ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Изабрани спортисти
године

Слике са прославе
Бадњег дана

» стране 30 и 31

» страна 29

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. ЈАНУАРА 2020.

Број 4847, година CLI

ШТА НАМ ДОНОСИ 2020.

страна 3

НОВА ПРАВИЛА ЗА ИЗВРШИТЕЉЕ
И ПАУШАЛЦЕ, У ПЕНЗИЈУ КАСНИЈЕ

Скупља ТВ претплата, нови начин обрачуна пореза за таксисте, ауто-лимаре...

Град
Ко је до сада
побеђивао на
изборима
и зашто
» страна 4

Друштво

Прича о породици
Шушњар
» страна 5

Здравље
Излечите се од обиља
празничне трпезе
» страна 6

Прославе

КОЛИКО ИСКРИЦА...
ГРАДОНАЧЕЛНИК ДАРОВАО ФИЛИПА ДУКАТОМ стр. 3

Ко је први запевао
„Играле се делије”
и „Тамо далеко”
» страна 7

ОВО ЈЕ БИЛА ЊИХОВА ГОДИНА

Прва беба рођена 2020.
у Панчеву – из Ковачице

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”

Журић

НОВ

О!

„Абрашевић”

( 013/33-43-45

„Буч Кесиди”

„Пауновић”
Вучковић

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.
P Два часа вожње гратис.

Јубилеј

„Неолит”

Т. Татић

Један век Тениског
клуба „Динамо”
» страна 28

2

ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Срећно!
Е, прође и та гунгула! Чекали
смо је... И дочекали, јер она
увек и сигурно долази – нова
година!
Сад кад је прошла та празнична еуфорија поново можемо да се вратимо суровој
свакодневици – преживљавању и неизвесности.
И баш штета што се завршила та новогодишња чаролија.
Људи су били, ипак, бар мало
опуштенији, на лицима су се
видели осмеси, неки зрачак
наде избијао је из иначе тешких, забринутих очију...
И шта сада? Опет бригом
удри по весељу. За почетак –
треба прегурати јануар. Први
месец у години по правилу је
најдужи. И најскупљи. Треба
подвући рачуне испод јелки,
прасића, торти, пића...
Мада, како ствари стоје, у
овој нашој напаћеној земљи за
преживљавање су сви дани и
месеци у години, иако нам се
сервира „ружичаста стварност”. А ново лето је почело и
новим поскупљењима, очекују
нас нови „рафали” обећања
наших политичара, без обзира
на то да ли су на власти или у
опозицији, јер ће ускоро и нови избори...
А можда смо све баш тако и
заслужили. Јер не мењамо себе, не мењамо навике, не мењамо готово ништа...
Лепо је рекао легендарни
Душко Радовић у својој новогодишњој поруци:
„На крају ове и на почетку
нове године могли бисмо се
као деца заклети и рећи макар
себи: нећу више никад, или ћу
мање него до сада, или ћу само
онолико колико морам, јер
сам такав какав сам. Немојте
се данас борити за оно против
чега сте се некад борили. Немојте никад више туђим грешкама објашњавати и правдати своје. Немојте радити оно
чега би се ваши родитељи стидели и чега ће се ваша деца
сутра стидети, немојте себе
проглашавати јединим и најбољим. Најбољи више нису
живи, а ми смо ту само зато
што њих више нема. Поштујте
друге људе, немојте их проглашавати пријатељима само онда када су вам потребни. Немојте се доказивати пред
горима од себе, пред онима
којима би требало платити пиће да би вас слушали и да би
вам веровали...”
Дочекасмо и ту 2020. Ма, да
смо живи и здрави, па нека је
свако памти по ономе што њему највише прија.
Срећно нам ново лето!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 10. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

О ДОДАЦИМА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СВАКОДНЕВИЦА, ТРАДИЦИЈА И КУЛТУРА
У „Панчевцу” се „говорили”
мађарски, македонски,
словачки и румунски
Читаоци могли да уживају
у фото-репортажама и
путописима, да сазнају
све о фестивалима,
представама...
Својеврсни летописи о
животу различитих нација
имају будућност
Током претходне године „Панчевац”
је објавио дванаест додатака на језицима четири најбројније националне
заједнице на територији Панчева.
Радило се о наставку дугогодишње традиције да
редакција нашег
листа пружа прилику колегама који пишу за медије
на матерњим језицима, или су то
раније чинили, да
у „Панчевцу”, на
осам страна, објављују текстове који по њиховом
мишљењу најбоље
одсликавају свакодневицу њихове националне заједнице.
Овог пута нашу
идеју да по три пута, од јула до децембра, на сваке
две недеље, излазе
додаци на мађарском,
македонском, словачком
или румунском језику, уз преводе
на српски, сагледала је и градска
комисија која је
одлучивала о додели средстава на
конкурсу за суфинансирање медијских садржаја, па се Град Панчево
појавио као суфинансијер пројекта. У
овом тексту ћемо покушати да издвојимо најважније и најзанимљивије
делиће ових својеврсних летописа о
животу сваке од четири националне
заједнице понаособ.
Отварање етно-куће
Почело је 19. јула, када је на насловној страни додатка на мађарском језику, који је уређивала Илона Лечеи,
изашла прича о предавању на коришћење
етно-куће
буковинских
Секељ-Мађара у Војловици, одмах
поред седишта мађарског Културно-уметничког друштва „Тамаши
Арон”. Велики посао је завршен на
основу планова које је пропратила
донација Државног секретаријата за

Празници.
У центру града, ових дана
Снимио: Милан Шупица

националну политику Мађарске преко Фондације „Бетлен Габор”.
Како стоји у тексту, „отварањем етно-куће остварио се сан војловачких
секељмађарских културних радника
и њихових предака, који су дуже од
пола века, још од 1970-их година,
прижељкивали да прошире седиште
Друштва”. У свом поздравном говору
Вилмош Лечеи, председник слављеничког удружења, описао је почетке,
„а затим, не заобилазећи ни повремено тмурну садашњост, дао места личној и заједничкој вери у будућност.
Истакао је да су велика улагања одобрена од стране добронамерника који познају намере овдашњих људи: и
136 година након досељења они би
желели да опстану овде, као део наше нације. Зато што је ово и њихова
домовина”.

Верка Митковска, која је у „Панчевцу” заслужила пензију, као новинарка и уредница преузела је на себе
да води рачуна о нашим Македонцима. Она је у додатку на македонском
који је изашао на Илинден писала о
путу да се научи и сачува матерњи језик и закључила да је став породице
пресудан, односно да матерњи језик
и језик већинског народа треба да се
уче од малих ногу. Изнето је запажање да немали број Панчеваца користи неколико језика у свакодневној
комуникацији, што никоме не смета,
напротив, људи се боље разумеју.
Објаснила је да у Панчеву деценијама, чак и вековима, сложно живе
припадници 26 мањинских заједница и етничких група. „Заједнички
циљ је да живимо једни с другима, а
не једни поред других, да се боље
упознамо и да чувамо своје особености. Очигледно, озбиљно је схваћена
крилатица: ’Колико језика говориш,
толико људи вредиш’”. Један саговорник је рекао да „досељеници који
су из Македоније дошли пре више од
седамдесет година, посебно из Јабуке, Качарева, Пландишта и других,
релативно компактних заједница,
чувају језик порекла”, а други да „матерњи језик није ван живота; на својствен начин, он карактерише идентитет”, додавши да „и матерњи и језик већине деца треба да уче од најранијег детињства, јер им то даје неку другу димензију у животу, културно прожимање”.
Пријатељи
Уредник словачке мини-редакције
Иван Зафировић за насловну страну
октобарског додатка припремио је
текст о позоришној размени дугој
тридесет година, тј. о сарадњи између аматерске позоришне трупе из Хубове у Словачкој и СКПД-а „Ђетван”
која је прерасла у пријатељство.
Они су заједнички четири дана у
Панчеву прослављали три деценије

значајног јубилеја; гости из Хубове су
рекли да нису претпостављали да ће
с једним далеким словачким местом
у дијаспори (од Хубове до Војловице
има 650 километара) сарађивати толико дуго, а исто мисле и домаћини,
војловачки Словаци. Дружење је протекло уз песму, заједничке излете
младих и старијих, почетника и прекаљених позоришних аматера, новопридошлих чланова и ветерана.
Алена Кулик је извештавала са
дводневне изборне скупштине Светског удружења Словака из дијаспоре
одржане у Братислави. Делегати су
представљали више од 120 словачких друштава и установа из двадесет
четири државе, а један од резултата
скупштине је и већи утицај делегата
из Србије у будућности. Истакнут је
проблем асимилације у расејању, а

више од тридесет експерата из десетина држава и Словачке разговарало
је о поједностављењу и побољшању
политике Словачке Републике према
сународницима широм света. Дебатовали су и о новооснованим комисијама које су се у 2019. години нашле у окриљу Канцеларије за Словаке у дијаспори: за медије и издаваштво, културне, образовне, медијске
и издавачке активности.
Космонаути у Уздину
Дугогодишња новинарка панчевачке
„Либертатее” Еуђенија Балтеану
уреднички се бавила свакодневицом
локалних Румуна. Између осталог,
писала је о 59. великом традиционалном Фестивалу фолклора и музике Румуна из Војводине и Србије, током августа одржаном у Долову, који
„промовише уметничке вредности и
стваралаштво, народну уметност и
аутентичну музику и подржава идентитет, интегритет и духовност ове националне заједнице”.
Уз то, како је колегиница Балтеану
записала, „из године у годину фестивал промовише љубав према предивним румунским народним песмама,
према лепоти народних игара и народној ношњи, обичајима, богатој румунској култури и традицији и свему
оном чиме се Румуни из Војводине и
Србије поносе: у току три вечери
представило се 1.200 учесника”.
На странама „Панчевца” своје место нашла је и прича о наивном сликарству из Уздина, у тексту Јове Даље
„Лепота банатске посебности”. Платна уметница из Уздина одувек су задивљавала публику. „Једноставно
људско изражавање у пољу визуелних уметности омогућује да упознамо боље нашу прошлост, у времену и
простору, као и лепоту коју су наши
преци чинили вековима, да се међусобно боље знамо и да сачувамо традицију народа којем припадамо.
Наивно сликарство из Уздина је

најуверљивији пример у овом смислу”, записао је Даља.
У тексту даље стоји да је „радозналост довела многе познате личности
из света културе, спорта, политике
итд. у Уздин, како би поделили радост успеха ових креативних жена”.
Према речима критичара, „наивне
сликарке из Уздина су најмоћнија
традиционална школа на карти света”, а „вечно ће остати упамћена
1972. година, када је у Уздин стигла
посада свемирског брода ’Аполо 15’:
био је то велики дан за Уздин. Цело
село је дошло да види ’људе с Месеца’. Схватили су да су то обични људи као и они, а космонаути су се радовали гостопримству Уздинаца”.
На крају се каже да „школа наивног сликарства још увек ужива у својим плодовима; кад не би било тако,
ово би било само
пролазно искуство
које би свет врло брзо
заборавио. Дивно је
то што унуци првих
наивних сликарки из
Уздина настављају да
стварају праве драгуље у пољу наивног и
аматерског сликарства. Само се на овај
начин може сачувати
традиција и румунска
духовност у српском
Банату”.
Уметници,
професори,
спортисти...
У додацима на језицима националних заједница кроз разговоре и
интервјуе представљен
је велики број истакнутих и општепознатих,
али и једноставних и
обичних припадника
ових нација.
Саго ворници наших новинара били
су песник Ерне Ердеи, трубач Драган
Целевски, професорка Ана Злох, сликар
Емил Сфера, најстарија чланица удружења жена у Војловици Марија Хајсан, вајар Славе Ајтоски, најбоља
словачка спортисткиња у Србији Данијела Кончек, плесачица Каролина
Буздика и многи, многи други. Читаоци нашег листа могли су да уживају у фото-репортажама и путописима из неколико земаља, да сазнају
све о бројним фестивалима, представама, школама, дружењима...

У додацима на језицима
националних заједница
представљен је велики
број истакнутих и
општепознатих, али и
једноставних и обичних
припадника ових нација.
Коментари читалаца који су долазили до нас, али најпре до самих аутора текстова из четири мини-редакције, били су у скоро апсолутном
броју позитивни. Чињеница је и да је
тираж „Панчевца” бивао разграбљен
у деловима града или у селима где
живе припадници ових националних
заједница, када је реч о бројевима
листа у којима су излазили текстови
о њима. И, ако је неко нешто пропустио, свих дванаест додатака може се
пронаћи на сајту „Панчевца”.
Утисак свих оних што су у њему
учествовали јесте да је овај пројекат
успешно реализован. Да ли ће и током 2020. године читаоци нашег листа имати прилике да уживају у оваквим додацима још увек не знамо: то
понајвише зависи од новца. А мини-редакције новинара који пишу на језицима националних заједница већ
су спремне за нове акције.
С. Трајковић
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АКТУЕЛНО

Петак, 10. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ОВО ЈЕ КОРИСНО ЗНАТИ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

КОЈИ НОВИ ПРОПИСИ ВАЖЕ ОД 1. ЈАНУАРА

Завод „Панчевац”
први у свему

Од 1. јануара почела је примена више нових прописа који се
тичу грађана. Промене ће међу првима осетити 1,7 милиона пензионера, колико их има
у Србији. Њихова примања ће
се убудуће обрачунавати по новом, тзв. швајцарском моделу,
који подразумева раст пензија
за 50 одсто инфлације и 50 одсто од пораста просечне зараде.
Од првог дана 2020. мењају
се и услови за пензионисање.
Жене које буду хтеле да оду у
старосну пензију неће то моћи
ако нису напуниле 63 године
(шест месеци касније него 2019.
године) и ако немају петнаест
година радног стажа. За мушкарце који желе у старосну
пензију услови су 65 година
живота и такође петнаест година уписаног радног стажа.
Припадници јачег пола који буду желели да оду у превремену пензију то ће моћи
само ако су радили четрдесет
година и имају најмање 57 година и осам месеци живота.
Када је реч о дамама које желе да остваре превремену пензију, то ће бити могуће само
ако су старе 57 година и ако
имају 38 година и шест месеци радног стажа.
Од нове године ће поскупети и ТВ претплата (са досадашњих 220 на 255 динара), као
и све цигарете (за 10 динара)
због повећања акциза. У првом
дану године која је пред нама
почела је примена и нових прописа који се односе на исплату
најмањих личних доходака.

Нова минимална цена рада
без пореза и доприноса за социјално осигурање је 172,54 динара по радном часу, захваљујући чему ће најниже плате у
Србији, које прима око 350.000
радни ка, убудуће износити
30.022 динара (у прошлој години је била 27.022 динара).
Од почетка 2020. године важе и нове, ниже цене роминга
у Србији, Албанији и Македонији. Захваљујући томе цене
одлазних позива биће ниже од

од 15. јануара, добијати пореска решења унапред, за целу
годину, па ће тачно знати колико ће морати да плаћају.
Новост је и то да ће од 1. јануара у „паушалце” бити уврштени и рачуновође, ауто-лимари и ауто-механичари, а да
ће се на чин опо ре зи ва ња
променити и за још четрнаест делатности. Међу њима су,
из ме ђу оста лих, так си сти,
програмери, архитекте и уметници.

три до четири динара по минуту, долазни позиви ће бити
јефтинији за око пола динара,
а мобилни интернет ће такође
бити јефтинији за исту суму.
Добра вест је да ће у јулу још
једном бити снижене цене телефонских позива и мобилног
интернета.
Почетком јануара 2020. године ступили су на снагу нови
прописи и када је реч о тзв.
паушалцима. Најважније је то
да је проширен списак предузетника који могу да буду уврштени у ту категорију, као и то
да ће сви паушалци убудуће,

У 2020. години ће се драстично променити и правила
којих ће у раду морати да се
придржавају извршитељи, као
и положај дужника. Између
осталог, извршитељи више неће моћи да узимају дужницима две трећине плате и пензије и половину од минималаца, као ни накнаде које се
исплаћују као додатна подршка породиљама и деци. Принудно извршење ће од 1. јануара 2020. године моћи да
се спроведе само до половине плате и четвртине ако је у
пи та њу ми ни мал ни лич ни

дохо дак, као и до тре ћи не
пензије.
Извршитељи убудуће неће моћи ни да одузимају некретнине
дужницима за комуналне услуге чија дуговања износе до 5.000
динара, а дужници који се сами
иселе из стана или куће који ће
им бити заплењени у року од
тридесет дана, или плате дуговања у року од осам дана, неће
морати да плаћају изузетно високе додатне намете извршитељима. Новост је и то да ће се од
марта ове године све одузете некретнине продавати на тзв. еаукцијама (које ће сви моћи да
прате преко интернета) да би се
тако онемогућио било какав покушај малверзација.
Од 1. јануара се уводи и поступак добровољног намирења
новчаних потраживања пред
јавним извршитељима. Дужници ће моћи да постигну споразум с повериоцима уз посредовање јавних извршитеља, али
без започињања извршног поступка и уз знатно мање трошкове. Иницијатива мора да
потекне од повериоца, а рок за
спровођење овог поступка ограничен је на шездесет дана.
Од почетка 2020. године важе нови прописи и када је реч
о куповини карата за превоз запосленима. Послодавци ће моћи да бирају да ли ће радницима да купују карте за превоз
или ће им исплаћивати готовину за ову намену, увећану за порез од десет одсто, и тражити
од њих да новац који су добили
правдају рачунима.
М. Г.

ПРВЕ БЕБЕ У НАШЕМ ПОРОДИЛИШТУ

Филип Новоселски

дете. Њихов старији син је 6.
јануара напунио две године, а
за рођендан је добио ни мање
више него – брата. До 2. јануара у подне у Панчеву је рођено
укупно шест беба – четири дечака и две девојчице.
С обзиром на то да прворођена беба и мајка долазе из
општине Ковачица, градоначелник је најавио да ће уз Филипа ове године бити дарована и прворођена беба из нашег града. Реч је такође о дечаку, Алекси, сину Сандре Симић и Срђана Марковског, који је на свет дошао првог дана
2020. године у 8.55 сати. Он је

ОПШТА БОЛНИЦА

ГУЖВЕ НА ПУТУ

ДОБРА ИДЕЈА

Гинеколошка
амбуланта сада
на новој адреси

Три удеса за
неколико сати

Вожња жутом
траком до Београда

У размаку од само неколико
сати 6. јануара су се на панчевачким улицама догодиле три
саобраћајне несреће, у којима
су лакше повређене две особе.
Најпре су се близу „Петрохемије” сударила чак три аутомобила, а одмах затим се догодио саобраћајни удес и на
раскрсници улица Жарка Зрењанина и Радомира Путника,
али ни у једном удесу није било повређених.
Трећи удес догодио се на раскрсници код тржног центра
„Биг”. Возач једног аутомобила налетео је на пешака који је
покушавао да пређе улицу, али
га је само лакше повредио.
Последњих дана претходне
године једна особа је изгубила
живот у пожару који је избио у
Банатском Брестовцу. Страдао
је становник тог села који је
имао 58 година.
М. Г.

Јавно предузеће „Путеви
Србије” иницирало је израду пројекта за промену
намене саобраћајне сигнализације на путу Панчево–
Београд, у оба смера. Тиме
ће се омогућити саобраћај
уну тар жу тих тра ка и за
аутомобиле и теретњаке, а
не само за аутобусе, како
је било до сада, објавио је
портал „013 инфо”. Требало би да тај пројекат буде
за вр шен до про ле ћа ове
године.
„Путевима Србије” упућена је иницијатива да се због
честих гужви на путу од Панчева до Београда измене постојећи прописи.
„’Путеви Србије’ немају
ништа против тога да се саобраћај у жутим тракама на
путу за Београд у оба смера
регулише изменом прописа, па ће се у оквиру израде
пројекта саобраћајне сигнализације извршити стручно
ис пи ти ва ње ра ди из ме не
функције жутих трака у оба
прав ца”, пи ше из ме ђу
осталог у одговору „Путева
Србије”.
М. Г.

Ги не ко ло шко-аку шер ска
амбуланта, која се раније
налазила у Специјалистичком центру Опште болнице, пресељена је недавно у
управну зграду болнице (жута зграда преко пута Полицијске управе).
Део ове зграде је реновиран и преуређен како би пацијенткиње имале могућност да све гинеколошке прегледе ураде на једном месту.
У овој амбуланти се узимају
ва ги нал ни и цер ви кал ни
брисеви, раде се папатест,
ЦТГ трудницама, ултразвук,
као и сви остали прегледи и
контроле. Радно време амбуланте је радним данима
од 7 до 13.30, а пацијенткиње долазе на преглед са упутом из Дома здравља.
У Општој болници кажу
да је у плану да се убудуће
омогући породиљама да на
контроле одлазе у ову амбуланту, као и да се гинеколошким пацијенткињама на
истом месту раде и колоноскопски прегледи.
Д. К.

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

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР
АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.500 дин.

Дукати за Филипа из Црепаје и Алексу из Панчева
Прва беба рођена у нашем граду је Филип Новоселски из
Црепаје. Он је на свет дошао
педесет минута након поноћи,
тежак три килограма и дугачак 48 центиметара, а изненадио је целу породицу, која га
је очекивала тек 9. јануара, за
када је био заказан царски рез.
Градоначелник Саша Павлов
и већник задужен за социјална питања Миленко Чучковић
даривали су прворођену бебу
у четвртак, 2. јануара. Филипу
је, како традиција налаже, припао дукат.
Мами Ирини (28) и тати Драгану Новоселском ово је друго

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва и једина установа тог типа у Војводини, константно
ради на проширењу богатог
спектра својих услуга, због
чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не
само по мишљењу бројних
становника јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па су
се сада у њему нашли и неки од најцењенијих стручњака из Клиничког центра
Србије и са Института „Дедиње” у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдомена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица Ла зић из Кли нич ког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

на рођењу био тежак 3.290 грама, а дугачак 48 центиметара.
У години која је за нама у
Панчеву су се породиле 1.442
жене, а оне су на свет донеле
1.452 бебе, што значи да је
наш град богатији и за пет парова близанаца.
Иначе, у петак, 3. јануара,
у кругу панчевачке болнице,
Јелена Стојковић Соколовић,
заштитница грађана Панчева, и Зоран Милошевић, помоћник директора Опште болнице Панчево, засадили су
дрво у име првог детета рођеног у овој години у нашем
граду.
Д. Кожан

IN MEMORIAM

Проф. Милица Барић
(1932–2019)

Професорка Милица Барић,
редовни професор ФМУ у пензији, оснивач и почасни председник Удружења харфиста и
пријатеља харфе Србије и утемељивач прве класе харфе у
Музичкој школи „Јован Бандур” у Панчеву, преминула је
25. децембра у Београду.
Она је била члан УМУС-а,
дугогодишњи члан Београдске
филхармоније и носилац признања за врхунски допринос
националној култури. Иницијатор је Међународног фестивала харфе у Србији, који се
одржава од 2002. Оставила је
неизбрисив траг на музичкој
сцени Србије и региона.
Сахрањена је у петак, 3. јануара, на Новом гробљу.

УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна
жлезда, пљувачне жлезде,
лимфни чворови)

Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.500 дин.
Прегледе обавља

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)
Заказивање

и прегледи радним данима 7–14

Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинте- лисаних и сумираних резулресовани могу да ураде и тата могу добити за свега
све врсте ултразвучних пре- сат времена.
У Заводу ће ускоро почегледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити ти да се проводи и амбуи преглед сондом преко јед- лант на хи рур ги ја, а све
њака (ТЕЕ). И за ове услуге интервенције, као и додатангажован је један од воде- не хируршке и консултативћих стручњака у тој обла- не прегледе обављаће др Гости – dr sc. med. Слободан ран Додевски, специјалиста
абдоминалне
Томић, кардихи рур ги је из
о лог, док тор
Опште болнице
ме ди цин ских
Панчево.
наука и магиЗато не чуди
стар кардиолошто све ве ћи
гије са Инсти- Телефон за
број Панчеваца
тута „Дедиње”. информације:
би ра
За вод
Специјалистич- 013/21-90-900
„Панчевац”, каки пре глед и
да треба урадиЕКГ код овог
лекара коштају 3.000 дина- ти прегледе и анализе на
ра, цена ултразвука срца је једном месту. Треба знати
4.000 динара, а могуће је да се у Заводу све врсте леурадити и специјалистички карских уверења издају за
преглед и ултразвук срца по максимално два сата.
И овог месеца су у Заводу
цени од 7.000 динара.
Суботом специјалистич- за клијенте осмишљени и
ке ОРЛ прегледе ради др нови пакети услуга по изуГоран Митевски из панче- зетно повољним ценама, а
вачке Опште болнице, ен- више о томе, као и о додатдокринолошке др Гордана ним по год но сти ма ко је
Вељовић, такође из Опште остварују сви они који посеболнице, а уролошке њи- дују лојалти картице Аутохов колега из исте устано- -центра „Зоки”, погледајте
ве др Небојша Тасић, док на рекламним странама акје за прегледе из области туелног броја нашег листа.
Додатне информације моги не ко ло ги је за ду жен др
Јован Рудић из ГАК „На- жете добити путем телефородни фронт”. Треба напо- на За во да „Пан че вац”
менути да су прегледи код 013/21-90-900 и 013/21-90др Небојше Тасића тренут- 903, а новости пратите и на
но на акцији, па тако ком- сајту www.zavodpancevac.rs,
плетан уролошки преглед као и на „Фејсбук” страникошта 2.000, ултразвучни ци Завода.
Д. К.
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* * *
Трансформација сећања на Други светски рат директно
је повезана са наративом о српском народу и држави
као жртвама комунизма. Кроз сагледавање целог Другог светског рата кроз уску призму послератних „злочина ослободилаца” југословенски партизани, као нежељени политички преци, постали су починиоци, а њихови непријатељи трансформисали су се у невине жртве
комунизма. Ова призма претворила је четнике у антифашисте и жртве комунизма, док партизански покрет,
када му се одузме борба, победа над фашизмом и еманципацијска улога за велике сегменте југословенског
друштва, постаје група злочинаца гладних политичке
моћи.
(Историчарка Јелена Ђуреиновић, „Данас”, 3. јануар)
* * *
Корупција унижава. Ако ја морам да поткупљујем и будем поткупљен, ако не могу од свог посла пристојно да
радим и да живим, зашто бих остао у овој земљи? Ми
смо као у оној песми о вуку и овци, анестезирани страхом да другачије не може бити. Верујемо да само логика приватних и партијских веза утврђује ствар и да се
ништа неће променити ни за годину, ни за две, ни за
пет. Е, то људе тера напоље. Једино што не можемо да
извеземо су политичари. Њих нико неће.
(Професор на Факултету политичких наука Зоран
Стојиљковић, DW, 29. децембар)
* * *
Случај Монике Каримановић је „случај Србија”. Трагедија отете девојчице је у само неколико дана разобличила Србију. Могли смо да видимо како функционишу
државне институције, шта у свему томе раде медији,
која је реакција друштва. Слика није само поразна. Она
је застрашујућа.
(Историчарка Дубравка Стојановић, „Пешчаник”,
31. децембар)

„ПАНЧЕВЦА”

ОД ЧУДНИХ КОАЛИЦИЈА
ДО ВЛАДАВИНЕ ЈЕДНИХ

ИЗ АРХИВЕ

Дуго сам покушавао да се заштитим од политике. Сметало ми је, и дан-данас ми смета, када видим да јавне
личности стоје као декор иза неког политичара. Такође,
не верујем да човек мора да се учлани у неку партију да
би мењао друштво. Ако желимо да стручност влада, да
струка води независне и јаке институције, онда морамо
ојачати струку. Бити јавна личност је привилегија, али
и обавеза да се реагује на девијације у друштву. Можеш, пријатељу, да радиш свој посао, али на неправду
мораш да реагујеш. Јавна личност мора да говори, посебно када су смутна и тешка времена. Постоје можда
неки мирнији периоди када не морају, али када су времена где се осећамо угроженим, а то је период у коме
ми интензивно живимо у последњих неколико година,
обавеза сваке јавне личности је да реагује, нема право
да каже: ја само радим свој посао.
(Глумац и режисер Драган Бјелогрлић, недељник
„Време”, 25. децембар)
* * *
Не постоји патриотизам у форми коју нам нуде националне странке, чланови нашег Председништва, већ двадесетак и кусур година, осим у рату и у спорту. Нашиваши политичари нас стално враћају на колективитет.
А човек је индивидуа. Патриотизам је кад плаћаш рачуне држави, када ниси корумпиран, када својим радом
партиципираш на начин да заједница напредује, када
поштујеш законе и када навијаш за репрезентацију БиХ
без обзира на то како добро/лоше игра. Уосталом, нађите ми неку патриотску песму а да је поезија – нема је.
Поезија није обмана, а прича о патриотизму и заједништву је највећа обмана… Национализам је опасна дрога на којој је тренутно регион. Политичари на власти,
једни другима, по јако ниским ценама, дилују „опијате”, а праву цену плаћају грађани све три земље.
(Професор Филозофског факултета у Сарајеву Един
Побрић, портал „ТачноНет”, 31. децембар)
* * *
Други светски рат је завршен 1945. године, а тридесет
година касније то је изгледало као да је удаљено вековима. Свашта се урадило, изградило, живот отишао напред… А овај садашњи политички и ратни наратив је
актуелан као ’91, иако је прошло, ево, тридесет година.
И ја мислим да је то пројекат. Не могу да докажем, али
као да постоје неке инстанце којима одговара да та прича не престане, да се држи на одређеној температури
која се по њиховој потреби и интересној процени смањује и повећава.
(Глумац Емир Хаџихафизбеговић, „Блиц”, 24. децембар)
* * *

ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ЗАКОРАЧИЛИ У ИЗБОРНУ ГОДИНУ

ФОТО:

КОНЦЕПТ
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СНС најављује
апсолутну победу,
а опозиција бојкот
Социјалисти
сарађивали са свима
Буђење радикала и
појављивање ДЈБ-а
2016. године
кратког даха
Уласком у 2020. годину грађанке и грађани Србије закорачили су и у изборну: предвиђено је да на пролеће гласају
за своје представнике у парламентима на свим нивоима власти, док су само избори за председника републике заказани за
2021.
Оно што је између осталог
обележило претходну, 2019. годину, јесте и непрестана прича у јавности о изборима. Суштина је у томе да садашња
коалициона власт коју предводи СНС најављује натполовичну процентуалну победу јер је
њена политика доказано најбоља и без праве конкуренције, док је најснажнији део опозиције, окупљен у „Савез за Србију”, већ обзнанио да ће изборе бојкотовати пошто не постоје ни минимални услови да
се они спроведу на фер и демократски начин.
Између та два пола постоје
политичке странке и покрети
што се још увек нису изјаснили да ли ће на изборима учествовати или не, али и они, попут Шапићевог СПАС-а, који
ће имати своје кандидате на
гласачким листићима, а чије
садашње политичко дејствовање вибрира на линији раздвајања опозиције и власти.
Видећемо шта ће донети предстојећи избори, о чијим ће резултатима, на овај или онај начин, али свакако по сопственој
савести, одлучивати пунолетни
грађани Србије, а тема овог текста је како смо бирали у неколико претходних изборних циклуса на републичком и локалном нивоу. Да се подсетимо...

