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остали без гре ја ња у пре по дне вим
са ти ма. Де жур не еки пе су ло ци ра ле
пу ца ње на то пло вод ној це ви у Ули ци
Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа 10 на Те сли,
на кон че га су око 13 са ти пу ште ни
то пло вод ни кра ци ка Стре ли шту и
Ко те жу, а на кон са на ци је ха ва ри је
на Те сли у по по днев ним са ти ма
пуштен је и крак то пло во да ко ји

снаб де ва не ко ли ко обје ка та на Те -
сли. Но ва ха ва ри ја је на ста ла исте
ве че ри на Ко те жу 1, у Ули ци бра ће
Јо ва но вић, та ко да су сле де ћег пре -
по дне ва без гре ја ња оста ла че ти ри
ула за згра де у тој ули ци, ам бу лан та
на Ко те жу, као и обје кат Ме сне

зајед ни це, а на кон за ме не де ла то -
пло во да ди стри бу тив ни си стем се
око по дне ва вра тио у нор ма лу.

Она об ја шња ва да због на глих
про ме на у тем пе ра ту ри и ста ро сти
то пло во да на њи ма до ла зи до пу ца -
ња це ви, вен ти ла и оста ле спољ не
опре ме, та ко да су уче ста ле ха ва ри -
је у то ку греј не се зо не уо би ча је на
прак са и њи хо ва са на ци ја је, за јед но
с ха ва ри ја ма на уну тра шњим ин -
стала ци ја ма ко ри сни ка да љин ског
гре ја ња, пр ви при о ри тет у ра ду
редов них и де жур них еки па ЈКП-а
„Гре ја ње”.

Ка шње ње ин ве сти ци ја због ко ро не

На по чет ку сва ке греј не се зо не до ла -
зи и до по ре ме ћа ја у ни воу во де у
уну тра шњим ин ста ла ци ја ма обје ка -
та, та ко да се си стем до пу њу је во дом,
али се исто вре ме но с тим ак тив но -
сти ма од зра чу је си стем, од но сно
испу шта ва здух из ин ста ла ци ја и
греј них те ла на стао до пу ном во де.
Ови по сло ви су дру гог при о ри те та и
они се ра де по са ни ра њу цу ре ња, на
по чет ку се зо не, али и то ком чи та ве
се зо не, због де се ти не про бле ма тич -
них ме ста ко ја ни је мо гу ће трај но ре -
ши ти. Углав ном су то ста но ви у пот -
кро вљи ма ко ји ни су при ли ком град -
ње про јек то ва ни за да љин ски си стем.
То су нај че шће пр во бит но би ле ве -
шер ни це, ко је су с вре ме ном пре тва -
ра не у стам бе ни про стор.

– Де ша ва се да се због нај ви ших
спра то ва ко ји има ју сла би је гре ја ње
по ве ћа ва ју ка рак те ри сти ке у тем пе -
ра ту ри, пре гре ва ју оста ли ста но ви и
тро ши ви ше енер ги је, али то је тре -
нут но је ди но из во дљи во ре ше ње.
Ве ли ке про бле ме пра ве и по је ди ни
ко ри сни ци ко ји са ми ис пу шта ју ва -
здух из сво јих греј них те ла, па та ко

оба ра ју при ти сак у си сте му чи та вог
објек та. Има и оних ко ји по чет ком
греј не се зо не вр ше из ме шта ње ра -
ди ја то ра или уград њу су ша ча на си -
стем, па се ре ци мо у по је ди ним
објек ти ма ви ше пу та вр ши до пу на
во де и на кон то га од зра чи ва ње.
Увек има нер во зе на ших ко ри сни ка
на по чет ку се зо не, али она по ла ко
пре ста је по сле ме сец да на – при ча
ди рек тор ка ЈКП-а „Гре ја ње”.

По ред по сто ја ња уо би ча је них тех -
нич ких не до ста та ка, ЈКП „Гре ја ње”
се су о ча ва и с мањ ком рад не сна ге
на по сло ви ма ру ко ва ла ца на то пла -
на ма, али и мон те ра и за ва ри ва ча;
ко лек тив је стар, а на ро чи то је 
ста ра и де сет ко ва на ова струк ту ра
запосле них.

– Све ви ше је рад ни ка са озбиљ ним
здрав стве ним и про фе си о нал ним
про бле ми ма, а си ту а ци ја је још ло -
ши ја због ко ро не. И ми се бо ри мо с
њом, има мо је у ко лек ти ву и све је те -
же за у ста ви ти ње но ши ре ње упр кос
озбиљ ним на по ри ма и епи де ми о ло -
шким ме ра ма ко је је пред у зе ће пред -
у зе ло. Уко ли ко бу де узе ла пре ви ше
ма ха, до ве шће мо функ ци о ни са ње
на шег пред у зе ћа у пи та ње, а са мим
тим и си стем да љин ског гре ја ња –
ис ти че Зден ка Јо кић.

Ко ро на је до при не ла и ка шње њу
ин ве сти ци ја, па се та ко на то пла ни
на Ко те жу још увек из во де ра до ви на
по ве зи ва њу но вог ко тла вред но сти
ско ро 58 ми ли о на ди на ра и снагe 25
MW на по сто је ћи си стем ка ко би у

овој се зо ни мо гао да бу де укљу чен у
про из вод њу то плот не енер ги је, чи ме
ће она, уз сма ње ње по тро шње га са,
би ти по диг ну та на ви ши и без бед ни -
ји ни во. На ба вљен је и маг нет ни
систем за до дат ну уште ду га са ко ји
тре ба да бу де при кљу чен на овај
котао.

Шта је све учи ње но

То ком при пре ма за но ву се зо ну из -
вр ше ни су: по ве зи ва ње и пу шта ње у
рад кон теј нер ске ко тлар ни це за за -
гре ва ње са ни тар не то пле во де (на ба -
вље не про шле го ди не), елек тро ре -
мон ти ко тлар ни ца и го ри о ни ка, те
ба жда ре ње 353 ме ри ла то плот не
енер ги је (ка ло ри ме та ра). При во ди
се кра ју њи хо во по нов но по ве зи ва ње.
Ре мон то ва не су тран спорт не пум пе
и вен ти ли на то пла на ма и у под ста -
ни ца ма, за ме ње не до тра ја ле це ви у
објек ти ма по на ло зи ма, угра ђе ни
дик тир-си сте ми у под ста ни це и са -
ни ра не ха ва ри је то пло во да на не ко -
ли ко по те за у си сте му.

Та ко ђе, на кон прет ход не греј не се -
зо не за вр ше но је из ме шта ње де ла то -
пло во да и из гра ђен но ви шахт на Ке -
ју Ра до ја Да ки ћа у окви ру град ског
про јек та „По та ми шки ко лек тор”.

– Из ра ђе не су и ар ми ра но бе тон ске
пло че као за шти та то пло во да на Тр гу
кра ља Пе тра I и у Ње го ше вој ули ци,
што је уче шће у про јек ту Гра да на
све о бу хват ној ре кон струк ци ји ових
ули ца. За вр ше но је по ста вља ње при -
кључ ног то пло во да за ко ри сни ке но -
вих обје ка та у Ка ра ђор ђе вој 10 и Ла -
ва Тол сто ја 62. У то ку про шле го ди -
не, ра ди без бед но сти и за шти те обје -
ка та, по ста вље на је огра да око то пла -
не на Ко те жу, а то ком овог ле та огра -
ђе на је и то пла на на Со да ри – на во ди
Зден ка Јо кић шта су све рад ни ци
ЈКП-а „Гре ја ње” оба ви ли то ком про -
те клих ме се ци.

Да под се ти мо, у скла ду с пре у зе -
тим оба ве за ма из Ме мо ран ду ма са
аме рич ком ор га ни за ци јом USAID
(Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни
раз вој) о до на ци ји 200 пло ча стих со -
лар них ко лек то ра и пра те ће опре ме
с до ку мен та ци јом, вред ној око
100.000 до ла ра, ЈКП „Гре ја ње” је у
про те клом пе ри о ду из вр ши ло и пот -
пу ну ре кон струк ци ју кро ва са че лич -
ним но са чи ма за ко лек то ре и по ве -
за ло но во со лар но кров но по ље на
по сто је ћи си стем за гре ва ња са ни тар -
не то пле во де.

– Уз со лар но по стро је ње од 700 kW
фи нан си ра но прет ход них го ди на из
IPA про гра ма пре ко гра нич не са рад -
ње и но во по стро је ње до ни ра но од
стра не аме рич ке аген ци је USAID од
350 kW, Пан че во да нас по се ду је нај -
ве ће со лар но тер мал но по стро је ње
на Бал ка ну – под вла чи Зден ка Јо кић.

Ка да се узме у об зир све на пред
ре че но, ја сно је за што су ра ди ја то ри
у стам бе ним згра да ма у Пан че ву
топли.

С. Трај ко вић

Са на ци ја ха ва ри ја на
спољ ној опре ми и
унутрашњим ин сталацијама
ко ри сни ка даљин ског
греја ња пр ви при о ри тет

У Пан че ву нај ве ће со лар но
тер мал но по стро је ње 
на Бал ка ну

На кон функ ци о нал них про ба за про -
ве ру ра да енер гет ских обје ка та, то -
пла на и ко тлар ни ца, чи ме се ујед но
про ве ра ва функ ци о нал ност то пло -
вод не мре же, то плот них пре дај них
ста ни ца, а по по тре би и греј них ин -
ста ла ци ја ко је су за вр ше не по чет ком
ок то бра, ЈКП „Гре ја ње” је 12. ок то -
бра за по че ло ис по ру ку то плот не
енер ги је за бли зу 13.000 ко ри сни ка
по ве за них на да љин ски си стем гре -
ја ња у Пан че ву.

Пре ма ду го роч ној хи дро ме те о ро -
ло шкој прог но зи, ова зи ма би ће
хлад ни ја не го прет ход на, што ће
усло ви ти и ду жи рад и ве ћи ка па ци -
тет про из вод ног си сте ма то плот не
енер ги је у ЈКП-у „Гре ја ње”, а са мим
тим, про це њу је се, и ве ћи утро шак
при род ног га са и елек трич не енер ги -
је као основ них енер ге на та за про -
извод њу то пло те и ње ну ис по ру ку
пре ко ра ди ја то ра у ста но ви ма.

Ово су би ли по во ди за раз го вор са
Зден ком Јо кић, ди рек тор ком ЈКП-а
„Гре ја ње”, о по чет ку греј не се зо не.

Ха ва риј ски пре ки ди

Хи дро ме те о ро ло шки усло ви на по -
чет ку но ве греј не се зо не би ли су не -
по вољ ни ји не го у истом пе ри о ду
прет ход не го ди не. Због ни же про сеч -
не тем пе ра ту ре у кон ти ну и те ту у ок -
то бру од са мог стар та ЈКП „Гре ја ње”,
осим ха ва риј ских пре ки да, ни је има -
ло план ске пре ки де у ис по ру ци то -
плот не енер ги је, што је ре зул ти ра ло
два пу та ве ћом по тро шњом га са за
про из вод њу енер ги је у од но су на ок -
то бар 2019.

Зден ка Јо кић о ха ва риј ским пре -
ки ди ма у про из вод њи и ди стри бу ци -
ји то плот не енер ги је ка же:

– Већ 24. ок то бра, због ве ће ха ва -
ри је на то пло во ду, то пла на Ко теж у
ра ним ју тар њим са ти ма ни је мо гла
да стар ту је, та ко да су сви ко ри сни -
ци на Ко те жу 1 и 2, Те сли и Стре ли -
шту ко ји се гре ју из тог из во ра

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 27. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Ми и они
Де ша ва ло се кроз чи та ву исто -
ри ју да су се љу ди де ли ли због
раз ли чи тих ста во ва, би ло да су
они по ли тич ки, би ло да се ти -
чу му зи ке, спор та... Ме ђу тим,
те шко ће се у исто ри ји про на -
ћи при мер да су би ли по де ље -
ни у по гле ду здра вља. Сви же -
ле да бу ду здра ви и без бед ни.
Ба рем би та ко тре ба ло да бу де.

Од ка да је по че ла аго ни ја с
ко ро на ви ру сом, про шли смо
мно ге фа зе. Од дез ин фек ци је
све га и сва че га, стра ха да ће мо
ако не опе ре мо ру ке, кад год
не што до дир не мо, да се за ра -
зи мо, пре ко екс трем ног из бе -
га ва ња би ло ка квог кон так та,
до то га да мно ге пре ста не да
бу де бри га. Иа ко број ке ра сту,
а при зна ће те да у свом окру -
же њу зна те ба рем три осо бе
ко је су обо ле ле, и да ље има
љу ди ко ји ка жу: ма, то не по -
сто ји; а шта је с гри пом и глад -
ном де цом?

Пре не ки дан сам гле да ла
пре нос на те ле ви зи ји, сви зна -
мо о че му се ра ди, и искре но
осе ти ла фи зич ки бол и нео пи -
сив страх због не зна ња ко је
вла да ме ђу љу ди ма. И све
шко ле, ме диј ско ин фор ми са -
ње, при ме ри из окру же ња ни су
до вољ ни да чо век кре не на -
пред... Ту га. Не ги ра ње да не -
што по сто ји не зна чи да то за -
и ста не по сто ји, већ да не ко не
же ли да ве ру је у чи ње ни це. И
зна те шта се де си. За ра зи се,
он да из тог не зна ња и твр до -
гла во сти за ра зи не ког дру гог,
јер је то „са мо оби чан грип”. А
зна те ко га за ра зи – не ку фи -
зер ку ко ја га ши ша, а ко ју код
ку ће че ка по ро ди ца, за тим
свог ком ши ју ко ји је сла бог
здра вља, сво ју ба ку, мај ку...

Не знам ко ли ко пра ти те ко -
мен та ре на дру штве ним мре -
жа ма. Ја из све га мо гу да за -
кљу чим да по сто ји ја сна по де -
ла из ме ђу оних ко ји се при др -
жа ва ју ме ра и во де ра чу на да
се не за ра зе и оних ко ји ве ру ју
у те о ри је за ве ре и ис кљу чи во
не ги ра ју да ће им ма ске спа -
сти жи вот и по на ша ју се као да
се ни шта не до га ђа. Љу ди, по -
бо гу, ура зу ми те се!

Да има те не ко га ко ско ро
сва ки дан обла чи за штит ни
ска фан дер и са ти ма по ма же
љу ди ма ко ји су у те шком ста -
њу, зна ли би сте ко ли ко је ва -
жно да на ву че те ма ску на ли це
и уда љи те се од дру гих љу ди.

Зна те ка ква по де ла та мо по -
сто ји: на оне ко ји ма је по моћ
по треб на и оне ко ји ту по моћ
пру жа ју.

Из др жи те, су пер хе ро ји
2020!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

С ДИ РЕК ТОР КОМ ЈКП-а „ГРЕ ЈА ЊЕ” О ПО ЧЕТ КУ ГРЕЈ НЕ СЕ ЗО НЕ

Одмор.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ДУ ГО ВИ И ДУ ЖНИ ЦИ

ПО ПУСТ ОД ПЕТ ОД СТО

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке „Гре -

ја ња”, на кон про шло го ди шње ко -

рек ци је це не услу ге гре ја ња од

6,1 од сто за гра ђа не ко ји услу гу

пла ћа ју по ме тру ква драт ном

греј не по вр ши не ста на, по ве ћа -

ње це на у на ред ном пе ри о ду ни -

је у пла ну. Ре дов не пла ти ше у

кон ти ну и те ту оства ру ју по пуст од

пет од сто за из ми ре ње сво јих ра -

чу на до 20. у ме се цу.

ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Ле па вест: ЈКП „Гре ја ње” је је ди -

но јав но ко му нал но пред у зе ће у

Пан че ву ко је је, пре ко При вред -

не ко мо ре Ср би је, ушло у си стем

ду ал ног обра зо ва ња, па од ок то -

бра дво ји ца уче ни ка дру ге го ди -

не Ма шин ске шко ле у овој град -

ској фир ми оба вља ју прак су за

по сло ве бра ва ра и за ва ри ва ча.

За из вр ши о це истих стру ка кон -

ку ри са ло се и пре ко про гра ма

„Мо ја пр ва пла та” и оче ку је се

по зи ти ван од го вор, а ци ље ви су

под мла ђи ва ње ка дра и оса вре -

ме ња ва ње си сте ма ра да.

У сеп тем бру је ЈКП „Гре ја ње” на

адре се ду жни ка по сла ло 3.636

опо ме на пред уту же ње, укуп не

вред но сти ду га у из но су од пре ко

108 ми ли о на ди на ра. Је дан део

ду жни ка је из ми рио сво ја ду го ва -

ња, ве ћи део је за кљу чио уго во ре

о ван суд ском по рав на њу, а мно ги

ни су уоп ште ре а го ва ли. Зден ка Јо -

кић до да је:

– И упр кос апе ли ма на ко ри сни -

ке ду жни ке да ре а гу ју по до би је ним

опо ме на ма и до ђу да се до го во ри мо

ка ко да на нај бо љи на чин, а у скла -

ду с про пи си ма, из ми ре сво ја ду го -

ва ња и из бег ну до дат не тро шко ве

уту же ња и из вр ше ња, сре ди ном но -

вем бра по сла ти су из вр ши те љи ма

на ло зи за уту же ња за око хи ља ду

ду жни ка по по след њим опо ме на ма. Зденка Јокић: 
„Велике проблеме праве 
и поједини корисници 
који сами испуштају ваздух
из својих грејних тела, 
па тако обарају притисак 
у систему читавог објекта”.

СИ СТЕМ РА ДИ, АЛИ СВЕ ЈЕ ВИ ШЕ ЗАРАЖЕНИХ

Зденка Јокић
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Ши ром све та на уч ни ци ра де
на раз во ју де ло твор не и без -
бед не вак ци не про тив ви ру са
SARS-CoV-2 ко ји је иза звао
пан де ми ју, а не мач ки „Дој че
ве ле” (DW) са ста вио је пре глед
нај ва жни јих пи та ња и од го во -
ра у ве зи с вак ци ном.

Ка да је реч о то ме ка да свет
мо же да оче ку је вак ци ну про -
тив ко ви да 19, „Дој че ве ле” ука -
зу је на то да, про сеч но, раз вој
вак ци не тра је 10 до 12 го ди на,
али да у слу ча ју пан де ми је ко -
ро на ви ру са на уч ни ци ула жу ве -
ли ке на по ре ка ко би скра ти ли
то вре ме.

Ипак, на по ми ње да су на уч -
ни ци и Свет ска здрав стве на ор -
га ни за ци ја са гла сни да се не
сме ју пра ви ти ком про ми си ка -
да је реч о без бед но сти вак цине.

Ка ко до да је, за са да шњу кли -
нич ку фа зу на уч ни ци ра чу на ју
да ће тра ја ти око 17 ме се ци.

„А то је тек по че так, јер та
фа за мо ра да бу де успе шно за -
вр ше на. На кон до зво ле за ко -
ри шће ње и про из вод њу вак ци -
не, и кад поч не ње на при ме на,
на уч ни ци ће на ста ви ти да по -
сма тра ју вак ци ни са не па ци јен -
те ка ко би се уо чи ле евен ту ал -
не на кнад не не по вољ не ре ак -
ци је”, на во ди „Дој че ве ле”.

Што се ти че то га до кле су
на уч ни ци сти гли у раз во ју и
те сти ра њу вак ци не, „Дој че ве -
ле” на во ди да на уч ни ци тре -
нут но те сти ра ју ви ше од 50 ва -
ри јан ти вак ци не у кли нич ким
сту ди ја ма, али да ни јед на 
још ни је до би ла одо бре ње за
ко ри шће ње.

Мно го ви ше ва ри јан ти за вак -
ци ну тре нут но се на ла зи у прет -
кли нич кој фа зи, што, об ја шња -
ва „Дој че ве ле”, зна чи да се
ефи ка сност вак ци не те сти ра на
жи во ти ња ма.

Ка ко се на во ди, кли нич ке
фа зе ко је сле де на кон то га раз -
ли ку ју се, из ме ђу оста лог, по
свом оби му. У пр вој фа зи вак -
ци на се те сти ра на ма лим гру -
па ма па ци је на та. У дру гој фа -
зи вак ци на се те сти ра на не -
што ве ћим гру па ма с нај ма ње
100 осо ба, при че му се на ро -
чи то во ди ра чу на о ра ни јим
бо ле сти ма или ста ро сти па ци -
је на та. У тре ћој фа зи вак ци на
се те сти ра на нај ма ње 1.000
па ци је на та, при че му се на ро -
чи то обра ћа па жња на ње ну
ефи ка сност и без бед ност.

Та ко ђе, ука зу је „Дој че ве ле”,
не ке фир ме, по пут „Ба јон те ка”
и „Фај зе ра” или „Си но ва ка”,
сво је кан ди да те за вак ци ну те -
сти ра ју па ра лел но у ви ше те -
сто ва: на раз ли чи тим ста ро -
сним гру па ма или с раз ли чи -
тим до зи ра њи ма и на чи ном
при ме не.

Ка да кли нич ке фа зе бу ду
успе шно за вр ше не, фир ме мо -
гу фор мал но да за тра же до зво -
лу за ко ри шће ње вак ци не.

При том, ис ти че „Дој че ве -
ле”, пре суд ну уло гу игра ју три

уста но ве: Упра ва за хра ну и ле -
ко ве у САД, Европ ска аген ци ја
за ле ко ве у Евро пи и Аген ци ја
за фар ма це ут ске и ме ди цин -
ске про из во де у Ја па ну.

Ме ђу тим, ис ти че „Дој че ве -
ле”, кад не ка вак ци на до би је
до зво лу за упо тре бу, не зна чи
да од мах сви љу ди мо гу да бу -
ду вак ци ни са ни.

„Нај пре би тре ба ло про из ве -
сти ве ли ке ко ли чи не вак ци не.
За тим ло ги сти ча ри мо ра ју да
се по бри ну да вак ци ну до ста ве
та мо где је по треб но. А дру -
штво мо ра да од го во ри и на

етич ка пи та ња, ре ци мо ка ко ће
вак ци на би ти по де ље на и ко
ће има ти пред ност код вак ци -
на ци је. На кра ју, сва ки по је -
ди нац сам од лу чу је да ли ће се
вак ци ни са ти или не ће”, на во -
ди „Дој че ве ле”.

На пи та ње ка кви ти по ви вак -
ци на се тре нут но раз ви ја ју, „Дој -
че ве ле” од го ва ра да на уч ни ци
тре нут но раз ви ја ју де сет разли -
чи тих ти по ва вак ци не про тив
ко ви да 19, а да се ве ћи на
варијан ти вак ци не за сни ва на
про те ин ској осно ви.

Ис ти че и да тре нут но ви ше
од сто ти мо ва на уч ни ка у чи -
та вом све ту ра ди на раз во ју
вак ци не про тив ко ви да 19, а
да је до са да де сет ти мо ва раз -
ви ло ва ри јан те вак ци не до тре -
ће кли нич ке фа зе те сти ра ња.

При том, „Дој че ве ле” ука -
зу је на пет ти мо ва ко ји већ
спро во де оп се жне кли нич ке
те сто ве. Реч је о бел гиј ском
пред у зе ћу „Jannsen Pharma-
ceutical Companies”, ко је тре -
нут но те сти ра свог кан ди да та
за вак ци ну на око 90.000 љу -
ди у САД, Ар ген ти ни, Бра зи -
лу, Ко лум би ји и Бел ги ји. Ра -
ди се о вак ци ни за сно ва ној на
не ре пли ци ра ју ћем ви рал ном
век то ру.

На истом прин ци пу за сни ва
се и кан ди дат за вак ци ну на
ко јем у јав но-при ват ном парт -
нер ству ра де Уни вер зи тет у
Окс фор ду и бри тан ска фир ма
„Астра Зе не ка” („AstraZeneca”).
Они сво ју по тен ци јал ну вак ци -
ну те сти ра ју на око 60.000 љу -
ди у САД, Чи леу, Пе руу и Ве -
ли кој Бри та ни ји.

Ки не ско пред у зе ће „Си но -
фарм” („Sinofarm”) ра ди за јед -
но са ин сти ту ти ма у Пе кин гу и
Ву ха ну. Они сво ју „не ак ти ви -
ра ну” вак ци ну те сти ра ју на око
55.000 љу ди у Ба хре и ну, Јор -
да ну, Егип ту, Ма ро ку, Ар ген -
ти ни и Пе руу.

Дру га чи је је кон ци пи ра на
вак ци на фир ме „Ба јон тек” („Bi-
oNTek”). Она је за сно ва на на
ри бо ну кле ин ској ки се ли ни и
тре нут но се те сти ра на око
44.000 љу ди, из ме ђу оста лог у
САД, Ар ген ти ни и Бра зи лу.

Тим ки не ске фир ме „Кан си -
но” („Kansino”) тре нут но сво ју
вак ци ну те сти ра на око 41.000
љу ди у Па ки ста ну, на во ди „Дој -
че ве ле”. (Аген ци је)

БОР БА ПРО ТИВ КО РО НЕ

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о -
лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе ци ја ли стич ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др Го ран Ми -
тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но -
ло шке др Гор да на Ве љо -
вић, та ко ђе из Оп ште бол -
ни це. За пре гле де из обла -
сти ги не ко ло ги је за ду же -
на је др Ве сна Но ви чић
Ђо но вић из До ма здра -
вља Па ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја
се и по то ме што у хе ма то -
ло шко-би о хе миј ској ла бо -
ра то ри ји те уста но ве паци -
јен ти ве ћи ну ве ри фи ко ва -
них, кон тро ли са них и суми -
ра них ре зул та та мо гу до -
би ти за све га сат времена.

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

АЛАРМ

Пре ти им га ше ње
Не фор мал на гру па ма лих
ту ри стич ких аген ци ја, та ко -
зва них по сред ни ка, ме ђу ко -
ји ма су и оне из Пан че ва,
ове не де ље је на сво је из ло -
ге за ле пи ла цр но-жу те упо -
зо ра ва ју ће тра ке и нат пи се
„И ми ма ли смо ве ли ки”.

Циљ ове њи хо ве ак ци је је
да јав но сти и над ле жни ма
ука жу на те шку си ту а ци ју у
ко јој се на ла зе. У свом са -
оп ште њу по сред ни ци на во -
де да је од мар та до да нас
от пу ште но око 50 одсто за -
по сле них у том де лу ту ри -
стич ке при вре де, да се у 57
одсто слу ча је ва пла ни ра ју
да ља от пу шта ња, као и да
ће се без др жав не по др шке
ве ћи на по сред нич ких аген -
ци ја уга си ти на кон што 
ис тек не дру ги круг оп ште
по мо ћи при вре ди кра јем
годи не. Д. К.

ХУ МА НИ ТАР НИ БА ЗАР У НА ШЕМ ГРА ДУ

За Ми њи ну шан су
УЗМИ РА ЧУН И ПО БЕ ДИ

У су бо ту из вла че ње
Из вла че ње до бит ни ка у на -
град ној игри „Узми ра чун и
по бе ди” би ће при ре ђе но у
су бо ту, 28. но вем бра, на ја -
вио је ми ни стар фи нан си ја
Си ни ша Ма ли.

– До са да је по сла то око
2,8 ми ли о на ко ве ра та с фи -
скал ним ра чу ни ма и сли по -
ви ма – ре као је Ма ли у Скуп -
шти ни Ср би је, где је обра -
зла гао пред ло ге не ко ли ко
фи скал них за ко на.

Он је ис та као да је та на -
град на игра је дан од на чи на
да се ука же на зна чај из да -
ва ња ра чу на, од но сно сма -
ње ња си ве еко но ми је. Би ло
је пла ни ра но да пр во из вла -
че ње у тре ћој на град ној игри
„Узми ра чун и по бе ди” бу де
одр жа но 21. но вем бра, али
је оно од ло же но због да на
жа ло сти по во дом смр ти па -
три јар ха Ири не ја. Д. К.

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ГРА ДУ И ПО КРА ЈИ НИ

Пан че во дру го у Вој во ди ни по бро ју обо ле лих
У Оп штој бол ни ци Пан че во у
сре ду, 25. но вем бра, у вре ме
за кљу че ња овог бро ја на шег
ли ста, би ла су 232 па ци јен та.
Ка ко су нам по твр ди ли у тој
уста но ви, од тог бро ја, њих 164
су с под руч ја ју жног Ба на та,
58 из Бе о гра да и 10 из оста -
лих гра до ва у Ср би ји.

У свом днев ном из ве шта ју,
об ја вље ном у сре ду, Ин сти тут
за јав но здра вље Вој во ди не оце -
нио је да је епи де ми о ло шка си -
ту а ци ја у АП Вој во ди ни и да ље
ван ред на, с да љом тен ден ци -
јом по гор ша ња. Ка ко је на ве -
де но у из ве шта ју, у уто рак, 24.
но вем бра, у Вој во ди ни је ре ги -
стро ва но 1.875 но вих слу ча је ва
обо ле лих од ко ви да 19. У свим
оп шти на ма је ни во обо ле ва ња
ви сок, а нај ве ћи по раст је за бе -

ле жен у Но вом Са ду, где су ре -
ги стро ва на 603 но ва слу ча ја,
по том у Пан че ву (412) и Срем -
ској Ми тро ви ци (235).

У сре ду је број ре ги стро ва -
них ак тив них слу ча је ва у АП
Вој во ди ни из но сио 18.797, али
Ин сти тут про це њу је да је тај
број да ле ко ве ћи. Пан че во је,
по сле Но вог Са да, град с нај -
ве ћим бро јем ак тив них слу ча -
је ва у се вер ној по кра ји ни (ви -
ше од хи ља ду).

Здрав стве ни си стем је у из -
у зет но те шкој си ту а ци ји – оце -
ни ли су у Ин сти ту ту и апе ло -
ва ли на све гра ђа не Вој во ди не
да се по на ша ју од го вор но и да
се стрикт но при др жа ва ју свих
ме ра пре до стро жно сти и упут -
ста ва над ле жних епи де ми о ло -
шких слу жби.

По од лу ци Кри зног шта ба
за бор бу про тив ко ви да 19, ко -
ји је за се дао у сре ду, 25. но -
вем бра, све сред ње шко ле и
ви ши раз ре ди основ них школа,

од пе тог до осмог, пре ћи ће на
он лајн на ста ву од по не дељ ка,
30. но вем бра. Уче ни ци ви ших
раз ре да основ них и уче ни ци
сред њих шко ла би ће на он лајн
на ста ви све до 21. де цем бра,
ка да, пре ма но вој од лу ци
Kризног шта ба, по чи ње зим -
ски рас пуст на це лој те ри то -
ри ји Ср би је. Рас пуст ће тра ја -
ти до по не дељ ка, 18. ја ну а ра,
за све уче ни ке на те ри то ри ји
це ле Ср би је. Што се мла ђих
раз ре да основ них шко ла ти че,
ни су пла ни ра не ни ка кве про -
ме не, од но сно оста је све као
што је би ло и до са да. Вр ти ћи
та ко ђе нор мал но на ста вља ју
рад. Ви со ко школ ским уста но -
ва ма да та је пре по ру ка да пре -
ђу на он лајн на ста ву.

Д. К.

Гру па на ших су гра ђа на, у са -
рад њи с по ро ди цом обо ле ле де -
вој чи це Ми ње Ма тић, у су бо -
ту, 28. но вем бра, ор га ни зу је ху -
ма ни тар ни ба зар на пла тоу тр -
жног цен тра „Биг” у Пан че ву.

У по ну ди ће би ти слат ки ши,
до ма ћи про из во ди, укра си за
јел ку, до ма ћа ра ки ја, ку ва но
ви но, ра до ви пан че вач ких шко -
ла ра ца и мно га дру га из не на -
ђе ња. Би ће и атрак ци је за нај -
мла ђе, а за до бру ат мос фе ру
на овој ма ни фе ста ци ји за ду -
жен је Трио „Кр стић”.

Сав при ку пље ни но вац би ће
упла ћен на ра чун фон да ци је
„Бу ди ху ман”, а ба зар ће би ти
отво рен од 12 до 17 са ти.

Ми ња Ма тић је ро ђе на 6. ок -
то бра про шле го ди не. Ис по ста -
ви ло се, на жа лост, да болује од
изузетно тешке неуроми шић -
не бо лести – спи нал на ми шић -
на атро фи ја, тип 1.

Бо лест се ма ни фе сту је гу -
бит ком основ них жи вот них
функ ци ја, као што су хо да ње,
ва ре ње хра не, гу та ње и ди са -
ње. Не ути че на мо зак и ког ни -
тив не функ ци је.

Ле че ње у ино стран ству је је -
ди но ре ше ње, ве о ма је ску по,
али ни је и не до сти жно. Удру -
же ње до брих љу ди „Ог њи ште”
из на шег гра да уве ли ко при ку -
пља сред ства, наш су гра ђа нин
Жељ ко Зељ ко вић при кљу чио се
ак ци ји „Ки ло ме тар за Ми њу”, а
ве ру је мо да ће сви Пан чев ци и
Пан чев ке, ко ји су у мо гућ но сти
на рав но, ку по ви ном не ког про -
из во да на су бот њем ба за ру по -
мо ћи у при ку пља њу сред ста ва
за Ми њи но ле че ње.

Због тре нут не си ту а ци је, ор -
га ни за то ри ба за ра мо ле да се
штан до ви ма при ла зи с ма ском
на ли цу. Пан чев ци, сад је
важно! А. Ж.



По кра јин ски се кре тар за по љо -
при вре ду, во до при вре ду и шу -
мар ство Че до мир Бо жић по се -
тио је 25. но вем бра Пан че во и с
гра до на чел ни ком Алек сан дром
Сте ва но ви ћем об и шао место ра -
до ва на из град њи дру ге фа зе во -
до вод не мре же у на се љу Скро -
ба ра, ко ји тре ба да бу ду за вр -
ше ни до сре ди не де цем бра. Овом
за јед нич ком ин ве сти ци јом По -
кра јин ског се кре та ри ја та и Гра -
да Пан че ва за вр ша ва се го то во
ком плет на во до вод на мре жа у
град ским ме сним за јед ни ца ма.

– Ја ко је бит но да ста нов ни -
ци Скро ба ре до би ју но ву во до -
вод ну мре жу. По ред ове ин ве -
сти ци је, у то ку су ра до ви на
из град њи ка на ли за ци о не мре -
же у Шар пла нин ској ули ци, ко -
ју та ко ђе су фи нан си ра По кра -
јин ски се кре та ри јат, у из но су
од де сет ми ли о на ди на ра. И ти

ра до ви се при во де кра ју – рекао
је Бо жић.

Гра до на чел ник је овом при -
ли ком из ја вио:

– За вр шет ком ових ра до ва
ми ће мо ство ри ти усло ве да се
око 500 но вих ко ри сни ка при -
кљу чи на во до вод ну мре жу и
да до би ју пи ја ћу во ду из град -
ског во до во да. Же лим да на -
по ме нем да смо у то ку го ди не
ура ди ли и не ко ли ко атар ских
пу те ва, што је од из у зет не ва -
жно сти за на ше по љо при вред -
ни ке и то ће мо на ста ви ти да
ра ди мо уз од лич ну са рад њу с
По кра јин ским се кре та ри ја том.

По кра јин ски се кре тар је овом
при ли ком по се тио и по љо при -
вред но га здин ство по ро ди це
Шкр бић у Ја бу ци.

Про шло не дељ не на ја ве др жав -
ног вр ха о при ва ти за ци ји „ХИП
– Пе тро хе ми је” пред став ни ци
ре пре зен та тив них син ди ка та у
тој ком па ни ји оце њу ју као по -
зи тив не, јер сма тра ју да во де
ка бо љој пер спек ти ви за да љи
рад те ком па ни је, од но сно ка
ве ћим пла та ма и бо љим усло -
ви ма ра да.

При ва ти за ци ја др жав не „Пе -
тро хе ми је” оче ку је се већ ду же
од де сет го ди на, ка же за „Тан -
југ” Ми лан Шу шњар из Син -
ди ка та ин же ње ра и тех ни ча ра
УГС-а „Не за ви сност”.

– Овог пу та ви ди мо да се иде
у прав цу за вр ша ва ња при ва ти -
за ци је „Пе тро хе ми је”. Све је
ура ђе но да би се та при ва ти за -
ци ја за вр ши ла на по зи ти ван
на чин. А то зна чи да „Пе тро -
хе ми ја” по сле при ва ти за ци је
на ста ви да ра ди. У ком об ли ку
и с ко ли ко за по сле них, по ка -
за ће вре ме – ка же он.

До да је да је на ста вак ра да
„Пе тро хе ми је” нај ва жни ји, како

за за по сле не, та ко и за град
Пан че во, а да је због до хот ка и
при хо да и др жа ви бит но да по -
сло ва ње ове ком па ни је бу де си -
гур но.

Бран ко Ра ше та из Син ди ка -
та „Прав да” за „Тан југ” ка же
да је при ва ти за ци ја већ ду го
тег око вра та „Пе тро хе ми је” и
до да је да још не ма ју ин фор -
ма ци ју о де та љи ма раз го во ра с
ру ском стра ном.

– Сви син ди ка ти ће се бо ри -
ти да то бу де до сто јан стве но и
за љу де ко ји ће мо жда мо ра ти
да оду, да ли при род ним од ли -
вом или због тех но ло шког ви -
шка, а и да љу ди ко ји оста ну да
ра де бу ду до сто јан стве но плаће -
ни и да њи хов по сао бу де вред -
но ван ка ко тре ба – ре као је он.

Ра ше та ка же да пе тро хе ми -
ча ри од при ва ти за ци је оче ку ју
да по усло ви ма ра да и пла та ма
бу ду из јед на че ни с Нафт ном
ин ду стри јом Ср би је, с ко јом су
и тех но ло шки по ве за ни.

– Ако нас они пре у зму, да то
бу де као јед на фа бри ка. За по -
сле ни оче ку ју да до би ју на кна -

ду за по сао ко ји ра де – пра вед -
ну и по ште ну – ка же он.

При ва ти за ци ју као нај бо ље
ре ше ње за „Пе тро хе ми ју” види

Но ви ца Ко цић из Са мо стал ног
син ди ка та „Пе тро хе ми је”.

– Оно што оче ку је мо је сте
да се Вла да Ср би је опре де ли
за ме тод и на чин при ва ти за -
ци је и у скла ду с тим ће и син -
ди кат ра ди ти на том пла ну –
ка же он за „Тан југ”.

Ко цић сма тра да син ди ка ти
у по ступ ку при ва ти за ци је нај -
ве ћи до при нос тре ба да да ју у
бри зи за тех но ло шки ви шак и
бу ду ће ин ве сти ци је у „Пе тро -
хе ми ји”. Под се ћа да се „Пе тро -
хе ми ја” са да сва ког да на ис цр -
пљу је јер оста је без ка дра, за то
што рад ни ци због ма лих пла та
и усло ва ра да на пу шта ју ту ком -
па ни ју.

– Има мо за бра ну за по шља -
ва ња и не мо же мо да по диг не -
мо за ра де, што су два кључ на
еле мен та да би „Пе тро хе ми ја”
до бро по сло ва ла и ра ди ла у
про спе ри те ту. „Пе тро хе ми ја”
са да по слу је ве о ма оте жа но, а

при ва ти за ци ја би то раз ре шила
– сма тра он.

До да је да је тре нут но од 1.320
за по сле них 1.200 не за до вољ но
си ту а ци јом, док је са мо сто ти -
нак љу ди за до вољ но.

– При ва ти за ци ја би то раз -
ре ши ла, јер би они ко ји оста ју
ра ди ли за при стој не пла те и у
при стој ним усло ви ма, а они
ко ји мо ра ју да оду то учи ни ли
на кул ту ран и до сто јан ствен
на чин, и да „Пе тро хе ми ја” поч -
не да функ ци о ни ше на тр жи -
шним прин ци пи ма – за кљу чио
је он.

То ком ко ви да „Пе тро хе ми -
ја” је на ста ви ла да про из во ди
уз до са да ма њи број за ра же -
них, па син ди кал ци оце њу ју да
је си ту а ци ја под кон тро лом.
Они на во де да ком па ни ја спро -
во ди про пи са не ме ре, да кри -
зни штаб сва ко днев но за се да и
да су за по сле ни из у зет но ди -
сци пли но ва ни.

„ХИП – Пе тро хе ми ја” је нај -
ве ћи про из во ђач пе тро хе миј -
ских про из во да у Ср би ји и зна -
чај на ком па ни ја хе миј ске ин -
ду стри је у ју го и сточ ној Евро -
пи. По ред Пан че ва, где про -
из во ди на две ло ка ци је, има
по го не у Цре па ји и Еле ми ру.
У ин те гри са ном пе тро хе миј -
ском ком плек су мо гу ћа је про -
из вод ња ви ше од 600.000 то -
на пе тро хе ми ка ли ја го ди шње,
а ви ше од 80 про це на та
прихода оства ру је се из во зом,
на во ди се на ком па ниј ском
сај ту.

„Пе тро хе ми ја” је де це ни ја -
ма у вр ху из во зни ка из Ср би је,
на ли сти де сет нај ве ћих из во -
зни ка че сто је је ди на срп ска
ком па ни ја, а ви ше го ди на уна -
зад „Пе тро хе ми ја” по слу је с до -
бит ком.

(Из вор: „Тан југ”)
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ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР У ПАН ЧЕ ВУ

Ва жност но вог во до во да

ЦЕ НА 150 МИ ЛИ О НА ЕВРА?

ОД ГУ БИ ТА ША
ДОБИТ НИК

Спро во ђе њем Уна пред

при пре мље ног пла на ре -

ор га ни за ци је ду го ви „Пе -

тро хе ми је” су кон вер то ва -

ни. Ср би ја и јав на пред у -

зе ћа вла сник су 76, НИС

21, а „Лу ко ил” три од сто

фа бри ке. Од гу би та ша „Пе -

тро хе ми ја” је по ста ла до -

бит ник. На кра ју 2018. го -

ди не оства ри ла је про фит

од 37,9 ми ли о на ди на ра.

Ипак, по сле це лих пет,

про шла го ди на за вр ше на

је пр ви пут с ми ну сом, ко -

ји је из но сио 2,2 ми ли јар -

де ди на ра.

Ка ко са зна ју „Но во сти”,

НИС ће нај ве ро ват ни је да

ин ве сти ра у из град њу но ве

фа бри ке за про из вод њу по -

ли про пи ле на и пре ко овог

ула га ња, кроз до ка пи та ли -

за ци ју, по ста ће ве ћин ски

вла сник „ХИП – Пе тро хе ми -

је”. Вред ност ове фа бри ке

из но си из ме ђу 100 и 150

ми ли о на евра.

Из вор овог ли ста ка же да

би то би би ла раз ме на између

две фир ме по ко мер ци јал -

ном прин ци пу. Из град ња

фа бри ке по ли про пи ле на од

ве ли ког је ин те ре са за са му

„Пе тро хе ми ју”, јер ће тр жи -

шно бо ље да се ре ва ло ри зу -

је про пи лен, ко ји се до сад

као си ро ви на про да вао на

ино стра ном тр жи шту. С дру -

ге стра не, РНП ће, кроз рад

по стро је ња за ду бо ку пре ра -

ду, та ко ђе има ти ве ће ко ли -

чи не про пи ле на за пре ра ду.

Чо век се осе ћа оту ђе но и на ла зи се у си ту а ци ји да за пра -
во ни ко не ма пот пу но раз у ме ва ња за то што је не ко до -
шао и ре као ’е, сад ви ше не мо жеш да ра диш то што си
ра дио по след њих 30 го ди на’, при че му не при ча мо са мо
о фи нан си ја ма, не го о све му оста лом. А то је мој жи вот,
цео жи вот сам уло жио у то да на тај на чин не са мо за ра -
ђу јем не го бив ству јем.

(Му зи чар Ва сил Ха џи ма нов, „Вре ме”, 20. но вем бар)

* * *
Ни ко не схва та да иза ре чи кул ту ра сто је ствар ни љу ди
ко ји има ју сво је по ро ди це и де цу или мо жда ми сле да су
де ца кул тур них рад ни ка кул тур на и жи ве од ва зду ха
или ми из кул ту ре не ма мо пра ва на де цу… Ста тус са мо -
стал ног умет ни ка вр ло чуд но је ре шен за ко ном у на шој
зе мљи. Ло кал ним са мо у пра ва ма је пре пу ште но на во љу
да ли ће упла ћи ва ти до при но се умет ни ци ма или не…
До пре не ко ли ко го ди на пла ћа ла се ка ма та на ка ма ту, а
ја сам у јед ном пе ри о ду бу квал но би ла оси ро ма ши ла од
По ре ске упра ве, јер су ка ма те би ле ду пло ве ће од ду га.
Да ли сам ја про да ла сли ку или ни сам, то њих не за ни -
ма. До да на да на шњег сам да ла око два де сет хи ља да
евра на име до при но са и ка ма та. Ми умет ни ци, ко ји ма
ло кал не са мо у пра ве не ће да пла ћа ју до при но се, мо ра мо
др жа ви све да ис пла ти мо, а тр жи ште не ма мо, јер нас је
та иста др жа ва за ми сли ла као не ко га ко са сли ка ма ис -
под па зу ха иде од пред у зе ћа до пред у зе ћа и мо ли да му
се ку пи сли ка. Умет ни ци бу квал но за све мо ра ју да иду у
Бе о град – ’све је та мо’. Цен тра ли за ци ја гу ши кре а тив -
ност и по вла чи за со бом оста ја ње у ло кал ним окви ри ма,
а умет ност тра жи сло бо ду.

(Умет ни ца из Ја го ди не Ја сми на Илић, „Да нас”, 16.
но вем бар)

* * *
Ми смо ти те ро ри сти. Нај пре се бе те ро ри ше мо због раз -
ли ка, а по том и дру ге. Ми сни жа ва мо дру ге око нас да
би смо ство ри ли илу зи ју соп стве ног ра ста. То је то ли ко
ру жно, а уз то и глу по, јер се тро ши уза луд на енер ги ја.
Ем спа даш у ма ле на ро де, ем се за луд но ба виш глу по -
сти ма. То ка ко жи ви мо и ка ко се по на ша мо че сто ука зу -
је на не ку озбиљ ну па то ло ги ју. Ја ов де жи вим, ов де ра -
дим, ов де ми је ста ло да се до бро осе ћам. Ја свој жи вот
ства рам, мо ји на ци о ни су уну тар ме не. Ме не су те гра -
нич не и на ци о нал не огра де пре ста ле дав но за ни ма ти, ја
сам ства рам сво је све то ве.

(Глу мац Го ран Бог дан, НИН, 19. но вем бар)

* * *

* * *
Ја сам већ пред ла гао да се уста но ве кул ту ре из у зму из
епи де ми о ло шких ме ра и ка да је не дав но скра ће но рад -
но вре ме до де вет са ти. По зо ри шта не чи не са мо глум -
ци. Ту су и ба лет ски игра чи и опер ски пе ва чи. Они не
игра ју ни на шип ци, ни за коц кар ским сто лом. Ми сви
слу жи мо ду хов но сти сво га ро да. На ша је оба ве за да слу -
жи мо на ро ду и да и у овим те шким вре ме ни ма љу ди ма
пру жи мо не ку вр сту ра до сти и бе га од ове су ро ве ствар -
но сти. Ако све ра ди до 18 са ти, не зна чи да је и кре та ње
за бра ње но. По зо ри ште има сво је тер ми не. Љу ди мо гу да
по гле да ју пред ста ву и мир но се вра те ку ћи. Шта ту има
ло ше?

(Глу мац Во ја Бра јо вић, „Да нас”, 24. но вем бар)

* * *
Чи ни ми се да су че сто по ли тич ке ели те и са ме твор ци
го во ра мр жње и да је то део њи хо ве по ли тич ке стра те -
ги је. До вољ но је отво ри ти та бло и де и про чи та ти ка ко се
про тив ни ци, бор ци за људ ска пра ва, но ви на ри, па и
дру ги на ро ди, ома ло ва жа ва ју, вре ђа ју на нај гру бљи на -
чин, ети ке ти ра ју као др жав ни не при ја те љи… Си ту а ци ја
у др жав ним ин сти ту ци ја ма, ко је оп ста ју док се по ли -
тич ке кла се сме њу ју, још је го ра. На жа лост, ма ло је ис -
тра жи ва ња, али кад би се, на при мер, де таљ но ана ли зи -
ра ло функ ци о ни са ње цен та ра за со ци јал ни рад, си гу -
ран сам да ве ћи на со ци јал них рад ни ка не би ни зна ла
да од го во ри на пи та ња по пут: шта је го вор мр жње, шта
је ан ти ци га ни зам…

(Исто ри чар Ми ло ван Пи са ри, „Вре ме”, 20. но вем бар)

* * *
У зе мун ској га ле ри ји „Ста ра ка пе та ни ја” 13. ок то бра
уни ште на је из ло жба ра до ва стрип-гру пе „Мом ци” из
де ве де се тих го ди на про шло га ве ка. У га ле ри ју је упа ло
пет на е стак мла ди ћа у фан том ка ма ко ји су уни шти ли
из ло жбу, ба цив ши при том и су за вац. До бро је што је са -
оп ште ње Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња о уни -
шта ва њу из ло жбе стрип-гру пе „Мом ци“ ски ну то са сај та
те уста но ве, али је ло ше то што но ва ми ни стар ка ни је
ре кла за што је оно ски ну то и што се ни је од ре ди ла пре -
ма ње му.

(Ка ри ка ту ри ста Мар ко Сом бо рац, „Бе та”, 20. но вембар)

КОНЦЕПТ ПРЕД СТАВ НИ ЦИ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НИХ СИН ДИ КА ТА О НА ЈА ВИ ВР ХА ДР ЖА ВЕ

ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА РЕ ШЕ ЊЕ – 
ПЕ ТРО ХЕ МИ ЧА РИ ОЧЕ КУ ЈУ БО ЉЕ ПЛА ТЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

АМ БРУШ: ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА У НИС ШТО ПРЕ

Шан дор Ам бруш, бив ши ге -

не рал ни ди рек тор „ХИП –

Пе тро хе ми је”, а са да пред -

став ник др жав ног ка пи та ла

у Над зор ном од бо ру те ком -

па ни је, за ло жио се за ин те -

гра ци ју „Пе тро хе ми је” у

НИС у што кра ћем ро ку.

– Ако се то не де си, зна чи

да смо има ли ко зна ко ји пут

ис ка зи ва ње на ме ра за „Пе -

тро хе ми ју”, а без по стиг ну тог

до го во ра. Ако и овог пу та бу -

де та ко, би ћу раз о ча ран.

Ште та да про пад не јед на та -

ко до бра фа бри ка као што је

„Пе тро хе ми ја”, ко ја мо же

бити мно го бо ља, на ко рист

свих – ре као је Ам бруш у ин -

тер вјуу за „Спут њик”.

