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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Бити прав
Први члан Универзалне декларације о људским правима из
1948. године каже: „Сва људска бића рађају се слободна и
једнака у достојанству и правима”. Овај први свеобухватни
инструмент заштите људских
права био је повод да Генерална скупштина Уједињених нација, две године касније, 10.
децембар прогласи за Међународни дан људских права.
Декларација прокламује заједничке стандарде људских
права које треба да постигну
сви народи света и није била
правно обавезујућа, већ више
део међународног обичајног
права. Године 1968. одлучено
је да Декларација представља
обавезу за све чланице међународне заједнице и основ за даље донете правно обавезујуће
споразуме УН о људским правима, пре свих за Пакт о грађанским и политичким правима и Пакт о економским, социјалним и културним правима.
Заједно са Универзалном декларацијом о правима човека,
ова два документа чине Међународну повељу права.
Људ ска пра ва су основна
права која има свака особа,
стичу се рођењем, неотуђива
су и не де љива, својствена
свим људима, без обзира на
држављанство, пребивалиште,
пол, национално или етничко
порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус или физичко својство. Нека од њих су право на људско
достојанство, живот, слободу,
оснивање породице, право на
рад, здравствену заштиту, социјалну сигурност. Има и забрана: мучења, ропства, терања деце на рад...
Ово је теорија. Каква је
укљученост грађана и цивилног друштва у све ово? Хајде да
не дробимо о томе како се теорија у светској пракси спроводи, пођимо од себе. Запитајмо
се...
Да ли имам исти стартни однос према вишедеценијском
познанику и избеглици? Колико поштујем родну равноправност? Гајим ли предрасуде
према особама са инвалидитетом и са сметњама у развоју?
Да ли је Ром из краја ког виђам
сваки дан „онај ганци” или потенцијални другар? Јесу ли
особе другачијих сексуалних
склоности „они тамо педери и
лезбијке” или припадници
ЛГБТ популације, људи који
имају право да воле кога воле?
Кога ти волиш? Ма, шта кога
брига... Битно је да не мрзиш.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЉУДИ СЕ РАЂАЈУ СЛОБОДНИ И ЈЕДНАКИ
Циљ: стварање
модернијег друштва, у
којем сви имају право
на различитост
Све активности одвијају се
под заједничким слоганом
и визуелним идентитетом
Особе сa инвалидитетом данас чине
око 15 процената светске популације и
наилазе на бројне проблеме у свом свакодневном функционисању. Поводом
3. децембра – Међународног дана особа сa инвалидитетом, министарка за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања проф. др Дарија Кисић Тепавчевић посетила је Међуопштинску
организацију Савеза слепих Србије –
Панчево, чије су просторије обновљене уз подршку Министарства и Града
Панчева, где је истакла да сваког дана
сви морају да се боре за једнака права
свих грађана и живот без баријера.
У посети су били и помоћница министра у Сектору за заштиту особа са
инвалидитетом Биљана Барошевић,
Милан Стошић и Иванка Јовановић
из Националне организације особа са
инвалидитетом Србије (НООИС), као
и градоначелник Панчева Александар Стевановић.
Србија без баријера
Министарка је честитала особама са
инвалидитетом њихов дан и навела
да је обележавање 3. децембра од изузетног значаја за друштво у целини.
– Ово је дан када имамо прилику да
промовишемо права и могућности особа са инвалидитетом. То треба да радимо сваког дана у години, да се боримо

конкретним активностима, можемо да
учествујемо у стварању модернијег друштва, у којем сви имају једнака права,
али и право на различитост – рекла је
Дарија Кисић Тепавчевић.
Она је подсетила на то да је Министарство у сарадњи с НООИС-ом у јануару 2020. године покренуло кампању „Србија без баријера”, што није
само слоган, већ и циљ Министарства: све појединачне активности које се реализују ради унапређења положаја особа са инвалидитетом, као
што су постављање рампи на објектима јавне намене, реконструкција и
опремање објеката, обележавање

ОМ БУД СМАН: ПРЕД РА СУ ДЕ ОП ТЕ РЕ ЋУ ЈУ
Покрајински заштитник грађана –
омбудсман у саопштењу је навео
да се особе са инвалидитетом суочавају с неједнаким могућностима
у погледу образовања, запошљавања, здравствене и социјалне заштите, а да њихов свакодневни
живот оптерећују и многе предрасуде и стереотипи.
Зато је своју пажњу фокусирао
на рестрикције које се намећу с циљем ефикасне борбе против коронавируса и тим поводом је организовао видео-конференцију на којој
су представници установа социјалне заштите, независних институција, просветних установа и невладиних организација говорили о положају и проблемима особа са инвалидитетом. Учесници конференције су у неколико наврата нагласили
и истичемо да сви имамо једнака права и могућности. Ми смо пре свега ваши пријатељи, а онда и активни сарадници и партнери. У претходном
периоду смо показали како заједно,