Коштуница, па ЗЕС, тј. ДС
Пролетимо најпре кроз период од 2003. до 2008. године,
када су изборни резултати глобално, у држави, и у нашем
Панчеву, били веома слични.
У децембру 2003. године, иако је на изборима за Народну
скупштину РС највише мандата

– 82 од 250 – освојио СРС, коалициону владу су формирали
ДСС, СПО–НС и „Г17 плус”, уз
подршку СПС-а, а премијер је
постао Војислав Коштуница,
чији су политички истомишљеници водили главну реч и у нашем граду. Јануара 2007. године радикали су поново били
најјачи – узели су 81 мандат,
али им то поново није помогло, јер су се око тога ко ће коју функцију на власти вршити
договорили ДС, ДСС–НС и „Г17
плус”; Коштуница је поново био
председник Владе.
На изборима 2008. године
убедљиву победу (102 мандата) однела је коалиција „За
европску Србију”, коју је предводио Тадићев ДС. Немајући
куд због тоталног расула у односима између странака некадашњег ДОС-а, демократе
су сарадњу понудиле социјалистима, чији је лидер Дачић
то оберучке прихватио. За формирање парламентарне већине до вољ но је би ло да се
ЗЕС-у и СПС-у при дру же
странке мањина. За првог човека Владе именован је Мирко Цветковић.
У Панчеву је тада ДС такође
имао власт под својом контролом, и то чак много јачом него
на републичком нивоу: демократе су се питале за све у вези
с функционисањем града, уз
подршку ДСС-а.

Преокрет напредњака 2012.
После избора одржаних маја
2012. године слика политичког живота Србије, па и Панчева, потпуно се променила.
„Све” је освојила Српска напредна странка, која је настала тако што су Николић и Вучић, лидери СРС-а у одсуству
Шешеља, направили нову политичку партију и за собом повукли гласаче радикала, што
се најбоље види по изборним
ре зул та ти ма за ре пу блич ку
скупштину: листа СНС-а и мањих ко а ли ци о них парт не ра
освојила је 73 мандата, а СРС
је са 4,61 одсто гласова остао
испод цензуса.
Влада, коју је водио Дачић,
формирана је тако што су се
на пред ња ци ма при дру жи ли
соци ја ли сти и Ује ди ње ни
региони Србије, а сигурну већину столица у Народној скупштини донео је Љајићев СДПС,
који је мандате добио на листи
ДС-а. Иако су демократе 2012.
године добиле поверење само
два одсто мање бирача него
СНС, овај резултат је означио

почетак краја власти и расипања ДС-а, што је финализирано после другог круга председничких избора две недеље
касније, када је Тадића поразио Николић.

У политици је тзв.
коалициони капацитет
често важнији од
процената: по томе су
у Србији најпознатији
социјалисти.
У Панчеву је првопласирана
била листа ДС-а (22,59 процената гласова и 19 мандата у
локалној скупштини), а један
мандат, односно само 442 гласа
мање, освојила је коалиција
СНС-а, НС-а, ПСС-а и ДПМ-а.
Трећи је био СПС уз подршку
ПУПС-а и „Јединствене Србије” (12 одборника), четврти ДСС
(шест мандата), а по пет одборничких места добили су УРС,
ЛСВ и коалиција „Преокрет”
(ЛДП и СПО). Као и на републичком нивоу, и у Панчеву је
испод цензуса остао СРС.
Ипак, у политици је тзв. коалициони капацитет често важнији од процената: по томе
су у постпетооктобарској Србији, али дотад не и у нашем
граду, најпознатији социјалисти. Панчево је 6. јула 2012.
године, након двомесечних преговора, на ноћној седници Скупштине града добило нову власт
– чиниле су је странке окупљене око СНС-а и СПС-а, као и
УРС и ДСС, чиме је окончана
неизвесност око тога да ли ће
окосницу скупштинске већине
чинити демократе или напредњаци, тј. коме ће се од њих
придружити социјалисти, који
су након деценије и по изашли
из опозиције.
И код нас је пресликан републички модел, чиме је на
сцену ступила нова политичка
реалност: Демократска странка је после петнаест година
учешћа у панчевачкој власти
постала опозициона партија, а
Српска напредна странка је
преузела све полуге руковођења градом.

Панчевачко сиромаштво
После овог преокрета на политичкој сцени Србије 2012. године, следеће прилике да се

изађе на биралишта доносиле
су „монотоне” резултате: напредњаци и странке које су их
окруживале односили су убедљиве победе, а остале политичке групације су мање или
више „падале”, пре свега због
расцепкавања некада великих
странака и, самим тиме, збуњивања бирачког тела.
На републичким изборима
16. марта 2014. године СНС је
са својом коалицијом освојио
158 мандата у Народној скупштини, а за премијера је именован Александар Вучић. ДС
је „зарадио” 19, а његов дугогодишњи лидер Тадић у широкој коалицији 18 мандата, па и
када се саберу њихови резултати, СПС, ПУПС и ЈС били су
јачи за седам посланичких места. Што се нашег града тиче,
две карактеристике су одскочиле: излазност је била рекордно ниска, што се не може рећи
и за неважеће листиће, којих
је било више неко икад, као и
то да ДС не би прешао цензус
да су у питању били локални
избори.
Најзад, на изборима одржаним априла 2016. године коалиција око СНС-а „узела” је
131 место у српском парламенту, она око СПС-а 29, повратак
на велику сцену забележили су
радикали – 22 мандата, а ниоткуд се појавио Радуловићев
ДЈБ са 16 места, колико су освојиле и демократе са сарадницима. „Комбинације” Двери–
ДСС и СДС–ЛДП–ЛСВ су тик
прешле цензус (по 13 мандата). Вучић је био први човек
Владе, а пошто је изабран за
председника, наследила га је
Ана Брнабић.
У Панчеву је на локалним
изборима те 2016. године суперфинале изгледало овако:
СНС – 39, ДС – седам, те СПС,
СРС и ЛСВ – по шест мандата,
један више од ДЈБ-а. Напредњаци владају самостално, већина преосталих одборничких
група се распала, па су формиране неке нове екипе локалних политичара које су сада
већ такође историја, а на панчевачка скупштинска заседања опозиција и не долази. Сиромаштво политичког живота,
туга.
Добро дошли у изборну 2020.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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О ЈЕДНОЈ УСПЕШНОЈ ПАНЧЕВАЧКОЈ ПОРОДИЦИ

ШУШЊАРИ, ДРУГАЧИЈИ ОД ДРУГИХ
Ања, Марко и Стефан
својим примером доказују
колико се улагање у
васпитавање деце и
образовање исплати
Неко суботом спава, а неко ради математику од девет до три у Центру за
таленте „Михајло Пупин”. Неко сваког дана игра игрице у просеку четири сата, неко тренира фудбал два пута дневно, а неко шест сати решава
проблеме из физике. Неки родитељ
тера потомка у кревет у четири ујутру
да не „поквари очи” од буљења у монитор, други, забринут, у то доба чека ћерку да се врати са састанка, а
трећи детету кува кафу да остане будно док спрема испит. Различити су
људи, различите су им склоности и
навике и све остало што чини да им
се животни путеви разликују.
Ања (14), Марко (21) и Стефан (24)
Шушњар имају свој пут и њиме чврсто газе. Део свог живота посветили
су физици и освојили на десетине медаља на државним и међународним
такмичењима – последња у низу је
Ањина бронзана с Међународне научне олимпијаде ученика основних
школа у Катару.
Њихова породица, како сами кажу,
функционише као тим – кад неко има
проблем, сви му помажу, тако су научили одмалена. И све троје су у седмом разреду основне школе из Панчева прешли у београдску Математичку гимназију.
Отац Ђуро, ватрогасац у пензији,
каже да ова школа деци која желе да
раде омогућава све услове.

Ђуро, Марко, Ања, Стефан и Гордана Шушњар
није проблем, јер је решавање задатака и проблема за мене нека врста
игре – каже Ања и додаје да су задаци
јако занимљиви јер је реч о примерима из реалног живота.
– Увод је из живота, а онда се проблем преведе на једначину и њено решавање. Није сувопарно, како људи
замишљају задатке – каже Ања и додаје

Марко држи час у Центру за таленте

Физика као игра
Но почнимо причу о овој породици
од најмлађе, Ање Шушњар. Ужива да
се надмеће у знању. Током припрема
за такмичење ради око четири сата
дневно, а у неким периодима и дуже
– зависи од проблема које треба решити.
– За државно такмичење и олимпијаду из физике спремала сам се и
по шест сати дневно, јер нисам имала довољно времена да остварим планирано. Школа нам излази у сусрет,
па такмичаре ослобађа редовних школских обавеза, али у тих недељу дана
радим далеко више него иначе. За саму олимпијаду спремала сам се цело
лето, а финалне припреме су почеле
у септембру и трајале до децембра, уз
све текуће школске обавезе. Али то

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Дигитализација наставе
у Војводини
Покрајински секретар за образовање недавно је окончао прву фазу
рационализације, тако да је ново
бројчано стање образовно-васпитних установа у Војводини 631 школа (364 основне и 267 издвојених
одељења). У поређењу с претходним стањем, то је за седам јединица мање. Када је мрежа средњих
школа у питању, четири школе су
се спојиле у две – у Новом Кнежевцу и у Апатину.
Од ове године креће акција „Паметна табла у сваку школу , чији је
циљ набавка интерактивне табле с
пројектором за сваки објекат васпитно-образовне установе на територији АП Војводине. Према речима званичника, следећа година
ће бити у духу дигитализације и из
буџета АП Војводине за набавку
технолошке опреме намењено је
156 милиона динара, од чега ће
нешто више од 70 милиона бити
издвојено за интерактивне табле.
Циљ је да свака основна и средња
школа и свако њихово издвојено
одељење, као и сви домови ученика добију по једну таблу с пројектором, што је око 700 табли.

или некој другој конкретној делатности – неодређен је Марко.
Утицај брата Стефана на њега био
је огроман:
– И мени је, као и Ањи, од почетка
он био узор. Он је утабао тај наш пут.
То што је он направио, много ми је
значило јер ми је, када сам и ја кренуо, све већ било познато и знао сам
шта могу да очекујем и шта може да
ме чека на следећем кораку. Узор ми
је и подршка и дан-данас када негде
запнем. Сада сам ја преузео његову
улогу и помажем Ањи пошто је он у
иностранству – каже Марко и додаје
да је посвећеност раду њима веома
битна, не само кад су у питању такмичења него и студирање и живот
уопште.
– Прича о таленту и могућностима
је важна, али је пре свега битна жеља
да се нешто ради и уради. Ако себи
зацртам неки циљ, идем ка њему док
га не остварим. Такмичења и освајање награда нису циљ сами за себе,
већ су важни као део процеса стицања знања и нових способности. У нашем случају знање је увек резултат
посвећености учењу – закључио је он.

Жеља за знањем

– У Математичкој гимназији од двадесет четворо деце у разреду – њих
двадесет четворо жели да научи. Наставници не губе време да би неко
одговарао за двојку, него сви желе
максималну оцену. Деца се труде да
заблистају и да остваре успех. То је
основна разлика у школовању деце у
оваквим специјализованим одељењима у Нишу, Београду и Новом Саду и
у стандардним школама – закључује
Ђуро.

ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ
У ШКОЛАМА

да су јој браћа узор и да јој, премда су
сада презаузети, помажу кад год је то
потребно, мада се труди да што више
уради сама.

Посвећеност циљу
Њен брат Марко студира електротехнику, а један је из најуспешније генерације панчевачких ђака – оне која је
на престижним светским такмичењима из физике и математике освојила
преко 70 медаља (међу њима су и:
Александра Милошевић, Марта Бошњак, Огњен Тошић, Даница Зечевић, Дејан Ереш, Жељко Арсић, Бранка Грбић, Никола Булатовић, Тијана
Јакшић, Алекса Врачар и други). Поред тога што студира, Марко је и предавач у панчевачком Центру за таленте, јер, како каже, знање није приватна својина и задовољство му је што
је у прилици да га пренесе.
Многи наши успешни средњошколци су школовање настављали на престижним светским факултетима. Марко је остао овде.
– Моја основна дилема била је:
Електротехнички факултет или Физички; да ли примењена или чиста
наука. Конкурисао сам на Кембриџу
за теоријску физику и примљен сам,
али нисам добио стипендију. О другим универзитетима у свету нисам
размишљао – хтео сам само најбољи
факултет на свету... Одлучио сам се
за ЕТФ, јер желим да се бавим нечим
конкретним и примењеним. Сигурно
ћу завршити мастер-студије, можда
касније и докторске, још нисам размишљао о ангажовању у индустрији

Стефан Шушњар, „ледоломац”, како
га од милоште зову њему блиски људи, проговорио је с мање од годину
дана, а с непуне две године знао је
сва слова азбуке и све аутомобиле који су се могли видети на нашим друмовима у то време. Он је трасирао
пут не само Ањи и Марку него и многим нашим успешним математичарима и физичарима – полазницима
Центра за таленте.
Тренутно је на мастер академским
студијама у Милану на факултету
Политекнико, смер инжењерска физика. Љубав према физици и њена
примена у инжењерству усмерила је
његово професионално опредељење
– не „сува теорија”, него животна
ствар и примена природне науке у
свакодневици.
Њега, на пример, у медицини занимају нове методе примене светлости у дијагностици, али и побољшање ефикасности соларних ћелија. Још
у основној школи се разликовао од
других.
– Ако ђак има лоше резултате јер
није спреман да слуша, прати и учи
на часовима, то није мерило образовног система и не може се на основу резултата тог појединца судити о
томе да ли образовање ваља или не
ваља. Ако у једном одељењу двадесет ученика неће да учи и да ради,
наставник ту ништа не може. Одмалена, још пре поласка у школу, био
сам заинтересован да нешто читам и
изучавам енциклопедије, да пишем,
гледам научне емисије на телевизији. То су биле ствари личног избора
и склоности. Када је реч о спољашњим факторима, самом образовном систему у Србији, у четвртом
разреду сам кренуо на математику у
Центар за таленте „Михајло Пупин”

и ту су почеле неке нестандардне
ствари – није то била она математика која се учи у школи. Другачије је
била постављена, захтевала је логички резон. Рад у Математичкој гимназији такође је утемељен на принципу критичког и аналитичког размишљања. Неко ко изађе из нашег
образовног система и ко је максимално искористио све што му је било понуђено, у Италији не заостаје
за осталима – рекао је Марко.

Учење кроз игру
Живимо у времену када се родитељи
суочавају с другачијим системом вредности од онога у ком су они одрасли
– сада преовлађују неамбициозност,
нерад, недостатак воље, непоштовање, неодговорност итд.
За однос према раду код Ање, Марка и Стефана најзаслужнији су њихови родитељи: Гордана, медицинска
сестра, и Ђуро. А све је почело кроз
игру.
– Учили смо играјући се с њима и
увек смо их посматрали и пратили.
Марко је учио и од Стефана и са три
и по године научио је да чита и пише.
Увек су се креативно играли. Правили су књиге, новине, попуњавали неме карте из забаве. Једном речју, имали су широка интересовања. Ања је
била у најбољој позицији. Купила је
знања и од једног и од другог брата –
причају наизменично поносни родитељи.

Ђуро Шушњар:
„Пусти дете да се одмара,
нарадиће се у животу –
погрешан је став.”
– Стефан и Марко могу да раде
ефективно двадесет сати дневно у
јеку испитног рока. Примера ради,
Стефанове колеге у Италији у једном испитном року спремају по један испит, а он три – каже мајка
Гордана.
– Пусти дете да се одмара, нарадиће се у животу – погрешан је став. Ми
их нисмо терали, само смо им под
нос гурали изазове, а они су их прихватали. Ми смо њихова логистика и
сервис: кажите шта треба да урадимо
за вас, да вас нахранимо, превеземо,
пружимо подршку, сачекамо. Ту смо
да им бацимо лопту након такмичења да се размрдају и релаксирају мозак након исцрпљујућег напора и да
им будемо подршка након неуспеха.
То је наша мисија, наш задатак – закључује Ђуро Шушњар.
Дакле, рекосмо на почетку, неко
суботом спава, а неко ради математику од девет до три, неко сваког дана игра игрице, а неко тренира. Различити људи, различите склоности и
навике, различити животни путеви...

ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВЉАЊЕ
ПОДАЦИМА

Кликом до места
Прошле године је активиран систем електронског уписа у вртиће
и школе, тако да родитељи приликом уписа нису морали да доносе
извод из матичне књиге рођених и
уверење о пребивалишту, а ове године је он унапређен, па више неће
морати да прикупљају документацију да је дете претходно завршило
предшколску установу или потврду
о обављеном лекарском прегледу.

Такође, услуга „еВртић”, која је
била доступна у седамнаест градова и општина у Србији, од ове године омогућиће мамама и татама
у сваком граду и општини да упишу своје дете у дечју установу преко интернета.

„НИКОДЕНТ МЕДИК”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординацију модерне стоматологије
„Никодент медик” и поклоните себи здрав
и леп осмех. У
овом савременом центру за
хитну и рестауративну стоматологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.
Надокнадите зубе имплантатима водећих светских произвођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодернијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филерима познате француске лабораторије.
Нека ваш савршен осмех заиста буде ваш најбољи адут.
„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а преглед можете заказати путем телефона 064/21-75-056.
Д. К.
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Доношење одлука

Пише:
др Мирослав Тепшић
Нову годину често дочекујемо с помешаним осећањима,
јер је тешко одолети потреби
да сумирамо учињено и пропуштено, планирано и остваре но. Од ове са мо про це не
зависиће и количина оптимизма неопходног да се ухватимо укоштац с новим животним изазовима. Било би добро
када би зацртани циљеви били из домена реалног и остварљивог. Колико пута сте рекли
себи да ћете овог пута ригорозну дијету прегурати до краја, да ћете редовно одлазити
у теретану или на базен, да
ћете се с много више жара
посветити учењу вештина које су нам важне за каријеру?
Суштина је заправо у томе
да одлуке које доносите, а које се тичу вашег здравља и
здравих животних навика, морају да буду много мање рестриктивне и прихватљиве за
дужи период њихове примене. Када су у питању, на пример, навике везане за храну,
уместо строгих дијета које подразумевају мерење калоријског уноса или избегавање прерађених шећера и масти, било би далеко корисније усвојити навику конзумирања целих плодова воћа, поврћа, рибе, житарица, орашастих плодова итд. На тај начин уносите много више неопходних састојака, а храна коју варите

даје дужи осећај ситости. Такође је запажено да навика
припремања оброка код куће
доприноси виткијој линији, а
да ресторани брзе хране, пекаре и продавнице нису баш
добар избор за губитак килограма. Прекините с хроничним дијетама, јер оне лоше
утичу на ваше физичко и ментално здравље, а ефекти су
обично краткотрајни и често
завршавају већом телесном тежином од оне почетне.
Када је у питању ваша физичка активност, било би далеко сврсисходније да прво
поведете рачуна о времену
проведеном у седећем положају, пред екраном рачунара, телефона или телевизора.
Ако је ова активност везана
за ваш посао, било би веома
добро искористити петнаест
минута за шетњу у паузи за
оброк. Наравно, шетњу или
вожњу бицикла можете да
упражњавате при доласку на
посао или одласку с посла.
Много је боље да планирана
физичка активност буде она
у којој стварно уживате, а да
уместо строго одређених термина то буду дани које ћете
посветити рекреативној активности. Ако већ можете да
бирате, увек изаберите боравак у природи због веома позитивних ефеката на ваше
физичко и психичко здравље.
Потрудите се да нађете времена за активности и тренутке које ћете посветити искључиво себи. Размислите о томе да започнете нови хоби
или да се вратите старом. Испланирајте неко путовање које ће вам напунити батерије.
За квалитетан живот је веома важно умети живети у садашњости, а жал за пропуштеним свести на најмању
могућу меру. То, наравно, подразумева и много мање освртања на мишљење околине.
И не заборавите још једну веома здраву навику: довољно
и квалитетно спавајте.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Освежавајући третмани

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Празници су стигли, а с њима и неодољива потреба да
изгледамо лепо и будемо задовољни собом. Надамо се да
сте у нову годину ушли расположени, лепи и срећни и
да ће вам цела година бити
таква. Ако се на вама види
да сте помало уморни од славља, а желите да заблистате
и на дочеку православне Нове године, ево како да ситуаци ју пре о кре не те у сво ју
корист.
Поред фризуре, шминке,
ноктију и осталих третмана
за улепшавање, никако не треба заборавити на флеш третмане лица, који управо служе да вас освеже, врате коју

Страну
припремила
Драгана

Кожан

годину уназад и напуне вас
самопоуздањем.
Један од тих чаробних третмана је и PRX T33, који за
кратко време регенерише кожу, посветли, постигне лифтинг ефекат, изједначи тен и
уради биоревитализацију. Ово
је брз и комфоран третман са
одмах видљивим резултатима. Одлично је урадити и третман кисеоником, воћним киселинама или мезотерапију,
јер ће они лицу дати свежину, сјај и једрину.
У кућној режији је најбоље
направити освежавајућу маску од кивија и меда. Киви је
препун витамина Ц, па ће
освежити лице, а мед ће га
нахранити. Потребно је изгњечити киви, оцедити га и
додати мало меда. Маску нанесите на чисту и суву кожу.
Нека одстоји двадесет минута, потом исперите и нанесите одговарајућу крему.
За лифтинг ефекат и посветљење тена направите маску од једног беланцета, пола
кашичице меда и пола кашичице сока од лимуна. Добро
умутите маску и када почне
да пени, нанесите је на лице
од браде ка челу, обавезно лезите, сачекајте пола сата, а
потом се умијте у уживајте у
затегнутом и свежем лицу.
За освежавајући ефекат је
одличан и хладан јогурт из
фрижидера. Натопите тупфере вате у хладан јогурт и обложите лице. Након двадесет
минута ваше лице ће синути
и бићете спремни за славље.

Петак, 10. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКО СТЕ ОВИХ ДАНА ПРЕТЕРАЛИ СА ХРАНОМ И ПИЋЕМ

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОСТПРАЗНИЧНИ ДЕТОКС
Сезона празника је многима
омиљени период у години. Ово
су дани када напокон имамо
прилику да проведемо више
времена с породицом и пријатељима и да предахнемо од
бројних обавеза, да на тренутак заборавимо на проблеме и
препустимо се уживању у новогодишњим и божићним чаролијама.
Ипак, сати и сати проведени
за столом, претеривање у количини унете хране и пића и
физичка активност смањена на
минимум врло брзо узимају данак. И пре православне Нове
године мало ко се не жали на
стомачне проблеме, тромост,
надимање, главобоље и сличне тегобе проузроковане прекомерним уносом хране и пића. То значи само једно: време
је за детокс!
Не брините, то што сте мало
претерали претходних дана не
значи да сад морате да примењујете драстичне дијете или
исцрпљујући пост. Помоћу воћа, поврћа, чајева и малих корекција исхране можете постићи изненађујуће резултате.
Када следимо погрешан режим исхране, претерујемо са
чајем, кафом, алкохолом и дуваном или када узимамо прекомерне дозе лекова, у нашем
телу се гомилају токсини. У
овим случајевима се може десити да се јетра и други органи
задужени за елиминацију ових
отпадних супстанци (црева, бубрези, кожа) преоптерете, тако да не могу да беспрекорно
заврше процесе пречишћавања тела.
Да би чишћење нашег организма било што ефикасније,
неопходно је да растеретимо нашу јетру, тако што ћемо омогућити елиминацију акумулираних отрова кроз бубреге, црева,
кожу и плућа. Наш задатак је,
дакле, да појачамо производњу
мокраће и лучење жучи, да убрзамо транзит кроз црева и поспешимо рад знојних жлезда.