Он је под се тио на то да је

„Пе тро хе ми ја” ра ди ла све

вре ме, би ла у вр ху из во зни -

ка из Ср би је, а и са да је де -

ве ти из во зник. Пре ма ње -

го вим ре чи ма, са ин те гри -

са њем пе тро хе миј ске про -

из вод ње НИС ће би ти убе -

дљи во нај ве ћи из во зник из

Ср би је и убе дљи во нај ве ћи

ре ги о нал ни нафт но-хе миј -

ски ком плекс, па чак кон ку -

рен тан и оним свет ски

значај ним.
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КОНКУРС ЗА МЛАДЕ
ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Да мла ди оста ну на се лу
Упра ва за аграр на пла ћа ња об ја -
ви ла је бо дов ну ли сту по осно ву
при ја ва под не тих на кон курс за
оства ри ва ње под сти ца ја за по др -
шку про гра ми ма ко ји се од но се на
ди вер си фи ка ци ју до хот ка и уна -
пре ђе ње ква ли те та жи во та у ру -
рал ним под руч ји ма кроз по др шку
мла дим по љо при вред ни ци ма у
2019. го ди ни. Њих 2.500 до би ће
1.500.000 ди на ра да уна пре де сво -
ју сто чар ску, по вр тар ску или во -
ћар ску де лат ност.

Под но си о ци при ја ве ко ји ни су
ме ђу иза бра ни ма има ју пра во на
при го вор у ро ку од 15 да на од да -
на об ја вљи ва ња бо дов не ли сте на
зва нич ној ин тер нет стра ни ци Упра -
ве. По ко нач но сти од лу ка о при го -
во ру Упра ва ће об ја ви ти ко нач ну
ранг-ли сту уред них при ја ва под -
не тих на кон курс на зва нич ним
ин тер нет стра ни ца ма Ми ни стар -
ства по љо при вре де, шу мар ства и
во до при вре де и Упра ве.

НО ВИ ВА У ЧЕ РИ 
ЗА ОД МОР У СР БИ ЈИ

Др жа ва из дво ји ла но вац
Бу џе том за 2021. го ди ну Вла да Ср -
би је пред ви де ла је из два ја ње 500
ми ли о на ди на ра за но ву ак ци ју суб -
вен ци о ни са ног од мо ра у Ср би ји,
што зна чи да ће основ на кво та ко -
ја ће би ти по ну ђе на гра ђа ни ма то -
ком на ред не го ди не из но си ти
100.000 ва у че ра у вред но сти од по
5.000 ди на ра.

Уго сти те љи ко ји на ме ра ва ју да
се укљу че у ак ци ју то ком на ред не
го ди не мо ра ју што пре да се при -
ја ве на ли сту уго сти те ља ко ји при -
ма ју ва у че ре Ми ни стар ства за тр -
го ви ну, ту ри зам и те ле ко му ни ка -
ци је.

„ДЕЧ ЈА РА ДОСТ” МЕ ЊА
ПРО ТО КОЛ У ВР ТИ ЋИ МА

Но ва сат ни ца обе до ва ња
У вр ти ћи ма „Деч је ра до сти” од 30.
но вем бра ме ња се сат ни ца рас по -
де ле обро ка ма ли ша ни ма. Ка ко
сто ју у оба ве ште њу про сле ђе ном
ро ди те љи ма, до ру чак ће би ти од
8.30 до 9 са ти, ужи на од 11.30 до
12, а ру чак од 14.30 до 15 са ти.
Оброк во ћа, пре ма но вом пра вил -
ни ку, би ће у 15.30.

Из ме не се од но се на ру чак, ко ји
је до са да био пре по по днев ног
спа ва ња ма ли ша на, та ко да де ца
ко ја од ла зе ра ни је ку ћи не ће до -
би ја ти овај обед. До ове из ме не је
до шло због ускла ђи ва ња с Пра вил -
ни ком о бли жим усло ви ма и начи -
ни ма оства ри ва ња ис хра не де це у
пред школ ској уста но ви. Оп ште је
по зна та ствар да мно ги ма ли ша ни
у сво јим по ро ди ца ма не ру ча ју у
по ла је дан, већ да им је тзв. глав -
ни оброк углав ном из ме ђу 13.30 и
15 са ти.

Гра ђа ни за бри ну ти и
непо вер љи ви

Про је кат у пот пу ној
сагласно сти са 
за кон ском ре гу ла ти вом
Ре пу бли ке Ср би је

Ком па ни ја НИС је, у на ме ри да уна -
пре ди по сто је ће ста ње жи вот не сре -
ди не, у скла ду са за кон ском ре гу ла -
ти вом Ре пу бли ке Ср би је и по зи тив -
ном свет ском прак сом, ини ци ра ла из -
во ђе ње про јек та за из град њу но вог
објек та за при вре ме но скла ди ште ње
опа сног от па да пред над ле жним др -
жав ним ор га ни ма. На и ме, у Ра фи не -
ри ји наф те Пан че во (РНП) већ по сто -
ји обје кат за при вре ме но скла ди ште -
ње опа сног от па да, по вр ши не око 2.500
ме та ра ква драт них, ло ци ран на спрам
Бло ка 19, огра ђен, озна чен и обез бе -
ђен, али он не по се ду је употреб ну до -
зво лу. На ини ци ја ти ву НИС-а, оче ку -
је се да овај про блем бу де ре шен.

На кон јав не рас пра ве у гра ду се
„ус ко ме ша ло јав но мње ње” због овог
про јек та, ме ђу тим стру ка ис ти че да
раз у ме ју за бри ну тост гра ђа на, али да
до са да шња прак са ове ком па ни је ја -
сно по ка зу је да све што ра де, ра де по
нај ви шим стан дар ди ма и у скла ду са
за ко ном. Ре а ли за ци јом про јек та за
из град њу но вог објек та за при вре ме -
но скла ди ште ње опа сног от па да у
РНП-у се по сти же пот пу на уса гла ше -
ност за за кон ском ре гу ла ти вом РС из
обла сти пла ни ра ња и из град ње, што

пре све га под ра зу ме ва ис хо до ва ње
гра ђе вин ске и упо треб не до зво ле објек -
та, као и са за кон ском ре гу ла ти вом
РС из обла сти упра вља ња от па дом.
Из во ђе њем про јек та би ће обез бе ђе на
је дин стве на уре ђе на ло ка ци ја за при -
вре ме но скла ди ште ње опа сног от па -
да, па овај еко ло шки про је кат пред -
ста вља да љи на ста вак уна пре ђе ња за -
шти те жи вот не сре ди не у РНП-у, што
је ина че по ста ло пра ви ло у по сло ва -
њу пре ра ђи вач ког ком плек са НИС-а.

Ра фи не ри ја је мо дер ни за ци ју по -
стро је ња и свој раз вој за по че ла још
пре 20 го ди на, пре све га ре а ли за ци -
јом про је ка та ко ји су би ли усме ре ни
на сма ње ње за га ђе ња и ускла ђи ва ње
са за кон ским оба ве за ма Ср би је. Ви -
ше од 150 ми ли о на евра уло же но је у
про јек те ко ји су ди рект но и ин ди -
рект но ве за ни за сма ње ње за га ђе ња –
ва зду ха, зе мљи шта и во де.

Спре ча ва ње на ста ја ња от па да

У Ра фи не ри ји ви ше не по сто ји опа -
сан от пад ко ји се ге не ри ше то ком ре -
дов ног ра да и ре дов ног одр жа ва ња
по стро је ња РНП-а, а ко ји се не мо же
трај но збри ну ти.

С по но сом ка жу да се упра вља ње
от па дом у РНП-у вр ши та ко да се
спре ча ва ње го во на ста ја ње, од но сно у
слу ча је ви ма ка да то ни је мо гу ће из -
бе ћи, при ме њу ју се тех ни ке за ми ни -
ми за ци ју ње го вог на стан ка (уз са вре -
ме на тех но ло шка ре ше ња, оп ти мал -
но во ђе ње про це са и ви со ку об у че -
ност за по сле них).

Због пла ни ра ња упра вља ња от па -
дом у Ср би ји у по стро је њи ма за ко је
се из да је ин те гри са на IPPC до зво ла,
што је слу чај с РНП-ом, у скла ду са
За ко ном о упра вља њу от па дом, оба -
ве зна је из ра да пла на упра вља ња от -
па дом. У де лу овог до ку мен та ко ји се
од но си на ин ду стриј ски опа сан от пад
у Ра фи не ри ји на ве де не су вр сте ге не -
ри са ног опа сног от па да, при ка за не су
пла ни ра не ко ли чи не ин ду стриј ског
опа сног от па да за тро го ди шњи пе ри -
од за ко ји је из ра ђен план, као и пла -
ни ра ни на чи ни по сту па ња с тим от -
па дом. Над ле жни у НИС-у ка жу да се

сав ин ду стриј ски опа сан от пад (осим
му ље ва, та ло га са дна ре зер во а ра и
одр жа ва ња по го на и опре ме и уљ не
фа зе ко је се на те ри то ри ји РНП-а од -
мах пре да ју овла шће ном опе ра те ру
на збри ња ва ње у мо бил ном по стро је -
њу, а за тим тран спор ту је на трет ман
ко ин си не ра ци је) при вре ме но од ла же
у са да шње скла ди ште.

За сва ку вр сту опа сног от па да обез -
бе ђен је из ве штај (ка рак те ри за ци ја),

из ра ђен од стра не овла шће не и акре -
ди то ва не ла бо ра то ри је, на осно ву ко -
јег се ка сни је од ре ђу је овла шће ни
опе ра тер за трет ман и на чин трај ног
збри ња ва ња. 

Под буд ним оком др жа ве

Тре нут ни обје кат за при вре ме но скла -
ди ште ње опа сног от па да на ла зи се на
про сто ру па ди ра ном не про пу сном бе -
тон ском под ло гом, он је огра ђен, обе -
ле жен, за кљу чан и обез бе ђен ка ко ви -
део-над зо ром, та ко и ва тро га сном и
пор тир ском слу жбом 24 са та, а опа -
сан от пад је спа ко ван у пла стич ну
или ме тал ну ам ба ла жу, у за ви сно сти
од ти па от па да, и пра вил но обе ле -
жен. Сав опа сан от пад се у ро ку од
го ди ну да на од да на ге не ри са ња пре -
да је опе ра те ри ма за упра вља ње от па -

дом у РС овла шће ним за са ку пља ње,
тран спорт и трет ман от па да, или у
рет ким слу ча је ви ма из во зи код њи -
хо вих ино парт не ра, та ко ђе у сво јим
зе мља ма овла шће ним за упра вља ње
опа сним от па дом у по гле ду трет ма на
/ трај ног збри ња ва ња.

Вре ди ис та ћи и то да сва ку ис по ру -
ку, пре у зи ма ње, сход но за кон ској ре -
гу ла ти ви РС, пра те до ку мен ти о кре -
та њу опа сног от па да (и/или у рет ким

слу ча је ви ма до ку мен ти о пре ко гра -
нич ном кре та њу от па да за ко је прет -
хо ди и ис хо до ва ње до зво ле за из воз),
ко ји се уред но по пу ња ва ју и ар хи ви -
ра ју у РНП-у. За сва ко кре та ње опа -
сног от па да из РНП-а из ра ђу је се на -
ја ва кре та ња над ле жном др жав ном
ор га ну, као и при ја вљи ва ње и еви ден -
ци ја на ни воу сва ке го ди не, истом
над ле жном др жав ном ор га ну, Аген -
ци ји за ЗЖС РС.

На кра ју ка жу да је РНП под стал -
ним над зо ром ин спек циј ских др жав -
них ор га на РС у по гле ду кон тро ле по -
сту па ња по од ред ба ма За ко на о ин те -
гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за -
га ђи ва ња жи вот не сре ди не РС и За ко -
на о упра вља њу от па дом РС и под за -
кон ских ака та ко ја бли же уре ђу ју по -
што ва ње оба ве за из на ве де них за кона.

ПРИ ВРЕ МЕ НО СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ ОПА СНОГ ОТ ПА ДА У РА ФИ НЕ РИ ЈИ

НИС ЖЕ ЛИ ДА УНА ПРЕ ДИ ПО СТО ЈЕ ЋЕ СТА ЊЕ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ШТА ЈЕ ШИ ШТА ЛО У РА ФИ НЕ РИ ЈИ?

„У прет ход ном пе ри о ду НИС је

спро вео нео п ход на ис пи ти ва ња

функ ци о нал но сти це во во да и

опре ме во де ном па ром на но вим

по стро је њи ма у ТЕ –ТО Пан че во и

Ра фи не ри ји наф те Пан че во. Ове

функ ци о нал не про бе нео п ход не

су у овој фа зи из град ње ТЕ –ТО и

модер ни за ци је Ра фи не ри је наф те

у Пан че ву и из во де се у окви ру

оба ве зу ју ћих без бед но сних про -

ве ра бу ду ћег ста бил ног ра да но -

вих по стро је ња. У на ред ном пе -

ри о ду НИС ће из вр ши ти слич не

без бед но сне про ве ре и на но вим

тур би на ма, па је и та да мо гу ће

оче ки ва ти по вре ме ну по ја ву по -

ве ћа ног ни воа бу ке у зо ни ути ца -

ја Ра фи не ри је.

„Ва жно је ис та ћи да спро во ђе -

ње ових ак тив но сти не ма кон ти ну -

и тет ко ји би се мо гао од ра зи ти не -

га тив но на здра вље љу ди и ста ње

жи вот не сре ди не и мо ли мо гра ђа -

не Пан че ва да има ју раз у ме ва ња

за по вре ме на епи зод на по ве ћа ња

ни воа бу ке, ко је ће омо гу ћи ти бу -

ду ћи ста би лан рад по стро је ња ко ја

ће има ти по зи тив не еко ло шке бе -

не фи те не са мо за Пан че во већ за

це лу Ср би ју”, сто ји у са оп ште њу

НИС-а до ста вље ном „Пан чев цу”.

Дугогодишња сарадња
града и руског
енергетског дива

Још увек граде гасну електрану, али
су активни донатори и умногоме до-
приносе унапређивању панчевачког
друштвеног и социјалног живота. Ку-
пили су патике штићеницима Дома
за незбринуту децу „Споменак”, орга-
низовали су прославу 75. годишњице
ослобађања Панчева од фашистичких
окупатора и реновирали неколико
споменика посвећених њиховим су-
народницима који су у банатском бла-
ту погинули и за нашу слободу. У јеку
пандемије ковида 19, када су свака
маска или визир били благо, подржа-
ли су акцију ђака и професора панче-
вачке Машинске школе (правили су
визире за медицинаре, војску и поли-
цију) и обезбедили 3Д штампач. Ура-
дили су још штошта, а разлог је вео-
ма јасан – желе да помогну, јер су
друштвено одговорна компанија.

Списку подршке и донација Панче-
ву у среду, 25. новембра, придодата је
још једна ставка – дечје игралиште.
Малишани ће у паркићу код Градске
библиотеке, захваљујући компанији
„Ga zprom Ener go hol ding Sеrbia”, моћи
да се безбедно пентрају, провлаче, љу-
љају. Читав простор за игру поплочан
је гуменом подлогом, дебљине 4,5 цен-
тиметара, а мултикомпакт сет и љу-
љашка гнездо испуњавају све пропи-
сане безбедносне цертификате. Нарав-
но, на простору се налази информа-
тивна табла на којој су јасно видљива
правила коришћења и неопходна огра-
ничења. Све у свему, овакво играли-
ште Панчево није имало до сада.

– Љуљашка и тобоган су наш поклон
деци Панчева. Уређен је и опремљен
простор испред Библиотеке на иници-
јативу наших радника који живе овде.
Имамо јако добру сарадњу с локалном
самоуправом и ослушкујемо потребе

града и трудимо се да, у складу с тре-
нутним могућностима, помогнемо ко-
лико можемо. И у наредном периоду
наставићемо с друштвено одговорном
политиком, јер је то део нашег посло-
вања – рекао је Александар Варнав-
ски, директор компаније „Ga zprom
Ener go hol ding Ser bia TE –TO Pan če vo”,
поводом отварање новог дечјег игра-
лишта. Градоначелник Панчева Алек-
сандар Стевановић у свом обраћању
на свечаном пресецању врпце и зва-
ничном отварању игралишта истакао
је да сви треба да будемо срећни због
поклона јер ће на новом и безбедном
терену за игру наши најмлађи сугра-
ђани уживати у свом одрастању.

– Лично, срећан сам јер компани-
ја „Ga zprom Ener go hol ding Ser bia”,
иако се и сама, као и сви ми, свако-

дневно суочава с последицама пан-
демије ковида 19, није одустала од
реализације пројеката друштвено од-
говорног пословања. Надам се да ће-
мо 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 од-
говорна фирма која има велике пла-
нове у Панчеву. А ми ћемо се као
град потрудити да помогнемо и бу-
демо још бољи партнер – рекао је
градоначелник поводом свечаног отва-
рања дечјег игралишта „Ga zprom-a”
у Панчеву.

Следеће године почеће да ради пар-
но-гасна термоелектрана у јужној ин-
дустријској 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 намење-
на за комбиновану производњу струје
и топлотне енергије у којој је основ-
ни енергент природни гас – једна од
малобројних еколошки најчистијих
врста горива.

У том савременом термоенергет-
ском систему (укупна инсталисана
електрична снага износиће oкo 200
мегавати) биће примењена најмодер-
нија парно-гасна технологија, која ће
омогућити да се обезбеди производња
еколошки чисте енергије. Вреди на-
поменути да је изградња овог термое-
нергетског система део развојног енер-
гетског пројекта компаније „Ga zprom
Ener go hol ding”, која послује у оквиру
енергетског дива „Ga zprom-a”.

KОМПАНИЈА „GA ZPROM ENER GO HOL DING SЕRBIA” ПОКЛОНИЛА ИГРАЛИШТЕ ДЕЦИ ПАНЧЕВА

Ослушкују потребе и конкретно делају

До са да шња прак са 
ове ком па ни је ја сно 
по ка зу је да све 
што ра де, ра де по 
нај ви шим стан дар ди ма
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6 ЗДРАВЉЕ

Ни је по треб но на во ди ти мно -
го чи ње ни ца ка ко би се до ка -
за ло да је број ли ца ин фи ци -
ра них ви ру сом SARS-CoV-2
и дру гим ре спи ра тор ним ви -
ру си ма у про те клом пе ри о ду
ве о ма на ра стао. На жа лост,
овај ви рус је у ве ли кој ме ри
ушао и ме ђу здрав стве не рад -
ни ке, те је ти ме ве о ма оте жа -
но функ ци о ни са ње здрав стве -
них уста но ва.

По ред пре по ру ка о но ше -
њу за штит них ма ски и из бе -
га ва њу ме ста с ве ли ким бро -
јем љу ди, мо жда је нај ва жни -
ја ме ра ши ре ње све сти ме ђу
обо ле лим ли ци ма о нео п ход -
но сти чу ва ња дру гих од се бе.
Ин тен зи ван ка шаљ пра ћен по -
ви ше ном те ле сном тем пе ра -
ту ром или ма лак са ло шћу нај -
ве ро ват ни је ће про ћи без ве -
ћих те го ба код мла дих. Та -
кав ис ход ме ња се у си ту а ци -
ја ма ка да по сто ји хро нич на
бо лест и већ из ра же не про -
ме не кар ди о ва ску лар ног и ре -
спи ра тор ног си сте ма. На ру -
ше но функ ци о ни са ње ор га -
ни зма и ње го вих при род них
од брам бе них ме ха ни за ма по -
ста је ве о ма по го дан те рен за
де струк тив но деј ство ви ру са
и опа сно угро жа ва ње здра вља
и жи во та.

По но ви ће мо сто га ме ре ко -
јих би тре ба ло да се при др -
жа ва ју ли ца с по ве ћа ним ри -
зи ком за озбиљ ну ин фек ци -
ју. Че сто пра ње ру ку ни је до -
вољ но уко ли ко не во ди мо ра -
чу на да из бе га ва мо до ди ри -
ва ње уста, но са и очи ју. Ове
ме ре тре ба ло би упот пу ни ти

чи шће њем и дез ин фек ци јом
по вр ши на и пред ме та с ко -
ји ма смо у кон так ту. Из бе -
га ва ње гу жви и ли ца с по ви -
ше ном те ле сном тем пе ра ту -
ром и ка шљем, као и др жа -
ње дис тан це од нај ма ње јед -
ног ме тра ну жни су по ступ -
ци ка ко би се ума њи ли ри -
зи ци за ра жа ва ња. Кућ не по -
се те тре ба ло би огра ни чи ти
на оне нео п ход не, а за ли хе
хра не и ле ко ва тре ба ло би
да бу ду до вољ но ве ли ке ка -
ко би се из ла сци у ку по ви ну
све ли на нај ма њу мо гу ћу ме -
ру. И да по но ви мо, уко ли ко
има мо симп то ме ре спи ра -
тор не ин фек ци је пра ће не
пови ше ном те ле сном тем пе -
ра ту ром, ка шљем, бо ло ви ма
у ми ши ћи ма и ма лак са ло -
шћу, учи ни мо све да не 
из ла же мо дру ге ри зи ку од
за ра жа ва ња.

Ле че ње ин фек ци је тре ба -
ло би да пре пу сти мо ле ка -
ри ма, али то не зна чи да пре -
вен тив не ме ре не мо же мо
при ме ни ти у кућ ним усло -
ви ма. Овом при ли ком скре -
ће мо па жњу на ви та ми не и
ми кро е ле мен те чи ја је ефи -
ка сност до ка за на у од ре ђе -
ним сту ди ја ма. Уло га ви та -
ми на Д по ста је све ја сни ја у
ре гу ла ци ји иму но си сте ма, по -
го то во у по кре та њу ак тив но -
сти ве о ма зна чај них Т-лим -
фо ци та. Исто вре ме но, овај
ви та мин шти ти ор га ни зам од
алер ги ја и ау то и му них бо ле -
сти. Ми не рал цинк по ка зао
је ефи ка сност у SARS епи де -
ми ји, ко ја је има ла ви со ку
смрт ност, те се сма тра оправ -
да ним ње го во ко ри шће ње и
у ак ту ел ној епи де ми ји
коронe. Сма тра се да цинк
успо ра ва ула зак ви ру са у ор -
га ни зам, ње го во раз мно жа -
ва ње, и да до при но си ма њој
смрт но сти од ви ру сне пне у -
мо ни је. Ви та мин Ц као сна -
жан ан ти ок си данс до при но -
си до бром функ ци о ни са њу
од брам бе ног си сте ма. Ис тра -
жи ва ње оба вље но у Ки ни го -
во ри о ма њем про цен ту
пнеумонијe иза зва не ко ви -
дом 19 код па ци је на та ко ји
су при ма ли овај су пле мент у
ве ћим до за ма.

Чу вај те дру ге од се бе

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

У слу ча ју гла во бо ље, упа ле

ми ши ћа, ре у мат ских и дру -

гих бо ло ва, уме сто ле ко ва и

пре па ра та из апо те ке, мо же -

те упо тре би ти и обло ге од ле -

ко ви тог би ља. Ево оних ко је

су се у прак си по ка за ле као

нај де ло твор ни је.

Обло га про тив гла во бо ље:

две ка ши ке мај чи не ду ши це

и јед ну ка ши ку ла ван де пре лиј те с по ла ли тра кљу ча ле во де. По -

кло пи те и оста ви те да од сто ји док се не про хла ди. Ма ли ко мад

ва те умо тан у га зу умо чи те у охла ђе ну теч ност, ис це ди те и ста ви -

те на че ло.

Про тив упа ле ми ши ћа: по треб но је по ла су пе не ка ши ке су вог

кам фо ра, тре ћи на су пе не ка ши ке сла чи це и по је дан ли тар тер -

пен ти на, уља од сун цо кре та и ал ко хо ла. Кам фор и сла чи цу уме -

шај те у тер пен тин, па до дај те сун цо кре то во уље и ал ко хол (нај бо -

ље 65%). До бро про ме шај те пре упо тре бе. Овим ме ле мом на ма -

жи те бол на ме ста, а за тим их пре виј те га зом, фла нел ском или

ву не ном тка ни ном.

Про тив бо ло ва у ра ме ни ма, лак то ви ма и ко ле ни ма: пре ко све -

жег ли шћа ке ља или бе лог ку пу са пре ђи те ста кле ном фла шом док

не ис це ди те ма ло со ка. Ста ви те ли шће на бол но ме сто и фик си -

рај те ма ра мом.

Про тив ре у мат ских бо ло ва: на је дан ли тар во де ста ви те по

јед ну ша ку ли ста жал фи је, цве та ка ми ли це, цве та и ли ста мај -

чи не ду ши це и ли ста ви но ве ло зе, па ку вај те 10 ми ну та. У про -

це ђе ну теч ност умо чи те плат не ну кр пу, оце ди те је и то плу ста -

ви те на бол но ме сто. Пре ко то га ста ви те нај лон и по криј те ће бе -

том. Облог се др жи сат вре ме на, а по по тре би се про це ду ра мо -

же од мах по но ви ти.

Про тив ко жних чи ре ва: у по ла ки ло гра ма ото пље ног во ска по -

ла ко до дај те два ки ло гра ма ме да и до бро уме шај те. На но си те

два пу та днев но као ме лем у за во ју.

Да бол не ста не 
као ру ком од не сен

Пан де ми ја иза зва на но вим ко -
ро на ви ру сом у по след њих го -
ди ну да на пот пу но је из ме ни ла
свет. На са мом по чет ку, док
смо се с „не ви дљи вим не при ја -
те љем” тек упо зна ва ли, у фо -
ку су су би ле по сле ди це ко је ко -
ро на оста вља на на ше те ле сно
здра вље. На жа лост, та да се вр -
ло ма ло го во ри ло о мен тал ном
здра вљу и ње го вом очу ва њу.

У ме ђу вре ме ну су оба вље на
број на ис тра жи ва ња ко ја су до -
ка за ла да ути цај пан де ми је на
пси ху ка ко по је ди них гру па ци -
ја ста нов ни штва, та ко и це ло -
куп не по пу ла ци је, ни је уоп ште
за не мар љив. Ин сти тут за јав но
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо -
ва но вић Ба тут” об ја вио је не -
дав но ре зул та те не ких од тих
ис тра жи ва ња. Оно што смо са -
мо прет по ста вља ли на осно ву
су бјек тив ног осе ћа ја, са да се са
си гур но шћу зна: на ше мен тал -
но здра вље и те ка ко тр пи због
но во на ста лих окол но сти и ве о -
ма је ва жно да да мо све од се бе
ка ко би смо га са чу ва ли.

Ре зул та ти ана ли за ути ца ја ко -
ро на ви ру са на пси ху по је ди -
на ца ши ром пла не те, ко је је
пре нео „Ба тут”, по ка зу ју да
стре са, анк си о зно сти, нер во зе,
стра ха и оста лих не га тив них
осе ћа ја и мен тал них те го ба ни -
ко ових да на ни је по ште ђен:
под јед на ко па те и де ца и од -
ра сли и ста ри.

При ме ра ра ди, у Ита ли ји и
Шпа ни ји ро ди те љи су при ја -
ви ли да је то ком ме ра за тва ра -
ња 77% де це има ло про бле ме
с кон цен тра ци јом, 39% је би ло
уз не ми ре но и раз дра жљи во,
38% нер во зно, док је 31% њих
има ло осе ћај уса мље но сти. Пре -
ма по да ци ма Ује ди ње них на -
ци ја, у Kанади је то ком пан де -
ми је 47% здрав стве них рад ни -
ка из ра зи ло по тре бу за пси хо -
ло шком по др шком. Код 50%
здрав стве них рад ни ка у Kини
ре ги стро ва на је де пре сив ност,
док је раз ли чи те об ли ке анк -
си о зно сти при ја ви ло њих 45%,
а не са ни цу њих 34 од сто. У Па -
ки ста ну се 42% здрав стве них
рад ни ка жа ли ло на уме ре не, 

а 26% на те же пси хо ло шке
пробле ме.

Кад ку ћа по ста не те сна

У „Ба ту ту” на во де да пан де ми ја
узро ку је пси хич ке про бле ме и
те го бе нај ве ћи де лом код гра -
ђа на ста ри јих од 65 го ди на ко ји
су са ми или се на ла зе у спе ци -
фич ним жи вот ним окол но стима.

Ме ђу тим, и по ро ди це с ма -
лом де цом су сре ћу се са иза зо -
вом у ве зи с тим ка ко ор га ни -
зо ва ти про стор и сва ко днев ну
ру ти ну и ка ко уна пре ди ти ко -
му ни ка ци ју та ко да бу де при -
клад на за све чла но ве по ро ди -
це. У не ким по ро ди ца ма по је -
ди ни чла но ви са да има ју ма ње
стр пље ња за сво је уку ћа не, што
до во ди до по ра ста сто пе по ро -
дич ног на си ља.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју и то
да је пан де ми ја има ла ути цај
на по ја ву стра ха од ин фек ци -
је, ка ран ти на или са мо и зо ла -
ци је и код љу ди ко ји не ма ју
исто ри ју мен тал них бо ле сти.

И слу жбе ра зо ре не

У из ве шта ју „Ба ту та” на по ми -
ње се да по се бан иза зов за очу -
ва ње мен тал ног здра вља, на -
рав но, пред ста вља тра у ма тич -
но ис ку ство из не над ног гу бит -
ка жи во та чла на по ро ди це,
чији је пра ти лац, не рет ко, и
ег зи стен ци јал на угро же ност
услед гу бит ка по ро дич ног
храни о ца.

– Kао по сле ди ца сва ко днев -
не из ло же но сти број ним стре -
со ри ма, у оп штој по пу ла ци ји
се по ја вљу ју, по ред до ми нант -
ног уче шћа ста ња стра ха, по -
ве ћа на за сту пље ност анк си о -
зно сти, де пре сив но сти код свих
по пу ла ци о них гру па, а по том
и че шћа зло у по тре ба ал ко хо -
ла и дру гих пси хо ак тив них
суп стан ци. Не ка ис тра жи ва ња
ука зу ју на по себ но по ве ћа но
при су ство са мо по вре ђи ва ња 
и су и ци дал ног по на ша ња –
наводе у „Ба ту ту”.

И док број осо ба ко ји ма је
по тре бан не ки вид пси хо ло шке
по др шке ра сте, аго ни ју по ја -
ча ва то што та ква по моћ не -
рет ко из о ста је. На и ме, на осно -
ву ис тра жи ва ња ко је је спро ве -
ла Свет ска здрав стве на ор га -
ни за ци ја у 130 зе ма ља и ко је је
об ја вље но 10. ок то бра, по во -
дом обе ле жа ва ња Свет ског да -
на мен тал ног здра вља, уста но -
вље но је, из ме ђу оста лог, да је
пре ко 60% зе ма ља при ја ви ло
пре ки де у ра ду слу жби за мен -
тал но здра вље то ком пан де ми -
је и да је ко вид 19 имао ра за -
ра ју ћи ути цај на при ступ услу -
га ма мен тал ног здра вља, те да
је хит но по треб но по ве ћа ње до -
ступ но сти, као и при о ри тет у
фи нан си ра њу ових вр ста услуга.

Ка ко је у Ср би ји

Kада је у пи та њу Ср би ја, за хва -
љу ју ћи УНИ ЦЕФ-у, бо га ти ји смо
за је дин стве но ис тра жи ва ње о
ути ца ју пан де ми је ко ро на ви ру -
са на по ро ди це с де цом.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да
је от при ли ке пе ти на мај ки/ста -
ра те ља при ја ви ла по гор ша ње
мен тал ног здра вља, исто као
и фи зич ког, то ком две по след -
ње не де ље уо чи ан ке те. По -
тре бу да по тра жи по моћ пси -
хо ло шког са ве то ва ња у то ку
епи де ми је има ло је че ти ри од -
сто мај ки и ста ра те ља де це.
При бли жно по ло ви на оних ко -
ји ма је та вр ста по мо ћи би ла
по треб на ус пе ла је и да је до -
би је, док тре ћи на у то ме ни је
ус пе ла. До жи вља ји уло ге ро -
ди тељ ства/ста ра тељ ства код
мај ки/ста ра те ља то ком тра ја -
ња епи де ми је су раз ли чи ти.
По ло ви на мај ки/ста ра те ља
твр ди да не ма раз ли ке у од -
но су на пе ри од пре епи де ми -
је, 36% на во ди да им ро ди -
тељ ство/ста ра тељ ство те же па -
да, док је 15% при ста ву да се
лак ше сна ла зе у уло зи ро ди -
те ља/ста ра те ља.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ОД ЊИХ ПО ТРА ЖИ ТЕ ПО МОЋ

• Бес плат на на ци о нал на ли -

ни ја за пси хо со ци јал ну по -

др шку у усло ви ма епи де ми је

ко ви да 19 Кли ни ке за пси хи -

ја триј ске бо ле сти „Др Ла за

Ла за ре вић”: 0800/309-309.

Број је до сту пан нон-стоп и

мо же се по зва ти са свих мо -

бил них и фик сних мре жа.

• Ин сти тут за мен тал но

здра вље: 063/72-98-260

(за мла де и ро ди те ље де це

до 18 го ди на), 063/17-51-

150 (за осо бе ста ри је од 18

го ди на).

• На ци о нал на СОС ли ни ја за

пре вен ци ју са мо у би ства Ми -

ни стар ства здра вља Ре пу -

бли ке Ср би је и Кли ни ке за

пси хи ја триј ске бо ле сти „Др

Ла за Ла за ре вић”: 011/77-

77-000. Тим еду ко ва них

про фе си о на ла ца је свим за -

ин те ре со ва ним грађанимa

до сту пан на овој ли ни ји 24

са та сва ког да на.

• Бес плат ну по моћ пси хо -

ло га мо же те до би ти и у

„Феј сбук” гру пи „ТУ СМО

Бал кан”.

ОВО МО ЖЕ ТЕ УЧИ НИ ТИ ЗА СВО ЈУ ПСИ ХУ

Струч ња ци из „Ба ту та” да ли

су и низ пре по ру ка за очу ва -

ње мен тал ног здра вља.

Издва ја мо нај ва жни је.

• Kако се жи вот то ком пан -

де ми је ме ња у ве ћем или

ма њем оби му, ва жно је да

се у ва ше сва ко днев не ак -

тив но сти уве ду и не ке но ве

ру ти не, као што су ве жба ње,

чи шће ње, ку ва ње, чи та ње

или кон так ти с при ја те љима.

• Уко ли ко вам је лак ше, на -

пи ши те план днев них или

не дељ них ак тив но сти.

• Одр жа ва ње кон так та с

дру гим љу ди ма пред ста вља

ја ко ве ли ки и зна ча јан из -

вор мен тал ног бла го ста ња.

За то др жи те фи зич ку, али

не и со ци јал ну дис тан цу.

• Ус по ста ви те нај лак ши пут

кон так та с по ро ди цом или

при ја те љи ма, пу тем те ле фо -

на или дру штве них мре жа.

• Не по ти скуј те не га тив не

емо ци је као што су осе ћа ње

уз не ми ре но сти, бе са, ту ге,

по ти ште но сти, без на ђа,

беспо моћ но сти и оча ја. Раз -

го ва рај те о њи ма са чла но -

ви ма по ро ди це или са струч -

ним ли ци ма.

• По ка жи те са о се ћа ње за

љу де ко ји су обо ле ли од

кови да 19. Не ети ке ти рај те

обо ле ле као „жр тве” или

„боле сни ке”. То су са мо љу -

ди ко ји ће се на кон опо рав ка

вра ти ти сво јим уо би ча је ним

ак тив но сти ма.

• Ва жно је да ро ди те љи де -

це пред школ ског и школ ског

уз ра ста не по ка зу ју па ни ку,

већ да раз го ва ра ју о то ме да

су уз њих си гур ни, без бед ни

и да их во ле.

• Ро ди те љи адо ле сце на та

мо ра ју да зна ју да и де ца у

том уз ра сном до бу мо гу би ти

анк си о зна и за бри ну та и да

је ја ко бит но да ус по ста ве

до бру ко му ни ка ци ју с њи ма.

• Пру жи те емо ци о нал ну по -

др шку ста ри јим осо ба ма ко је

жи ве са ме или с још не ком

осо бом ко ја је та ко ђе ста ри ја

или бо ле сна.

• По мо зи те чла но ви ма по -

ро ди це с мен тал ним по ре -

ме ћа ји ма.

• Сва ки пре те ра ни страх мо -

же да иза зо ве пси хо со мат -

ске симп то ме слич не гри пу,

као што су по ви ше на тем пе -

ра ту ра, ма лак са лост, уз не -

ми ре ност. Ти ме под сти че те

по ја ву па нич ног на па да. Бит -

но је да зна те да ни ко ни ка да

ни је умро од па ни ке, ни ти

изгу био кон тро лу над сво јим

ми сли ма или по на ша њем.

На па ди па ни ке ни су знак лу -

ди ла или не ке те шке бо ле сти.

• Усред сре ди те ми сли на ов -

де и са да без пре ви ше

разма тра ња „шта ако...” и

„шта би би ло...”, јер на тај

на чин под сти че те ши ре ње

па ни ке. По жељ но је ре ћи:

да нас ћу да ти све од се бе да

ово пре ва зи ђем, а су тра ћу

би ти још бо љи/бо ља.

• Сло бод но вре ме ис ко ри -

сти те за фи зич ку ак тив ност,

на при мер ве жбе ре лак са ци -

је (ра ди те ве жбе ис те за ња,

опу шта ња леђ них ми ши ћа,

опу шта ња ра ме на и ку ко ва).

• Ва жно је да, по ред мен -

тал ног, очу ва те и фи зич ко

здра вље, што под ра зу ме ва

пра вил ну и из ба лан си ра ну

ис хра ну и унос теч но сти.

• Из бе га вај те ко ри шће ње

ду ва на, ал ко хо ла и дро га

као стра те ги ју за су о ча ва ње

са стре сом.

• Пра ти те са мо про ве ре не

ин фор ма ци је ко је да ју Ми ни -

стар ство здра вља и Ин сти тут

за јав но здра вље Ср би је „Др

Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

ПАН ДЕ МИ ЈА И МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ

СА ЧУ ВАЈ ТЕ НЕР ВЕ И ЗДРАВ РА ЗУМ,
ТРЕ БА ЋЕ ВАМ И ПО СЛЕ КО РО НЕ



„Плодовите на
еден даб” во
Качарево

» страница II

Здравјето на
децата е најважно

» страница II

Поезија во срцето 
и душата

» страница VII

Националниот
совет ги
наградува
најдобрите

» страница VIII
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на македонски јазик / на македонском језику 

Новинско издавачката установа
Македонски информативен и изда-
вачки центар , поточно весникот
„Македонска виделина”, најстари-
от и највлијателен македонски вес-
ник во Србија, е нов член на Српска-
та асоцијација за медиуми. На сед-
ницата на Управниот одбор, врз ос-
нова на препораките што оваа куќа
ги доби од водечките медиумски ку-
ќи, официјално беше одобрена апли-
кацијата за полноправно членство,
што претставува голем успех и гор-
дост за НИУ „МИИЦ“ затоа што
тие ја препознаа работата, енер-
гијата и трудот. во овој медиум, ка-
ко и она што е најважното - мож-
носта за понатамошен напредок.

Оваа издавачка куќа со седиште во
Панчево, која има долга и богата
традиција, се смета за една од нацио-
налните институции на Македонци-
те во Србија поради својата репута-
ција и влијание. Читателството на
списокот се состои главно од граѓа-
ни од средна класа и со високо об-
разование. Во својата историја, оваа
институција соработувала со многу
важни културни и научни дејци.

„Македонска виделина“ со нови
додатоци

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

НИУ „МИИЦ“ СТАНА ЧЛЕН НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА МЕДИУМИ

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ДРУШТВО НА НАЈГОЛЕМИТЕ
ко професионалните новинарски
стандарди, весник кој негува култура
на дијалог и слобода на изразување.
На списокот има неколку спе-
цијализирани 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 кни-
ги 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 соб-
рание, на кое присуствуваа над 40
претставници на издавачки куќи,
весници, ТВ компании и радио ста-
ници. Меѓу нив беа и главните уред-
ници и директорите на куќите: Поли-
тика, Новости, ТВ БК, Данас, Глас јав-
ности, Блиц, ТВ Пинк, Време, Телег-
раф, ТВ 5, Студио Б, Свет, Нин, Пал-
ма плус, Б92, Вести и други. . Првиот
извршен директор и основач беше
Зоран Папиќ (долгогодишен дирек-
тор на Новости и Вести), а здруже-
нието е основано со поддршка на Ко-
мерцијална банка. Прв претседател
на Управниот одбор беше Манојло
Вукотиќ, а потпретседатели беа Сла-
вица Николиќ Чорбиќ и Момчило
Ѓорговиќ, додека Дарко Рибникар бе-
ше прв претседател на Надзорниот
одбор. Деловното име на здружение-

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, импле-
ментација на најновите достигнува-
ња од областа на медиумската ин-
дустрија, покренување законски
иницијативи за подобро регулира-
ње на медиумската индустрија,
трајно, дополнително стручно об-
разование на вработените во меди-

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

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 из-
даваштво во весници и електронски
медиуми, стручни семинари, соби-
ри, изложби, промоции и сл. кои се
посветени на најновите случувања и
трендови во индустријата за изда-
ваштво на весници, електронски ме-
диуми и сродни индустрии. Покрај
тоа, ги следи најновите трендови на
техничко и технолошко ниво и ин-
формира за можностите за нивна
примена, ги претставува интересите
на Здружението во контакт со слич-
ни организации во светот.

Соработка со академијата 
Дојче Веле

Секако од особено стратешко значе-
ње за Новинско издавачката устано-
ва„Македонски информативен и из-
давачки центар“ е соработката со
Академијата Дојче Веле и ОБСЕ, но
и со сите други партнери: ЕНПА,
Министерството за култура и ин-
формации, Кабинетот на министе-
рот за иновации и технологија, Раз-
вој, Амбасадата на Сојузна Републи-
ка Германија во Белград, ИРЕКС,
Академија ДВ, ИАА, ИАБ, ОБСЕ,
Секретаријатот за спорт и млади,
како и со деловни членови, МК Гру-
па, Мој киоск, Нелт, Интеса банка,
НИС, Директ медиум ...
Ова е важно затоа што овој малцин-
ски медиум ќе се развива особено
успешно со друштвото на најдобри-
те и највлијателните фактори на ме-
диумската сцена, со јасна цел куќата
да биде во избраното друштво на
Европската асоцијација на малцин-
ски и регионални јазици (MIDAS) и
на некои други важни организации,
за што подетално ќе се зборува во
идните изданија.

Озрен Симјановски

ЗДРУЖЕНИЕТО ПАРТНЕР НА АМБАСАДИТЕ

За кратко време, Здружението ги

собра околу себе најважните меди-

умски куќи и наскоро стана репре-

зентативно деловно здружение на

медиумската индустрија во Србија.

Медиумското здружение беше при-

знато како партнер за разговор и

деловна соработка од многу чле-

нови на дипломатската заедница во

Србија, вклучително и амбасадо-

рите на Германија, Финска, Јапо-

нија, Норвешка, Данска, Русија,

Франција, Велика Британија, САД и

други. Во следните години, интере-

сите на членовите на Здружението

за медиуми беа профилирани во

насока на индустријата на издавачи

на вести и новински агенции, така

што членовите беа претежно изда-

вачки компании.
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Гледачите беа
трогнати

Филмот се снимаше
три години

Кон средината на октомври
годинава, во Младинскиот
центар во Качарево се одржа
премиерата на документарни-
от филм „Плодовите на еден
даб”, во организација на Цен-
тарот за заштита и афирма-
ција на македонската тради-
ција и посебност „Тоше Про-
ески“ од тоа место. Во соглас-
ност со протоколите за орга-
низирање јавни настани доне-
сени од Владата на Србија,
бројот на гледачи беше огра-
ничен и беше задолжително
да се почитуваат препорача-
ните мерки: носење заштитни
маски, одржување на пропи-
шаната 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 активности-
те организирани под покро-
вителство на Националниот
совет на македонското на-
ционално малцинство во

Србија, во рамките на мани-
фестацијата „70 години од
доселувањето на Македонци-
те во Војводина“, но за филм
со ваков квалитет требаше
време. Сепак, по неколку го-
дини упорност, филмот е за-
вршен и ќе можете да го гле-
дате вечерва.

Г-ѓа Најдовска зборуваше и
за заедничкиот живот на 26
различни национални заед-
ници во Панчево, за тоа како
повеќе не се прават јасни раз-
лики меѓу луѓето, обичаите,
културата и традицијата, ту-
ку дека тие се вметнати во за-
едничката култура, традиција
и обичаи карактеристични за
овие простори.

- Кога размислуваме за
мултиетничка заедница, прво

размислуваме за тоа како се-
кој од нас ја носи својата тат-
ковина на различен начин и
кажува нешто поразлично.
Делови од нивното културно
и духовно наследство и начи-
нот на живеење, придонесу-
ваат за местото или општест-
вото во кое тие постојат. Ова

создава повеќе бои кои ја сли-
каат оваа слика на нашиот со-
живот, културна размена и
социјализација, како вред-
ности што треба да се негува-
ат - вели Љиљана Најдовска.

Потомци на имигранти 
во солзи

Машките солзи се тешки, а на
крајот на филмот, токму тоа се
случи: завладеа тишина, се слу-
шаа 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 навесту-
ваа дека тоа ќе биде интересно
и возбудливо. Како одминува-
ше филмот, моето срце чука-
ше сè побрзо. Ми се чинеше
дека сето ова ми се случува. Се
сетив на изреката на дедо ми
Арсо и татко Никола. Тој пе-
риод од нивниот и од нашите
животи го споменуваме многу
години. Од голема сиромаш-
тија, со напорна работа во ко-
вачницата, со вечерно школу-
вање и плата на службеник, се
создадоа услови за скромен,
но исполнет живот.

Сега, кога ги нема, ни оста-
нуваат само слики и приказна
за наследството на мојот де-
до. 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 паме-
тиме тие времиња со голема
почит, а сега со овој филм, сè
ќе остане напишано за идни-
те генерации. Благодарам
многу на сите што учествуваа
во реализацијата на филмот.

Живко заклучува: „Нека е
вечна љубовта во родот ма-
кедонски“.

Jиjана Најдовска

ПРЕМИЕРА НА ФИЛМОТ ЗА ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

„ПЛОДОВИТЕ НА ЕДЕН ДАБ“ ВО КАЧАРЕВО

НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ РАБОТАТ СО НАМАЛЕН КАПАЦИТЕТ

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

На крајот на октомври, на-
ционалните совети на нацио-
налните малцинства во
Србија добија писмо од Кан-
целаријата за човекови и мал-
цински права во кое ги извес-
туваат дека според Уредбата
на српската влада од април
годинава го намалила субвен-
ционирањето на буџетските
средства на сите државни јав-
ни корисници, тела и органи-
зации, односно директни бу-
џетски корисници за 20 про-
центи за тековната година.

Исто така, Националните
совети се информирани дека
нема да ги добиваат планира-
ните средства во идниот пе-
риод, односно сè додека не се
донесе новиот Закон за изме-
нување и дополнување на За-
конот за буџетот на Републи-
ка Србија. Во писмото од
Канцеларијата, кое во меѓув-
реме престана да постои за-

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

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

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

само една точка на дневниот
ред. Што да се стори беше
главното прашање на оваа
конференција, имајќи пред-
вид дека таквата одлука, би-
дејќи се однесува на тековна-
та фискална година, ќе ги до-
веде 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 области-
те на образование и инфор-
мирање, 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 пре-
миерка, со цел да се побара
ревидирање на оваа одлука и
да се најде можност да се
овозможи нормална работа
на повеќето национални со-
вети.

Решението за овој проблем
сè уште се очекува, а според
претставниците на одредени
совети, сè уште постои надеж
дека намалувањето на дота-
циите за нивната работа се-
пак ќе биде помало од плани-
раната сума. К. В.

Култ урно-уметничкото
друштво „Васил Хаџиманов“
од Јабука, најстарото здруже-
ние кое ја негува македонската
традиција, песна и танц, ги
информираше своите членови
дека поради моменталната
здравствена состојба во Ре-
публика Србија, привремено
ќе ја прекине работата, најве-
ројатно се додека траат ладни-
те зимски месеци кога и коро-
навирусот е и најактивен. Ка-
ко што се наведува, рако-
водството на КУД-от, како и
уметничките раководители,
одржаа состанок со претстав-
ниците на Националниот со-
вет на македонското нацио-

нално малцинство, кој е гла-
вен покровител на овој ан-
самбл, на кој разговараа за си-
те можности и опции пред да
се усвојат најновите мерки на
државниот штаб за здравстве-
ни кризи. На овој состанок бе-
ше одлучено да се прекине ра-
ботата на почетокот на ноем-
ври до стекнување на услови.

Сите членови на друиштвото,
како и оние кои се заинтереси-
рани за запишување и изучу-
вање на македонски народни
песни и игри, можат да бидат
информирани за понатамош-
ните чекори преку Фејсбук стра-
ницата на ова културно-умет-
ничко друштво. М. М.

КУД „ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ„ ПРИВРЕМЕНО 

ЈА ПРЕКИНА РАБОТАТА

Здравјето на децата 
е најважно

НИУ „Македонски информа-
тивен и издавачки центар“
ДОО од Панчево ги инфор-
мираше своите читатели дека
оваа медиумска институција
е успешно сертифицирана од
најпознатата и најзначајна
агенција за кредитен рејтинг
Quality Rating Europe, чија ос-
новна дејност е обезбедување
анализи за деловни податоци
и услуги за проценка на де-
ловните активности врз ос-
нова на методологијата за
оценување Q Rating.

Q Rating обезбедува анализи
и сертификати во Србија,
Црна Гора, БиХ, Велика Брита-
нија, Австрија и Германија.
Quality Rating Europe работи
според системот на анализа и
презентација на информации
за деловното работење на еко-
номските субјекти и врз осно-
ва на детални анализи и мето-
дологии. Патем, оваа платфор-
ма беше развиена во 2015 го-
дина во САД, и врз основа на
јавно достапни финансиски
извештаи, ја анализира кре-
дитната способност на компа-
нијата 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 комбина-
ции на статистички модели на
јавно достапни информации.
Некои од главните параметри
што се користат при анализа-
та на кредитната способност
на компанијата се: активност,
ликвидност, број на вработе-
ни, средства и број на години
на работење на компанијата,
добивка и приход, проверка
на блокадите на сметките, ка-
ко и судски постапки.

Една од иновативните и
единствени функции на плат-
формата Q Rating се достигну-
вања, односно пиктограми
што им се доделуваат на делов-
ните субјекти врз основа на
постигнатите деловни резул-
тати во изминатиот период од
12 месеци. Тие претставуваат
сликовити симболи на делов-
ните резултати на компанијата
и се создадени со цел да ја пре-
тстават целата деловна актив-
ност на една компанија во гра-
фичка форма, и најважните

информации што треба да се
истакнат, така што идните по-
тенцијални партнери на ком-
панијата ќе имаат увид во биз-
нисот на брз и лесен начин.

Од оваа медиумска инсти-
туција велат:

- Во време на големи инова-
ции, кога сè во бизнисот се
случува брзо, кога секој може
лесно да стигне до клиентите
преку Интернет, единствени-
от 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 ста-
билна компанија, безбедна ком-
панија што ги почитува роко-
вите, нејзините вработени, за-
коните на земјата во која работи
и сите други фактори на ус-
пешна и здрава компанија. Оваа
сертификација и позициони-
рањето што го добивме, секако
не издвојува од масовната кон-
куренција и со тоа дополни-
телно ни помага полесно и
побрзо да стекнеме доверба со
идните партнери и претставува
дополнителен поттик за нашата
работа и напредок.