да борба против пандемије не може бити ефикасна ако у њу, као
равноправни ученици, нису укључене и особе са инвалидитетом.
Покрајински омбудсман је потпуно свестан потребе да се ради
очувања живота и здравља грађана у кризним периодима посегне
за мерама којима се ограничавају
људска права, али наглашава да
та ограничења морају бити спроведена на најмање рестриктиван начин, као и да инвалидност никога
не осуђује на нижи квалитет живота и рестрикције у уживању Уставом зајемчених права. Покрајински омбудсман је подсетио на речи
из Универзалне декларације о
људским правима: „Сва људска
бића се рађају слободна и једнака
у достојанству и правима”.
значајних датума..., одвијају се под
заједничким слоганом и препознатљивим визуелним идентитетом. Како је рекла, Министарство ће наставити да омогућава остваривање

Поштанско сандуче.
Улица Мите Топаловића, ових дана
Снимила: Луна Кожан

грађанских, социјалних и других
права особама са инвалидитетом, уз
поштовање њиховог достојанства.
Подршка ће бити усмерена ка 33
савеза удружења који окупљају 522
локалне организације у Републици
Србији и ка 61 предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Дарија
Кисић Тепавчевић уручила је лаптоп
Међуопштинској организацији Савеза слепих Србије – Панчево.
Овом приликом градоначелник Панчева Александар Стевановић захвалио је Министарству на подршци у
адаптацији просторија и додао да ће
се и у наредном периоду радити на
подршци особама са инвалидитетом,
а Милан Стошић и Иванка Јовановић
из НООИС-а истакли су да је упркос
коронавирусу током ове године остварена одлична сарадња с Министарством: повећана је приступачност
објектима и уклањане су баријере, а
створен је и бољи правни оквир у вези са овом материјом.
Равноправно учешће
Заменица градоначелника Драгана Купрешанин и члан Градског већа задужен
за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић,
поводом обележавања важног датума,
одржали су састанак с представницима удружења особа са инвалидитетом
с територије града Панчева.
Драгана Купрешанин је изјавила:
– Панчево је један од градова који
годинама, континуирано, посебну пажњу посвећују особама са инвалидитетом и традиционално обележавају
3. децембар. Особе са инвалидитетом
у Панчеву представљају посебно осетљиву категорију становништва и суочавају се с бројним препрекама. Овај
дан јесте прилика да скренемо пажњу
на њих, односно да видимо шта смо
урадили у протеклих годину дана,
али и какви нас планови очекују у

УЖИ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ
ПРА ВА
Међународни дан особа са инвалидитетом установљен је 1992,
када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију којом се све земље позивају
на обележавање овог дана с намером да се подигне свест о положају особа са инвалидитетом у
политичком, друштвеном, економском и културном животу.
Циљ обележавања је да се особама са инвалидитетом омогући
једнако уживање људских права
и равноправно учешће у управљању друштвом у коме живе.
будућности. Зато смо и позвали представнике удружења како бисмо заједнички послали поруку да нас наше
различитости пре свега спајају, али и
да као индивидуе постајемо племенитији, а наш град богатији за додатне
људске вредности. Као одговорна локална самоуправа пружамо подршку
пројектима с циљем побољшања и
унапређења услова живота особа са
инвалидитетом. Ми на томе интензивно радимо, прилагођавамо услуге социјалне заштите њима, а све с циљем
равноправног учешћа особа са инвалидитетом у свим сферама друштва.
Ове године Град Панчево је за 14
пројеката односно програма удружења особа са инвалидитетом у области
социјалне
заштите
издвојио
3.880.000 динара. У Републици Србији живи 571.780, тј. осам одсто, грађанки и грађана који се могу сматрати особама са инвалидитетом. Према
подацима пописа становништва из
2011, од укупног броја особа са инвалидитетом, 58,2 одсто су жене.
С. Трајковић

НИШТА ОД КРЕДИТА ЗА ПРИОБАЉЕ

ЗАВРШЕНА ЈАВНА РАСПРАВА

Одлаже се уређење кеја

О домаћем
линијском превозу

Панчево је одустало од подизања кредита вредног
200 милиона динара који
је био намењен за израду
техничке документације и
извођење радова на уређењу приобаља Тамиша. Како је Министарство финансија тражило да због сузбијања коронавируса градови
и општине преузимају само
оне нове обавезе које су најнеопходније да би се одржала ликвидност буџета

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 11. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

тих локалних самоуправа,
наш град је одустао од овог
задужења.
Одлуку о задуживању за
уређење приобаља Град је
донео 4. марта, пред локалне изборе који су због
ковида 19 померени за јун.
У међувремену, Министарство финансија је своју препоруку донело 24.
марта, у време ванредног
стања.
Инвестиција намењена
уређењу тамишког кеја и
приобаља реке процењена
је на милијарду динара, а
планирано је да се одвија у
више фаза у наредним годинама. За задуживање у
следећој години биће неопходна сагласност Министарства финансија. С. Т.

