескрупулозно.
(Из књиге „Град међу
вихорима – хроника града
Панчева” Ђорђа Влајића)
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ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Успорите при доношењу битних
одлука, јер ако се оне односе на
породицу, може се догодити да
поступите брзоплето и начините
гре шку. Сву сна гу усме ри те
на нове пројекте или тражење
новог по сла. Вру ћа љу бав на
седмица.

Непланирани пут и сусрет са старим пријатељем може из корена
променити ваш пословни статус.
Понуде на које сте заборавили
поновно ће бити актуелне. Љубавни живот ће вам бити узбудљив. Много догађања и излазака донеће вам нову љубав.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Предстоји вам напорна и стресна
недеља. Останите оптимистични,
за неколико дана ће се све смирити. Не запуштајте своје обавезе. Одредите приоритете и делајте. Подршка партнера је несебична, не одбијајте је.

Обратите пажњу на то коме шта
говорите. Много тога може бити
погрешно протумачено, а онда
ће вам требати пуно времена да
исправите криву Дрину. Уз помоћ пријатеља ситуација ће се
решити повољно по вас. Љубавни живот стагнира.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Одавно нисте били у стању које је
између хаоса, еуфорије и панике.
Пожељно је да знате шта стварно
желите и да сву снагу усмерите
на то. Партнер вас иритира својом незаинтересованошћу. Близанци у вези осетиће се напуштеним, а многи ће то и бити.

Ведри и насмејани започињете
наредну недељу. Све што је стагнирало, коначно се покреће. Новац који дуго чекате напокон стиже. Седите и добро размислите у
шта бисте могли да га уложите,
јер понекад су ваши џепови шупљи. Почињу љубавне игре...

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Помало сте посустали, опала вам
је концентрација и изгледа да се
полако предајете. Већ средином
седмице вратиће вам се радни
елан и кренућете свом снагом.
Ако вам искрсне пословни пут,
идите, јер постоји могућност да
некога упознате.

Нови послови су на видику. Потрудите се да одаберете оно у
чему ћете се најлакше снаћи и
што ће вам донети сигурну зараду. Новац вам стиже до краја
идуће седмице. Викенд искористите да одете некуд с партнером.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Добро пазите да све обавите на
време и испоштујете рокове. Осећате неки чудан умор, што може
довести до грешака. Да не бисте
угрозили свој статус, узмите одмор. Љубавни живот вам је некако на клацкалици. Не журите са
одлукама.

Правите планове и постоје шансе
да се они реализују у скоријој будућности. Ситне законске заврзламе биће успешно решене и
пре него што очекујете. Покажите партнеру колико вам је стало
до њега. Почните да планирате
заједнички живот.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Дали сте себи превише слободе
да одлучујете шта је најбоље за
људе око вас, а то вам се може
вратити као бумеранг. Проблеми
с неким од чланова породице
успориће вас, али то ће се показати као добро, јер сте на путу да
донесете лоше одлуке.

(19. 2 – 20. 3)
Лепа породична догађања су
пред вама. Многе Рибе ће
размишљати о потомству. Право
је време за то. Мање несугласице са члановима породице. Новчани прилив је мањи, али редован, тако да нема озбиљног разлога за секирацију.
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БЕЛОСВЕТСКИ ПУТНИК МЕЂУ НАМА: МАФЕИ СОКОРСО, СТРУЧЊАК ЗА ОБРАДУ КОЖЕ ИЗ ИТАЛИЈЕ

МЕДИТЕРАНСКИ ОСМЕХ ИСКРЕН И ВЕЛИК КАО СУНЦЕ
Многи наши добри и квалитетни људи напустили су Панчево и отиснули се трбухом за
крухом у бели свет.
С друге стране, понеко из тог
смера дође и размрда нам понекад монотону свакодневицу.
Поред увек интригантне егзотике, ти белосветски путници
намерници неретко нас оплемењују и својим знањем, искуством, а надасве новом и другачијом енергијом.
Један од њих је и Мафеи Сокорсо из италијанске Солофре,
надомак Напуља, месташца надалеко познатог по производима кожне галантерије, где је
израђена чак и јакна коју је
Мајкл Џексон носио у легендарном споту „Трилер”.
Мафеи већ више од две године ради као стручни консултант
у једној овдашњој крзнари, а његова доброта и ведрина одјекнуле су по граду, па су стигле и
до редакције нашег листа...
Наш белосветски гост је родом
из Италије и зове се Мафеи
Сокорсо. Потиче из невеликог
места с југа земље у облику чизме под називом Солофра, које се налази у провинцији Авелино, на свега неколико десетина километара од Напуља,
чувеног града подно светски
познатог вулкана Везува.

користи се сунђерима и бојама, чиме припрема кожу за шивење ексклузивних производа.
Једноставно, има златне руке и
много нам значи. Међутим, највише нам се свиђа када пева
серенаде, а веома је симпатичан јер покушава да научи српски, па чак и наше песме –
наводи ова суграђанка.

Култивисани људи и
лак(ш)а храна

Доброћудни италијански шармер унео топлину у свакодневицу фабрике
обућу, тако и за ташне – наводи овај Италијан.
Захваљујући таленту, способности и креативности, стекао је врхунско знање када је
реч о припреми овог артикла
и брзо напредовао у каријери, која му је омогућила да
пропутује добар део Земљине
кугле.