Помозите јетри
Јетра је главни орган у нашем
телу задужен за детоксикацију
– процес који се одвија у две
фазе: најпре се токсини мешају са
ензимима који
их чине растворљивима у
води, а потом
се везују за органска једињења, пре ла зе у
жуч и избацују се
кроз црева. Ево биљака које могу помоћи јетри да овај посао обави ефикасније.
Гујина трава, у народу
позната и као сикавица, госпин трн и млечни чкаљ, најбоља је биљка која се користи
да потпомогне функционисање јетре и регенерацију њених
ћелија. Силимарин, супстанца
која се налази у овој биљци,
делује против многих врста хемијских и еколошких токсина,
укључујући и алкохол и дрогу,
и показала се врло корисном
код болести јетре и алергија на
храну. Биљку можемо користити у облику тинктуре или у виду сувог екстракта. Треба имати у виду да ова биљка подиже
крвни притисак, па не би требало да је користе особе које
пате од хипертензије.
Корен маслачка је још један одличан лек који утиче

Алкохол и неуобичајене прехрамбене навике могу веома узнемирити нашу пробаву
позитивно на рад јетре, а уједно стимулише и варење, произ вод њу жу чи и пра вил но
функ ци о ни са ње цре ва. Ова
биљка доприноси и стварању
повољне бактеријске флоре у
цревима, па је стога прави избор за особе које пате од затвора. Маслачак треба заобићи у случају гастритиса и жучних каменаца.
Куркума помаже телу да се
ослободи токсина путем жучи.
Одличан је антиоксиданс и делује противупално. Јасен елиминише мокраћне киселине, а
клека је погодна за детоксикацију бубрега.

Лековити залогаји
И поједине врсте воћа и поврћа могу нам помоћи да прочистимо свој организам. Ананас
садржи бромелин, што га чини одличним диуретиком. Поспешује варење и благо убрзава метаболизам. Дренажу можемо подстаћи тако што ћемо
конзумирати сирови црни лук,
мирођију, целер, краставце, ротквице, артичоку и сирови купус.
Грејпфрут се такође препоручује јер ослобађа тело од слободних радикала и отпада, убрзава метаболизам, уништава масне наслаге и смањује осећај глади
која се јавља
на нервној бази. Не мој те
изоставити ни
лимун, будући да
он јача имуносистем, дренира и побољшава циркулацију и тонус вена. Агрумима можемо додати и коју кап клеке, која поред тога што се добро комбинује с
овим воћем, такође подстиче
дренажу.
Слатки кромпир, банане и
авокадо одлично је јести када
се осећате уморно и када вам
треба додатна енергија. Сви су
препуни калијума, а управо
ово је минерал и електролит
који наше тело често губи након непроспаване ноћи током
које смо претерали с јелом и
пићем.

Смеђи пиринач и чија
семенке
Да бисте регулисали ниво шећера у крви и разградили угљене хи дра те ко ји ма сте се
претоварили током празника,

ЧАЈ ПРО ТИВ НА ДИ МА ЊА
За чајну мешавину против надимања потребно је: 30 г корена биљке анђелике и по 20 г коморача, кима и камилице. Помешајте све биљке, па супену кашику мешавине прелијте са 2,5 дл кључале воде. Поклопите и оставите да одстоји тридесет минута, па процедите. Пијте три пута дневно после јела.

је ди те сме ђи пи ри нач. За
разлику од белог пиринча, ова
намирница садржи пуно витамина, влакана и минерала, а
може нам обезбедити и чак
88% препорученог дневног уноса мангана.

опорави и убрзаће вам метаболизам.
На празничним забавама мало ко ће се сетити да за пиће
затражи воду, али покушајте
да на то не заборавите! Вода
ће вам помоћи да спречите пре-

МОЋ НИ ЧИ СТАЧ ОР ГА НИ ЗМА
Ево једног једноставног детокс напитка који је користан ако
желимо да се прочистимо, изгубимо који килограм и повећамо енергију, а добро ће нам доћи и у свим оним ситуацијама кад се осећамо тешко и кад нисмо баш у елементу.
Током прве две недеље пијте га 20 минута пре сваког
оброка, а потом, током наредне две недеље, једном дневно
пре ручка. Потребни састојци: једна чаша топле воде, две
кашике лимуновог сока, две кашике јабуковог сирћета, 1/2
кашичице млевеног ђумбира, 1/4 кашичице цимета, трунка
алеве паприке, једна кашичица јаворовог сирупа (по жељи).
Додајте све састојке у врућу воду, помешајте и пијте одмах
или када се прохлади до температуре која вам одговара.
Алкохол и неуобичајене прехрамбене навике могу и те како узнемирити наш пробавни
систем. Чија семенке су пуне
здравих масти и растворљивих влакана и помажу нашој
пробави да се прилагоди шоку који је претрпела. У чија
семенкама такође има пуно
омега 3 масних киселина, које штите организам од умора
и упала.

Још неколико савета
Ако сте током празника уносили превише алкохола, протеини из пилетине, ћуретине,
туне, лососа, јаја и ораха помоћи ће вашем телу да се брже

једање и прекомеран унос пића. Многи симптоми мамурлука потичу управо од дехидрације.
Наравно, веома је тешко придржавати се савета о физичкој
активности у празничном периоду. Но чак и ако нисте у
могућности да радите интензивне вежбе, и полусатна шетња сваког дана може вам помоћи да се осећате буднијим и
мотивисанијим да наставите
вежбање касније. Такође, потрудите се да у овом периоду
пронађете што више времена
за одмор и да се добро наспавате како бисте сачували здравље тела и ума.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Загрејте ледене
руке и ноге
Ако су вам руке и ноге вечито
хладне, онда сте вероватно у великој групи особа које пате од слабе
циркулације.
Узроци тог проблема могу бити
бројни и крећу се од безазлених,
као што је хладно време, преко нездравих навика (пушење, гојазност, недовољна физичка активност и
неправилна исхрана), па све до озбиљних као што су обољења крви,
крвних судова, бубрега и срца, хипертензија, дијабетес итд.
Циркулација се може побољшати на различите начине. Код најтежих облика то се постиже лековима. Ипак, најбоље је благовремено
започети лечење, и то природном путем, јер лекови могу проузроковати и нуспојаве. Ево неколико препарата који су се добро показали
у овом случају.
Узмите по 20 г корена гавеза, хајдучке траве, плода кестена, биљке кокотац (жути и бели) и невена. Прво разблажите 96-процентни
алкохол дестилованом водом: на пола литра алкохола додајте исто
толико воде. У стаклену флашу или теглу од литра и по сипајте мешавину биљака. Прелијте разблаженим алкохолом и промућкајте.
Оставите да одстоји на топлом четрдесет дана, уз свакодневно мешање, потом процедите и сипајте у стаклену флашу. Пије се једна
кафена кашичица три пута дневно пре јела.
Изрендајте двадесет плодова дивљег кестена и прелијте литром
комовице, па оставите да одстоји 21 дан. Процедите и масирајте руке и ноге. Може се и попити десет капи.
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ЗАШТО ПЕВАМО ОНО ШТО ПЕВАМО

ТАЈНЕ ПОЗНАТИХ ПЕСАМА
Играле се делије

Марш на Дрину

Имао је 36 година кад је 1910. премештен
„Најозлоглашенија” као националистичка, и
најстарија међу сличним делима, била је пе- у Београд, где се дружио с Бором Станковисма „Играле се делије”. Пре сто две године ћем, Дисом и Симом Пандуровићем... Ученаписао ју је Милорад Петровић Сељанчица. ствовао је у оба балканска рата, борио се у
Надимак је добио по наслову своје збирке пе- Кумановској бици и под Једреном, и у Првом светском рату. И после рата, босама. Савременици сведоче да је у
лестан од туберкулозе, живео је
младости увек био у шумадијтешко.
ској народној ношњи, а о враЛист „Народна просвету је носио амајлију – платта” тако 3. априла 1921.
нени замотуљак са груобјављује белешку: „Заменом земље с њива
борављен од свију и
сво је род не Вели ке
свакога, тешко болеИванче.
стан и без икакве
Рођен је 1875. гонеге и удобности
дине, а у Великој
траје своје последИванчи, на падиње дане Милорад
нама Космаја, заМ. Петровић, бовршио је и основго да ни пе сник
ну школу. ПетроСељанчица, један
вић пет разреда
од најзнаменитигимназије похајих пе сни ка у
ђа у Београду, а
Српству.”
затим прелази у
Умро је две неучитељску шкодеље касније, силу. Ту се заљубио
ромашан као прау своју колегиниви про сјак, на пу цу Ружу Кнежевић,
штен од целог света.
ћерку народног поСахрањен је на Топсланика Коле Кнежечидерском гробљу, о дрвића, који је стрељан
Милорад Петровић Сељанчица
жавном трошку, без спокао учесник Тимочке буменика.
не 1883. године.
Тек 2013. године у ГрадПо завршетку школовања
ском парку у Младеновцу оппар је успео да измоли од Министарства просвете да буду распоштинске власти су откриле бисту
ређени у исто место службовања, па су добиовог заборављеног песника. Њено ливење је
ли село Велико Крчмаре код Крагујевца. Ту ће плаћено прилозима дијаспоре.
млади учитељ својој будућој супрузи Ружи исМузику за „Делије” компоновао је Божидар
певати: „Јесен стиже, дуњо моја, / Јесен рана, / Јоксимовић. Године 1901. он је написао прву
Од јесени до јесени / Све се село већ ижени, / српску оперу „Женидба Милоша Обилића”,
Душо моја, бежи мени! / Не варај јарана!”
али то дело никада није изведено. А 2009. гоСељанчица је у своје време био популаран дине певач Жељко Јоксимовић „прекомпонопесник, а ови његови стихови, као и песме „Не вао” је дело свог ученијег презимењака, па је
лудуј, Лело, чуће те село” и „Играле се делије нова верзија „Делија” била химна тениског
насред земље Србије”, певају се и данас.
турнира „Србија опен”...

Тамо далеко

у Њујорку, први генерални директор Центра
„Сава”, шеф ресора за инострани туризам у
ондашњој савезној влади, консултант компаније ДХЛ... Аутор је и „Поеме о Тесли” (1976).
Његов „Марш на Дрину” има петнаест не много певљивих строфа, а најчешће се пева
ова: „У бој крените, јунаци сви, /
Крен’те и не жал’те живот свој /
Цер да чује твој, Цер нек види бој / Река Дрина – славу,
храброст / И јуначку руку
српског сина.”
Ми ло је По по вић
Каваја је једном приликом причао:
„Кад се песма појавила у јавности, мислим да није прошло
дуже од месец дана,
а већ је било тешко
наићи на бољи кафански оркестар који је није имао на репертоару. Не бих рекао да је тада завладала некаква еуфорија,
али је један наш српски
полтрон, да му не спомињем име јер је још жив, одмах пожурио код Тита да би
Бинички
му се пожалио: ’Ено, Срби опет
лумпују уз неке нове националистичке песме’. И ко зна шта би се тад
догодило да није споменуо ’Марш на Дрину’,
на шта му је Стари одговорио да он, лично,
обожава ту композицију и да у томе не види
ништа лоше.”
Композицију Станислава Биничког изводили су и Џони Штулић, „Лајбах”, „Шедоуси”...
Кад је Иво Андрић добио Нобелову награду за
књижевност, скандинавски издавачи су, у намери да објаве још нека уметничка дела са
ових простора, изабрали композицију Станислава Биничког – „Марш на Дрину”. Чинила
им се повезаном са Андрићевим делом „На
Дрини ћуприја”.

У лијепом старом граду Вишеграду

Српска војска на Крфу
Ова песма, настала у време
Пр вог свет ског ра та, ду го
времена је сматрана националистичком, а њено певање у кафанама милиција је
третирала као националистичку провокацију. Прича
о ње ном на стан ку је за плетена и још није сасвим
испричана...
Стела Франклин, аустралијска књижевница, која је ступила 1917. године у Болницу жена Шкотске на Солунском
фронту, у једном свом роману пише да „Срби
стално певају ’Тамо далеко’, тужну песму о
селу, девојци, о земљи”.
Као аутора ове песме, истраживачи су означавали Милана Бузина, капелана Дринске дивизије, Димитрија Марића, лекара Треће пољске болнице Шумадијске дивизије, и Михаила Заставниковића, учитеља из Неготина, али
је највероватније да је њен творац Ђорђе Маринковић из Корбова код Кладова. Материјал
за ову тврдњу скупио је и српској јавности у
медијима предочио хроничар источне Србије
Ранко Јаковљевић из Кладова.
Имена Маринковићевих родитеља, Јон и
Флора, непобитно упућују на влашко порекло
овог музичара. На Солунском фронту је случајно сазнао да Арнаути спремају атентат на
краља Петра, па је од краља, коме је то јавио,
за награду добио пасош. Отпутовао је у Француску, где се већ двадесетих година прошлог
века прославио као композитор шансона и
професор цитре. Његов уџбеник за свирање

Церска битка, вођена од 16. до 19. августа
1914, донела је велику победу српској војсци.
Ту, на самом бојишту, композитор и диригент, војни капелник Станислав Бинички компоновао је „Марш на Дрину”. Посветио га је
пуковнику Миливоју Стојановићу, званом Брка, познатом јунаку, команданту Другог пешадијског
пука, који је на Церу погинуо. Марш је извођен у
савезничким земљама,
а у Нишу, 12. октобра
1918, уз ове тактове
је Дринска дивизија марширала кроз
тек осло бо ђе ни
град. Ста ни слав
Бинички је дипломирао и доцније
предавао математику, али се упоредо бавио и музиком, па је као
државни стипендиста завршио и Музич ку ака де ми ју у
Минхену и запослио
се у војсци. Аутор је
пр ве из ве де не срп ске
опере „На уранку” (1903),
Станислав
на специјално писани либрето Бранислава Нушића.
Поводом педесетогодишњице Церске битке Милоје Поповић Каваја, секретар
Општинског комитета Савеза комуниста београдске Палилуле и председник КУД-а „Иво
Лола Рибар”, написао је текст за марш Станислава Биничког. Хор „Лоле” га је извео први
пут, а мало касније је снимљена плоча на којој је ову песму, уз музичку пратњу Миодрага
Јашаревића и оркестра „Царевац”, отпевао
Љубивоје Видосављевић, тадашња звезда.
Милоје Поповић је завршио Правни факултет, био омладински активиста, уредник и
новинар шездесетих у „Политици”, саветник
владе Србије за штампу и културу, дипломата

на том инструменту и данас
је могуће купити на сајту amazon.com.
Средином прошлог века Маринковић је добио судски процес против наследника Михаила Заставниковића. Овај
је учитељ после Првог светског рата написао и издао више песничких збирки, а 1925.
године прославио је две деценије учитељевања и књижевног рада. Тим
поводом даровао је редакцији „Српског Косова” из Скопља 1.000 динара, а у знак захвалности тај лист му је штампао песму „Креће се
лађа француска”.
Исту песму, међутим, три године раније објавио је, под насловом „Изгнаници”, пешадијски пуковник Бранислав Милосављевић. Изгледа да је Заставниковић песме које је чуо
„обрађивао” или „прерађивао” и такве потписивао својим именом, па је тако штампао и
једну верзију „Тамо далеко”, али је песму највероватније чуо на Солунском фронту. У његовој песми је онај чувени нелогични стих
„Тамо далеко, далеко крај мора, тамо је село
моје, тамо је Србија”...
У архиви Њујорка недавно је пронађен
звучни снимак сахране Николе Тесле из 1943.
године. Над мртвим Теслом свирао је његов
пријатељ, виолиниста Златко Балоковић, тада један од највећих виртуоза на свету, и то
по Теслиној жељи – прво Шубертову композицију „Аве Марија”, а онда песму „Тамо
далеко”.

Аутор највише песама које се – погрешно! –
сматрају народним, односно „изворним”, јесте
Крагујевчанин Драгиша Недовић. Његова су
дела – и речи и музика – „Стани, стани, Ибар
водо”, „Лепе ли су, нано, Гружанке девојке”, „У
лијепом старом граду Вишеграду”, „Прођох Босном кроз градове”, „Обраше се виногради доле крај Тополе”, „Јесен прође, ја се не ожених”,
„Текла река Лепеница”, „Ајд идемо, Радо”, „Јутрос ми је ружа процветала”, „Кад си била мала, Маре” и још преко четиристо песама.
Рођен 1916. године у сиромашној градској
породици с деветоро деце, Драгиша се у шеснаестој години пешке отиснуо у свет „да народ чује његову музику”. Са собом је понео
само гитару, а то искуство преточио је у стихове познате песме „Сиромах сам, друже /
нигде ништа немам / само једну стару / скршену гитару”.
У родном граду затиче га почетак Другог
светског рата. Заједно с многим суграђанима,
Немци га одводе на стрељање у Шумарице, али
га тамо неки немачки официр препознаје као
музичара и поштеди му живот. Транспортован
је у логор у Немачкој, где ће провести четири
године. Иако је пре рата завршио машинбраварски занат, компоновање је једино што је заиста умео да ради и он се тиме бавио и по повратку из заробљеништва, све до краја живота.
Неки Хрвати тешко су се мирили са чињеницом да је један Шумадинац аутор песме

„Кад си била мала, Маре”. Пред распад СФРЈ
1989. године загребачки „Југотон” је ову песму објавио у публикацији „50 најлепших изворних песама”, а 2002. године је Симфонијски оркестар Радио Загреба снимио „Маре”,
али прекомпоновану – као изворну.
Песма „У лијепом старом граду Вишеграду” настала је 1936. године. У оригиналној
верзији звала се „Јутрос рано слушам” и била је посвећена девојци Кики са Бикавца, познатог узвишења изнад Вишеграда одакле пуца поглед на прослављену ћуприју на Дрини.
Постала је хит кад ју је средином педесетих
година прошлога века снимио певач Химзо
Половина.
Он је, међутим, изоставио последњу строфу „Устај, испрати ме, морам да путујем / у
Србију идем моме родном крају / за тобом
ћу, Кико, вјечно да тугујем / јер сам тебе,
драга, оставио младу”, а на плочи није наведено ни име аутора. После претње тужбом
име Драгише Недовића као композитора и
текстописца нашло се на другом издању плоче, али крај песме остао је из политичких
разлога – због помињања Србије – под својеврсном цензуром. После је, просто, та пета
строфа заборављена.
Давних осамдесетих година прослављени
фрулаш Бора Дугић предложио је да се Драгиши Недовићу подигне споменик у центру
Крагујевца. До данас то није учињено...

Драгиша Недовић с породицом
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Ко може да прода стан
а да не плати порез?
Један наш читалац, власник стана
који жели да прода, желео је да зна
да ли и у којим случајевима при продаји некретнине може бити ослобођен плаћања пореза на капитални добитак.
У Пореској управи подсећају да капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене
стана и набавне
цене остварене
преносом стварних права на непокретностима уз
новчану или неновчану накнаду и
наводе да се порез
на капитални добитак не плаћа на
разлику насталу
преносом права на
непокретности када су оне стечене наслеђем у првом
наследном реду или када се пренос
врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији, затим
када се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној
је вези с разводом брака или када се
продаје непокретност коју је власник
пре преноса имао у свом власништву
непрекидно најмање десет година.

Уколико средства остварена продајом непокретности у року од 90
дана од дана продаје уложите у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства, ослобођени сте пореза на остварени капитални добитак. Такође, ако у року од
дванаест месеци од да на
продаје непокретности
средства остварена продајом
уложите у реша ва ње свог
стамбеног питања или стамбе ног пи та ња
чла но ва сво је
породице, домаћинства,
остварићете
право на повраћај плаћеног пореза.
Уколико у решавање стамбеног пита ња уло жи те са мо део сред ста ва
остварених продајом непокретности,
пореска обавеза се сразмерно умањује. У Пореској управи подсећају
да сте дужни да поднесете пореску
пријаву на обрасцу ППДГ-3Р надлежном пореском органу на чијој територији имате пребивалиште.

Петак, 10. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СУ ПАНЧЕВЦИ ПРОСЛАВИЛИ УЛАЗАК У 2020. ГОДИНУ

ЧЕКАЈ МЕ, ЈА ЋУ СИГУРНО ДОЋИ
Нова година jе и овог пута стигла и
онима који је нису чекали и који су
се питали чему уопште толика еуфорија због чињенице да је Земља обрнула још један круг око Сунца. Таквима је још давних дана Душко Радовић понудио сасвим прихватљиво
објашњење:
„Сва чар и јесте у чекању, а не у
новој години. Лепо је чекати нешто у
шта сте сигурни да ће доћи. Чекали
смо у животу разне ствари, то сви

знамо, а увек су нам и сигурно долазиле само нове године.”
А сад када нам је већ стигао пакет
од 366 нових дана, ред је да у ову
причу призовемо и Мику Антића, јер
нико још није смислио бољи рецепт
за „крчкање” савршене године:
„Узети 12 месеци, добро их очистити од горчине, себичлука, цепидлачења и страха. Сваки месец пажљиво исецкати на 30 или 31 дан,
тако да је залиха довољна за годину

дана. Сваки дан посебно испунити
надевом: од једне трећине рада, трећине душевне ведрине и трећине хумора – уз додатак три кашике оптимизма, једне кашике стрпљења, зрнцета ироније и прстохвата такта. Ту
масу прелити обилно љубављу. Готово јело украсити букетићем ситних
пажњи и сервирати га сваког дана,
са обавезном ведрином, уз шољу доброг освежавајућег чаја.”
Срећна нам била округласта 2020!

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Краљеви бахатости
2019. године
Током протекле године много смо пута у овој рубрици
потвр ди ли да је
право чудо што поједини наши суграђани поседују возачку дозволу. Неки су ипак својом
вештином да прекрше закон успели
да превазиђу сами
себе. Кандидат за
титулу краља бахатости 2019. године
свакако је човек који је ове зиме на
паркингу код Тамиш капије попреко
паркирао ни мање ни више него – аутобус, заузевши тако четири паркинг-

-места. Поврх свега, возило је ту остало читава два дана.
Место на трону најбезобзирнијих
возача заслужују и
они наши суграђани који возе кроз
пе шач ки зо ну у
Змај Јовиној улици, озбиљно угрожа ва ју ћи без бед ност деце из „Змајеве школе”. Видећемо да ли ће у години пред нама бити оних ко ји ће
оваквим „примерцима” моћи да стану на мегдан. Желимо нам свима да
их ипак не буде.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СЛАВИТЕ СРПСКУ НОВУ ГОДИНУ?

Прослава и ватромет у поноћ

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И СКЉУЧЕЊ А

Без искључења
наредне недеље
Надлежни у „Електровојводини” нису
најавили ниједно искључење на територији нашег града и девет припадајућих села за недељу која је пред нама.
Уколико не буде ванредних радова
и кварова, требало би да у наредним
данима сви грађани Панчева имају
струје у континуитету.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

М. АДАМОВИЋ

А. БУКУМИРИЋ

Стара или православна Нова година,
позната и као „српска”, слави се 14.
јануара. Иако не представља званични празник у остатку света, наши суграђани не пропуштају прилику да се
провеселе.
МАРКО АДАМОВИЋ, сликар:
– Није ми нешто битна српска Нова година. С обзиром на то да цео
свет слави 31. децембра, стварно не
видим зашто бисмо се ми издвојили
као популација са сопственом Новом
годином. Уосталом, журки и весеља
после 1. јануара има сасвим довољно.

Искључења и промене у режиму рада нису најавила ни остала јавна комунална предузећа на територији нашег града.

АНАСТАСИЈА БУКУМИРИЋ,
дипломирани економиста:
– Увек славим. Највероватније ћу
изаћи с пријатељима. Дочек 31. децембра ми је, наравно, важнији, пошто
ми је тада и рођендан. Православна

Т. ЖИВКОВИЋ

Н. НЕДИЋ

Нова година ми је битна зато што је
српска.
ТАМАРА ЖИВКОВИЋ, студенткиња:
– Славим српску Нову годину. Окупимо се с друштвом, у кућној атмосфери. Углавном не излазимо. И један
и други дочек волим. Не пропуштам
прилику за славље (смех). Поред весеља, приписујем и посебан значај
српској Новој години.
НЕНАД НЕДИЋ, електротехничар:
– Не славим ни „званичну” Нову годину, зато што не верујем више у промене. Ако су сви већ прешли на нови
календар, онда би требало да то учини
и Православна црква. Српска Нова година је била актуелна у време комунизма. Просто се ту национални идентитет највише одражавао. Сада више
нема смисла славити тај празник.

В. ВАЛЕШИНСКИ

Ј. КНЕЖЕВИЋ

ВЛАДИМИР ВАЛЕШИНСКИ,
пензионер:
– Традиционално приређујемо дочек 13. јануара. У кућном амбијенту
сви смо срећни и свечани. Наравно,
званична Нова година је важнија. То
функционише у целом свету, али српски обичаји остају и даље у нашим
сећањима.
ЈАДРАНКА КНЕЖЕВИЋ,
економски техничар:
– Обележавамо тај празник у кругу породице. Некада смо ишли на
славља, сада мање. Увек је било интересантно зато што је мали број људи славио. Не бих поредила један и
други дочек нове године, лепо је да
испоштујемо оба, првенствено због
деце.
Ј. Катана
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АКТИВНОСТИ ПАНЧЕВАЧКИХ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ЗЛАТНИ, ВРЕДНИ И РАЗИГРАНИ
На територији нашег града постоји
велики број културно-уметничких
удружења која се труде да сачувају
традиционалне игре и кола народа
који су живели и живе на овим просторима. У наредних неколико бројева представићемо активности свих
удружења у протеклој години и планове које имају за 2020. годину.

у нашем граду, наступима дечјих ансамбала, а учествовали смо и на једној новој манифестацији, под називом „Јужнобанатска разгледница” –
прича Лела Стојнов.
Као сваке године, активности су
завр ше не го ди шњим кон цер том у

фестивала фолклора у Несебару у
Бугарској, док је дечји ансамбл нижих разреда боравио на седмодневним припремама на Дивчибарама.
Оба дечја ансамбла учествовала су у
промоцији ужичког фестивала „Лицедерско срце” у Београду.