Q-оценка, популарно поз-
нат како Q-рејтинг, е мерка за
бренд, славна личност, ком-
панија или забавен производ
(како што е телевизиско шоу)
што се користи во САД. Кол-
ку е поголема оценката Q,
толку повеќе се цени субјек-
тот или лицето меѓу оние кои
се запознати со темата. Q
рејтингот и другите варијан-
ти првенствено ги користат
индустриите за рекламирање,
маркетинг, медиуми и односи
со јавноста. М. Х.

НИУ „МИИЦ“ СИГУРЕН ПАРТНЕР

Македонскиот издавач
– безбедно пристаниште

НИУ „МИИЦ“ ЧЛЕН НА ГАРАНТНИОТ ФОНД

Добредојдовте во членство на клубот на пријатели
Склучен договор за
соработка

Гарантниот фонд на автоном-
ната покраина Војводина е
основан на 18 декември 2003
година со одлука на покраин-
ското собрание. Задачата на
Фондот е да го олесни приста-
пот до финансискиот пазар и
да обезбеди поповолни усло-
ви за заеми од оние што ги
нудат банките. Фондот ја
спроведува оваа задача преку
својата главна активност - из-
давање гаранции на банките
како средство за обезбедува-
ње на уредна отплата на бан-
карските заеми.

Главната мисија на Гаран-
тниот фонд на АП Војводина
е зголемување на работниот
и животниот стандард, под-

инамичен и рамномерен ре-
гионален развој на покраина-
та во согласност со Нацио-
налната стратегија за еко-
номски развој на Република
Србија, основање, почеток и
развој на економски субјек-
ти, како и извоз и подобрува-
ње на нивната конкурен-
тност чии што се основувачи
жени и млади. Фондот ја фи-
нансира интеграцијата на
малцинските заедници, како
и бегалците, протераните и
раселените лица.

Врз основа на Договорот за
деловна соработка помеѓу
Новинско здавачката устано-
ва „Македонски информати-
вен и издавачки центар”
д.о.о. и Гарантниот фонд на
АП Војводина, Нови Сад, што
овој Фонд го склучува со ком-
пании кои се членки на Клу-

бот на пријатели, членовите
ќе имаат на располагање раз-
ни поволности за време на
финансиско работење и оси-
гурување поврзани со актив-
ности на правни лица и пре-
тприемачи, како и придобив-
ки при набавка на опрема и
суровини.

- Преку споменатото член-
ство ни стануваат достапни

разни известувања и инфор-
мации што можат да бидат
важни за извршување на на-
шите деловни активности, а
сигурни сме дека во блиска
иднина ќе ги видиме плодови-
те на овој договор што го пос-
тигнавме - велат од управата
на „Македонскиот информа-
тивен и издавачки центар”.

Озрен Симјановски
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Но вин ско-из да вач ка уста но ва „Ма -
ке дон ски ин фор ма тив ни и из да вач -
ки цен тар”, тач ни је но ви не „Ма ке -
дон ска ви де ли на”, нај ста ри ји и
нај у ти цај ни ји ма ке дон ски лист у Ср -
би ји, но ва је чла ни ца Асо ци ја ци је
ме ди ја Ср би је. На сед ни ци Управ ног
од бо ра, на осно ву пре по ру ка ко је је
ова ку ћа до би ла од во де ћих ме диј -
ских ку ћа, зва нич но је одо бре на мол -
ба за при јем у пу но прав но члан ство,
што за НИУ „МИ ИЦ” пред ста вља за -
и ста ве ли ки успех и по нос, јер су
пре по зна ли рад, енер ги ју и труд ко -
ји се ула же у овај ме диј, као и оно
што је нај ва жни је – мо гућ ност да љег
на прет ка.

Ова из да вач ка ку ћа са се ди штем у
Пан че ву, ко ја има ду гу и бо га ту тра -
ди ци ју, због свог угле да и ути ца ја сма -
тра се и јед ном од на ци о нал них ин -
сти ту ци ја Ма ке до на ца у Ср би ји.
Чи та лач ку пу бли ку ли ста чи не углав -
ном сред ње си ту и ра ни и ви со ко о бра -
зо ва ни гра ђа ни. У сво јој исто ри ји ова
ин сти ту ци ја је са ра ђи ва ла с мно го -
број ним зна чај ним кул тур ним и
научним ства ра о ци ма.

„Ма ке дон ска ви де ли на” с но вим
до да ци ма

По про фи лу, да нас „Ма ке дон ска виде -
ли на” спа да у ме сеч ни ма га зин ко ји се
др жи ви со ко про фе си о нал них но ви нар -

НИУ „МИ ИЦ” ПО СТАО ЧЛАН АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ МЕ ДИ ЈА

МА КЕ ДОН СКИ ЈЕ ЗИК У ДРУ ШТВУ НАЈ ВЕ ЋИХ
ских стан дар да, лист ко ји не гу је кул -
ту ру ди ја ло га и сло бо ду изражавања.

Лист има ви ше спе ци ја ли зо ва них
ре дов них до да та ка, а ме ђу њи ма се
по себ но из два ја ју деч ји до да так „Ду -
га”, до да так за мла де „Ма ке дон”, ча -
со пис за књи жев ност, умет ност и кул -
ту ру „Ви де ло”, као и мно штво
по себ них из да ња од но сно књи га ко је
ко ле ги јум ода бе ре да се об ја ве под
име ном овог из да ва ча.

Ор га ни за ци ја за по што ва ње

Асо ци ја ци ја ме ди ја је осно ва на дав -
не 2003. го ди не, на осни вач кој скуп -
шти ни ко јој је при су ство ва ло пре ко
40 пред став ни ка но вин ско-из да вач -
ких ку ћа, ТВ ком па ни ја и ра дио-ста -
ни ца. Ме ђу њи ма су би ли глав ни и
од го вор ни уред ни ци и ди рек то ри
кућа: „По ли ти ка”, „Но во сти”, ТВ БК,
„Да нас”, „Глас јав но сти”, „Блиц”, ТВ
„Пинк”, „Вре ме”, „Те ле граф”, ТВ 5,
„Сту дио Б”, „Свет”, НИН, „Пал ма
плус”, Б92, „Ве сти” и дру ги. Пр ви
извр шни ди рек тор и осни вач је био
Зо ран Па пић (ду го го ди шњи ди рек -
тор „Но во сти” и „Ве сти”), а удру же -
ње је осно ва но уз по др шку Ко мер ци -
јал не бан ке. Пр ви пред сед ник
Управ ног од бо ра био је Ма ној ло Ву -
ко тић, пот пред сед ни ци су би ли Сла -
ви ца Ни ко лић Чор бић и Мом чи ло
Ђор го вић, а Дар ко Риб ни кар је био
пр ви пред сед ник Над зор ног од бо ра.

По слов ни назив удру же ња је био Асо -
ци ја ци ја но вин ских из да ва ча и елек -
трон ских ме ди ја.

Ци ље ви удру же ња су пер ма нент но
уна пре ђи ва ње усло ва по сло ва ња но -
вин ско-из да вач ких ку ћа, но вин ских
аген ци ја и пор та ла на свим плат фор -
ма ма, им пле мен та ци ја нај но ви јих
до стиг ну ћа из обла сти ме диј ске ин -
ду стри је, по кре та ње за ко но дав них
ини ци ја ти ва за бо ље ре гу ли са ње

обла сти ме диј ске ин ду стри је, стал на
и до дат на струч на еду ка ци ја за по -
слених у ме диј ској ин ду стри ји, са -
рад ња са слич ним или исто вет ним
ме диј ским ор га ни за ци ја ма из зе мље
и све та.

Ра ди оства ри ва ња сво јих ци ље ва
удру же ње на ро чи то за сту па ин те ре се
чла но ва и но вин ских из да ва ча, но вин -
ских аген ци ја и пор та ла пре ма јавним
пред у зе ћи ма чи је се услу ге ко ри сте,
као и оне у обла сти мар ке тин шких ак -
тив но сти, те у од но су на по ну ђа че
репро ма те ри ја ла и опре ме у обла сти
но вин ског из да ва штва, гра фич ке

опре ме и елек трон ских ме ди ја. Та ко -
ђе, за сту па ин те ре се сво јих чла но ва 
у обла сти спро во ђе ња тр жи шних
истражи ва ња и при ме не до би је них
ре зул та та.

Удру же ње ор га ни зу је и еду ка ци ју и
до пун ско струч но обра зо ва ње ка дро -
ва у но вин ско-из да вач кој де лат но сти
и де лат но сти елек трон ских ме ди ја,
струч не се ми на ре, ску по ве, из ло жбе,
про мо ци је и сл. по све ће не нај но ви -
јим зби ва њи ма и трен до ви ма у окви -
ру но вин ско-из да вач ке ин ду стри је,
елек трон ских ме ди ја и срод них гра -
на. Уз то, пра ти нај но ви је трен до ве на
тех нич ко-тех но ло шком ни воу и ин -
фор ми ше о мо гућ но сти ма њи хо ве
при ме не, за сту па ин те ре се Асо ци ја -
ци је у кон так ту са слич ним ор га ни за -
ци ја ма у све ту.

Са рад ња и са „Дој че ве ле”
акаде ми јом

За Но вин ско-из да вач ку уста но ву
„Ма ке дон ски ин фор ма тив ни и из да -
вач ки цен тар” од по себ ног стра те -
шког зна ча ја за си гур но је сте и са рад -
ња са „Дој че ве ле” ака де ми јом и
ОЕБС-ом, али и са свим оста лим
парт не ри ма, а то су: ЕН ПА, Ми ни -
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, Ка -
би нет ми ни стра за ино ва ци је и тех -
но ло шки раз вој, Ам ба са да Са ве зне
Ре пу бли ке Не мач ке у Бе о гра ду, IREX,
IAA, IAB, ОЕБС, Се кре та ри јат за
спорт и омла ди ну, као и „МК груп”,
„Мој ки оск”, „Нелт”, Бан ка „Ин те за”,
НИС, „Ди рект ме ди ја”...

То је ва жно јер ће се овај ма њин -
ски ме диј по себ но успе шно раз ви ја ти
у дру штву нај бо љих и нај у ти цај ни јих
чи ни ла ца на ме диј ској сце ни, с ја -
сним ци љем ку ће да се у до глед ној
бу дућ но сти на ђе у про бра ном дру -
штву Европ ске асо ци ја ци је ли сто ва на
ма њин ским и ре ги о нал ним је зи ци ма
(MIDAS), као и у још не ким бит ним
ор га ни за ци ја ма, о че му ће би ти ви ше
ре чи у на ред ним из да њи ма.

Озрен Си мја нов ски

АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА ПАРТ НЕР AМБАСАДА

„Пло до ви јед ног
хра ста” у 
Ка ча ре ву

» страна IV

Здравље деце
најпрече

» страна IV

По е зи ја у ср цу 
и ду ши

» страна V

На ци о нал ни са вет
на гра ђу је 
нај бо ље

» страна VI

За крат ко вре ме Асо ци ја ци ја је

оку пи ла око се бе нај зна чај ни је

ме диј ске ку ће и убр зо по ста ла ре -

пре зен та тив но по слов но удру же -

ње ме диј ске ин ду стри је у Ср би ји.

Асо ци ја ци ју ме ди ја су, као парт не -

ра за раз го вор и по слов ну са рад -

њу, пре по зна ли и мно ги чла но ви

ди пло мат ске за јед ни це у Ср би ји,

ме ђу ко ји ма су ам ба са до ри Не -

мач ке, Фин ске, Ја па на, Нор ве -

шке, Дан ске, Ру си је, Фран цу ске,

Ве ли ке Бри та ни је, САД и дру ги. У

го ди на ма ко је су сле ди ле ин те ре -

си чла но ва Асо ци ја ци је ме ди ја су

се про фи ли са ли у прав цу инду -

стри је но вин ских из да ва ча и 

новин ских аген ци ја, па су и чла -

но ви пре те жно би ле из да вач ке

ком па ни је.
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Гле да о ци би ли га ну ти

Филм сни ман 
три годи не

Сре ди ном ок то бра ове го ди не
у До му омла ди не у Ка ча ре ву
одр жа на је прет пре ми је ра до -
ку мен тар ног фил ма „Пло до ви
јед ног хра ста” у ор га ни за ци ји
Цен тра за за шти ту и афир ма -
ци ју ма ке дон ске тра ди ци је и
је дин стве но сти „То ше Про е -
ски” из тог ме ста. У скла ду с
про то ко ли ма за ор га ни зо ва ње
јав них до га ђа ја ко је је усво ји -
ла Вла да Ср би је, број гле да ла -
ца је био огра ни чен и оба ве -
зно је би ло по што ва ње
пре по ру че них ме ра: но ше ње
за штит них ма ски, одр жа ва ње
про пи са не фи зич ке дис тан це
и дез ин фек ци ја.

Про дук ци ја ма ке дон ског
са ве та

Љи ља на Нај дов ска, ди рек тор -
ка Цен тра за за шти ту и афир -
ма ци ју ма ке дон ске тра ди ци је
и по себ но сти „То ше Про е ски”,
ре кла је на по чет ку пре ми је ре:

– Ово је део ак тив но сти ор -
га ни зо ва них под по кро ви тељ -
ством На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не
у Ср би ји, у окви ру ма ни фе ста -
ци је „70 го ди на од до се ља ва ња
Ма ке до на ца у Вој во ди ну”, али
за филм овог ква ли те та тре ба -
ло је вре ме на. Ипак, на кон не -
ко ли ко го ди на ис трај но сти,
филм је за вр шен и мо ћи ће те
да га по гле да те ве че рас.

Го спо ђа Нај дов ска је та ко -
ђе го во ри ла о за јед нич ком
жи во ту 26 раз ли чи тих на ци о -
нал них за јед ни ца у Пан че ву,

о то ме ка ко се ви ше не пра ве
ја сне раз ли ке из ме ђу љу ди,
оби ча ја, кул ту ре и тра ди ци је,
већ су они укло пље ни у за јед -
нич ку кул ту ру, тра ди ци ју и
оби ча је ка рак те ри стич не за
ово под руч је.

– Ка да раз ми шља мо о мул -
ти ет нич кој за јед ни ци, пр во по -
ми сли мо ка ко сва ко по на о соб
но си сво ју отаџ би ну на дру га -
чи ји на чин и го во ри не што
дру га чи је. Де ло ви њи хо вог кул -
тур ног и ду хов ног на сле ђа и
на чи на на ко ји жи ве до при но -
се ме сту или дру штву у ко јем
по сто је. Та ко се ства ра ви ше
бо ја ко је сли ка ју ову сли ку на -
шег су жи во та, кул тур не раз ме -
не и со ци ја ли за ци је, као вред -
но сти ко је тре ба не го ва ти –
ка же Љи ља на Нај дов ска.

По том ци до се ље ни ка у
суза ма
Му шке су зе су те шке, а по за -
вр шет ку фил ма упра во то се и
до го ди ло: на ста ла је ти ши на,
чу ли су се са мо уз да си ис пра -
ће ни су за ма. Је дан од гле да ла -
ца, Жив ко Пет ков ски, ис ти че:

– Ка да сам до био по зив за
пре ми је ру до ку мен тар ног фил -
ма „Пло до ви јед ног хра ста”, ни -
сам знао шта ме че ка. Ме ђу тим,
пр ви сним ци већ су на го ве шта -
ва ли да ће би ти за ни мљи во и уз -
бу дљи во. Ка ко је филм тра јао,
ср це ми је ку ца ло све бр же и бр -
же. Чи ни ло ми се да се све то
ме ни до га ђа. Се тио сам се из ре -
ке мог де де Ар са и оца Ни ко ле.
Већ ду ги низ го ди на спо ми ње -
мо тај пе ри од њи хо вог и на шег
жи во та. Од ве ли ког си ро ма штва

уз му ко тр пан рад у ко вач ни ци,
уз ве чер ње шко ло ва ње и чи нов -
нич ку пла ту ство ри ли су се
усло ви за скро ман жи вот, али
пун за до вољ ства. Сад кад их ви -
ше не ма оста ле су нам са мо сли -
ке и при ча о на сле ђу мог де де.
Кад би га не ка да су сти гла но -
стал ги ја, тра жио би од мо је ба -
ке ча шу ра ки је, ја бих му го во -
рио сти хо ве „Огин го го ри
Бре зо во Ма ке до ни јо”, а он би
пла као. С ве ли ким по што ва њем
се се ћа мо тих вре ме на, а са да
ће са овим фил мом све оста ти
за пи са но за бу ду ће ге не ра ци је.
Хва ла пу но сви ма ко ји су уче -
ство ва ли у ре а ли за ци ји фил ма.

Жив ко је за кљу чио: „Не ка
љу бав у ма ке дон ском ро ду бу -
де веч на”.

Љи ља на Нај дов ска

ПРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РА ФИЛ МА О ДО СЕ ЉА ВА ЊУ МА КЕ ДО НА ЦА

„ПЛО ДО ВИ ЈЕД НОГ ХРА СТА” У КА ЧА РЕ ВУ

НА ЦИ О НАЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ РА ДЕ СА СМА ЊЕ НИМ КА ПА ЦИ ТЕ ТОМ

Мо гу ће ума ње ње буџета за 20 од сто
Оп ста нак по је ди них
са ве та под зна ком
пи та ња

Кра јем ок то бра на ци о нал ни са -
ве ти на ци о нал них ма њи на у
Ср би ји до би ли су до пис Кан -
це ла ри је за људ ска и ма њин -
ска пра ва у ко јем су оба ве ште -
ни да је Уред бом Вла де Ср би је
од апри ла ове го ди не, због ак -
ту ел не пан де ми је, ума ње на до -
та ци ја бу џет ских сред ста ва
свим др жав ним јав ним ко ри -
сни ци ма, ор га ни ма и ор га ни -
за ци ја ма, од но сно ди рект ним
бу џет ским ко ри сни ци ма за 20
од сто за те ку ћу го дину.

Та ко ђе, на ци о нал ни са ве ти
су оба ве ште ни да до да љег не -
ће до би ја ти пред ви ђе не до та -
ци је, од но сно све док се не до -
не се но ви за кон о из ме на ма и
до пу на ма За ко на о бу џе ту Ре -
пу бли ке Ср би је. У до пи су Кан -
це ла ри је, ко ја је у ме ђу вре ме -
ну пре ста ла да по сто ји јер је

по ста ла са став ни део но во фор -
ми ра ног Ми ни стар ства за људ -
ска и ма њин ска пра ва и дру -

штве ни ди ја лог, да ље се на во ди
да је у два на вра та од над ле -
жног Ми ни стар ства фи нан си -
ја тра же но да се из ове уред бе
из у зму на ци о нал ни са ве ти на -
ци о нал них ма њи на, те да им је
из овог ми ни стар ства ре че но
да ће пре до но ше ња по ме ну тог
за ко на раз мо три ти овај
предлог Кан це ла ри је.

Ре а гу ју ћи на ову вест, на ци -
о нал ни са ве ти на ци о нал них
ма њи на у Ср би ји одр жа ли су

хит ну он лајн сед ни цу Ко ор ди -
на ци је на ци о нал них са ве та са
са мо јед ном тач ком днев ног
ре да. Шта пред у зе ти, би ло је
глав но пи та ње на овој сед ни -
ци, с об зи ром на то да би ова -
ква од лу ка, бу ду ћи да се од -
но си на те ку ћу фи скал ну
го ди ну, ве ћи ну на ци о нал них
са ве та до ве ла у вр ло не за вид -

ну си ту а цију, а не ки са ве ти су
на ја ви ли и мо гућ ност да због
ова кве од лу ке пот пу но пре ста -
ну да ра де. Јед но од оп штих
ми шље ња је би ло да су са ве ти
у то ку пан де миј ских усло ва
има ли и по ја ча не фи нан сиј -
ске из дат ке, пре све га у обла -
сти ма обра зо ва ња и ин фор ми -
са ња, а и због ку по ви не
за штит них сред ста ва и дез ин -
фи ци је на са. За кљу чак Ко ор -
ди на ци је је да се нај хит ни је
упу ти до пис и за тра жи при јем
де ле га ци је Ко ор ди на ци је код
ак ту ел не пре ми јер ке, ка ко би
се зах те ва ло пре и спи ти ва ње
ове од лу ке и на шло ре ше ње да
се омо гу ћи нор ма лан рад ве -
ћи не на ци о нал них са ве та.

Раз ре ше ње овог про бле ма се
још увек оче ку је, а пре ма ре -
чи ма пред став ни ка по је ди них
са ве та, по сто ји на да да ће ума -
ње ње до та ци ја за њи хов рад
ипак би ти ма ње од пред ви ђе -
ног из но са.

К. В.

Кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Ва сил Ха џи ма нов” из
Ја бу ке, нај ста ри је дру штво ко -
је не гу је ма ке дон ску тра ди ци -
ју, пе сму и игру, оба ве сти ло је
сво је чла но ве да ће због ак ту -
ел не здрав стве не си ту а ци је у
Ре пу бли ци Ср би ји при вре ме -
но об у ста ви ти рад, нај ве ро ват -
ни је све док тра ју хлад ни зим -
ски ме се ци, ка да је
ко ро на ви рус и нај ак тив ни ји.
Ка ко се на во ди, ру ко вод ство
КУД-а, као и умет нич ки ру ко -
во ди о ци, одр жа ли су са ста нак
с пред став ни ци ма На ци о нал -
ног са ве та ма ке дон ске на ци о -

нал не ма њи не, ко ји је и глав -
ни по кро ви тељ ра да овог ан -
сам бла, и раз мо три ли све мо -
гућ но сти и оп ци је и пре
до но ше ња нај но ви јих ме ра др -
жав ног здрав стве ног Kризног
шта ба. На овом са стан ку је од -
лу че но да се рад об у ста ви по -
чет ком но вем бра до да љег.

Сви чла но ви дру штва, као и
за ин те ре со ва ни за упис и уче -
ње ма ке дон ских на род них пе -
са ма и ига ра, мо гу се о да љим
ко ра ци ма оба ве шта ва ти пре ко
„Феј сбук” стра ни це овог кул -
тур но-умет нич ког дру штва.

М. М.

КУД „ВАСИЛ ХАЏИМАНОВ” 

ПРИВРЕМЕНО ОБУСТАВИО РАД

Здравље деце најпрече

НИУ „Ма ке дон ски ин фор ма -
тив ни и из да вач ки цен тар” д.
о. о. из Пан че ва оба ве стио је
сво је чи та о це да је та ме диј ска
уста но ва успе шно цер ти фи ко -
ва на од стра не нај по зна ти је и
нај зна чај ни је бо ни тет не ку ће
„Quality Rating Europe”, чи ја је
основ на де лат ност пру жа ње
услу га ана ли зи ра ња по слов них
по да та ка и оце њи ва ња при -
вред них су бје ка та на осно ву „Q
Rating” ме то до ло ги је.

„Qуалитy Rating” пру жа ана -
ли зе и цер ти фи ка те у Ср би ји,
Цр ној Го ри, БиХ, Ве ли кој Бри -
та ни ји, Ау стри ји и Не мач кој.
„Quality Rating Europe” функ -
ци о ни ше по си сте му ана ли зе и
пре зен та ци је ин фор ма ци ја о
по сло ва њу при вред них су бје -
ка та, а на осно ву де таљ них ана -
ли за и ме то до ло ги ја. Ина че,
ова плат фор ма је раз ви је на
2015. го ди не на про сто ру САД
и она на осно ву јав но до ступ -
них фи нан сиј ских из ве шта ја
ана ли зи ра бо ни тет пред у зе ћа и
до де љу је оце не ко је се кре ћу од
нај ви ше Q до нај ни же Н.

„Q Rating” ме то до ло ги ја за
од ре ђи ва ње оце не кре дит ног
реј тин га по слов ног су бјек та
за сни ва се на ви ше ком би на -
ци ја ста ти стич ких мо де ла јав -
но до ступ них ин фор ма ци ја.
Не ки од глав них па ра ме та ра
ко ји се ко ри сте у ана ли за ма
бо ни те та при вред ног дру штва
су: де лат ност, ли квид ност,
број за по сле них, имо ви на и
број го ди на по сло ва ња пред у -
зе ћа, до бит и при хо ди, про ве -
ра бло ка да ра чу на, као и суд -
ских по сту па ка.

Јед на од ино ва тив них и је -
дин стве них функ ци ја плат фор -
ме „Q Rating” је су до стиг ну ћа,
тј. пик то гра ми ко ји се до де љу -
ју по слов ним су бјек ти ма на
осно ву ре зул та та оства ре них у
по сло ва њу у про те клом пе ри о -
ду од 12 ме се ци. У пи та њу су
сли ков ни сим бо ли ре зул та та
по сло ва ња пред у зе ћа ко ји су
кре и ра ни с ци љем да це ло куп -
но по сло ва ње јед не фир ме бу -
де пред ста вље но у гра фич ком

об ли ку, а да нај бит ни је
ин фор ма ци је бу ду ис так -
ну те ка ко би бу ду ћи по -
тен ци јал ни парт не ри
пред у зе ћа има ли увид у
по сло ва ње при вред ног
су бјек та на брз и јед но -
ста ван на чин.

Из ове ме диј ске уста -
но ве по ру чу ју:

– У вре ме ну ве ли ких
ино ва ци ја, ка да се у би -
зни су све бр зо од ви ја,
ка да пу тем ин тер не та
сви мо гу ла ко до ћи до
кли је на та, је ди ни на чин
да се из дво ји мо из ма се
кон ку рен ци је и да по -
тен ци јал ни кли јен ти
иза бе ру баш нас, је сте да
ве ру ју у наш ква ли тет.

Ка да ка же мо ква ли тет, по ред
са мог ква ли те та услу ге, бит но
је да им по ка же мо да смо ста -
бил на и си гур на фир ма ко ја
по шту је ро ко ве, сво је за по сле -
не, за ко не др жа ве у ко јој по -
слу је и све оста ле чи ни о це јед -
не успе шне и здра ве
ком па ни је. Овај цер ти фи кат и
по зи ци о ни ра ње ко је смо до би -
ли си гур но нас из два ја ју из
ма се кон ку рен ци је и та ко нам
до дат но по ма жу да лак ше и
бр же осво ји мо по ве ре ње с бу -
ду ћим парт не ри ма и пред ста -
вља ју да љи под стрек за наш
рад и на пре дак.

Q оце на, по зна та као „Q Ra-
ting”, је сте ме ре ње по зна то сти
и при влач но сти брен да, по -
зна те лич но сти, ком па ни је
или про из во да за за ба ву (нпр.
те ле ви зиј ска еми си ја), ко је се
ко ри сти у Сје ди ње ним Др жа -
ва ма. Што је Q оце на ве ћа, то
су пред мет или осо ба ви ше це -
ње ни ме ђу они ма ко ји су све -
сни те ме. Q оце не и дру ге ва -
ри јан те пр вен стве но ко ри сте
ин ду стри је огла ша ва ња,
марке тин га, ме ди ја и од но са
с јав но шћу. М. Х.

НИУ „МИ ИЦ” ПО У ЗДАН ПАРТ НЕР

Ма ке дон ски из да вач –
си гур на лу ка

НИУ „МИ ИЦ” ЧЛАН ГА РАН ЦИЈ СКОГ ФОН ДА

До бро до шли ца у чланство клу ба при ја теља
За кљу чен и спо ра зум
о са рад њи

Га ран циј ски фонд Ау то ном не
По кра ји не Вој во ди не осно ван
је 18. де цем бра 2003. го ди не на
осно ву од лу ке по кра јин ске
скуп шти не. За да так Фон да је
да олак ша при ступ фи нан сиј -
ском тр жи шту и обез бе ди
повољ ни је усло ве кре ди ти ра ња
од оних ко је ну де бан ке. Овај
за да так Фонд ре а ли зу је кроз
сво ју основ ну де лат ност – из -
да ва ње га ран ци ја бан ка ма као
сред ства обез бе ђе ња уред ног
вра ћа ња бан кар ских кре ди та.

Основ на ми си ја Га ран циј -
ског фон да АП Вој во ди не је по -
раст за по сле но сти и жи вот ног

стан дар да, ди на мич ни ји и
урав но те же ни ји ре ги о нал ни
раз вој по кра ји не у скла ду с На -
ци о нал ном стра те ги јом при -
вред ног раз во ја Ре пу бли ке Ср -
би је, осни ва ње, по че так ра да и
раз вој при вред них су бје ка та,
као и уна пре ђе ње њи хо ве кон -
ку рент но сти. Фонд фи нан си ра
ин те гра ци ју ма њин ских за јед -
ни ца, као и избе глих, прог на -
них и ра се ље них ли ца.

На ба зи спо ра зу ма о по слов -
ној са рад њи Но вин ско-из да -
вач ке уста но ве „Ма ке дон ски
ин фор ма тив ни и из да вач ки
цен тар” д. о. о. и Га ран циј ског
фон да АП Вој во ди не Но ви Сад,
ко ји овај фонд ина че за кљу чује
с ком па ни ја ма ко је су чланови

клу ба при ја те ља, чла но ви ће
на рас по ла га њу има ти раз ли -
чи те по год но сти при ли ком
фи нан сиј ског по сло ва ња и
оси гу ра ња у ве зи с де лат но сти -
ма прав ног ли ца и пред у зет -
ни ка, као и по год но сти при -
ликом на бав ке опре ме и
ре про ма те ри ја ла.

– Кроз по ме ну то члан ство по -
ста ју нам до ступ на раз личита

оба ве ште ња и ин фор ма ци је
ко је мо гу би ти зна чај не за оба -
вља ње на ше по слов не де лат -
но сти, те смо си гур ни да ће се
у бли ској бу дућ но сти ви де ти
пло до ви овог спо ра зу ма ко ји
смо по сти гли – ка жу из ме наџ -
мен та фир ме „Ма ке дон ски
ин фор ма тив ни и из да вач ки
центар”.

Озрен Си мја нов ски



У ор га ни за ци ји,
поред Ср ба, и
Македон ци, Ма ђа ри,
Сло ва ци, Ро ми…

За јед но про сла вља ју
нај бит ни је да ту ме

Удру же ње рат них вој них ин -
ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца (скра ће но РВИ и
ППБ) из Пан че ва не дав но је
ор га ни зо ва ло још јед ну ху ма -
ни тар ну ак ци ју у ко јој је, за -
јед но са 72. спе ци јал ном бри -
га дом из Пан че ва и
Удру же њем за не го ва ње тра -
ди ци је 51. ме ха ни зо ва не бри -
га де, по мо гло свом чла ну Ок -
та ви ја ну Се ке ша ну. Он жи ви
у те шком здрав стве ном и ма -
те ри јал ном ста њу, па су му
обез бе ди ли нео п ход ну бе лу
тех ни ку, ко ју је до ни ра ла
Фон да ци ја „Срп ски бо рац”.

Удру же ње РВИ и ППБ
осно ва но је 2010. го ди не и ак -
тив но се ба ви не го ва њем те -
ко ви на, али и ре ша ва њем
про бле ма рат них вој них ин -
ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца. Са ра ђу је са свим
срод ним удру же њи ма у гра -
ду, као и с ло кал ном са мо у -
пра вом гра да Пан че ва. Удру -
же ње РВИ и ППБ ак тив но
уче ству је на свим кул тур ним
ма ни фе ста ци ја ма и обе ле жа -
ва њи ма ва жних да ту ма ве за -
них за град Пан че во и Ре пу -
бли ку Ср би ју. Они сва ке
го ди не обе ле жа ва ју је дан за
њих ја ко би тан дан, 16. ок то -
бар, јер је тог да на у по след -
њем ра ту, 1991. го ди не, на
сла вон ском ра ти шту по ги ну -
ло пет Пан че ва ца у истом да -
ну. Сва ке го ди не са свим чла -
но ви ма и по ро ди ца ма ових
по ги ну лих хе ро ја од ла зе до
спо ме ни ка па лим бор ци ма,
по ла жу цве ће и при се ћа ју се
сво јих нај ми ли јих, ко ји су се
ода зва ли сво јој др жа ви ка да

су јој би ли нај по треб ни ји и за
сво ју др жа ву да ли жи во те. На
овом спо ме ни ку се на ла зе
име на 89 по ги ну лих из Пан -
че ва.

На че лу овог удру же ња, ко -
је има чла но ве при пад ни ке
срп ског на ро да, али и Ма ке -
дон це, Ма ђа ре, Сло ва ке, Ро -
ме и све оста ле на ро де и на -
ци је ко ји жи ве и ра де у
Пан че ву, на ла зи се Но ви ца
Ду ка ди нов ски из Ка ча ре ва.
Он је је дан од мно гих гра ђа -
на Пан че ва ко ји се ода звао
по зи ву да бра ни др жа ву у ко -
јој жи ви. Но ви ца на ра ти шту
би ва ра њен и вра ћа се у сво је
род но ме сто Ка ча ре во као
рат ни ин ва лид.

И по ред све га то га, он на -
ста вља да ра ди и да се бо ри
за бор це и бо рач ка пи та ња:
2010. го ди не би ва иза бран за
пред сед ни ка Удру же ња РВИ
и ППБ Пан че во, от кад се ова
ор га ни за ци ја, с Но ви цом на

че лу, успе шно тру ди да по -
мог не сва ком бор цу. Да се не
би за бо ра ви ли бор ци ко ји су
по ги ну ли у ра то ви ма од 1991.
до 1999. го ди не, Но ви ца је за -
јед но са сво јим чла но ви ма,
кра јем 2019. го ди не, об ја вио
ау тор ску спо мен-књи гу „Са -
чу вај мо од за бо ра ва на ше
Пан чев це”. На овај на чин он
је по ку шао да отрг не од за бо -
ра ва све гра ђа не Пан че ва ко -
ји су по ло жи ли жи вот за зе -
мљу у ко јој жи ве. У овој
спо мен-књи зи на ла зе се сва
име на, фо то гра фи је, као и
крат ка би о гра фи ја свих по ги -
ну лих бо ра ца из Пан че ва.

По ред свих ових ак тив но -
сти, Но ви ца је ду го го ди шњи
ак ти ви ста ма ке дон ске на ци -
о нал не за јед ни це у Ре пу бли -
ци Ср би ји, а у ак ту ел ном ман -
да ту је и члан На ци о нал ног
са ве та Ма ке до на ца у Ср би ји.
Од не дав но је и пред сед ник
ма ке дон ског удру же ња „Ни -
ко ла Ка рев”, са се ди штем у
Пан че ву. М. В.

Петак, 27. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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УДРУ ЖЕ ЊЕ РВИ И ППБ

Сви на бра ни ку
отаџби не

МЛА ДИ ПЕ СНИ ЦИ ИЗ ПАН ЧЕ ВА: ДУ ШАН ДОЈ ЧИ НОВ СКИ

ПО Е ЗИ ЈА У СР ЦУ И ДУ ШИ

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДР ЖАВ НОГ ПРА ЗНИ КА

Дан устан ка Ма ке до ни је

Ма ке дон ски је зик учи
ка ко не би мо рао да
бу де пре во ђен

Свет ма ште и 
кре а тив но сти

Ду шан Дој чи нов ски, два де се то -
смо го ди шњи еко но ми ста из
Пан че ва, љу бав пре ма пи са ној
ре чи га ји још од де тињ ства. Као
де те из ме шо ви тог бра ка, од мај -
ке Срп ки ње и оца Ма ке дон ца, у
сво јој ку ћи па ра лел но је осе ћао
при сут ност обе ју кул ту ра – и
срп ске и ма ке дон ске. У овом
крат ком раз го во ру от кри ва мо
ка ко је дан мла ди пе сник ви ди
део сво јих ко ре на и по ку ша вамо
да од го нет не мо да ли се кул ту ре
и је зик ме ђу соб но ис помажу.

На пи та ње ко је су слич но сти
и раз ли ке из ме ђу две кул ту ре
Ду шан од го ва ра:

– Од ма лих но гу се у мо јој
ку ћи при ча ло на срп ском, али
за хва љу ју ћи та ти, као и ње го -
вим ро ди те љи ма, ко ји су се до -
се ли ли то ком ко ло ни за ци је из
Ма ке до ни је у се ло Ја бу ку, сте -
као сам ути сак да из ме ђу срп -
ске и ма ке дон ске кул ту ре по -
сто ји мно го ви ше слич но сти
не го раз ли ка. И је дан и дру ги
на род уме ју ср ча но да се ве се -
ле, во ле му зи ку, пе сму и це ло -
ку пан свој фол клор. При су -
ство вао сам ве ли ком бро ју
кон це ра та на ко ји ма су сво је
ну ме ре из во ди ле ве ли ке зве зде
из Ма ке до ни је. Та ко ђе, глу -
мач ке пред ста ве и оста ле све -
ча но сти где су би ли за сту пље -
ни пред став ни ци овог на ро да
иза зва ле су у ме ни ве ли ко по -
што ва ње и ди вље ње пре ма Ма -
ке до ни ји и ње ном на ро ду, ко ји
сма трам јед на ко и сво јим.

Он до да је да је ње го во ин те -
ре со ва ње за пи са ње по че ло још
у основ ној шко ли при ли ком
ра да на пи сме ним за да ци ма из
срп ског је зи ка и књи жев но сти.

Нај ви ше би се об ра до вао ка да
на став ни ца омо гу ћи да има ју
сло бод ну те му као оп ци ју. Та да
је ње гов свет ма ште и кре а тив -
но сти до ла зио до из ра жа ја. Већ
он да је схва тио да ће му па пир
и олов ка би ти основ но сред ство

по ка зи ва ња емо ци ја, ко је на
дру ги на чин мо жда не би мо -
гао та ко сли ко ви то да ис ка же.

Ства ра на јед ном је зи ку

Ду шан пи ше на срп ском је зи -
ку, али је по след њих го ди на у
про це су уче ња ма ке дон ског.

– Сма трам да ће тре ба ти до -
ста вре ме на да на у чим да ми -
слим на ма ке дон ском, ка ко бих
до шао до то га да на ње му мо гу
и да пи шем. Ка жем то за то што
сма трам да је сва ка пе сма нај -
леп ша на је зи ку на ко ме је на -
пи са на и, ма ко ли ко пре во ди -
лац био до бар, пре вод не мо же
у пот пу но сти да до не се емо ци -
ју ко ја је ис ка за на у ори ги на -
лу. Због то га и на сто јим да
учим ма ке дон ски је зик као свој

дру ги ма тер њи је зик – ка же
мла ди пе сник.

Он до да је да је до са да на пи -
сао не ко ли ко де се ти на пе са ма и
да је при ме тио ка ко се кроз њих
по ја вљу је ви ше раз ли чи тих тема,
али да се за сва ку од њих ве зу је

јед на од основ них људ ских емо -
ци ја, као што су: љу бав, сре ћа,
ту га, се та... Пе сме ко је су се нај -
ви ше до па ле они ма ко ји су их
чи та ли је су оне у ко ји ма за ди ре
у су шти ну ду ше, ко ја не кад во -
ли, не кад па ти, а не кад же ли да
ка же не што што је ду го ти шти.

За хва љу ју ћи са рад њи с љу -
ди ма из На ци о нал ног са ве та

Ма ке до на ца и НИУ „МИ ИЦ”,
у ма ју про шле го ди не ње го ва
пр ва пе сма, „Очи бо је ле шни -
ка”, об ја вље на је и пре ве де на
на ма ке дон ски је зик у ча со пи -
су „Ма ке дон ска ви де ли на”.
Том при ли ком је го сто вао и на
РТВ-у Пан че во, што, ка ко сам
ка же, за ње га пред ста вља ве ли -
ку част и охра бре ње да на ста -
ви да ље.

Же ља за збир ком по е зи је

Пан че вач ки по е та има ин те ре -
сант не пла но ве за бу дућ ност.
Ис ти че да је про те кле две го -
ди не ус пео да упо зна ве ли ки
број ис так ну тих пе сни ка из
Пан че ва и око ли не, ко ји су
пре по зна ли та ле нат и по тен ци -
јал у ње го вим пе сма ма. Он
сма тра да ће уско ро до ћи вре -
ме ка да ће ши рој пу бли ци мо -
ћи да пред ста ви и сво ју пр ву
збир ку по е зи је.

– Сва ка но ва пе сма ко ју на -
пи шем је јед на но ва сте пе ни -
ца ко ја ми по ма же да из гра дим
се бе као пе сни ка. У ју лу про -
шле го ди не на сту пио сам на
ма ни фе ста ци ји „Да ни дру же -
ња” у Стар че ву, где сам пр ви
пут осе тио кон такт с пу бли ком
то ком ка зи ва ња две ју мо јих пе -
са ма. Тај осе ћај је за и ста по се -
бан. Мо рам да на гла сим да све
сло бод но вре ме ко ри стим за
чи та ње по е зи је и уче ње јер, да
би не ко пи сао по е зи ју, мо ра по -
е зи ју и да чи та и да не пре ста -
но тра га за оним што је скри -
ве но у њој – за вр ша ва Ду шан
сво ју при чу. М. В.

Због ак ту ел не си ту а ци је ове
го ди не је Дан ма ке дон ског
устан ка у Дру гом свет ском ра -
ту про сла вљен на пот пу но ал -
тер на ти ван на чин. На ци о нал -
ни са вет, као и ор га ни за ци је
МНМ у Ср би ји и Пан че ву, до
са да су Дан устан ка обе ле жа -
ва ли ор га ни зо ва њем све ча них
ака де ми ја, одр жа ва њем при -
год них ску по ва и по ла га њем
ве на ца.

Са да је про сла ва пра зни ка
би ла усме ре на ка ме диј ским
мре жа ма и штам пи. Об ја вљи -
ва ни су аде кват ни тек сто ви о
пра зни ку ка ко би се при пад ни -
ци ма ке дон ске за јед ни це, али и
сви оста ли гра ђа ни, при се ти ли
ве ли ких жр та ва ко је су на ши
пре ци под не ли на овај све тли
да тум. По је ди не ор га ни за ци је
су ипак осми сли ле и дру ге ал -
тер на тив не на чи не про сла ве
пра зни ка. При ме ра ра ди, удру -
же ње „Вар дар” из Ка ча ре ва по -
во дом овог исто риј ског да ту ма
ор га ни зо ва ло је про јек ци ју
фил ма „Пло до ви јед ног хра ста”.

По чет ком устан ка про тив
фа ши зма у Ма ке до ни ји сма тра

се на пад ко ји је При леп ски
пар ти зан ски од ред „Го це Дел -
чев” из вео у При ле пу 11. ок то -
бра 1941. Пар ти за ни су би ли
по де ље ни у три гру пе: пр ва је
на па ла бу гар ску по ли циј ску
ста ни цу, дру га за твор, а тре ћа
је има ла за да так да ис кљу чи
те ле фон ске и елек трич не
инста ла ци је.

На под руч ју Сту де не Во де 12.
ок то бра 1941. го ди не фор ми -
ран је Ку ма нов ски (Ко зјач ки)
пар ти зан ски од ред, а на под -
руч ју Мен ко ве Ко ли бе – Пар -
ти зан ски од ред Ка ра дак. Иа ко
је ак тив ност ових пр вих пар ти -
зан ских од ре да би ла скром на,
она је ини ци јал ни оки дач за на -
ста вак бор бе за осло бо ђе ње од
фа ши стич ког оку па то ра.

Овај уста нак је на ста вак тра -
ди ци је ма ке дон ског сло бо до -
љу би вог на ро да, ко ји је ове ко -
ве чен у по бу на ма Кар по ша,
Раз ло ве ча, Кре сна и Илин де -
на, али и у на по ри ма за со ци -
јал но и на ци о нал но осло бо ђе -
ње уло же ним у бал кан ским
ра то ви ма и Пр вом свет ском
ра ту. О. С.

ДАН РЕ ВО ЛУ ЦИ О НАР НЕ БОР БЕ

У част сло бо де
Овај ве ли ки пра зник ма ке -
дон ски на род сла ви по во дом
осни ва ња ор га ни за ци је Уну -
тра шња ма ке дон ска ре во лу ци -
о нар на бор ба у Со лу ну, где су
се 23. ок то бра 1893. го ди не
ше сто ри ца мла ди ћа оку пи ла у
ку ћи со лун ског књи жа ра Ива -
на Ха џи Ни ко ло ва ка ко би по -
ста ви ли те ме ље оно ме што ће
по ста ти сим бол бор бе Ма ке -
до на ца за сло бо ду. На овај дан
oснивачи Хри сто Та тар чев,
Да ме Гру ев, Пе тар Поп Ар сов,
Иван Ха џи Ни ко лов, Ан тон
Ди ми тров и Хри сто Ба тан џи -
ев фор ми ра ли су за ве ре нич ку
гру пу.

Ор га ни за ци ја се бо ри ла за
осло бо ђе ње Ма ке до ни је са мо -
стал но, без спољ не по мо ћи.
Фор ми ра ње МРО зна чи ло је
по че так ор га ни зо ва ног ма ке -
дон ског ре во лу ци о нар ног по -
кре та, ко ји је кроз Илин ден
1903. го ди не и Ре пу бли ку Кру -
ше во, а за тим кроз НОБ, ре -
зулти рао ства ра њем мо дер не

не за ви сне ма ке дон ске др жа ве.
У по ли тич ком сми слу, бор ба за
ау то но ми ју зна чи ла је фор ми -
ра ње не за ви сне др жа ве и сто га
23. ок то бар сим бо ли зу је кон -
ти ну и тет ма ке дон ске бор бе за
не за ви сност.

Због ва жно сти овог исто риј -
ског до га ђа ја, Вла да Ре пу бли -
ке Ма ке до ни је у част пра зни -
ка уста но ви ла је на гра ду „23.
ок то бар”. До де љу је се као нај -
ви ше при зна ње за ду го го ди -
шња до стиг ну ћа у обла сти на -
у ке, кул ту ре, обра зо ва ња,
за шти те и про мо ци је др жав них
ин те ре са, вред но сти и кул тур -
но-исто риј ског на сле ђа Ма ке -
до ни је. Ма ке дон ци у Ср би ји
тра ди ци о нал но го ди на ма сла -
ве овај пра зник по ла га њем све -
жег цве ћа ис пред би сте Го це та
Дел че ва у Ја бу ци. Због пан де -
миј ске си ту а ци је, ове го ди не
пра зник је обе ле жен об ја вљи -
ва њем чла на ка и ре ле вант них
тек сто ва на он лајн мре жа ма.

К. В.

НАЈ ТА НА НИ ЈЕ ЕМО ЦИ ЈЕ

Ду шан Дој чи нов ски ка же:

– Мом тем пе ра мен ту нај ви -

ше од го ва ра по е зи ја, та ко да

је она мо ја страст. Слу жи ми

за ис ка зи ва ње нај та на ни јих

емо ци ја и сло бод но мо гу

рећи да је сва ка пе сма ко ју

напи шем вр ло лич на и да

опи су је је дан тре ну так или си -

ту а ци ју из мог при ват ног жи -

во та. Сма трам да је по е зи ја

про на шла ме не, јер ми по ма -

же да тре нут ке нај ве ће сре ће

или ту ге пре то чим у сти хо ве.
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„АЈ ВАР ИЗА ЗОВ” ЗА МА КЕ ДОН ЦЕ У СР БИ ЈИ

НА ЦИ О НАЛ НИ СА ВЕТ НА ГРА ЂУ ЈЕ НАЈ БО ЉЕ

ОДР ЖА НА ОН ЛАЈН ДЕ БА ТА

О ма ке дон ским ства ри ма

Уче шће Ма ке до на ца
из Ја бу ке, Ка ча ре ва,
Бе о гра да, Ни ша...

Је сен је увек пра во вре ме за
при пре му зим ни це би ло ко је
вр сте. Сву да се при пре ма ју ра -
зни спе ци ја ли те ти, од крај ње
хлад ног се ве ра до при влач ног
и то плог ју га. Асор ти ман је ши -
рок, по чев од мно гих вр ста ки -
се лих кра ста ва ца, мле ве ног
или ку ва ног па ра дај за, ки се лог
ку пу са, пре ко слат ких про гра -
ма, џе мо ва, мар ме ла да и слат -
ких, па све до ње го вог ве ли чан -
ства – ај ва ра.

Ај вар се од у век сма трао
најпо жељ ни јом зим ни цом у

на шим кра је ви ма. Не по сто ји
осо ба ко ја у жи во ту ни је про -
ба ла ај вар, а ве ћи на ве ли ча овај
про из вод и јед но став но га
обожа ва.

Прем да је овај та ко зва ни до -
ма ћи ка ви јар, ка ко га мно ги
до жи вља ва ју, тра ди ци о на лан
за ју жне и ис точ не де ло ве бив -
ше Ју го сла ви је, па ра докс је да
су не ке се вер не зе мље па тен -
ти ра ле овај је се ње-зим ски про -
из вод још пре де се так го ди на.
Упр кос овој чи ње ни ци, до дан-
да нас, нај ви ше у се о ским сре -
ди на ма, го то во да не ма ку ће у
ко јој се не при пре ма ај вар.

Ме ђу тим, све је ви ше и град -
ских до ма ћин ста ва ко ја спре ма -
ју ову по сла сти цу. Сле де ћи ову
чи ње ни цу, На ци о нал ни са вет
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи -
не у Ср би ји, са се ди штем у Пан -
че ву, осми слио је на град ну игру
под на зи вом „Ај вар иза зов”, али
она се, за раз ли ку од већ по зна -
те „Иза ђи ми на те глу”, не од и -
гра ва ужи во, већ се де ша ва на
дру штве ним мрежама.

Он лајн оце њи ва ње

На и ме, у скла ду с пан де миј -
ском си ту а ци јом и бор бом про -
тив ко ро на ви ру са, Са вет је пу -
тем дру штве них мре жа упу тио
јав ни по зив свим ма ке дон ским
ор га ни за ци ја ма или чла но ви ма

за јед ни це да фо то гра фи шу сво -
је ак тив но сти на при пре ми ове
по сла сти це у сво јим до мо ви ма
или удру же њи ма и да, на рав -
но, об ја ве сво је ре цеп те за

припре ма ње ај ва ра. Ау то ри ре -
це па та или фо то гра фи ја ко је
до би ју нај ви ше лај ко ва пу тем
дру штве не мре же „Феј сбук”
би ће на гра ђе ни.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра овог за ни мљи вог так ми че -
ња, иде ја је да се отрг ну од за -
бо ра ва ста ри ре цеп ти за
при пре му ај ва ра, али и да на
крај ње без бе дан и здрав на чин
при пад ни ци ма ке дон ске на -
ци о нал не за јед ни це у Ср би ји
и чла но ви ма ке дон ских ор га -
ни за ци ја ме ђу соб но по ка жу ко
је бо љи, а при том се и за ба ве
док при пре ма ју ај вар за сво је
нај ми ли је.

На зва нич ној „Феј сбук” стра -
ни ци На ци о нал ног са ве та сто ји:
„Гла сај те лај ком за нај бо љу фо -
то гра фи ју и ре цепт за тра ди ци -
о нал ни ма ке дон ски ај вар ко ји су
при пре ми ли Ма ке дон ци из Ср -
би је. Нај бо љи ма сле ди на гра да.”