Увек позитиван, а неретко и запева
Иначе, Солофра је позната
по обради коже и производњи
кожне галантерије. Заправо, по
одевним предметима од поменутог материјала надалеко је
чувена, па је то нека врста бренда и целе те регије, што се одавно прочуло у модним круговима и допрло до центара шоубизниса. Тако је, рецимо, и некадашњи мега поп-стар Мајкл
Џексон, на врхунцу каријере, у
споту за један од својих највећих хитова, „Трилер”, носио
управо јакну израђену у поменутом месташцу.

Путем заната по целом
свету
Ни сам Мафеи није остао имун
на оно што се догађало у његовој непосредној околини, па је
одмалена брусио занат обраде
коже за шивење.
А ако неко жели да се бави
овим послом, како он истиче,
најважнија је страст.
– Ако обрађујете природни
производ као што је кожа, морате је, у складу са својим искуством и сензибилитетом, додиривати рукама и тако оцењивати шта је заправо урађено
након сваког процеса обраде.
Тако неретко морате да промените хемикалију коју јој је
потребно додавати током рада. Зато је веома деликатно донети одлуку о избору мере која
ће бити примењена на коначни производ, како за одећу или

Страну припремио

Јордан
Филиповић

– Почео сам да радим са
осамнаест година у свом селу,
а потом сам се отиснуо у свет
сарађујући с немачком фирмом

До Панчева преко Турске
Мафеи је у Панчево дошао зато што је његов пословни партнер из Турске пре три године
започео сарадњу са овдашњим
произвођачима...
– Овдашња крзнара је имала
много проблема у вези са завршном обрадом, па је мој турски пријатељ саветовао власника фабрике да успостави контакт са мном. И тако сам дошао
у Пан че во на не де љу да на.
Међутим, власник крзнаре дао
ми је предлог да останем и, када сам видео да је то један веома симпатичан и доброћудан
човек, одлучио сам да прихватим да радим за њега годину
дана. А онда смо одлучили да
направимо уговор на још годину дана... – каже стручњак
за обраду коже.
У тој фирми, у којој се спрема кожа од штављења до шивења, и то за обућу, одећу, галантерију, поред осталог, он
комуницира с другим технолозима ради разрешења свакојаких проблема.
– Ми не обрађујемо пластику или скај, већ кожу, па у вези
с њом увек нешто искрсне. Стога, пре него што започнемо
производњу, крећемо с пробном количином од десетак комада, и тек када оценимо да је

ДИ ВЉЕ ЊЕ СР БИ ЈИ, А НА РО ЧИ ТО НО ЛЕ ТУ,
МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋУ И ШЕ РИ ФО ВИ ЋЕ ВОЈ
Мафеи каже да се одистински диви Србији и српском
народу јер, упркос томе што
је мала држава, има сјајну
историју и веома пријатељски расположен патриотски
поносан народ, као најважније истиче то што мисли
да су Срби господари своје
земље, а што не може да каже о својој Италији.
– Дивим се Србима и зато што су сјајни спортисти,
„Бајер” из Леверкузена, где сам
радио као завршни технолог и
стекао велико искуство. Након
што сам паузирао с послом годину дана, за време одслужења
војног рока, наставио сам сарадњу с „Бајером” у наредних
шест година. А онда сам с једним колегом и добрим пријате љем осно вао асо ци ја ци ју
стручњака за хемијске производе за прераду коже, што ми
је драстично променило живот.
Ова веза је трајала двадесет пет
година, током којих сам, радећи посао технолога, имао прилику да путујем по целом свету, почев од Турске, преко Сирије, Шпаније, Португалије, Немачке, Аустрије, Француске,
Мађарске, Хонгконга, Тајланда, па чак до Новог Зеланда,
Бразила, Венецуеле... И, напослетку, посао ме је довео у ове
крајеве – наглашава Мафеи.

на ро чи то Но ле ту. Ве о ма
ценим и Михајловића, који
је играо у мојем другом
омиљеном клубу – „Интеру”
из Милана, јер први је наравно „Наполи”. Свиђа ми
се српска музика и мислим
да не грешим ако кажем да
подсећа на наполитанску.
За ово време највише су
ми се допале песме Марије
Ше ри фо вић
–
ис ти че
Мафеи.
све у реду, прелазимо на масовнију продукцију. И након
што ко жа, у на шем слу ча ју
углавном овчија, прође сирову
обраду све до сушења и расте-

зања, моја је улога да је припремим пред израду финалног
производа. То јест да је, што
би се рекло, ручно стилски „исфазонирам” разним специјалним хемикалијама пре него
што оде даље на шивење код
дизајнера за разне артикле: јакне, торбе, ципеле... – наводи
Мафеи.