Завршена је јавна
расправа
Градске управе
о Нацрту одлуке
о домаћем линијском превозу
путника на територији града
Панчева. Њоме
се уређују услови и начин организовања и обављања домаћег линијског превоза
путника, начин регистрације и овере реда вожње за
градски и приградски превоз, као и друга питања од
значаја за јавни превоз
путника.
Градски и приградски
превоз путника је кому-

нална делатност од општег
интереса, која обухвата
превоз путника аутобусима, обезбеђивање места за
њихово укрцавање и искрцавање на стајалиштима,
под једнаким условима доступним свим корисницима превозних услуга, које
се наплаћују.
С. Т.
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ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

У ПАНЧЕВУ И ДАЉЕ КРИТИЧНО

Завод „Панчевац”
први у свему

И даље имамо
највише заражених
после Новог Сада

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
ти па у Вој во ди ни, кон стантно ради на проширењу богатог спектра својих
услуга, због чијег квалитета је већ постао непревазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Настављајући мисију да
по ста не пр ва при ват на
клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни
тим, па су се сада у њему
нашли и неки од најцење ни јих струч ња ка из
Клиничког центра Србије,
Опште болнице Панчево
и са Института „Дедиње”
у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”

Отворена још једна
ковид амбуланта
Прошлонедељни редови и вишечасовно чекање великог броја грађана испред ковид амбуланте у Змај Јовиној улици утицали су на то да Градски штаб
за ванредне ситуације, с командантом Александром Стевановићем на челу, донесе одлуку да се на територији нашег града отвори још једна ковид амбуланта.
Тако од суботе, 5. децембра,
и амбуланта „Доњи град”, која
се налази у Улици Жарка Зрењанина број 41, прима искључи во па ци јен те ко ји има ју
симптоме обољења ковид 19.
Радно време амбуланте је од 8
до 20 сати, а бројеви телефона
су 013/348-866, 062/807-30-48
и 064/893-13-20.

Измене у селима
Због новонасталих околности
дошло је до редуковања рада
амбуланти у селима, па тако
сада амбуланте у Брестовцу и
Глогоњу раде до 14 сати, а након тог времена пацијенти из
та два се ла мо гу да оба ве
прегледe у Омољици и Јабуци,
у амбулантама чије је радно
време од 7 до 20 сати. Амбуланта у Иванову неће радити
до даљег.
Пацијенти који су се лечили
у амбуланти „Доњи град” од
сада ће то моћи да чине у амбуланти „Центар 2”, која се налази у Улици Милоша Обреновића 4. Контакт-телефони те
амбуланте су 013/345-077 и
062/807-30-33.
Амбуланта у Змај Јовиној и
даље остаје тријажна амбулан-

та за пацијенте с ковидом 19, с
комплетном дијагностиком односно рендгеном и лабораторијом и радиће 24 сата.

Могућа стабилизација
Институт за јавно здравље Војводине ситуацију у нашем граду, када је реч о коронавирусу,
оцењује као критичну. У извештају Института од среде, 9.
децембра, истиче се да је критично и у Зрењанину, Kикинди,
Сомбору, Суботици и Сремској
Митровици, док је у остатку
Војводине епидемиолошка ситуација, како је наведено, „ванредна, с могућом тенденцијом
стабилизације на високим нивоима у наредном периоду”.
„У овом тренутку број регистрованих активних случајева

ЛОН ЧАР: „ВАК ЦИ НЕ У АПРИ ЛУ”
Министар здравља Златибор
Лончар изјавио је у среду, 9.
децембра, да здравствени
систем Србије није колабирао и нагласио да се лекари
и медицинске сестре боре
„врхунском снагом”.
Лончар је у Јутарњем
дневнику РТС-а рекао да Србија прима на лечење „убедљиво највише пацијената
од свих земаља у региону, а
можда и у Европи” и навео
да је од отварања нове
ковид болнице у Батајници

тамо смештено већ 400
пацијената.
Лончар је изјавио да ће
„праве вакцинације” најраније бити од априла идуће
године и додао да ће до краја ове или почетком наредне
године у Србију стићи мања
количина вакцина. Министар је поновио апел грађанима да се уздрже од контаката и рекао како се
размишља о мерама за људе који желе да из иностранства дођу за празнике.

АПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА

МИНИСТАР МАЛИ ОБЕЋАО

Дајте крв
Црвени крст Панчево апелује на грађане да се одазову
акцијама добровољног давалаштва крви, пошто су залихе
ове драгоцене течности смањене због актуелне ситуације.
У Црвеном крсту истичу
да се приликом акција добровољног давалаштва појачано примењују све мере заштите од коронавирусa. Ако
сте здрави и имате између
18 и 65 година, крв можете
дати сваке среде, од 9 до 12
сати, у просторијама Црвеног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15. За прикупљање крви задужен је војвођански Завод за трансфузију.
Д. К.

Помоћ пензионерима
18. децембра
Министар финансија Синиша
Мали изјавио је да ће 18. децембра свим пензионерима у
Србији бити уплаћено по 5.000
динара једнократне помоћи.
Мали је прецизирао да ће
помоћ добити 1,7 милиона пензионера, додавши и то да предлог буџета за 2021. годину има
две најважније компоненте:
предвиђа никад већа улагања
у развојне пројекте и има изра зи то со ци јал ни ка рак тер
усмерен на повећање животног стандарда грађана.
Министар је истакао да ће
од 1. јануара, упркос ситуацији с коронавирусом, бити повећане плате у јавном сектору,
и то здравственим радницима
за пет одсто, а осталима 3,5
одсто и још 1,5 одсто од 1.
априла. Такође, Мали је обећао да ће од 1. јануара пензије
бити повећане за 5,9 одсто, а
минимална цена рада за 6,6
одсто.
Д. К.

у АП Војводини је 37.765. Институт процењује да је тај број
да ле ко ве ћи. Нај ве ћи број

стриктно придржавају свих мера предострожности и упутстава надлежних епидемиолошких

КО МЕ ДА СЕ ЈА ВИ ТЕ АКО ИМА ТЕ ТЕ ГО БЕ
У Дому здравља наглашавају да пацијенти који осећају тегобе у виду повишене тем пе ра ту ре, ка шља,
губитка чула укуса и мириса, не треба одмах да одлазе у ковид амбуланту, већ
најпре морају да се јаве теле фо ном свом иза бра ном
ле ка ру, ко ји ће од ре ди ти
даљи ток лечења.
Потребно је најпре позвати фиксни или мобилни број

амбуланте у којој се лечите
(бројеви се могу наћи на сајту Дома здравља Панчево),
како бисте добили службени
број свог изабраног лекара.
Изабрани лекар на основу ваших симптома одређује
даљи ток лечења, формира
упуте за лабораторију и
рендген и по добијању резултата најављује вас ковид
амбуланти уколико процени
да за тим има потребе.

Институт апелује на грађане
Војводине да се понашају одговорно и препоручује да се

служби како би се умањиле последице тренда раста броја оболелих и омогућило функционисање здравственог система.
У ковид болници у Панчеву
у среду, 9. децембра, било је
смештено укупно 248 пацијената, од којих је 220 с територије јужног Баната, 27 из Београда и један из остатка Србије. У болници наводе да је ситуација изузетно тешка и да забрињава то што је све више заражених међу лекарима и медицинским сестрама. Засад се
особље пребацује на испомоћ
из такозване зелене зоне, односно хируршког блока, па пацијенти који се лече од ковида
19 не трпе.
Д. Кожан

ЦРНА ХРОНИКА

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ

регистрованих активних случајева је у Новом Саду (11.235),
потом следе Панчево с више
од 3.900, Зрењанин и Суботица с ви ше од 2.300, по том
Kикинда и Бачка Паланка с
више од 1.300, Сремска Митровица с више од 1.000 и Врбас с више од 900 регистрованих активних случајева. Здравствени систем је и даље у изузетно тешкој ситуацији. Запослени у здравству улажу максималне напоре да одрже функционисање система”, пише у
извештају Института.

Будите одговорни

Човек убоден ножем
Четрдесетогодишњи Саша
Ј. затечен је у понедељак, 7.
децембра, у вечерњим сатима, испред своје куће у Улици Максима Горког, са убодном раном на стомаку.
Како незванично сазнајемо, човек је изјавио да га је
у Улици Жарка Зрењанина
напао и ножем повредио извесни М. Ј., стар 35 година.
Полиција је реаговала по
пријави и М. Ј. је одведен у
полицијску станицу како би
дао изјаву.
Тужилаштво је наложило
истрагу како би се утврдиле
све околности овог догађаја.
Д. К.

Извлачење у трећем
кругу у суботу
Треће извлачења добитника у
оквиру наградне игре „Узми
рачун и победи 2020” биће приређено у суботу, 12. децембра,
у 17.55, уз директан пренос на
Првом програму РТС-а.
У претходна два извлачења,
28. новембра и 5. децембра, извучени су добитници двају станова и десет аутомобила. До
почетка другог круга грађани
су послали скоро 3,9 милиона
коверти. Још један двособан
стан у Београду и пет аутомобила марке „фијат 500 Л” биће
подељени ове суботе.
До краја првог циклуса такмичења одржаће се још два
извлачења: 19. и 26. децембра. Планирано је да се почетком 2021. организује други круг наградне игре, са шест
додатних извлачења у којима
ће право учешћа имати све
коверте које су пристигле у
првом кругу.
Д. К.