Ка ко би смо овој за ни мљи вој
игри да ли и наш до при нос, али
и да би смо вам пре не ли до са -
да стро го чу ва не тај не, пре но -
си мо вам не ке од ста рих
рецепа та. О. Си мја нов ски

Ма ке дон ци из Ср би је
нај ор га ни зо ва ни ји у
Евро пи

Бал кан ска
конференци ја
Македо на ца у Ср би ји

Ок то бра ове го ди не у тре ћој
епи зо ди де бат не се ри је „Ди ја -
спо ра о ма ке дон ским ства ри ма”
одр жа на је де ба та ко ја се ба ви
пи та њи ма, иза зо ви ма и про бле -
ми ма с ко ји ма се су о ча ва ма ке -
дон ска на ци о нал на ма њи на
(МНМ) из да на шње пер спек ти -
ве. Пи та ња су ко ли ко је функ -
ци о нал на ма ке дон ска ди пло ма -
ти ја у ве зи са МНМ, по сто ји ли
ин те рес ме ђу ма ке дон ским ин -
сти ту ци ја ма за са рад њу са
МНМ, ка кав је ефе кат Пре спан -
ског спо ра зу ма на Ма ке дон це у
Eгејској Ма ке до ни ји, као и ефе -
кат спо ра зу ма с Бу гар ском на
Ма ке дон це у Пи рин ској Ма ке -
до ни ји, а те ма је би ла и по ре ђе -
ње пра ва ко ја ужи ва ју Ма ке дон -
ци у Ал ба ни ји с пра ви ма
Ал ба на ца у Ма ке до ни ји.

Ре до след де ба та био је сле -
де ћи: Бор че Ве лич ков ски –
МНМ Ср би ја, Иван Син гар тиј -
ски – МНМ Бу гар ска, Ни ко ла
Ђур ђај – МНМ Ал ба ни ја, Ге ор -
ге Па па да кис – МНМ Грч ка.

Бу ду ћи да Ни ко ла Ђур ђај ни је
био у мо гућ но сти да уче ству је
у овој рас пра ви да би го во рио
о МНМ у Ал ба ни ји, ор га ни за -
то ри де ба те су од лу чи ли да на -
ста ве те му о овој МНМ у дру -
гој епи зо ди, ко ја је одр жа на
сре ди ном но вем бра.

Сва ки уче сник – го вор ник у
де ба ти имао је де сет ми ну та
ре зер ви са них за пре зен та ци ју.
Кон цепт де ба те био је је дан сат
го во ра го вор ни ка и је дан сат
ин тер ак тив не де ба те с ко мен -
та ри ма и пи та њи ма го сти ју.

Рас пра ва да ла мно го
одгово ра

Три би ну је отво ри ла ор га ни за -
тор ка и мо де ра тор ка Ана Ду -
ко ска крат ким уво дом. Свр ха
де ба те би ла је про на ла же ње ре -
ше ња за бар део про бле ма с ко -
ји ма се МНМ тре нут но су о ча -
ва у зе мља ма у ко ји ма жи ви.

У рас пра ву су укљу че ни сле -
де ћи по да ци: ко ли ки је број
Ма ке до на ца као део МНМ у зе -
мљи у ко јој жи ве уче сни ци де -
ба те, по сто је ли шко ле на ма -
ке дон ском је зи ку, по сто је ли
цр кве у ко ји ма се одр жа ва слу -
жба на ма ке дон ском је зи ку,
постојe ли за ко ни ко ји ре гу ли -
шу пра ва за јед ни це, да ли по -
сто је ма ке дон ски ме ди ји
(нови не, ТВ ка на ли или сли -
чно), ка ко су ор га ни зо ва ни као 

зајед ни ца, да ли по се ћу ју ма -
ке дон ске др жав не ин сти ту ци -
је, да ли има ју кон такт и са рад -
њу с Ми ни стар ством спољ них
по сло ва Ре пу бли ке Ма ке до ни -
је ко је је над ле жно за МНМ.

Го во ри ло се и о то ме да ли ак -
тив но уче ству ју у из бор ном про -
це су у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји,
да ли има ју по моћ ма тич не др -
жа ве и о мно гим дру гим те ма -
ма, као што су ус пе си ко је су као

за јед ни це до са да по сти за ли. У
за кључ ном де лу су пред ло же на
ре ше ња за пре ва зи ла же ње ис -
так ну тих про бле ма и иза зо ва.

Ма ке дон ци из Ср би је
пред ло жи ли су срет

Бор че Ве лич ков ски, пред сед -
ник На ци о нал ног са ве та ма ке -
дон ске на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји, као пр ви го вор ник,
пред ста вио је мо дел ор га ни за -

ци је Ма ке до на ца на др жав ном
ни воу у Ср би ји. Иван Син гар -
тиј ски из ор га ни за ци је „ОМО
Пи рин” го во рио је о ефек ту
спо ра зу ма с Бу гар ском и пра -
ви ма МНМ у тој зе мљи. Ге ор ге
Па па да кис из ор га ни за ци је
„Ви но жи то” го во рио је о ути -
ца ју Пре спан ског спо ра зу ма на
МНМ у Грч кој.

У за вр шном де лу де ба те Бор -
че Ве лич ков ски је пред ло жио
ор га ни зо ва ње Бал кан ске кон -
фе рен ци је ма ке дон ских на ци -
о нал них за јед ни ца у Ср би ји,
што су оста ли уче сни ци зду -
шно при хва ти ли. За кљу че но је
да тре ба за по че ти при пре ме за
тај до га ђај, ко ји би на кра ју ре -
зул ти рао фор ми ра њем од ре ђе -
не ме ђу на род не ор га ни за ци је
ма ке дон ских на ци о нал них за -
јед ни ца, као и ди ја спо ре, ка ко
би се Ма ке дон ци ши ром све та
са мо ор га ни зо ва ли и са чу ва ли
свој иден ти тет.

У де ба ти су уче ство ва ли и
пред став ни ци МНМ из Швај -

цар ске, Фран цу ске, Ка на де,
Аме ри ке, Ау стра ли је и дру ги.
Рас пра ва је сни мље на и, од мах
на кон што је уре ђе на, по ста -
вље на је на „Ју тјуб”, па де ба ту
у це ло сти мо же те ви де ти ако у
пре тра жи вач уку ца те: ди ја спо -
ра та за ма ке дон цки те ра бо ти.

А. Д.

ЗЕ ЛЕ НИ АЈ ВАР ЉИ ЉЕ ИЗ КА ЧА РЕ ВА

Не ки га зо ву зе ле ни ај вар,

не ки зе ле ни пин ђур, а не ки

ма ли џа но. Али ни је ва жно

ка ко га зо ву, ва жно је да је

вр ло уку сан. Ка ко то при пре -

ми ти? По треб ни са стој ци су:

па тли џан – че ти ри ки ло гра -

ма; пе че не зе ле не па при ке –

че ти ри ки ло гра ма; сун цо кре -

то во уље – ли тар; сир ће –

150 до 200 ми ли ли та ра; ше -

ћер – 200 гра ма; сенф – 150

гра ма; со ли по же љи.

При пре ма: Ис пе ци те па -

тли џа не и па при ку. Оста ви те

их да се охла де, а за тим их

ољу шти те и очи сти те па при -

ке од се мен ки. Са ме љи те их

у ма ши ни за мле ве ње ме са.

За греј те уље, па до дај те

мле ве ну па при ку и па тли -

џан. Пр жи те их око сат и по.

На кра ју пр же ња до дај те

сир ће, сенф, со и ше ћер.

Сир ће до дај те у за ви сно сти

од уку са, јер не ки же ле да

бу де ки се ли је, а дру ги да је

ма ње ки се ло. Из бор је на

ва ма.

АЈ ВАР ВЕ СЕ ЛЕ ИЗ БЕ О ГРА ДА

Са стој ци су: цр ве на па при ка

– 30 ки ло гра ма; осам па тли -

џа на; ли тар уља; осам ка ши -

ка ше ће ра; че ти ри ка ши ке

со ли. Ко ли чи на мо же би ти

про мен љи ва.

При пре ма: Опе ри те па -

при ке и при пре ми те их за

пе че ње. Ис пе ћи и ољу шти ти

на уо би ча је ни на чин. Очи -

шће не и ољу ште не па при ке,

за јед но с па тли џа ни ма, оста -

вља ју се да се оце де пре ко

но ћи. Сле де ћег да на се ме -

љу у ма ши ни за мле ве ње

ме са. Ста ви те уље у шер пу и

за греј те. У за гре ја но уље до -

дај те мле ве ну па при ку и па -

тли џан. Пр жи те ај вар уз

не пре ста но ме ша ње док ка -

ши ка не поч не да оста вља

траг. Ка да је ај вар пр жен,

ста ви те га у чи сте, сте ри ли -

са не и то пле те гле.

АЈ ВАР ИЛИ НЕ ИЗ „ИЛИН ДЕ НА” ЈА БУ КА

По зна то је да се нај бо љи ај -

вар пра ви у Ма ке до ни ји, а

ај вар се пра ви са мо од па -

при ке, уља, со ли и ма ло ше -

ће ра. Ко ри сти мо па при ку

сред ње ве ли чи не. Па при ке

до бро опе ри те, обри ши те и

ста ви те да се пе ку. До бро их

ис пе ци те са свих стра на, а

за тим ста ви те у вре ћу да се

оце де пре ко но ћи.

Сле де ћег да на ољу шти те и

са ме љи те ис це ђе ну па при ку

на ма ши ни за мле ве ње. Ка -

да за вр ши те мле ве ње па -

при ке, ма ло под ма жи те

шер пу уљем, а за тим ста ви те

па при ке у шер пу за пр же ње.

Шер пу с па при ком ста ви те

на шпо рет и ме шај те, а исто -

вре ме но за греј те уље у дру -

гој шер пи. До дај те за гре ја но

уље у шер пу са ај ва ром не -

ко ли ко пу та у ин тер ва ли ма

од два де се так ми ну та. Не -

пре ста но ме шај те. Пр жи те

ај вар од два до три са та од

пр вог кљу ча. Ај вар је го тов

кад ви ди те дно шер пе. По ла

са та пре кра ја пр же ња ста -

ви те те гле у рер ну на 100

сте пе ни да се за гре ју. Пред

крај пр же ња до дај те со и

ше ћер.

Врућ ај вар си пај те у те гле.

Чвр сто за тво ри те те гле и

вра ти те их у рер ну на 75 сте -

пе ни још је дан сат. Оста ви те

те гле у рер ни док се пот пу но

не охла де. При јат но!



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

Заедно ги слават
најважните датуми

Здружението на воени ин-
валиди и семејства на убие-
ни војници, скратено РВИ и
ППБ од Панчево, неодамна
организираше уште една ху-
манитарна акција во која за-
едно со 72-та Специјална
бригада од Панчево и Здру-
жението за негување на тра-
дицијата на 51-та механизи-
рана бригада помогна на
својот член Октавијан Секе-
шан. Тој живее во тешка
здравствена и материјална
состојба, па му е обезбедена
потребна бела техника до-
нирана од фондацијата
„Српски борец”.

Здружението РВИ и ППБ е
основано во 2010 година и
активно се занимава со негу-
вање на достигнувањата, но
и со решавањето на пробле-
мите на воените инвалиди и
семејствата на загинатите
борци. Соработува со сите
поврзани здруженија во гра-
дот како и со локалната само-
управа на градот Панчево.
Здружението на РВИ и ППБ
активно учествува во сите
културни настани и просла-
ви на важни датуми поврза-
ни со градот Панчево и Ре-
публика Србија. Секоја годи-
на, тие одбележуваат еден
многу важен ден за нив, 16
октомври, бидејќи на тој ден
во последната војна во 1991
година. година на словенско-
то бојно поле загинаа петми-
на Панчевци во ист ден. Се-
која година, со сите членови
и семејства на овие паднати
херои, тие одат на спомени-
кот на паднатите борци, по-
ложуваат цвеќе и се сеќаваат
на своите најблиски, кои се
отповикаа на повикот на
нивната земја кога и беше

најпотребно и ги дадоа свои-
те животи за својата земја.
Овој споменик содржи ими-
ња 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, Ро-
мите и сите други народи и
народи кои живеат и рабо-
тат во Панчево. Тој е еден од
многуте граѓани на Панче-
во, кои одговорија на пови-
кот 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 про-
должува да работи и да се
бори за борците и прашања-
та на ветераните, кај што во
2010 година беше избран за
претседател на здружението
РВИ и ППБ Панчево, откога
оваа организација, предво-

дена од Новица, успешно се
обидува да му помогне на
секој борец. За да не се забо-
рават борците кои загинаа
во војните од 1991 до 1999
година, Новица, заедно со
своите членови, на крајот на
2019 година, ја објави авто-
рската 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 си-
те имиња, фотографии, како
и кратка биографија на сите
паднати борци од Панчево.

Покрај сите овие актив-
ности, Новица е долгогоди-
шен активист на македон-
ската 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.

Петок, 27 ноември 2020

pancevac@pancevac-online.rs
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МЛАДИ ПОЕТИ НА ПАНЧЕВО: ДУШАН ДОЈЧИНОВСКИ

ПОЕЗИЈА ВО СРЦЕТО И ДУШАТА

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН ПРАЗНИК

Ден на востанието на

Го учи македонскиот
јазик за да не мора
да се преведува

Свет на
имагинацијата и
креативноста

Душан Дојчиновски, млад
дваесет и осумгодишен еко-
номист од Панчево, има љу-
бов кон пишаниот збор уште
од детството. Како дете од ме-
шан брак, од мајка Србинка и
татко Македонец, во својот
дом тој го чувствувал при-
саството и на двете култури -
српската и македонската. Во
овој краток разговор, откри-
ваме како еден млад поет гле-
да на делот од своите корени
и се обидува да открие дали
културите и јазикот си пома-
гаат едни на други.

На прашањето кои се слич-
ностите и разликите помеѓу две-
те култури, Душан одговара:

- Од рана возраст во мојата
куќа се зборуваше српски, но
благодарение на татко ми, ка-
ко и на неговите родители кои
за време на колонизацијата се
преселија од Македонија во се-
лото Јабука, добив впечаток
дека има многу повеќе слич-
ности отколку разлики помеѓу
српската и македонската кул-
тура. Двата народа знаат да се
радуваат од срце, ја сакаат му-
зиката, песната и севкупниот
свој фолклор. Присуствував
на голем број концерти на кои
големите sвезди од Македо-
нија ги изведуваа своите пес-
ни. Исто така, актерските пре-
тстави и другите свечености
каде беа претставени пре-
тставниците на овој народ, кај
мене предизвикаа огромна по-
чит и восхит кон Македонија и
нејзиниот народ, кој го сметам
подеднакво и за сопствен.

Тој додава дека неговиот
интерес за пишување започ-
нал во основно училиште до-
дека работел на писмени зада-
чи на српски јазик и литерату-

ра. Тој бил најсреќен кога нас-
тавникот ќе им дозволел да
имаат слободна тема како оп-
ција. Тогаш неговиот свет на
имагинацијата и креативнос-
та излегувал во прв план. Веќе
тогаш сфатил дека хартијата и
моливот ќе бидат неговото ос-
новно средство за покажува-
ње емоции што инаку, на под-
руг 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 пишу-
вам на него. Тоа го велам за-
тоа што сметам дека секоја
песна е најубава на јазикот на
кој е напишана, и колку и да е
добар преведувачот, прево-
дот не може целосно да ја до-
несе емоцијата изразена во
оригиналот. Затоа се обиду-
вам да го научам македон-
скиот јазик како втор мајчин
јазик - вели младиот поет.

Тој додава дека досега на-
пишал неколку десетици пес-
ни и дека забележал дека низ
нив се појавуваат неколку
различни теми и како со се-
која од нив е поврзана една од
основните човечки емоции,
како што се: љубов, среќа, та-
га, нажаленост ... Песните
што најмногу им се допаднаа
на оние што ги читаа се оние
во кои таа ја допира суштина-
та на душата која понекогаш
сака, понекогаш страда, а по-
некогаш се обидува да каже
нешто што одамна ја мачи.

Благодарение на соработка-
та со луѓето од Националниот
совет на Македонците и маке-
донскиот информативен и из-

давачки центар , во мај мина-
тата година, неговата прва пес-
на - „Очи во боја на лешникот“
беше објавена и преведена на
македонски јазик во списание-
то „Македонска виделина“. По
тој повод тој гостуваше во РТВ
Панчево, што, како што вели,
за него е голема чест и охраб-
рување да продолжи.

Желба за збирка на
поезија

Поетот од Панчево има инте-
ресни планови за во иднина.
Тој посочува дека во измина-
тите две години успеал да се
сретне со голем број истакна-
ти поети од Панчево и околи-
ната, кои ги препознале та-
лентот и потенцијалот во не-
говите 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 „Дено-
ви на пријателство“ во Стар-
чево, каде за првпат почувст-
вував контакт со публиката
додека рецитирав две мои
песни. Тоа чувство е нависти-
на посебно. Она што треба да
го нагласам е дека го корис-
там целото слободно време да
читам поезија и да учам, за-
тоа што за да може некој да
пишува поезија, тој мора да
чита поезија и постојано да
бара што се крие во неа - ја за-
вршува Душан својата при-
казна. М. В.

Заради актуелна-
та состојба, годи-
нава Денот на ма-
кедонското воста-
ние во Втората
светска војна беше
одбележан на со-
сема алтернативен
начин. Досега, На-
ционалниот совет,
како и организа-
циите на МНМ во
Србија и Панчево,
го одбележуваа Денот на вос-
танието со организирање све-
чени академии, одржување
соодветни собири и положу-
вање венци.
Сега прославата на празни-
кот беше насочена кон меди-
умските мрежи и печатот.
Објавени се адекватни текс-
тови за празникот за да мо-
жат припадниците на маке-
донската заедница, како и си-
те други граѓани, да се сетат
на големите жртви што ги да-
доа нашите предци на овој
светла датум. Сепак, некои
организации смислија други
алтернативни начини за сла-
вење на празниците. На при-
мер, здружението „Вардар“ од
Качарево организираше про-
екција на филмот „Плодови
на еден даб“ по повод овој ис-
ториски датум.
За почеток на востанието
против фашизмот во Македо-
нија се смета нападот из-
вршен од прилепскиот парти-
зански одред „Гоце Делчев“
во Прилеп на 11 октомври

1941 година. Партизаните би-
ле поделени во три групи:
првата ја нападнала бугарска-
та полициска станица, втора-
та затворот, а третата имала
задача да ги исклучите теле-
фонските и електричните ин-
сталации.
На 12 октомври 1941 година
формиран е и партизанскиот
одред Куманово (Козјак) во
областа Студена Вода, а парти-
занскиот одред Карадак е фор-
миран во областа Менкова Ко-
либа. Иако активноста на овие
први партизански одреди била
скромна, таа била почетна ак-
тивност за продолжување на
борбата за ослободување од
фашистичкиот окупатор.
Ова востание е продолжение
на традициите на македон-
скиот слободољубив народ
навлезени во бунтовите на
Карпош, Разловец, Кресно и
Илинден, но и во напорите за
социјално и национално ос-
лободување вложени во Бал-
канските војни и Првата
светска војна. О. С.

ДЕН НА РЕВОЛУЦИОНАРНАТА БОРБА

Во чест на слободата
Овој голем празник македон-
скиот народ го слави по по-
вод основањето на Македон-
ската револуционерна борба
во Солун, каде на 23 октом-
ври 1893 година шест млади
момчиња се собраа во куќата
на солунскиот книжар Иван
Хаџи Николов за да ги поста-
ват темелите за тоа што ќе
стане симбол на македонска-
та слобода. На овој ден, осно-
вачите Христо Татарчев, Даме
Груев, Петар Поп Арсов,

Иван Хаџи Николов, Антон
Димитров и Христо Батанџи-
ев формираа група на заго-
вор, нарекувајќи ја Македон-
ски револуционерен комитет.

Организацијата сама се бо-
реше за ослободување на Ма-
кедонија, без надворешна по-
мош. Формирањето на МРО
значеше почеток на организи-
раното македонско револу-
ционерно движење, кое преку
Илинден во 1903 година и Ре-
публика Крушево, а потоа и
преку НОБ, резултираше со
создавање на модерна независ-

на македонска држава. Во по-
литичка смисла, борбата за ав-
тономијата значеше формира-
ње на независна држава и за-
тоа 23 октомври го симболизи-
ра континуитетот на македон-
ската борба за независност.

Поради важноста на овој
историски настан, Владата на
Република Македонија ја вос-
танови наградата „23. Октом-
ври “. Се доделува како најви-
соко признание за долгороч-
ни достигнувања во областа

на науката, културата, образ-
ованието, заштитата и уна-
предувањето на државните
интереси, вредности и кул-
турно-историско наследство
на Македонија. Македонците
во Србија традиционално го
слават овој празник со годи-
ни положувајќи свежо цвеќе
пред бистата на Гоца Делчев
во Јабука. Поради пандемска-
та состојба, годинава празни-
кот беше одбележан со
објавување написи и релеван-
тни текстови на мрежите пре-
ку Интернет. К. В.

ЗДРУЖЕНИЕ НА РВИ И ППБ

Сите во одбрана 
на татковината

НАЈСУПТИЛНИТЕ ЕМОЦИИ

Поезијата најмногу одго-

вара 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

опишува еден момент или

ситуација од мојот прива-

тен живот. Мислам дека

поезијата ме најде, затоа

што ми помага да ги прето-

чам моментите на најголе-

мата среќа или тага во

стихови.
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ОДРЖАНА ОНЛАЈН ДЕБАТА

За македонцките работи

Учество на
Македонци од Јабука,
Качарево, Белград,
Ниш ...

Есента е секогаш вистинско-
то време да се подготви сека-
ков вид зимница. Различни
специјалитети се подготвува-
ат насекаде, од екстремно
студениот север до привлеч-
ниот и топол југ. Асортима-
нот е широк, почнувајќи од
многу видови кисели краста-
вички, мелени или варени до-
мати, кисела зелка, преку
слатки програми, џемови,
мармалади и слатки, сè до не-
говото величество - ајварот.

Ајварот отсекогаш се сме-
тал за најпосакувана зимница
на нашите простори. Нема

особа што никогаш не проба-
ла ајвар во животот, а повеќе-
то луѓе го фалат овој производ
и едноставно го обожаваат.

Иако овој таканаречен „до-
машен кавијар“, како што
многумина го сфаќаат, е тра-
диционален за јужните и ис-
точните делови на поранешна
Југославија, парадоксот е во
тоа што некои северни земји
го патентираа овој есенско-
зимски 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

овој деликатес. Следејќи го
овој факт, Националниот со-
вет на македонското нацио-
нално малцинство во Србија,
со седиште во Панчево, осмис-
ли наградна игра наречена
„Ајвар предизвик“ во која оваа
игра, за разлика од веќе позна-

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

Оценување преку
Интернет

Имено, во согласност со пан-
демиската состојба и борбата
против коронавирусот, Сове-
тот испрати јавна покана пре-
ку социјалните мрежи до сите
македонски организации или
членови на заедницата да ги
фотографираат своите актив-
ности 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 фо-
тографиите кои ќе добијат
најмногу лајкови преку со-
цијалната мрежа „Фејсбук“.

Според организаторите на
овој интересен натпревар,
идејата е да се оттргнат од за-
борав старите рецепти за
подготовка на ајвар, но и на

многу безбеден и здрав начин
членовите на македонската
национална заедница во
Србија и членовите на маке-
донски организации меѓусеб-
но да покажат, кој е подобар,
но во исто време и да се заба-
ват додека подготвуваа ајвар
за своите најблиски.

На фицијалната страница
на „Фејсбук“ на Национални-
от совет стои: „Гласајте со лајк

за најдобра фотографија и ре-
цепт за традиционален маке-
донски ајвар подготвен од Ма-
кедонците од Србија. Најдоб-
риот 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 најин-
тересните стари рецепти.

Озрен Симјановски

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 македон-
цките работи“, се одржа деба-
та што се занимава со праша-
ња, предизвици и проблеми
со кои се соочува македонско-
то национално малцинство
(МНМ) од денешна перспек-
тива. Прашањата се односеа
на тоа колку е функционална
македонската дипломатија во
однос на МНМ, дали има ин-
терес кај македонските инсти-
туции за соработка со МНМ,
каков е ефектот на Договорот
од Преспа врз Македонците
во Егејска Македонија, како и
ефектот на договорот со Буга-
рија врз Македонците во Пи-
ринска Македонија, а темата
беше и споредување на права-
та што ги уживаат Македон-
ците во Албанија со правата
на Албанците во Македонија.

Редоследот на дебатите бе-
ше следен: Борче Величковс-
ки - МНМ Србија, Иван Син-
гартијски - МНМ Бугарија,
Никола Ѓурѓај - МНМ Алба-
нија, Јоргос Пападакис -

МНМ Грција. Бидејќи Никола
Ѓурѓај не беше во можност да
учествува во оваа дискусија
за да зборува за МНМ во Ал-
банија, организаторите на де-
батата одлучија да ја продол-
жат темата на овој МНМ во
друга епизода, што се одржа
во средината на ноември.

Секој учесник-говорник во
дебатата имаше десет минути
резервирани за презента-
цијата. Концептот на дебата-
та беше еден час говор на го-
ворник и еден час интерак-
тивна дебата со коментари и
прашања од гости.

Дискусијата даде многу
одговори

Форумот го отвори организа-
торот и модератор Ана Ду-
коска со краток вовед. Целта
на дебатата беше да се најде
решение барем за некои про-
блеми со кои МНМ момен-
тално се соочува во земјите
во кои живее.

Во дискусијата беа вклуче-
ни следниве податоци: колку
Македонци се дел од МНМ во
земјата во која живеат учесни-
ците во дебатата, дали има
училишта на македонски
јазик, дали има цркви каде се
одржуваат служби на маке-
донски јазик, дали има закони
со кои се регулираат правата
на заедницата, дали има маке-
донски медиуми (весници, ТВ
канали или слично), како се

организирани како заедница,
дали ги посетуваат македон-
ските државни институции,
дали имаат контакт и соработ-
ка со Министерството за над-
ворешни работи на Република
Македонија, кое е одговорно
за МНМ.

Тие разговараа и за тоа да-
ли активно учествуваат во из-
борниот процес во Република
Македонија, дали имаат по-
мош од нивната матична
земја и многу повеќе. Успеси-
те што ги постигнаа досега

како заедница исто така беа
споделени во дебатата. Во за-
вршниот дел, понудени се
предложени решенија за над-
минување на истакнатите
проблеми и предизвици.

Македонците од Србија
предложија средба

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

Македонците на државно ни-
во во Србија. Иван Сингар-
тијски од организацијата
„ОМО Пирин“ зборуваше за
ефектите од договорот со Бу-
гарија и за правата на МНМ
во оваа земја. Јоргос Папада-
кис од организацијата „Вино-
жито“ зборуваше за влијание-
то на Договорот од Преспа
врз МНМ во Грција.

Во последниот дел од деба-
тата, Борче Величковски пред-
ложи организација на Балкан-
ска конференција на македон-
ските национални заедници
во Србија, што другите учес-
ници со цело срце го прифа-
тија. Беше заклучено дека тре-
ба да започнат подготовките
за настанот, што на крајот ќе
резултира со формирање на
одредена меѓународна органи-
зација на македонски нацио-
нални заедници, како и дијас-
пората, 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, Ка-
нада, Америка, Австралија и
други. Дискусијата е снимена
и веднаш по нејзиното уреду-
вање, таа е објавена на
„ЈуТјуб“, така што ќе можете
да ја видите целата дебата ако
напишете во пребарувачот:
дијаспората за македонцките
работи. А. Д.

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? Пот-

ребни состојки се: модар пат-

лиџан - 4 килограми; печени

зелени пиперки - 4 килог-

рами; сончогледово масло -

литар; оцет - 150 до 200 ми-

лилитри; шеќер - 200 грама;

сенф - 150 грама; сол по

желба.

Подготовка: Испечете ги

модриот патлиџан и пипер-

ките. Оставете ги да се ола-

дат, па излупете ги и исчис-

тете ги пиперките од семето.

Мелете ги во мелница за

месо. Загрејте го маслото, а

потоа додадете мелена пи-

перка и модар патлиџан.

Пржете ги околу еден час и

половина. На крајот на

пржењето, додадете оцет,

сенф, сол и шеќер. Во завис-

ност од вкусот, додадете

оцет, некои сакаат рецептот

да биде повеќе кисел, а

други помалку. Изборот е

ваш.

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 излу-

пете на вообичаен начин.

Излупените и излупени пи-

перки заедно со модри пат-

лиџани се оставаат да се

исцедат преку ноќ. Следниот

ден, тие се мелат со помош

на мелница за месо. Ставете

го маслото во сад и загре-

вајте. Во загреаното масло

додадете мелена пиперка и

модар патлиџан. Испржете

го ајварот со постојано ме-

шање додека лажицата не

почне да остава трага. Кога

ќе се испржи ајварот, ста-

вете го во чисти, стерилизи-

рани и топли тегли.

АЈВАР НА ИЛИНА ОД „ИЛИНДЕН“ ЈАБУКА

Познато е дека најдобриот

ајвар се прави во Македо-

нија, а ајварот се прави

само од пиперка, масло, сол

и малку шеќер. Ние корис-

тиме средни пиперки. Из-

мијте ги пиперките добро,

избришете ги и ставете ги

да се печат. Печете ги добро

од сите страни, а потоа ста-

вете ги во вреќа да се исце-

дат преку ноќ.

Следниот ден излупете ја

и мелете ја исцедената пи-

перка на мелница. Кога ќе

завршите со мелење пи-

перки, малку намастете го

садот со масло, а потоа ста-

вете 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 за-

греаното 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 ви-

дите дното на садот. Поло-

вина час пред крајот на

пржењето, ставете ги тег-

лите во рерна на 100 сте-

пени да се загреат. Кон

крајот на пржењето дода-

дете сол и шеќер. Пријатно!



Ка ме ре су у на шим
жи во ти ма по о дав но
при сут не. И да ље,
ме ђу тим, ова област
ни је у пот пу но сти
закон ски по кри ве на.

Ни ко ла је увек го во рио ка ко
ње го ва же на „има очи и на ле -
ђи ма”. Ка да се спре мао на „слу -
жбе ни пут” с пет на е стак го ди -
на мла ђом са рад ни цом, ме ђу -
тим, ни је ми слио ка ко „су пер -
вид” ње го ве Ма ри је мо же да
до ба ци пар сто ти на ки ло ме та -
ра. И био је у пра ву.

Али оно што же ни не очи ни -
су мо гле са ме, ус пе ле су да ви -
де „по мо ћу” ка ме ра МУП-а Ср -
би је по ста вље них на гра нич ним
пре ла зи ма. А те ка ме ре у ре ал -
ном вре ме ну при ка зу ју ста ње
на гра ни ци. Да ствар бу де још
„за бав ни ја”, њима је мо гу ће при -
сту пи ти пре ко ин тер не та.

А те ка ме ре су за бе ле жи ле и
да тум и вре ме и ме сто на ко -
јем су њен муж Ни ко ла и ње -
го ва са рад ни ца оба вља ли ни -
ма ло по слов ну ко му ни ка ци ју
док су у ау то мо би лу че ка ли да
пре ђу у Ма ђар ску. И без об зи -
ра на то што тех нич ки ка па ци -
те ти ка ме ра ни су би ли од го ва -
ра ју ћи за при ме ну софт ве ра за
об ра ду би о ме триј ских по да та -
ка, Ма ри јин „софт вер за пре -
по зна ва ње ли ца” био је ви ше
не го до во љан да се Ни ко ла по
по врат ку ку ћи на ђе у не во љи.

Ка ме ре су у на шим жи во ти -
ма по о дав но при сут не. И да -
ље, ме ђу тим, ова област ни је у
пот пу но сти за кон ски по кри ве -
на. При ме ра ра ди, пи та ње ви -
део-над зо ра у стам бе ним згра -
да ма не уре ђу је ни је дан за кон.
Ни сам За кон о за шти ти по да -
та ка о лич но сти, као ма тич ни,
кров ни за кон у овој обла сти,
ни јед ном је ди ном од ред бом
не уре ђу је об ра ду лич них по -
да та ка гра ђа на пу тем ви део-
над зо ра уоп ште, па ни ви део-
над зо ра у стам бе ним згра дама.

По ли циј ске ка ме ре де лом су
по кри ве не За ко ном о по ли ци -
ји и За ко ном о еви ден ци ји и
об ра ди по да та ка у обла сти уну -
тра шњих по сло ва. И оне се мо -
гу ко ри сти ти за над зор јав них
по вр ши на у свр ху кон тро ле и
по ја ча не без бед но сти, кон тро -
лу са о бра ћа ја, кон тро лу јав ног
ре да и ми ра...

По след њих да на по Бе о гра -
ду мал те не ско ро све ве ће ули -
це, али и оне ма ње, до би ја ју
но ве ка ме ре. Сту бо ви са по две,
три, че ти ри ка ме ре ни чу го то -
во на сва ком ћо шку. Иа ко би -
смо по њи хо вом по зи ци о ни ра -
њу мо гли да за кљу чи мо ка ко
ће њи хо ва основ на на ме на би -
ти кон тро ла са о бра ћа ја, ни на
ка ме ра ма, ни на сту бо ви ма не
по сто ји би ло ка ква на зна ка ко
је за по ста вља ње тих ка ме ра и
упра вља ње њи ма за ду жен. А по
за ко ну то би тре ба ло да бу де

оба ве зно. Баш као што би, ако
су то ка ме ре Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва, на сај ту
МУП-а тре ба ло да бу де оба ве -
ште ње о то ме где се њи хо ве
ка ме ре све на ла зе.

Оно што, ме ђу тим, за ко ном
ни је ре гу ли са но, је сте упо тре -
ба софт ве ра за об ра ду би о ме -
триј ских по да та ка, од но сно, ла -
ич ки ре че но, софт ве ра за пре -
по зна ва ње лич но сти.

А упра во је то смер ко јим
МУП Ср би је же ли да иде у на -
ред ном пе ри о ду, на бав ком ка -
ме ра и од го ва ра ју ћих софт ве -
ра ко ји ће мо ћи да ау то мат ски
пре по зна и из дво ји, у ви ду фо -
то гра фи је и крат ког ви део-за -
пи са, лик сва ког ко њи ма бу де
сни мљен.

На про блем у овој обла сти
упо зо ра ва и по ве ре ник за за -
шти ту по да та ка о лич ност и
ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја
Ми лан Ма ри но вић.

– Ми има мо за кон ски основ
за ви део-над зор. По ли ци ја већ
спро во ди овај над зор и ту не -
ма ни че га спор ног. Про блем је
код си сте ма пре по зна ва ња ли -
ца и об ра де би о ме триј ских по -
да та ка. По сто је ћи за ко ни ни су
де фи ни са ли ову област. Су -
штин ски, овај си стем над зо ра
не би смео да се при ме њу је пре
до но ше ња за ко на ко ји ће ре гу -
ли са ти ту обла сти – на во ди Ма -
ри но вић за „Екс прес”.

Сре ћа је у то ме што МУП
тре нут но не ма ни тех нич ке мо -
гућ но сти да ко ри сти овај софт -
вер јер ка ме ре ко ји ма рас по -
ла же, по ред оста лог, не ма ју ни
до вољ но ви со ку ре зо лу ци ју да
би сни мак на чи њен њи ма мо -
гао да бу де об ра ђен од го ва ра -
ју ћим софт ве ром.

То је утвр дио и сам по ве ре -
ник ка да је ма ја про шле го ди -
не кон тро ли сао при ме ну си -
сте ма ви део-над зо ра ко јим
распо ла же МУП Ср би је.

Си ту а ци ја би се, ме ђу тим, мо -
гла про ме ни ти уко ли ко се ре а -
ли зу ју пла но ви и за на бав ку ви -
ше хи ља да мо дер ни јих ка ме ра,
чи ји ће за пи си мо ћи да се „про -
ву ку” и кроз софт вер за об ра ду
би о ме триј ских по да та ка. А све
то део је стра те ги је о ства ра њу
„па мет них гра до ва”, по угле ду
на, ре ци мо, Лон дон, ко ји би би -
ли по кри ве ни ка ме ра ма.

Уме сто хи ља ду ка ме ра, што
је број ко ји је нај че шће мо гао
да се чу је од зва нич ни ка, Бе о -
град би, на при мер, био по -
кри вен са 8.100 ка ме ра. Уз
2.500 ка ме ра ко је би би ле по -
ста вље не на јав ним ме сти ма,
по ли ци ја би рас по ла га ла са
још 3.500 по крет них ка ме ра,
1.500 ка ме ра ко је би би ле за -
ка че не за уни фор ме по ли циј -
ских слу жбе ни ка и још 600 ко -
је би се на ла зи ле на по ли циј -
ским ау то мо би ли ма.

МУП је сте, пре ма Ма ри но -
ви ће вим ре чи ма, у окви ру јед -
ног свог објек та већ по ста вио
си стем ко ји мо же да „пре по -
зна је ли ца”, као вид екс пе ри -
мен та, али, ка ко ка же, то се
још ниг де дру где не ко ри сти.

– Чи ни ми се да зва нич но
још ни су ни на ба ви ли од го ва -
ра ју ћи софт вер, али опре де ље -
ње је сте да се иде на про је кат
„па мет них гра до ва” – ка же
Мари но вић.

По дат ке о са мој на бав ци,
али и о то ме ко ли ко ка ме ра
МУП тре нут но ко ри сти, на жа -
лост, од Ми ни стар ства ни смо
до би ли, ни по сле ви ше од две
не де ље.

Ма ри но вић не ис кљу чу је мо -
гућ ност ни да је на не ки на чин
„по ву че на руч на” у ве зи с це -
лим про јек том. Слич не иде је
на и ла зе, на и ме, на про ти вље -
ња и у по је ди ним зе мља ма и
гра до ви ма Европ ске уни је (Не -
мач ка), где су од у ста ли од по -
ста вља ња слич ног си сте ма.

Мо гу ће је, с дру ге стра не, да
то има ве зе и са оним што је
пот пи са но у Ва шинг то ну по -
чет ком сеп тем бра, ка да се, по -
ред оста лог, Бе о град оба ве зао
да ће да „за бра ни упо тре бу 5Г
опре ме ко ју ис по ру чу ју не по у -
зда ни до ба вља чи у сво јим ко -
му ни ка ци о ним мре жа ма”, од -
но сно да ће та мо где је та ква
опре ма већ при сут на бла го вре -
ме но да је укло ни.

И ма да се ниг де не спо ми ње
да је у пи та њу опре ма из Ки не,
ви ше је не го ја сно да се ова од -
ред ба од но си упра во на ки не -
ску тех но ло ги ју ко ја, што опет
зва нич но ни је ре че но, тре ба да
„опа ме ти срп ске гра до ве”.

У це лој при чи бит не су две
ства ри: да ли су љу ди за рад ве -
ће без бед но сти спрем ни да се
од рек ну де ла при ват но сти, али
и ка ко спре чи ти мо гу ће зло у -
по тре бе. Уз то, кри ти ча ри про -
јек та „па мет них гра до ва” као
вр ло сна жан кон тра ар гу мент
ко ри сте упра во Ло но дон. Јер,
иа ко је глав ни град Ве ли ке Бри -
та ни је већ де це ни ја ма по кри -
вен си сте мом ви део-над зо ра,
то ни је спре чи ло те ро ри сте да
ју ла 2005. го ди не за не ко ли ко
ми ну та ак ти ви ра ју че ти ри бом -
бе (три у ме троу и јед ну у ау то -
бу су), уби ју 56 осо ба и ра не ви -
ше од 700 љу ди.

– Зло у по тре бе би се спре чи -
ле та ко што би се тач но зна ло
ко је и ка да при сту пио од ре ђе -
ном по дат ку. У пи та њу би био
ве о ма узак круг љу ди ко ји би
имао при ступ тим ин фор ма -
ци ја ма. А ако би до шло до „цу -
ре ња” у јав ност, што је да нас
че сто слу чај, тач но би мо гло

да се утвр ди ко је за то од го во -
ран – ка же за „Екс прес” по ве -
ре ник за за шти ту по да та ка о
лич но сти.

А све те ства ри, као и са ма
об ра да би о ме триј ских по да та -
ка, мо ра ле би да бу де ре гу ли -
са не за ко ном. За то већ по сто -
ји ви ше мо гућ но сти. Нај лак ша
би, пре ма Ма ри но ви ће вим ре -
чи ма, би ла из ме на и до пу на
по сто је ћег За ко на о по ли ци ји

и За ко на о еви ден ци ји и об ра -
ди по да та ка у обла сти уну тра -
шњих по сло ва. То би, ме ђу тим,
мо гло да бу де са мо де ли мич но
ре ше ње, јер би опет остао сег -
мент ка ме ра, ре ци мо по згра -
да ма и фир ма ма, чи ја упо тре -
ба не би би ла за кон ски по кри -
ве на.

Дру га ва ри јан та је до но ше -
ње по себ ног за ко на о ви део-
над зо ру ко ји би де таљ ни је уре -
дио це лу област.

Тре ћа, а мо жда и нај све о бу -
хват ни ја мо гућ ност би ла би из -
гла са ва ње за ко на о об ра дио би -
о ме триј ских по да та ка, ко ји би,
осим пи та ња об ра де по да та ка
при ку пље них ви део-над зо ром,
ре гу ли сао и об ра ду дру гих би -
о ме триј ских по да та ка, на при -
мер ДНК.

Док се то не до го ди, на рав -
но, оста ће нам да ве ру је мо да
МУП по сту па у скла ду са са да -
шњим за ко ни ма, да их не кр -
ши и не за о би ла зи.

Оста је, ме ђу тим, дру ги про -
блем. А то је да не по сто ји за -
кон ска ре гу ла ти ва ко ја би уре -
ди ла по ље по ста вља ња ка ме -
ра ко је ни су у над ле жно сти
МУП-а или аген ци ја за при -
ват но обез бе ђе ње. У прак си,

на и ме, скоро сва ко мо же да
ока чи ка ме ру где му је во ља и
да без ика кве до зво ле, док га
не ко не при ја ви или ухва ти,
сни ма јав не по вр ши не или
ком шиј ско дво ри ште.

Не по сто ји те ло, ин сти ту ци -
ја ко ја је за ду же на за из да ва ње
до зво ла за по ста вља ње ка ме -
ра, ни ти по сто ји ре ги стар у ко -
јем се на ла зе све мон ти ра не
ка ме ре а да ни су у над ле жно -
сти др жав них ор га на.

– Ве о ма је ва жно да ка ме ра
бу де по ста вље на та ко да по ље
ко је по кри ва бу де огра ни че но
на свр ху об ра де. Да кле, ако је
то ка ме ра на ула зу у згра ду,
она не би сме ла да сни ма улаз
пре ко пу та. Ако је не ко по ста -
вио ка ме ру та ко да она сни ма
и ком шиј ско дво ри ште, ње га
мо гу да при ја ве и по ве ре ни ку
за за шти ту по да та ка од лич но -
сти, али и по ли ци ји. Нај бо ље
би, на рав но, би ло да то ком -
ши је са ме ре ше, та ко што би
онај ко јег „по сма тра ју” за мо -
лио „по сма тра ча”, нај бо ље пи -
сме но, да то ви ше не ра ди –
об ја шња ва Ма ри но вић.

Исто пра ви ло тре ба ло би да
ва жи и за ка ме ре ко је по ста -
вља ју, на при мер, фир ме
испред сво јих згра да, јер оне
ни по сво јим ка рак те ри сти ка -
ма ни по по ло жа ју не тре ба
да слу же за „шпи ју ни ра ње”
запо сле них.

Све је то, на жа лост, за кон -
ски не у ре ђе но и оста вље но на

са вест и вас пи та ње оних ко ји
ка ме ре по ста вља ју.

Има ју, на рав но, ка ме ре и сво -
ју до бру стра ну. При ме ра ра -
ди, во зач „кан три ме на” ко ји је
ју ла 2014. го ди не убио мла ди -
ћа на Бран ко вом мо сту ло ци -
ран је у Ки ни упра во на осно ву
ви део-сним ка.

Сним ци би, та ко ђе, мо гли да
бу ду ве о ма ко ри сни у слу ча јеви -
ма по тра ге за не ста лим осо бама.

У од ре ђе ним си ту а ци ја ма
сним ци ка ме ра мо гу да бу ду
ко ри ште ни и као до каз на су -
ду. По треб но је, ме ђу тим, да
се на сним ку ја сно ви ди ме сто
до га ђа ја, као и та чан да тум и
вре ме ка да је ви део-за пис на -
стао, да ни је за му ћен...

У це лој при чи нај бит ни ји је,
ипак, људ ски фак тор, ко ји је
исто вре ме но и нај сла би ја ка -
ри ка. Јер, ка кве год да су тех -
нич ке мо гућ но сти си сте ма за
ви део-над зор, кључ је у ру ка -
ма оно га ко тим си сте мом ба -
ра та, ко ње го ве по дат ке ко ри -
сти, од но сно да ли то ра ди у
скла ду са за ко ном или про тив -
но ње го вим од ред ба ма. Си ту а -
ци ја се, на жа лост, ком пли ку је
ка да за ко на не ма.

М. Р. П. („Екс прес”)

ТЕМА БРОЈА
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Пр ва иде ја да се на пан че -

вач ким рас кр сни ца ма по -

ста ве ка ме ре за кон тро лу са -

о бра ћа ја ро ди ла се дав не

2013. го ди не, али та да ни је

ре а ли зо ва на, јер се ис по ста -

ви ло да је за опре му по тре -

бан знат но ве ћи из нос од

оног ко ји је Град из дво јио у

те свр хе.

У је сен 2018. ка ме ра ма

ко је бе ле же и про ла зак

кроз цр ве но и пре ко ра че ње

бр зи не „по кри ве на је” ра -

скр сни ца ули ца Све тог Са ве

(Ца ра Ду ша на) и Вој во де

Ра до ми ра Пут ни ка, код

глав не ау то бу ске ста ни це, а

под ви део-над зор је ста -

вљен и део Ули це Сте ва на

Шу пљик ца код шко ле „Иси -

до ра Се ку лић”.

На са мом кра ју про шле

го ди не Град Пан че во је ра с -

пи сао по ну де за ком плек сни

си стем ви део-над зо ра за

по кри ва ње уста но ва, шко -

ла, вр ти ћа и са о бра ћај ни ца

на ви ше на чи на и из ра зио

спрем ност да за то из дво ји,

за кључ но са 2021. го ди -

ном, ви ше од 140 ми ли о на

ди на ра.

Та да је са оп ште но да је

пла ни ра но да се мо ни то ринг

цен тар фор ми ра у згра ди По -

ли циј ске упра ве у Пан че ву.

По чет ком ове го ди не Град

је за 2,3 ми ли о на ди на ра

купио и пет но вих ка ме ра за

кон тро лу бр зи не во зи ла.

Ко ли ко је јав но сти по зна -

то, ка ме ра ко је би кон тро ли -

са ле про ла зни ке и зби ва ња

на ули ца ма не ма. Осим, на -

рав но, оних ко је слу же за

обез бе ђи ва ње по је ди них

обје ка та (ба на ка, про дав ни -

ца, јав них ин сти ту ци ја) и чи -

ји сним ци мо гу да по слу же

ис тра жним ор га ни ма у от -

кри ва њу по чи ни ла ца пре кр -

ша ја за ко на.

Ка ме ре у Пан че ву

Панчевачка улица под камерама

КОЛИКО КОРИСТИ А КОЛИКО ШТЕТЕ ИМАЈУ ГРАЂАНИ ОД ВИДЕО-НАДЗОРА УЛИЦА

КО ТО ТА МО СНИ МА
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Јед но од глав них пи та ња у Ср би ји на -
кон што је не дав но усво јен За кон о
из ме на ма и до пу на ма За ко на о за -
шти ти ста нов ни шта од за ра зних бо -
ле сти је сте – сла ви ти сла ву или не.
Дру штве ним мре жа ма кру же при че
ка ко по ли ци ја пре бро ја ва во зи ла у
дво ри шти ма и ци пе ле на кућ ним пра -
го ви ма, те упа да у ку ће и ис пи су је
ка зне, а глав на ди ле ма ме ђу на ро дом
је – је су ли те при че исти ни те и мо гу
ли за и ста да бу ду ка жње ни ако зо ву
љу де на сла ву или жур ку.

При том љу ди пот пу но за бо ра вља ју
на чи ње ни цу да је си ту а ци ја с ко ро -
на ви ру сом у овом тре нут ку то ли ко
озбиљ на да мо тив да оку пља ња од ло -
же за не ка бо ља вре ме на не тре ба да
им бу ду нов ча не ка зне, већ же ља да
са чу ва ју здра вље и жи во те бли жњих.

Да раз ја сни мо и ди ле му: тач но је да
мо же те би ти ка жње ни ако сла ви те
сла ву или пра ви те би ло ко је дру го
оку пља ње ви ше од пе то ро љу ди у за -
тво ре ном про сто ру.

Пре ци зни је, пре ма за ко ну ко ји је
сту пио на сна гу 13. но вем бра, нов ча -
ну ка зну од 50.000 до 150.000 ди на ра
до би ја вла сник ста на у ко ме је ор га -
ни зо ва но оку пља ње. У слу ча ју да је
реч о за ку пу ста на, као што је, ре ци -
мо, стан на дан, санк ци ју мо же сно -
си ти или вла сник или ор га ни за тор
оку пља ња.

Дво стру ки уда рац по џе пу

– Ако не по сто ји уго вор о за ку пу, вла -
сник ста на сно си од го вор ност по два
осно ва: пр во, за то што не ма та кав уго -
вор и ту се нов ча на ка зна кре ће од
500.000 до ми ли он и по ди на ра и,
дру го, због ор га ни зо ва ња оку пља ња с
ви ше од пет осо ба у за тво ре ном про -
сто ру, за шта је за пре ће на нов ча на
ка зна од 50.000 до 150.000 ди на ра.
Уко ли ко пак по сто ји уго вор о за ку пу,
он да ка зну мо ра да пла ти ор га ни за -
тор оку пља ња – об ја снио је за „Блиц”
Дра ган Пу ша ра, шеф је ди ни ца за ин -
спек ци ју при Ми ни стар ству др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра ве.

Он је об ја снио да ви си ну ка зне од -
ре ђу је су ди ја за пре кр ша је, и то, пре
све га, на осно ву то га да ли је реч о

пр вом пре кр ша ју или пре кр ша ју ко ји
се по на вља.

У ме ђу вре ме ну је око 1.100 ко му -
нал них ин спек то ра и 400 ко му нал -
них ми ли ца ја ца про шло обу ку о но -
вим овла шће њи ма ко ја су до би ли 13.
но вем бра, ка да су сту пи ле на сна гу
из ме не За ко на. У пр вим да ни ма ин -
спек то ри и ми ли цај ци су са мо из ла -
зи ли на те рен, ка ко би упо зо ри ли гра -
ђа не на пре кр ша је и да ли им са вет о
да љем по сту па њу. На кон обу ке је кре -
ну ло и ка жња ва ње.