Када је реч о његовом битисању у Панчеву, живот му се углавном одвија између фабрике и
куће, а како привремено станује на Тесли, евентуално скокне до „Бига” на вечеру или на
неко добро пиво, најчешће сам
или с тек неколицином новостечених познаника.
– Искрено, веома је тешко
наћи пријатеље када не знате
језик, али ја стварно волим Панчево. То је веома чист град и
људи су врло пристојни. Заправо, овде не постоји ништа што
ми се не свиђа. У поређењу

не хају много. Млади су култивисанији и сви се служе енглеским језиком. Храна је фантастична: месо нарочито, а ни
салате нису лоше. За разлику
од тога, код нас у Италији храна је веома тешка, док је овде
много лакша, то јест мање зачињена. Ми и много више једемо за ручак, нарочито за вечеру, али ни доручак – кроасан и кафа, иако многи мисле
друкчије – није нимало лак за
варење. Нисмо ни дисциплиновани по том питању, јер једемо кад нам падне на памет.
Кад смо код тога, пробао сам у
Панчеву италијанске специјалитете и нису лоши – ни шпагети, ни пица... Додуше, овде
нема много врста тих јела, али
оно чега има сасвим је коректно – истиче Мафеи.
Тако о нама и нашем граду
(лепо) мисли овај бескрајно позитиван човек, а сви који су га
упознали памтиће га искључиво по до бру – зна њу, со ли дарности и широком искреном

Очаране колег(иниц)е
А колеге у поменутој фабрици,
од власника до најобичнијег
радника, одушевљене су овим
ведрим и шармантним човеком. Вероватно и због тога што
он према свима има једнако
позитиван став; увек је спреман да помогне, без обзира на
то да ли се ради о високостручном одлучивању или најобичнијој физикалији.
Мафеићу (како га од милоште зову) нико није одолео, а
како у њему тече романтичарска наполитанска крв, и притом је веома талентован за музику, његове колегинице не скидају осмех с лица у његовом
присуству, без обзира на то да
ли с њим разговарају на италијанском или енглеском језику, којим се Мафеи сасвим солидно служи, или једноставно
ко му ни ци ра ју нај про сти јом
мими ком, пан то ми мом или
гестикулацијама.
Једна од њих је и Даница,
која каже да с Мафеићем увек
лако нађе заједнички језик, а
да су јој незаборавни тренуци
када овај позитивни Наполитанац, у стилу његовог чувеног
земљака Енрика Каруза, запева неку серенаду попут ненадмашног класика „О соле мио”.
С тим се слаже и њена шефица смене Снежана, која, иако не говори ниједан страни
језик, каже да увек с њим лако
може да се споразуме.
– Мафеи је одличан стручњак и, што је још битније, предобар човек, па буди само позитивне емоције. Што се посла
тиче, он ради веома важне пробе како бисмо добили неки нови и квалитетнији производ,
као и да кожа буде што отпорнија. Да би дошао до тих пожељних специјалних ефеката,

Ништа му не пада тешко, па ни физикалисање

Завршни производ
с мојом јужном Италијом, овде је чак и много боље. Људи
су образованији, поштује се закон, док Италијани с тим у вези

медитеранском осмеху, великом као сунце, баш као у поменутој чувеној наполитанској
песми „О соле мио”...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници су обавезни да својим будућим љубимцима
пруже адекватан смештај и негу, у складу с прописима.

Малени
Предиван псић ушао је у једну
фирму у насељу Тесла и за многе
је фантастичан, јер је бескрајно
умиљат, воли да се игра, воли
децу...
Међутим, овај малиша ту не
може да остане будући да није
баш најбоље прихваћен од свих
у окружењу. Иду хладнији дани,
па би што хитније неко могао да
му пружи топли дом.
Маленом је обезбеђен превоз
до било које тачке у земљи, само да се лепо скући, а све друго може се сазнати на телефон 062/83-204-83.

Брка
Овај интересантни мужјак расе теријер желео би да се смести код неких
одговорних људи.
Брка је стар око две године. Кастриран је, микрочипован, вакцинисан против беснила и третиран против паразита, тако да новом власнику остаје само
да га смести код себе и да с њим подели ручак и своје слободно време.
Овај лепотан се тренутно налази у
градском прихватилишту, где нестрпљиво ишчекује позив у нови дом. Контакт-телефон: 352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

„ДИЗЕЛКА” ПРЕГАЗИЛА НИШАВУ
Победа Железничара
у Пироту

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ЛАГАНА ШЕТЊА КРАЈ САВЕ...
Полако али сигурно, девојке
које играју за Одбојку 013
освајају симпатије свих љубитеља спорта у нашем граду. Младе играчице које предводи тренер Владимир Јованчић надмећу се у Другој лиги
група „Север”, а из меча у меч
показују да Панчево на њима
и њиховом спортском колекти ву мо же да гра ди ле пу
спортску будућност...
Прошлог викенда су одигране утакмице осмог кола, у
оквиру кога је екипа Одбојке
013 путовала у Сремску Митровицу. На програму је био
меч са Сремом 2, изразитим
фаворитом, тимом за који
игра и неколико суперлигашких играчица. Али Панчевке се нису обазирале на то.
Иако су биле ослабљене због
од су ства не ко ли ко ва жних
„карика”, Јелена Петров, Драгана Марковић и њихове саиграчице одиграле су једну
од најбољих утакмица ове сезоне, па су из митровачке Гимназије донеле три велика бода: Срем 2 – Одбојка 013 1:3,
по сетовима 23:25, 18:25, 25:18
и 22:25.