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 хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.

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

Цена: 4.000 дин.
Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
У Заводу ће ускоро поимају прилику да суботом
ура де ул тра звуч ни пре - чети да се проводи и амглед абдомена и мале кар- булантна хирургија, а све
лице, који обавља радио- интервенције, као и долог др Жељка Ковачевић датне хируршке и консулиз Кли нич ког цен тра тативне прегледе обављаће др Горан Додевски, спеСрбије.
Такође суботом, заин- цијалиста абдоминалне хитересовани могу да ураде рургије из Опште болнице
и све врсте ултразвучних Панчево.
Због свега овога не чуди
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панче- чињеница да све већи број
вац” радити и преглед сон- Панчевки и Панчеваца бидом преко једњака (ТЕЕ). ра Завод „Панчевац”, поИ за ове услуге ангажо- себно онда када је неопван је један од водећих ходно урадити прегледе и
стручњака у тој области – анализе на једном месту и
dr sc. med. Слободан То- добити резултате што пре.
мић, кар ди о лог, док тор С тим у вези, треба подсемедицинских наука и ма- тити и на то да се у Завогистар кардиологије са Ин- ду, примера ради, све врсте лекарских уверења изститута „Дедиње”.
Суботом специјалистич- дају за максимално два
сата.
ке ОРЛ пре И овог мегледе ради др
сеца су у ЗаГоран Митевводу за клијенски из панчете осмишљени
вач ке Оп ште Телефон за
и нови пакети
болнице, ендо- информације:
услуга по изукринолошке
013/21-90-900
зет но по вољ др Гор да на
ним ценама, а
Ве љо вић, та кође из Опште болнице. више о томе, као и о доЗа прегледе из области датним погодностима когинекологије задужена је је остварују сви који поседр Весна Новичић Ђоно- дују лојалти картице Аутовић из Дома здравља Па- центра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама
лилула.
Као што је већ нагла- нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО

4

ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

Епидемијска криза је много једноставнија од финансијске, како за разумевање, тако и за управљање. Зашто се
онда греши? Узмимо пример који је, претпостављам,
свима познат. Човек који оболи од грипа не одлежи, рецимо, три дана, већ реши да болест прележи на ногама,
па болује више недеља и ризикује дугорочне здравствене последице. Могуће је да не може да одлежи јер нема
стално запослење и стога накнаду за боловање или не
жели да му измакне нека добит – не мора да буде новчана. Друштво је у сличном положају кад избије епидемија. Како је реч о привременој појави јер ће се произвести
вакцина, потребно је смањити активности које шире
епидемију… Шта са изгубљеном добити? Како је обустављање одређених активности неопходно да би се водила
брига о јавном здрављу, требало би да сви који ће имати
штету буду осигурани. Уколико неки не раде зато да
други не би оболели, требало би да је јасно да је потребно да сви буду надокнађени из јавних, дакле наших
средстава за губитке које сносе. То се, наравно, односи и
на оне који немају стална запослења и због тога не могу
да користе боловања или накнаде за незапослене.
(Новинар Владимир Глигоров, „Нови магазин”, 7.
децембар)
* * *
У време рађања идеје о Алану Форду већ је постојала
франшиза о Џејмсу Бонду. Два Бонда нису ником била
потребна, јер је филм јачи медиј од стрипа. Идеја је била да се створи нешто супротно – седмочлана ТНТ група тајних агената у којој су: Дебели шеф, Број 1, Јеремија, Сир Оливер, Грумф, Боб Рок, Алан Форд. Први
број с петнаест хиљада продатих примерака био је разочарање за издаваче, да би у епизоди у којој се први пут
појавио Суперхик – који краде од сиромашних, а даје
богатима – тираж скочио на сто хиљада. Овај стрип и
данас је једнако занимљив услед актуелне друштвенополитичке ситуације, па га многи доживљавају готово
пророчки. Тромб, главни негативац раних епизода, дебељко је с манијакалним намерама да уништи свет, а ту
је и Антисептик, који жели да отрује свет, због чега су
се у „Алану Форду” појавиле и маске за лице.
(Ко лек ци о нар стри по ва Рок Гла ван, „Да нас”, 2.
децембар)
* * *

Петак, 11. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОЈЕКАТ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА

РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ УЛИЦА
Један од најважнијих
циљева решавање
питања имовине
Радови на рехабилитацији улица у Омољици одвијају се планираном динамиком, рекла је
3. децембра градска менаџерка Маја Витман приликом посете Омољици, где се изводе
радови на основу пројекта јавно-приватног партнерства за
које је Град Панчево определио средства за ову годину.
Градска менаџерка је казала да је ово дуго очекиван пројекат, да ће на овај начин грађа ни по сле ви ше де це ни ја
доби ти ас фалт и нор мал не
услове за живот какве заслужују, и додала:
– У Омољици се изводе радови у Улици Жикице Јовановића Шпанца, а претходно су
за вр ше ни у Про ле тер ској и
Авалској, као и у улицама Десанке Максимовић и Јосифа
Панчића. Остала нам је још
Задружна улица, која је у процесу преноса начина коришћења. Напоменула бих да смо се
за потребе радова и стварања
бољих животних могућности
за грађане, али и за потребе
инвестиција, претходних година бавили и решавањем питања имовине, експропријације, уписом улица, те променом
намена и начина њиховог коришћења у граду и насељеним

местима. Поменула сам решавање питања имовине као важан фактор за стварање законских могућности за радове, јер је ова област, нажалост,
прилично неуређена и то нам
је био један од најважнијих

обавезу има и редовно одржавање путева и улица у граду,
што је са да про ши ре но
усвојеном одлуком да управљач управља и свим путевима и ули ца ма у на се ље ним
местима. То до сада није био

циљева. Донели смо планове
детаљне регулације за сва насељена места и створили технички основ и могућност да
можемо данас и да изводимо
овакве радове.
Пројектом јавно-приватног
партнерства предвиђено је да
при ва тан парт нер као сво ју

случај, а јавна комунална предузећа и месне заједнице нису могли да уређују путеве због
ограниче них фи нан сиј ских
сред ста ва
и
тех нич ких
могућности.
– Јавно-приватно партнерство за уређење путева конципирано је на основу Закона о

путевима. То значи да се не
ради реконструкција, већ рехабилитација постојеће коловозне конструкције на основу
пројекта у коме се водило рачуна о саобраћају и саобраћајној сигнализацији, као и техничком опису и попису радова. У Омољици ће бити изведено нешто више од 2,5 километара путева. Пројектом јавно-приватног партнерства извођаче смо увели у посао за редовно одржавање и рехабилитацију у септембру. До сада смо
урадили све што је требало у
Глогоњу, Банатском Брестовцу
и Старчеву. Данас завршавамо
радове у Омољици – изјавила
је Маја Витман.
Она је подвукла да се Град
бавио и уређењем путне инфраструктуре у Панчеву и да
се настојало да се раде најфреквентније улице, и то према
захтевима месних заједница и
на основу добре сарадње коју
имају с Градом.
– У обзир смо узели оне улице на које су се грађани највише жалили. Тако су радови
изведени и у МЗ Горњи град,
на Миси, на Тесли и на Котежу, а тренутно се изводе у Војловици и на Стрелишту – рекла
је градска менаџерка.
На крају је најавила да ће се
надлежни трудити да наредне
године рехабилитују што већи
број улица, чиме ће оправдати
указано поверење грађана.

НОВА ПРАВИЛА О ЗАПОШЉАВАЊУ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Изнивелисати број запослених
Да ли ће бити
решена структурна
неравнотежа?

* * *
Налазимо се на брисаном простору, између света који
је доминација ниже људске природе довела до руба
пропасти и непознатог света који ће уследити. Брисан
простор му иде у сусрет. Ми не стојимо насупрот природи. Ми смо њен део и као судионици биосфере, део
планете Земље. Свака промена на њој и наша је промена. Не ради се данас више о питањима нације, економије или цивилизације. Ради се о питањима која се тичу људске врсте. Имамо прилику да се или освестимо
као врста, сој и заузмемо своје мјесто у живућој целини, или да нестанемо, заједно с још многим другима
које ћемо повући са собом.
(Музичар Дарко Рундек, „Ал Џазира Балканс”, 6.
децембар)
* * *
Џеја сам упознао пре неколико година на Дорћолу у
једном кафићу кад сам хтео да му понудим улогу за
филм. Питао сам га да ли је расположен да учествује и
рекао да ћу му послати сценарио да прочита. Питао ме
је како се зове сценарио, одговорио сам: „Викенд са ћалетом”. Кад је чуо назив, узвратио је: „Види, играм, не
морам ни да га читам пошто сам ја одрастао без ћалета”. Много тога о Џеју сазнао сам током сарадње на
филму, између осталог и да је једно време провео у дому, а да га је одатле избавила његова учитељица из
основне школе којој је било жао да тамо остане. То ме
је заиста дирнуло. Он је живео код ње у стану две године и, да се то није десило, јасно је да би завршио на улици. Постоји природна веза између Џеја и Марадоне.
Кад смо причали, он као да је имао неке антене на себи.
Стално је хватао неке звукове, претварао их у музику,
певушио, играо. И Џеј и Марадона су људи с посебном
врстом божанског додира и харизме. Ја не знам никог
ко Џеја мрзи. Успешни људи имају и пријатеље и непријатеље. Џеј не. Он је као неки Петар Пан. Али тај божански дар има своје наличје. Такви људи све лепо поделе са свима и поклањају другим људима, а у њима
остане само туга, која их убије на крају.
(Редитељ Мирослав Момчиловић, „Данас”, 8. децембар – In memoriam Џеј Рамадановски)