Му дре од лу ке

– Про сла ви ли смо Аран ђе лов дан 21.
но вем бра. Ово је пр ви пут да смо сла -
ву обе ле жи ли без го сти ју, у кру гу по -
ро ди це и на рав но – уз све ћу, ко лач,
жи то и ви но. Су пру га и ја одав но
нисмо у цве ту мла до сти, а и ка жу да

смо у ри зич ној гру пи због ви со ког
при ти ска и дру гих здрав стве них про -
бле ма. Би ло је нео бич но ти хо, али
све ча но и ле по. До бро нам је до шла
ова лек ци ја: под се ти ли смо се да сла -
ва за пра во и не тре ба да бу де те ре -
вен ка уз пре те ри ва ње са ићем и пи -
ћем, већ оку пља ње око вред но сти,
иде а ла и ве ре ко је је за сту пао све ти -
тељ. У да на шње вре ме за бо ра ви ли смо
на то. Сви ко ји нам ина че до ла зе на
сла ву по зва ли су нас и че сти та ли, па
су би ли уз нас на тај на чин. Ва жно је
да смо жи ви и здра ви и да се чу ва мо
док ова по шаст не про ђе, а сла вља и
дру же ња ће би ти... – ка же наш су гра -
ђа нин Слав ко Рат ко вић.

Он до да је да ком ши је ко је би при -
ре ди ле не ко оку пља ње ни ка да не би
при ја вио.

– Жао ми је што по је ди ни љу ди
не раз у ме ју опа сност од ви ру са и
из ла жу се не по треб ном ри зи ку. Ми -
слим да не ки то чак ра де из ина та,
не схва та ју ћи да ти ме на но се ште ту
ни ком дру гом до се би и сво јим
ближњи ма. Па за ми сли те да се не ко
за ра зи и ства ри кре ну по злу! Не
само да би сте не ког но си ли на ду -
ши, већ би то мо гло да се схва ти и
као кривич но де ло ко је сте све сно
по чи ни ли. Ипак, сва ко је од го во ран
за сво је по ступ ке: ка ко они ко ји
органи зу ју та ква оку пља ња, та ко и
они ко ји на њих од ла зе – ка же
Ратковић.

За шта још мо гу да вас ка зне

Ина че, из ме на ма за ко на, по ред то га
што мо гу да вас ка зне због ова квих
оку пља ња, ко му нал ни ин спек то ри

(тури стич ки, еко ло шки, тр жи шни…)
и ко му нал ни ми ли цај ци мо гу да кон -
тро ли шу и ка жња ва ју не но ше ње ма -
ске или не по што ва ње фи зич ке дистан -
це у отво ре ном и за тво ре ном про сто -
ру. Они има ју овла шће ња да вам на
ли цу ме ста на пи шу ка зну од 5.000
ди на ра ако у за тво ре ном про сто ру не
но си те ма ску или не по шту је те про -
пи са ну дис тан цу.

Та ко ђе, град ски ко му нал ни ин -
спек тор или ко му нал ни ми ли ца јац
мо же да од ре ди ка зну прав ном ли цу
уко ли ко, при ме ра ра ди, у уго сти тељ -
ском објек ту не по сто ји до во љан раз -
мак из ме ђу сто ло ва или у од но су на
ква дра ту ру има ви ше го сти ју не го
што је до зво ље но. Нов ча не санк ци је
за прав на ли ца се кре ћу од 50.000
до 300.000 ди на ра.

Кра јем ок то бра по но во је на сту пи ла
кри за због ко ви да 19. Ка ко је и би ло
оче ки ва но с до ла ском зи ме, епи де -
ми ја ове за ра зне бо ле сти по че ла је
на гло да бу ја. Бол ни це су пу не, све је
ви ше бо ле сних, а де ша ва се и оно нај -
го ре – љу ди уми ру.

Ове не де ље су гра ђа ни су нам ре -
кли уви ђа ју ли раз ли ке из ме ђу овог
епи де миј ског та ла са и оног прет ход -
ног, као и да ли сма тра ју да би нам у
овом тре нут ку ко ри сти ло уво ђе ње по -
ли циј ског ча са.

ИВА НА ПЛЕ ЈИЋ, тр го вац:
– Кад би смо зна ли ка ко да се за -

шти ти мо, не би смо се раз бо ле ва ли...
Ни сам про тив за бра не кре та ња. Али
мо ра мо да жи ви мо, пу ту је мо град ским
пре во зом, иде мо на по сао... Пот пу на
за бра на, то ком но ћи ре ци мо, океј је.

ТА ТЈА НА РИ СТОВ СКИ, 
рад ни ца у пре хра ни:

– Ми слим да не што мо ра да се ура -
ди, не што ја че од ово га што је сад на
сна зи, ина че... Си ту а ци ја је ло ша. И
ја бих нај ви ше бих во ле ла да ни че га
не ма од све га у ве зи с ко ро ном, али...

Би ло нам је те шко ка да смо би ли за -
тво ре ни, али од де вет са ти уве че па
до пет ују тру је из др жи во. Ипак је
нај ва жни је да бу де мо здра ви. Ја сам
за то да се уве ду стро же ме ре.

ЗО РИ ЦА ЗУ БАЦ, пред у зет ни ца:
– Ни сам то ли ко за за бра ну, сва ко

мо же се бе да санк ци о ни ше. Сва ко
тре ба да зна шта је нај бо ље за соп -
стве ну без бед ност. Ме ни је де те у Гим -
на зи ји и то ми је ве ћи про блем. Шко -
ле ни су пре шле на он лајн на ста ву, а
ве ли ки је број но во за ра же них. То је
озби љан про блем. Али о са мој за бра -
ни не ми слим ни шта, слу шам ле ка -
ре, ка ко они ка жу. Си ту а ци ја за и ста
ни је бе за зле на, а ја се пла шим нај ви -
ше за де цу. Ја сам за све ме ре ко је су
по треб не да би се за ра за спре чи ла.

ЉУ БИ ША ФИ ЛИ ПО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја ни сам из ла зио три ме се ца. Ни -

је ми би ло те шко, шта да ра ди мо. Та -
кве су окол но сти. Нај бит ни је је здра -
вље, ту не ма пи та ња. Ово мо ра што
пре да се за вр ши, да се спре чи да ље
ши ре ње ин фек ци је. Ме ни је по треб на
опе ра ци ја про ста те, а не мо гу да је

зака жем већ пет ме се ци. Исто та ко,
кад сам био бо ле стан, Хит на по моћ
ни је хте ла да до ђе, не го сам мо рао да
зо вем ко вид бол ни цу. Из ле чио сам се.
На кон то га је тре ба ло да идем на опе -
ра ци ју, али ево до че ка ли смо дру ги
та лас ко ро не. За то је ва жно да се при -
др жа ва мо свих ме ра, ка ко би смо што
пре иза шли из ово га. На жа лост, на -
род не по шту је ме ре, ви дим то и сам.

НИ КО ЛА МУ ТАВ ЏИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Ако је си ту а ци ја та ква да баш мо -
ра да се уве де по ли циј ски час, у ре ду.
Али ина че, по мом искре ном ми шље -
њу, ни сам за то. Овај ви рус ре ме ти
нор ма лан рад љу ди. Не бо јим се пре -
те ра но за сво је здра вље, она ко.

ЂУ РА БА ЛАН, рад ник:
– Ни сам за за бра ну. Да ли се пла -

шим за сво ју без бед ност? А шта мо же
чо век ту да ура ди? Не мо же мо да спре -
чи мо да се раз бо ли мо. Не знам шта
ви ше да слу шам, да гле дам, чи там,
ко ме да ве ру јем. У мо јој око ли ни ни је
би ло слу ча ја обо ле лих од ко ви да 19.

Је ле на Ка та на

Љ. ФИЛИПОВИЋЗ. ЗУБАЦ Н. МУТАВЏИЋ Ђ. БАЛАНТ. РИСТОВСКИИ. ПЛЕЈИЋ

НАША АНКЕТА

ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА ДО НЕ ЛЕ ДИ ЛЕ МЕ

АКО ЗО ВЕ ТЕ ЉУ ДЕ НА СЛА ВУ, НАЈ ГО РА
КАЗНА КО ЈА МО ЖЕ УСЛЕ ДИ ТИ НИ ЈЕ НОВ ЧА НА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу је „Елек тро вој во ди на”,
због пла ни ра них ра до ва на елек -
трич ној мре жи, у пе так, 27. но вем -
бра, од 8 до 10.15, без стру је ће оста -
ти Ули ца про те Ва се Жив ко ви ћа 2,
4, 6, 8 и 10 и Ус пен ски храм (Ули ца
Ди ми три ја Ту цо ви ћа 8).

У по не де љак, 30. но вем бра, од 9 до
14 са ти, стру је не ће има ти део Спољ -
но стар че вач ке ули це од Ули це Ол ге
Пе тров до Ули це Ђу ре Ни ко ла је ви ћа
и део Ули це Ол ге Пе тров од Ули це
Ма ре Ман дић до Спољ но стар че вачке.
Истог да на, од 8.30 до 10.30, на на па -
ја ње елек трич ном енер ги јом не тре -
ба да ра чу на ју ста нов ни ци Кара ђор -
ђе ве ули це од бро ја 40 до бро ја 48.

У уто рак, 1. де цем бра, од 8.30 до
10 са ти, стру је не ће има ти пар на
стра на Ули це вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка од бро ја 20 до Ули це Ми ло ша
Тре бињ ца, као и од бро ја 25 до 33,
за тим део Ули це ца ра Ду ша на од
Ули це вој во де Ра до ми ра Пут ни ка до
Ули це 6. ок то бра и део Ули це др Све -
ти сла ва Ка са пи но ви ћа од Ули це цара
Ду ша на до Ули це Ми ло ша Тре бињца.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на. О на ја ва -
ма евен ту ал них до дат них ра до ва и
при вре ме ној об у ста ви ис по ру ке елек -
трич не енер ги је мо же те се сва ко -
днев но ин фор ми са ти на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је ви ше 
де ло ва Пан че ва

Ко има пра во на нов ча ну
на кна ду по пре стан ку

радног од но са?

Ма ска ра да

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Мно ги љу ди чи тав жи вот про ве ду
под ма ска ма. Јед ну ма ску но се код
ку ће пред де цом, дру гу пред су пру -
жни ком, тре ћу ста ве кад по ђу на
по сао, под че твр ту се са кри ју кад су
у дру штву, пе ту ко ри сте на ро ди -
тељ ском са стан ку, ше сту у јав ном

пре во зу... Ко ли ко си ту а ци ја, то ли -
ко уло га.

Ме ђу тим, тек ка да пад ну ма ске,
па чак и оне хи рур шке за јед но крат -
ну упо тре бу, ја сно се ви ди ко смо,
шта смо и ка кви смо. Овај при мер с
фо то гра фи је то са вр ше но до ка зу је.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ СТЕ ЗА УВО ЂЕ ЊЕ ЗА БРА НЕ КРЕ ТА ЊА?

Ви рус се ши ри као во де на бу ји ца

Чи та лац из Ка ча ре ва по ста вио је пи -
та ње има ли пра во на нов ча ну на -
кна ду на кон што је до био от каз на
по слу. У На ци о нал ној слу жби за за -
по шља ва ње и на пор та лу „е-Упра ва”
на ту те му ка жу сле де ће.

Ако се на еви ден ци ју не за по сле -
них при ја вљу је те по сле пре стан ка
рад ног од но са од но сно пре стан ка оси -
гу ра ња, до би ће те упут за под но ше ње
зах те ва за нов ча ну на кна ду. Зах тев
ће за вас, по пра ви лу, по пу ни ти запо -
сле ни у На ци о нал ној слу жби за запо -
шља ва ње (НСЗ), у елек трон ској фор -
ми. Том при ли ком до би ће те ин фор -
ма ци је о до ка зи ма ко је тре ба при ло -
жи ти, као и до ка зи ма ко је НСЗ мо же
при ба ви ти по слу жбе ној ду жно сти.

Пра во на нов ча ну на кна ду мо же -
те оства ри ти:

• ако сте се у ро ку од 30 да на од
да на пре стан ка рад ног од но са од но -
сно пре стан ка оси гу ра ња при ја ви ли
на еви ден ци ју не за по сле них и под -
не ли зах тев за нов ча ну на кна ду;

• ако сте би ли оси гу ра ни за слу чај
не за по сле но сти нај ма ње 12 ме се ци
не пре кид но или с пре ки ди ма у по -
след њих 18 ме се ци; не пре кид ним
оси гу ра њем сма тра се и пре кид оба -
ве зног оси гу ра ња кра ћи од 30 да на;

• ако прет ход ни рад ни од нос ни је
пре стао ва шом во љом или кри ви цом.

Ако вам је рад ни од нос пре стао
ва шом во љом (от ка зом или спо ра -
зу мом с по сло дав цем) или кри ви -
цом, или сте се опре де ли ли за от -
прем ни ну из бу џе та Ре пу бли ке Ср -
би је, у по ступ ку ре ша ва ња ви шка за -
по сле них у из но су ко ји је ви ши од

из но са ко ји би вам ваш по сло да вац
ис пла тио пре ма За ко ну о ра ду, не
мо же те оства ри ти пра во на нов ча ну
на кна ду. Нео п ход но је да по но во бу -
де те оси гу ра ни ми ни мал но 12 ме -
се ци не пре кид но или с пре ки ди ма у
по след њих 18 ме се ци да би сте мо -
гли да оства ри те пра во у не кој сле -
де ћој не за по сле но сти.

Нов ча на на кна да при па да не за -
по сле ном од на ред ног да на од да на
пре стан ка оба ве зног оси гу ра ња, ако
се при ја ви и под не се зах тев НСЗ-у у
ро ку од 30 да на од да на пре стан ка
рад ног од но са или пре стан ка оси гу -
ра ња. Ако зах тев под не се по ис те ку
на ве де ног ро ка, нов ча на на кна да
при па да са мо за пре о ста ло вре ме од
да на под но ше ња зах те ва. Пра во на
нов ча ну на кна ду не мо же да оства -
ри не за по сле ни ако зах тев под не се
по ис те ку ис плат ног пе ри о да за ко је
би пра во на нов ча ну на кна ду при -
па да ло по за ко ну. У рок за под но -
ше ње зах те ва не ра чу на се вре ме за
ко је је не за по сле ни по про пи си ма о
здрав стве ном оси гу ра њу био при -
вре ме но спре чен за рад.

КО МЕ ДА ПРИ ЈА ВИ ТЕ НЕО Д ГО ВОР НО ПО НА ША ЊЕ?

– Уко ли ко ви де или чу ју жур ку,

сла ву или би ло ка кво дру го оку -

пља ње ви ше од пе то ро љу ди у за -

тво ре ном про сто ру, гра ђа ни то мо -

гу да нам при ја ве пу тем је дин стве -

ног кон такт-цен тра Kоординационе

ко ми си је за ин спек циј ски над зор.

Мо гу да по пу не он лајн фор му лар

на сај ту inspektor.gov.rs или да по -

зо ву број 011/63-50-322. Нај бо ље

би би ло да оста ве сни мак, фо то -

гра фи ју или тон ски за пис пре кр -

ша ја, ка ко би смо има ли ма те ри јал -

ни до каз и сма њи ли ри зик од ла -

жних при ја ва – на гла сио је Дра ган

Пу ша ра.



Ство ре ни усло ви за
рав но мер но ни ца ње

Стр на жи та ва жна и
због пло до ре да

Ми ну ла се тва стр них жи та у
ју жно ба нат ском ре ги о ну успе -
шно и блaговремено је оба вље -
на до кра ја ок то бра на ви ше од
се дам де сет од сто по вр ши на.

Струч њак за ову област Бог -
дан Га ра ле јић, ко ји ра ди као
са вет ник за ра тар ство и по вр -
тар ство у По љо при вред но-са -
ве то дав ној слу жби Ин сти тут
„Та миш”, на во ди да је ове го -
ди не због ки шног сеп тем бра и
ок то бра и по тре бе да се ку ку -
руз с ма њом вла гом ускла ди -
шти у си ло се и под на скла ди -
шта, се тва свој нај ве ћи за мах
до жи ве ла тек од 15. ок то бра.

– Ове је се ни су ро ко ви за тај
ва жан по сао по ме ре ни до сре -
ди не но вем бра. Ако је по сма -
тра мо на осно ву ка рак те ри сти -
ка зе мљи шта, се тва на обо ди -
ма Де ли блат ске пе шча ре за вр -
ше на је ра ни је у од но су на По -
та миш је и ду нав ску ли ни ју.
Ипак, по вољ ни усло ви вла жно -
сти зе мљи шта и уме ре но то -
пла је сен с ма њим, а уче ста ли -
јим ко ли чи на ма па да ви на омо -
гу ћи ли су рав но мер ни је ни ца -
ње све га што је по се ја но – на -
во ди Га ра ле јић.

Пра ти ти упу те стру ке

Ове го ди не је, ка ко он ка же,
ак це нат био на ко ри шће њу де -
кла ри са ног се ме на и по да та ка
с де кла ра ци је о ква ли те ту се -
ме на у ве зи с тре бо ва њем од -
го ва ра ју ће ко ли чи не се ме на,
ка ко сма ње ни број би ља ка не
би до вео до ни жег при но са.

– Јед но став но, ко ри шће њем
по да та ка о кли ја во сти и чи сто -
ћи се ме на до би ја ла се ње го ва
упо треб на вред ност, ко јом се,
за јед но с ко ри шће њем пре по -
ру ке о бро ју зр на по ме тру ква -
драт ном, за да ту сор ту, и ма се
1.000 зр на (у гра ми ма), до ла -
зи ло до ко ли чи не се ме на по
хек та ру, то јест – нор ме се тве.
Ако не ко про чи та у ка та ло гу
за не ку сор ту да се се је 120–
130 ки ло гра ма по ка та стар ском
ју тру и то ли ко по ру чи, не ко -
ри сте ћи по дат ке с де кла ра ци -
је о ква ли те ту се ме на, он је,
нај че шће, тре бо вао ма ње се ме -
на и са мим тим по чет ни број
би ља ка је ма њи. Ове је се ни, на
осно ву пре гле да них де кла ра -
ци ја, ни јед на сор та ни је има ла
нор му се тве ма њу од 135 кг/кј
од но сно 236 кг/ха. Са ве то ва но
је да се во ди ра чу на о из бе га -
ва њу та њи ра ња у усло ви ма пре -
вла же но сти зе мљи шта и да се
са че ка да се оно про су ши. Ва -
ља ње је би ло нео п ход но уко -
ли ко је сле дио ду жи пе ри од
без ки ше, а ка да је би ло ви ше
па да ви на, ра та ри ма је скре ну -
та па жња да па да ви не мо гу да
са би ју зе мљи ште и до при не су
бр жем бу бре њу и ни ца њу.

Онима ко ји су ко ри сти ли не -
де кла ри са но се ме и има ли пи -
та ња о нор ми се тве су ге ри са но
је да ура де утвр ђи ва ње кон -
трол не кли ја во сти – на во ди овај
по љо при вред ни ин же њер.

Га ра ле јић ис ти че да је у овом
ва жном по слу нај зна чај ни ји
чи ни лац  рок се тве, ко ји је за
на ше под руч је из ме ђу 5. и 30.
ок то бра.

– Има го ди на ка да су но вем -
бар ски ро ко ви, по сле пр ве де -
ка де, па чак и ро ко ви се тве по -
чет ком де цем бра да ли ста бил -
не при но се. То је за ви си ло од
ме те о ро ло шких при ли ка то ком

зи ме и про ле ћа. Сор те су та ко -
ђе бит не. Не ки про из во ђа чи
као чи ни о це ода би ра по сма -
тра ју и из глед – ви си ну, клас,
лист за ста ви чар и, на рав но,
при нос. Сор те ни су уни вер зал -
не за све ре јо не, али те раз ли -
ке на ди ла зе по тре бе тр го ви не
да се оства ри про фит, што не
зна чи да ће то до не ти ве ћу за -
ра ду и са мим про из во ђа чи ма.
До ступ ним огле ди ма, као и у
окви ру на шег Да на по ља ози -
мих стр них жи та, да је мо до -
вољ но ин фор ма ци ја да про из -
во ђач од лу чи ко је ће сор те има -
ти на сво јим по љи ма. Уз ово је
ве о ма ва жно да се оне раз ли -
ку ју и по по тре ба ма за азот -
ним ђу бре њем и сво јим ка рак -
те ри сти ка ма от пор но сти на

боле сти. Све ово је до ступ но
про из во ђа чи ма кроз рад Са ве -
то дав ног сек то ра и Ре ги о нал -
ног цен тра Прог но зно-из ве -
штај не слу жбе у за шти ти би ља
АПВ из ПСС „Ин сти ту та Та -
миш” – апо стро фи ра струч њак.

Бит на и ре дов на при хра на
азо том

Он на во ди и да је од по чет ка
но вем бра оба вље на за шти та на
усе ви ма ози ме пше ни це и јеч -
ма због при су ства биљ них ва -
ши, ци ка да и дру гих ште то чи -
на ко је су пре но си о ци ви ру са
на мла де биљ ке.

– Оно што сле ди на кон зи ме
је при хра на азо том и увек се
пре по ру чу је да се ура ди Нмин
ана ли за, ко ли чи на ла ко при сту -
пач ног ми не рал ног азо та у зе -
мљи шту, на осно ву ко је се да је
пре по ру ка о ко ли чи ни нео п -
ход ног ђу бри ва. По ред ове кла -
сич не ме то де, у упо тре би су и
сен зор ске ме то де ме ре њем
NDVI вред но сти или ко ри шће -
ње Н-те стер сен зо ра. За пр ву
при хра ну увек пре по ру чу је мо
да се иде са 50–60 кг/ха азо та,
а да се пре дру ге при хра не оба -
ве ме ре ња. При хра на по чи ње
у дру гој по ло ви ни фе бру а ра,
ла ко до ступ ним об ли ком азо та,
амо ни јач но-ни трат ним, уз утвр -
ђи ва ње по чет ка ве ге та ци је би -
ља ка, ка ко би од мах мо гле да

га ко ри сте. Ђу бре ње азо том „на
ре зер ву” – јед ном све и по сле
ни шта  – не по сто ји, ако се зна
да је азот по кре тљив и у не ко -
ли ко да на се мо же де си ти да
ни је до сту пан за биљ ке – ка же
Га ра ле јић.

По зна то је и да су стр на жи -
та од лич ни пре ду се ви дру гим
га је ним биљ ка ма, док се би
нису...

– Нео п ход ни су, јер код уља -
них биљ них вр ста пра ве тај
раз мак од бар две го ди не од
по нов не се тве, што је по себ но
ва жно за сун цо крет, код ко јег
тај раз мак ни је до во љан и мо -
же се де си ти да се с вла жни -
јим про ле ћи ма раз ви ју бо ле -
сти ста бла и гла ве ко је ути чу
на при нос. То про из во ђа чи до -
бро зна ју, али и да ље не по -
шту ју пло до ре де и др же се дво -
по ља: ку ку руз – сун цо крет, што
ни је до бро. У пло до ре ду се вр -
ло ла ко упра вља чи шће њем
пар це ла од ко ро ва, на ро чи то
са да с по ја вом то ле рант но сти
ко ро ва на хер би ци де. На ду жи
пе ри од не по сто ја ња пло до ре -
да гу би се мно го, што нај че -
шће мно ги не при зна ју. Тр го -
ви на је на пр во ме сто ста ви ла
при нос, што је нај по губ ни ји
циљ сва ког про из во ђа ча. Ко -
ли ко је оста ло нов ца за да љу
про из вод њу, жи вот по ро ди це
и вра ћа ње кре ди та, о то ме се
во ди ра чу на, али је пи та ње ко -
ли ко пре ци зно. На ро чи то ка -
да са ми ра чу на те, су бјек тив -
ност вас при ка зу је као не ког
ко је за ра дио ве ли ки но вац. Не
тре ба за бо ра ви ти да се од те
про из вод ње жи ви – почев од
на бав ке ре про ма те ри ја ла за но -
ву про из вод њу, пре ко ку по ви -
не хра не, обу ће, оде ће, до пла -
ћа ња при сти глих ра чу на, кре -
ди та и од мо ра це ле по ро ди це.
Код нас је нај ве ћи број по љо -
при вред них га здин ста ва стопро -
цент но у по љо при вреди и ве о -
ма је ма ло оних којима је то,
ре ци мо, хо би – закљу чује са -
ве то да вац Ин сти ту та „Та миш”.

Петак, 27. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО
Многи ратари и даље не поштују плодореде и држе се двопоља:
кукуруз – сунцокрет, што није добро на дуже стазе.

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

ОБРИ СИ СЕ ТВЕ ОЗИ МИХ УСЕ ВА У НА ШЕМ РЕ ГИ О НУ

ПШЕ НИ ЦЕ БИ ТРЕ БА ЛО ДА БУ ДЕ ДО ВОЉ НО

ПО СЕ ЈА НО ГО ТО ВО СВЕ ШТО ЈЕ ПЛА НИ РА НО

Пре ма ре чи ма Бог да на Га -

ра ле ји ћа, по вр ши не у на -

шем ре ги о ну под ве де не под

ора ни це из но се 151.870

хек та ра.

– У тра ди ци ји ов де ози ма

пше ни ца ни ка да ни је за у зи -

ма ла ви ше од 12 до 15 од -

сто, тј. 18.200 до 22.800

хек та ра, док на дру га стр на

жи та от па да око 3.000 хек -

та ра. Сма тра мо, на осно ву

до са да шње про це не с те ре -

на, да је од пла ни ра них

19.000 хек та ра под ози мом

пше ни цом по се ја но 18.200

хек та ра, од но сно око 93 од -

сто. Ако по сма тра мо про се -

чан при нос у по след њих де -

сет го ди на, ко ји се кре ће не -

што из над се дам то на по хек -

та ру, ово је са свим до вољ но

да за до во љи по тре бе тр жи -

шта – ис ти че овај струч њак.

До лов ци у озбиљ ним пен зи о -
нер ским го ди на ма – Слав ко
Мар ко вић и Жив ко Нов ко вић,
ко ји се бе на зи ва ју в. д. (ве чи -
ти до жи вот ни) омла дин ци, не -
дав но су, за јед но с ди рек то -
ром До ма кул ту ре Ми ро сла -
вом Пр ву љем, по се ти ли три -
на е сто чла ну по ро ди цу Ми ло -
ва нов из До ло ва, ка ко би им
по кло ни ли ико ну Све тог Луке.

До ла зак у ову ку ћу, у ко јој
жи ве ро ди те љи с је да на е сто -
ро де це, ини ци рао је по ме ну -
ти Слав ко са иде јом да им се
по кло ни сли ка за срећ но усе -
ље ње у но ву ку ћу, ко ју је из -
гра ди ла про дук ци ја ТВ еми -
си је „Kућа од ср ца”.

Дом кул ту ре је уче ство вао
у на бав ци сли кар ског ма те -
ри ја ла, а ико ну је на сли као
ет но-сли кар из До ло ва Жив -
ко Нов ко вић.

Тре ба на по ме ну ти да су у
из град њи ку ће во лон тер ски уче -
ство ва ли и ме шта ни, а ме ђу
њи ма је је дан од нај вред ни јих
био упра во в. д. омла ди нац
Слав ко Мар ко вић, упр кос томе
што има већ се дам де сет година.

– У во лон ти ра њу сам чак
био је дан од „мла ђих”. Сто га
по ру чу јем при пад ни ци ма
мла ђих ге не ра ци ја да се ак -
тив но укљу че у по ма га ње ком -
ши ја ма и дру гим љу ди ма ко -
ји ма је то по треб но, јер је
људ ски по ма га ти, а сва ко учи -
ње но до бро де ло вра ћа се до -
брим – ка же Мар ко вић.

Ба нат ски Бре сто вац: ВП „Та -
миш –Ду нав” пре ба цио је ба -
гер ко ји чи сти при о ба ље на
део По ња ви це по знат као „код
Бу га ра”. Офар ба не су сте пе -
ни це и ге лен де ри у ход ни ку

До ма кул ту ре. ЈКП „Kомбрест”
на ме ра ва да за поч не сад њу
др ве ћа од сле де ће не де ље.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре пла ни ра да у то ку на -
ред не две не де ље за ме ни ра -
све ту уну тар и ис пред згра де:
пре све га ре флек то ре ко ји су
по ква ре ни, као и це ло куп но
осве тље ње у га ле ри ји До ма
кул ту ре. Та мо ће по ста вља -
њем то пло бе лих ре флек то ра
у ве ли кој ме ри би ти омо гу -
ће на бо ља ви дљи вост ка да је
реч о из ло жба ма сли ка. Пе -
ти на уче ни ка основ не шко ле
по ха ђа он лајн на ста ву.

До ло во: У то ку је кре че ње из -
ло жбе ног про сто ра у згра ди
До ма кул ту ре, ко ји ће се ве ро -
ват но зва ти Га ле ри ја „Ва си ца”.
Че тр на е сто го ди шњем Да ни лу
Де ду љу, ко ји бо лу је од опа ког
ту мо ра аб до ме на, и да ље је
хит но по треб на фи нан сиј ска
по моћ, а сви љу ди до бре во ље
то мо гу да учи не упла том на
те ку ћи ра чун 200-122980332-
78 (Та ња Де дуљ, Са ве Kова че -
вића 59, 26227 До ло во).

Гло гоњ: За вр ше но је чи шће -
ње де по ни је гра ђе вин ског ма -
те ри ја ла на обо ду Утрин ске
ули це. Ме сна за јед ни ца је пре -
да ла пред лог за пре на ме ну
сред ста ва у окви ру свог фи -
нан сиј ског пла на, што би тре -
ба ло да бу де усво је но на на -
ред ној сед ни ци град ске скуп -
шти не. По ла зни ци кур са ру -
мун ског је зи ка, ко ји ор га ни -
зу је Кул тур ни цен тар „Ин фи -
ни тум”, до бро су се по ка за ли

на он лајн так ми че њу из по -
зна ва ња оп ште кул ту ре ко је
је при ре ди ла ор га ни за ци ја из
ру мун ског Ја ши ја.

Ива но во: Уче ни це осмог раз -
ре да Мар ти на Ву ко вић и Ва -
ња Јар ко вач ки над ме та ле су
се у су бо ту, 21. но вем бра, на
Ме ђу на род ном так ми че њу из
стра них је зи ка под на зи вом
„Willkommen” у по зна ва њу ен -
гле ског је зи ка и до би ле ве ли -
ки број по е на.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца и
ЈКП „Ком брест” на ме ра ва ју
да по ста ве два де сет кан ти за
сме ће на раз ли чи тим ло ка -
ци ја ма, а у пла ну је и сад ња
је се њег цве ћа на глав ном пла -
тоу у цен тру се ла.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре и шко -
ла су за уче ни ке ни жих раз -
ре да 18. но вем бра у про сто ру
До ма омла ди не при ре ди ли
про мо ци ју књи ге „Со фи ји не
му дро ли је са Мар ком
Kраљевићем” ау тор ке Алек -
сан дре Ми хај ло вић из Пан -
че ва. Из ло жба сли ка Је ле не
Бад ње вац Ри стић из Пан че -
ва, ра ђе них тех ни ком уље на
плат ну, отво ре на је у ор га ни -
за ци ји До ма кул ту ре у уто -
рак, 24. но вем бра, у Све ча ној
са ли Ме сне за јед ни це и мо же
се по гле да ти рад ним да ни ма
од 10 до 15 са ти, уз при ме ну
пре по ру че них ме ра за шти те.

Омо љи ца: Окон ча ни су ра -
до ви на ас фал ти ра њу ули ца
Де сан ке Мак си мо вић, Жи ки -
це Јо ва но ви ћа Шпан ца, Јо си -
фа Пан чи ћа, Про ле тер ске и
Авал ске, а пре о ста ла је још
са мо За дру жна, на ко јој је већ
по ста вље на ри зла.

Стар че во: На кон по прав ке ас -
фалт не под ло ге у Ули ци ке -
сте но ва, Ви но град ској, Вој во -
ђан ској и Про лет њој ули ци,
као и у де лу Ба штен ске, сле ди
уре ђе ње бан ки на, то јест изјед -
на ча ва ње иви це ко ло во за са
окол ним те ре ном, а на не ким
де о ни ца ма у овим ули ца ма би -
ће уре ђе на и ка нал ска мре жа.
У то ку је са на ци ја бал ко на на
згра ди До ма кул ту ре.

Месне актуелности

ХУ МА НИ ДО ЛОВ ЦИ ЗА ПО РО ДИ ЦУ МИ ЛУ ТИ НОВ

В. д. омла дин ци на делу

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

УС ПЕ СИ ОСНОВ НЕ ШKОЛЕ „МО ША ПИ ЈА ДЕ”

Ива нов ча ни ма иду је зи ци
Уче ни ци и на став ни ци ива но -
вач ке ОШ „Мо ша Пи ја де” у по -
след ње вре ме по сти жу за па же -
не ре зул та те.

Та ко су се у су бо ту, 21. но -
вем бра,  осма ки ње Мар ти на
Ву ко вић и Ва ња Јар ко вач ки на
Ме ђу на род ном так ми че њу из
стра них је зи ка под на зи вом
„Willkommen” над ме та ле у по -
зна ва њу ен гле ског је зи ка и
оства ри ле ви сок број по е на.

Пре ма ре чи ма њи хо ве мен -
тор ке и на став ни це Та тја не Тај -
дић, због ве ли ког бро ја уче сни -
ка ко нач на ранг-ли ста оче ку је
се кра јем де цем бра, а на осно -
ву ре зул та та мла де Ива нов чан -
ке има ју ве ли ке шан се да про -
ђу у фи на ле. Ина че, ово је осмо

так ми че ње, ко је је овог пу та
због не ста бил не епи де ми о ло -
шке си ту а ци је одр жа но он лајн,
уз уче шће уче ни ка, по ред
Србије, из још се дам зе ма ља:
Црне Го ре, Се вер не Ма ке до ни -
је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го -
ви не, Ру му ни је, Ма ђар ске и
Вијет на ма.

Пре то га је, по чет ком но -
вем бра, по ме ну та про фе сор -
ка ен гле ског је зи ка, Та тја на
Тај дић, за јед но с ко ле ги ни -
цом Је ле ном Мр кић, ко ја пре -
да је срп ски је зик и књи жев -
ност, за у зе ла дру го ме сто на
кон кур су „Час за углед”, ко ји
већ шест го ди на за ре дом орга -
ни зу је Из да вач ка ку ћа „Едука”
из Бе о гра да.

На гра да им је при па ла за
рад: Ви ли јам Шек спир „Ро мео
и Ју ли ја” / Life and kulture: Wil-
liam Shakespeare „Romeo and
Juliet”.

Оне су овај углед ни ин тер ди -
сци пли нар ни би лин гвал ни час
одр жа ле пред уче ни ци ма осмог
раз ре да, а он ће би ти об ја вљен
и у збор ни ку „Час за углед”.

Сетва обављена благовремено

С једног од угледних часова

Живко и Славко с Драганом,
главом породице Милутинов
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Гор да на Гру јић, вас пи тач

де це ја сле ног уз ра ста

КЊИ ГА: У хлад ним да ни ма
ко ји нас оче ку ју мо ја то пла
пре по ру ка је са га о Но вом
Зе лан ду Са ре Ларк. Се ри јал
се са сто ји из три де ла: „У зе -
мљи бе лог обла ка”, „Пе сма
Ма о ра” и „Зов ки ви ја”. То је
око две хи ља де сто стра на пу -
то ва ња по Но вом Зе лан ду.
Две же не раз ли чи тог ста ле -
жа на пу шта ју сво је зе мље и
кре ћу у по тра гу за бо љим жи -
во том. Пу то ва ње па ро бро дом
ду го шест ме се ци их спа ја,
оне по ста ју нај бо ље при ја те -
љи це, али у зе мљи бе лог обла -
ка че ка их са свим дру га чи ји
жи вот у од но су на њи хо ва
оче ки ва ња. Уда ју се за за кле -
те не при ја те ље. Ка ква их је
суд би на за де си ла, са зна ће те
ако им до зво ли те да се усе ле
у ваш дом. Ка кав ће жи вот
во ди ти и ка кав је жи вот ма -
ор ских пле ме на, мо же се ви -
де ти у дру гом де лу књи ге. У
тре ћем де лу, „Зов ки ви ја”,
цвр ку тав глас Ма ор ке и ње -
ну суд би ну у ме шо ви том бра -
ку не ће те ду го мо ћи да из ба -
ци те из гла ве. У за вр шном
де лу ће се раз ре ши ти мно ге
не до у ми це и от кри ти нај ве -
ће тај не. Три ло ги ја је сте обим -
на, али ће вас си гур но угре -
ја ти у хлад ним зим ским да -
ни ма ко ји сле де.
ФИЛМ: С об зи ром на то да
нам је ви рус мно ге ства ри
ускра тио и да смо при ну ђени

да оста не мо у сво јим до мо -
ви ма, пре по ру чу јем ко ме ди -
је и што ви ше сме ха. Мој
избор је филм „За што баш
он”. У пи та њу је при ча у ко -
јој Нед Фле минг (Бра јан
Кран стон), мо жда и пре ви ше
бри жан отац, пу ту је у Ка ли -
фор ни ју да по се ти сво ју ћер -
ку на Стан фор ду, где се су о -
ча ва са сво јим нај ве ћим ко -
шма ром: упо зна је ње ног до -
бро на мер ног, али со ци јал но
не при ла го ђе ног деч ка, ми ли -
јар де ра из Си ли ци јум ске до -
ли не Лер да Меј хјуа (Џејмс
Фран ко). Нед ми сли да Лерд,
ко ји не ма ап со лут но ни ка кав
фил тер, ни слу чај но ни је до -
бар из бор за ње го ву ћер ку.
Овај по ма ло ушто гље ни ста -
нов ник Сред њег за па да, ко ји
све те же мо же да пра ти Лер -
дов гла му ро зни свет ви со ке
тех нол но ги је, истин ски поч -
не да па ни чи кад са зна да се
Лерд спре ма да је за про си.
МУ ЗИ КА: Што се му зи ке ти -
че, уз не ко до бро ку ва но ви -
но пре по ру чу јем „Фрај ле”.
Див не, спон та не и увек
забавне.

Пу то ва ње у да ле ке
пре де ле

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

АНТОЛОГИЈA АФО РИ ЗАМА НА РУ СКОМ ЈЕ ЗИКУ

Нај бо ље од 
нај бо љих

У Бу гар ској је, под на сло вом
„Нај бо ље од нај бо љих”, об ја -
вље на Ан то ло ги ја афоризама
на ру ском
је  зи ку, у ко јој
је са ше зде се -
так са ти рич них
ми сли за сту -
пљен и пан че -
вач ки афо ри -
сти чар Алек -
сан дар Чо трић
(1966).

У књи зи ко ју
је пре вео на бу -
гар ски је зик и
при ре дио књи -
жев ник и пре -
во ди лац Ва лен -
тин Ди ми тров
из Вар не на ла -
зи се око пет
хи ља да афо ри -
за ма че ти ри сто
де вет на ест ау -
то ра из два де -
сет зе ма ља све -
та, а Чо трић је
је ди ни пред ста -
вље ни ау тор из
Ср би је.

Чо трић је од 2017. го ди не
члан Мо сков ског клу ба афо -
ри сти ке, за сту пљен је у не ко -
ли ко ан то ло ги ја („Ан то ло ги -
ја му дро сти”, „Му дрост у афо -
ри зми ма”, „Му дрост Евро -
пе”...) и ал ма на ха афо ри за ма
об ја вље них у Ру си ји, а ње го -
ве афо ри зме су об ја вљи ва ли
во де ћи ру ски ли сто ви и ча -
со пи си: „Не за ви си ма га зе та”,
„Ага њок”, „Ли те ра тур на га зе -
та”, „Пар ла мент ска га зе та” и
дру ги.

Алек сан дар Чо трић се ба -
ви и пре во ђе њем с ру ског, те
је 2017. го ди не пре вео на срп -

ски је зик и при ре дио Ан то -
ло ги ју са вре ме ног ру ског афо -
ри зма „Ве ли ко у ма лом”, за
ко ју је до био при зна ње Ин -
тер на ци о нал не ака де ми је
„Иво Ан дрић”. Пан че вач ки
афо ри сти чар је пре вео и књи -
ге ру ских ау то ра крат ке фор -
ме Ар ка ди ја Да ви до ви ча и
Кон стан ти на Ме ли ха на, ко је
ће, ка да то усло ви бу ду до -
зво ли ли, би ти пред ста вље не
пред пан че вач ком чи та лач -
ком пу бли ком.

Али зе де Пен, пр ва фран цу ска
ау тор ка иза бра на на кон кур су
за укр ште не умет нич ке ре зи -
ден ци је из ме ђу Ср би је и Фран -
цу ске у обла сти стри па, за по -
че ла је 10. но вем бра свој јед но -
ме сеч ни бо ра вак у Пан че ву. Она
ће на ре зи ден ци ји раз ви ја ти свој
но ви стрип-ал бум од сто два де -
сет стра на, под на зи вом „#Ве -
ли ка не сре ћа”, а ње ни ра до ви ће
би ти из ло же ни на фе сти ва лу
„Но ва”, ко ји ће се одр жа ти од
1. до 12. де цем бра у Га ле ри ји
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.
Реч је о ње ном но вом про јек ту
о ну кле ар ној ка та стро фи, по
сце на ри ју Жан-Фран соа Жи ли -
ја ра, ди рек то ра ор га ни за ци је
„Грин пис” у Фран цу ској.

На из ло жби у Пан че ву, у окви -
ру сег мен та по све ће ног пред ста -
вља њу ода бра них ре зи дент ки -
ња, Али зе де Пен из ло жи ће де -
сет ра до ва ко ји се, из ме ђу оста -
лог, ба ве еко ло шком ка та кли -
змом нај ра зви је ни јих зе ма ља,
не пре мо сти во шћу по ли тич ких
гра ни ца и лич ним тра у ма ма мла -
дих љу ди про ис те клим из ло -
кал них дру штве них фе но ме на.

Али зе де Пен је спон та но по -
че ла да се за ни ма за те ме о за -
шти ти жи вот не сре ди не. С об -
зи ром на то да во зи бицкл, че -
сто је од ла зи ла у при ро ду и до -
жи вља ва ла, ка ко она то на зи ва,
„естет ски шок”. У при ро ди ужи -
ва у ле по ти и све сна је да осе -
ћа ња ко ја јој се ту ја вља ју не
мо же ниг де дру где да до живи.

– Ка да уни шта ва мо при ро -
ду, ми уни шта ва мо и од нос с
при ро дом, а то зна чи и са ми
се бе – ка же она.

На кон што је осе ти ла по тре бу
да се ба ви овом про бле ма ти ком,
по че ла је све ви ше да ис тра жу је
ли те ра ту ру још од пе де се тих и
ше зде се тих и по ли ти ке ко је се
ба ве за шти том жи вот не сре ди -
не. Ње на ви зи ја је са да да кроз
свој рад бу де оштри ја и кри тич -
ни ја пре ма те ма ма ве за ним за
за шти ту жи вот не сре ди не.

По след њих го ди на се све ви -
ше стрип-цр та ча ба ви овом те -
ма ти ком.

– У Фран цу ској је по стао
тренд, или је то мо да, да све
ви ше стрип-цр та ча ра де на не -
ки на чин као и но ви на ри. Ни је
од у век би ло та ко, али се све
че шће де ша ва, јер кроз стри -
по ве не ке бит не ин фор ма ци је
мо гу да до ђу до ши ре пу бли ке.
Мо жда је ова кав на чин ра да
на стао још пре две-три де це -
ни је, али у по след њих не ко ли -
ко го ди на цр та чи и но ви на ри
че сто ра де и за јед но на спе ци -
фич ним те ма ма, ка ко би ва -
жне те ме до шле до љу ди. То је
до бар на чин да умет ни ци и
стрип-цр та чи по ка жу сво је ми -
шље ње и о по ли тич кој си ту а -
ци ји у све ту да нас – об ја шња ва
Али зе.

При ли ка да уче ству је у овом
ре зи ден ци јал ном про гра му мно -
го јој зна чи из два раз ло га. Пр -
во, за то што је умет ни ци ма ве о -
ма те шко да нас да се ба ве оним
што во ле а да при том пре жи ве.
С дру ге стра не, у сва ко днев ном
жи во ту ни је мо гу ће би ти кон -
цен три сан на по сао сто од сто.

– Због тем па жи во та не маш
вре ме на да до ђеш до ста ња ума
да мо жеш да кон цеп ту а ли зу -
јеш свој ау тор ски рад. Ка да си

из оп штен из днев не ру ти не, на
не ки на чин ку пу јеш то вре ме
за се бе. И то је до бит на ком би -
на ци ја – за кљу чу је Али зе.

По ред еко ло ги је, ко ја чи ни
срж ње ног ин те ре со ва ња, не ке
од оми ље них Али зи них те ма и
мо ти ва су жи ви свет (ри бе, пти -
це, биљ ке), ге о ло шки фе но ме -
ни, али и дру штве ни про це си и
бри га за при ро ду у ви со ко ин ду -
стри ја ли зо ва ном све ту, по себ но
у Фран цу ској. Крх кост рав но те -
же из ме ђу све га оно га што је

зате кло људ ски род на Зе мљи и
све га оно га што је чо век на пра -
вио, као и огро ман чо ве ков по -
тен ци јал да уни шти оно што није

он ство рио, чи не при по ве дач ку
око сни цу у ра ду Али зе де Пен.

Про је кат „Укр ште не умет -
нич ке ре зи ден ци је из обла сти
стри па Ср би ја –Фран цу ска” ре -
зул тат је спо ра зу ма о са рад њи
у обла сти кул ту ре и стри па
изме ђу фран цу ских и срп ских
ин сти ту ци ја. Овај спо ра зум је
пот пи сан у окви ру по се те пред -
сед ни ка Ре пу бли ке Фран цу ске
Ема ну е ла Ма кро на, а про јек -
том је ус по ста вље на пр ва стрип-
-ре зи ден ци ја из ме ђу две зе мље.

У ОКВИ РУ УКР ШТЕ НИХ УМЕТ НИЧ КИХ РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈА

ФРАН ЦУ СКИ ЊА ЦР ТА СТРИП 
У ПАН ЧЕ ВУ

Али зе де Пен

ИЗ ЛО ЖБЕ У МУ ЗЕ ЈУ

Го бле ни и мо за и ци
У скло пу ма ни фе ста ци је „Му -
зе ји Ср би је – му зе ји за 10”, у
окви ру ко је се обе ле жа ва Европ -
ска ноћ му зе ја, На род ни му зеј
Пан че во при ре дио је две из ло -
жбе: „Је дан го блен – јед на при -
ча” Ни ко ле Вла ји ћа и „Мо за и -
ци из не ког дру гог уни вер зу -
ма” Ми ла на Ћу ка.

Из ло жба о го бле ни ма по -
све ће на је Ру жи ци Пе ро вић,
же ни ко ја је во ле ла го бле не.
Она је у Пан че во до шла из
Бе ле Цр кве и ов де је би ла за -
по сле на као би о хе ми чар у До -
му здра вља. Од сво је ра не мла -
до сти по ка зи ва ла је скло но -
сти ка руч ним ра до ви ма, а ка -
да је кра јем ше зде се тих са -
зна ла за Ви ле ро ве го бле не,
они су јој по ста ли оп се си ја.

За два де се так го ди на из ве зла
је пре ко ше зде сет го бле на, а
на из ло жби је, из ме ђу оста -
лих два де се так, пред ста вљен
и „Дво рац Елц”, њен пр ви го -
блен, ко ји је ура ди ла 1968.
го ди не.

Ми лан Ћук је из ло жио сво -
је мо за и ке су пер хе ро ја. Он је
сли кар и ре ста у ра тор ви зан -
тиј ских фре ски. Страст пре -
ма умет но сти до ве ла га је до
ста ре тра ди ци о нал не тех ни ке
мо за и ка, а од ра ног де тињ ства
је ве ли ки љу би тељ стри па и
су пер хе ро ја. Не пре ста но по -
ку ша ва да су пер хе ро је из свог
де тињ ства пред ста ви кроз
тради ци о нал ни об лик мо за и -
ка, тра же ћи пра ви ба ланс
изме ђу древ ног и мо дер ног

употре бом ра -
зли чи тих вр ста
ма те ри ја ла.

У до го во ру са
ау то ром ове из -
ло жбе штам па -
не су при год не
раз глед ни це, а
сва ки по се ти -
лац до био је јед -
ну уз ма лу до -
на ци ју. Ове до -
на ци је су на ме -
ње не ма лој Ми -
њи Ма тић ко ја
се бо ри за жи -
вот, а за ле ко ве
и да ље ле че ње
по треб на су ве -
ли ка ма те ри јал -
на сред ства.

РА ДО ВИ СТРИП-РЕ ЗИ ДЕНТ КИ ЊА

У по став ци на фе сти ва лу

„Но ва” би ће из ло же но по

де сет ра до ва Дра га не Ра да -

но вић из Ср би је и Али зе де

Пен из Фран цу ске, из њи -

хо вог ства ра лач ког опу са

на ста лог пре ре зи ден ци јал -

ног бо рав ка у Ан гу ле му и

Пан че ву.

– Ра до ви ових две ју ау тор -

ки от кри ва ју нам уко ре ње -

ност у да на шњем тре нут ку и

са мо ре флек си ју на све оно

што је до ве ло до са да шњо -

сти. Оне су мла де ау тор ке

ко је из свог не по сред ног

иску ства цр пе при че и по том

их пре та чу у сво је ау тор ске

стри по ве. Њи хо ви ја сни ау -

тор ски гла со ви ак тив но се

упу шта ју у раз у ме ва ње све -

та око се бе, ту ма че ћи га, го -

то во де ши фру ју ћи, та ко што

га пре но се на па пир у фор -

ми стри по ва: на ра тив них

сле до ва гра фич ки уоб ли че -

них при зо ра до га ђа ја – ис та -

кла је ви зу ел на умет ни ца и

кри ти чар ка Мир ја на Бо ба

Сто ја ди но вић.
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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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

РАС ПО РЕД РА ДА ЛЕ КА РА И ВР СТЕ ПРЕ ГЛЕ ДА

Сви пре гле ди у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти Ва си ли је
Остро шки” за ка зу ју се пу тем те ле фо на 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и оба вља ју се у истом периоду, с тим што сва ки
од ле ка ра ра ди са мо од ре ђе ним да ни ма. 

мо г

До дат не ин фо р ма ци је мо гу се до би ти и пу тем меј ла 
sobvasilijeostroski@gmail.com.

Оф тал мо ло зи ис ти чу да у њи хо ве ор ди -
на ци је по след њих го ди на све че шће до -
ла зе па ци јен ти свих ста ро сних до ба са
же љом да трај но по пра ве свој вид, а
са мим тим и ква ли тет свог жи во та. Баш
та кво – трај но – ре ше ње пру жа им
уград ња ин тра о ку лар них со чи ва, ко ја је
мо гу ћа и у Спе ци јал ној бол ни ци „Све ти
Ва си ли је Остро шки”. То зна чи да ста -
рач ка ка тарак та ни је је ди на бо лест која
се ре ша ва по мо ћу ових со чи ва.