Гаћеше за 9:17 најавио је убедљив тријумф екипе из нашег
града. Тачку на други сет и
убедљиво вођство свог тима
ставила је Јелена Петров.
Девојке тренера Јованчића
заиграле су врло добро и у
трећем сету. Повеле су са 8:4,
али онда је почела да им опада концентрација, а одличан
тим Срема је то умео да искористи, па је овај део утакмице решио у своју корист и
поново се вратио у меч.
На срећу љубитеља спорта
у нашем граду, већ у четвртом сету ствари су поново дошле на своје место. Поентирала је Теодора Минић, онда
је Александра Гаћеша са два
аса увећала разлику, а Милица Кужић и Драгана Марковић натерале су тренера
до ма ћих да узме тајм-аут
(2:7). Сремице су успеле да
изједначе на 10:10, али не и
да преломе меч. На сцену је
ступила Николина Весковић,
а када је било најтеже, диригентска палица наштимованог ор ке стра из Пан че ва
нашла се у ру ка ма Је ле не
Петров. Бранила је нападе

По много чему ће Свети Аранђел 2020. године остати упамћен... Они који га прослављају
памтиће га по чињеници да
због пандемије коронавируса
нису били у могућности да га
обележе на уобичајен начин, а
љубитељи спорта у нашем граду и поготово навијачи ФК-а
Фелезничар овај 21. новембар
упамтиће по великој и важној
победи својих миљеника.
После „поста” дугог седам
кола популарна панчевачка „дизелка” коначно је остварила
тријумф, поново се вратила међу „живе”, вратила је осмехе
на лица и донела нову дозу оптимизма свим истинским пријатељима спорта у нашем граду. У шеснаестом, претпоследњем колу јесењег дела шампионата у првој Лиги Србије „дизелка” је била на великом испиту. Путовала је у Пирот, где је

одмерила снаге с домаћим Радничким, једним од главних конкурената за опстанак у прволигашком друштву.
Ни је би ло ла ко ка пи те ну
Данилу Ковачевићу и његовим

Фото: Пиротске вести

Гол одлуке постигао
Милан Зорица

саиграчима, јер су на ово тешко гостовање отишли под великим притиском. Оптерећена
серијом пораза, а притом десеткована, јер чак шесторица
фудбалера нису била на располагању тренеру, екипа из нашег
града је у Пирот ипак отпутовала са жељом да се надиграва
и да покаже да за њу има места
у друштву најбољих фудбалских
клубова у Србији. Ко зна који
пут, фудбалери „дизелке” показали су да су најбољи када је то
и најпотребније. После утакмице у граду на Нишави заорило
се „Жељо моја...”: Раднички–
Железничар 0:1 (0:1).
Тренер Предраг Марић изненадио је свог колегу на клупи
Пироћанаца поставком игре,
па је Железничар од првог минута напао Раднички. Свим
снагама је „дизелка” кренула
ка голу ривала, а жеља њених
момака да остваре добар резултат била је велика као Панчево. Железничар је имао неколико одличних прилика већ
на почетку утакмице, а иницијатива је уродила плодом у 26.

минуту. Вукашин Јовковић је
упутио одличан центаршут у
срце шеснаестерца Радничког,
а на правом месту је био Милан Зорица, који је ударцем
главом послао лопту на право
ме сто – иза ле ђа гол ма на
Радничког.
Момци из нашег града су потом потпуно неутралисали нападе домаћих играча, који су у
првом полувремену имали само једну прилику.
После одмора Раднички је
заиграо нешто агилније, али то
није било довољно да се угрози систем игре коју је наметнуо Железничар. Момци из
Панчева су били борбени до
изнемоглости, „гинули” за свако парче терена, за сваку лопту, за сваку прилику... Блага
иницијатива Пироћанаца трајала је свега петнаестак минута у другом полувремену, али
ни тада мрежа Бојана Кнежевића није била угрожена. „Дизелка” је знала шта хоће у овом
дуелу. Интересовала ју је само
победа, тако да се домаћин није ништа питао.

Тренер Предраг Марић је поверење за дуел у Пироту поклонио екипи коју су чинили: Бојан Кнежевић, Георгије Јанкулов, Драган Да шић, Ду шан
Плавшић, Немања Марковић,
Данило Ковачевић, Милан Зорица, Јордан Јовановић, Вукашин Јовковић, Лазар Марковић
и Петар Станић, а део тима, део
велике победе, били су и: Иван
Лучић, Алекса Санадер, Александар Мирков, Алексеј Петровић, Закарија Сурака, Никола
Митровић, Љубомир Стевановић и Стефан Левићанин.
После шеснаесте „рунде” у
Првој лиги Србије Железничар
заузима тринаесто место на табели, са осамнаест бодова, само два мање од осмопласираног ИМТ-а, који се налази на
осмом месту, у „сигурној зони”.
Завеса на јесењи део шампионата биће спуштена у суботу, 28. новембра. На СЦ-у „Младост” „дизелка” ће угостити
другопласирани Кабел из Новог Сада. Утакмица почиње у
13 сати, а биће одиграна без
присуства публике.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЈАКОВАШИЋ И БОДЛОВИЋ ЗА ПРЕОКРЕТ

Од самог почетка утакмице било је јасно да гошће на
овај меч нису дошле с белом
заставом. Александра Гаћеша је одличним сервисима
потпуно пореметила пријем
домаћег тима, Јелена Петров
је низала поене за своју екипу, па је стратег Сремица био
принуђен да тражи тајм-аут
при резултату 7:14. Домаће
играчице су успеле да се врате, да приђу на 21:22, али то
је било све од њих. Конце сета у своје руке преузеле су Јелена Петров и Драгана Марковић, па је Одбојка 013 повела с 0:1.
Наставак сусрета је донео
још убедљивију игру Панчевки. Почело је одличним сервисима Теодоре Минић, уследио је блок један на један Драгане Марковић, па ас Милице Кужић... Одлично је блокирала и Николина Весковић за
7:13, а ас-сервис Александре