Измене закона о буџетском систему предвиђају да се од следеће године за запослење у јавном сектору неће чекати зелено светло Владе. Попуштање забране запошљавања у јавном
сектору разматрано је на скупштинском Одбору за финансије.
До радне књижице и сталног посла у државним предузећима и установама од 1. јануара 2021. године ићи ће се
краћим путем, али не без препрека. Запошљавање ће после
седам година бити лакше, али
с новим ограничењем – број
новозапослених не сме да буде
већи од 70 одсто укупног броја

оних који су престали да раде
у претходној години. Министар
финансија Синиша Мали изјавио је да је „жеља била да се
систем не олабави, него да се
на неки начин уреди тако да не
треба сваки запослени или новозапослени да иде на комисију за запошљавање Владе, већ
да се одговорност пренесе на
институције које запошљавају”.
Како то изгледа „на терену”,
добро ослика ва ситуација у
„Електропривреди Србије”, где
је више од 25.500 запослених.
Иако стручњаци процењују да
је десети део њих вишак, из тог
предузећа кажу да им недостаје квалификована радна снага.
– Када се појави група квалитетних монтера или рудара
који желе да раде у ЕПС-у, имамо проблем да их запослимо и

они, да би обезбедили егзистенцију, оду на другу страну.
Мислим да ће ова мера дати
могућност да изнивелишемо
број запослених и да решимо
про блем – ка же ди рек тор
ЕПС-а Милорад Грчић.
Светска банка одлуку Владе
оцењује као „корак ка решењу
проблема”. Ипак, Фискални савет упозорава да се проблем
неће решити. Никола Алтипармаков, члан тог тела, сматра
да постоји „ризик да ћемо поново имати запошљавање у погрешним секторима, да и даље
нећемо решити те структурне
неравнотеже”, и додаје:
– Докле год немамо техничке анализе, укључујући и тај
централни регистар да знамо
ко су тих пола милиона запослених у јавном сектору, на

којим позицијама, уз које квалификације, ми не можемо да
спроведемо ни суштинску реформу платних разреда ни рационализацију јавне управе.
Срђан Свирчев из Светске
банке наглашава да „оно што
треба радити у наредном периоду јесте да се актуелна систематизација коју имају корисници буџетских средстава унапреди” тако да даје праву слику о
стварним потребама о броју запослених у складу с мандатом
институције. Према његовим
речима, оно у чему Светска банка помаже јесте да нови систем
за планирање кадра и запошљавање буде усвојен најкасније до
2023, до када би требало да важе нова правила о запошљавању у јавном сектору, која ступају на снагу 1. јануара.

О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Јачање инфраструктуре здравства
Приоритети
економска и
развојна политика
Покрајинска влада је на седни ци одр жа ној 7. де цем бра
усвојила Предлог покрајинске
скупштинске одлуке о буџету
АП Војводине за 2021. годину, којим се обим покрајинског буџета утврђује у висини
од 75,2 милијарде динара. Фискални дефицит пројектован
је у износу од 2,4 милијарде
динара, односно 3,4 одсто укупних прихода.
У саопштењу Покрајинске
владе стоји да пројектовани буџет за 2021. годину показује да
су њени приоритети економска и развојна политика, заштита животне средине, култура и информисање, пољопривреда и рурални развој, као и
здравство. Буџетом за наредну
годину за капитална улагања
предвиђа се 15,1 милијарда
динара.
Међу најзначајнијим новим
улагањима у 2021. години јесу
обнова и изградња објеката у
окви ру ком плек са До ма за

душевно оболела лица у Чуругу, изградња аутоматског система одбране од града и објекта
Студентског културног центра
у Новом Саду и Дома културе у
Равном Селу. У новој буџетској
години предвиђена су издвајања за започете важне пројекте,
као што су „Каменица 3”, пречистачи отпадних вода у Бачкој Тополи и Малом Иђошу...
Биће настављена улагања у
јачање инфраструктуре здравства, на бав ка са ни тет ских,

дијализних и осталих возила
за потребе здравственог система, реконструкција Народног
позоришта у Суботици, а улагаће се и у инфраструктуру и
опремање образовних установа, те у заштиту културног насле ђа Срем ских Кар ло ва ца.
Средства су обезбеђена и за наставак мера демографске и социјалне политике, аграрни и
рурални развој, ширење туристичког потенцијала и за подстицаје развоју предузетништва.