На осно ву ис ку ста ва оф тал мо ло га, по -
ка за ло се да се мла ди љу ди за уград њу
ин тра о ку лар них со чи ва од лу чу ју он да
ка да због вр сте ди оп три је ко ју има ју не
мо гу ви ше да за до во ље сво је жи вот не
ак тив но сти но се ћи на о ча ре или кон такт -
на со чи ва. Не ки то чи не из естет ских
раз ло га, а од не ких то зах те ва про фе си -
ја или пак здрав -
стве но ста ње.

Ин тра о ку лар на
со чи ва пре по ру чу -
ју се и љу ди ма
сред њих го ди на
ко ји ма је вид на
да љи ну и/или бли -
зи ну осла био. Уко -
ли ко спа да те у ову
гру пу и не прак тич -
но вам је да ба ра -
та те с ви ше па ри
на о ча ра или не мо же те да се на вик не те
на мул ти фо кал не на о ча ре, мо жда је вре -
ме да раз ми сли те о уград њи со чи ва. Ова
ин тер вен ци ја се пре по ру чу је и осо ба ма
ко је има ју ви со ке вред но сти плус или
ми нус ди оп три је чи јом ко рек ци јом, по -
мо ћу на о ча ра или кон такт них со чи ва,
ни су за до вољ не.

Ипак, о то ме да ли је уград ња со чи ва
пра во ре ше ње за вас, од лу ку до но си
оф тал мо лог, на кон што са гле да све чи -
ње ни це и де таљ но пре гле да ме ди цин -
ску до ку мен та ци ју. Он ће та да од лу чи -
ти и ко ју вр сту со чи ва би тре ба ло угра -
ди ти, а мо гу ћа је јед на од ове три оп ци -
је: ас фе рич на мо но фо кал на со чи ва, ас -
фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром или пак мул ти фо кал на со чи -
ва. Це на опе ра ци је ће за ви си ти упра во

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

кал ним со чи ви ма ис пра вља се ре фрак -
тив на гре шка, ко ја се од но си на кла сич -
ну ми нус или плус ди оп три ју. Тре ба на -
по ме ну ти да се њи ма не ис пра вља
астиг ма ти зам (по гре шна за кри вље ност
ро жња че), ни ти пре зби о пи ја (по тре ба
за но ше њем на о ча ра за рад на бли зу).

Ас фе рич на со чи ва има ју при мат у
кли ни ка ма ши ром за пад не Евро пе, бу -
ду ћи да има ју но ви ји ди зајн и да су на -
чи ном њи хо ве из град ње по бољ ша ни
од ре ђе ни не до ста ци сфе рич них со чи ва.
Она су се сто га по ка за ла бо љим у ко ри -
го ва њу сфер них абе ра ци ја и кон траст не
сен зи тив но сти – ка рак те ри сти ка вид не
оштри не ко је ути чу на ква ли тет ви да.

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

Уград њом мул ти фо кал них со чи ва
успешно се по сти же ко рек ци ја ви да ка -
ко на бли зи ну, та ко и на да љи ну. Ова
спе ци јал но ди зај ни ра на со чи ва у сво јој
струк ту ри са др же не ко ли ко кон цен трич -
них пр сте но ва, ко ји има ју раз ли чи ту
моћ пре ла ма ња све тло сти, омо гу ћа ва ју -
ћи па ци јен ту фо ку си ра ње на ши ри спек -
тар уда ље но сти. По год на су за љу де ко -
ји су рад но ак тив ни, ко ји има ју ди оп три -
ју за да љи ну и има ју по тре бу да но се на -
о ча ре за рад на бли зи ну и на ра чу на ру.

С дру ге стра не, треба имати на уму,
мул ти фо кал на со чи ва се не пре по ру чу ју
про фе си о нал ним во за чи ма, од но сно
љу ди ма ко ји због при ро де по сла че сто
во зе у ноћ ним усло ви ма.

Уград ња ин тра о ку лар них со чи ва 
ре ша ва мно ге про бле ме

Отва ра ње Спе ци јал не бол ни це „Све -
ти Ва си ли је Остро шки” зна чи и то
да ће из ме ђу хи ља ду и две хи ља де
па ци је на та го ди шње ко ји се на ла зе
на ли ста ма че ка ња за опе ра ци ју ка -
та рак те би ти пре у сме ре но у ову
уста но ву, где ће их, о тро шку РФ ЗО-
а, опе ри са ти тим струч ња ка с ВМА
на апа ра ти ма нај са вре ме ни је гене -
ра ци је.

На рав но, ту опе ра ци ју ће мо ћи да
оба ве и па ци јен ти ко ји ни су на ли сти
че ка ња, али о соп стве ном тро шку.

– Уз све то, све сни чи ње ни це да
по је ди ни гра ђа ни жи ве у те шким еко -
ном ским усло ви ма и да не ма ју оба -
ве зно здрав стве но оси гу ра ње, пред -

ви де ли смо и од ре ђе ни број гра тис
опе ра ци ја ка та рак те ка ко би смо им
по мо гли да ре ше тај, до са да не пре -
мо стив здрав стве ни про блем – ис та -
као је Зо ран Пе шев ски.

Опе ра ци је ка та рак те у Спе ци јал ној
бол ни ци „Све ти Ва си ли је Остро шки”
оба вља ће проф. др сци. мед. Миро -
слав Стаменковић, специјалиста
офтал молог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Стан ко вић” при КБЦ Звездара.

Сви ма те ри ја ли и ма ши не ко ји ће
се ко ри сти ти при ли ком опе ра тив них
за хва та у „Све том Ва си ли ју Остро -
шком” пред ста вља ју оно нај бо ље што
тре нут но по сто ји на тр жи шту.

Опе ра ци ја ка та рак те и о тро шку РФ ЗО-а

Ра ди УТОР КОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја),

• пре глед + ОЦТ,

• ОЦТ – оп тич ка ко хе рент на то мо гра фи ја,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

Ра ди ПО НЕ ДЕЉ КОМ по под не и СУ БО ТОМ

пре под не и оба вља сле де ће прегле де:

• ди оп триј ски пре глед (од ре ђи ва ње вид -

не оштри не са ко рек ци јом, пре глед на ре -

фрак то ме тру и про пи си ва ње од го ва ра ју ће

ди оп три је);

• оф тал мо ло шки пре глед де це и од ра слих

(од ре ђи ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом,

пре глед на ре фрак то ме тру, ме ре ње оч ног

при ти ска, пре глед пред њег сег мен та ока и

зад њег сег мен та ока са ши ре њем зе ни ца);

• стра бо ло шки пре глед код де це (од ре ђи -

ва ње вид не оштри не са ко рек ци јом, пре глед

пред њег сег мен та ока, пре глед на ре фрак то -

ме тру без и у ци кло пле ги ји, стра бо ло шки

пре глед и пре глед зад њег сег мен та ока на

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

• си сте мат ски пре глед де це до 13 го ди на

(од ре ђи ва ње вид не оштри не без ко рек ци је,

стра бо ло шки пре глед, ко лор ни вид – пре по -

зна ва ње бо ја);

• те сто ви за су во око (од ре ђи ва ње ко ли -

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

Ра ди СРЕ ДОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• оф тал мо ло шки ул тра звуч ни пре глед,

• пре о пе ра тив ни пре глед за ка та рак ту,

• кон тр ол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

– ар гон ла сер фо то ко а гу ла ци ја.

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

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

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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 

• 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 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• УРЕА + КРЕАТИНИН Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 27. НОВЕМБРА ДО 10. ДЕЦЕМБРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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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

Стовариште „Близанци”

нуди 
све врсте угља 
и лом палете 

даске за огрев

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

(1
/2

9
6

4
2

1
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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!

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА

Отпадно дрво, паковано на палети, 1.990 динара

Превоз на адресу.

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

АКЦИЈА – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ

Има на стању, обезбеђен превоз

062/873-19-80, 064/503-30-11 (ф)

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)

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

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

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

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

РЕНО клио 1.2, 2002,
клима, серво, даљинско,
власник, одличан.
064/142-55-93. 
(198311)

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

ОПЕЛ астра Х 1.7, хеч-
бек дизел, 2007. годи-
ште, у одличном стању,
прешао 132.000 км. Тел.
063/789-11-18. (298329)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
динамик опрема, атести-
ран плин. 064/130-36-
02. (298374

ГОЛФ 4, 12.4, 2002. пе-
тора врата, сва опрема,
160.000 км. 064/130-36-
02. (298374)

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, клима, шест брзи-
на. 064/587-50-24.
(298374)

ДОБЛО теретни макс,
1.4, 2007, атестиран
плин. 064/587-50-24.
(298374)

АЛФА ромео 155, 1997,
запремина 1748, бензи-
нац. 062/102-94-47.
(298309)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л,
2013. годиште. 065/853-
93-29. (298306)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
1.7, 2005. годиште.
063/325-972. (298245)=

ДЕЛОВИ, југо, кец, суза,
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-
60-65. (298311)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (297924)

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

ПРОДАЈЕМ све машине
за пољопривреду.
065/232-15-06. (298248)

ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 558, повољно и
приколица једноосовин-
ка, лозничка, кипер.
Омољица. 063/163-89-
56. (298425)

ПРОДАЈЕМ зидане гара-
же у Ул. Патријарха Чар-
нојевића 8. 063/315-872.
(297910)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражни простор 130
квм, у Тамиш капији.
063/175-62-95. (298396)

КУПУЈЕМ гаражу у Пан-
чеву. 060/0300-09-59.
(298446)

ВЕШ-МАШИНЕ и полов-
ни делови од веш-маши-
на. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (298405)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-
куп слупаних и неисправ-
них. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (2984523)

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

ПРАСИЋИ и крмаче на

продају. Мића. 064/303-

28-68 (СМС)

ПРОДАЈЕМ пилиће хра-

њење домаћом храном

на салашу.069/280-20-

37 (СМС)

ЦРЕП нови бечеј 222,

900 комада 9.000 дина-

ра. 063/284-578 (СМС)

ПРАСИЋИ, јагњад и кр-

маче на продају. Мића,

064/303-28-68 (СМС)

СВИЊСКЕ полутке, ме-

сната прасад, крмача,

могућност кућне доста-

ве, клања. 065/614-74-

40. (298095)

ПРОДАЈЕМ: рафове, те-
зге, полице, клима gree
24, ТА пећ 6 кв, ваге.
Тел. 063/816-03-03.
(298069)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монта-
жа, гаранција. 061/641-
30-36. (298295)

МЕСНАТИ прасићи, ја-

гањци и свиње, могућ-

ност клања и печења.

060/037-11-96. (298057)

СВИЊСКЕ полутке на

продају. Тел. 013/632-

145, 060/500-30-91.

(298388)

НА ПРОДАЈУ дебеле

свиње. 065/363-14-24.

(298340)

ПРОДАЈЕМ wel ge ro vu

пресу 53, 400 – 500 бала

детелине, ИМТ 5056,

култиватор, таљиге, југа,

јаке гвоздене цеви, мала

преса за грожђе, муљара

и пластична бурад и сто-

ларског алата. 064/962-

81-00. (298422)

УГАОНА гарнитура, ор-

ман с ципеларником,

двосед, фотеља мојца,

судопера, кревет.

063/861-82-66. (298378)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, мон-

тажа. 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 Благоје-

вић”, одличан. 063/753-

10-09. (298315)

ПРОДАЈЕМ судооперу и

остале кукхињске еле-

менте, кухиња 12.000,.

нова. 063/773-45-97.

(298310)

ПРОДАЈЕМ шапурине.

065/232-15-06. (298248)

КОКЕ носиље, старе јед-

ну годину у пуној носи-

вости. 063/315-381.

(298276)

ПРОДАЈЕМ кревет са ду-

шеком за самца, као

нов. 064/438-12-35.

8298279

ПРОДАЈЕМ шапурине.

Росић, 063/223-810.

(298237)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-

ње. Тел. 631-811.

(298291)

БРИКЕТ буков, без леп-

ка, калоричан, џакови.

064/482-65-53. (298303)

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

КУПУЈЕМ гвожђе, олово,
све метале, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
долазимо. 061/322-04-
94. (298387)

КУПУЈЕМ мале ТА пећи.
063/705-18-18, 335-930.
(298334)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре, веш-маши-
не. Долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (298298)

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

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, замрзиваче, веш-ма-
шине, гвожђе, акумулато-
ре, телевизоре, шпорете.
061/206-26-24. (298387)

КУПУЈЕМО гвожђе, ба-
кар, месинг, олово, веш-
машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим.
061/321-77-93. (2908387)

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

НА ПРОДАЈУ плац 28
ари на Кудељарцу, до-
звољена градња. Цена
фиксна, 19.000 евра.
064/256-61-64 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац 28
ари на Кудељарском на-
сипу, градско грађевин-
ско земљиште, излаз на
две улице. 068/408-97-
21. (297603)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

HIT PONUDA:

Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стана, 8 ари плаца, Гор-

њи 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-по-

словна, 3.4 ара, 75.000.

„Кров”, 060/551-64-50.

(298370)

ПРОДАЈЕМ плац 4.5

ара, поред Тамиша, 24

метара ширине, Дими-

трија Туцовића 113.,

063/407-788. (298320)

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ две

куће на лацу, за мањи

стан. 064/986-21-74.

8298341)

ИЗДАЈЕМ или продајем

кућу од 100 квм, призе-

мље + спрат , у центру

Панчева, Ул. Живојина

Мишића бр. 6., Тел.

023/857-069, 064/575-

57-04. (2982348)

СТАРА МИСА, самосто-

јећа кућа, 47 квм, гара-

жа, шупа, 2.5 ара,

35.000. Некретнине „Јо-

вановић”, 064/340-37-

14. (298317)

ТОПОЛА, 7 ари, 80, ку-

ћа, струја, вода, укњи-

жено, 20.000.  (679),

„Трем 01”,  063/836-23-

83. (298312)

МАКСИМА ГОРКОГ, 5

ари, 18 ширина, 1290

кућа, 80.000. (679),

„Трем 01”,  063/836-23-

83. (298312)

ВИКЕНДИЦА, Бавани-

штанац, 390 ари, до ас-

фалта, трофазна, бунар,

воће. 064/493-00-47.

(298284)

ПЛАЦ, Долово, 16 ари,

Ул. Лоле Рибара.

061/654-50-08. (298287)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,

нова Миса. 060/155-59-

30. (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”, 063/744-28-

66.  (298451)

ПРОДАЈЕМ спољни део

куће, 35 квм, са великим

плацем у екстра стању,

27.000 евра, стари бу-

вљак. 063/308-510.

(298448)

ЗЕМЉИШТЕ грађевион-
ско у северној зони, 110
ари, 1.700 евра по ару.
Струја, вода, власник.
064/136-42-00. 

ПРОДАЈЕМ станове у из-

градњи у Ул. Патријарха

Чарнојевића 8. Тел.

063/315-872. (297910)

СОДАРА, 38, ТA, II, без

већих улагања, 32.000.

063/836-23-83. (679),

„Трем 01”. (298129)

КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV,

усељив, 35.000. 063/836-

23-83. (679), „Трем 01”.

(298129)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли

и гаражу код моста. Тел.

061/301-49-55. (298175)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ

стан за мањи, уз дого-

вор, предност Стрели-

ште. 063/309-378.

(298344)

СОДАРА, 53, ЕТ, ВПР,

сређен, без улагања,

46.000. 063/836-23-83.

(679), „Трем 01”.

(298129)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ,

88, две терасе, 70.000.

(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (298451)

МАРГИТА, гарсоњера,

нова, 16 квм, укњижена,

ВП, комплетно намеште-

на, фул, 22.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (298451)

КОТЕЖ 1, двособан, 60

квм, тераса, 18 квм, са-

мо 40.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(298451)

СТРОГИ центар, троипо-

собан, 106 квм, II,

106.000. (398), 060/683-

10-64. (298370)

ДОЊИ ГРАД, леп део

куће, 63 квм, велики по-

друм, тераса, 28.000.

(398), 060/683-10-64.

(298370)

КОТЕЖ 1, 72 квм, двои-

пособан, III, ЦГ, две те-

расе, 53.000, договор.

Некретнине „Јовановић”,

064/340-37-14. (298317)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,

66.000, Светог Саве, но-

ви, ВПР. 069/655-214.

(298308)

КОТЕЖ 1, двоипособан,

III/IV, без лифта, Цг, 73

квм, 52.000, власник.

065/817-42-64. (298426)

МЛАДОСТ, 83 квм, тро-

собна, ВПР, ТА, гаража,

укњижено, 48.000.

063/252-559. (298438)

СОДАРА, двоипособанм,

63 квм, ЦГ, X, 49.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (298441

ТЕСЛА, Авив, двоипосо-

бан, I, ЦГ, 58 квм,

60.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30.

(298441

ЦЕНТАР, нов, 78 квм,

ЕГ, трособан, ВП, две те-

расе, 73.000. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(298451)

КУПОВИНА станова. Ис-

плата одмах! АМК не-

кретнине, 061/262-08-

44. (298442)

СТАН, Тесла, 40 квм,

кмоплетно реновиран,

подно грејање, клима,

тотално сређен, власник.

062/434-181. (298356)

ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Купо-

вина станова са Вашим

плодоужитком. Исплата

одмах. АМК некретнине,

061/262-08-44. (298442)

КОТЕЖ 1, 57, ЦГ, IV,

усељив, 35.000. 063/836-

23-83. (679), „Трем 01”.

(298129)

ПОТРЕБНИ станови, ку-

ће, у Панчеву. Брза и си-

гурна исплата. „Пер-

фект”, 064/348-05-68.

(298017)

КУПУЈЕМ мањи стан у

Панчеву. Исплата одмах.

064/418-82-14. (298017)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребне некретнине,с

ве локације, станови, ку-

ће, плацеви. Брза реали-

зација. (67), 063/744-28-

66. (298451)

ГАРСОЊЕРА за издава-

ње, сређена, ТА грејање,

клима, центар. Тел.

063/721-41-21. (СМС)

ИЗДАЈЕМ дуплекс 130

квм, центар, гас, наме-

штен. 064/320-894-32.

(298056)

ИЗДАЈЕМ стан, 35 квм, у

центру, IV спрат без

лифта, скоро празан, ЦГ.

064/320-85-05. (298449)

ИЗДАЈЕМ дворишну гар-

соњеру, намештену, са

грејањем. 069/191-99-

96. (298443)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,

50 квм, опремљен.

064/158-15-90. (298430)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан, у центру, ЦГ,

V, могућност продаје.

Тел. 064/134-06-08.

(298433)

ИЗДАЈЕМ двособан не-

намештен стан на Сода-

ри, 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, 061/268-

30-66. (298359)

ИЗДАЈЕМ смештај за

раднике, самце, студен-

те, центар града.

063/502-211. (298401)

ПРОСТРАНА гарсоњера

у центру града, комплет-

но опремљена, ТА, 130

евра, депозит. 062/843-

53-43. (298330)

ЈЕДНОСОБАН дворишни

стан за издавање, наме-

штен. 061/175-00-15,

064/145-47-48. (298339)

ИЗДАЈЕМ већи двори-

шни намештен једносо-

бан стан, са грејањем,

Стрелиште. 362-406,

064/218-83-45. (298353)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код Хоте-

ла Тамиш, 90 евра.

064/122-48-07. (298366)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у

Самачком, Синђелићева,

звати после 17 сати. Тел.

064/341-79-26. (298376)

ИЗДАЈЕМ једнособан

полунамештен стан, 45

квм, Стрлеиште, 130

евра, ЦГ, кабловска,

лифт. 063/879-54-08.

(298380)

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

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
54 квм, први спрат, Ко-
теж 2. Звати после 17 са-
ти. 063/248-596. (298377)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, дворишни, центар,
ТА, радницима, самци-
ма, депозит. 061/182-37-
90. (298300)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
преко пута БИГ-а, ЦГ, на
дуже. 066/494-900,
064/137-63-19. (298357)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
65 квм, Новосељански
пут 49. Тел. 066/310-
029. (298296)

ИЗДАЈЕМ на Миси, тро-
собан, полунамештен
стан, 100 квм. 063/171-
96-16. (298292)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 м од

центра Јабуке. Цена по

договору. 064/579-16-

15. (298289)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм,

Змај Јовина 5, лок.5.

Тел. 344-955. (298268)

ИЗДАЈЕМ локал од 86

квм, код Аутобуске ста-

нице. 063/278-421.

(1298075)

ИЗДАЈЕМ локал код Зе-

лене пијаце, Улица Ко-

чина 4. 063/617-421.

(298236)

ИЗДАЈЕМ локал у Зеле-

ној пијаци, први на ула-

зу, преко пута рибаре.

Погодан за мењачницу,

киоск, трафику.

064/404-91-49. (297694)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли

и гаражу код моста. Тел.

061/301-49-55. (298175)

80 КВМ – МАКСИ, Зеле-

на пијаца, 18.000 евра.,

061/114-11-34. (298391)

ЛОКАЛ код главне Ауто-

буске станице, 75 квм,

89.000 евра. АМК не-

кретнине, 061/262-08-

44. (298442)

ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Вој-

воде Петра Бојовића 19.

066/314-803. (298393)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија 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

Ресторану „Стара Вајфертова

пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.

063/391-824                           (ф)

o b j a v l j u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos 

1. Radnik na izradi i montaži aluminijumskih 

konstrukcija

Poželjno je radno iskustvo – poznavanje alumini-

jumskih konstrukcija

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na

e-mail adresu office@pavle.rs ili doneti lično.

ПОТРЕБНИ

инструктори за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон 013/33-43-45

ПОТРЕБНИ

РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО

ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

062/889-81-66

ЈНА улица, посовни про-

стор 30 квм, 24.900

евра. АМК некретнине,

061/262-08-44. (298442)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ

локал на Зеленој пијаци.

064/122-21-56. (298434)

ПОТРЕБНА жена за чи-

шћење зграда. Инфор-

мације на телефон

060/604-07-64 (СМС)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ рад-

њи СЗВР „Срки”, потре-

бан радник. 062/388-109

(СМС)

PIZ ZA SHOP потражује

радницу за рад у продаји.

064/555-33-34. (297888)

ПОТРЕБНИ радници за

рад на живинарској

фарми. 013/377-230,

064/259-96-62. (298390)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е

категорије са искуством

за међународни Румуни-

ја и Бугарска. Пријава,

сталан посао. 063/884-

22-71 (СМС)

ШЉУНАК,  песак, сеја-

нац, одвоз шута малим

кипером до два кубика.

064/664-85-31,

013/342-338  (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-

СКИ радови, брзо, пе-

дантно, повољно.

065/523-02-73. (298285)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама. Бр-
за исплата. (353), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(298441)

СЕЛИДБЕ: превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 013/366-

843, 063/193-22-29.

(298209)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де,  канализације, каби-

не, славина, бојлера, ко-

тлића. 063/836-84-76.

(298154)

КОМБИ превоз робе и

селидбе. 064/243-82-85.

(207183)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (297318)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-

ње, реновирање крово-

ва, бетонирање, стиро-

пор, бавалит фасаде.

063/865-80-49.

(1298251)

КОМБИ превоз, селидбе.

064/158-15-90. (298430)

ОБАРАЊЕ стабала, ру-

шења кућа, шупа, иско-

пи, одношење ствари и

остало. 064/122-69-78.

(298415)

ПАРКЕТ и ламинат, по-

тавка, хобловање и ла-

кирање. 065/&314-90-18,

061/314-90-18, 601-90-

18. (298417)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно; песак, шљунак,

сејанац, туцаник, земљу

ораницу. Одвозимо шут.

064/354-69-94. (298392)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³. Шљунак, песак, уто-

вар и одвоз шута...

064/505-62-44. (297954)

КЕРАМИЧАР, припрема

и постављање свих врста

керамичких плочица.

Повољно. Тел. 063/744-

08-24. (298412)

ПОТРЕБНА жена из око-

лине центра града за чу-

вање старије полупо-

кретне особе. Звати по-

сле 19 сати., 060/519-11-

14. 82908368)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: ре-

новирање купатила, по-

правке, вентили,с лави-

не, одгушење канализа-

ције. 061/193-00-09.

(298323)

СЕЛИДБА, превоз ства-

ри, могућност радника.

064/482-65-53.,

(298303)

ТАПАЦИРАЊЕ наме-

штаја, замена маказа,

откуп старог. 064/482-

65-53, 065/580-90-00.

(298301)

ПРЕВОЗ: шљунка, песка,

одвоз шута. 064/158-44-

10, 063/101-11-47.

(298298)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

вашег ТВ-а. 064/866-20-

70. (298250)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-

ди: одгушење судопере,

купатила, поправке, за-

мене одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(298288)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-

летне, комарници, вене-

цијанери, тракасте заве-

се, уграђујем, попра-

вљам. 063/882-25-09.

(297626)

СЕЛИДБЕ, превоз, мо-

гућност са радницима,

попуст ванградске.

064/482-65-53. (297213)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-

правци котлића, батери-

ја, бојлера, одгушења,

нова купатила. 013/377-

930, 063/115-71-67.

(298421)

ВОДОИНСТАЛАЦИЈЕ,

замена делова, поправ-

ци одгушења, нова купа-

тила, замена старих.

062(832-09-81. (298421)

РАДИМ физчке псолове,

одговорно, истовар/уто-

вар шут, угаљ, пелет,

итд,. 060/143-62-10.

(298369)

ДРВОСЕЧА, исећи ће

моторном тестером сва-

ко дрво које смета.

063/369-846. (298282)

АТЕСТЕ уземљења за

прикључак гаса, најпо-

вољније. 064/128-78-57.

(298262)

ПРЕВОЗ кипером до 2

м³: песак, шљунак, сеја-

нац, шут и остало.

064/141-47-39. (298264)

СТОЛАРСКЕ и бравар-

ске услуге + хаус мај-

стор. Александар,

064/157-20-03.(298271)

КОМБИ превоз, селидбе.

064/158-15-90. (298430)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,

израда инсталација, бој-

лера, ТА пећи, најјефти-

није у граду. 066/354-

412. (298383)

ЧИСТИМО таване, по-

друме, радимо све по-

слове. 061/321-77-93.

(298387)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом,
радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (297707)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник”, бесплатан пре-
воз и преглед. 060/07-
84-789, 063/77-84-789,
Ул. Јована Рајића 1 (код
поште на Тесли).
(298452)

ПОПРАВКА веш-маши-

на, бојлера, шпорета,

пећи, електроинсталаци-

ја. Повољно. Тел.

060/180-02-83. (297739)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ
Тел. 061/288-28-38



ТУРИЗАМ

РАЗНО

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 27. новембар 2020.18

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС„ број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 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

О Г Л А Ш А В А

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 ре-

гулације за изградњу два једнострука прикључна

110kV далековода за прикључење трансформа-

торске станице „ТС-Панчево 6” у насељеном ме-

сту Панчево ( у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-

на и то почев од 27. 11. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни 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 да-

на 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 интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе 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 одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

израде студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта д.о.о. ПРОМИСТ, Улица При-

вредникова бр. 6, Нови Сад, поднео је захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на живот-

ну средину пројекта Реконструкција и промена на-

мене објекта 01 (објекат осталих индустријских

делатности) у складиште готовог производа мине-

ралног 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 зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-

лефон 021/4874690 или на упит на адресу olive-

ra.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@voj-

vodina.gov.rs.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Сек-

ретаријата.

Најдража наша

СЛАВИЦА ГАЈИЋ

Заувек у нашим срцима и мислима.

Твоја ћера ГАГА, зет БОЖА, 

унука ЈОВАНА и унук МАРЈАН

(80/298373)

СЛАВИЦА

ГАЈИЋ

Последњи поздрав

својој сестри

Славици.

Заувек ћеш остати

вољена и

незаборављена.

Сестра ДРАГИЦА,

зет РАНКО

и сестричина

МАРИЈА

са породицом
(77/298373)

СЛАВИЦА ГАЈИЋ
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

(79/298373)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (8
/2

9
2

0
9

1
)

СЕЛИДБЕ са радницима

и без. 064/280-30-16,

061/324-37-50, Маце.
(1/298257)

МОЛЕРСКИ радови:

комплетно унутрашње

уређење гипс, тапетри,

најповољније, гаранција.

060/145-99-09.

(298198/р)

ТЕПИХ СЕРВИС Путник,

дубинско прање тепиха,

намештаја, комора. 302-

820. 064/129-63-79.

(298418)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-

дере, замрзиваче, климе,

бојлере, ТА пећи, шпо-

рете, поправљамо квали-

тетно са гаранцијом.

„Фриготехник”, 

064/122-68-05. 

(298406)

МУШКАРАЦ, запослен,

45, упознао би девојку,

жену, ради озбиљне ве-

зе. 064/421-46-34, Ми-

лан. 

(298352)

ЗИДАЊЕ, бетонирање,

оправка старих/нових

кровова. 013/664-491,

063/162-53-89. (298337)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,

металне подупираче, ме-

шалице за бетон.

064/351-11-73. (298283)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, кана-

лизације, водоводне

адаптације, замена вир-

бли, вентила, батерија,

санитарије, све за воду,

0-24 сата. Пензионери-

ма екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(298305)

ИМАМ 57 година, желео
бих да упознам озбиљну
жену. Кратку биографи-
ју поруком на 063/740-
16-11. (297864)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-

ка, превоз, одвозимо не-

потребне ствари.

064/280-30-16, 063/731-

77-67. Владимир.

(298256)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комар-

ници, венецијанери, све

завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (298371)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-

СКИ радови, поставка

ламината. 064/390-00-

87, 062/976-18-42.

(298404)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Златибору. 061/638-24-

86. (298364)

УСЛУГЕ

301-150, 300-830

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и

изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 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

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Измена и допуна Плана генералне 

регулације Комплекси посебне намене 

(Целина 11) у Панчеву

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 да-

на и то почев од 27. 11. 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-

ни 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 огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-

нет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-

бе 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 одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ

НОВИНА

ТРАЖИ
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24. новембра 2020. напустила нас је наша вољена супруга,

мајка и бака

ГОРИЦА ХРИСТОВ
1949–2020.

Твоју љубав, доброту и осмех чуваћемо вечно. 

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)

МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ
1933–2020.

Остаде велика празнина и вечно сећање у нашим срцима.

НЕНА, БОБАН, унуке, праунуци

и остала родбина и пријатељи

(108/298414)

Последњи поздрав

ГОРИЦИ

ХРИСТОВ

од породице

СПАСОВСКИ

(112/298424)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

24. новембра 2020, у 72. години , преминуо

наш вољени супруг, тата, свекар и деда

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ
1949–2020.

Нека ти Господ Бог прими твоју напаћену

душу.

Почивај у миру.

Твоја КАТКА, синови, снаје и унуци
(113/298487)

СЛАВИЦА

ГАЈИЋ

Последњи поздрав

од сестре ЈАСМИНЕ

и зета НИКОЛЕ

ПУРКОВИЋА

са породицом.

Нека те анђели

чувају.

(78/298373)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ МИТРОВИЋ
од станара зграде у краља Милана Обреновића 9

(114/298428)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ

МИТРОВИЋ
од породица ЂИНОВИЋ

(115/298429) и БОЖИЋ

Обавештавамо рођаке и пријатеље да је 25. новембра

2020, у 91. години преминула наша драга бака Мица

МИЛИЦА МИТРОВИЋ

Ожалошћени: породице МИТРОВИЋ, ПРОШЕВСКИ, 

АМБРУШ и ПЕТИЈЕВИЋ

(124/298436)

19. новембра 2020. пре-
минула је моја мајка

РЕГОЈЕ

АНА

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

Твој ЉУБА

/44/298314)

19. новембра 2020.

преминула је наша

комшиница

РЕГОЈЕ

АНА

Последњи поздрав

од станара

у Шанетовој 3
(43/298313)

19. новембра 2020.

преминула је наша

мајка, бака и сестра

РЕГОЈЕ

АНА
1936–2020.

Са болом у срцу твоји: 

син ЉУБОМИР, 

унуци НЕМАЊА,

СТЕФАН, ТАЊА

и зет ДАВОР

(45/298314)

Последњи поздрав вољеном супругу

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020.

Сахрана ће бити обављена 27. новембра 2020, у 12 сати, на Старом право-

славном гробљу.

од његове супруге МАРИЈЕ

(82/298379)

Последњи поздрав вољеном супругу и

оцу

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020.

од супруге МАРИЈЕ, сина МИЈЕ

и ћерке ВИОЛЕТЕ

(83/298379)

Последњи поздрав

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020

од сина МИЈЕ, снаје ТРАЈАНКЕ, 

унука НЕМАЊЕ и СТЕФАНА

(84/298379)

Последњи поздрав

МИЛОСАВУ ВАСОВИЋУ
1951–2020.

од ћерке ВИОЛЕТЕ, зета ДЕЈАНА

и унука УРОША и ЛУКЕ

(85/298379)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.



Наша бака, мама и ташта

БРАТИСЛАВА МАРОЈЕВИЋ
рођ. 1935.

умрла је 19. новембра 2020. године.

Остаће заувек у нашим сећањима и мислима.

ТАМАРА, ВЕРА, ЉИЉАНА, СИНИША и ДРАГАН

(8/298247)

Последњи поздрав

мојој сестри

МИРКИ

ЈАЊОВИЋ

Вољена моја Миро,

никад те нећу прежа-

лити.

Твоја сеја МИЦА

(15/198263)

Драга моја тетка

МИРО

Вољени никад не

умиру док живе они

који их воле

Твоја МИКА

(16/298263)

3

МИРКА ЈАЊОВИЋ

Последњи поздрав снајки од ЈОВАНКЕ са породицом

(18/298266)

МИРКА

ЈАЊОВИЋ

Кумо моја, много ти

хвала на искреном

дружењу за све ове

године. 

Кума ЈАГОДА

са породицом
(66/209354)

МИРКА ЈАЊОВИЋ

Ујна, памтићемо твоју доброту и заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Последњи поздрав од ДАЧЕ са породицом

(96/298389)

Последњи поздрав

драгој тетки

МИРИ

од БИЉЕ

са породицом

(101/298402)
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Драги оче

МИРКО СТИЈАКОВИЋ
1936–2020.

Хвала за подршку, за сваки савет, за живот који

си ми дао.

Твоје поштење и доброта наша је звезда водиља. 

Воле те и тугују за тобом

твој син БОБАН и снаја ЉИЉАНА
(26/298272

)

Никада Те нећу прежа-
лити

МИРКО

СТИЈАКОВИЋ
1936–2020.

Остаћеш у мом срцу док
сам жива.

Твоја супруга БОСА
(22/298272)

Мој дека

МИРКО

СТИЈАКОВИЋ
1936–2020.

Ја, твоја унука прва ра-

дост тугујем и вечно ти

се на свему захваљујем.

БОЈАНА и МАРКО
(21/298272)

Деко

МИРКО

СТИЈАКОВИЋ

Хвала за сву љубав и

подршку. Остаћеш

упамћен вечно.

Унук МИРКО

и МАРИНА
(23/298272)

Последњи поздрав

драгом деки

МИРКУ

СТИЈАКОВИЋУ

од унуке ТИЈАНЕ

са породицом

(24/298272)

Вољеном деки

МИРКУ

СТИЈАКОВИЋУ

у срећи и у несрећи,

у моћи и немоћи, био

си наш анђео чувар.

Унуци МИЛАН и

МИЛИЦА
(25/298272)

Последњи поздрав

комшији

СТОЈАДИНУ

ТАШИЋУ

Породица

КЕРАНОВИЋ

(73/298365)

Последњи поздрав

нашем чика

ТАШИ

човеку великог срца.

Хвала што си био

увек ту за нас.

Породица

ДЕНКОВИЋ
(74/298365)

Последњи поздрав

СТОЈАДИНУ

ТАШИЋУ

од комшија из зграде

(81/298375)

Последњи поздрав вољеном стрицу,

брату и деверу

СТОЈАДИНУ ТАШИЋУ

Никада нећемо заборавити на руке, на

које смо се ослањали док наше нису

ојачале!

Твоји ТАШИЋИ

(88/ф)

Напустио нас је наш драги

АНТАЛ ЈАКОБ
1945–2020.

Жале за њим: сестре АНА, ЖУЖАНА

и МАРИЈА са породицама, 

братанице ИРЕНА и ЕРЖИКА са породицама

(36/298286)

Последњи поздрав ујаку и деда ујки

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

Породице БОЖИЋ и ПАЛ
(106/298411)

Последњи поздрав

тетка БЕБИ

од породице

ВЕЛИЧКОВИЋ

(110/298420)

20. новембра 2020. преминула је наша драга мај-

ка, свекрва и бака

РАДОЈКА ВУЈАСИНОВИЋ БЕБА

Сахрана је обављена 22. новембра 2020. године.

Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, снаја ДРАГАНА

и унуке МИЉАНА и МИЛИЦА

(111/298420)

Драга

БЕБО

Успомена на тебе жи-

веће у нашим срцима.

АНЂЕЛКА, ПЕТАР,

ЗОРАН, ДУШАН

и ДРАГАНА

(105/298410)

БЛАГАЈНА

300-830



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. новембар 2020. 21

Последњи поздрав

ЕЛВИРА ЉАТА

ЈОВАНА са породицом

(1/298238)

Последњи поздрав

ЕЛВИРИ

ЉАТА
1997–2020.

од породице

ЗИНДОВИЋ

(20/298270)

Тата

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
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
(3/298240)

Драги тата

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

(4/298240)

Путуј и мирно спавај драги

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ
1936–2020.

БАРБАРА

(5/298240)

Обавештавамо да је 19. новембра 2020, у 90.

години, преминула наша вољена мама, бака и

прабака

ДОБРИЛА КОВИЈАНИЋ
1931–2020.

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

(27/298273)

У ноћи између среде и четвртка преселила се

у вечност наша вољена Макика

ДОБРИЛА КОВИЈАНИЋ

Наша чуварка и заштитница, наша утеха, наш

сваки испраћај и дочек, љубав наша.

Бескрајно тужни, њени БУБА и МИЛАН

(28/298273)

Последњи поздрав великом другару

и пријатељу

МИОДРАГУ ВАСИЛИЋУ

МИШИ
1936–2020.

од АЦЕ ХАЈДЕРА са породицом

(32/298278)

Опраштамо се од оснивача ветерана

ФК „Динамо”

МИОДРАГА ВАСИЛИЋА

МИШЕ
1936–2020.

изузетног човека, великог спортисте и пријатеља

Ветерани ФК „Динамо”
(33/298278)

Последњи поздрав

МИОДРАГУ

ВАСИЛИЋУ

од МИЛАНА и МИРЕ

ВАСИЛИЋ

(41/298304)

Последњи поздрав

драгој куми

ДОБРИЛИ

КОВИЈАНИЋ

Хвала за силно стр-

пљење и безбројне

делиције, уз које смо

стасавали и старили

радујући се животу.

Ово је време за тугу.

МИРКА и ЛАЦИ

(71/298363)

ДОБРИЛА

КОВИЈАНИЋ

Последњи поздрав

од породице РАЈКОВ

СВЕТЛАНЕ - „Банат-

ски кутак”

(72/298364)

Остаћеш заувек у нашим срцима, мисли-

ма и сећањима

МИОДРАГ ВАСИЛИЋ

МИША
1936–2020.

Твоји: сестра ЉИЉАНА, сестрић СРЂАН,

сестричина СНЕЖАНА, зет ГОРАН,

снаја ТАЊА и унуци МИЛЕНА, 

НЕМАЊА, МАРКО и МАША
(61/298343)

Последњи поздрав

драгој

ДОБРИЛИ

КОВИЈАНИЋ

Породице ТЕПШИЋ

и КОМАТИНА

(92/298384)

Хвала за дивне ис-

причане приче, пам-

тићу их

ДОБРИЛА

МАКИКА

ВЕСНА

(94/298385)

Последњи поздрав

ДОБРИЛИ

КОВИЈАНИЋ

Била је велики прија-

тељ наше куће и нај-

боља другарица моје

покојне мајке. Мир и

спокој души њеној.

ЉИЉА, БАНЕ

и НАДА

(98/298395)

Наша драга и племе-

нита

ДОБРИЛА

КОВИЈАНИЋ

Заувек ће остати у

нашим срцима.

ИГОР, ГОРАН, 

ВЕРИЦА и НЕНАД
(103/И)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу и оцу

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)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав снаји и стрини која

нас је изненада напустила

ВИДА КАТИЦА

Ожалошћени: ЛАЈОШ, ВЕРА, 

НИКОЛА и МАРИЈА са породицама

(39/298294)

Драга Мено,

МИЛЕНА ПЕТРОВИЋ
1929–2020.

Увек ћемо те волети и сећати са твоје бес-

коначне 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

(40/298297)

Последњи поздрав нашој драгој прији

КАТИЦИ КАЋИ ВИДА

Породица НИКИЋ
(67/298355)

Последњи поздрав драгој колегиници

МИЛЕНИ ТЕРЗИЋ
1960–2020.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. ПАНЧЕВО

(87/ф)

КАТИЦА ВИДА
1952–2020.

Са великом тугом у срцу се заувек опраштамо од наше вољене мајке, све-

крве и баке. Вечно ћеш бити са нама.

Твоји: синови НЕНАД и ВЛАДИМИР, снаје ТАМАРА и ИВАНА

и унуци АЊА, ИВАН, ДАРЈАН и ЈОВАН
(89/198381)

КАТИЦА ВИДА

Дубоко потресени трагичном вешћу тугујемо

за драгом пријом.

Породица БАТАЊСКИ

(90/298381)

25. новембра сахрањен је на гробљу у

Омољици

МИЛОРАД ЛУКИЋ
1948–2020.

Породице: ЛУКИЋ, ВАСИЋ, 

ДИВЉАК и ВАСИЉЕВИЋ

(91/298382)

Последњи поздрав

драгој колегиници

ВИДА

КАТИЦИ

од МИРЕ ЦВЕЈИЋ

са породицом

(109/298419)

После дуге и тешке болести преминула је наша

драга

НАДА ПАВЛОВИЋ
12. VI 1940 – 18. XI 2020.

Ожалошћена породица: син САВА, 

снаја СНЕЖАНА и унуци МИЛОШ и ЈОВАН

(19/298267)

Иако се твој пламен угасио, твоја доброта и осмех заувек ће сијати у нашим

срцима

ЉИЉАНА ЂАКОВИЋ
1962–2020.

Ожалошћени: супруг НЕНАД, синови МАРКО и ДУШАН, 

снаја АНА и родбина и пријатељи

(128/298453)

Последњи поздрав вољеном

МИЛЕТУ МУТИЋУ
1935–2020.

Наш вољени преминуо је 22. новембра 2020, али заувек ће живети у на-

шим срцима.

Ожалошћени: унуци, праунуци и остала многобројна родбина
(38/298293)

Последњи поздрав

драгој колегиници

МАРИЈИ

КАРАЊАЦ

Остаћеш заувек у на-

шем сећању. 

ОЛГИЦА, ЈЕЛИЦА,

ДУШАНКА, 

КАЋА и ГОЦА

(64/298349)

Последњи поздрав

најдражој мајци

ВИДИ

ЈЕЛИЋ
1928–2020.

Било је лепо живети

са тобом и ништа ми

није било тешко да

урадим за тебе.

Твоја најмилија

ћерка СТАНИЦА

(118/298432)

Напустила нас је наша
вољена бака

ВИДА

ЈЕЛИЋ
1928–2020.

Отишла си из наших
живота, али остајеш у
нашим срцима и души.

Твоја унука МИЛЕНА
са породицом

(119/298432)

Последњи поздрав нај-
дражој мајци

ВИДИ

ЈЕЛИЋ
1928–2020.

Отишла си у вечни мир,
али си остала у нашим
срцима.

Твоја ћерка РАДА
са породицом

(120/298432)
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Последњи поздрав најбољем супругу и тати

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ
1959–2020.

Супруга МИРА, ћерке БИЉАНА и БОЈАНА

и зетови МИЛАН и ГОРАН

(69/2908361)

Последњи поздрав

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ

Поносни смо што смо те имали за председника, пријатеља и

колегу. Нека твоја дела говоре о теби, а ми ћемо те чувати од

заборава.

Општински ватрогасни савез Панчево

(76/298372)

Драгом куму

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ

Нека твоја доброта и племенита душа почивају у миру.

Твоји кумови ШИЈАНИ
(58>/298336)

Последњи поздрав

поштованом колеги

МИЛОШУ

МИЛИЋЕВИЋУ
3. II 1959 – 23. XI 2020.

Од колега из службе

сигурности

и заштите здравља

„Петрохемија”

(60/298342)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ
1959–2020.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” а.д. ПАНЧЕВО

(86/Ф)

Последњи поздрав пријатељу, другару и комшији

МИЛОШУ МИЛИЋЕВИЋУ

Станари у Војвођанском булевару бр. 18

(97/298394)

СЕЋАЊЕ

МАЛИНКА РАНЧИЋ
5. децембра навршавају се четири године када си оти-
шла од твојих вољених. Ми те нећемо заборавити.

(9/298248)
                                                                                Твоји најмилији

СЕЋАЊЕ

НАТАЛИЈА САДАК
2014–2020.

С љубављу твоји: супруг АНДРЕЈА, 

(17/298265)
унук САВО и МИЛАНКА

Чуваћемо од забора-

ва бака Дуцу

ДУШАНКУ

МАРЈАНОВИЋ
2017–2020.

Њена деца, унуци

и праунуци

(42/298307)

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

МИЛЕНКО

ГАЈИЋ
1967–2004.

Са љубављу и тугом чу-
вамо успомену на тебе.

Мајка КОСА, ћерке
МИЛИЦА и ДРАГИЦА,

сестра СМИЉАНА, 
сестрићи ДЕЈАН

и ВЛАДИМИР
и зет ЗОРАН

(52/298327)

2. децембра наврша-

ва се пет година от-

како са нама није на-

ша вољена

РОСА

КАРА
1940–2015.

Ожалошћени: 

син САША, 

снаја СНЕЖАНА

и унука МИЛИЦА

(126/298440

20. новембра 2020. године заувек смо остали

без наше вољене маме, баке, сестре и таште

ДРАГОСЛАВЕ РЕНДУЛИЋ

ЗЕКЕ
Рођ. Томић

Носе је у срцу и тугују за њом: 

ћерка СИМОНИДА ЦИЦА, сестра ИВАНКА,

унуци НЕМАЊА и УРОШ, зет ЗОРАН

и пријатељи

(127/298447)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВИ

РЕНДУЛИЋ

Породица РАДАНОВ
(63/298347)

Збогом драга тетка

ДРАГОСЛАВА

ВЕСНА

(93/298385)

18. новембра 2020. напустила нас је наша драга

мајка

ОЛГА ЈОСИФОВИЋ
1937–2020.

Успомена на тебе и твоју доброту остаће

заувек.

Твоји најмилији: ДАНИЦА, МАРКО, ЈОВАНА,

ЈАНА, МИТАР, БРАНИСЛАВ, ДРАГОМИР,

СЛАЂАНА, МИЉАНА и УРОШ

(2/298239)

Последњи поздрав

ОЛГИ

ЈОСИФОВИЋ

БУЦКО и СИЛВАНА

(62/298345)

Последњи поздрав вољеној мами и баки

МАРИЈИ КАРАЊАЦ
1952–2020.

од ћерке АНЂЕЛИЈЕ и МИЛЕНЕ

са породицама.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(117/298431)

МАРИЈА

КАРАЊАЦ

Последњи поздрав

сестри од сестре АНЕ

КАЛМАР и сестричи-

не ВИОЛЕТЕ са поро-

дицом

(116/298431)

Последњи поздрав

комшији

САВКЕТУ

Породице ТЕРЗИЋ

и ЈОВОВИЋ

(121/1)

ЗОРАН АНИСИЈЕВИЋ
1956–2020.

Бато, била ми је част дружити се с тобом.

Оставио си дубок траг и вечно пријатељство...

Хвала ти!

ЂУРА

(70/298362)
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30. новембра навршавају се две године без нашег драгог, вољеног

и никад прежаљеног

РАЈКА МАЛЕКА
1940–2018.

Нека твоја душа почива у миру.

Ожалошћена супруга САРА, син ГОРДАН, унук АЉОША, 

праунук ВИКТОР, снаје КАРОЛИНА и МИЛЕНА

(12/298258)

IN ME MO RI AM

ЗОРАН ЂУРЂЕВ
2. XII 2019 – 2020.

Недостајеш. Недостаје нам твој осмех, Твоја несе-

бичност, твоја љубав и твоја срећа када су други

срећни!

Твоји: СВЕТЛАНА, БОШКО, КСЕНИЈА, 

унуци ИВАНА, СТЕФАН, АЛЕКСАНДРА

и праунук ЂОРЂЕ
(13/298259)

Вољени наш

ЗДРАВКО ВАСИЉЕВИЋ
1950–2019.

Прође та дуга година, али сећање на Тебе и све

оно што си био – никако и никад неће!

Воле те неизмерно твоји најмилији

(37/298290)

Прошло је шест месеци
бола и туге

ЦВЕТАНКА

СМОЛЕНСКИ
27. V 2020 – 27. XI 2020.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима. 

Твој ИВАН, 
породице СТАНКОВИЋ

и ДАВИДОВИЋ
(46/2908318)

Прошло је шест го-

дина а ми те нисмо и

нећемо никад забо-

равити

САВО

КУТЛАЧА

Твоји најмилији

(47/298319)

Прошле су две годи-

не од смрти наше

драге

ЈАНЕ

КНЕЖЕВИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(48/298322)

У суботу, 28. новембра 2020, у 11.30, на Право-

славном гробљу у Старчеву дајемо шестомесеч-

ни помен нашој драгој

СЕЛЕНИ САВИЋ
1951–2020.

Твоји најмилији: ћерка ЈАСМИНА

и син ПЕТАР са породицом

(54/298332)

Једногодишњи помен
вољеном

ИВАНУ

ПЕШИЋУ
1943–2019.

Памтимо те по твојој добро -
ти и чувамо те у нашим ср-
цима.

Супруга МИЛИЦА, син
ЗОРАН и ћерке МИРЈАНА

и МАЈА са породицама

(56/298335)

Једногодишњи помен
вољеном

ИВАНУ

ПЕШИЋУ
1943–2019.

Недостаје ми твој осмех
и много тога смо могли
али отишао си. Недо-
стајеш нам много!

Ћерка МАЈА

(57/298335)
са породицом

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

ЧИЗМАШ

ЈОВА МУЊА 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
(59/298338)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИНА ДРАГОЈЛОВИЋ

Прошло је двадесет пет година како си нас напу-

стила, али године су само број а туга је у нашим

срцима.

Ћерка ВЕРА са породицом.

Син ИВАН са породицом

Снаја ЈУЛИКА са породицом

(95/298386)

У суботу, 28. новембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу у

Панчеву, одржаће се шестомесечни помен нашој драгој

НЕДЕЉКИ ВУГДРАГОВИЋ

Недостајеш ми свакога дана све више.

Супруг ДУШАН

(102/298403)

27. новембра 2020. навршава се четрдесет дана

од смрти нашег драгог

ИЛИЈЕ КОРДА

Нека ти душа почива у рају.