домаћег тима, освајала поене, а Одбојка 013 опет је дошла на при стој ну раз ли ку
(11:16). Финиш сета је протекао у знаку Драгане Марковић, која је после сервиса
Анђеле Вујанић низала поене за свој тим. Све до велике
победе и сва три бода.
– Свака част девојкама. Евидентна је била њихова жеља
за победом, али и напредак у
игри. Савладали смо великог
фаворита, а овај тријумф даће нам велики подстрек за
даљи рад – рекао је после
утакмице тренер Одбојке 013
Владимир Јованчић.
Због пандемије коронавируса, челници ОСС-а и ОСВ-а
донели су одлуку да се сва
одбојкашка надметања у Србији прекидају до 11. децембра, што значи да у наредна
два викенда ни за девојке из
Одбојке 013 неће бити првенствених искушења.

Претпоследње коло Српске лиге група „Војводина”, које је
одиграно протеклог викенда,
донело је и једну занимљиву,
до самог краја неизвесну фудбалску утакмицу, каква се ретко виђа на овим просторима.
На Градском стадиону у Панчеву снаге су одмерили Динамо 1945 и Феникс 1995. По
стању на табели, по именима
играча, „брзи воз” је пре почетка сусрета важио за апсолутног фаворита. Али гости су
се представили у лепом светлу, имали су и наклоност арбитара, први су повели... Ипак,
ни то им није вредело, уследио је невероватан финиш „брзог воза”, велики преокрет и
два поготка у неколико последњих минута: Динамо 1945 –
Феникс 1995 2:1 (0:0).
„Брзи воз” је пред гостовање
у Новом Саду остао без шефа
стручног штаба Жарка Тодоровића, па је на овом сусрету екипу предводио тренер Кристијан
Стојанов, а на клупи је седео и
помоћни тренер Ненад Николић.
Домаћи фудбалери су имали више шанси да постигну погодак у првом полувремену,
али не и довољно концентрације да савладају голмана Крстовића. Најбоље прилике за
„брзи воз“ имали су Андреј Јаковашић, који је погодио стативу, и Игор Аничић, чији је
шут зауставила пречка.
Динамо 1945 наставио је с
нападима и после одмора, а
права узбуђења почела су да се
одвијају од 77. минута. После

брзог контранапада гости су
преко Јованића дошли у вођство, а потом су уследили протести домаћих играча. Опколили су главног судију Томислава

јер су истицали и минути у надокнади времена, Огњен Бодловић је постигао сјајан погодак и тако свом тиму донео
сва три бода.

Мудринића, сматрајући да је
погрешио јер није досудио прекршај за Динамо 1945 и није
прекинуо акцију пре поготка
гостију. У тој гужви судија је
показао црвене картоне играчу
Игору Крмару и помоћном тренеру Ненаду Николићу.
Иако ослабљени, с десеторицом на терену, фудбалери „брзог воза” нису се предавали.
На про тив. За и гра ли су још
офанзивније, а два минута пре
краја сусрета, после центаршута Станојковића, највиши у скоку у шеснаестерцу гостију гостију био је Андреј Јаковашић,
који је ударцем главом свом
тиму донео изједначење. И није ту био крај узбуђењима. Када
су сви очекивали да ће судија
означити завршетак сусрета,

– Тешка, права првенствена
утакмица. Феникс је јако добра екипа, а победа је још дража јер смо успели да преокренемо резултат с десеторицом

играча. Пре овог сусрета било
је промена и у нашем стручном штабу, али свакако да заслуге за тријумф има и сада
већ бивши шеф Жарко Тодоровић. Драго ми је због момака, заслужили су радост – рекао је на конференцији за новинаре тренер Динама 1945
Кристијан Стојанов.
Динамо 1945 играо је у саставу: Гавриловић, Јанковић
(од 89. минута Радовановић),
Аничић (од 46. Брајовић), Црномарковић (од 76. Каранфиловски), Крмар, Пантић, Пештерац, Осман, Бодловић, Станојковић и Јаковашић.
После овог кола тим из нашег града заузима четврто место на табели Српске лиге „Војводина”, с 33 бода. У последњој „рун ди” је се њег де ла,
наредног викенда, „брзи воз”
ће гостовати у Зрењанину, где
ће се са ста ти с до ма ћим
Радничким.
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ШАМПИОНИ

ТАМИШ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ

Ауто-мото спортско удружење
Фанатик из нашег града и званично је промовисано у шампиона Србије у дисциплини
ауто-слалом.
У конкуренцији 19 клубова,
међу којима су и многа звучна
имена београдских клубова с
дугом традициjом, наши „фанатици” су већ у својој другој
сезони постојања постали најбољи у земљи.

Заслуге за овај успех припадају свим члановима, јер у свакој класи панчевачки клуб има
некога ко је у самом врху. У класи 1 Милан Ђорђијевски је освојио треће место. У класи 2 тријумфoвао је Зоран Малетин, а у
класи 3 Виктор Нађ је био други, а Стеван Димитријевић трећи.
Никола Алимпић је био најбољи у класи 4, док је у класи
6 Бојан Сијерковић заузео друго место. У класи 7 Срђан Петров је био други, а Дарко Терзић трећи.
Најбоље пласирани „фанатик”
у генералном пласману јесте Бојан Сијерковић, који је ову сезону завршио на трећем месту.
Ауто-спорт је техничка дисциплина која, поред возачких
способности сваког појединца,
захтева и много одрицања и улагања. Чланови овог клуба се
углавном финансирају из сопствених средстава, па овај успех
тиме још више добија на значају.