КУД „Абрашевић”
Културно-уметничко друштво „Абрашевић” имало је врло радну годину,
која се огледа кроз три иностране турнеје и многобројне наступе у земљи.
Претходну годину су започели хуманитарним концертом, у оквиру сада
већ традиционалног пројекта „Срце
се нема да се има, срце се има да се
да свима”. Сваке година своју концертну активност у граду овај КУД
започиње хуманитарним концертом
за помоћ угроженима.
– Кроз овај пројекат учимо наше
чланове колико тога појединац може
да учини за своје боље и лепше окружење, односно да постоје различити
начини да некоме помогнеш – рекла
је Лела Стојнов, председница КУД-а
„Абрашевић”.
Након првог концерта кренула су
гостовања по Србији. „Абрашевић” је
на позив домаћина ишао у Косјерић
на један, такође, хуманитарни концерт. Након тога су уследиле припреме за њихов традиционални пројекат
„Дани породице”.
– Наши чланови су учествовали у
разним едукативним радионицама у
нашим просторијама, где су се учили
разним рукотворинама. У оквиру овог
пројекта одржали смо један леп концерт у нашем граду и једну дечју приредбу, а у просторијама смо организовали и породично фотографисање
– каже Лела Стојнов.
Уметничка кућа „Абрашевић” постоји у седамнаест градова у Србији,
а панчевачки КУД је ове године био
на сусретима „Абрашевића” у Чачку
и у Ваљеву. Били су поново учесници
на отварању „Опленачке бербе грожђа” у Тополи, а дечји ансамбли су
боравили седам дана у августу на Дивчибарама, где су имали своје тренинге и припреме за нову сезону. Први
ансамбл је у јулу имао две турнеје:
почетком месеца на фестивалу у Фокшанију у Румунији, а крајем месеца
на фестивалу у граду Орвелте у Холандији. На њима је „Абрашевић” на
најлепши могући начин представио
свој град. У новембру ове године први ансамбл је гостовао у Велсу у Аустрији, а српско Културно-уметничко друштво „Босиљак” било му је домаћин. Поред гостовања у иностранству, фолклораши су наступали у Идвору, Баранди и Старчеву, а у њиховим
просторијама било је организовано и
неколико семинара везаних за уметничко-сценски изглед, кондиционе
тренинге, али и едукацију младих о
историји и култури.
– Имали смо и два лепа излета у
Делиблатској пешчари са свим дечјим ансамблима, када смо радили јавне пробе и учили децу неким стварима о природи које се, нажалост, све
мање уче у школи. Ове године смо
више пута улепшали и свадбена весеља у виду изненађења која обично
пријатељи или родбина поклањају
младенцима на свадби, што увек изазове одушевљење код наших људи.
Улепшали смо и „Новогодишњи базар”

КУД „Абрашевић”
децембру у Културном центру. Наступили су сви чланови, од најмлађих до најстаријих.
– Оно најлепше што може да вам
заокружи овако успешну годину јесу
сала препуна публике и дуги аплаузи
за сваку изведбу наших чланова. Током целе године примали смо заинтересоване нове чланове, али смо у
септембру спровели велики упис. Ко
жели, „Абрашевићу” може да се придружи током целе године – каже она.
Почетак нове сезоне за ово друштво
је већ 31. јануара, када ће бити приређен хуманитарни концерт у Културном центру Панчева.

Први извођачки ансамбл, као и тамбурашки и народни оркестар учествовали су у читавом низу најзначајнијих фестивала и манифестација у нашој земљи: на 19. фестивалу фолклорних ансамбала Србије у Чачку,
20. фестивалу војвођанских Срба староседелаца у Сивцу, четвртом „Бечеј
фолк фесту” и 51. БЕМУС-у у Београду. У иностранству су наступали у Аустрији, Бугарској, Републици Српској,
Холандији и Канади. У ред њихових
највиших достигнућа спадају сребрна плакета за програм у целини и

Фолиранти

сусретима изворних певачких група
у Враћевшници и Луновом Селу, где
се одржавају значајне манифестације изворног народног стваралаштва.
Овогодишњи „Етно глас” обиловао је
разноврсним програмима и многобројним учесницима из свих крајева
наше земље. Међународном статусу
манифестације допринело је учешће
групе певача из Словеније – рекао је
Дејан Трифуновић.
У децембру је одржан генерацијски кон церт „Па у но ви ћа” у Ха ли
спортова у Панчеву. Том приликом
су се представили сви ансамбли тог
КУД-а.
– Посебно свечаној атмосфери допринело је учешће око четиристо педесет чувара традиционалног народног стваралаштва и око хиљаду и двеста посетилаца на трибинама Хале
спортова који су с великом пажњом
пратили програм, а учеснике наградили громогласним аплаузима. Током двоипочасовног програма изведене су: игре из Јања, Баната, Шумадије, источне Србије, Хомоља, Врања и околине – рекао је Дејан Трифуновић.

КУД „Неолит”
Културно-уметничко друштво „Неолит” представило је резултате рада на
концерту „Кораком традиције 2019”,
који је одржан у новембру у Културном центру Панчева.
КУД „Неолит” броји око двеста
чланова, подељених у групе: школа
фолклора, млађа дечја група, старија дечја група, омладински ансамбл,
извођачки ансамбл, народни оркестар и група за традиционално певање. КУД воде Бранислав Живковић, уметнички руководилац, Павле
Убовић, шеф народног оркестра, Ана
Мратинковић, руководилац групе за

Тридесетседмогодишњи Момо Капор сећа се себе са деветнаест година, тадашњег Београда, као и
свих оних људи који су му тада, на
неки начин, били важни. Ова књига је писмо упућено њима, али је у
исто време и упечатљив дневник
једног давно ишчезлог времена.
Два читаоца који до 15. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како се односите према фолирантима?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Мала
продавница чуда

КУД „Станко Пауновић
НИС–РНП”
За чланове и све ансамбле Културноуметничког друштва „Станко Пауновић НИС–РНП” протекла година била је веома садржајна и успешна. Одржан је велики број концерата и разноврсних програма у нашем граду,
широм Србије и у иностранству. Календарска година је почела снимањем ТВ емисије „Шареница” у студију РТС-а на Кошутњаку, а посебну пажњу су привукли наступи ансамбала
на Светосавској академији у Културном центру Панчева.
Дечји ансамбли су имали богату
концертну активност, а учествовали
су и у размени с вршњацима из Суботице. Успешно су се представили
у програмима градских и регионалних смотри, а са 58. музичког фестивала деце Војводине у Бачкој Тополи донели су у Панчево златну
плакету у категорији нижих разреда
за извођење игара из Темнића, златну плакету у категорији виших разреда за извођење игара из Врањског
поља и специјалну награду за оригиналност костима приказаног у кореографији за игре из Врањског поља.
Највеће достигнуће у 2019. години
представља прво место и златна плакета са 14. смотре дечјих фолклорних ансамбала Србије, која је одржана у Ваљеву. Током летњег распуста дечји ансамбл виших разреда учествовао је у програму међународног

КУД „Станко Пауновић НИС–РНП”

КУД „Неолит”
специјална награда за оригиналну ношњу у кореографији „Српске песме и
игре из Хомоља” са 19. фестивала
фолклорних ансамбала Србије, одржаног у Чачку.
– По свом значају издвајају се гостовања ансамбла у Бањалуци и учешће у програму Четвртог фестивала
српског фолклора, које је реализовано у сарадњи са Ансамблом народних игара и песама „Веселин Маслеша”, учешће у програму међународног фестивала фолклора у Енсхедеу
у Холандији и двонедељна концертна турнеја по Канади, која је реализована у сарадњи са Академијом српске народне игре из Торонта. По својој сложености и значају издваја се
учешће у програму 51. БЕМУСА у
Атријуму Народног музеја у Београду, где је оства ре но све о бу хват но
представљање неколико ансамбала
„Пауновића”, уз запажен наступ и
повољне критике стручне јавности –
рекао је уметнички директор Дејан
Трифуновић.
Ансамбл ветерана је, поред програма у Панчеву, учествовао и у сусретима најстаријих и најискуснијих играча у Краљеву и Тополи. Настављена
су и представљања у оквирима протокола и свечаних програма поводом
долазака високих званичника и делегација: Кипра, Парламентарне скупштине Медитерана, Русије, Белорусије, Јерменије, Турске и ДР Конго.
– Група певача била је носилац програма у оквиру деветнаесте манифестације „Етно глас” и учествовала у

традиционално певање, Ивана Јокић
Кељевић, секретар, и Урош Бан,
председник.
Први извођачки ансамбл КУД-а
„Неолит” у марту је учествовао на
концерту поводом обележавања двадесетогодишњице од НАТО бомбардовања у Дому војске Панчево, у сарадњи са 72. специјалном бригадом
и Балетском школом „Димитрије Парлић”. У јуну су учествовали на фестивалу у месту Трновче, а у јулу на међународном фестивалу у месту Португалете у Шпанији. У августу су одржали целовечерњи концерт на фестивалу „Дани дружења” у Старчеву, а
годину су завршили великим концертом у Културном центру Панчева, на
ком су учествовали и КУД „Димитрије Котуровић” из Београда и КУД „Ђидо” из Бечеја. Дечји ансамбли су наступили и на „Данима дружења” у
Старчеву, на фестивалу у Молу у септембру, затим у Кузмину у октобру и
на коњичким тркама у новембру. Своје кореографије су представили на
концерту „Кораком традиције” у Културном центру, а наступили су и на
фестивалу „Јужнобанатска разгледница” у Идвору у новембру.
КУД „Неолит” је организовао и фестивал дечјих ансамбала „Јужнобанатска разгледница”, 22. децембра, у
Старчеву. Преко двеста извођача представило се, са по две кореографије,
играма из Баната, Шумадије, Лесковца, Старчева, Топлице, западне Србије, Пирота...
М. Марић

Година је 1917. и Лондон је већ
неко време обавијен мрачном сенком Првог светског рата. У срцу
Мејфера, међутим, налази се место на којем постоји трачак наде.
Место где се дечји снови остварују, где немогуће постаје могуће:
емпоријум играчака Папа Џека.
Два читаоца који до 15. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта су за вас чуда која можете да купите?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
како успевате да пребродите анксиозност. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Да знам одговор на то питање,
не бих се сада пријављивала за
књигу.” 064/2330...
„Још никако, али чим средим
папире да одем преко, биће много
лакше.” 063/2371...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање када сте ви направили судбински преокрет у свом
животу:
„Кад сам дозволио да се ташта
досели под наш кров. Од тог преокрета још ми се врти у глави.”
064/4423...
„Кад сам ставила катанац на фрижидер. Кратко је трајао, тек једно
по под не. Не по но ви ло се.”
064/2227...
Д. К.
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КУЛТУРА
ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 2019. ГОДИНУ

Културни телекс

ТРАГ У ВРЕМЕНУ

Музика
Субота, 11. јануар, 21.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт састава „Straight Jackin”.

Изложбе
Четвртак, 16. јануар, 19 сати, Уметнички павиљон „Цвијета
Зузорић”: отварање изложбе „Сведочанство времена” поводом
педесете годишњице Ликовне колоније „Делиблатски песак”.

Прошла година је била прилично успешна за
Панчевце који се баве културом. У наш град је
дошло пуно награда, што за књижевна
остварења, што за музичаре, али и играче. С

некима од њих смо разговарали о томе како
они виде претходну годину, шта је за њих
најзначајније што су остварили и какви су им
планови за 2020.

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ

НОВИ АЛБУМ И УСПЕШНИ НАСТУПИ

ВУЛЕ ЖУРИЋ, писац

ЗА ВИКЕНД У „АПОЛУ”

Наступа „Стрејт џекин”
Група је основана у Санкт
Петербургу 1994. године и до
сада је објавила три студијска албума.
Специјални гост ће бити састав „Ујка Сенф”.

ПАНЧЕВАЦ: Како ви видите
претходну годину?
– Да није било доделе Нобелове награде за књижевност Петеру Хандкеу, година на измаку би се придру-

ратним данима Иве Андрића 1941. године, који ће се
наћи пред публиком почетком пролећа 2020. године. Ја
сам писао сценарио, режирао је Филип Чоловић, а Ан-

жила онима о којима Бане
Бумбар у оним чувеним документарним одјавним кадровима сваке епизоде чувене ТВ серије „Грлом у јагоде” не би имао богзна шта
да каже. Овако: те 2019. Нобелову награду за књижевност добио је Петер Хандке,
„Звезда” је на „Маракани”
изгубила од „Бајерна” са 6 :
0, а линија „Беовоза” до Панчева још увек није била поново успостављена.
l Шта је за вас најзначајније што сте урадили и остварили?
– Објављена је књига мојих изабраних прича, а у продукцији РТС-а снимљен је ТВ
филм „Пролеће на последњем језеру”, посвећен првим

дрића је одиграо Тихомир
Станић. Опробао сам се и као
уредник трибинских програма Међународног сајма књига у Београду.
l Ове године сте освојили
две књижевне награде за роман „Помор и страх”: „Златни сунцокрет” и „Стеван Сремац”. Колико вам значе награде које сте добили?
– Увек прија када добијете
награду. Ипак, само бављење
послом који волите да радите је највећа награда и ја се
томе радујем свакога дана.
l Какви су вам планови за
нову годину?
– Да наставим да се радујем сва ко га да на, а све
остало пре пу штам кла ди оничарима.

ЏЕЗ ВЕЧЕ

Вељко Вујчић трио

У дво ра ни „Апо ло” До ма
омладине у петак, 17. јануара, од 21 сат, наступиће састав „Вељко Вујчић трио”. Они
постоје шест година и свирају традиционални џез, блуз и
госпел нумере у оригиналним
аранжманима.
Специјалан гост ове вечери
биће Љиљана Сађил. Она је
годинама присутна на српској
џез сцени као певачица и џез

МОЈ

публициста. Њен компакт-диск
„Географија љубави”, посвећен нашем познатом трубачу
Душку Гојковићу и његовим
композицијама, издат је 1998.
године. С тим програмом је
обишла све значајне џез фестивале у Србији, као и „Лент”
у Марибору, „Szeged Jazz Festival” у Мађарској и „Ashdod
Festival” у Израелу.
Улаз је слободан.

избор

МОЈ

Љубав, вера и нада
Иван Качавенда,
мастер професор језика
и књижевности

Страну припремила

Мирјана
Марић

можемо да организујемо велики концерт, и наравно албум „Еуфорија”, из којег је
све потекло и на који смо веома поносни.
l Какви су вам планови за
нову годину?
– У наредној години настављамо с концертима по региону. Већ за зиму имамо заказане концерте у Загребу,
Сарајеву и Љубљани. Тражимо градове у којима нисмо
још свирали и планирамо веће концерте тамо где већ јесмо. Такође, снимаћемо још
спотова. Имамо договоре с
редитељима и сниматељима
да снимимо по спот за сваку
песму са албума.

НАЈВЕЋЕ ГРАДСКО ПРИЗНАЊЕ

ВУК ВУЧКОВИЋ, сликар
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ди те
претходну годину?
– За мене је била веома
радна, али и успешна година. Имао сам пет самосталних изложби, посебно бих

нује, заокружила је целу годину у знаку родног града.
Чини ми се да се, након десет година развијања каријере ван Панчева, осећам Панчевцем више него икад.

издвојио изложбу у Народном музеју Панчево и у резиденцији амбасадора САД у
Београду. Уз то, имао сам још
десетак колективних излагања. Већину године сам провео радећи на слици „Панчево”, а поред ње насликао сам
око двадесет апстрактних слика. Пословни део сликарског
занимања био је доста турбулентан, с много новина, размишљања, пробања, измена.
Направили смо неколико корака ка страном тржишту продајом принтова „Беча”. „Мајкрософт” је откупио ауторска
права за израду роковника.
Фир ма „Wining Moves” из
Лондона направила је „Монопол Нови Сад” с мојом сликом на табли и кутији ове
игре. Слику „Беч” купила је
„Рaјфајзен банка”. Последњих
пар месеци радио сам на адаптирању приземља и дворишта
куће у пословни простор и
нестрпљив сам да видим резултате и олакшање које ће
донети више радног простора.
l Колико вам је награда
обележила годину за нама?
– Новембарска награда града Панчева ми веома импо-

l Шта је за вас лично најзначајније што сте урадили у
претходном периоду?
– Вероватно најзначајнија
одлука коју сам донео у 2019.
години јесте оснивање фонда
за младе уметнике с територије града Панчева, од осамнаест до двадесет осам година
старости. Конкурс је отворен
до 20. јануара, па бих искористио прилику да позовем све
заинтересоване да се пријаве.
l Какви су вам планови за
наредну годину?
– У јануару: завршетак радова и усељење у нови радни
простор „Волф арт студија”.
Изложба радова финалиста и
проглашење добитника награде за младе уметнике Панчева у просторијама Народног музеја биће у фебруару.
Тада почињем рад на новој
слици града и припремам се
за предстојећу изложбу. У марту ћу имати коауторску изложбу с колегом и другом Петром Сибиновићем у Галерији УЛУС у Београду. За даље
ћемо видети. На крају бих да
пожелим свим суграђанима
и суграђанкама срећну, узбудљиву и успешну годину!

УЛОГА У БАЛЕТСКОЈ ПРЕДСТАВИ

ТАТЈАНА ТАТИЋ, балерина Народног позоришта

ФОТО: Е. СТАНИШИЋ

ФИЛМ: Маестрална критика
савременог друштва предмет
је трилогије аустријског редитеља Улриха Сајдла – „Љубав”, „Вера” и „Нада”. Филмови се појединачно баве различитим ликовима и њиховим специфичним животним
причама које репрезентују одређене друштвене аномалије
анализиране и субјективно
(кроз главне ликове) и објективно (кроз друштво).
КЊИГА: Симптоматично је
за колегинице и колеге које
су завршиле исте студије као
и ја извесно паузирање у читању на неодређено време након дипломирања/мастерирања. Код неких се помињу
периоди чак и од неколико
година. Није толико ствар презасићености, колико умора.
Код мене се чак јавља и доза
гађења. Јесте непопуларно ово
изрећи јавно, али је, да се разумемо, истинито и искрено,
а ја се тога не стидим јер знам
чега је плод. Међутим, пре
неколико недеља имао сам то
задовољство да будем учесник
једног сјајног догађаја у нашем граду. У питању је манифестација „Једна књига –
један град”. Ове године тема
су били романи Харукија Муракамија. Захваљујући див-

„БУЧ КЕСИДИ”, електро поп рок диско бенд
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ди те
претходну годину?
– Претходна година нам је
била убедљиво највећа и најбитнија за бенд. Било је прелепо, имали смо пуно концерата, радили смо на албуму,
спотовима и на турнеји с много дивних људи и све смо то
крунисали концертима у Београду, где су се сви скупили
да прославимо заједно.
l Шта је за вас лично најзначајније што сте урадили
и остварили у претходној години?
– Најзначајнији су нам вероватно ти концерти у Дому
омладине Београда, јер смо
доказали себи да самостално

ним људима који су ме позвали да на једној вечери говорим, изнова сам читао „Норвешку шуму”, и то након десет година. Искуство поновног читања је нешто као добро позната, али заборављена авантура. И опет сам био
ганут књигом, исто као и тад,
да не кажем да сам се расплакао.
МУЗИКА: Супротно владајућим трендовима, аустралијски музичар Конан Мокасин
ствара органску музику, изразито осећајну, тиху и сасвим довољно уврнуту (што
мене нарочито привлачи). Нећете га никад чути на радију,
а тешко је и да ће вас „Јутјуб”
навести на њега. Потражите
његов последњи албум „Jassbusters”. У питању је психоделични инди рок, најопштије речено. Поред Конана, највише ми у слушалицама свира
Ерик Сати, стари авангардни
класик, чијих се једноставних клавирских мелодија не
могу никад заситити.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко ви ди те
претходну годину? Колико
вам је значила улога у балету
„Лабудово језеро”?
– Претходна година је била врло значајна за моју каријеру. Кажу да је „Лабудово
језеро” круна каријере за сваку балерину. То заиста јесте
истина. Ниједан балет не може да се пореди са овим. Осим
што је технички незамисливо тешко, ту су и улоге белог
и црног лабуда које морају
бити потпуно дочаране публи-

ци. Велика је част што ми је
указано поверење да одиграм
премијеру овог балета у двадесет четвртој години.
l Шта је за вас још значајно што сте урадили и остварили у претходној години?
– Пар ствари бих издвојила из претходне године. Поред одигране премијере „Лабу до вог је зе ра” и оста лих
представа, на дан позоришта
ми је уручена награда Народног позоришта за најбоља индивидуално остварена дела у
претходној сезони. Такође, морам да споменем
велика гостовања
са Сергејом Полуњином, једном
од највећих светских ба лет ских
зве зда. Игра ли
смо „Ромеа и Јулију” у веронској
Арени пред тринаест хиљада људи. Гостовали смо
у Изра е лу, Бе чу, Лон до ну и
Москви.
l Какви су вам
планови за нову
годину?
– Засад, што се
тиче 2020. године, у плану имам
само нову улогу
у балету „Бајадера”, која је планирана за почетак године.

ФОТО: Н. НЕГОВАНОВИЋ

У дворани „Аполо” Дома омладине у суботу, 11. јануара, од
21.30, биће одржан концерт
бенда „Стрејт Џекин”, који важи за пионира репкор музике
на нашим просторима.

Петак, 10. јануар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ (И У НАРЕДНОЈ) ГОДИНИ (1)

ОД СВЕГА ПОМАЛО, НИЧЕГА ПРЕВИШЕ
Како су у 2019. години функционисала панчевачка насељена места, шта је урађено, а шта
није или бар не још увек, рећи
ће у овом и наредним бројевима „Панчевца” први људи
скупштина сеоских месних заједница.
Они ће уједно и најавити шта
грађани који су их бирали могу да очекују у тек започетој
години.
Серијал ће отворити три јужна села: Брестовац, Омољица
и Иваново.
Протеклих дванаест месеци у
Омољици, као и у још неколико села, обележили су избори
за Савет Месне заједнице и све што је из њих
произашло.
Међутим, борба за тих
петнаест мандата никад
није била извеснија, а
на тај „мегдан” овог пута изашла је само једна
листа. И то она Српске
напредне странке.

Он додаје да да су поново
приређене традиционалне манифестације као што су „Породични дани” и, наравно, „Жисел”, који наступајуће године
слави педесети рођендан, што
ће бити посебно обележено.
Вреди истаћи спортске успехе,
попут оних када су ученици
нижих разреда омољичке школе освојили треће место на
Спортским играма младих у
Сплиту, баш као и Јована Марковић и Ана Живановић у одбојци на песку.
– Нажалост, ове године се
није радило на канализацији,
али волели бисмо да то наставимо, као и да коначно завр-

у делу ка Панчевачкој улици, а
урадићемо исто и са стране
Улице Ђуре Јакшића. Уз помоћ Града реновирали смо фасаду Дома културе; променили смо и неке прозоре на згради Месне заједнице, док је у
прилично неугледној просторији намењеној удружењима
урађена нова столарија и трудићемо се да наставимо њену
санацију. Постављена је и надстрешница на капели на гробљу – каже Миричић.
Он додаје да ће двадесет тезги које је ЈКП „Комбрест” ремонтовао бити у употреби на
пролеће, а то предузеће, предвођено агилном директорком

Омољица без
конкуренције
А разлози због којих први пут од увођења вишестраначја није било
(баш) никакве конкуренције многоструки су
и крећу се од пооштрених услова за учешће до
бојкота, за који су се
определиле неке политичке организације.
Једина непознаница
била је излазност, а активисти поменуте странке успели су да изведу тачно
половину од уписаних бирача.
Након конституисања Савета за његовог председника поново је изабран Душан Лукић.
Он истиче да је највећи овогодишњи учинак Месне заједнице асфалтирање Улице Јована Дучића, у дужини од 400
метара.
– Пред почетак школске године, углавном захваљујући Покрајинском секретаријату за
спорт и омладину, урађена су
и два мул ти функ ци о нал на
спортска терена с тартан подлогом, као и један кошаркашки. Тамо је постављено и осветљење, што је урађено и у улицама где га досад није било.
Део атарског пута, такозваног
баваништанског алеја, прекривен је гребаним асфалтом у дужини од 600 метара, а четири
улице и два просека посути су
ри злом, као и пар кинг на
Спортском центру „Поњавица”,
ка којем је урађен и прилазни
пут од 150 метара. Реновирана
је и зграда на тамошњем фудбалском игралишту. У току је
ревитализација сеоске депоније, а урађен је и пројекат за
паркинг код гробља – набраја
Лукић.

и у ули ца ма Ол ге Пе тров,
Млинској и Војводе Степе. Уз
подршку ЈКП-а „Зеленило” биће постављена и слова назива
места као још један украс –
истиче председник Савета МЗ
Брестовац.
Према његовим речима, вредно је и то што је, након дуже
паузе, поново одржана манифестација „Дани повртара”, захваљујући пре свега Туристичкој организацији Панчева и
Удружењу жена „Соса”, а у новој години биће обновљен рад
удружења повртара.
– Планирамо и да заинтересованим грађанима омогућимо гасне прикључке, а велике
жеље су нам и канализација, за коју, још увек,
на жа лост, не ма мо ни
адекватну пројектну документацију, као и вртић, који би по својој
прилици био направљен
у школској згради, која
је пројектована за много више ђака и има довољно слободног простора – најављује Миричић.

У Иванову се врти
око вртића

шимо пројекат гасификације
и асфалтирамо бар неку од
улица за које имамо документацију, попут Авалске и Десанке Максимовић. Од виших
инстанци имамо обећање за
израду пројекта спортске хале, а желимо и да се настави
ревитализација Поњавице, као
и да буде решен проблем луталица. Ипак, много веће зло
је то што су бахати појединци
малтретирали недужне напуштене животиње, јер оне нису
криве, већ неодговорни људи
који су их оставили на улици,
што не само да је нехумано,
већ за тако нешто следују и велике казне – наводи први човек Омољице.

Брестовачка борба за
инфраструктуру
Тек минулу годину у Брестовцу, према речима председника тамошњег Савета Месне заједнице Драгана Миричића,
као највећа инвестиција обележила је дуго чекана изградња моста на Поњавици.
– То је био исцрпљујуће дуг
пројекат, пре свега када је реч
о прибављању неопходне папирологије. Поред тога, постављена је ограда око игралишта

Према речима првог човека Иванова Јошке Дудуја, од тамошњих инвестиција најважнија је
изградња паркинга испред цркве.
– Заокружена је и друга фаза вртића, у коју
спадају гипсани радови,
Уређење коловоза увек у тренду уређење фасаде, постављање инсталација... УраТањом Цветановић, увело је дили смо и стазе на раскрснипраксу украшавања села ра- цама, а по налогу Месне заједзним садницама, што ће тако- нице урађена је и комплетна
ђе бити настављено.
ограда испред католичке цр– Град нам је обезбедио три кве, где је посађено сто тридемилиона динара више на по- сет туја и деведесет кугластих
зицији текућих трансфера, на- јасенова. Средили смо и свламењених за асфалтирање Ули- чионицу фудбалског клуба, коце Жикице Јовановића. Не- ји бележи све боље резултате –
давно смо спровели јавну на- каже Дудуј.
бавку за уређење двају атарОн наводи и то да се Месна
ских путева и једног отреси- заједница већ дуже време сушта, па када нам временске збија дивље депоније и да коприлике буду наклоњене, кре- лико-толико успева у томе.
нућемо с радовима. Будући да
– Очекујемо и наставак изје такозвано немачко гробље градње капеле, чији су темељи
веома запуштено, обезбедили постављени још 2011. године,
смо начин да се и оно огради, па смо морали да урадимо нокао и поменути терен. Рено- ви пројекат. Гради се и правовираћемо просторије фудбал- славна црква, и то искључиво
ског клуба, и то најпре фаса- од донација. Има и назнаке да
ду, а по могућству и унутра- ћемо од Града добити новац за
шњост и „мокри чвор”. Биће паркинге и тротоаре испред
настављено уређење зграде Ме- Дома културе и вртића, у вези
сне заједнице, а у сарадњи с с којим чекамо опрему, као и
Машинском школом направи- дозволу надлежног министарћемо уличну теретану на отво- ства за два васпитача. Имамо
реном. Покушаћемо и да сре- и пројекат за санацију насипа
димо пројектно-техничку до- на Наделу, па је у изгледу и бекументацију за школске тере- тонирање комплетне косине од
не, где се окупљају и рекреа- моста до „шлајза” – наводи
тивци, а пробаћемо да напра- председник.
вимо макар онај за кошарку.
У наредном броју биће речи
Поред тога, жеља нам је и да о ситуацији у Глогоњу, Јабуци
тамо поставимо расвету, као и Качареву.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Новогодишњи програм с доделом
пакетића деци од једне до
осам година уприличен је 28.
децембра на платоу у центру.
За директорку ЈКП-а „Комбрест”, на основу одлуке Скупштине града Панчева, именована је Татјана Цветановић,
по занимању професорка руског језика и књижевности.
Пред најрадоснији хришћански празник уприличено је
паљење бадњака испред локалне православне цркве. По
налогу Месне заједнице у парку је посађена новогодишња
јелка. Награђени ученици виших разреда 10. јануара иду
на Дивчибаре.
Банатско Ново Село: Концерт Тамбурашког оркестра
Панчева, који је свирао обраде чувеног састава „The Beatles”, одржан је 30. децембра у пуној сали Дома културе. Први ансамбл фолклорне
секције припрема се за гостовање у „Жикиној шареници”, у којој ће се представити играма из Босилеградског
крајишта, као и препознатљивим румунским играма из Новог Села. Комунално предузеће, поред осталог, ових дана отклања и кварове на водоводној мрежи.
Долово: КУД „Банатски вез”
гостовао је у суботу, 4. јануара, са фолклорним ансамблом у Кул тур ном цен тру
Панчева, у оквиру петнаестог
Ме ђу на род ног фе сти ва ла
фолклора, хорова и оркестара. Хуманитарну манифестацију под називом „Долово од
срца” приредила је организација „Србија, мој дом” у
недељу, 5. јануара, у доловачком Дому културе, с циљем да се прикупи помоћ за
ле че ње Ива не Стан ко вић,
оболеле од леукемије. Удружење винара и виноградара
обавља последње припреме
пред до ла зе ћу „До ло вач ку
винаријаду”.
Глогоњ: Новогодишња представа и додела пакетића за
децу приређене су 28. децембра у Дому културе, а у понедељак, 6. јануара, обављено је

паљење бадњака у порти локалне православне цркве.