Твоји најмилији: супруга МАРТА, син ЖЕЉКО,

снаја ВЕСНА, унуке ЈЕЛЕНА и ЈОВАНА

и зет ФИЛИП

(99/298399)

28. новембра, дајемо годишњи помен нашој во-

љеној мајци, баки, ташти, свекрви и прабаки

СОФИЈИ ДОМАЗЕТ

С љубављу, поносом и поштовањем што смо те

имали... чувамо успомене на тебе, твој лик, до-

броту и љубав коју си нам даривала.

Сва твоја деца: МИЛЕ, ТОМА и СЕКА

са породицама
(104/298408)

Ћале наш

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Годину дана си у нашим мислима, нашим прича-

ма, нашим сузама.

Недостајеш нам и волимо те до звезда.

Твоји: ГОРАН и БИЉАНА са породицама

(122/298435)

Навршава се година откада нас је напустио наш

драги

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

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
(123/298435)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА ВЕЛИЧКОВИЋ
наставник и педагог

Прошло је десет година...

С љубављу и захвалношћу чувамо успомене на

тебе.

БОСИЉКА са породицом

(125/298437)
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Прошло је годину дана откада није са нама

наша драга

РАИФА СТАРЧЕВ

Помен ће се одржати 5. децембра 2020, у

10.30, на православном гробљу у Старчеву

(6/298241)

1. децембра навршава се четрдесет дана од смрти моје
маме

СЛАВУЈКЕ КАНАЧКИ
1934–2020.

из Сакула

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.

Твоја једина ћерка ЈЕЛИЦА ГЕЦИН, рођена Каначки
(7/298242)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

СТОЈКОВИЋ
28. XI 2012 – 2020.

Ни после осам година
те нисмо заборавиле јер
те волимо.

Твоје ћерке ЈЕЛИЦА,
ДАНИЦА и ВЛАДАНКА

(10/198252)

МИУЦА ЕРЖИКА
1953–2018.

С вечном љубављу живећеш у нашим срцима.

Твоја породица

(11/298253)

2. децембра, у 11 сати, на Католичком гробљу

даваћемо четрдесетодневни помен

ИЛИЈИ ЈАРКОВАЧКОМ ИКИ
30. IV 1947 – 24. X 2020.

Твоји најмилији

(14/298261)

2014–2020.

БОНИШ БАЛАЖ

Недостајеш нам

да нас загрлиш

да нас пољубиш

да нас насмејеш

да само будеш

поред нас.

(29/298274)
                   Супруга ВЕРА и ћерка КАТАРИНА

28. новембра даваћемо годишњи помен

нашем вољеном деки, оцу и супругу

СТЕВАНУ АВРАМОВИЋУ
1953–2019.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоја породица

(30/298275)

У уторак, 1. децембра 2020, у 11 сати, на Старом

православном гробљу, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашем драгом

НИКОЛИ КОВАЧЕВИЋУ
1942 – 22. X 2020.

Његови најмилији: супруга МИЛКА и ћерке

ОЛИВЕРА и МАРИЈАНА са породицама

(31/298277)

Навршава се четрдесет дана од смрти наше мај-

ке, баке и прабаке

МИЛЕНЕ ЂУРИЋ
рођ. Савић

Твоја љубав и топлина живи у нашим срцима, а

нека твоја племенита душа почива у миру.

Захвални и поносни

твоји најмилији
(35/298281)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД

ТРИФКОВИЋ
2013–2020.

Сећамо га се с љубављу
и поштовањем.

Син РАДОВАН
са породицом

(34/298280)

6. децембра 2020. навршава се година од смрти

нашег вољеног

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

Вечно ћемо те се сећати, причати са поносом и

никада те нећемо заборавити.

Супруга ЈЕЛИЦА, ћерка АНЂЕЛИЈА

и син ДРАГАН са породицама
(50/298325)

СЕЋАЊЕ

РАДИСЛАВ

МАРКОВ
6. XII 2019 – 6. XII 2020.

Драги пријатељу, успо-

мена на Тебе не бледи.

Прија ЦИЦА

(51/298326)

МИЛИВОЈЕ ШАРАЦ
25. XI 2018 – 25. XI 2020.

Заувек у нашим срцима.

Синови: САША и ВЛАТКО
(49/298324)

28. новембра навршава се годину дана откад

није са нама наша вољена

БУДИМКА ЛЕМАЈИЋ БЕБА

Много нам недостајеш...

Твоји најмилији

(53/298331)

Сећање на драге родитеље

ЈАКОВЉЕВИЋ

ПЕТАР РАДОМИРКА
1935–1985. 1936–2020.

Поносан на своје родитеље син ЈОВА

(55/298333)

5. децембра навршавају се четири године откако

није с нама наш драги

МИЛОРАД БОДИРОГА МИЋА
2016–2020.

С љубављу и поштовањем носимо те у срцу.

Супруга МИЛИЦА и ћерке

БИЉАНА и НАТАША с породицама

(65(298350)

СЕЋАЊЕ

БУДИМКА

ЛЕМАЈИЋ

БЕБА
2019–2020.

Сестра ГОРДАНА

са породицом
(68/298360)

СЕЋАЊЕ

РОСАНА

СТОЈАНОВИЋ
28. XI 2008 – 28. XI 2020.

Време пролази, али сећа-
ња не бледе. Много нам
недостајеш.

Твоји: ДОБРЕ, МИЋА,
ЉИЉА и унуке ЈЕЛЕНА и
СЛАЂАНА са породицом

(75/298367)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ПАН ЧЕВ ЦИ ПРО ФЕ СО РИ

НА ИЗ ВО РУ ЗНА ЊА ЗА ПО СЛО ВЕ БУ ДУЋ НО СТИ
За хва љу ју ћи раз во ју са вре ме них тех -
но ло ги ја, у по след ње две де це ни је на -
стао је чи тав спек тар но вих за ни ма -
ња, због че га су и сред ње струч не шко -
ле мо ра ле да при ла го де сво је про гра -
ме и уве ду но ве пред ме те.

Ча ри са вре ме не тех но ло ги је

Дра га на Ни ко лић (51) по ре клом је из
Са ра је ва, где је че ти ри го ди не сту ди -
ра ла на Елек тро тех нич ком фа кул те -
ту, али је због рат них окол но сти ди -
пло ми ра ла у Ни шу. У Пан че ву је пр -
во би ла за по сле на у Фа бри ци си ја ли -
ца „Те сла”, а од 2002. за по сле на је у
ЕТШ „Ни ко ла Те сла”. Пре да је пред -
ме те: ин фор ма ти ка и ра чу нар ство;
ра чу нар ски хар двер; те о ри ја те ле ко -
му ни ка ци ја; си сте ми пре но са, као и
тех ни ке ди ги тал ног пре но са. Ка же,
слу чај но је по че ла да ра ди као про -
фе сор, али је од лу чи ла да у овој про -
фе си ји оста не и да до при нос у обра -
зо ва њу де це.

– Мла ди су упо зна ти с но вим до -
стиг ну ћи ма на у ке и зна ју све и сва -
шта, али шта и ка ко се де ша ва ка да
нпр. при ча ју те ле фо ном, гле да ју ТВ
или ко ри сте ком пју тер – не зна ју. Циљ
те о ри је је да их упу ти у про це се ко ји
им омо гу ћа ва ју да ужи ва ју у ча ри ма
са вре ме не тех но ло ги је – об ја шња ва
Дра га на.

Кроз гру пу пред ме та ко је пре да је
уче ни ци се нај пре упо зна ју с пр во -
бит ним на чи ном пре но са сиг на ла (ана -
лог ни пре нос), а он да им се пре до ча -
ва ко је су пред но сти ди ги тал ног си -
сте ма пре но са (ди ги та ли за ци ја) и об -
ја шња ва ју сви на чи ни пре но са сиг на -
ла ко ји се ко ри сте у да на шњој ко му -
ни ка ци ји, где је ак це нат на оп тич -
ким си сте ми ма.

– У на шој шко ли ђа ци се обра зу ју
упра во на осно ву по да та ка с тр жи шта
ра да. Про фи ли као што су IT, ад ми -
ни стра тор ра чу нар ских мре жа и те -
ле ко му ни ка ци је по при лич но су тра -
же ни. Они мо гу с њи ма да ра де за
раз не софт вер ске и сер ви сер ске фир -
ме, „Те ле ком” или „Елек тро ди стри -
бу ци ју” – при ча Дра га на.

Ђа ци „Те сли не шко ле” че сто уче -
ству ју у ра зним про јек ти ма из ма те -
ма ти ке, елек тро ни ке, исто ри је, мул -
ти ме ди ја, а с так ми че ња до но се и
вред на при зна ња.

– Во лим да ра дим с де цом. Сва ко -
днев но ми вра ћа ју осмех на ли це, а с
дру ге стра не ми слим да мо гу мно го
да им пру жим ка ко у про фе си о нал -
ном, та ко и у пе да го шком сми слу –
за кљу чу је Дра га на.

Ма шин ство је „за ра за”

Вла ди мир По пов (37) за вр шио је Фа -
кул тет тех нич ких на у ка у Но вом Са -
ду и про фе сор је у Ма шин ској шко ли
Пан че во на пред ме ти ма CNC про гра -
ми ра ња – про јек то ва ње тех но ло шких
си сте ма и про гра ми ра ње за ком пју -
тер ски упра вља не ма ши не. Иде ја да
се ба ви овом про фе си јом ро ди ла се
за вре ме сту ди ја, ка да је ра дио на за -
ме ни у на ста ви.

– Пред ме ти ко је пре да јем су око -
сни ца сме ра и ве ли ки фонд ових ча -
со ва је у тре ћој и че твр тој го ди ни.
Чи та ње, пи са ње, раз у ме ва ње и ге не -
ри са ње Г-ко да је моћ на ве шти на за
ко јом при вре да ва пи и спрем на је до -
бро да је пла ти, а уче ни ци је у на шој
шко ли сти чу – при ча Вла ди мир.

Они на по чет ку уче руч но, за тим
по лу а то мат ско и на кра ју ау то мат ско
про гра ми ра ње CNC ма ши на, а ба ве
се и при пре мом тех нич ко-тех но ло -
шке до ку мен та ци је, ко ја је стан дард
сву да у све ту.

– Са мо ру ко ва ње CNC ма ши на ма и
из ра да де ло ва на њи ма фан та стич но
је ис ку ство за ђа ке у на шој шко ли и
до бар те мељ за њи хов да љи рад у при -
вре ди. Тру ди мо се да им на ста ва бу де
што за ни мљи ви ја, па им, по ред CNC
ма ши на, по ка зу је мо ка ко се ге не ри -
ше Г-код и код 3Д штам па ча и ла сер -
ског се че ња – ка же.

Вла ди ми ру су пре де се так го ди на
из фон до ва ЕУ пла ће не до дат не сту -
ди је за пред у зет нич ки ме наџ мент.

– Мно ги на ши ђа ци се по за вр шет -
ку шко ле не опре де љу ју за сту ди ра ње
и јед но став но мо ра ју да поч ну да тра -
же по сао, а у окви ру овог пред ме та ја
их и за то при пре мам. Учим их основ -
ним ства ри ма: ка ко се пи ше CV, ка ко
да раз го ва ра ју с кли јен том, упо зна -
јем их са еле мен ти ма јав ног на сту -
па..., али им пре да јем и ве шти не пре -
по зна ва ња при ли ке у прак си, пред -
ви ђа ња, по ста вља ња ци ље ва и пла -
нира ња на чи на да се фи нан си ра и
започне не ки по сао, раз не ме то де
анализа, из ра ду би знис пла но ва… –
об јашња ва Вла ди мир.

Ка же да ско ро сва ки обра зов ни
про фил у Ма шин ској шко ли има не -
што што је ин те ре сант но ђа ци ма, али
да су то углав ном рад на ра чу на ру,
3Д штам па чу, ла се ру, ме ха трон ским
си сте ми ма, рад ро бот ском ру ком,
ауто-ди јаг но сти ка, рад уре ђа ји ма за
за ва ри ва ње…

– Тру ди мо се да сми сли мо прак -
тич не про јек те у ко је би смо укљу чи -
ли уче ни ке, про бу ди ли у њи ма до -
дат но ин те ре со ва ње и по гу ра ли их у
ре а ли за ци ји њи хо вих пр вих кон крет -
них за да та ка. Та ис ку ства су за и ста
фан та стич на. Ма шин ство је „за ра за”,
ка ко ми то во ли мо да ка же мо, и кад
не ко га успе мо да за ин те ре су је мо, то
је обо стра ни успех – ка же он.

Ве тар у ле ђа

Да ни је ла Пе трић Јо ва но вић (41) ди -
пло ми ра ни је ин же њер тех но ло ги је,
од сек за гра фич ко ин же њер ство. За -
по сле на је у Тех нич кој шко ли „23.
мај” Пан че во, где ра ди као на став ник
струч не гру пе пред ме та гра фич ке стру -
ке на про фи лу тех ни чар за гра фич ку
при пре му.

– Од зив и ин те ре со ва ње мла дих из
го ди не у го ди ну ра сте, а нај бо љи по -
ка за те љи су нам по пу ње ност ме ста
још у пр вом упи сном ро ку и то што
се увек тра жи ме сто ви ше. За да так
тех ни ча ра за гра фич ку при пре му је
пр вен стве но да, по ка рак те ри сти ка -
ма и па ра ме три ма ко је за да је кли -
јент, об ли ку је и уре ди ма те ри јал ко ји
тре ба да се штам па, обра ћа ју ћи при -
том па жњу на из бор од го ва ра ју ћег
фон та, бо је, фо то гра фи ја, из гле да стра -
ни це и све га оно га што је бит но за

један гра фич ки про из вод – об ја ша -
ња ва Да ни је ла.

Да би не ко био до бар у овој про фе -
си ји, нео п ход но је да по се ду је ком -
пју тер ску пи сме ност, без ко је се да -
нас не мо же за ми сли ти рад код ве ћи -
не обра зов них про фи ла. Та ко ђе, тре -
ба да бу де кре а ти ван, сна ла жљив, али
и да има же љу и во љу за кон ти ну и ра -
ним уса вр ша ва њем и сти ца њем но -
вих зна ња и ве шти на.

– Овај про фил је тра жен јер, где
год да се окре не мо, су сре ће мо се с
не ком вр стом гра фич ких про из во да,
као што су ре клам ни бил бор ди, ка та -
ло зи, ам ба ла жни ма те ри ја ли, штам -
па ни ча со пи си, књи ге… За сва ки од
њих по треб но је ура ди ти од ре ђе ну
гра фич ку при пре му и при ла го ди ти је
од го ва ра ју ћој тех ни ци штам пе – об -
ја шња ва Да ни је ла.

На прак тич ној на ста ви, ко ја се од -
ви ја у ра чу нар ским ка би не ти ма, уче -
ни ци се об у ча ва ју за рад на ра чу на -
ри ма у нај са вре ме ни јим гра фич ким
про гра ми ма: Adobe Photoshop, Adobe
Ilustrator, Adobe Indesign, CorelDraw...

– Ко ли ко год нам се чи ни ло да су
де ца да нас не за ин те ре со ва на, она су
и те ка ко за ин те ре со ва на за рад, са мо
их тре ба на пра ви на чин под ста ћи.
Мо жда их прак тич на на ста ва ма ло
ви ше за ни ма јер ту њи хо ве спо соб но -
сти мо гу до ћи до из ра жа ја. За ни ма
их рад у гра фич ким про гра ми ма, по -
го то во у про гра ми ма PhotoShop и 
Illustrator – ка же она.

Уче ни ци ове шко ле че сто уче ству ју
у про јек ти ма за ко је су и осва ја ли
зна чај не на гра де.

– По след њих пар го ди на углав ном
се са уче ни ци ма „дру жим” на ча со -
ви ма прак тич не на ста ве и ту ствар но
мо же те да ви ди те ко ли ко је ко на пре -
до вао од ка да је упи сао ову шко лу и
овај смер. Нај ве ће за до вољ ство ми је
ка да ви дим да су и са ми ђа ци за до -
вољ ни сво јим на прет ком, ка да ми се
и на кон за вр ше не шко ле обра те уко -
ли ко им за тре ба не ка струч на по моћ
или са вет... То ми до дат но да је ве тар
у ле ђа! – за кљу чу је Да ни је ла.

По жељ но за ни ма ње

Не бој ша Да мја нов (28) ди пло ми рао
је ме ха тро ни ку на Тех нич ком фа кул -
те ту у Но вом Са ду. Од 2018. го ди не
за по слен је у Ма шин ској шко ли, где
пре да је пред ме те на сме ру тех ни чар
ме ха тро ни ке. Уче ству је у школ ским
про јек ти ма и спре ма уче ни ке за школ -
ска так ми че ња.

– Пре да јем пред ме те: осно ве елек -
тро тех ни ке; тех нич ка ме ха ни ка с
меха ни зми ма; хи дра у лич ке и пне у -
мат ске ком по нен те; хи дра у лич ки и
пне у мат ски си сте ми као објек ти упра -
вља ња; ро бо ти ка, као и одр жа ва ње и
мон та жа ме ха трон ских си сте ма. Уче -
ни ци сти чу основ на зна ња што се ти -
че са мих пред ме та, по том ка ко и где
да та зна ња при ме не кроз не ке дру ге
пред ме те, тј. ка ко се од ре ђе не обла -
сти из тих пред ме та укљу чу ју или са -
др же у дру гим пред ме ти ма, ка ко про -
ши ри ти та зна ња... По ред те о риј ског,
уче ни ци сти чу и прак тич на зна ња, а
с тим у ве зи, мо гу да на ча су про ве ре
те о риј ске осно ве кроз раз не ве жбе –
об ја шња ва.

Ме ха тро ни ка је је дан од нај тра же -
ни јих про фи ла да на шњи це, јер са др -
жи не ко ли ко ва жних тех нич ких ди -
сци пли на: ма шин ство, елек тро тех ни -
ку, елек тро ни ку, про гра ми ра ње, си -
сте ме упра вља ња, об ра ду сиг на ла и
ро бо ти ку. Ме ха тро ни ча ри мо ра ју да
по зна ју све на ве де не обла сти и сто га
су ве о ма по жељ ни.

Про фи ли ко ји се обра зу ју у овој шко -
ли ве о ма су тра же ни, па се че сто ђа ци
и на кон за вр ше не сред ње шко ле за по -
шља ва ју у ком па ни ја ма као што су Ра -
фи не ри ја наф те Пан че во, „Пе тро хе -
ми ја”, „Азо та ра”, ZF, али и у не ким
ма њим, ве о ма успе шним фир ма ма.

– Свр ше ни уче ни ци ме ха тро ни ке и
дру гих ода бра них сме ро ва ак тив но су
уче ство ва ли с про фе со ри ма у про јек -
ту из град ње ве тро ге не ра то ра ко ји се
на ла зи у дво ри шту шко ле. Та ко ђе, у
пла ну су про јек ти из ра де ро бот ске ру -
ке, тре на же ра за во жњу и пре се за ам -
ба ла жу, на ко ји ма би ра ди ли и про фе -
со ри и уче ни ци. По ред ових про је ка -
та, уче ни ци већ у тре ћој го ди ни по чи -
њу да уче о ми кро кон тро ле ри ма, та да
се вр ши и њи хо ва на бав ка, па на лич -
ним ми кро кон тро ле ри ма за по чи њу
раз не про јек те ко је мо гу раз ви ја ти у
сме ру ко ји им се нај ви ше сви ђа. Та ко
кроз сло бо ду из ра жа ва ња на у че мно го
ви ше. Осим то га, уче ни ци тре ће и че -
твр те го ди не так ми че се у ро бо ти ци и
ме ха трон ским си сте ми ма – ка же он.

Но ви обра зов ни про фил

Гор да на Сто јак Јо ва но вић (49) за вр -
ши ла је Тех но ло шко-ме та лур шки фа -
кул тет у Бе о гра ду, смер ор ган ска хе -
миј ска тех но ло ги ја и по ли мер но ин -
же њер ство. Пет го ди на је би ла за по -
сле на у Ра фи не ри ји наф те Пан че во,
али је због алер ги ја на пу сти ла овај
по сао и по че ла да ра ди у Тех нич кој
шко ли „23. мај”.

– Ме ни се до па да ју рад с мла дим
љу ди ма, њи хов ен ту зи ја зам и рас по -
ло же ње, ве ли ки пла но ви за бу дућ ност
ко је има ју, као и сло бо да ко ју имам у
ор га ни за ци ји свог ча са, кре а тив ност
ко ју мо гу да ис по љим и на ко ју уче ни -
ци по зи тив но ре а гу ју. Пре да јем струч -
не пред ме те уче ни ци ма на сме ру тех -
ни чар за пре ра ду наф те и га са, оде -
љењ ски ста ре ши на сам пр вој упи са ној
ге не ра ци ји, они су са да тре ћи раз ред.
За тај смер увек има за ин те ре со ва них
уче ни ка ко ји ма је то би ла пр ва же ља
на ли сти за упис – об ја шња ва Гордана.

У окви ру пред ме та ко је пре да је уче -
ни ци уче о по ступ ци ма пре ра де наф -
те, при мар ним и се кун дар ним, ис пи -
ти ва њи ма ко ја се вр ше на наф ти и
ње ним де ри ва ти ма, ау то мат ској кон -
тро ли про це са и, на рав но, да све то
бу де ускла ђе но с прин ци пи ма за шти -
те жи вот не сре ди не.

– Про грам уче ња је у пот пу но сти уса -
гла шен с по тре ба ма на тр жи шту, јер су
пред став ни ци Ра фи не ри је наф те Пан -
че во би ли укљу че ни у из ра ду овог обра -
зов ног про фи ла и по мо гли сво јим су -
ге сти ја ма и ма те ри ја ли ма за обу ку за -
по сле них. На зах тев НИС РНП-а је и
на стао тај но ви смер, пре че ти ри го -
ди не. Ја сам би ла у ти му за из ра ду тог
но вог обра зов ног про фи ла, као и мо је
ко ле ге из шко ле. На да мо се да ће се
на ши уче ни ци та мо и за послити и мо -
ћи то зна ње да при ме не – ка же она.

Ми сли да су ђа ци ви ше за ин те ре -
со ва ни за те ме ве за не за ра фи не риј -
ску пре ра ду, а по што је та мо ра ди ла
пет го ди на, пре не ла им је и не ка сво -
ја ис ку ства с те ре на.

– У окви ру блок-на ста ве ко ју има ју
пла ни ра но је да до ла зе ин же ње ри из
Ра фи не ри је да им др же пре да ва ња, а
и ми ће мо од ла зи ти у по се ту ра фи не -
риј ској ла бо ра то ри ји. За сад ће про -
цес мо ћи да ви де са мо из да ле ка. Оче -
ку јем да ће их то по себ но за ни ма ти,
јер им је циљ да се та мо и за по сле.
На дам се да ће мно ги на ста ви ти шко -
ло ва ње, па да ће и као ин же ње ри та -
мо ра ди ти – за кљу чу је она.

Мир ја на Ма рић

Драгана Николић

Да ни је ла Пе трић Јо ва но вић

Не бој ша Да мја нов

Вла ди мир По пов

Ку бан ска ре во лу ци ја узе ла је на -
след ни ци ше ћер не ди на сти је Бе а -
триз Пе рез све: ње ну по ро ди цу,
њен на род, ње ну зе мљу. Оп сед ну -
та же љом да се осве ти и да вра ти
жи вот ко ји је из гу би ла на Ку би,
упле шће се у опа сан свет шпи ју на -
же ка ко би се ин фил три ра ла у круг
љу ди нај бли жих Фи де лу Ка стру.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли ве ру је те у без вре ме ну љу бав.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Је ди но ве ру јем у без вре ме ну љу -
бав пре ма са мом се би.” 061/6203...

„Да! Мо ја љу бав пре ма чвар ци -
ма и пи ву је без вре ме на, без гра -
нич на и без у слов на!” 060/0342...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од -
го во ре на пи та ње че му се сме је те
на глас:

„Свом жи во ту.” 065/8075...
„Из ја ва ма мо је по кон ди ре не та -

ште. Али ни кад пред њом, по што
би ми тад смех за стао у гр лу као
кост.” 066/5744... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 2. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вам нај че шће оте жа ва
жи вот?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

Мла ди ва зал се су о ча ва с не по ве -
ре њем сво јих по да ни ка и отво ре -
ном по бу ном вла сте ле, на чи јем
че лу су нај моћ ни је вел мо же кне -
же ви не. Жи вот му до дат но оте жа -
ва и за љу бљи ва ње у пре ле пу, му -
дру и по но сну Ви ше сла ву, ко ја за
ње га не же ли да чу је и ко ја га пре -
зи ре јер га сма тра крив цем за не -
сре ћу и про паст свог на ро да.

„Кле тве ник”
Биља не Гој ко вић

„Ку ба у мом срцу”
Ша нел Кли тон

Два чи та о ца ко ји до 2. де цем бра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је ме сто је у ва шем ср -
цу?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Гор да на Сто јак Јо ва но вић
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Она има са мо два де сет го ди -
на, а у спор ту ко јим се ба ви
до та кла је зве зде. Већ... У на -
шој зе мљи одав но не ма прем -
ца, шам пи он ске ти ту ле ни же
као пер ле, а за њу са да зна и
це ла Евро па. Ма, цео свет. Бо -
рац без ма не, упор на до из не -
мо гло сти, она зна свој пут. И
си гур но ко ра ча њи ме... Да ме и
го спо до, ако већ ни сте, упо -
знај те на шу су гра ђан ку, успе -
шну сту дент ки њу Фа кул те та за
без бед ност, сјај ну ћер ку, по но -
сну се стру... Да, пред ва ма је
при ча о џу дист ки њи Ан дреи
Сто ја ди нов, од пре не ко ли ко
да на и се ни ор ској ви це шам пи -
он ки Евро пе!

Ан дреа је ро ђе на 20. ју на 2000.
го ди не у Пан че ву, а ка ко са -
ма ка же, и на стру ња чи. Џу до
је за во ле ла уз бра та Алек су,
ко ји је по чео да тре ни ра ка да
је ју на ки ња на ше при че има -
ла са мо две го ди не. Ишла је с
њим у ха лу, гле да ла ка ко ве -
жба, сил но же ле ла да се и она
опро ба у овој бо ри лач кој
вешти ни.

– При ча ла ми је ма ма да су
по ку ша ли да ме од вра те, јер
сам би ла ису ви ше ма ла да поч -
нем да тре ни рам, а из го вор је
био ка ко за ме не не ма опре -
ме. И за то сам про на шла лек,
оти шла сам у шпајз, про на -
шла не ки ста ри бра то вљев ки -
мо но и про блем је био ре шен
– са осме хом се при се ћа Ан -
дреа от куд крх ка де вој чи ца
ме ђу бор ци ма.

Пр ви џу до учи тељ био јој је
Љу бо мир Ста ни шић, тре ни ра -
ла је вред но у „Ди на му” и има -
ла свој сан.

– Се ћам се, у пр вих не ко ли -
ко се зо на ни сам по бе ди ла ни -
јед ну про тив ни цу. Би ла сам
ја ко мр ша ва, има ла сам пет -
на е стак ки ло гра ма, а ра ди ла
сам ме че ве те же ка те го ри је.
Ни је ме то обес хра бри ло, на -
про тив. Усле ди ла је и го ди на
ко ју сам окон ча ла без по ра за,
а на пр вом др жав ном шам пи -
о на ту, као сед мо го ди шња ки -
ња, осво ји ла сам сре бр но

одлич је. Ми слим да сам по -
сле то га увек би ла пр ва, да ни -
сам из гу би ла ни је дан др жав -
ни шам пи о нат у сво јој ка те го -
ри ји – пре при ча ва на ша

саговор ни ца сво је по чет ке у
ки мо ну на стру ња чи.

Од 2015. го ди не над ме ће се
у ка те го ри ји до 48 кг. Као ста -
ри ја пи о нир ка уче ство ва ла је
на Бал кан ском пр вен ству у Тур -
ској, а пра ву ре пре зен та тив ну

ка ри је ру по че ла је да гра ди го -
ди ну да на ка сни је. На свом пр -
вом Европ ском шам пи о на ту, у
Фин ској, као ка дет ки ња, оки -
ти ла се брон за ним од лич јем.
И он да је све по че ло... Већ
2017. го ди не би ла је ка дет ски
ви це шам пи он Ста рог кон ти -
нен та, три јум фо ва ла је на
ЕЈОФ-у, на Свет ском пр вен -
ству у Чи леу за у зе ла је пе то
ме сто, а осво ји ла је и сре бр но

од лич је на Европ ском шам пи -
о на ту за мла ђе се ни ор ке у Цр -
ној Го ри. У бе о град ску „Цр ве -
ну зве зду”, чи ји је и са да члан,
пре шла је 2018. го ди не.

– Же ле ла сам да на пре ду -
јем, да имам ви ше спа ринг-
парт не ра, да тре ни рам са Ан -
дре јом Ђу ри ши ћем, ма да ми
је тре нут но тре нер Не ма ња Ни -
ко лић. Ве жбам три пу та днев -
но. Нај пре од ра дим кон ди ци -
о ни тре нинг с Го ра ном По по -
ви ћем, а по сле под не ра дим с
бра том Алек сом у по дру му на -
ше ку ће, где смо на пра ви ли
ма лу са лу. Он је нај за слу жни -
ји за све мо је ре зул та те. Са
мном је од по чет ка мо је ка ри -
је ре, иа ко је и он „Зве здин”
члан, са да тре ни ра са мо због
ме не – по но сно при ча Алек си -
на се стра.

Ан дреа Сто ја ди нов је свој
нео спо ран ква ли тет по че ла да
по твр ђу је 2018. го ди не. На
Свет ском пр вен ству за ју ни о -
ре на Ба ха ми ма осво ји ла је
брон за но од лич је. Би ла је то
пр ва свет ска ме да ља за Ср би -
ју у ју ни ор ској ка те го ри ји. Исте
го ди не, у ма ђар ском Ђе ру, по -
ста ла је и шам пи он ка Евро пе
у над ме та њу мла ђих се ни ор -
ки. Про шле го ди не је по че ла

да се так ми чи и са се ни ор ка -
ма. Два пу та је би ла сед ма на
гренд слем тур ни ри ма, али је
осво ји ла и две брон за не ме да -
ље: на свет ском пр вен ству у
Ма ро ку као ју ни ор ка и у Ру -
си ји као мла ђа се ни ор ка. Де -
фи ни тив но је „екс пло ди ра ла”
ове, 2020. го ди не. На се ни ор -
ском гренд сле му у Бу дим пе -
шти осво ји ла је брон зу, не дав -
но је у По ре чу три јум фо ва ла
на ју ни ор ском Европ ском пр -
вен ству, а би ла је тре ћа у кон -
ку рен ци ји мла ђих се ни ор ки.

А он да је на ред до шао Праг.
Тај че твр так 19. но вем бар и
пр вен ство Ста рог кон ти нен та
за се ни ор ке оста ће за у век у
се ћа њу свих пра вих љу би те ља
спор та у на шем гра ду. Ма, у
це лој зе мљи. Тог да на је де -
вој ка из Пан че ва за ди ви ла
Евро пу. По ста ла је њен ви це -
шам пи он!

– Да, за и ста ми слим да ми
је ово нај у спе шни ја го ди на у
ка ри је ри. Са да ћу ма ло да се
од мо рим, а већ у ја ну а ру по -
чи њу ин тер на ци о нал ни
турнири ко ји се бо ду ју за од -
ла зак на Олим пиј ске игре. На -
рав но да бих же ле ла да
учеству јем на олим пи ја ди. То
је сан сва ког спор ти сте –
додаје но ва срп ска спорт ска
хе ро и на.

Ако је су ди ти по све му што
је до са да ура ди ла – не тре ба
ни ма ло сум ња ти у до ме те ове

сјај не де вој ке. Оно што на у -
ми, она то и оства ри. За то
искре но ве ру је мо, и на да мо
се, да ће и на Олим пиј ским
игра ма у То ки ју на по бед нич -
ком по сто љу љу би те љи спор -
та још јед ном ви де ти са да већ
нај по зна ти је џу до-ки ки це у
Евро пи.

Ан дреа Сто ја ди нов – де вој -
ка о ко јој ће се тек пи са ти. О
њој ће бру ја ти пла не та. Уве ре -
ни смо у то.

Срећ но!
Алек сан дар Жив ко вић

О Пан че ву је 1923. го ди не
штам па на књи га др Ни ко ле
Ми лу ти но ви ћа – „Пан че во” са
ши рим на сло вом: „Ши ром на -
ше отаџ би не, књи га пр ва, на -
ше ва ро ши, њи на са да шњи -
ца, при вред ни и про свет ни им
зна чај, прав ци да љег раз ви -
ћа, све ска пр ва; са 38 сли ка, у
тек сту ше ма ти змом пан чев -
ских тр го ва ца, за на тли ја, ин -
ду стри ја ла ца, огла сним де лом
и пла ном Пан че ва у при ло -
гу”. У овој књи зи пи сац је из -
нео низ за ни мљи вих по да та -
ка о Пан че ву из пр вих го ди на
на кон Пр вог свет ског ра та. Та -
ко се у овој књи зи на во ди:
„Пан че во има, по по след њем
ово го ди шњем по пи су, 19.392
ста нов ни ка (9.349 му шких и
10.043 жен ских)...” (по пис од
1. ја ну а ра 1921. го ди не).

Од укуп но 19.392 ста нов ни -
ка у Пан че ву, та да бе ше Ср ба
9.420, Не ма ца 7.237, Ма ђа ра
887, Је вре ја 600 и 246 Ру му на.

О зе мљо рад њи се на во ди: „У
род ним го ди на ма на јед ном
ка та стар ском лан цу пан че вач -
ке зе мље (на 1.600 ква драт -
них хва ти) ро ди про сеч но 800
до 1.000 ки ло гра ма пше ни це,
1.200 до 1.400 ки ло гра ма зо -
би, 1.000 до 1.200 ки ло гра ма
јеч ма, 1.400 до 1.800 ки ло гра -
ма ку ку ру за. Раз у ме се да је у
сред њим и не плод ни јим го ди -
на ма све знат но ма ње. Та да -
шња про дај на це на зе мље ва -
ри ра из ме ђу 6.000 ди на ра и
8.000 ди на ра по ка та стар ском
лан цу, а го ди шња за куп ни на
из ме ђу 400 и 500 ди на ра.”

„За ђу бре ња се упо тре бља -
ва ло са мо штал ско ђу бре, ве -
штач ко још ни је. Плуг на ших
ра та ра у Пан че ву сав је од
гво жђа, др ве не са став не де -
ло ве за ме њу је гво жђе. Се је се
се ја чи цом, жа ње ко са чи цом,
ве за чи цом. Пан че во има сво -
јих де вет пар них вр ша ли ца.”

Из но се ћи по дат ке о це на ма
сто ке, у књи зи са на во ди да су
бо љи ко њи пла ћа ни и 1.500
до 2.000 ди на ра по гр лу, пар
лак ших во ло ва за ву чу 2.000
до 6.000 ди на ра, а те шки во -
ло ви че ти ри до пет ди на ра за
ки ло грам жи ве ме ре. Сви ње
су пла ћа не од осам до де сет
ди на ра по ки ло гра му жи ве ме -
ре, кра ве му за ре 1.000 до 1.500
ди на ра по гр лу, а пар ова ца
200 до 250 ди на ра.

Да ље се на во ди да су у ра -
ни јим го ди на ма пан че вач ки
жи тар ски тр гов ци из во зи ли
ла ђа ма Та ми шом и Ду на вом
пре ко 1.500 ва го на пше ни це,
200 ва го на зо би, 160 ва го на
јеч ма и 8.000 до 10.000 ва го -
на ку ку ру за го ди шње. Из не -
ти су за ни мљи ви по да ци о це -
на ма по је ди не ро бе: ме тар чо -
је се пла ћа од 60 до 250 ди -
на ра, па кло па му ка 100 до
500 ди на ра, шу ба ра 100 ди -
на ра, ше шир 50 ди на ра, деч -
ји ше шир 30 ди на ра, го то во
оде ло 500 до 1.000 ди на ра,
кра так гор њи ка пут 180 до
250 ди на ра, ка пут по ста вљен
ов чи јом ко жом 400, деч је оде -
ло 75 до 150 ди на ра, пар му -
шких опа на ка 40 до 60, а жен -
ских 35 до 45 ди на ра.

Го то ва крат ка ко ла пла ћа на
су 2.750 ди на ра, ду гач ка ко ла
3.500 ди на ра, а та љи ге 2.500
ди на ра. По љо привредним алат -
ка ма це не су би ле: гво зде ни

плуг са клеч ка ма 450 ди на ра,
гво зде на бра на 300 ди на ра, че -
лич на плу жна гла ва са ра о ни -
ком 115 ди на ра, ра о ник 15 ди -
на ра, нож за сла му 30 ди на ра,
ве дро цин ков но 16 ди на ра, гво -
зде не ви ле 10 ди на ра, ки ло -
грам гво жђа 2,5 ди на ра, ки ло -
грам осо ви не за ко ла 6,5 ди -
на ра, ки ло грам ек се ра је ко -
штао 4,5 ди на ра, ки ло грам ла -
на ца за ко ње, ро га ту мар ву,
ша ра гље и слич но 8,5 ди на ра.
Ли тар пе тро ле у ма пла ћан је 7
ди на ра, а ки ло грам ше ће ра 12
ди на ра.

Це не жи вот них на мир ни ца
би ле су сле де ће: кром пир 2-
2,5, па суљ 1,5 ди на ра, ли тар
мле ка је дан ди нар, ки ло грам
ов чи јег си ра се дам ди на ра,
ма сла (бу те ра) 20 ди на ра,
свињ ског ме са 14, те ле ћег де -
вет, го ве ђег осам, а ов чи јег
се дам ди на ра. Ки ло грам ко -
ба си ца 14 ди на ра, шун ке 15
ди на ра, сла ни не 13, свињ ске

ма сти 14, хле ба 3,5 ди на ра,
хлеб но бра шно 3,5 ди на ра,
бра шна за те сто че ти ри ди на -
ра. Пар ћу ра ка ста јао је 70,
гу са ка 30, па та ка 18, пи ли ћа
10, а ко ко ша ка 18 ди на ра.

О ви но гра дар ству се на во -
ди да Пан че во има 800 ла на -
ца ви но гра да, а про из ве де но
је 1922. го ди не про сеч но са -
мо око 30 хек то ли та ра ви на
по лан цу, услед су шне го ди -
не, али је ви но из вр сног ква -
ли те та и пла ћа се че ти ри до
пет ди на ра за ли тар но вог,
док је ста ро ви но пет до шест
ди на ра. По ло ви на ви но гра да
је сво ји на Ср ба, а дру гу по ло -
ви ну др же Нем ци(...).

Град ски при хо ди за 1920.
го ди ну из но си ли су че ти ри
ми ли о на ди на ра. Те го ди не
Пан чев ци су пла ћа ли 150 ди -
на ра по ре за на 100 ди на ра
др жав ног по ре за, у то ку 1920.
го ди не убра то је 375.000 ди -
на ра. Град је при мао по моћ и
од др жа ве.

Пан че во је 1920. го ди не
има ло 208 град ских чи нов -
ни ка, на ме ште ни ка и ре да ра.
За њи хо ве пла те Град је из -
дао те го ди не пре ко 906.000
ди на ра. За ни мљив је на ци о -
нал ни са став град ских чи нов -
ни ка и на ме ште ни ка. Од њих
153, би ло је Ср ба 104, Не ма -
ца 23, Ма ђа ра 16, Ру му на пет,
Ру са че ти ри, и је дан Је вре -
јин. Од 55 ре да ра (град ских
по ли ца ја ца) би ло је Ср ба 50,
Не ма ца три, и два Ма ђа ра.
Да кле, пан че вач ка бур жо а зи -
ја, ко ја се у вре ме ау стриј ске,
а за тим угар ске оку па ци је, бо -
ри ла за рав но прав ност на род -
но сти у град ској са мо у пра ви,
по пре стан ку ствар не оку па -
ци је, и по осло бо ђе њу и на -
ци о нал ном ује ди ње њу Ср ба
са оста лим на ро ди ма Ју го сла -
ви је, спро во ди сво ју „срп ску”
прав ду у по гле ду на ци о нал не
за сту пље но сти у град ском чи -
нов ни штву. Шо ви ни зам, за
ко ји је бур жо а зи ја из ре до ва
пан че вач ких Ср ба оправ да но
оп ту жи ва ла угар ску Вла ду, и
про тив ко га се бо ри ла, по стао
је са да ру ко во де ће на че ло ко -
јим се вла да ју ћа, са да срп ска
бур жо а зи ја, слу жи ла исто та -
ко оби ла то и бес кру пу ло зно.

(Из књи ге „Град ме ђу
вихори ма – хро ни ка гра да
Пан че ва” Ђор ђа Вла ји ћа)

Панчево после Првог светског рата

НА ША ГО ШЋА: АН ДРЕА СТО ЈА ДИ НОВ, ЏУ ДИСТ КИ ЊА

ИЗ ПО ДРУ МА КУ ЋЕ – ДО ВР ХА ЕВРО ПЕ
ЗА О СТАВ ШТИ НА ЂОР ЂА ВЛА ЈИ ЋА

Пан че во у број ка ма после
Пр вог свет ског ра та

МО РО ТЕ И КИ КИ ЦЕ

По што се так ми чи у нај -

лак шој ка те го ри ји, Ан дреа

увек пр вог да на на сту па

на ве ли ким так ми че њи ма,

у од но су на ре пре зен та -

тив не дру го ве. За хва љу ју -

ћи то ме има вре ме на и за

упо зна ва ње број них гра до -

ва и раз ли чи тих кул ту ра, а

об и шла је го то во чи та ву

пла не ту.

– Сви ђа ми се тај тем по,

ма да ја имам и нај ма ње

вре ме на за при пре му, по -

што пр ва на сту пам. Та да

углав ном по гле дам не ки

меч бу ду ће ри вал ке, кон -

сул ту јем се с тре не ром и

братом ка ко ћу ра ди ти.

Стил по ко ме сам пре по -

зна тљи ва је мо ро те тех ни -

ка, али џу до је спорт ко ји

до зво ља ва број не ком би -

на ци је на са мом ме чу. Та -

ко ђе, је дан од ри ту а ла ка -

да идем на по бед нич ко по -

сто ље је су и две ки ки це на

гла ви. Оне су мој за штит ни

знак. Не ка да ми их је пра -

ви ла ма ма, а са да то ра -

дим са ма. Нај ви ше због

фо то гра фи ја, да мо гу да

упо ре ди ма ка ко је то би ло

не ка да, а ка ко је са да –

откри ва сво је ма ле „тај не”

Ан дреа.

ВЕ ЛИ КА ПО ДР ШКА ПО РО ДИ ЦЕ

– Имам за и ста ве ли ку,

ма огром ну по др шку сво је

по ро ди це. Нај пре од бра та

Алек се, а он да и од ма ме и

та те. Они су ми нај ве ћа мо -

ти ва ци ја. Та та Ни ко ла је

био ама тер ски џу ди ста, али

док сам би ла по чет ни ца,

знао је да ме по са ве ту је, па

и да ис кри ти ку је ка да не -

што ни је би ло до бро. Од

мог ка дет ског уз ра ста бри гу

о ме ни пре у зео је Алек са.

Ма ма Сла ђа на је мој нај -

гла сни ји на ви јач. Као и

сва ка мај ка, са да се по ма -

ло и пла ши мо јих евен ту ал -

них по вре да, бри не све ви -

ше. Џу до је у на шој по ро ди -

ци два де сет че тво ро ча сов на

те ма. И ка да сам на так ми -

че њу, све вре ме сам на ве -

зи с мо ји ма. Чу је мо се и

пре и по сле бор бе. Без по -

др шке по ро ди це не мо же

да се успе. Ја не бих си гур -

но. Хва ла им што све жр -

тву ју због ме не – искре но

го во ри ви це шам пи он ка

Ста рог кон ти нен та.

УЧЕ ЊЕ ОД ПО НО ЋИ ПА ДО...

Ан дреа Сто ја ди нов је по ха -

ђа ла ОШ „Ва са Жив ко вић”,

по том је, та ко ђе као ву ко -

вац, за вр ши ла и Гим на зи ју,

а са да је сту дент дру ге го ди -

не Фа кул те та за без бед ност.

И по ред свих оба ве за ко је

на ме ћу џу до и про фе си о -

нал на ка ри је ра, успе ва до -

бро да се ор га ни зу је.

– Уста јем око се дам са ти,

а већ у осам сам у те ре та -

ни. Од 10 до 13 је сло бод но

вре ме, па у 14 са ти сле ди

тре нинг с бра том у по дру -

му. Од пет до се дам пред -

ве че опет имам не ко сво је

вре ме, а у по ла де вет по чи -

ње тре нинг у Бе о гра ду. Че -

сто се вра тим и по сле 23

са та. Уче ње за ис пи те по чи -

ње у по ноћ, а тра је и до че -

ти ри-пе т ују тру. Ни је ми те -

шко. Мо гу да ка жем да ме

од ли ку је ве ли ка упор ност и

да сам због то га ус пе ла.

Исти на, би ло је и мо ме на та

ка да сам хте ла да од у ста -

нем од све га, због не ких не -

прав ди ко је сам до жи ве ла

у спор ту, али на сву сре ћу

ти мо мен ти су би ли вр ло

сла би за ме не – при ча де -

вој ка ко ја је сво јом упор но -

шћу и ра дом сти гла до вр ха

Евро пе.
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Успо ри те при до но ше њу бит них
од лу ка, јер ако се оне од но се на
по ро ди цу, мо же се до го ди ти да
по сту пи те бр зо пле то и на чи ни те
гре шку. Сву сна гу усме ри те 
на но ве про јек те или тра же ње
новог по сла. Вру ћа љу бав на
сед ми ца.

Не пла ни ра ни пут и су срет са ста -
рим при ја те љем мо же из ко ре на
про ме ни ти ваш по слов ни ста тус.
По ну де на ко је сте за бо ра ви ли
по нов но ће би ти ак ту ел не. Љу -
бав ни жи вот ће вам би ти уз бу -
дљив. Мно го до га ђа ња и из ла за -
ка до не ће вам но ву љу бав.

Обра ти те па жњу на то ко ме шта
го во ри те. Мно го то га мо же би ти
по гре шно про ту ма че но, а он да
ће вам тре ба ти пу но вре ме на да
ис пра ви те кри ву Дри ну. Уз по -
моћ при ја те ља си ту а ци ја ће се
ре ши ти по вољ но по вас. Љу бав -
ни жи вот стаг ни ра.

Пред сто ји вам на пор на и стре сна
не де ља. Оста ни те оп ти ми стич ни,
за не ко ли ко да на ће се све сми -
ри ти. Не за пу штај те сво је оба ве -
зе. Од ре ди те при о ри те те и де лај -
те. По др шка парт не ра је не се -
бич на, не од би јај те је.

Одав но ни сте би ли у ста њу ко је је
из ме ђу ха о са, еу фо ри је и па ни ке.
По жељ но је да зна те шта ствар но
же ли те и да сву сна гу усме ри те
на то. Парт нер вас ири ти ра сво -
јом не за ин те ре со ва но шћу. Бли -
зан ци у ве зи осе ти ће се на пу ште -
ним, а мно ги ће то и би ти.

Ве дри и на сме ја ни за по чи ње те
на ред ну не де љу. Све што је стаг -
ни ра ло, ко нач но се по кре ће. Но -
вац ко ји ду го че ка те на по кон сти -
же. Се ди те и до бро раз ми сли те у
шта би сте мо гли да га уло жи те,
јер по не кад су ва ши џе по ви шу -
пљи. По чи њу љу бав не игре...

Но ви по сло ви су на ви ди ку. По -
тру ди те се да ода бе ре те оно у
че му ће те се нај лак ше сна ћи и
што ће вам до не ти си гур ну за -
ра ду. Но вац вам сти же до кра ја
иду ће сед ми це. Ви кенд ис ко -
ристи те да оде те не куд с парт -
не ром.

До бро па зи те да све оба ви те на
вре ме и ис по шту је те ро ко ве. Осе -
ћа те не ки чу дан умор, што мо же
до ве сти до гре ша ка. Да не би сте
угро зи ли свој ста тус, узми те од -
мор. Љу бав ни жи вот вам је не ка -
ко на клац ка ли ци. Не жу ри те са
од лу ка ма.

Ле па по ро дич на до га ђа ња су
пред ва ма. Мно ге Ри бе ће
разми шља ти о по том ству. Пра во
је вре ме за то. Ма ње не су гла си -
це са чла но ви ма по ро ди це. Нов -
ча ни при лив је ма њи, али ре до -
ван, та ко да не ма озбиљ ног раз -
ло га за се ки ра ци ју.

Да ли сте се би пре ви ше сло бо де
да од лу чу је те шта је нај бо ље за
љу де око вас, а то вам се мо же
вра ти ти као бу ме ранг. Про бле ми
с не ким од чла но ва по ро ди це
успо ри ће вас, али то ће се по ка -
за ти као до бро, јер сте на пу ту да
до не се те ло ше од лу ке.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

По ма ло сте по су ста ли, опа ла вам
је кон цен тра ци ја и из гле да да се
по ла ко пре да је те. Већ сре ди ном
сед ми це вра ти ће вам се рад ни
елан и кре ну ће те свом сна гом.
Ако вам ис кр сне по слов ни пут,
иди те, јер по сто ји мо гућ ност да
не ко га упо зна те.

Пра ви те пла но ве и по сто је шан се
да се они ре а ли зу ју у ско ри јој бу -
дућ но сти. Сит не за кон ске за вр -
зла ме би ће успе шно ре ше не и
пре не го што оче ку је те. По ка жи -
те парт не ру ко ли ко вам је ста ло
до ње га. Поч ни те да пла ни ра те
за јед нич ки жи вот.
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Мно ги на ши до бри и ква ли -
тет ни љу ди на пу сти ли су Пан -
че во и оти сну ли се тр бу хом за
кру хом у бе ли свет.

С дру ге стра не, по не ко из тог
сме ра до ђе и раз мр да нам по -
не кад мо но то ну сва ко дне ви цу.
По ред увек ин три гант не ег зо -
ти ке, ти бе ло свет ски пут ни ци
на мер ни ци не рет ко нас опле -
ме њу ју и сво јим зна њем, ис ку -
ством, а на да све но вом и дру -
га чи јом енер ги јом.

Је дан од њих је и Ма феи Со -
кор со из ита ли јан ске Со ло фре,
на до мак На пу ља, ме ста шца на -
да ле ко по зна тог по про из во ди -
ма ко жне га лан те ри је, где је
из ра ђе на чак и јак на ко ју је
Мајкл Џек сон но сио у ле ген -
дар ном спо ту „Три лер”.

Ма феи већ ви ше од две го ди -
не ра ди као струч ни кон сул тант
у јед ној ов да шњој кр зна ри, а ње -
го ва до бро та и ве дри на од јек -
ну ле су по гра ду, па су сти гле и
до ре дак ци је на шег ли ста...

Наш бе ло свет ски гост је ро дом
из Ита ли је и зо ве се Ма феи
Со кор со. По ти че из не ве ли ког
ме ста с ју га зе мље у об ли ку чи -
зме под на зи вом Со ло фра, ко -
је се на ла зи у про вин ци ји Аве -
ли но, на све га не ко ли ко де се -
ти на ки ло ме та ра од На пу ља,
чу ве ног гра да под но свет ски
по зна тог вул ка на Ве зу ва.