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
субота, 19 сати

У недељу опет
на свом терену
Утакмицама деветог кола прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије. После
изненадне такмичарске паузе,
јер је њихов меч у Ваљеву био
отказан због болести играча Металца, кошаркаши Тамиша су
у суботу, 21. новембра, у Хали
спортова на Стрелишту одмерили снаге са екипом Пирота.
Био је то важан меч за обе
екипе. Гости су у наш град дошли с новим тренером, док су
момци које предводи Бојан Јовичић жарко желели да наставе победнички низ, да остваре
и трећи узастопни тријумф и
учврсте се међу екипама у врху
првенствене табеле. Водила се
жестока борба током целе утакмице, а на крају су се радовали
момци у белим дресовима: Тамиш–Пирот 71:65, по четвртинама 19:25, 25:17, 10:10 и 15:13.
Гости су боље „отворили” меч.
Пироћанци су ушли у утакмицу врло мотивисани, видело се
да желе тријумф, да имају намеру да се боре. У првој четвртини добро их је служио и шут.
Врло брзо је на семафору засветлуцало 0:5, а прецизним
шутевима за три поена гости су
успели да стекну и опипљивију
предност. Искусни Зоран Крстановић и капитен Тамиша

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Кикинда: КИКИНДА – ЖРК ПАНЧЕВО
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ЈАБУКА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА 1957 – ДОЛОВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ
недеља, 18 сати
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Пландиште: АГРОБАНАТ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – НЕОЛИТ
Б. Н. Село: БНС – ОПОВО 99

Иако су гости и другу четвртину „отворили” кошевима за
три поена и већ на почетку
имали предност од 19:31, кошаркаши Тамиша нису губили
главу. Напротив. Играли су своју игру и полако топили предност расположених Пироћанаца. Поентирао је капитен Радовић, и то уз фаул, Лука Петровић је „положио” лопту у
кош Пирота, ефикасни су били Крстановић и Анђушић, а
последња два минута пре одласка на одмор протекла су у

Саша Радовић некако су парирали расположеним гостима,
успели су да одржавају резултатски прикључак. Ипак, кошаркаши Пирота су у финишу првог дела меча убацили још две
„тројке” (укупно пет), па су после првих десет минута имали
предност од шест поена (19:25).

знаку Саше Радовића. Капитен
је најпре украо једну лопту гостима, а успут је изнудио и неспортску личну грешку ривалу... Прецизан је био с линије
слободних бацања, а онда је у
сле де ћем на па ду по го дио и
„тројку” за вођство Тамиша од
42:41. У последњим секундама

друге четвртине поентирали су
и Иван Смиљанић и Бревин
Прицл, па је Тамиш на одмор
отишао с предношћу од четири поена – 46:42.
Чврсто се играло и после паузе. Трећа четвртина донела је
„рововску” битку, нарочито у
одбрани. Тамиш је у овом делу
сусрета предводио искусни Зоран Крстановић, а гости су успели да убаце још две „тројке”.
Ипак, трећи део утакмице завршен је нерешено, с релативно мало поена на обе стране –
10:10.
Много узбуђења било је и у
последњој четвртини. Кошарка
је још једном показала због чега је многи сматрају најлепшим
и најатрактивнијим спортом. Гости се нису предавали, вребали
су своју шансу, тражили грешку
ривала... Успели су да изједначе, па и да поведу са 60:63. На
срећу љубитеља спорта у нашем
граду, то је било све од њих у
овом дуелу. Кошаркаши Тамиша су агресивном одбраном натерали ривала да шутира из тешких ситуација, да теже организује нападе и то се исплатило. Иван Смиљанић је „тројком”
донео нову предност свом тиму, потом је поентирао и Прицл,
а онда је прецизан био и Саша
Радовић за коначних 71:65.
– Честитам играчима Пирота на доброј утакмици. Ми смо
лошије ушли у меч, али смо
брзо све надокнадили. Побољшали смо скок, били смо сигурнији у одбрани и мислим

да смо заслужено стигли до
треће победе у низу – рекао је
после утакмице играч Тамиша
Филип Анђушић.
Тим из нашег града играо је
у саставу: Филип Анђушић (14
поена), Петар Ребић, Иван Смиљанић (девет), Василије Ковачевић, Бревин Прицл (осам),
Коста Ускоковић, Зоран Крстановић (17), Никола Манојловић, Саша Радовић (13), Лука
Петровић (осам) и Марко Павићевић (два поена).
– Знали смо да ће промена
тренера у екипи Пирота изазвати реакцију њихових играча. Заиста су гости били изузетно борбени. Била је ово баш
тешка утакмица. Опет смо имали мекан приступ утакмици,
као да испитујемо снагу и могућност противника на почетку. Успели смо брзо да исправимо недостатке у нашој игри,
па могу да будем задовољан
како смо деловали у другом
полувремену – истакао је на
конференцији за новинаре тренер Тамиша Бојан Јовичић.
У среду, 25. новембра, када
је овај број „Панчевца” већ био
закључен, кошаркаши Тамиша
су гостовали у Новом Саду, где
су одмерили снаге с лидером,
екипом Војводине. Већ у недељу, 29. новембра, на реду је ново првенствено искушење. У
Халу спортова на Стрелишту
долази Дунав из Старих Бановаца. Ова утакмица почиње у
18 сати, а биће одиграна без
присуства публике.