Иваново: Паљење бадњака у
присуству бројних верника
уприличено је испред будуће
православне цркве, чија је
градња недавно почела.
Јабука: Пригодна представа, уз
доделу пакетића деци из вртића, одржана је 27. децембра, у
организацији Месне заједнице. Прослављено је Бадње вече уз паљење бадњака, дељење
пакетића, Деда Мраза, кувано
вино и богат ватромет. За директорку ЈКП-а „Вод-ком”, на
основу одлуке Скупштине града Панчева, именована је Ивана Ивановски, по занимању дипломирана менаџерка.
Качарево: „Новогодишња бајка” за децу уприличена је 27.
децембра у качаревачкој Хали спортова. Удружење Македонаца „Вардар Качарево” организује, у суботу 11. јануара,
манифестацију под називом
„Бабари – василичари”.
Омољица: За време дочека Н.
Н. лица су изломила младе стабљике сибирског бреста на
Спортском центру „Поњавица”. За директорку комуналног
предузећа, на основу одлуке
Скупштине града Панчева, именована је Маријана Глигорић
Илић, по занимању дипломирана инжењерка менаџмента
– мастер. На Бадњи дан је подељено преко триста пакетића
деци која су дошла на паљење
бадњака у црквеној порти.
Старчево: Четрнаести фестивал гитаре „Гашини акорди”
приређен је 28. децембра у
ККК-у, када је наступио и чувени новосадски састав „Збогом Брус Ли”. Испред Цркве
Светог Пантелејмона у понедељак, 6. јануара, уприличено је паљење бадњака.

ОДРЖАНИ ЧЕТРНАЕСТИ „ГАШИНИ АКОРДИ”

„Панкбурашки” специјал

ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ДОЛОВУ

Оболелој суграђанки подршка од срца
Већ извесно време Доловци су
уједињени у покушају да помогну суграђанки оболелој од
леукемије. Реч је о деветнаестогодишњој Ивани Станковић,
узорној спортисткињи, која је
била и најбољи стрелац Прве
рукометне лиге Србије.
Откад јој је пре извесног времена установљена опака болест, многи њени суграђани су
показали племенито срце пруживши јој подршку на различите начине, иако је за лечење неопходно много више од
тога.
Поред осталог, организовано је и неколико хуманитарних манифестација на којима
су при ку пља ни до бро вољ ни
прилози, почев од октобра и
једног „Паб квиза”, преко годи шњег кон цер та КУД-а

Учествовао и Дејан Милосављев (здесна)
„Банатски вез”, до догађаја под
називом „Долово од срца”, који је у недељу, 5. јануара, у доловачком Дому културе приредила организација „Србија,
мој дом”.

Поменуто вече је сплетом
етно-песама отворила вокална
солисткиња КУД-а „Банатски
вез” Милица Николић. Потом
је наступио мађионичар Лука
Ивановић, финалиста емисије

„Ја имам таленат”, који је присутне задивио умећем у простору између могућег и немогућег.
Након њега је ништа мање
чаробан Дејан Милосављев, најбољи рукометни голман Европе, причао о својим спортским
почецима, као и томе колико
значе упорност, искрена жеља
и воља за успехом. Напослетку
је промовисано ДВД издање „Доловачки споменар”, а приказани су и документарни филмови „У доловима равнице” и „Колевка времена” аутора Бојана
Војнова, настали у продукцији
удружења „Србија, мој дом”.
Прикупљање добровољних
прилога за Иванино лечење
биће настављено и свака помоћ пле ме ни тих љу ди је
добродошла.

Фестивал гитаре „Гашини
акорди” одржан је четрнаести
пут у суботу, 28. децембра, у
старчевачком Креативном културном клубу, а као и прошле
године није било такмичарског
дела, како су организатори истакли, из материјалних разлога.
Тако је и овог пута манифестација посвећена популарном инструменту уприличена као нека врста предновогодишњег ревијалног специјала, али далеко од тога да
није била интересантна.
Вече је у свом стилу прозаичним уводним речима отворио Дарко Јешић, директор
локалног Дома културе, да би
одмах затим један од најредовнијих учесника фестивала,
Саша Гамбирожа, одсвирао
блок својих ауторских песама.

Гости вечери су били чланови бенда „Збогом Брус Ли”,
веома познатог и омиљеног у
овим крајевима. Та група, настала 1993. године, предвођена осни ва чи ма Слав ком и
Смуком, иако у нешто измењеном саставу, поново је разгалила верне фанове хитовима као што су „Никад немој
плакати због љубави”, „Живот је леп”, „Ватра љубави”...
Новосадски „панкбураши”, како сами себе називају, нису
изоставили ни обраде нумера
легендарног Звонка Богдана.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

12

Петак, 10. јануар 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ГРАД ПАНЧЕВО
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.25/15-пречишћен
текст, 12/16, 8/19 и 16/19), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије” број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету Града Панчева за 2020. годину и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00172/2019-01-2 од 26. децембра 2019. године градоначелник Града Панчева расписуjе

КОНКУРС
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Према Одлуци о буџету Града Панчева за 2020. годину, средства у износу од 40.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја
из области јавног информисања у 2020. години.
Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права
и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и
здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе
задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре
свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.
Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и
све законске прописе из области заштите права детета.

зују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима,
средства ће се додељивати у складу са чл. 95, 96. и 97 Уредбе
о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник
РС” бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по
правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте производње медијских садржаја за телевизију не прелази 50%
вредности пројекта.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс
града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених
места на територији Града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне
заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све
друге садржаје који су битни за живот грађана;

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији Града Панчева у случају
елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу
изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске
непогоде, загађење и слично);
– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и
мањинских права сваког члана локалне заједнице;
– презентовање информација од јавног значаја из делокруга
рада органа Града Панчева;
– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и
едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету Града Панчева за
2020. годину;
– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;
– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије Града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;
– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.
II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који
се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан
у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању,
а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се
утврди да су средства ненаменски трошила.
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом
на једном конкурсу.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним
пројектом за сваки медиј.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту
износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 19.000.000,00 динара
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије
и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање
највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реали-

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања:

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно
се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
• остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
• остваривање намене конкурса;
• усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и
приоритетима циљних група;
• идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
• заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
• усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
• степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних
група;
• мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
• разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
• степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча
подршка).
3. Капацитети са становишта:
• степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
• неопходни ресурси за реализацију пројекта;
• стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима
пројекта.

дини, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац”.
Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави градоначелнику Града Панчева.
Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од
90 дана од дана закључења конкурса.
Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2020.
године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2021. године.
V ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће
на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са
сајта Града Панчева.
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих
докумената у једном примерку:
1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у
Агенциjи за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра
јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде
рачуна)
4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених
медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис
основних средстава)
5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од
Регулаторног тела за електронске медије;
6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за
продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл);
8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у
ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de
minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године
9. потписана Изјава о давању сагласности за прибављање,
увид и обраду података о личности (ОБРАЗАЦ 1)
10. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од
126,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист
града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,
14/15, 37/15, 38/16 , 33/17, 34/18 и 41/19).
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована
најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да
предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски
стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Граду Панчеву – Секретаријату за јавне
службе и социјална питања.
Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања
овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
• прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
• економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац”.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно
се оцењује:

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких
стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног
тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји
од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада
органа локалне самоуправе на територији Града Панчева;
2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији Града Панчева;
5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;
IV РОКОВИ
Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње
медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. го-

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против
корупције.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских
садржаја из области jавног информисања у 2020. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за пријаву обjављују се
и могу се преузети на сајту Града Панчева, где су видљиви и
доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу,
биће обjављено на интернет страници Града Панчева
www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у
електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу:
Градска управа Града Панчева,
Трг Краља Пeтра I, број 2–4,
26000 Панчево,
са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ
Додатне информациjе се могу добити у Градској управи Града
Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања
радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или путем телефона: 013/308-795 и 013/308-906.

Петак, 10. јануар 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ астра караван, 2007.
годиште, 1.500 евра. 060/52541-07. (СМС)

ДАЧИЈА логсан 1.4, 2005,
клима, серво, није регистрован. 064/587-50-24. (287395)
ДОБЛО, теретни, 1.4, 2007,
атестиран плин, 152.000 км.
064/587-50-24. (287395)
ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.6 дизел,
регистрован. Тел. 013/332384, 063/778-81-33. (287370)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008.
годиште, регистрован до 30. 7.
2020. 065/200-04-86. (287423)
ЈУГО корал 55 ин, 2005, фабрички плин, регистрован, 500
евра. 063/140-62-92. (287446)

ПРОДАЈЕМ форд фокус, 2001,
1.8, ДДИ. 063/118-70-80. (287221/р)
ГРАНДЕ пунто 1.9, мултиџет,
2007, петора врата, шест брзина. 064/130-36-02. (287395)

ПУНТО 1.2, 2011, петора врата, атестиран плин, власник.
064/587-50-24. (287395)

ВОЗИЛА

ФРИЖИДЕР бош, веш-машина, алфа пећ камин, комбиновани фрижидер.063/86182-66. (287433)
ПРАСИЋИ, абрихтер, казанан
за маст 60 л, плинске боце,
југо 45, 90. годиште, старински радио. 064/180-86-99.
(287363)
ПРОДАЈЕМ алфа плам камин,150 евра. 064/539-93-57.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ судоперу, остале
кухињске елементе, судопера, 3.000 динара, нова. 371568, 063/773-45-97. (287383)

КУПУЈЕМ возила од 100 до
1.000 евра, стање небитно,
исплата реална! Позвати на
број: 060/135-08-48 (СМС)

КРЕВЕТИ, мојце фоетље, сто
и столице, ормани, витрине,
спаваћа соба, фрижидер,
шпорет на дрва, старински
намештај, ТА пећ, фотеље,
ормани. 064/155-38-13.
(287472)

ЈУГО купујем у добром стању,
плаћам 500 евра. 064/90739-16. (287419)

СУВО ДРВО, са превозом, мерењем код вас, 4.500.
066/576-25-92. (287299)

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (287154)

ПРОДАЈЕМ свиње и прасиће,
клање и превоз. 063/812-3604. (287329)
ПРОДАЈЕМ шпорет на плин,
одличан, повољно. 060/61510-23. (287252)

ПУНТО 1.2, 2007, петора врата, атестиран плин, власник.
064/587-50-24. (287395)

Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка 13.800
Пљевља
12.600
Костолац
8.000
Ковин коцка
7.500
Сирови вреоци 8.000
063/893-89-87
065/893-89-87
ИСПОРУКА ОДМАХ

• Сирови вреоци
• Сушени вреоци
• Костолац
• Ковински
ИСПОРУКА ОДМАХ
Бесплатна достава
на кућну адресу
061/176‐34‐08

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, петора
врата, фул опрема. 064/58750-24. (287395)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ

НАЈПОВОЉНИЈЕ

ОТКУП возила, алата, продаја
делова. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (287154)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу
2, звати на тел. 062/814-8425 (СМС)
КУПУЈЕМ гаражу у Панчеву.
Моб. 060/030-09-59. (287411)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

РЕНО 21, турбо дизел, регистрован, одличан, клима, подизачи стакла, цена договор.
063/430-454. (287287)

ПРОДАЈЕМ машину за сушење веша ардо и електрични
шпорет слобода. 060/024-5643. (287009/р)

ПУНТО 1.2, 2001, клима, централно, гаражиран, одличан,
власник. 064/142-55-93.
(287324)

УГАОНА гарнитура, самачки
кревет, кофер шиваћа, сто,
столице, грејалица. 063/86182-66. (287433)

ЈАГЊАД на продају. 064/61137-09. (287330)
СВИЊСКЕ полутке на продају. 013/632-145, 060/500-3091. (287186)
ОГРЕВНО дрво: багрем, буква, храст, бесплатан превоз.
Попуст пензионерима.
064/356-03-93. (286602)
НА ПРОДАЈУ топола и јасен.
013/420-761, 063/783-94-84.
(287459)
РАСПРОДАЈА новог намештаја: столице од 1.600, столови од 4.500. 060/600-14-52.
(287452)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, мангохром 4.5 са колицима.
065/244-29-44. (2874139
ПРОДАЈЕМ алфа плам камин,
150 евра. 064/539-93-57. (СМС)

(2/285971)

ПРОДАЈЕМ шлепер рено премијум 420 R, 2002. годиште,
исправан. Тел. 063/103-0433. (287090)
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На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),
чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и
119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00211/2019-01/2 од 26. децембра 2019, Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 10. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин”, бр. 1/2019 и 10/2019-исправка), Одлуке о буџету општине Ковин за 2020. годину („Сл. лист општине Ковин”, бр. 11/2019) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години, број 65-1/2020-III од 08. 01. 2020. године
ОПШТИНА КОВИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН

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

расписује

КОНК УРС
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
на територији општине Ковин у 2020. години
I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС
Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских
садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању
свих грађана општине Ковин; подизању квалитета информисања
особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју
образовања (укључујући и медијску писменост као део образовног
система); развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ковин за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.
Средства опредељена чланом 2. став 1. тачка 1. Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја у области јавног информисања у 2020. години, износе
7.600.000,00 динара. Најмањи износ средстава који може бити одобрен по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ одобрених
средстава по пројекту износи 3.800.000,00 динара.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:
1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ковин, за бивше становнике општине Ковин насељене у другим општинама и градовима Србије и у
дијаспори;
2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
3. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и
културног идентитета и језика;
4. мера у којој пројекат доприноси бољем информисању припадника мађарске и румунске националне мањине чији су језици и писма у службеној употреби на територији општине Ковин и припадника свих осталих националних мањина;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја особа са инвалидитетом;
6. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених
група, припадника ЛГБТ популације, итд;
7. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише
до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем
штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се
опредељивати у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11,
91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

IV РОКОВИ

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

II ПРАВО УЧЕШЋА
На Конкурсу може учествовати:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно
Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ковин;
2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ковин.
Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из
јавних прихода.
Правно лице или предузетник који је претходне године био корисник буџетских средстава за информисање може бити учесник овог
Конкурса само под условом да је доставио одговарајући извештај о
оствареним обавезама, одређеним уговором закљученим са Општином Ковин по том основу.
Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени
на Конкурс су:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања, имајући у
виду циљеве и активности наведене у предмету намене конкурса;
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и
етичким медијским стандардима, односно да ли су учеснику конкурса изрицане мере због кршења поменутих стандарда.
На основу критеријума из става 1, тачка 1. овог члана, посебно се
оцењује:
а) Значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса,
остваривања намене конкурса, усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
б) Утицај и изводљивост са становишта усклађености планираних
активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама
циљних група, степена утицаја пројекта на квалитет информисања и степена развојне и финансијске одрживости пројекта;
в) Капацитети са становишта степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта, неопходних ресурса за реализацију, као и стручних и професионалних референци предлагача пројекта;
г) Буџет и оправданост трошкова са становишта прецизности и разрађености, односно усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима и са становишта економске оправданости
у односу на циљ и пројектне активности.
На основу критеријума из става 1, тачка 2. овог члана посебно се
оцењује:
1. Да ли су учеснику конкурса изречене мере државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда и, уколико је
било изрицања мера, доказ о томе да су након изрицања предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања на веб презентацији Општине и у дневном листу „Панчевац”.

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парц. топ.бр.11434/4 и кат.парц. топ.бр.11440
К.О.Панчево, од којих се препарцелацијом формира једна грађевинска парцела, за потребе изградње производно-складишне хале са продајно-административним делом, у Панчеву, Новосељански
пут бб, израђен од стране „Evla Engineering” DOO,
Београд, за инвеститорa „Павле” ДOO, Панчево,
Стевана Шупљикца бр.16
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10. 01. 2020. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90
дана од дана закључења конкурса.
Корисник средстава је дужан да достави извештај о реализацији
утрошених средстава, у складу са законом и одредбама које се дефинишу посебним уговором.

Пријаве за учешће се подносе на прописаним обрасцима који се
могу преузети на интернет презентацији Oпштине Ковин, www.kovin.org.rs, а потребно је доставити у два примерка:
1. Попуњен и оверен Образац 1 - Пријава за пројектно суфинасирање
2. Попуњен и оверен Образац 1- Буџет пројекта.
Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:
1. Потврду Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре са подацима уписаним у складу са
Законом о јавном информисању и медијима;
3. дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије;
4. доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован
путем медија, визуелни приказ предложеног медијског садржаја
(трејлер, примерак новина, џингл и сл);
5. потписану изјаву о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ
додељена државна помоћ мале вредности у текућој фискалној
години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
6. потписану изјаву о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ
додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком
основу, за производњу медијских садржаја за телевизију.
VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, као и медијски
стручњаци заинтересовани за рад у комисији, да доставе предлог
за чланове Конкурсне комисије. Предлоге слати у року од 20 дана
од дана објављивања овог Конкурса.
Чланове стручне комисије именује Председник општине Ковин, из
реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.
VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс и обрасци за пријаву објављују се на веб-сајту Општине
Ковин, www.kovin.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.
Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће
објављено на интернет страници општине Ковин и достављено
свим учесницима конкурса у електронској форми.
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које стигну ван прописаног рока, или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.
Пријаве са документацијом, у два примерка, слати на адресу: Општина Ковин, ЈНА 5, 26220 Ковин, или поднети лично, на писарници Општинске управе Ковин, кацеларија 11, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у
2020. години.”
Предлози за чланове Конкурсне комисије достављају се такође на
горе дату адресу, са назнаком „Предлог за члана конкурсне комисије – суфинансирање пројеката у области јавног информисања у
2020. години“.

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

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица
са Тополом у Панчеву
Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне
Плана генералне регулације Ц2 - Стрелиште са
Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву (
у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 10. 01. 2020. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
Ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 09 до 13 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници Града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 15. 01.
2020.године у 13 сати, у Малој сали зграде Градске управе Града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана
31. 01. 2020. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

300-820, 300-830

Петак, 10. јануар 2020.
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НОВА луксузна кућа, центар,
196 квм, идеална за пословни
простор, породични живот.
Власник, договор, 137.000
евра. 063/232-757. (287445)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, прелеп трособан, II,
ЦГ, новија зграда, 68.000, договор. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (287475)
СОДАРА, трособан, IV, 71
квм, ЦГ, лифт, гаража,
46.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287471)
ТЕСЛА, двособан, IV, 52, TA,
празан, 34.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (287390)
ДВОСОБАН, Тесла, ПР, 54,
ТА, тераса, 37.500. (67), „Милка М”, 063/744-28-66. (287390)
КОТЕЖ 1, ниско приземље,
35, ЦГ, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (287390)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
ЦГ, 37, 23.000, сређен. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(287390)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове, стари
новац, стрипове, сифон флаше, стари накит, старе играчке, старо покућство. 063/70518-18, 335-930. (287418)

КОТЕЖ, двособан, IV + V,
ЦГ, надоградња, проширење,
50.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287390)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ
И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА
ПО СТАНУ

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (287302)
КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перје, бакар,
гвожђе, акумулаторе.
066/900-79-04. (287361)

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

УПРАВЉАЊЕ

• Наш тим брине за вас 24 сата

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац са зиданим
објектом, 7 ари, стара Миса
064/514-12-98 (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
50.000 евра. Јабучки пут.
063/853-63-00. (286728)
ПРОДАЈЕМ плац, 6 ари, Банатско Ново Село, центар, повољно. 060/615-10-24. (287251)

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

ПЛАЦ, Шарпланинска, 4.5,
темељ, вода, 19.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(287390)
БРЕСТОВАЦ, нова укњижена,
легализована, 80 квм, 16.000.
(67), „Милка М”, 063/744-2866. (287390)
БАВАНИШТАНСКИ пут, почетак, кућа 70 квм, ЦГ, 6 ари плаца, 22.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (287391)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа, 109
квм, укњижена, власник,
79.000 евра. 065/258-87-77.
(287403)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу са
окућницом у Иванову, на
плацу 17 ари, легализовано,
власништво. 062/415-359,
064/828-36-26. (287293)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
Ливадице. 319-754, 061/15334-61. (287345)

КУЋА, центар Глогоња, ЈНА
10, 280 квм, три стамбене јединице. 060/044-41-84. (287318)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79. (287320)

ПРОДАЈЕМ три ланца земље,
преки пут. 060/153-25-15. (287078)

НА ПРОДАЈУ кућа у Сокобањи, код стационара, 300 квм,
чука 2. 063/248-254. (287148)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крнете. Тел. 063/103-04-33. (287090)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у
Баваништу, за стан у Панчеву. 064/252-51-99. (287079)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље,
Новосељански пут, пре Крнете. Тел. 063/103-04-33. (287090)
КАЧАРЕВО, продајем двоспратну комфорну кућу, 250
квм, локација одлична.
063/401-052. (286581)
СТАРЧЕВО, усељива кућа 150
квадрата, помоћни објекти,
9.3 ара. 063/725-99-37. (286559)
СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа са
локалом, 43.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (287377)

УЛИЧНИ део куће, засебан
улаз, Војловица, 56 квм, двособан, 12.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (287391)
ЦЕНТАР, 65, ЦГ, дворишно,
28.000; гарсоњера, 18, ЦГ,
13.000; Ослобођења, дворишно, 34, 10.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (287377)
ШИРИ ЦЕНТАР, 91 квм, четворособан, дуплекс, III, ЦГ,
лифт, 70.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (287391)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43
квм, I, ТА, 24.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (287391)
ЈЕДНОСОБАН, строги центар,
салонски, могућ дуплекс, 38
квм. „Дива некретнине”,
064/246-05-71. (287335)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња, трособан, грејање на гас,
укњижен. 063/215-844. (287457)
ШИРИ центар, двоипособан,
IV, 58 квм, ТА, гаража,
28.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287471)

ТЕСЛА, трособан, 88, IV,ЦГ,
55.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287390)
ТЕСЛА, IV, TA, 53, 31.000,
ПР, ТА, 54, 38.000. (67),
063/744-28-66. (287390)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Кров” хитно потребни станови, брза исплата.
060/551-64-50. (287475)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”, потребни станови на свим локацијама. (67), 063/744-28-66.
(287390)
КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама. Брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (287471)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једнособан, ненамештен стан на Стрелишту.
Центрлано грејање, кабловска, високо приземље.
063/275-395. (287336)

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.
ПРОДАЈЕМ стан у центру
града и помоћни објекат,
стан је 45 квм, и помоћни
објекат 40 квм, хитно. Змај
Јове Јовановића 39. 013/416983, 061/104-81-51. (287434)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, ТА пећ. Тел.
013/352-710, моб. 066/352710. (287474)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
комплетно намештен у строгом центру, градско грејање.
063/215-844. (287457)

ЈЕДНОСОБАН намештен дворишни стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-0015. (287366)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан са
грејањем. 063/784-22-70.
(287458)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (287376)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, једнособан и двособан стан.
062/208-828. (287465)

ДВОРИШНА намештена гарсоњера + једнособан стан за
издавање. Стрелиште.
064/218-83-45, 013/326-406.
(2873874)
ЈЕДНОСОБАН, први спрат,
намештен, зграда, близу центра, 150 евра, депозит.
013/681-235, 063/890-90-60.
(287303)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан 33
квм, на Тесли, преко пута
„Дис”-а. 064/701-24-15. (287305)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра, депозит. Максима Горког 96.
060/517-82-53. (287310)
ИЗДАЈЕМ кућу. 063/895-8579. (287320)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, 65
квм. Новосељански пут 49.
0667/310-029. (287476)
НАМЕШТЕН једнособан дворишни стан, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 90 евра. 064/12248-07. (287455)

ИЗДАЈЕМ једнособан комплетно намештен стан на Содари, Турска глава. 063/528610. (287421)
ИЗДАЈЕМ кућу са двориштем,
стара Миса. 060/011-96-6.
(287436)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру. 064/314-00-68. (287441)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
Самачком, пожељно ученику.
064/348-07-60. (287410)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм, и више канцеларијских простора,
150 квм, АЦ „Звезда”. Стевана Шупљикца 88. 063/278250. (287406)
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45
ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локале 72 и 130
квм, из два нивоа. Војводе
Путика 29. 063/278-250. (287406)
ИЗДАЈЕМ два локала у строгом центру. Тел. 064/164-0430. (287481)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (287318)
ИЗДАЈЕМ магацински простор, 59 квм + 64 квм, Новосељански пут 20. Слободан.
063/776-66-91. (287323)
ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, у
центру Панчева. 064/866-2270. (287327)

ПОСАО
ПОНУДА

РЕСТОРАНУ „Бакана” потребна помоћна куварица,
радни однос, плата 40.000
динара. 063/426-103 (СМС)
ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ потребан бравар и помоћни
радник. 063/315-268. (286953)
ПОТРЕБНА радница за повремене послове одржавања
хигијене. 066/352-326. (287351)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 060/664-60-06. (287295)
ПОТРЕБНА радница за рад у
киоскку. 064/462-12-61. (287321)
ПРИВАТНОЈ фирми потребан
кв електричар и приправник.
Контакт: 062/847-00-95. (287337)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

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

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

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

др Ненад Маргитин
Општа болница
Панчево
АКЦИЈE

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

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

Цена: 500 динара

Прегледе обавља

др Небојша Тасић

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД
др Горан Митевски
Општа болница
Панчево

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

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

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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
др Жељка Ковачевић
Клинички центар
Србије

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

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

•
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На основу члана 17. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 - аутентично тумачење) 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС” бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) члана 8. Одлуке о буџету општине Ковачица за 2020.годину (‘’Сл. лист Општине Ковачица” бр. 18/19) и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр.16/16 и 8/17), и Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-0000151/2019-01/2 од 26.12.2019.године, Општинско Веће општине Ковачица на 187. седници, одржаној 6. јануара 2020. године и Закључка број 06-01/20-01 Општине Ковачица, расписује

ЈАВ НИ ПО ЗИВ
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У МЕДИЈИМА ЗА 2020. ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Предмет овог јавног конкурса је суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Ковачица путем медија о збивањима на
локалном нивоу, односно о раду органа Општине Ковачица као
локалне самоуправе, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, људским и мањинским правима, верским правима,
заштити животне средине, заштити деце и омладине, особа са
инвалидитетом и уметничком стваралаштву, на српском језику
и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији општине Ковачица.
Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања се расписује за пројекте производње медијских садржаја и подизања квалитета
информисања.
Конкурс се расписује за спровођење пројекта у 2020. години.
Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката
ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима износи 20.000.000,00 динара.
II ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ, НАМЕНА СРЕДСТАВА И
ИЗНОС
Право учешћа на конкурсу има:
1. Издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. Правно лице односно предузетник који се бави производњом
медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани
медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан
у Регистар медија;
3. Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу Регулаторног тела за електронске медије.
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних
прихода.
Средства која се распоређују путем овог Јавног позива, додељују се кориснику ( одређеном привредном субјекту) сходно одредбама члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи („Службени гласник РС” бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,
97/13 и 119/14), као de minimis државна помоћ мале вредности.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом
на конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом
се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.Ако је учесник издавач више медија, може учествовати са
једним пројектом за сваки медиј.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању,
а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски
трошила.
Минимални износ средстава који се може одобрити по пројекту
је 10.000,00 динара, а максимални износ средстава по пројекту
је 10.000.000,00 динара.
Висина (интезитет) државне помоћи – Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције
може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до
највише 80% вредности предложеног пројекта. Пројектима који
се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет
порталима средства ће се додељивати у складу са одредбама
чланова 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени Гласник РС” бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и
119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске
агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање
пројеката производње медијских садржаја за телевизију.
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ
КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА НА КОНКУРСУ
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс (за сваку категорију посебно) су:
Основни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да
оствари јавни интерес у области јавног информисања.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно
се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама
и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
2. Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степенa утицаја пројеката на квалитет информисања циљних
група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни
ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

• оверену изјаву медија или више медија, преко којих ће се програмски садржај емитовати (обавезно само за правна лица и
предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма).
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници општине Ковачица www.kovacica.org и у недељним новинама
„Панчевац“ који се дистрибуирају на подручју органа који расписује конкурс.
Пријаве на Јавни позив за суфинансирање пројеката производње
медијског садржаја из области јавног информисања у 2020.години подносе се у року од 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац” односно најкасније до 30. 01. 2020. године.
Пријаве на Јавни позив се подносе на писарници Општинске
управе – општине Ковачица или путем поште – на адресу: Општина Ковачица, Општинска управа Ковачица, Маршала Тита
50, 26210 Ковачица, у затвореној коверти, насловљено са
„Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у
области јавног информисања у медијима за 2020. годину”.

3. Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
– неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта,
које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. Конкурсни материјал се не враћа.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и
пројектне активности.

Предлог комисије о расподели средстава из става 1. овог члана, потписује се од стране сваког члана комисије.Уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је комисија дала предлог супротно одредбама закона, правилника и услова
утврђених у јавном позиву за учешће на конкурсу, или да садржи другу очигледну грешку, затражиће писменим путем од комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно
се оцењује:
(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких
стандарда;
(2) Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката:
1. Значај пројекта за јавни интерес грађана;
2. Пројекат, у смислу овог конкурса, треба да подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или
временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса;
3. Tехничка и кадровска опремљеност на територији општине
Ковачица;
4. Реализација пројекта на територији општине Ковачица;
5. Да се реализацијом пројекта допринесе да шансе сваког становника на правовремену и тачну информацију буду једнаке и
увећане;
6. Усмерење медијског стваралаштва и остваривања права на
информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група, националних мањина, као и поштовање професионалних и етичких медијских стандарда;
7. Економична дистрибуција релевантних медијских садржаја;
8. Бржа и боља интеракција са корисницима;
9. Бржа и комплетнија дистрибуција-лакша исправка, допуна и
објава нових информација.
IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Пријава на конкурс се подноси на обрасцима, меродавним у
моменту објављивања Јавног позива, који су објављени на сајту Министарства културе и информисања Републике Србије,
Образац 1- пријава и Образац 1- табела буџета који су објављени, као саставни део садржине Јавног позива општине Ковачица на сајту општине Ковачица www.kovacica.org:
1. Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (Образац 1)
2. Табела за пројектно суфинансирање из области јав. инф. буџет пројекта ( Образац бр.1- табела буџета)
Уз горе наведене обрасце неопходно је приложити и :
• фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
• фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре;
• дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од
стране Регулаторног тела за електронске медије,
• визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер,
примерак новина, џингл и сл);
• потписану оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта, (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
• потписану оверену изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је
учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале
вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у претходне две фискалне године, односно државна
помоћ у текућој фискалној години и по ком основу за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције,
• потписану изјаву учесника на конкурсу, о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ, у текућој
фискалној години и по ком основу за производњу медијских
садржаја за телевизију;

V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
Оцену пројеката поднетих на конкурс, као и Предлог о расподели
средстава са образложењем, доноси Конкурсна комисија коју Решењем именује руководилац органа, који је расписао Јавни позив.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од
90 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Ковачица – www.kovacica.org и скенирана – достављена сваком учеснику конкурса. Наведена одлука
се доноси у облику Решења, са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Након
доношења Решења, Општина Ковачица закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
VI ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА
И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЗА РАД У КОМИСИЈИ
На основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС”, број 83/14, 58/2015 и 12/16-аутентично тумачење), и
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС”, број
16/06 и 08/17) Општинско Веће Општине Ковачица, након усвајања садржине Јавног позива, Позива сва новинарска и медијска
удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у
раду комисије, да доставе своје предлоге за чланове Комисије
за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради
остваривања јавног интереса у области јавног информисања у
медијима за 2020. годину. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.
За члана комисије именује се лице које је независни стручњак
за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о
борби против корупције.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска
удружења која су регистрована најмање три године пре датума
расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије
подносе и доказ о регистрацији.
Рок за подношење предлога кандидата је 20 дана од дана објављивања у недељном листу „Панчевац” односно, најкасније
до 30. 01. 2020. године.
Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита број 50, 26210 Ковачица, са назнаком:
за Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у медијима за 2020. годину- предлог за Комисију, или предати лично на писарници општине Ковачица,
Маршала Тита број 50, Ковачица.
VII ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању
пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који
је добио буџетска средства у обавези је да достави наративни и
финансијски извештај о утрошку тих средстава, на Образцу 2- наративни и финансијски извештај прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије”
16/16 и 8/17), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног
рока за реализацију пројекта или до 31. 01. 2021. године. Уз наративни извештај, доставља се и доказ-потврда о реализацији
пројекта, у складу са законом и садржином закљученог уговора.

Петак, 10. јануар 2020.
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КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и комплетна адаптација купатила.
061/249-29-90. (287019)

Последњи поздрав мами, баји, прабаки и сестри

ПРАЊЕ намештаја, договор.
064/110-93-62. (287035)

ПОСАО
ПОНУДА

BEDEM Energy Solutions тражи возаче камиона. Неопходни услови: Ц и Е категорија,
АДР сертификат, минимум
две године радног искуства и
поседовање тахографске картице. Контакт: Марија Симоновић, 060/663-64-63, радним данима од 8 до 16 сати.
(287304)
ПОТРЕБНА жена за клање
живине са искуством. Звати
после 15 сати. 064/365-65-56.
(286929)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(287460)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу у Маркету „Идеал”. 063/855-65-56, 063/13314-64. (287470)

КЕРАМИЧАР са дугогодишњим искуством: квалитетно,
педантно и повољно.
064/252-51-75, 061/153-3706. (287448)

ПОТРЕБНА радница у Маркету „Идеал” на Стрелишту.
013/333-160, 063/106-02-84.
(287470)

ПОТРЕБНЕ

ПОТРЕБНА радница у пекари. Ул. Вељка Петровића 12а. 063/130-75-40. (287425)
ПОТРЕБАН пекар. 063/13075-40. (287425)

Почетна плата за
раднике са искуством
50.000 + пријава
+ топли оброк,
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.

Плата у зависности
од искуства + пријава
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

у ћевабџиници

Ћевабџиница

Тел. 063/897-55-04

(6/284892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377930, 063/115-71-67. (287328)

САЛИ за прославе потребна
радница/ик за рад на роштиљу на ћумур. 063/858-48-50.
(287415)

ПОТРЕБАН радник за рад у
трафици код Спортског центра. 064/853-83-50.

ПОСЛОВОЂЕ

ПЕНЗИОНЕР, чувам све врсте
грађевинских објеката. Повољно. 013/352-203, звати
око 21 сат. (287301)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу. Звати на 013/331241. (ф)

ПОТРЕБНА особа за чување
детета у Немачкој. ViberWhat‘s up + 43681/2031-7645, у Србији 061/614-11-49.
(287466)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи
и за роштиљем.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-8476. (287051)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(287405)

BEDEM ENERGY SOLUTIONS
тражи точиоце за рад на гасној станици. Услови: средња
стручна спрема, годину дана
радног искуства. Контакт Марија Симоновић, 060/663-6463, радним данима од 8 до
16 сати. (287461)

Потребна женска особа
за посао

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (286054)

CAFFE FLAMINGO тражи девојку за рад, са искуством.
069/364-10-04. (287428)

СПРЕМАЧИЦЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

064/393-56-90
СЕЛИДБЕ, транспорт комбијем, монтажа/демонтажа намештаја, са радницима или
без. 060/180-19-90.
(2187451)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ
Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, транспорт комбијеми камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изношење непотребних ствари, кутије за паковање. 064/047-5555. (287450)

КАТАРИНИ ПЛАНИЋ
1931–2020.
Ћерка ЈУЛИЈАНА, унука МИЛАНА, праунук АНДРИЈА, зет ДРАГАН,
брат ТОМИСЛАВ са породицом, родбина и пријатељи који су је
волели
(91/287409)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(286363)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (287417)

1940–2020.

МАСЕРКА потребна за опуштајућу релакс масажу. Позив или СМС, 061/298-96-69.
(286777)

Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка МАРИЈАНА,
унук МАРКО и сестричина ВЕСНА

ОЗБИЉНА жена, 53 године,
пушач, тражим цимерку за
путовање у Грчку од 20. 06.
до 01. 07. Паралија. 063/19055-70, полазак из Панчева.
(287440)
ПЕНЗИОНЕР, 70, тражи
озбиљну жену до 65 година,
која ће да живи код мене.
Договор. 064/935-25-46.
(287288)
МУШКАРЦ, 56 година, материјално обезбеђен, жели да
упозна или девојку до 40 година, ради дружења, излазака. Звати око 21 сат. 013/352203. (287301)

ТУРИЗАМ
ЗЛАТИБОР, издајем апартмане, повољно, ЕГ, wi/fi, центар, паркинг. Тел. 064/75998-77. (287447)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е категорије. Младенов, 063/286914. (287438/9)
РЕСТОРАНУ „Борнео” из
Панчева, потребни помоћни
радници за рад у кухињи.
065/205-10-52. (287454)

за радно место:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– ТЕХНИЧАР
Заинтересовани треба да пошаљу CV на мејл
адресу: zzzzpancevac@gmail.com
или
да га донесу лично у просторије Завода „Панчевац”, на адресу: Вука Караџића 1.
Рок за конкурисање: 31. јануар 2020.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја
на животну средину (”Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, „Vip mobile” д.о.о. Београд,
улица Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд,
поднео захтев за одлучивање о потреби израде
процене утицаја на животну средину пројекта Радио-базне станице на локацији „BA1409_01
PA_Pančevo_Zeleznićka stanica“ на к.п. 8106/18 КО
Панчево на територији Града Панчева
DCS1800/UMTS2100/LTE800/LTE1800.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске
управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,
соба 617 у периоду од 10. до 20. јануара 2020. године радним даном од 10 до 14 сати.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање, кровови, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде, повољно. 063/865-8049. (287052)

КОНКУРС

(121/287480)

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: преправке купатила, славине,
вентили, одгушење канализације. 061/193-00-09. (287136)

расписује

ДАРИНКА БОЖИЋ

РАЗНО

(7/284892)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”

7. јануара 2020. преминула је наша мила и драга
мајка и нана

ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација ТВ-а,
антена плус. 064/866-20-70.
(287342)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/15720-03. (287353)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење судопере, купатила, адаптације, поправке, замене одмах. 013/331-657, 064/49577-59. (287379)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377930, 063/115-71-67. (287388)
ВОДОИНСТАЛАТЕР са дугогодишњим искуством при изради и адаптацији купатила.
060/747-53-36. (287019)

У складу са чланом 80. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 – други закон, 43/2011 – Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35.
нису у пречишћеном тексту), 76/2018, 95/2018 други закон и 95/2018 - други закон)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине је 08.
01. 2020. године на основу захтева носиoца пројекта „БРОСЕ” д.о.о. Београд, Врачар , донео решење број: XV-07-501-266/2019 којим је утврђено да
за пројекат Производни комплекс са пратећим
објектима на катастарској парцели 9639/3 к.о.Панчево, на територији града Панчева. није потребна
процена утицаја на животну средину.

Нацрт Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга биће
изложен на јавни увид у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба
708. радним данима од 10 до 14 сати.

Увид у решење из претходног става може се обавити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 710,
радним даном од 10 до 14 сати.

Јавни увид траје до 10. 02. 2020. године, а јавна
расправа одржаће се 12. 02. 2020. године у згради
Градске управе Града Панчева, у малој сали на I
спрату, са почетком у 12 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана његовог објављивања, а
преко овог органа.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

5. јануара 2020. преминула је наша драга
26. децембра преминуо је

300-820, 300-830

Последњи поздрав

ДАНИЦА КАЧАНИКЛИЋ
Сахрана је обављена 8. јануара на Старом православном гробљу у
Панчеву.

МИЛАН АДАМОВ

МИЛОЈКУ
НИКОЛИЋУ

1942–2019.

1949–2020.

Хвала ти на неизмерној љубави коју си нам пружила.
Твоји најмилији: супруг ЖИВКО, син ЗОРАН, унука ЗОРАНА, зет
СИНИША, праунуке МИЛИЦА и НИКОЛЕТА, заове ДАНИЦА и
БРАНКА са породицама

Од брата РАДОЈКА,
синовца ГОРАНА
и ЈОВЕ и синовице
ЈАСМИНЕ са породицама

(96/287424)

(75/287389)

Последње С БОГОМ Милану
Супруга НАДА`
(47/287354)

Последњи поздрав

3. јануара 2020. напустио нас је наш драги

Драгом стрицу

МИЛОЈКУ НИКОЛИЋУ

МИЛАНУ АДАМОВУ

1949–2020.

ГОРАН БИРЂАН
29. III 1963 – 3. I 2020.
Ми који те волимо знамо колико је тешко живети без тебе. Постоји љубав
коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Нека те анђели чувају.

Отишао си да се одмориш од тешке болести, али
си заувек остао у срцима супруге АНКЕ, ћерке
МАЈЕ, унуке НАЂЕ и зета ОСМАНА

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе.

(74/287389)

(48/287355)

Последњи поздрав драгом комшији

МИЛИЦА, СЛАВИЦА, ВЕРИЦА и НЕНАД

После тешке болести, 4. јануара 2020, отишла је
у вечност наша

Твоји: ИВАНА, НЕША, ЉИЉА и БОРИС
(84/287401)

БИРЂАН ГОРАНУ

Последњи поздрав нашој драгој супрузи, мајци и баки

1963–2020.
Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5
(66/287374)

МАРИЦА ДУКИН
1960–2020.
С великом тугом опростили смо се од ње 6. јануара 2020, на гробљу у Војловици.
Мајка РАТКА, син ВЛАДИМИР са породицом,
ћерка АНА са породицом и сестра ВЕРА са породицом
(56/287365)

Последњи поздрав снаји

ЕВИ ВЛАЈИЋ

ЕВИ ВЛАЈИЋ

од ЛЕЛЕ и њене породице

1959–2020.

(93/287420)

Последњи поздрав снаји

ОБРАД АЋИЋ

Супруг НИКОЛА, синови ВЛАДИСАВ и ДЕЈАН
са породицама

Последњи поздрав драгом зету.
ЏИВЏАН и БУЦКО

(90/287412)

С тугом обавештавам да је 7. јануара 2020. преминула моја

(71/287385)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЕВИ ВЛАЈИЋ
од заове СЕКЕ са децом
(94/287420)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДУШИЦА ЈОСИПОВИЋ
1952–2020.
Сахрана ће се обавити 9. јануара 2020, у 13 сати,
на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: ћерка ТАТЈАНА са родбином
(97/287429)

ДУШИЦИ
ЈОСИПОВИЋ
Колектив ТА
VOYAGER
(100/287430)

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

ТАМАРИ ПЕРИЋ
Породици искрено саучешће
од колектива ДОО „Хидровод”
(45/ф)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга

МАРИЦА
ДУКИН
Вечна моја туга.
Мајка РАТКА

ТАМАРА ПЕРИЋ

ТАМАРА ПЕРИЋ

1946–2019.

1946–2019.

(57/287365)

преминула 26. децембра 2019.

Последњи поздрав
прији

Отишла си и оставила нам велики задатак. Оно неизбрисиво „Т” на крају нашег имена нас обавезује да те никада не
разочарамо и увек следимо трасу коју си нам одредила.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твој „FINNET-INŽENJERING”

МАРИЦИ

Сахрана је обављена 28. децембра 2019, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Заувек тугују: њен човек НЕБОЈША, синови НЕНАД и ФИЛИП,
снаје КСЕНИЈА и АЛЕКСАНДРА, унуке МИЛИЦА и КАТАРИНА,
унуци ВУК, МАТИЈА и ВЛАДИМИР
(86/287404)

(32/Ф)

ЈАРМИЛА и МАЋИ
(101/287431)

ТАМАРА

ТАМАРА

МАЦА
Волимо те заувек.
Сестра ВЕРА,
ЈОВАНА и ДУШАН
са породицом
(58/287365)

Има нека моћ у добрим људима, они су јаки и после смрти.
Догађа се да и даље живе, по својим речима и делима, а највише
по доброти срца.
Велика нам је част и привилегија што смо били твоји пријатељи.
Последње збогом

Тужни смо због твог одласка, пресрећни што си постојала,
а препоносни што смо имали привилегију да будемо твоји сарадници.
Последње збогом

породица МЛАДЕНОВИЋ

породица СТАЛЕТОВИЋ

(33/ф)

(34/Ф)

300-820, 300-830
Последњи поздрав драгој

Опраштамо се од драге

Последњи поздрав драгој

ТАМАРИ ПЕРИЋ
Од породице ШКОРО

ТАМАРЕ ПЕРИЋ

(70/287382)

Почивај у миру.
БРАНКА и ЉИЉАНА МИЛОВАНОВИЋ
са МИХАИЛОМ

ТАМАРИ ПЕРИЋ

Последњи поздрав драгој тетка

(80/2873296)

Последњи поздрав

од Ненадових пријатеља и колега
из Геодетског предузећа „Геовизија” Панчево

ТАМАРИ ПЕРИЋ
ТАМАРИ ПЕРИЋ
Остаћеш нам у трајном сећању.
МИРА и СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ са породицом

(20/287333)

(62/287371)

СТЕВО, ДАНА и ВИД РОДИЋ
(79/287396)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 7. јануара 2020.
године, напустила наша драга

27. децембра 2019. године преминула је наша мајка, бака и
прабака

моја МАМА

ДУШИЦА

КОСОВКА ИЛКИЋ
Рођ. Драгојевић

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ
1934–2019.

(123/287483)

Последњи поздрав

Сахрана ће бити одржана у петак, 10. јануара, у 15 сати, на
Старом гробљу у Панчеву.

Отишла си тихо и достојанствено раног јутра, када почиње нови дан за све нас, али за тебе крај овоземаљског живота.

Волимо те!

Остаћеш у најлепшем сећању оних који су те волели.
Ћерке ВЕСНА и ДУШИЦА са мужевима, унуци СТЕФАН, АНА,
КАТАРИНА, КОНСТАНТИН, ВЛАДИМИР и ЕМИЛИЈА, праунука
ЛИВИА и посинак СРЂАН

од породице
ЦРЕПАЈАЦ

(122/287482)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 27. децембра 2019, у 74. години, преминуо наш

Син ДУШКО, снаја НАДА, унуци ЈЕЛЕНА, ИВАНА,
САНДРА и БРАНКО и праунуци ЛАРА, ЈЕФИМИЈА,
АНДРЕЈ и АНАСТАСИЈА

БАТИ

(26/287338)

(43/287350)

Последњи поздрав

чика БАТИ
од ВИКТОРА, КУКРИЋА и ДАНИЛОВИЋА
(36/287343)

ЂОРЂЕ ЛАЗОВИЋ БАТА

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ
Последњи поздрав

Последњи поздрав
оцу

Никада те нећемо заборавити.

Отишла је тихо и достојанствено како је и живела. Била је храбра
и пожртвована до последњег дана.

Син МИЛОВАН, ћерка АЛЕКСАНДРА
са родбином и пријатељима
(38/2872350)

Остаје ми да будем најбоља верзија оног што сам од ње добила и
научила.

БАТИ

ЂОРЂЕ ЛАЗОВИЋ
Са великим болом и тугом опраштамо се од нашег вољеног брата са којим смо провеле наше
детињство.
Његова доброта и несебично поштење красила
га је као човека целог живота.
Драги наш Бато, почивај у миру.

Увек ћеш живети у
мом срцу.
Син МИЛОВАН

Твоја сестра КАЈА

од породице
НЕДЕЉКОВ

ЂОРЂУ
ЛАЗОВИЋУ
1946–2019.

Научила ме је свему, а једино ме није научила да живим без ње.

(23/287338)

(42/287350)

Последњи поздрав драгој прији

(44/287350)

Последњи поздрав
драгом комшији

Твоје сестре ЛИДИЈА и ГРЕТА са породицама
(41/287350)

ЉИЉАНИ РАДОВАНЧЕВ

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ

2. јануара напустио нас је наш вољени

Дубоко у срцима, вечно ћемо памтити
твој лик и лепе тренутке нашег пријатељства. Много ћеш нам недостајати, а успомену на тебе заувек ћемо чувати у нашим
срцима.

ОБРАДУ
АЋИЋУ
ОБРАД АЋИЋ
1938–2020.
Твоји мили: супруга ИЛОНА и синови ЛУКА и НЕМАЊА
(59/287367)

Последњи поздрав

Комшије у Милоша
Обреновића 61

Пријатељ МИЛЕТА, прија ЈАСМИНА
и ЂИНА

(77/287393)

(25/287338)

Последњи поздрав драгом

Сестра СЛАВКА
(64/287373)

Сестричине ИВАНА и ЉИЉА
са породицама
(24/287338)

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ
ОБРАДУ

1938–2020.

Драгом браци

Много ћеш нам свима недостајати.

Последњи поздрав чика

ОБРАДУ АЋИЋУ

ОБРАДУ АЋИЋУ

Својом племенитошћу обогатила си животе свих нас и тиме учинила да се сви тобом поносимо и увек те се радо сећамо.

Снаја ЈЕЛЕНА и брат МИЛУТИН
(95/287422)

1934 – 27. XII 2019.

ЈАСМИНА и ДЕЈАН

Престало је да куца срце наше миле маме и баке.
Ожалошћена ћерка МЕРИМА са породицом

(106/287444)

(87/287402)

Петак, 10. јануар 2020.
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Са неизмерном тугом и болом обавештавамо
родбину и пријатеље да нас је после дуге и тешке болести напустила наша мама и нана

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ
1936–2020.
Била је дивна и племенита. Заувек ће нам недостајати и вечно ће бити у нашим мислима и срцима.
Сахрана ће се обавити 9. јануара, у 15 сати, на
гробљу Котеж
Ожалошћени: синови ЖАРКО и ГАГА, унуци
РАСТКО и СТЕФАН, снаје МАЊА и МИРЈАНА

Последњи поздрав нашој драгој мајци, баки и
прабаки

КОСТА ЂОРЂЕВ
1950–2019.

Ја без тебе не могу да живим, мило моје није нам се дало...

(112/287467)

Драгом Кости последњи поздрав од супруге МИРЈАНЕ, ћерки
ЉИЉАНЕ, ИВАНЕ и БИЉАНЕ, зетова ВЛАДЕ, САШЕ и ДАРКА
и унука СТЕФАНА, МАРИНЕ, МИЛИЦЕ и МИОНЕ

(21/287334)

ЈЕЛЕНИ ТАЈДИЋ
1932–2019.
Заувек си у нашим срцима.
Син ВЛАДА, ћерка БЕБА, унуци НЕНАД,
ПРЕДРАГ, СРЂАН, АЛЕКСАНДРА и СТЕФАН и
праунуци КАТАРИНА, МАРИНА и КРИСТИНА
(16/287325)

Последњи поздрав драгој куми

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ
1936–2019.
Почивај у миру, вољени супруже, оче и деда,
а ми ћемо те чувати од заборава....

ЈЕЛКИ ТАЈДИЋ

Супруга ЈОРДАНКА, син АЦА,
снаха ДРАГАНА и унук ВЛАДА

АЦА КАНДИЋ

(30/287339)

(17/287326)

КОСТА ЂОРЂЕВ
1950–2019.

Последњи поздрав брату од сестре ИЛИНКЕ, зета АНЂЕЛКА и
остале породице

25. децембра 2019, у 68. години, преминуо је
наш вољени

(22/287334)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Наш драги

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ

СПАСОЈЕ ДИКЛИЋ
1952–2019.

С поносом ћемо чувати успомену на твоје поштење и доброту.
Твоја ћерка ЗЛАТА и зет МИЈА

Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.

КОСТИ ЂОРЂЕВУ
МИЛАН
ЈАЊАНИН

ЕМИЛИЈА, МИЋА и ВОЈА

(28/287339)

(9/287308)

Са великом тугом се опраштамо од нашег брата

преминуо је 25. децембра 2019. године.

Супруга ЉИЉАНА, син БОЈАН
и ћерка АДРИЈАНА са породицама
(5/287298)

Последњи поздрав оцу и брату

Породица
(8/287307)

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ
Ти си нас волео а ми смо тебе обожавале.
Твоје унуке КАЋА и ЈОВАНА са породицама

КОСТЕ ЂОРЂЕВА

ВАСА ПЕШИЋ

С љубављу сестре ЉИЉА и МИЛА са породицама

1941–2019.

(12/287316)

(29/287339)

С великом тугом и болом обавештавмао да нас је
1. јануара 2020. године, напустио наш вољени

Последњи поздрав
драгом комшији

преминуо 26. децембра, сахрана је обављена 29.
децембра 2019.
Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Последњи поздрав куму

ЗЕМА
ЗВОНКУ
КОСТИ
ЂУЛА КОРОДИ

Кум ПЕРА са породицом

од станара
у Дунавској 6

(76/287392)

(4/287297)

Ћерке МАЈА и ЉИЉАНА и сестра
ЉИЉАНА са породицом
(108/287453)

1938–2020.
У нашој успомени остаће сећање на дивну, племениту и добру душу.
Ожалошћени: синови ЂУЛА и ПЕТАР
са породицама
(92/287414)

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

ВАСА ПЕШИЋ БАТИЦА
1941–2019.
Време пролази, а сећања остају заувек.
ЛЕЛА, ЈОВА и ЖИВА са породицом
(72/287386)
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У суботу, 11. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо шестомесечни помен нашој најмилијој

Прошла је година од одласка наше кеке

МИЛКИ НИКОЛИЋ

РАДОЈКА ДАБИЋ

РАДИНКА МИЛЕУСНИЋ
13. I 2014 – 13. I 2020.
није са нама.
Заувек је у мом срцу.