Ина че, Со ло фра је по зна та
по об ра ди ко же и про из вод њи
ко жне га лан те ри је. За пра во, по
одев ним пред ме ти ма од по ме -
ну тог ма те ри ја ла на да ле ко је
чу ве на, па је то не ка вр ста брен -
да и це ле те ре ги је, што се одав -
но про чу ло у мод ним кру го ви -
ма и до пр ло до цен та ра шоу-
би зни са. Та ко је, ре ци мо, и не -
ка да шњи ме га поп-стар Мајкл
Џек сон, на вр хун цу ка ри је ре, у
спо ту за је дан од сво јих нај ве -
ћих хи то ва, „Три лер”, но сио
упра во јак ну из ра ђе ну у по ме -
ну том ме ста шцу.

Пу тем за на та по це лом
свету

Ни сам Ма феи ни је остао имун
на оно што се до га ђа ло у ње го -
вој не по сред ној око ли ни, па је
од ма ле на бру сио за нат об ра де
ко же за ши ве ње.

А ако не ко же ли да се ба ви
овим по слом, ка ко он ис ти че,
нај ва жни ја је страст.

– Ако об ра ђу је те при род ни
про из вод као што је ко жа, мо -
ра те је, у скла ду са сво јим иску -
ством и сен зи би ли те том, до -
ди ри ва ти ру ка ма и та ко оце -
њи ва ти шта је за пра во ура ђе но
на кон сва ког про це са об ра де.
Та ко не рет ко мо ра те да про -
ме ни те хе ми ка ли ју ко ју јој је
по треб но до да ва ти то ком ра -
да. За то је ве о ма де ли кат но до -
не ти од лу ку о из бо ру ме ре ко ја
ће би ти при ме ње на на ко нач -
ни про из вод, ка ко за оде ћу или

обу ћу, та ко и за та шне – на -
води овај Ита ли јан.

За хва љу ју ћи та лен ту, спо -
соб но сти и кре а тив но сти, сте -
као је вр хун ско зна ње ка да је
реч о при пре ми овог ар ти кла
и бр зо  на пре до вао у ка ри је -
ри, ко ја му је омо гу ћи ла да
про пу ту је до бар део Зе мљи не
ку гле.

– По чео сам да ра дим са
осам на ест го ди на у свом се лу,
а по том сам се оти снуо у свет
са ра ђу ју ћи с не мач ком фирмом

„Ба јер” из Ле вер ку зе на, где сам
ра дио као за вр шни тех но лог и
сте као ве ли ко ис ку ство. На кон
што сам па у зи рао с по слом го -
ди ну да на, за вре ме од слу же ња
вој ног ро ка, на ста вио сам са -
рад њу с „Ба је ром” у на ред них
шест го ди на. А он да сам с јед -
ним ко ле гом и до брим при ја -
те љем осно вао асо ци ја ци ју
струч ња ка за хе миј ске про из -
во де за пре ра ду ко же, што ми
је дра стич но про ме ни ло жи вот.
Ова ве за је тра ја ла два де сет пет
го ди на, то ком ко јих сам, ра де -
ћи по сао тех но ло га, имао при -
ли ку да пу ту јем по це лом све -
ту, по чев од Тур ске, пре ко Си -
ри је, Шпа ни је, Пор ту га ли је, Не -
мач ке, Ау стри је, Фран цу ске,
Ма ђар ске, Хонг кон га, Тај лан -
да, па чак до Но вог Зе лан да,
Бра зи ла, Ве не цу е ле... И, на по -
слет ку, по сао ме је довео у ове
кра је ве – на гла ша ва Мафеи.

До Пан че ва пре ко Тур ске

Ма феи је у Пан че во до шао за -
то што је ње гов по слов ни парт -
нер из Тур ске пре три го ди не
за по чео са рад њу са ов да шњим
про из во ђа чи ма...

– Ов да шња кр зна ра је има ла
мно го про бле ма у ве зи са за -
вр шном об ра дом, па је мој тур -
ски при ја тељ са ве то вао вла сни -
ка фа бри ке да ус по ста ви кон -
такт са мном. И та ко сам дошао
у Пан че во на не де љу да на.
Међу тим, вла сник кр зна ре дао
ми је пред лог да оста нем и, ка -
да сам ви део да је то је дан ве о -
ма сим па ти чан и до бро ћу дан
чо век, од лу чио сам да при хва -
тим да ра дим за ње га го ди ну
да на. А он да смо од лу чи ли да
на пра ви мо уго вор на још го -
ди ну да на... – ка же струч њак
за об ра ду ко же.

У тој фир ми, у ко јој се спре -
ма ко жа од шта вље ња до ши -
ве ња, и то за обу ћу, оде ћу, га -
лан те ри ју, по ред оста лог, он
ко му ни ци ра с дру гим тех но -
ло зи ма ра ди раз ре ше ња сва ко -
ја ких про бле ма.

– Ми не об ра ђу је мо пла сти -
ку или скај, већ ко жу, па у ве зи
с њом увек не што ис кр сне. Сто -
га, пре не го што за поч не мо
про из вод њу, кре ће мо с проб -
ном ко ли чи ном од де се так ко -
ма да, и тек ка да оце ни мо да је

све у ре ду, пре ла зи мо на ма -
сов ни ју про дук ци ју. И на кон
што ко жа, у на шем слу ча ју
углав ном ов чи ја, про ђе си ро ву
об ра ду све до су ше ња и рас те -

за ња, мо ја је уло га да је при -
пре мим пред из ра ду фи нал ног
про из во да. То јест да је, што
би се ре кло, руч но стил ски „ис -
фа зо ни рам” ра зним спе ци јал -
ним хе ми ка ли ја ма пре не го
што оде да ље на ши ве ње код
ди зај не ра за раз не ар ти кле: јак -
не, тор бе, ци пе ле... – на во ди
Ма феи.

Оча ра не ко лег(иниц)е

А ко ле ге у по ме ну тој фа бри ци,
од вла сни ка до нај о бич ни јег
рад ни ка, оду ше вље не су овим
ве дрим и шар мант ним чове -
ком. Ве ро ват но и због то га што
он пре ма сви ма има јед на ко
по зи ти ван став; увек је спре -
ман да по мог не, без об зи ра на
то да ли се ра ди о ви со ко струч -
ном од лу чи ва њу или нај о бич -
ни јој фи зи ка ли ји.

Ма фе и ћу (ка ко га од ми ло -
ште зо ву) ни ко ни је одо лео, а
ка ко у ње му те че ро ман ти чар -
ска на по ли тан ска крв, и при -
том је ве о ма та лен то ван за му -
зи ку, ње го ве ко ле ги ни це не ски -
да ју осмех с ли ца у ње го вом
при су ству, без об зи ра на то да
ли с њим раз го ва ра ју на ита -
ли јан ском или ен гле ском је зи -
ку, ко јим се Ма феи са свим со -
лид но слу жи, или јед но став но
ко му ни ци ра ју нај про сти јом
мими ком, пан то ми мом или
гести ку ла ци ја ма.

Јед на од њих је и Да ни ца,
ко ја ка же да с Ма фе и ћем увек
ла ко на ђе за јед нич ки је зик, а
да су јој не за бо рав ни тре ну ци
ка да овај по зи тив ни На по ли -
та нац, у сти лу ње го вог чу ве ног
зе мља ка Ен ри ка Ка ру за, за пе -
ва не ку се ре на ду по пут не над -
ма шног кла си ка „О со ле мио”.

С тим се сла же и ње на ше -
фи ца сме не Сне жа на, ко ја, иа -
ко не го во ри ни је дан стра ни
је зик, ка же да увек с њим ла ко
мо же да се спо ра зу ме.

– Ма феи је од ли чан струч -
њак и, што је још бит ни је, пре -
до бар чо век, па бу ди са мо по -
зи тив не емо ци је. Што се по сла
ти че, он ра ди ве о ма ва жне про -
бе ка ко би смо до би ли не ки но -
ви и ква ли тет ни ји про из вод,
као и да ко жа бу де што от пор -
ни ја. Да би до шао до тих по -
жељ них спе ци јал них ефе ка та,

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Ма ле ни
Пре ди ван псић ушао је у јед ну
фир му у на се љу Те сла и за многе
је  фан та сти чан, јер је бес крај но
уми љат, во ли да се игра, во ли
де цу...

Ме ђу тим, овај ма ли ша ту не
мо же да оста не бу ду ћи да ни је
баш нај бо ље при хва ћен од свих
у окру же њу. Иду хлад ни ји да ни,
па би што хит ни је не ко мо гао да
му пру жи то пли дом.

Ма ле ном је обез бе ђен пре воз
до би ло ко је тач ке у зе мљи, са мо да се ле по ску ћи, а све дру -
го мо же се са зна ти на те ле фон 062/83-204-83.

Бр ка
Овај ин те ре сант ни муж јак ра се те ри -
јер же лео би да се сме сти код не ких
од го вор них љу ди.

Бр ка је стар око две го ди не. Ка стри -
ран је, ми кро чи по ван, вак ци ни сан про -
тив бе сни ла и тре ти ран про тив па ра зи -
та, та ко да но вом вла сни ку оста је са мо
да га сме сти код се бе и да с њим по де -
ли ру чак и сво је сло бод но вре ме.

Овај ле по тан се тре нут но на ла зи у
град ском при хва ти ли шту, где не стр пљи -
во иш че ку је по зив у но ви дом. Кон такт-те ле фон: 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

ко ри сти се сун ђе ри ма и бо ја -
ма, чи ме при пре ма ко жу за ши -
ве ње екс клу зив них про из во да.
Јед но став но, има злат не ру ке и
мно го нам зна чи. Ме ђу тим, нај -
ви ше нам се сви ђа ка да пе ва
се ре на де, а ве о ма је сим па ти -
чан јер по ку ша ва да на у чи срп -
ски, па чак и на ше пе сме –
наво ди ова су гра ђан ка.

Кул ти ви са ни љу ди и
лак(ш)а хра на

Ка да је реч о ње го вом би ти са -
њу у Пан че ву, жи вот му се углав -
ном од ви ја из ме ђу фа бри ке и
ку ће, а ка ко при вре ме но ста -
ну је на Те сли, евен ту ал но скок -
не до „Би га” на ве че ру или на
не ко до бро пи во, нај че шће сам
или с тек не ко ли ци ном но во -
сте че них по зна ни ка.

– Искре но, ве о ма је те шко
на ћи при ја те ље ка да не зна те
је зик, али ја ствар но во лим Пан -
че во. То је ве о ма чист град и
љу ди су вр ло при стој ни. За пра -
во, ов де не по сто ји ни шта што
ми се не сви ђа. У по ре ђењу

с мо јом ју жном Ита ли јом, ов -
де је чак и мно го бо ље. Љу ди
су обра зо ва ни ји, по шту је се за -
кон, док Ита ли ја ни с тим у вези

не ха ју мно го. Мла ди су кул -
ти ви са ни ји и сви се слу же ен -
гле ским је зи ком. Хра на је фан -
та стич на: ме со на ро чи то, а ни
са ла те ни су ло ше. За раз ли ку
од то га, код нас у Ита ли ји хра -
на је ве о ма те шка, док је ов де
мно го лак ша, то јест ма ње за -
чи ње на. Ми и мно го ви ше је -
де мо за ру чак, на ро чи то за ве -
че ру, али ни до ру чак – кро а -
сан и ка фа, иа ко мно ги ми сле
друк чи је – ни је ни ма ло лак за
ва ре ње. Ни смо ни ди сци пли -
но ва ни по том пи та њу, јер је -
де мо кад нам пад не на па мет.
Кад смо код то га, про бао сам у
Пан че ву ита ли јан ске спе ци ја -
ли те те и ни су ло ши – ни шпа -
ге ти, ни пи ца... До ду ше, ов де
не ма мно го вр ста тих је ла, али
оно че га има са свим је ко рект -
но – ис ти че Ма феи.

Та ко о на ма и на шем гра ду
(ле по) ми сли овај бес крај но по -
зи ти ван чо век, а сви ко ји су га
упо зна ли пам ти ће га ис кљу чи -
во по до бру – зна њу, со ли -
дарности и ши ро ком искре ном

ме ди те ран ском осме ху, ве ли -
ком као сун це, баш као у по -
ме ну тој чу ве ној на по ли тан ској
пе сми „О со ле мио”...

БЕ ЛО СВЕТ СКИ ПУТ НИК МЕ ЂУ НА МА: МА ФЕИ СО КОР СО, СТРУЧ ЊАК ЗА ОБ РА ДУ КО ЖЕ ИЗ ИТА ЛИ ЈЕ

МЕ ДИ ТЕ РАН СКИ ОСМЕХ ИСКРЕН И ВЕ ЛИК КАО СУН ЦЕ

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

Ма феи ка же да се од и стин -

ски ди ви Ср би ји и срп ском

на ро ду јер, упр кос то ме што

је ма ла др жа ва, има сјај ну

исто ри ју и ве о ма при ја тељ -

ски рас по ло жен па три от ски

по но сан на род, као нај ва -

жни је ис ти че то што ми сли

да су Ср би го спо да ри сво је

зе мље, а што не мо же да ка -

же о сво јој Ита ли ји.

– Ди вим се Ср би ма и за -

то што су сјај ни спор ти сти,

на ро чи то Но ле ту. Ве о ма

це ним и Ми хај ло ви ћа, ко ји

је играо у мо јем дру гом

оми ље ном клу бу – „Ин тер у”

из Ми ла на, јер пр ви је на -

рав но „На по ли”. Сви ђа ми

се срп ска му зи ка и ми слим

да не гре шим ако ка жем да

под се ћа на на по ли тан ску.

За ово вре ме нај ви ше су

ми се до па ле пе сме Ма ри је

Ше ри фо вић – ис ти че

Мафеи.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Доброћудни италијански шармер унео топлину у свакодневицу фабрике

Увек позитиван, а неретко и запева

Ништа му не пада тешко, па ни физикалисање

Завршни производ



По бе да Же ле зни ча ра
у Пи ро ту

Гол од лу ке по сти гао
Ми лан Зо ри ца

По мно го че му ће Све ти Аран -
ђел 2020. го ди не оста ти упам -
ћен... Они ко ји га про сла вља ју
пам ти ће га по чи ње ни ци да
због пан де ми је ко ро на ви ру са
ни су би ли у мо гућ но сти да га
обе ле же на уо би ча јен на чин, а
љу би те љи спор та у на шем гра -
ду и по го то во на ви ја чи ФК-а
Фе ле зни чар овај 21. но вем бар
упам ти ће по ве ли кој и ва жној
по бе ди сво јих ми ље ни ка.

По сле „по ста” ду гог се дам
ко ла по пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” ко нач но је оства ри ла
три јумф, по но во се вра ти ла ме -
ђу „жи ве”, вра ти ла је осме хе
на ли ца и до не ла но ву до зу оп -
ти ми зма свим истин ским при -
ја те љи ма спор та у на шем гра -
ду. У ше сна е стом, прет по след -
њем ко лу је се њег де ла шам пи -
о на та у пр вој Ли ги Ср би је „ди -
зел ка” је би ла на ве ли ком испи -
ту. Пу то ва ла је у Пи рот, где је

од ме ри ла сна ге с до ма ћим Рад -
нич ким, јед ним од глав них кон -
ку ре на та за оп ста нак у пр во -
ли га шком дру штву.

Ни је би ло ла ко ка пи те ну
Дани лу Ко ва че ви ћу и ње го вим

са и гра чи ма, јер су на ово те -
шко го сто ва ње оти шли под ве -
ли ким при ти ском. Оп те ре ће на
се ри јом по ра за, а при том де -
сет ко ва на, јер чак ше сто ри ца
фуд ба ле ра ни су би ла на рас по -
ла га њу тре не ру, еки па из на шег
гра да је у Пи рот ипак от пу то -
ва ла са же љом да се над и гра ва
и да по ка же да за њу има ме ста
у дру штву нај бо љих фуд бал ских
клу бо ва у Ср би ји. Ко зна ко ји
пут, фуд ба ле ри „ди зел ке” по ка -
за ли су да су нај бо љи ка да је то
и нај по треб ни је. По сле утак ми -
це у гра ду на Ни ша ви за о ри ло
се „Же љо мо ја...”: Рад нич ки –
Же ле зни чар 0:1 (0:1).

Тре нер Пре драг Ма рић изне -
на дио је свог ко ле гу на клу пи
Пи ро ћа на ца по став ком игре,
па је Же ле зни чар од пр вог ми -
ну та на пао Рад нич ки. Свим
сна га ма је „ди зел ка” кре ну ла
ка го лу ри ва ла, а же ља ње них
мо ма ка да оства ре до бар ре -
зул тат би ла је ве ли ка као Пан -
че во. Же ле зни чар је имао не -
ко ли ко од лич них при ли ка већ
на по чет ку утак ми це, а ини ци -
ја ти ва је уро ди ла пло дом у 26.

ми ну ту. Ву ка шин Јов ко вић је
упу тио од ли чан цен тар шут у
ср це ше сна е стер ца Рад нич ког,
а на пра вом ме сту је био Ми -
лан Зо ри ца, ко ји је удар цем
гла вом по слао лоп ту на пра во
ме сто – иза ле ђа гол ма на
Раднич ког.

Мом ци из на шег гра да су по -
том пот пу но не у тра ли са ли на -
па де до ма ћих игра ча, ко ји су у
пр вом по лу вре ме ну има ли са -
мо јед ну при ли ку.

По сле од мо ра Рад нич ки је
за и грао не што агил ни је, али то
ни је би ло до вољ но да се угро -
зи си стем игре ко ју је на мет -
нуо Же ле зни чар. Мом ци из
Пан че ва су би ли бор бе ни до
из не мо гло сти, „ги ну ли” за сва -
ко пар че те ре на, за сва ку лоп -
ту, за сва ку при ли ку... Бла га
ини ци ја ти ва Пи ро ћа на ца тра -
ја ла је све га пет на е стак ми ну -
та у дру гом по лу вре ме ну, али
ни та да мре жа Бо ја на Кне же -
ви ћа ни је би ла угро же на. „Ди -
зел ка” је зна ла шта хо ће у овом
ду е лу. Ин те ре со ва ла ју је са мо
по бе да, та ко да се до ма ћин ни -
је ни шта пи тао.

Тре нер Пре драг Ма рић је по -
ве ре ње за ду ел у Пи ро ту по кло -
нио еки пи ко ју су чи ни ли: Бо -
јан Кне же вић, Ге ор ги је Јан ку -
лов, Дра ган Да шић, Ду шан
Плав шић, Не ма ња Мар ко вић,
Да ни ло Ко ва че вић, Ми лан Зо -
ри ца, Јор дан Јо ва но вић, Ву ка -
шин Јов ко вић, Ла зар Мар ко вић
и Пе тар Ста нић, а део ти ма, део
ве ли ке по бе де, би ли су и: Иван
Лу чић, Алек са Са на дер, Алек -
сан дар Мир ков, Алек сеј Пе тро -
вић, За ка ри ја Су ра ка, Ни ко ла
Ми тро вић, Љу бо мир Сте ва но -
вић и Сте фан Ле ви ћа нин.

По сле ше сна е сте „рун де” у
Пр вој ли ги Ср би је Же ле зни чар
за у зи ма три на е сто ме сто на та -
бе ли, са осам на ест бо до ва, са -
мо два ма ње од осмо пла си ра -
ног ИМТ-а, ко ји се на ла зи на
осмом ме сту, у „си гур ној зони”.

За ве са на је се њи део шам -
пи о на та би ће спу ште на у су бо -
ту, 28. но вем бра. На СЦ-у „Мла -
дост” „ди зел ка” ће уго сти ти
дру го пла си ра ни Ка бел из Но -
вог Са да. Утак ми ца по чи ње у
13 са ти, а би ће од и гра на без
при су ства пу бли ке.

СПОРТ
Петак, 27. новембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПР ВО ЛИ ГА ШКА ФУД БАЛ СКА ПА НО РА МА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПРЕ ГА ЗИ ЛА НИ ША ВУ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ЛА ГА НА ШЕТ ЊА КРАЈ СА ВЕ...
По ла ко али си гур но, де вој ке
ко је игра ју за Од бој ку 013
осва ја ју сим па ти је свих љу -
би те ља спор та у на шем гра -
ду. Мла де игра чи це ко је пред -
во ди тре нер Вла ди мир Јо ван -
чић над ме ћу се у Дру гој ли ги
гру па „Се вер”, а из ме ча у меч
по ка зу ју да Пан че во на њи ма
и њи хо вом спорт ском ко лек -
ти ву мо же да гра ди ле пу
спорт ску бу дућ ност...

Про шлог ви кен да су од и -
гра не утак ми це осмог ко ла, у
окви ру ко га је еки па Од бој ке
013 пу то ва ла у Срем ску Ми -
тро ви цу. На про гра му је био
меч са Сре мом 2, из ра зи тим
фа во ри том, ти мом за ко ји
игра и не ко ли ко су пер ли га -
шких игра чи ца. Али Пан чев -
ке се ни су оба зи ра ле на то.
Иа ко су би ле осла бље не због
од су ства не ко ли ко ва жних
„ка ри ка”, Је ле на Пе тров, Дра -
га на Мар ко вић и њи хо ве са -
и гра чи це од и гра ле су јед ну
од нај бо љих утак ми ца ове се -
зо не, па су из ми тро вач ке Гим -
на зи је до не ле три ве ли ка бо -
да: Срем 2 – Од бој ка 013 1:3,
по се то ви ма 23:25, 18:25, 25:18
и 22:25.

Од са мог по чет ка утак ми -
це би ло је ја сно да го шће на
овај меч ни су до шле с бе лом
за ста вом. Алек сан дра Га ће -
ша је од лич ним сер ви си ма
пот пу но по ре ме ти ла при јем
до ма ћег ти ма, Је ле на Пе тров
је ни за ла по е не за сво ју еки -
пу, па је стра тег Сре ми ца био
при ну ђен да тра жи тајм-аут
при ре зул та ту 7:14. До ма ће
игра чи це су ус пе ле да се вра -
те, да при ђу на 21:22, али то
је би ло све од њих. Кон це се -
та у сво је ру ке пре у зе ле су Је -
ле на Пе тров и Дра га на Мар -
ко вић, па је Од бој ка 013 по -
ве ла с 0:1.

На ста вак су сре та је до нео
још убе дљи ви ју игру Пан чев -
ки. По че ло је од лич ним сер -
ви си ма Те о до ре Ми нић, усле -
дио је блок је дан на је дан Дра -
га не Мар ко вић, па ас Ми ли -
це Ку жић... Од лич но је блоки -
ра ла и Ни ко ли на Ве ско вић за
7:13, а ас-сер вис Алек сан дре

Га ће ше за 9:17 на ја вио је убе -
дљив три јумф еки пе из на шег
гра да. Тач ку на дру ги сет и
убе дљи во вођ ство свог ти ма
ста ви ла је Је ле на Пе тров.

Де вој ке тре не ра Јо ван чи ћа
за и гра ле су вр ло до бро и у
тре ћем се ту. По ве ле су са 8:4,
али он да је по че ла да им опа -
да кон цен тра ци ја, а од ли чан
тим Сре ма је то умео да ис -
ко ри сти, па је овај део утак -
ми це ре шио у сво ју ко рист и
по но во се вра тио у меч.

На сре ћу љу би те ља спор та
у на шем гра ду, већ у че твр -
том се ту ства ри су по но во до -
шле на сво је ме сто. По ен ти -
ра ла је Те о до ра Ми нић, он да
је Алек сан дра Га ће ша са два
аса уве ћа ла раз ли ку, а Ми -
ли ца Ку жић и Дра га на Мар -
ко вић на те ра ле су тре не ра
до ма ћих да узме тајм-аут
(2:7). Сре ми це су ус пе ле да
из јед на че на 10:10, али не и
да пре ло ме меч. На сце ну је
сту пи ла Ни ко ли на Ве ско вић,
а ка да је би ло нај те же, ди ри -
гент ска па ли ца на шти мо ва -
ног ор ке стра из Пан че ва
нашла се у ру ка ма Је ле не
Петров. Бра ни ла је на па де

дома ћег ти ма, осва ја ла по е -
не, а Од бој ка 013 опет је до -
шла на при стој ну раз ли ку
(11:16). Фи ниш се та је про -
те као у зна ку Дра га не Мар -
ко вић, ко ја је по сле сер ви са
Ан ђе ле Ву ја нић ни за ла по е -
не за свој тим. Све до ве ли ке
по бе де и сва три бо да.

– Сва ка част де вој ка ма. Еви -
дент на је би ла њи хо ва же ља
за по бе дом, али и на пре дак у
игри. Са вла да ли смо ве ли ког
фа во ри та, а овај три јумф да -
ће нам ве ли ки под стрек за
да љи рад – ре као је по сле
утак ми це тре нер Од бој ке 013
Вла ди мир Јо ван чић.

Због пан де ми је ко ро на ви -
руса, чел ни ци ОСС-а и ОСВ-а
до не ли су од лу ку да се сва
од бој ка шка над ме та ња у Ср -
би ји пре ки да ју до 11. де цем -
бра, што зна чи да у на ред на
два ви кен да ни за де вој ке из
Од бој ке 013 не ће би ти пр вен -
стве них ис ку ше ња.
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ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈА КО ВА ШИЋ И БО ДЛО ВИЋ ЗА ПРЕ О КРЕТ
Прет по след ње ко ло Срп ске ли -
ге гру па „Вој во ди на”, ко је је
од и гра но про те клог ви кен да,
до не ло је и јед ну за ни мљи ву,
до са мог кра ја не из ве сну фуд -
бал ску утак ми цу, ка ква се рет -
ко ви ђа на овим про сто ри ма.

На Град ском ста ди о ну у Пан -
че ву сна ге су од ме ри ли Ди на -
мо 1945 и Фе никс 1995. По
ста њу на та бе ли, по име ни ма
игра ча, „бр зи воз” је пре по -
чет ка су сре та ва жио за ап со -
лут ног фа во ри та. Али го сти су
се пред ста ви ли у ле пом све -
тлу, има ли су и на кло ност ар -
би та ра, пр ви су по ве ли... Ипак,
ни то им ни је вре де ло, усле -
дио је не ве ро ва тан фи ниш „бр -
зог во за”, ве ли ки пре о крет и
два по гот ка у не ко ли ко по след -
њих ми ну та: Ди на мо 1945 –
Фе никс 1995 2:1 (0:0).

„Бр зи воз” је пред го сто ва ње
у Но вом Са ду остао без ше фа
струч ног шта ба Жар ка То до ро -
ви ћа, па је на овом су сре ту еки -
пу пред во дио тре нер Кри сти јан
Сто ја нов, а на клу пи је се део и
по моћ ни тре нер Не над Ни колић.

До ма ћи фуд ба ле ри су има -
ли ви ше шан си да по стиг ну по -
го дак у пр вом по лу вре ме ну,
али не и до вољ но кон цен тра -
ци је да са вла да ју гол ма на Кр -
сто ви ћа. Нај бо ље при ли ке за
„бр зи воз“ има ли су Ан дреј Ја -
ко ва шић, ко ји је по го дио ста -
ти ву, и Игор Ани чић, чи ји је
шут за у ста ви ла преч ка.

Ди на мо 1945 на ста вио је с
на па ди ма и по сле од мо ра, а
пра ва уз бу ђе ња по че ла су да се
од ви ја ју од 77. ми ну та. По сле

бр зог кон тра на па да го сти су
пре ко Јо ва ни ћа до шли у вођ -
ство, а по том су усле ди ли про -
те сти до ма ћих игра ча. Оп ко ли -
ли су глав ног су ди ју То ми сла ва

Му дри ни ћа, сма тра ју ћи да је
по гре шио јер ни је до су дио пре -
кр шај за Ди на мо 1945 и ни је
пре ки нуо ак ци ју пре по гот ка
го сти ју. У тој гу жви су ди ја је
по ка зао цр ве не кар то не игра чу
Иго ру Кр ма ру и по моћ ном тре -
не ру Не на ду Ни ко ли ћу.

Иа ко осла бље ни, с де се то ри -
цом на те ре ну, фуд ба ле ри „бр -
зог во за” ни су се пре да ва ли.
На про тив. За и гра ли су још
офан зив ни је, а два ми ну та пре
кра ја су сре та, по сле цен тар шу -
та Ста ној ко ви ћа, нај ви ши у ско -
ку у ше сна е стер цу го сти ју го -
сти ју био је Ан дреј Ја ко ва шић,
ко ји је удар цем гла вом свом
ти му до нео из јед на че ње. И ни -
је ту био крај уз бу ђе њи ма. Када
су сви оче ки ва ли да ће су ди ја
озна чи ти за вр ше так су сре та,

јер су ис ти ца ли и ми ну ти у на -
док на ди вре ме на, Ог њен Бо -
дло вић је по сти гао сја јан по -
го дак и та ко свом ти му до нео
сва три бо да.

– Те шка, пра ва пр вен стве на
утак ми ца. Фе никс је ја ко до -
бра еки па, а по бе да је још дра -
жа јер смо ус пе ли да пре о кре -
не мо ре зул тат с де се то ри цом

игра ча. Пре овог су сре та би ло
је про ме на и у на шем струч -
ном шта бу, али сва ка ко да за -
слу ге за три јумф има и са да
већ бив ши шеф Жар ко То до -
ро вић. Дра го ми је због мо ма -
ка, за слу жи ли су ра дост – ре -
као је на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре тре нер Ди на ма 1945
Кри сти јан Сто ја нов.

Ди на мо 1945 играо је у са -
ста ву: Га ври ло вић, Јан ко вић
(од 89. ми ну та Ра до ва но вић),
Ани чић (од 46. Бра јо вић), Цр -
но мар ко вић (од 76. Ка ран фи -
лов ски), Кр мар, Пан тић, Пе -
ште рац, Осман, Бо дло вић, Ста -
ној ко вић и Ја ко ва шић.

По сле овог ко ла тим из на -
шег гра да за у зи ма че твр то ме -
сто на та бе ли Срп ске ли ге „Вој -
во ди на”, с 33 бо да. У по след -
њој „рун ди” је се њег де ла,
наред ног ви кен да, „бр зи воз”
ће го сто ва ти у Зре ња ни ну, где
ће се са ста ти с до ма ћим
Раднич ким.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА

субота, 19 сати

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

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 35:31

жене

Јабука: ЈАБУКА–КРУЛЕ 28:18

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ПИРОТ 71:65

Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ ???

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 3:2

Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В) 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ЈУГОСЛАВИЈА 0:0

Б. Н. Село: СЛОГА–БАК 3:1

Потпорањ: ПОТПОРАЊ–БУДУЋНОСТ 0:3

Идвор: ПОЛЕТ–ДОЛИНА 2:1

Гај: ПАРТИЗАН–СТРЕЛА 1:2

Дебељача: СПАРТАК 1911 – РАДНИЧКИ 3:0

Иланџа: БАНАТ – Ц. ЗВЕЗДА 0:2

Уљма: ПАРТИЗАН–ХАЈДУЧИЦА 2:4

Три утак ми це за
седам да на

У не де љу опет 
на свом те ре ну

Утак ми ца ма де ве тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је. По сле
из не над не так ми чар ске па у зе,
јер је њи хов меч у Ва ље ву био
от ка зан због бо ле сти игра ча Ме -
тал ца, ко шар ка ши Та ми ша су
у су бо ту, 21. но вем бра, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту од ме -
ри ли сна ге са еки пом Пи ро та. 

Био је то ва жан меч за обе
еки пе. Го сти су у наш град до -
шли с но вим тре не ром, док су
мом ци ко је пред во ди Бо јан Јо -
ви чић жар ко же ле ли да на ста -
ве по бед нич ки низ, да оства ре
и тре ћи уза стоп ни три јумф и
учвр сте се ме ђу еки па ма у вр ху
пр вен стве не та бе ле. Во ди ла се
же сто ка бор ба то ком це ле утак -
ми це, а на кра ју су се ра до ва ли
мом ци у бе лим дре со ви ма: Та -
ми ш–Пи рот 71:65, по че твр ти -
на ма 19:25, 25:17, 10:10 и 15:13.

Го сти су бо ље „отво ри ли” меч.
Пи ро ћан ци су ушли у утак ми -
цу вр ло мо ти ви са ни, ви де ло се
да же ле три јумф, да има ју на -
ме ру да се бо ре. У пр вој че твр -
ти ни до бро их је слу жио и шут.
Вр ло бр зо је на се ма фо ру за -
све тлу ца ло 0:5, а пре ци зним
шу те ви ма за три по е на го сти су
ус пе ли да стек ну и опи пљи ви ју
пред ност. Ис ку сни Зо ран Кр -
ста но вић и ка пи тен Та ми ша

Саша Ра до вић не ка ко су па ри -
ра ли рас по ло же ним го сти ма,
успе ли су да одр жа ва ју ре зул -
тат ски при кљу чак. Ипак, ко шар -
ка ши Пи ро та су у фи ни шу пр -
вог де ла ме ча уба ци ли још две
„трој ке” (укуп но пет), па су по -
сле пр вих де сет ми ну та има ли
пред ност од шест по е на (19:25).

Иа ко су го сти и дру гу че твр -
ти ну „отво ри ли” ко ше ви ма за
три по е на и већ на по чет ку
има ли пред ност од 19:31, ко -
шар ка ши Та ми ша ни су гу би ли
гла ву. На про тив. Игра ли су сво -
ју игру и по ла ко то пи ли пред -
ност рас по ло же них Пи ро ћа на -
ца. По ен ти рао је ка пи тен Ра -
до вић, и то уз фа ул, Лу ка Пе -
тро вић је „по ло жио” лоп ту у
кош Пи ро та, ефи ка сни су би -
ли Кр ста но вић и Ан ђу шић, а
по след ња два ми ну та пре од -
ла ска на од мор про те кла су у

зна ку Са ше Ра до ви ћа. Ка пи тен
је нај пре украо јед ну лоп ту го -
сти ма, а ус пут је из ну дио и не -
спорт ску лич ну гре шку ри ва -
лу... Пре ци зан је био с ли ни је
сло бод них ба ца ња, а он да је у
сле де ћем на па ду по го дио и
„трој ку” за вођ ство Та ми ша од
42:41. У по след њим се кун да ма

дру ге че твр ти не по ен ти ра ли су
и Иван Сми ља нић и Бре вин
Прицл, па је Та миш на од мор
оти шао с пред но шћу од че ти -
ри по е на – 46:42.

Чвр сто се игра ло и по сле па -
у зе. Тре ћа че твр ти на до не ла је
„ро вов ску” бит ку, на ро чи то у
од бра ни. Та миш је у овом де лу
су сре та пред во дио ис ку сни Зо -
ран Кр ста но вић, а го сти су успе -
ли да уба це још две „трој ке”.
Ипак, тре ћи део утак ми це за -
вр шен је не ре ше но, с ре ла тив -
но ма ло по е на на обе стра не –
10:10.

Мно го уз бу ђе ња би ло је и у
по след њој че твр ти ни. Ко шар ка
је још јед ном по ка за ла због че -
га је мно ги сма тра ју нај леп шим
и нај а трак тив ни јим спор том. Го -
сти се ни су пре да ва ли, вре ба ли
су сво ју шан су, тра жи ли гре шку
ри ва ла... Ус пе ли су да из јед на -
че, па и да по ве ду са 60:63. На
сре ћу љу би те ља спор та у на шем
гра ду, то је би ло све од њих у
овом ду е лу. Ко шар ка ши Та ми -
ша су агре сив ном од бра ном на -
те ра ли ри ва ла да шу ти ра из те -
шких си ту а ци ја, да те же ор га -
ни зу је на па де и то се ис пла ти -
ло. Иван Сми ља нић је „трој ком”
до нео но ву пред ност свом ти -
му, по том је по ен ти рао и Прицл,
а он да је пре ци зан био и Са ша
Ра до вић за ко нач них 71:65.

– Че сти там игра чи ма Пи ро -
та на до број утак ми ци. Ми смо
ло ши је ушли у меч, али смо
бр зо све на док на ди ли. По бољ -
ша ли смо скок, би ли смо си -
гур ни ји у од бра ни и ми слим

да смо за слу же но сти гли до
тре ће по бе де у ни зу – ре као је
по сле утак ми це играч Та ми ша
Фи лип Ан ђу шић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Фи лип Ан ђу шић (14
по е на), Пе тар Ре бић, Иван Сми -
ља нић (де вет), Ва си ли је Ко ва -
че вић, Бре вин Прицл (осам),
Ко ста Уско ко вић, Зо ран Кр ста -
но вић (17), Ни ко ла Ма ној ло -
вић, Са ша Ра до вић (13), Лу ка
Пе тро вић (осам) и Мар ко Па -
ви ће вић (два по е на).

– Зна ли смо да ће про ме на
тре не ра у еки пи Пи ро та иза -
зва ти ре ак ци ју њи хо вих игра -
ча. За и ста су го сти би ли из у -
зет но бор бе ни. Би ла је ово баш
те шка утак ми ца. Опет смо има -
ли ме кан при ступ утак ми ци,
као да ис пи ту је мо сна гу и мо -
гућ ност про тив ни ка на по чет -
ку. Ус пе ли смо бр зо да ис пра -
ви мо не до стат ке у на шој игри,
па мо гу да бу дем за до во љан
ка ко смо де ло ва ли у дру гом
по лу вре ме ну – ис та као је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

У сре ду, 25. но вем бра, ка да
је овај број „Пан чев ца” већ био
за кљу чен, ко шар ка ши Та ми ша
су го сто ва ли у Но вом Са ду, где
су од ме ри ли сна ге с ли де ром,
еки пом Вој во ди не. Већ у не де -
љу, 29. но вем бра, на ре ду је но -
во пр вен стве но ис ку ше ње. У
Ха лу спор то ва на Стре ли шту
до ла зи Ду нав из Ста рих Ба но -
ва ца. Ова утак ми ца по чи ње у
18 са ти, а би ће од и гра на без
при су ства пу бли ке.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц4

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ШАМ ПИ О НИ
Ау то-мо то спорт ско удру же ње
Фа на тик из на шег гра да и зва -
нич но је про мо ви са но у шам -
пи о на Ср би је у ди сци пли ни
ауто-сла лом.

У кон ку рен ци ји 19 клу бо ва,
ме ђу ко ји ма су и мно га звуч на
име на бе о град ских клу бо ва с
ду гом традициjом, на ши „фа -
на ти ци” су већ у сво јој дру гој
се зо ни по сто ја ња по ста ли нај -
бо љи у земљи.

За слу ге за овај успех при па -
да ју свим чла но ви ма, јер у сва -
кој кла си пан че вач ки клуб има
не ко га ко је у са мом вр ху. У кла -
си 1 Ми лан Ђор ђи јев ски је осво -
јио тре ће ме сто. У кла си 2 три -
јумфoвао је Зо ран Ма ле тин, а у
кла си 3 Вик тор Нађ је био дру -
ги, а Сте ван Ди ми три је вић трећи.

Ни ко ла Алим пић је био нај -
бо љи у кла си 4, док је у кла си
6 Бо јан Си јер ко вић за у зео дру -
го ме сто. У кла си 7 Ср ђан Пе -
тров је био дру ги, а Дар ко Тер -
зић тре ћи.

Нај бо ље пла си ра ни „фа на тик”
у ге не рал ном пла сма ну је сте Бо -
јан Си јер ко вић, ко ји је ову се зо -
ну за вр шио на тре ћем ме сту.

Ау то-спорт је тех нич ка ди -
сци пли на ко ја, по ред во зач ких
спо соб но сти сва ког по је дин ца,
зах те ва и мно го од ри ца ња и ула -
га ња. Чла но ви овог клу ба се
углав ном фи нан си ра ју из соп -
стве них сред ста ва, па овај успех
ти ме још ви ше до би ја на значају.

РАГ БИ ВИ КЕНД
У су бо ту и не де љу, 28. и 29.
но вем бра, за вр ши ће се раг би
се зо на у свим уз ра сним ка те -
го ри ја ма. Љу би те љи игре с ја -
ја стом лоп том има ће при ли ку
да ужи ва ју у до брим утак ми -
ца ма ко је ће би ти од и гра не на
ста ди о ну Бор ца у Стар че ву.

Фи на ле Пр вен ства Ср би је за
ка де те би ће од и гра но у су бо ту
од 11 са ти, а за ти ту лу ће се бо -
ри ти Ди на мо 1954 и Рад. Тач но
у под не у по лу фи на лу др жав ног
шам пи о на та за пе тли ће са ста ће
се Ди на мо 1945 и Жар ко во и
Ло зни ца и Цр ве на зве зда. У 12.35
на про гра му су утак ми це за тре -
ће ме сто и ве ли ко фи на ле.

Се ни о ри ће на те рен ис тр -
ча ти у 14.30. Та да по чи ње фи -
нал на утак ми ца Пр вен ства Ср -
би је за се ни о ре (Б-гру па), у ко -
јој ће сна ге од ме ри ти Тор пе до
и Ло зни ца.

Вр ло за ни мљи во би ће и у не -
де љу, 29. но вем бра. У 11 са ти
стар ту је Пр вен ство Ср би је за
пи о ни ре. У пр вом по лу фи на лу
са ста ће се Рад и Кру ше вац, а у
дру гом стар че вач ки Бо рац и
Цр ве на зве зда. Утак ми це за тре -
ће и пр во ме сто по чи њу у 11.40.

Нај за ни мљи ви ји су срет раг -
би ви кен да у Стар че ву сва ка ко
ће би ти фи на ле Ку па Ср би је за
се ни о ре, у ко ме ће се за вре -
дан тро феј бо ри ти Цр ве на зве -
зда и Рад. Ова утак ми ца по чи -
ње у 14 са ти.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

ТА МИШ У ПО БЕД НИЧ КОМ РИТ МУ

СА ША ХОВ СКИХ НАД МЕ ТА ЊА

СЈА ЈАН ВИ КЕНД ЗА „АЉЕ ХИН”

Ле пе спорт ске ве сти сти жу нам
ових да на и из ШК-а „Аље -
хин”. Чла но ви овог по пу лар -
ног клу ба из на шег гра да има -
ли су мно го успе ха и про шлог
ви кен да.

Шах клуб Пи цок из хр ват -
ског ме ста Ђур ђе вац осво јио је
пр во ме сто у Дру гој ли ги Хр -
ват ске, у кон ку рен ци ји се ни -
ор ки, и пр ви пут се пла си рао у
Пр ву хр ват ску ли гу. Пр ву таблу

за тај клуб игра ла је на ша су -
гра ђан ка Ксе ни ја То мин, ко ја
је за јед но са оста лим де вој ка ма
осво ји ла нај сјај ни је од лич је.

– За до вољ ство нам је што
смо део јед ног ова квог успе ха
и што смо при ја те љи с још јед -
ним фан та стич ним клу бом из
ре ги о на. Хва ла пу но и ру ко во -
ди о цу клу ба Ни ко ли Ми хоч ки
и де вој ка ма на сјај ном дру же -
њу. Ра ду је мо се сле де ћем

сусрету, ка да ће мо ми уго сти -
ти чла но ве јед ног од нај ор га -
ни зо ва ни јих ша хов ских клу бо -
ва у Хр ват ској – ре кла је Ксе -
ни ја То мин.

Успе шан ви кенд су има ла и
бра ћа Ка нач ки. На он лајн тур -
ни ри ма од лич не ре зул та те су
оства ри ли и Аљо ша и Вук.

У гру пи ка де та ко ји има ју
пр ву и дру гу ка те го ри ју Вук

Ка нач ки је играо без по ра за,
па је с 5,5 по е на из шест пар -
ти ја осво јио пр во ме сто. У
над ме та њу са че твр то ка те гор -
ни ци ма Аљо ша је та ко ђе за -
вр шио тур нир без по ра за.
Осво јио је 5,5 по е на и по де -
лио пр во ме сто с ри ва лом, али
је по до дат ним кри те ри ју ми -
ма ипак осво јио сре бр но
одлич је.
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Милка Илић,
професорка
историје и
географије:

     – Наредне седмице
полажем стручни
испит. Припремаћу се
темељно током
викенда, тако да неће
преостати времена за
друге активности.

Мирослав Радојчић,
слободни уметник:

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

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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.

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...

Окретања
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...

Лука Благојевић,
електротехничар:

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

µМ. Шупица?С. Трајковић

Пе ти три јумф
Динама

Де вој ке из гу би ле 
од Ку че ва

Ме че ви ма осмог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље но
над ме та ње у Су пер ли ги за
ру ко ме та ше. По сле три јум -
фа у Ки кин ди пред пан че -
вач ким „жу то-цр ни ма” би ло
је још јед но го сто ва ње. Овог
пу та су мом ци ко је пред во -
ди тре нер Аким Ком не нић
го сто ва ли у Зре ња ни ну. Ду -
ел у „Кри стал ној дво ра ни”
пред ста вљао је но во ис ку ше -
ње, био је то још је дан те жак
ис пит, ко ји је, на ра дост за -
љу бље ни ка у „ле пљи ву лоп -
ту” у на шем гра ду, успе шно
по ло жен: Про ле тер –Ди на мо
27:34 (12:15).

Ру ко ме та ши Про ле те ра,
пред во ђе ни тре не ром, ле ген -
дом срп ског ру ко ме та Мо ми -
ром Рни ћем, бо ље су „отво -
ри ли” утак ми цу. У сед мом
ми ну ту на се ма фо ру је пи са -
ло 3:1, али то је би ло све од
до ма ћег ти ма. На кри ли ма
сјај ног кри ла Мла де на Шо -
ти ћа Ди на мо је убр зо за го -
спо да рио си ту а ци јом на те -
ре ну, пре о кре нуо ре зул тат, а
он да до кра ја су сре та ни је до -
зво ља вао до ма ћи ну да угро -
зи ње го ву пред ност.

Већ у 17. ми ну ту Пан чев -
ци су во ди ли са 7:5, а два ми -
ну та пре од ла ска на од мор
има ли су и пет го ло ва „ви -
шка” (14:9). Ипак, у са мом
фи ни шу пр вог по лу вре ме на
до ма ћи тим је са два уза стоп -
на по гот ка про ду жио на ду да
евен ту ал но у на став ку мо же
до ћи до из не на ђе ња.

Зре ња нин ци су се при бли -
жи ли и на „ми нус два” (14:16),
али он да је Ди на мо за и грао
још агил ни је, офан зив ни је и
ефи ка сни је... Усле ди ла је се -
ри ја еки пе из на шег гра да од
7:1, ка да је пи та ње по бед ни -
ка на овој утак ми ци и де фи -
ни тив но би ло од лу че но. Ако
се уоп ште и по ста вља ло...

Ру тин ском игром до са мог
кра ја ис ку сни мом ци у 

жу то-цр ним дре со ви ма без
ве ћих тр за ви ца при ве ли су
овај су срет кра ју.

Ди на мо је играо у са ста ву:
Ни ко ла Пе рић, Ог њен То нић,
Мар ко Иван че вић (је дан гол),
Урош Па вло вић (пет), Мла -
ден Шо тић (11), Урош Ста -
нић (два), Ла зар Па вло вић,
Ми лош Па вло вић (је дан),
Иван Дис тол (је дан), Бо ри -
слав Ур та (је дан), Ми лан Го -
лу бо вић (пет), Ми лош Ко ста -

ди но вић (пет), Во ји слав Ми -
лу но вић, Не над Вуч ко вић (два
го ла), Ни ко ла Ра до ва но вић и
Урош Ми тро вић.

По сле два уза стоп на го -
сто ва ња пан че вач ки „жу то-
цр ни” сле де ћег ви кен да игра -
ју на свом те ре ну. На ре ду је
де ве то ко ло Су пер ли ге и још
је дан ве ли ки дер би. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту
долази но во сад ска Вој во ди -
на, ли дер шам пи о на та и је -
ди на еки па без по ра за. Утак -
ми ца по чи ње у 19 са ти, а
би ће од и гра на без при су ства
пу бли ке.

Осмо ко ло Су пер Б ли ге за
ру ко ме та ши це до не ло је и
дру ги пр вен стве ни по раз
ЖРК-а Пан че во. Де вој ке из
на шег гра да из гу би ле су на

свом те ре ну од Ку че ва с 30:32
(13:14).

Био је то за ни мљив и не -
из ве стан, пра ви пр вен стве -
ни окр шај, у ко ме не би би -
ло не за слу же но ни да су три -
јум фо ва ле де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Мар ко Кр стић.
Го шће су за ни јан су би ле
кон цен три са ни је у за вр шни -
ца ма на па да, а има ле су и
рас по ло же не гол ман ке, ко је
су на пра ви ле пре ва гу на овој
утак ми ци.

Игра ло се гол за гол ве ћим
де лом су сре та. Нај ве ћу пред -
ност Ку че во је има ло у 23.
ми ну ту (9:13), али су Пан -
чев ке на па у зу оти шле са са -
мо јед ним го лом за о стат ка
(13:14). 

Дру го по лу вре ме је до не ло
још бес по штед ни ју бит ку на
пар ке ту Ха ле спор то ва на
Стре ли шту. Алек сан дра Ва -
сић и ње не дру га ри це ја ко су
же ле ле по бе ду, у 40. ми ну ту
су ко нач но ус пе ле и да по ве -
ду по гот ком сјај не Ти ја не Си -
мић (19:18), али ни су ус пе ле
да из др же.

Иа ко се у тим мо мен ти ма
чи ни ло да је Пан че во ко нач -
но „пре ло ми ло” утак ми цу у
сво ју ко рист, упор не го шће
су ус пе ле да иза ђу „из замке”,

од би ле су све на па де до ма -
ћег ти ма и по но во пре у зе ле
кон тро лу над утак ми цом, па
су на кра ју сти гле и до вред -
не по бе де.

Не мо же се ни шта за ме ри -
ти де вој ка ма из на шег гра да.
Бо ри ле су се као ла ви це и
има ле ве ли ку же љу да оства -
ре но ву по бе ду, али у спор ту
не иде баш увек она ко ка ко
се за ми сли. Ни је Ку че во бо -
ље од Пан че ва, ја сно је то,
али је у овом ме чу има ло ви -
ше спорт ске сре ће.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Ми ли ца Илић,
Ана ста си ја Гр гов ски, Бо ја -
на Ба ла бан, Ти ја на Си мић
(шест го ло ва), Те о до ра Ста -
но је вић, Ма ри ја Ми трић
(шест), Све тла на Ни чев ски,
Ана ста зи ја Јам бру шић, Да -
рин ка Пе тро ни је вић (два),
Ди ја на Ба ла бан, Хе ле на Ин -
ђић (пет), Иво на Пе шић,
Алек сан дра Ва сић (три) и
Ва лен ти на Бо жи но вић (се -
дам го ло ва).

Пан че во је и да ље ли дер
Су пер Б ли ге, а де вој ка ма

наред ног ви кен да пред сто ји
још јед но ве ли ко ис ку ше ње.
Оне ће у Ки кин ди игра ти са
исто и ме ним до ма ћим ти мом.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” ПРО ТУТ ЊА ЛИ 
КРОЗ ЗРЕ ЊА НИН