СА ШАХОВСКИХ НАДМЕТАЊА

СЈАЈАН ВИКЕНД ЗА „АЉЕХИН”

Врло занимљиво биће и у недељу, 29. новембра. У 11 сати
стартује Првенство Србије за
пионире. У првом полуфиналу
састаће се Рад и Крушевац, а у
другом старчевачки Борац и
Црвена звезда. Утакмице за треће и прво место почињу у 11.40.
Најзанимљивији сусрет рагби викенда у Старчеву свакако
ће бити финале Купа Србије за
сениоре, у коме ће се за вредан трофеј борити Црвена звезда и Рад. Ова утакмица почиње у 14 сати.

Стране припремио

Александар
Живковић

Овог викенда

Три утакмице за
седам дана

РАГБИ ВИКЕНД
У суботу и недељу, 28. и 29.
новембра, завршиће се рагби
сезона у свим узрасним категоријама. Љубитељи игре с јајастом лоптом имаће прилику
да уживају у добрим утакмицама које ће бити одигране на
стадиону Борца у Старчеву.
Финале Првенства Србије за
кадете биће одиграно у суботу
од 11 сати, а за титулу ће се борити Динамо 1954 и Рад. Тачно
у подне у полуфиналу државног
шампионата за петлиће састаће
се Динамо 1945 и Жарково и
Лозница и Црвена звезда. У 12.35
на програму су утакмице за треће место и велико финале.
Сениори ће на терен истрчати у 14.30. Тада почиње финална утакмица Првенства Србије за сениоре (Б-група), у којој ће снаге одмерити Торпедо
и Лозница.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

сусрету, када ћемо ми угостити чланове једног од најорганизованијих шаховских клубова у Хрватској – рекла је Ксенија Томин.
Успешан викенд су имала и
браћа Каначки. На онлајн турнирима одличне резултате су
остварили и Аљоша и Вук.
У групи кадета који имају
прву и другу категорију Вук

Каначки је играо без пораза,
па је с 5,5 поена из шест парти ја осво јио пр во ме сто. У
надметању са четвртокатегорницима Аљоша је такође завр шио тур нир без по ра за.
Освојио је 5,5 поена и поделио прво место с ривалом, али
је по додатним критеријумима ипак осво јио сре бр но
одличје.

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–КАБЕЛ
субота, 13 сати
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Ботош: ОМЛАДИНАЦ–БОРАЦ
Крајишник: КРАЈИНА–МЛАДОСТ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕРЛИГА
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО

27:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО

30:32

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
мушкарци
В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО
жене
Јабука: ЈАБУКА–КРУЛЕ
Кошарка

35:31
28:18

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ПИРОТ
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ

71:65
???

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: НЕОЛИТ–БНС

48:90

Фудбал
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Пирот: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:1

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ФЕНИКС 1995

2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)

3:2
2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–БАК 3:1
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–БУДУЋНОСТ
Идвор: ПОЛЕТ–ДОЛИНА
Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА
Дебељача: СПАРТАК 1911 – РАДНИЧКИ
Иланџа: БАНАТ – Ц. ЗВЕЗДА
Уљма: ПАРТИЗАН–ХАЈДУЧИЦА

0:0
0:3
2:1
1:2
3:0
0:2
2:4

ШАХОВСКИ КУТАК

Aitov
8
7
6

Лепе спортске вести стижу нам
ових дана и из ШК-а „Аљехин”. Чланови овог популарног клуба из нашег града имали су много успеха и прошлог
викенда.
Шах клуб Пицок из хрватског места Ђурђевац освојио је
прво место у Другој лиги Хрватске, у конкуренцији сениорки, и први пут се пласирао у
Прву хрватску лигу. Прву таблу

за тај клуб играла је наша суграђанка Ксенија Томин, која
је заједно са осталим девојкама
освојила најсјајније одличје.
– Задовољство нам је што
смо део једног оваквог успеха
и што смо пријатељи с још једним фантастичним клубом из
региона. Хвала пуно и руководиоцу клуба Николи Михочки
и девојкама на сјајном дружењу. Ра ду је мо се сле де ћем
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” ПРОТУТЊАЛИ
КРОЗ ЗРЕЊАНИН

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пети тријумф
Динама
Девојке изгубиле
од Кучева
Мечевима осмог кола прошлог викенда је настављено
надметање у Суперлиги за
рукометаше. После тријумфа у Кикинди пред панчевачким „жуто-црнима” било
је још једно гостовање. Овог
пута су момци које предводи тренер Аким Комненић
гостовали у Зрењанину. Дуел у „Кристалној дворани”
представљао је ново искушење, био је то још један тежак
испит, који је, на радост заљубљеника у „лепљиву лопту” у нашем граду, успешно
положен: Пролетер–Динамо
27:34 (12:15).
Ру ко ме та ши Про ле те ра,
предвођени тренером, легендом српског рукомета Момиром Рнићем, боље су „отворили” утакмицу. У седмом
минуту на семафору је писало 3:1, али то је било све од
домаћег тима. На крилима
сјајног крила Младена Шотића Динамо је убрзо загосподарио ситуацијом на терену, преокренуо резултат, а
онда до краја сусрета није дозвољавао домаћину да угрози његову предност.