1950–2019.

Ћерка МИРА са ДЕЈАНОМ
(105/287442)

Десет година откако није са нама наш

И даље не знамо како да живимо без твог осмеха, љубави, енергије, животне светлости.
И даље желимо да ти чујемо глас, кажемо колико те неизмерно волимо, колико нам недостајеш... да ти захвалимо за – све.

Чуваћемо те у срцима и успоменама.
Чика ЖИКА ВИЦАНОВИЋ
са породицом

Неутешни: супруг ЈОВАН, ћерке ЗОРАНА и ЉИЉАНА, унучице СОФИ
и МИЛА и зетови АРПАД и ЛАЗАР

(67/287378)

(37/2897344)

Година прође, а бол и туга остају

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо дана 11. јануара
2020, у 11 сати, на гробљу у Црепаји, давати годишњи помен и
парастос

САВА ПЕТРИЋ
Вечност није довољно дуга да се заборави твоја
доброта, ведри дух и велико срце. Почивај у миру, нека те анђели чувају.

РАДОЈКА ДАБИЋ

Твоји најмилији
(113/287468)

Анђеле наш, увек с нама у рађању сунца, руменила зоре, у трептају срца и топлином душе,
увек си с нама.
Бескрајно нам недостајеш.

18. јануара 2019. навршиће се четрдесет дана откада нас је напустила наша вољена

МИОМИР ВЕСИН

Тетка ЗОРА, теча МИША и брат НЕМАЊА
(99/287427)

1955–2019.

Његови неутешни: мајка СМИЉКА и сестра СУНЧИЦА
(104/287443)

РАИФА СТАРЧЕВ
Помен ће се одржати 18. јануара, у 11 сати, на
Православном гробљу у Старчеву.
Породица СТАРЧЕВ

Године не могу избрисати успомене, увек
ћеш бити у нашим срцима

Сећање на драгу и вољену

РАДА ДАБИЋ
Празнина је у животима свих нас коју не може
да испуни нико осим тебе. Негде си, верујем, постојиш, и ја некако само чекам да нам се јавиш и
утешиш. Надам ти се, јер толико је твоје доброте и љубави за све нас. Волимо те безгранично.

(110/287287463)

СТЕФАНОВ
РОСЕ МИЛОШЕВ

Сестра САНДРА и зет БОБАН

15. I 2018 – 15. I 2020.

БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ

По добром ћемо те памтити, с поносом помињати
и с поштовањем и љубављу чувати од заборава.

1990–2020.

ДРАГАНА

ИЛИЈА

ЈОВАНКА

1970–2010.
14. I.

1946–2014.
25. VIII

1953–2019.
1. V

(116/287469)

Твоји најмилији

Супруг ВАСА, син МИЛОШ и ћерка
ТАТЈАНА са породицом

(103/287435)

(98/287426)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Време не умањује бол за вољенима који су нас
напустили, само морамо да живимо са том празнином у срцу...
Ваши: ДАНИЛО и ВЕСНА

РАДА ДАБИЋ
САЛЕ СРДАНОВ са породицом
(35/287341)

(117/287473)

Последњи поздрав
поштованом куму

Трогодишњи помен, 11.
јануара 2020, у 11 сати,
на Католичком гробљу

Помен нашем милом

РАДОЈКА ДАБИЋ
С неизмерном љубављу и тугом чуваћемо успомену на
тебе.
Сестра САЊА, зет АЛЕКСАНДАР и сестрић МИЛОШ

РАДА
ДАБИЋ

(115/287469)

У суботу, 11. јануара 2020, даваћемо годишњи помен
на Католичком гробљу, у 11 сати , нашој

МИШИ
РАДЕЧУ

ДУШАНКА
ДОШЕН

СВЕТЛАНА,
БРАНКИЦА, ГОЈКО
и УРОШ

28. IX 1935 – 11. I 2017.

(11/287312)

(119/287478)

Породица ДОШЕН

МИРЈАНИ АНЂЕЛКОВ
Носимо је у срцима

Њени најмилији
(120/287449)

Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Нека те анђели чувају.
Волели смо те и волећемо те заувек, анђеле наш.

Недостајеш нам много,
увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Тетка ЛАЛА
и теча ЛАМЗА

Кум ДРАГАН, кума
ДРАГАНА и кумица
ЈЕЛЕНА ЖУГИЋ

(114/287469)

(102/2874329

РАДА
ДАБИЋ

БОЖИ
ОЖЕГОВИЋУ
8. I 2013 – 8. I 2020.
Време пролази а туга и
бол остају.
Неутешни: мајка БОСИЉКА, отац ЗДРАВКО, брат
СЛОБОДАН, снаха ЉИЉАНА и твоји ИКА и ОГИ
(111/287464)

Петак, 10. јануар 2020.
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11. јануара 2020. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу
у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

РАДОЈКИ РАДИ ДАБИЋ
Рођ. Вицановић
1972–2019.

Душо наша,
прошла је ова најтужнија и најтежа година без тебе, а туга и бол су све
већи и јачи.
Огромна је празнина остала у нашим срцима и животима, откада ниси са
нама, која никад и ничим неће бити попуњена.
Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала,
твоја доброта, раздраган осмех, твој сетни поглед и... све, баш све...

Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО,
супруг ВЕЛИМИР, синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР,
брат ЗОРАН, братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО
(55/287364)
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У суботу, 11. јануара 2020. године, у 10 сати, на Католичком
гробљу, даваћемо годишњи помен

13. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо четрдесет дана нашој вољеној
мајци

СТАЈКИ ВУЧИЋЕВИЋ ЦАЈИ

МИРОСЛАВИ ВАСИЋ
МИЦИ

063/782-89-59


Сређивање комплетне документације
и превоз покојника у земљи и иностранству



Уз купљену погребну опрему превоз гратис
у општини Панчево и 10% попуста
на каменорезачке услуге

10. јануара 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

18. I 2019 – 18. I 2020.

Много нам недостајеш.

Недостајеш нам
Твоји најмилији

Ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА
са породицама

(14/287322)

(68/287380)

ЗДРАВКУ ВАСИЉЕВИЋУ
Време пролази, бол и туга остају.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруга ГОРДАНА, ћерке ОЛИВЕРА и ВИОЛЕТА, зетови АЛЕКСАНДАР и НЕНАД и унучад ЈОВАНА, НИКОЛА и СТАША

18. јануара навршава се
година од смрти моје
драге комшинице

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
9. I 2014 – 9. I 2020.

МИРКО МОЛНАР

Шест је година откако ниси са нама. Недостајеш
нам.
Син ИГОР, снаја ВЕСНА и унук НИКОЛА

Чувамо и гајимо успомену на тебе и никада те
нећемо заборавити.
СТАНА и МИЛЕНА

(65/287375)

16. јануара навршава се година од смрти наше

СТАЈКЕ
ВУЧИЋЕВИЋ
ЦАЈЕ
2019–2020.

ЦВЕТАНКЕ АДАМОВИЋ
Хвала ти за сву твоју љубав коју си нам несебично пружала.

Прође година, а и даље
сам у неверици да те нема. Недостајеш ми много. Комшинице, с поносом чувам успомену на
тебе.

Твоји најмилији

ЉИЉА КАЛУЂЕРСКИ

(63/287372)

(15/287322)

(49/287356)

(50/287353)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у
суботу, 11. јануара, у 11 сати, на војловачком
гробљу, одржати полугодишњи помен

СЕЋАЊЕ
Пет година прошло је од смрти моје миле

СЕЋАЊЕ

БОЖАНЕ ПАНИЋ

БРАНКУ ПОКРАЈЦУ
ЈОВАН ГРУБИЋ
2010–2020.
Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно трају.
Супруга са децом и унуцима
(107/287449)

ДОНКА
АЛЕКСИЋ

Ожалошћени: породица и пријатељи

Не дам забораву моју другу мајку, моју најбољу
пријатељицу. Увек си са мном, мада ниси ту.
МЛАДЕНКА
(46/2867352)

(83/287399)

2017–2020.
СЕЋАЊЕ

Навршавају се три
година од смрти наше драге баке, мајке
и супруге.

Сећање на драге родитеље

КАРАС

(82/287398)

РАДОСЛАВ ЧЕХ

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ

8. X 1973 – 8. I 2019.

2007–2020.

Драги Раде, прошла је година, али бол и туга за тобом
никада неће проћи.
Заувек ћеш живети у срцима твојих најмилијих.

С љубављу и поштовањем породица

РАДА

НИКОЛА

11. I 1998.

4. III 2018.

(18/287331)

Двогодишњи помен

Драгоцене успомене на Вас чувамо у срцима.
Ваши највољенији
НАДА са породицом
(69/287381)

ДАНИЦА
НАСТАСОВИЋ

(88/287407)

АЦА
ПЕТРОВИЋ
2018–2020.

ПОПУСТ

ЖАРКО РЕПОВИЋ
8. I 2009 – 8. I 2020.
Волимо те.

Твоји најмилији
(109/287456)

Пролази петнаест година откако су преминули
наши непрежаљени

10. јануара 2020, у
11.30, на Новом гробљу, одржаће се четрдесетодневни помен

1936–2020.
Наша вољена преминула је 1. јануара, али ће
заувек живети у нашим
срцима.
Ожалошћени: син
ЂОРЂИЈА са породицом

Прође још једна година у мислима с тобом

(61/287369)

свим радним данима
осим средом

Кажу да време лечи све,
али губитак драге особе
не може ништа да излечи.
Твоја супруга СТОЈНА
и БРАНКИЦА
са породицом
(85/287400)

АЛЕКСАНДАР ДАРИНКА
8. I 2005.

13. I 2005.

ЈОВАН
24. III 2005.

КАРА

СТЕВАНУ
АВРАМОВИЋУ
Породица

У срцима најдражих
(78/287394)

(73/287387)

Петак, 10. јануар 2020.

Прошло је четрдесет дана откада нас је
напустио наш вољени
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11. јануара 2020 је шестомесечни помен

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

Шестомесечни помен

ИЛИНКА ЖИВКОВ

Дуги су дани, још дуже ноћи, ми се надамо да ћеш нам доћи.

Ни све сузе, ни све речи утехе, не могу да ублаже бол коју осећам.

Туга је велика и душа боли, тешко је када
нема онога ко те воли.

Много је лепих успомена да те вечно памтим и да те никад не
заборавим.

Док смо живи жалићемо за тобом.
Твоја СЛАВКА са децом БИЉАНОМ
и ГОРАНОМ са породицама

Супруг ЖИВОЈИН

(51/287360)

(10/287309)

Сећање на наше драге

ИЛИНКА ЖИВКОВ
Недостајеш...
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
ВИДА, СТЕВАН, ВЕСНА, ПЕТАР и НИКОЛА
(89/287408)

11. јануара је три године откако је умрла моја мајка

КОСТИЋ

ДУШАНКА САВИЋ

МИЛИВОЈЕ ДУМИЋ

11. III 1937 – 11. I 2017.

Старино наша, кажу да тебе нема више а ми знамо да твоја душа у нашим телима и даље дише.

БРАНИСЛАВ

МИРОСЛАВ

10. XII 1958 – 19. I 1980.

10. XII 1958 – 7. I 2019.

Вечно ће те волети твоји унуци ВЛАДИМИР,
БОРКО и ФИЛИП и праунуци УРОШ и МИЛОШ

Мајка СМИЉАНА

Мајка СМИЉАНА, супруга ОЛГИЦА,
син БРАНИСЛАВ, ћерка БРАНИСЛАВА, снаја БОЈАНА и унуци

Вољена моја мати, тешко је стегнути срце да не боли,
душа да не пати, сузе да не теку.
Богињо моја, анђелу мој чувару.
По доброти те памтим, с поносом помињем и чувам од
заборава.
Твој син ДРАГАН

(31/287340)

(6/287300)

(52/287360)

ПОМЕН

ПОМЕН

ЛАЗАР
КОСТИЋ

КРСТЕ ЋОСО

СНЕЖАНА КОЧИЋ

1934–2003.

7. I 2014 – 7. I 2020.

6. I 2015.
Тата, још један бадњи дан без тебе.
Недостајеш нам.
БИЉАНА и СНЕЖАНА

9. јануара навршава се шест месеци од смрти нашег драгог

Године пролазе али лепе успомене заувек остају.

Време пролази а бол и туга остају.
Син МИЛОШ и супруг МИЛУТИН

Супруга ЗОРКА, ћерке РАЈКА и БРАНКА
(40/287347/8/9)

(1/287124)

ЖИВОРАДА ЧОЛАКОВИЋА
МИКИЦЕ

(2/287198)

2. јануара навршило се десет година од смрти нашег
вољеног оца

(19/1287332)

(13/287319)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

др ЖИВАН ПОЗНАТОВ

ГОЈКА ТОМАШЕВИЋА
2. I 2010 – 2. I 2020.
Заувек остајеш у нашим срцима.

(7/2872306)

Тужне три године

ТОМКА ПУРИЋ
5. јануара 2020. навршава се тужних четрдесет
дана.
Породица МИЛИВОЈА ПУРИЋА

4. јануара посетићемо твој гроб и залити га сузама.
Твоји најмилији

Твоји најмилији

ЉИЉАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ

2005–2020.
Године пролазе, успомене и сећања не бледе.
Породица
(27/287338)

10. I 2017 – 10. I 2020.
СЕЋАЊЕ

Сећање на наше драге родитеље

СЕЋАЊЕ
13. I 2017 – 13. I 2020.

МАКСИН

10. I 2020.

Мајко, знаш колико
смо те волели, а само
да знаш колико нам
недостајеш.

8. јануара навршава се
петнаест година откада
није са нама

Супруг НИКОЛА и
ћерка БИЉА и ЦОЛЕ

ПЕТАР
ДАБИЋ

ИЛИЈА

СТОЈАНКА

13. I 1998 – 13. I 2020.

1984–2019.

2011–2019.

Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима.

из Борче

Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно
трају. Недостајете нам. Хвала на свему.
Ваша деца: СЛАЂАНА и СЛАВИЦА са породицама

(54/287364)

(3/287296)

ЈЕЛИЦА
НИКОЛИЋ

(81/287397)

Никада
незаборављена.
Супруг
(60/287368)

300-820, 300-830

ЉИЉАНА
ГВОЗДЕНОВИЋ
С поштовањем и тугом
чувамо Те од заборава у
нашим срцима.
Тата, брат
са породицом и сестра
са породицом
(53/287362)

ДРАГА
ШУТА
2005–2020.
Никад те нећемо заборавити.
Твоји најмилији
(39/287346)
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ТЕНИСКИ КЛУБ „ДИНАМО” ОБЕЛЕЖИО РЕДАК ЈУБИЛЕЈ – ЈЕДАН ВЕК ПОСТОЈАЊА

НАЈТЕЖЕ ЈЕ ПРВИХ СТО ГОДИНА…
Тенис у Панчеву има изузетно
дугу традицију. Први мечеви
су одиграни још далеке 1911.
године, а лопту су, с рекетом у
руци, преко мреже пребацивали млади Панчевци који су студирали у Бечу и Будимпешти.
За време летњих ферија показивали су своје умеће младим
панчевачким дамама...
После Првог светског рата тениски ентузијасти су основали
и свој клуб. Крајем двадесетих
и почетком тридесетих година
прошлог века Панчевци су већ
имали лепе тениске терене, али
и кућицу са свлачионицама, у
Народној башти.
У првој генерацији тенисера
били су: Милан Ћурчин Ија,
Вукашин Алексијевић Кукац,
Слободан Ћурчин, Аљоша Гонтаров, др Светислав Цвејић, Душан Барјактаревић, Нада Царина и Бранко Шимић. Тенис
су играли као забаву, а било је
и међуградских сусрета између Панчева, Вршца, Петровграда и Београда. Најбољи панчевачки тенисер тог времена био
је Вукашин Алексијевић, студент Више финансиjске академије у Бечу, где је и научио
прве тениске ударце. До четрдесетих година био је неколико пута првак Панчева, или,
како се то тада звало – шампион града. Негде пред почетак
рата тениска репрезентација
Панчева, коју су чинили Вукашин Алексијевић, Милан Ћурчин, Аљоша Гонтаров и Светислав Цвејић, победила је репрезентацију Вршца.

Поново у Народној башти
Кaда је формирано Спортско
друштво „Слога”, за развој тениске секције били су задужени: Вукашин Алексијевић,

многи играчи, а тренер је у
том периоду био Пеца Петков. Касније у клуб долази тренер из Новог Сада Рудолф Чугељ, па велико тениско име из
Београда Александар Симић
(човек који је створио Јелену
Јанковић и Миомира Кецмановића), који је био и играч и
тренер у клубу. У том периоду почињу и прва такмичења.
Најпре екипна, са Зрењанином и Кикиндом, а касније су
тенисери Динама учествовали и на појединачним турнирима. Рад клуба се 1978. године преселио на новоотворени Спорт ски цен тар „Мла дост”, где су саграђена три терена. Велики допринос белом
спорту дао је дугогодишњи секретар Светозар Вечић Шаца,

вољ но очи сти ли те ре не од
корова и поправили ограду, а
од четири терена, колико их
је било, два су служила за такмичење и тренинг најбољих
играча, а два су била на располагању млађим тенисерима
и почетницима.
Тениску традицију су наставили они исти играчи који су
били и пионири белог спорта
у Панчеву, а дошли су и млађи, пре свих: Душан Бирманац, Владимир Радојчић Џип,
Душан Барјактаревић, Аца Петровић, Радомир Предић, Милан Царина, Димитрије Стефановић, Томислав Николајевић, Миодраг Ђорђевић, Стевица Коларов, а од омладинки: Љиљана Ире Анкић, Вера
Давинић, Ксенија Зако и Нада
Мирчетић.

Друштво из 1957. године: Мата Лукић, тренер Вукашин
Алексијевић, Павле Лукић, Александар Весковић
Пошто је тенис био скупо задовољство, чланови су се сами
финансирали на такмичењима. Клуб је живео од чланарине оних који су волели овај
спорт. Благајник клуба је неко
време био и сам Вукашин Алексијевић Кукац.

Млади пристижу
Прва тениска такмичења одржана су унутар клуба, а тако

ИТФ ТУР НИР
Како је „Динамо” 1994. освојио државно екипно првенство за дечаке до четрнаест
година, почеле су активности
за добијање организације
ИТФ турнира за играче до
осамнаест година. Намера је
била да се обезбеди прилика
играчима да с минимумом
трошкова освоје прве бодове
за ИТФ ранг-листу.
Први турнир је одржан
1997. године, као турнир пете категорије, а био је први
такве врсте који је додељен
нашој земљи. Добијен је пре
свега захваљујући Радмилу
Николићу, члану борда ИТФ
са седиштем у Лондону. Победници првог надметања
били су Рус Игор Куницин и
Панчевка Десанка Јовано-

Ново доба
Крајем седамдесетих година
долази до новог замаха тениског спорта у Панчеву. Велики
број деце почиње да тренира и
тада се и формира језгро садашњих чланова клуба – тренера, такмичара, рекреативаца и
ветерана.

Део заслужних за стварање историје
се дошло до ранг-листе домаћих играча. Најбољи је био
Вукашин Алексијевић, учитељ
и тренер. Био је првак Панчева од 1946. до 1950. године.
Конкуренти су му били Милан Ћурчин, Бранко Шимић,
Стевица Коларов и Димитрије Стефановић. Од млађих се
ис ти цао Ду шан Бар јак та ре вић, који је био омладински
првак Србије. Кратко време је
играо и Аца Петровић, који
се за време рата преселио из
Новог Сада у Панчево. Оти-

„Пецин меморијал”, који и данас постоји.
Велики таленат панчевачког
тениса био је и Томислав Николајевић, а треба споменути
и браћу Лукић – Мату и Павла. Мата је, почев од 1957. године, три пута био првак Панчева. Много су обећавали и
Славко Алексијевић, Александар Весковић и Константин Радобоља. Једно од последњих
такмичења ове генерације било је Првенство Војводине 1958.
у Суботици. Од сениора су уче-

И лауреати и домаћини

Екипне првакиње Србије из 2017.

Војислав Ербес и Срба Живановић, а први председник је
био Војислав Ербес. Вукашин
Алексијевић је био први послератни тренер панчевачких
тенисера.
Ваљало је тада обновити терене и поново преузети кућицу коjа је била поред њих. Служила је за свлачионице тенисера и тенисерки и била стан
за домара. Тенисери су добро-

тенисера који су прославили
клуб из нашег града.

вић. У мушком дублу су тријумфовали Александар Словић, такође играч „Динама”,
и Петар Поповић из Новог
Сада. Треба нагласити да је
победник ИТФ турнира у нашем граду био и Новак Ђоковић, а поред њега пехаре
су освајали и Јанко Типсаревић, Виктор Троицки...
Од 2020. године овај турнир ће бити прве категорије,
што значи да ће испред њега по значају бити само четири гренд слем јуниорска
турнира на свету.
Ово уједно представља
велико признање за ТК
„Динамо”, али и круну стогодишњег рада и великог
улагања правих заљубљеника у овај спорт.

шао је 1946. године у Вршац,
а потом поново у Нови Сад,
где је на пре до вао и по стао
члан „Дејвис куп” репрезентације Југославије.
Поново су организовани сусрети тенисера Панчева и Вршца, као и Панчева и Петровграда (Зрењанина), а одлазило
се и у Београд и Нови Сад.
Почетком педесетих година
терени у Народној башти врвели су од младих спортиста.
Тениски клуб „Динамо” је имао
око 50 чланова који су плаћали чланарину. Заљубљеници у
овај спорт били су: Томислав
Николајевић, Петар Петков,
Иван Стефановић, Богдан Марган, Боривоје Бродан, Петар
Пупић, Душан Патић, Јелена
Гајин, Мирослав Галић, Александар Хаџић, Мата Лукић, Павле Лукић, Ива Томадин, Иван
Милетић, Мирко Алексијевић,
Александар Весковић, Славко
Алексијевић, Константин Радобоља, Никола Ђуришић, Јован Николић...

Наши великани
Ипак, највећи заљубљеник у
овај спорт био је Петар Петков,
коме су другови дали надимак
Пеца Флем. Флем је у то време
био један од најпознатијих тенисера света, победник „Вимблдона” и „Дејвис куп” играч.
Пеца је толико волео тенис да
је за свој новац одлазио на многа такмичења у Београд, Нови
Сад, Суботицу, па чак и у Марибор. Дуго је био алфа и омега белог спорта у Панчеву, а
после његове смрти установљен
је ин тер на ци о нал ни тур нир

ствовали Мата и Павле Лукић,
Александар Хаџић и Александар Ве ско вић, а од ју ни о ра
Славко Алексијевић и Никола
Ђуришић. Нажалост, изостали
су већи успеси јер је однос према тенису тих година био веома негативан. Сматрало се да
овај елитни спорт Панчеву није потребан.
Тенис се у Народну башту
више није вратио. Финансијске недаће су биле јаче од ентузијазма. Крајем педесетих година у Панчеву више није било белог спорта...

који је своју енергију и љубав
према клубу уградио у темеље неког новог и напреднијег
„Динама”.
У том периоду почиње права експанзија клуба и велики
прилив деце која су желела
да тренирају тенис. Годишње
је у клуб долазило и преко
200 малишана, а клуб добија
још три терена... Тада је поче ло и уче шће на екип ним
такмичењима. ТК „Динамо”
је у том периоду био друголигаш, а екипа је била и на
прагу Прве лиге. Ангажовани
су и играчи из београдских
клубова: Владимир Бирманчевић, Светозар Симић, Аца
Симић, Влада Ружичић, Мата Ја шо вић и мно ги дру ги.
Упоредо са екипним почиње
и све запаженије учешће наших играча и на појединачним турнирима. Добре резулта те су оства ри ва ли: Зо ран

Данас је ТК „Динамо”, са својих 160 чланова, један од највећих у Војводини и Србији.
Такмичари „Динама” учествују на великом броју турнира и првенстава, а и сам клуб
организује велики број такмичења сваке године. Поред традиционалног „Пециног меморијала”, истиче се ИТФ Интернационал, турнир из календара светске тениске федерације, који се успешно организује
већ двадесет три године.
Веома су активне и рекреативна и ветеранска сцена, између осталог, са сопственом
летњом лигом, а треба нагласити да су под вођством тренера Младена Вуковића (садашњи председник клуба) и Владимира Здравковића јуниорке
и сениорке „Динама” недавно
биле првакиње Србије, док је
мушка сениорска екипа била
вицешампион државе.

Обнова клуба
Период који се може сматрати преломним у новијој историји ТК-а „Динамо” јесте крај
шездесетих година. Тада је група ентузијаста, с легендарним
Пецом Петковим на челу, обновила клуб. Направљен је терен код Хале спортова, а поред Пеце, у стварању новије
историје клуба учествовали су
и: Зоран Костић, Слободан Режа, Драган Атанацков, Душко
Коларски, Боривоје Ћурчин,
Душко Ћурчин, Мирослав Јанчец, Ивана Вребалов, Миодраг
Лазић, Срђан и Синиша Вечић, Светозар Вечић, Предраг
Миловановић, Бошко Маројевић, Ђорђе Ћурчин, Кокан Спајић, Дејан Рашков, Жика и Зоран Ердељанац, Маја Свирчевић Прекић, Вера и Жељко Јоветић, Раде и Саша Николић,
Воја Џебић, Сања Крестић, Миша Лазаров, Петар Ђуров и
многи други.
На том једном терену прве
тениске кораке су направили

Вицешампиони државе пре три године
Ко стић, Дра ган Ата нац ков,
Срђан Вечић, Бошко Маројевић, Синиша Вечић, Боривоје Ћурчин и други. Након тог
периода почиње и ново поглавље у историји клуба, када је под вођством тренера
Срђана Вечића, а касније и
његовог брата Синише, створе но мно го ква ли тет них

ТК „Динамо” је вечити младић који је почео да „крцка” и
свој други век. Нека само траје...

Страну припремио

Александар
Живковић
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БАДЊИ ДАН У НАШЕМ ГРАДУ

УЗ ТОПЛИНУ СВЕТОГ ДРВЕТА ТОПЛЕ И ДУШЕ
Након Божића по грегоријанском календару, тринаест дана касније стигао је, неминовно, и онај по јулијанском рачунању времена. „Панчевац” је
пропратио интересантне моменте најрадоснијег хришћанског празника који слави православни живаљ.
Не треба ни подсећати да се
том згодом, на Бадњи дан, поред празновања у породичној
атмосфери, верници окупљају
и у црквама, као и испред њих,
али и на другим местима, када
се ритуалним паљењем бадњака припрема прослава великог
празника.
А увек је занимљиво чути и
видети како то раде „мали”
људи...
Иако се на Бадњи дан највише
поштовалаца вере окупља у храмовима и портама, у нашем
граду (наравно, и у селима) није реткост видети људе како и
на другим местима пале бадњак, те свете гране храстовог
дрвета које горећи стварају велику топлоту и светлост, што
се сматра симболом љубави,
за јед ни штва,
по ро дич ног
живота...

свечану трпезу дочекати Божић или рођење Христово...

Бадњак горео и с оне
стране Тамиша
Једно од већ традиционалних
места на којима се одвија поменути ритуал јесте и обала с
оне стране Тамиша. Тамо се, у
близини објеката Веслачког
клу ба „Та миш” и ре сто ра на
„Шајка”, уз пуцкетање бадњака и врућу ракију, кувано вино
или чај, више од двадесет година друже заљубљеници у овај
предиван спорт на води.
И не само они: добродошли
су сви људи који воле клуб,
спорт, реку и природу уопште
– речи су председника Новице
Јовановића.
– Многима се веома свидела
идеја да сваког Бадњег дана
око поднева палимо бадњак у
природном амбијенту Градске
шуме. Тако је од деведесетих
година прошлог века дотадашње спонтано окупљање постало званична традиција. Било како било, сада сви могу да
доведу децу, пријатеље и кога
год желе, да заједно упалимо
бадњак и подсетимо се шта је
урађено протекле године. То се

Преображенска црква
многе по спортској линији, јер
је и сам био кошаркаш.
Миша Тимченко не пропушта ова окупљања од почетка,
а он је први, још пре педесетак

Јована Опачића, који каже да
је све почело крајем деведесетих година прошлог века.
– Све је кренуло од нас веслача, а у међувремену смо почели да позивамо и драге људе
везане за реку, да би то сада
постао велики скуп посвећеника Тамишу, веслању и боравку
на ре ци. На ро чи то пам тим
2000. годину и ужасну хладноћу, а како је било неизвесно да
ли је могуће прећи преко леда,
нас неколико је дошло насипом како бисмо упалили ватру
и сачували традицију. Почастили смо се гирицама и скували ракије колико може да
стане у једну џезву – присећа
се Јован.

Посебно расположење
у Горњем граду

Веслачки клуб
Око тих огњева налазе се
људи, који уз топле напитке
тог дана размењују топле ми-

БО ЖИЋ НА ТР ПЕ ЗА
Никола празник проводи,
попут многих, уз посну трпезу – углавном уз омиљену пастрмку или морску
рибу. Дени воли скушу и
шкарпину, а сутрадан иде
код мајке на јаретину, која
се топи у устима.
Бојан има ослића с неком салатом и туршијом,
а Миша додаје да му син
чисти скушу, за коју ће он
касније да припреми маринаду, па ће све то у
рерну. Уз то, каже, иде
добро црно вино и напомиње да плава риба најбоље плива уз црно вино,
а бела, наравно, уз бело.
Сутрадан му је на менију
ћурка.
Дејан проводи Бадње
вече у уском породичном
кругу, уз морске плодове и
лососа, док Предрага чекају празан пасуљ и рибље
ћуфте.
сли, пре него што ће отићи у
топла породична гнезда и уз

Страну припремио

Јордан
Филиповић

нарочито допада малишанима,
који немају често прилику да
виде праву ватру. А за све то
време било је разних ситуација, попут оних када смо на минус 25 пешке прелазили залеђени Тамиш, па чак и „спачеком”, или када смо стављали
столове насред реке како бисмо уживали у необичном амбијенту – каже Новица.
Како добросуседски обичаји
налажу, један од оних који потпомажу овај леп догађај свакако је и Бојан Герстнер, власник
оближњег ресторана „Шајка”,
и сам некадашњи веслач, као
и његов отац, који је годинама
био и тренер. Када је он у питању, занимљиво је то што је
као потомак оца католика и
мајке будисте крштен у Православној цркви, тако да има
привилегију да с породицом
обележава верске празнике различитих религија.

Веслачка традиција
У тој изузетној атмосфери уживају и многи други. Међу њима има и оних попут Ненада
Ценића, некада веслача, данас
професионалног поморца, који кад год му се укаже прилика, темпира долазак у родну
груду према овом догађају. У
сличној ситуацији је Александар Палић, звани Патак, који
ради у Немачкој већ пет година. Иако припада старој гарди,
добре енергије му не мањка,
као ни Бранимиру Матијевићу, некадашњем такмичару и
тренеру, сада рекреативном
веслачу. С друге стране, Дејан
Макевић долази као пријатељ
и гост ресторана, али познаје и

година, имао приватни кану у
веслачком клубу. Предраг Миловановић је од малих ногу везан за клуб и ово му је прилика да се види с неким с ким
дуго није био у контакту. Дени
Најхаус је први пут овде, јер
није знао за то иако је у комшилуку.
Бојан Николић се дружи с
веслачима и премда у младости није био у том спорту, пре
петнаестак година се прикључио регатама у организацији

И док су веслачи и њихови пријатељи приводили крају предбожићно дружење уз реку, на
другом крају града река људи
се сливала ка истом циљу – паљењу бадњака (у порти Преображенске цркве).
Оно што разликује овај догађај од многих сличних који
се одвијају у другим храмовима, јесте то што свето храстово
дрво доносе коњаници из Маргите или Горњег града.
Међу онима који су их с нестрпљењем очекивали јесу и
житељи поменутог панчевачког
краја: Борислав и Јулијана Лазаревски. Они не пропуштају да
дођу у цркву, нарочито око великих празника, попут Божића. Након овог обреда враћају
се у свој дом, где их чекају посни специјалитети које су сами припремили – печени ослић
и ску ша, кром пир-са лата

МАР ГИ ЋАН СКИ КО ЊА НИ ЦИ
Вишегодишњи је обичај да за Бадњи дан коњаници из
Маргите дефилују (Горњим) градом. Међу двадесетак грла,
овог пута их је највише изашло из штала браће Ковачевић
– Милоша и Бојана, и то четири липицанера, који су вукли
фијакер.
– Припреме смо започели раном зором и најпре свратили у једну војну јединицу, а потом смо узели бадњак, провезли га кроз град и обишли сва три крста. И за Божић јашемо кроз Маргиту, када нас у педесетак кућа домаћини
дочекују са осмехом и окрепљењем. Нажалост, не стигнемо
да обиђемо све, па оне које изоставимо, ставимо на листу
приоритета за следећу годину – истиче Бојан.

и разни колачи, док им је на
божићном менију печеница, а
ло ми се че сни ца у об ли ку
баклаве.

жу, увек за Бадњи дан најпре
дођу до крста на „ћошку” Иве
Курјачког и Синђелићеве, како би дочекали коњанике. Након паљења бадњака, кад „унесу Божић” и окупи се породица, креће свечана вечера, а на
столу је „све по реду”, почев од
рибље чорбе. У то време долазе и коринђаши, којих у панчевачком Горњем граду још
увек има напретек. Том приликом се малишанима углавном деле ораси, јабуке, а у новије време и новац.
Ови добри другари кажу да
су се некада након породичне
ве че ри ску пља ли у ка фа ни
„Патка”, одакле би с неким хармоникашем, попут Милета Бурјана, уз песму кренули по кућама, где би добили и понеко
пиће, па је то знало да потраје
до „дебело” иза поноћи. Па и
до јутра, како каже Петар, када би се у моменту претворили
у положајнике.
Док причамо о старим добрим
временима, појављује се толико
очекивана колона коњаника, након чега у присуству бројних
верника почиње још један обред паљења светог дрвета.

МЛА ДЕ НА ДЕ
На паљењу бадњака испред Веслачког клуба било је много
младих, попут тинејџера који су недавно открили овај предиван спорт.
То важи и за Мартину Герстнер и Марту Станчић. Оне заједно веслају у четверцу и већ постижу солидне резултате
и на државним надметањима. Обема се веома допада овај
скуп, као и божићни празници...
Слично је и са Андријом Ранковићем и Урошем Јелкићем,
који су већ били четврти и пети у држави. Воле све што се
догађа за бадњи дан, како на Тамишу, тако и код куће с родитељима, закључно са оним што се нађе на трпези. Док се
Андрији највише свиђа скуша, Урош је радије за туну.
Један од њихових (млађих) тренера Огњен Матијевић наводи да је ово одличан начин да млађи заволе клуб, па иако је хладно, влада топлина коју производе људи.
Испред ограде порте су и
комшије из Маргите: Петар Јосимов и Зоран Ђеша. Како ка-

И убрзо хладан зимски дан
преплављују искре и пламен
који ослобађа топлину из душе...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

„Клинци” с Тесле
Ови малишани, стари око
три и по месеца, још увек
су напољу на пољани, а почели су хладни дани. Из
целог легла удомљено је
само њих двоје, док је преостало још њих шесторо –
по три дечака и девојчице.
О њима, као и о још неколико паса брине само једна хумана суграђанка, која се
труди да им не буде хладно и да сваког дана имају оброк.
Још једном: клинцима гори под шапицама да што пре оду
с хладне улице у топли дом, а сви заинтересовани могу да се
јаве на број телефона 065/280-26-20.

Малиша
Симпатични малиша пронађен је пре неколико дана испред зграде на Котежу 2.
Наши хумани суграђани су га привремено збринули и пустили да преспава унутра.
Овај лепотанко је стар око три месеца
и будућност му је неизвесна, јер људи који су га пронашли не могу да га задрже.
Ако неко има мало места у свом дому (и срцу) за ову душицу, треба само да позове 069/357-85-35.

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

АЊА ЦРЕВАР, ИВАН ДИСТОЛ И РУКОМЕТНИ

Њима припада слава

Најуспешнији тренер
Звонко Димитријевић
Признање за
спортског радника
отишло у руке
Марка Атанасова
Крајем сваке године, а тако је
више од четири деценије, живот у нашем граду употпуни

пажњу јавности. Тако је било и
овог пута.
Спортски савез Панчева, којим успешно руководе Слободан Битевић и Дејан Перић,
организовао је проглашење најбољих колектива и појединаца
у 2019. у сали биоскопа „Синестар”, која је у петак, 27. децембра, била испуњена готово
до последњег места.
– Хвала вам што с поносом
истичемо да је Панчево град

могућности да постижемо овако сјајне резултате. Наш Спортски савез је организација која
под своје окриље прима преко
280 клубова, а имамо чак 15.000
регистрованих спортиста. Честитам свима на изванредним
резултатима и верујем да ће у
олимпијској 2020. години они
бити још бољи – рекао је у поздравном говору председник
Спортског савеза Панчева Слободан Битевић.

обратио и градоначелник Саша Павлов.
– Панчево спада у ред локалних самоуправа које у маси средстава из буџета највише издвајају за спорт. Тако ће
бити све док сам ја на овом
месту, а нарочито у 2020, јер
спорт мора да буде испоштован у олимпијској години. Ми
већ имамо једног олимпијца, а
сигуран сам да ће Ања Цревар
достојно представљати и град

пао на ЕТШ „Никола Тесла”,
јер су њени ученици освојили
три златне медаље на републичким такмичењима, док је
футсал екипа била вицешампион. Заслужено признање је
примила професорка физичке
културе Славица Марјановић.
У конкуренцији педагога физичког васпитања признање је
добила Мајрема Станковић,
професор физичког у ОШ „Ђура Јакшић”, а најбољи директор школе у 2019. години био
је Маринел Блаж, директор ОШ
„Жарко Зрењанин” из Банатског Новог Села.

Најмлађи су увек
фантастични
У конкуренцији пионира признање је заслужио члан Џудо
клуба Динамо Алекса Ђуровић.
Рођен је 2007, а већ је шампион Србије у свом узрасту, као и

можда најлепша у мору манифестација које се тада организују. Избор најуспешнијих спортиста који су обележили минуло лето увек привуче велику

спорта. Посебно хвала Градској управи нашег града, која
даје велики допринос развоју
спорта, као и ЈКП-у „Младост”,
без ко јег не би смо би ли у

Овогодишња манифестација је почела химном Србије,
коју је извео дечји хор „Вокал
кидс”, под вођством Јелене Цветић, а потом се присутнима

постала је првакиња Србије на
300 метара, победила на Школском државном првенству у трци на 600 метара, освојила девет медаља на појединачном
шампионату наше земље и тријумфовала и на атлетским митинзима у Мађарској и Румунији. Уврштена је у најперспективнији тим Атлетског савеза
Србије.
За најбољег кадета у Панчеву изабран је Алекса Ракоњац, члан Стрељачке дружине „Панчево 1813”. Овај петнаестогодишњак је победник
Купа Србије и тренутно дели
прво место на државном шампи о на ту, а нај бо љи је и у
гађању из серијске малокалибарске пушке, и то у оба става: лежећем и троставу. Стрељачки савез Србије доделио
је Алек си ком плет ну стре љачку опрему као најперспек-

и државу на играма у Токију.
На крају, желим вам много
успеха и среће у наредној години и молим вас за јединство.
Спортисти морају да буду предводиоци и нова енергија у овом
друштву – рекао је Павлов.

Из школе све почиње

Најбољи у школском спорту

Као и сваке године, најпре су
уру че на при зна ња нај у спе шнијима у области школског
спорта.
У мушкој конкуренцији награду је заслужио Дарко Спасковски, ученик трећег разреда ЕТШ „Никола Тесла” и освајач златне медаље на републичком такмичењу у каратеу. Зорица Станић, ученица трећег
разреда ЕТШ „Паја Маргановић”, победница на државном
такмичењу у атлетици у бацању кугле, проглашена је за најуспешнију ученицу у области
спорта.
„Најспортскија” основна школа у 2019. години била је ОШ
„Стевица Јовановић”, а признање је уручено директорки Јасни Гађански. Када су средње
школе у питању, ту је избор

Иван Дистол
освајач многобројних медаља
у земљи и иностранству. По
мишљењу стручног савета ЏССа, Алекса је један од најперспективнијих џудиста у земљи.
Најбоља пионирка у 2019. години је Марија Мркела, атлетичарка Динама. Она је рођена 2005, а у ле ту за на ма

тивнијем такмичару у држави. Најбоља кадеткиња је Јована Вићентић, чланица Рвачког спортског удружења Динамо. Јована је кадетска првакиња Србије у слободном
стилу, у категорији до 49 килограма, а освојила је и два међународна турнира. Недавно
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ГРАДА У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

КЛУБ ДИНАМО ОБЕЛЕЖИЛИ МИНУЛО ЛЕТО

„Вукови” с Тамиша
се вратила с припрема кадетске репрезентације Србије.

Жестока конкуренција
Жири Спортског савеза Панче ва ни је имао ни ма ло лак

Ипак, за најуспешнијег јуниора проглашен је Александар
Здешић, каратиста Динама и
стандардни репрезентативац
Србије. Освајач је бронзане медаље на Медитеранском првен-

Алекса Ракоњац
задатак када је одлучивао о најбољим јуниорима, јер су и у
тој категорији наши суграђани
постизали сјајне резултате.

ству у Анталији, а златом се
окитио на Првенству Србије за
јуниоре. Тријумфовао је и на
школском државном шампио-

нату. У женској конкуренцији
признање намењено најуспешнијој јуниорки заслужила је
Милица Неделковски, чланица Теквондо клуба Колосеум
из нашег града. Она је у 2019.
освојила бронзану медаљу на
Балканском првенству за јуниоре у категорију до 59 килограма и тријумфовала на шампионату Србије, а неколико медаља освојила је и на међународним турнирима.
Најбољи спортски ветеран у
Панчеву и ове године је Славко
Станишић, члан Џудо клуба
Динамо. Он је у 2019. постао и
светски и европски првак. Вечити младић панчевачког спорта и у седмој деценији живота
остварује сјајне резултате.
Награда за најбољег спортског радника отишла је у руке
човека који је цео свој век посветио спорту. Он је срце Џудо клуба Панчево, а захваљујући само њему овај мали колектив годинама бележи одличе резултате. Да, најуспешнији спортски радник је Марко Атанасов, први човек ЏК-а
Панчево.
Јубиларне награде су заслужили Тениски клуб Динамо,
који је прославио цео век постојања, као и Рагби клуб Борац из Старчева, који је напунио четрдесет година.
Специјално признање за велики допринос развоју панчевачког спорта добила је и наша

суграђанка Ивана Јовановић,
председница Савеза спортских
игара младих Србије, а Спортски савез Панчева је признања
уручио и Граду Панчеву, као и

Овог пута је признање заслужено отишло у руке Звонка Димитријевића, тренера Бокс клуба Професионалац. То је човек
ко ји је пле ме ни ту вештину

Приликом избора најбоље
спортисткиње Панчева није било никакве дилеме. Она ће нас
представљати на Олимпијским
играма у Токију, а шампионка
је Србије у дисциплинама 100
метара делфин, 200 метара слободно, 200 метара краул и 200
метара леђно. Недавно је заузела пето место на Европском
првенству, а на планетарном
шампионату је била дванаеста.
Најбоља спортисткиња Панчева у 2019. години је Ања Цревар, сјајна пливачица Динама.
Жири Спортског савеза је одлучио да признање за најбољег
спортисту оде у руке Ивана Дистола, капитена Рукометног клуба Динамо. Иван је прве рукометне кораке научио у Јабуци,
а од 1996. до 2001. године био
је члан Динама. Потом је носио дрес качаревачког Јединства, па Јабуке, Младости из
Вршца, Радничког из Крагујевца, Слоге из Добоја... Играо је и
у Аустрији, а био је члан и Спартака из Суботице. У свој Динамо се коначно вратио 2017. године, а сада је предводник једне
нове генерације панчевачких
рукометаша. У каријери је одиграо више од 1.000 утакмица.
За најбољи спортски колектив у граду у 2019. години иза-

И будућност и легенде
јавним предузећима „Младост”,
„Зеленило” и „Хигијена”.

Бољи од најбољих
Категорија која је одувек посебно привлачила пажњу јавности јесте и – тренер године.

Ивана Јовановић и Слободан Битевић
Милица Неделковски

НОВ ЧА НЕ НА ГРА ДЕ
Као и сваке године, Град Панчево је посебно наградио своје спортисте за постигнуте резултате.
Ваучере у виду новчаних награда заслужили су: Милош
Станојевић (Веслачки клуб Тамиш), Јована Вићентић (Рвачки клуб Динамо), кадетска екипа Рагби клуба Борац, Ања
Давидовић (Триатлон клуб Тамиш), Ања Цревар (ПК Динамо), чланови Стреличарског клуба Панчево Стефан Жикић
и Марија Љубинковић, Никола Алимпић (Ауто-мото клуб Фанатик), те каратисти Динама Дарко Спасковски, Тамара Жикић, Урош Петровачки, Јана Којчић и Александар Здешић,
чланови Клуба дизача тегова Динамо Стефан Дрпа, Кристина Цветичанин, Марко Шуља и Сашка Младеновић и чланови Атлетског клуба Динамо Михаел Шуља, Зорана
Барјакатаровић и Миона Бркић.

Звонко Димитријевић

вратио у Панчево. Са женском
екипом је освојио Првенство
Србије, док је мушки тим Професионалца био четврти. На
појединачном државном шампионату Звонкови такмичари
су имали импозантан скор –
освојили су четири златне, 12
сребрних и 10 бронзаних медаља. Звонко Димитријевић се
тако уписао и у историју српског бокса, а овај наш суграђанин је имао знатног удела у
организацији недавно одржаног великог међународног турнира у нашем граду „Златна
рукавица”.

бран је Рукометни клуб Динамо, актуелни јесењи шампион
Суперлиге Србије и тим који
је у 2019. години играо у финалу Купа наше земље.
Још једно лепо спортско дружење окончано је пригодним
коктелом, уз лепе жеље за нову
годину и наду да ће ново лето у
Панчеву бити још успешније.

Стране припремио

Александар
Живковић

СПОРТ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЗОРАН НАУНКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ФК-а ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПАНЧЕВО ЗАСЛУЖУЈЕ
ФУДБАЛСКОГ ДРУГОЛИГАША
Он је истински заљубљеник у спорт.
У фудбал пре свега. Тренутно је
личност у жижи, бар када је најважнија споредна ствар на свету у
нашем граду у питању. Јер је он на
челу спортског колектива који је
јесењи део сезоне окончао као лидер, без пораза. Јасно је, још летос, рекао да му је жеља да Панчево у 2020. години коначно добије
фудбалског друголигаша... Да, пред
вама је разговор са Зораном Наунковићем, председником ФК-а
Железничар.
Наунковић је, заједно са својим
најближим сарадником Ненадом
Бојковићем, у популарну „дизелку” дошао још 2011. године, на позив пријатеља и тадашњег играча
Славише Павловића Џамба. Железничар је тада играо у Другој јужнобанатској лиги група „Запад”.
– На челу клуба је био Мирослав
Станимировић, садашњи почaсни
председник, који је заједно са сином Дамиром и одржао Железничар у животу. Клуб тада из градског буџета није добијао ниједан
динар, али већ од 2012. ствари су почеле да се мењају набоље – присећа се
Наунковић почетака у садашњем лидеру Српске лиге „Војводина”.
У сезони 2011/2012. Железничар је
био други на табели и није ушао у виши
ранг, али оно што је најважније, имиџ
клуба је почео да се мења, а током прелазног рока оформљен је тим с циљем
да се у новом шампионату „нападне”
пласман.
– Појачали смо и играчки, али и руководећи кадар у клубу, а Град је увидео позитивне промене у нашем колективу, па је минимално помогао нашем
клубу. Већ у сезони 2013/2014. успели
смо да се пласирамо у новоформирану
Војвођанску лигу „Исток”, али као другопласирана екипа, иза Слоге из Пландишта. Већ наредне године, на изненађење свих, успели смо да се пласирамо
и у трећи ранг српског фудбала, у Српску лигу „Војводина”, у којој се и сада
такмичимо – премотава наш саговорник филм о успешном путу „дизелке”
из Панчева.
Људи из управе Железничара борили
су се да овај клуб сваке године постане
за нијансу бар успешнији од прошле,
да буде још боље организован, да постиже још боље резултате...
– До пре неку годину финансијска помоћ од Града била је усмерена само на
основне потребе такмичења, тако да

ниједан улазак Железничара у виши ранг
није финансиран из градског буџета. Прва година значајније подршке клубу од
Града била је 2018. и тада смо успели да
ставимо седишта на трибину на СЦ-у
„Младост”, урађене су кућице за играче
и делегата, изграђен је систем за наводњавање терена... Све се то поклопило с
прославом јубилеја, четрдесет година
ЈКП-а „Младост”. И тек 2019. године
стекли су се услови да можемо да размишљамо о помаку напред, о пласману
у Прву лигу. Други клубови то претходних година нису успевали да испуне, иако су имали снажну подршку из буџета.
Железничар први пут сада има равноправне услове са осталим клубовима, јер
је одлуком Градског већа постављен за
суносиоца развоја фудбала у Панчеву.
Људи из панчевачког спорта знају да
Град издваја озбиљна средства за све
спортове. То неће да потврде само они
који не желе – додаје наш саговорник.
Зоран Наунковић је 2014. године изабран и за најбољег спортског радника у
нашем граду, што је био још један доказ да је на правом путу.
– Од нашег доласка у клуб имамо
сјајну сарадњу с Мундијалом, најбољом
школом фудбала у граду, па су све наше мла ђе се лек ци је кон стант но у
најквалитетнијим лигама Војводине.
После много година један панчевачки
фудбалер постао је стандардни прво-

тимац суперлигашког клуба, а то
је наш Немања Текијашки, најбољи фудбалер суботичког Спартака у минулој години. Један од лидера Железничара је и млади Георгије Јанкулов, наш суграђанин,
али и репрезентативац Северне
Македоније. Капитен је Данило
Ковачевић, такође Панчевац, који
је играо и у вишим ранговима. У
наш клуб је дошао пре четири године, обећали смо један другом
да ћемо, чим се стекну услови, покушати да урадимо све да Панчево добије прволигаша. За девет година, колико смо у клубу, у сениорској екипи је радило свега шест
тренера, са свима смо у добрим
односима и даље и они знају да су
им врата клуба увек отворена. Иако желимо да се пласирамо у виши ранг, успевамо да задржимо
велики број Панчеваца у екипи, а
то је показатељ да фудбал заслужује да буде раме уз раме с кошарком и рукометом – рекао је
Наунковић и наставио:
– Нормално је да на путу до циља имамо ривале и на терену и
ван њега, али оно што ми је чудно, јесте
то да више противника имамо у свом
граду. Свако ко ме познаје зна колико
желим да Панчево добије бар друголигаша у фудбалу и уопште није битно како се тај клуб зове. Али сада, када ми
имамо исте услове као и други, учинићемо све да то буде ФК Железничар.
Ако злонамерни мисле да је сваки успех
у животу повезан с политиком, могу да
кажем да ни ја ни моји најближи сарадници нисмо чланови ниједне владајуће
странке. Нисмо политички ангажовани,
али свакако подржавамо овакав однос
града и државе према спорту. Само злонамерни не желе то да признају и затварају очи пред никад бољим стањем у
српском спорту. На крају, желео бих да
додам да је наш крајњи циљ да уласцима у виши ранг у ствари смањимо дотације из буџета према нама и да се та
средства усмере у развој спортске инфраструктуре нашег града – готово у даху је изговорио наш саговорник.
Панчевачка „дизелка” је постала прави хит српског фудбала. О Железничару се прича и пише. С нестрпљењем се
ишчекује свака наредна утакмица, сваки резултат... То је нормално, јер одавно љубитељи фудбала у Панчеву нису
били у прилици да неки њихов клуб буде на великој сцени. Зато и јесу свим
срцем уз „Жељу”.
А. Живковић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Пролазност
И реке и људи пролазе поред нас.
Често толико брзо да их и не приметимо.
Или нама пречесто попушта пажња.
Јер смо презаузети сопственом пролазношћу.
Па видимо мало шта и мало кога око себе.
Иако су вредни.
Не само гледања.
Већ и посвећивања.

Одлазеће
Имаш утисак да те све мање има.
Да се гасиш.
Те „одлазеће” мисли умеју да слупају.
Неопходно је нешто стварно јако да те продрма.
Врати ти фокус, разбукти те изнутра.
Да себе поново осетиш као живуљку.
Врцавог духа, здраве памети.
Та сила, то јако, мора да си ти.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПРИЗНАЊЕ ЂОРЂУ ДРАКУЛИЋУ
Кошаркаши Тамиша нису имали одмора ни током новогодишњих празника,
јер у шампионату КЛС-а није било паузе.
Тим који предводи тренер Бојан Јовичић угостио је Слободу из Ужица у
суботу, 4. јануара, у Хали спортова на
Стрелишту, а после велике неизвесности на семафору је остао резултат 66:70,
по четвртинама: 20:22, 19:20, 14:16 и
13:12.
Овај сусрет је почео мини-свечаношћу, јер је председник скупштине
КСВ-а Милош Благојевић уручио признање Кошаркашког савеза Војводине
Ђорђу Дракулићу, легенди панчевачке
и српске кошарке.

Што се утакмице тиче, Тамиш је пружио сјајан отпор фавориту. Другопласирана Слобода је победу извојевала буквално у последњим секундама утакмице.
– Опет не могу момцима ништа да
замерим. Борили су се, изгарали за сваку лопту, али то је млад тим, без искуства, и тешко може да се снађе у оваквим завршницама. Верујем да ћемо у
наставку имати и мало среће, да ће се
повређени момци опоравити и да ћемо
на крају остварити свој циљ – рекао је
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Тим из нашег града наредног викенда
гостује у Лазаревцу, где ће одмерити
снаге с Колубаром.
А. Ж.

Старе приче
Заслепи те повремено изненадна светлост споља.
У једном моменту помислиш да си на позорници.
Већ у другом да си на пропитивању.
Самоиспитивању: колико вредиш, радиш ли праве ствари.
Знаш да нико то неће да те пита уместо тебе.
Знаш, јер без обзира на то да ли си на бини или у себи,
све су то старе приче, прошао си их и опет ћеш.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Лука Рикановић,
средњошколац:

Ања Милошевић,
средњошколка:

Лука Вишекруна,
средњошколац:

– Немам посебне
планове. Један дан
ћу бити с девојком,
а други с друштвом.

– Тренираћу, а ако
будем стигла, ићи ћу
с другарицом до
Београда. Викенд и
даље пролази без
учења, све до наредног
полугодишта.

– Недељом се
одмарам, а суботом,
ако не изађем, одем
код другарице. Иначе
излазим у „Погон”
или „Крузер”.
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