Већ у 17. минуту Панчевци су водили са 7:5, а два минута пре одласка на одмор
имали су и пет голова „вишка” (14:9). Ипак, у самом
финишу првог полувремена
домаћи тим је са два узастопна поготка продужио наду да
евентуално у наставку може
доћи до изненађења.
Зрењанинци су се приближили и на „минус два” (14:16),
али онда је Динамо заиграо
још агилније, офанзивније и
ефикасније... Уследила је серија екипе из нашег града од
7:1, када је питање победника на овој утакмици и дефинитивно било одлучено. Ако
се уопште и постављало...
Рутинском игром до самог
кра ја ис ку сни мом ци у

Извисити
Имаш добре намере.
И идеје, које се односе на тебе, да теби буде добро.
И, истовремено, несебично мислиш на друге.
Кренеш у акцију.
Али, стицајем околности, извисиш.
Онда помислиш како мораш другачије.
Да треба да ти себичност и самољубље буду карактерне особине.
Не, оно је био само стицај околности...

жуто-црним дресовима без
већих трзавица привели су
овај сусрет крају.
Динамо је играо у саставу:
Никола Перић, Огњен Тонић,
Марко Иванчевић (један гол),
Урош Павловић (пет), Младен Шотић (11), Урош Станић (два), Лазар Павловић,
Ми лош Па вло вић (је дан),
Иван Дистол (један), Борислав Урта (један), Милан Голубовић (пет), Милош Коста-

диновић (пет), Војислав Милуновић, Ненад Вучковић (два
гола), Никола Радовановић и
Урош Митровић.
После два узастопна гостовања панчевачки „жутоцрни” следећег викенда играју на свом терену. На реду је
девето коло Суперлиге и још
један велики дерби. У Халу
спор то ва на Стре ли шту
долази новосадска Војводина, лидер шампионата и једина екипа без пораза. Утакмица почиње у 19 сати, а
биће одиграна без присуства
публике.
Осмо коло Супер Б лиге за
рукометашице донело је и
дру ги пр вен стве ни по раз
ЖРК-а Панчево. Девојке из
нашег града изгубиле су на

свом терену од Кучева с 30:32
(13:14).
Био је то занимљив и неизвестан, прави првенствени окршај, у коме не би било незаслужено ни да су тријумфовале девојке које предводи тренер Марко Крстић.
Го шће су за ни јан су би ле
концентрисаније у завршницама напада, а имале су и
расположене голманке, које
су направиле превагу на овој
утакмици.
Играло се гол за гол већим
делом сусрета. Највећу предност Кучево је имало у 23.
минуту (9:13), али су Панчевке на паузу отишле са само једним голом заостатка
(13:14).
Друго полувреме је донело
још беспоштеднију битку на
пар ке ту Ха ле спор то ва на
Стрелишту. Александра Васић и њене другарице јако су
желеле победу, у 40. минуту
су коначно успеле и да поведу поготком сјајне Тијане Симић (19:18), али нису успеле
да издрже.

одбиле су све нападе домаћег тима и поново преузеле
контролу над утакмицом, па
су на крају стигле и до вредне победе.
Не може се ништа замерити девојкама из нашег града.
Бориле су се као лавице и
имале велику жељу да остваре нову победу, али у спорту
не иде баш увек онако како
се замисли. Није Кучево боље од Панчева, јасно је то,
али је у овом мечу имало више спортске среће.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Милица Илић,
Анастасија Грговски, Бојана Балабан, Тијана Симић
(шест голова), Теодора Стано је вић, Ма ри ја Ми трић
(шест), Светлана Ничевски,
Анастазија Јамбрушић, Даринка Петронијевић (два),
Дијана Балабан, Хелена Инђић (пет), Иво на Пе шић,
Александра Васић (три) и
Валентина Божиновић (седам голова).
Панчево је и даље лидер
Супер Б лиге, а девојкама

У бојама
На шта мислим када видим боју?
Црвена; да ли је то знак на семафору?
Крв? Или боја њене косе...
Зелена; имам пролаз у сваком смислу?
Биће да је трава...
Боја је ваљда ту да те тера да осећаш околину.
И себе.
На крају, да се скоцкаш.

Окретања

Иако се у тим моментима
чинило да је Панчево коначно „преломило” утакмицу у
своју корист, упорне гошће
су успеле да изађу „из замке”,

наредног викенда предстоји
још једно велико искушење.
Оне ће у Кикинди играти са
истоименим домаћим тимом.
А. Живковић

Тежак точак судбине може да те смлави, згњечи.
И, палачинка си.
’Оћеш да кукаш, па да те намажу и смажу?
Или ћеш да се претвориш у стену.
На коју треба да се пењу да би је савладали.
Могућност избора је чудо.
А свако је има у крви.
Само да довољно дуго тече, искуствено тече...

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милка Илић,
професорка
историје и
географије:
– Наредне седмице
полажем стручни
испит. Припремаћу се
темељно током
викенда, тако да неће
преостати времена за
друге активности.

Лука Благојевић,
електротехничар:

Мирослав Радојчић,
слободни уметник:

– Као и увек у
слободно време, бићу
за компјутером.
Запослен сам,
али не радим суботом
и недељом, па се
релаксирам.

– Одмараћу се
са својом породицом.
Све ће бити онако
како син „нареди”.
Захтеван је, као и
свако дете.
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