У новом буџету планирана
су средства за шири делокруг
рада Фонда за избегла, прогнана и расељена лица АП Војводине, који прераста у Фонд
за избегла, расељена лица и за
сарадњу у региону.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ЕНЕРГЕТСКА СТАБИЛНОСТ И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОЛИКА ЈЕ ЦЕНА ЧИСТОГ ВАЗДУХА
Ветар је привремено
решење
Инвестиције у енергетски
сектор су излаз за
еколошке проблеме
Државни врх Србије је одлучан у намери да се побољша живот у Србији и
стога је, поред економског плана развоја, истрасиран и пут заштите животне
средине и здравља људи. Према државном еколошком плану, поред пречишћавања отпадних вода и развоја
зелене економије и обновљивих извора енергије, нова Влада Републике Србије одредила је као приоритет спровођење мерa како би се знатно смањило емитовање опасних и загађујућих материја у ваздух. У складу с тим,
када је реч о заштити животне средине, 2021. године биће улагано у изградњу нових регионалних система за
управљање отпадом у осам јединица
локалне самоуправе, као и 200 милиона евра у изградњу нових постројења
за прераду отпадних вода и канализационе мреже у 28 јединица локалне
самоуправе. Такође, држава ће платити замену постојећих котларница
са чврстог горива на еколошки прихватљива у Крагујевцу, а биће издвојено и 30 милиона евра за спровођење
пројекта „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза пет” и
20 милиона евра за „Пројекат енергетске ефикасности у објектима јавне
намене”.
Новац је обезбеђен и намера је јасна – све мора да се промени из корена, јер је угрожено здравље грађана,
последњих недеља нарочито.
Високе вредности различитих опасних и штетних материја биле су присутне у готово сваком насељу. Обарани су светски рекорди када је реч о
присуству отрова у градовима. Како
то обично бива у оваквим ситуацијама, стручњаци су саветовали грађанима да избегавају отворен простор и
да излазе из својих домова само уколико је то неопходно. На сву срећу, у
појединим деловима Србије уследило је ветровито време, па су под јаким налетима кошаве честице чађи,
прашкасте материје, сумпор, азотни
оксиди и угљоводоници раздувани из
градова и села. Тренутно је боље, али
проблем је што ће савезник грађана
једног тренутка стати, па ће поново
отрови бити део наше свакодневице.

Да је ствар озбиљна, потврђује и
овогодишњи извештај Агенције за заштиту животне средине о квалитету
амбијенталног ваздуха у Србији. Поново су, као десет година уназад, индивидуална ложишта на чврста горива, термоенергетски блокови у Костолцу и Обреновцу, као и индустријски комплекси у Бору, Смедереву и

је реч о појединачним резултатима,
највећи загађивач у Србији је „Костолац Б”, упркос томе што је „Електропривреда Србије” уложила 130 милиона у опрему за одсумпоравање димних гасова, која је званично пуштена
у рад већ 2017. године. На другом месту је ТЕ „Никола Тесла” Б1 и Б2, одакле је емитовано 78.837 тона СО2.

је да је Србија у последњих шест година у системе за одсумпоравање димних гасова уложила више од 400 милиона евра и да улажемо велике напоре како бисмо се приближили стандардима ЕУ и усагласили своје регулативе с Поглављем 27. Том приликом она је истакла да ми не можемо
без индустрије, али можемо да сма-

Панчеву означени као највећи загађивачи, а надлежни су најавили да ће
у наредних пет година еколошка слика бити потпуно другачија.

Да подсетимо, Србија је чланица
Енергетске заједнице и стога смо се
обавезали да ћемо до 2018. смањити
загађење из термоелектрана у складу
с прописима ЕУ. Међутим, иако смо
сачинили Национални план за смањење емисија, нисмо испоштовали
своје укупне граничне вредности емисија на нивоу државе ни за 2018. ни
за 2019. годину. И то је за ЕУ проблем.
Месец дана након пацке из Брисела држава предузима конкретну меру. Почетком децембра, у складу с
преузетим обавезама, почела је изградња постројења за одсумпоравање
димних гасова у Термоелектрани „Никола Тесла Б”. Приликом полагања
камена темељца за ново еколошко постројење Ирена Вујовић, министарка
за заштиту животне средине, истакла

њимо њене негативне утицаје на животну средину и да улагањем у овакве
пројекте, применом најсавременије
опреме и технологије, улажемо у заштиту животне средине и подижемо
квалитет здравља и живота грађана.

У чему је проблем
Поред наших стручњака, узроцима загађења ваздуха у Србији бавиле су се
и европске стручне комисије, па је на
адресу Владе Србије стигло упозорење званичника ЕУ, Енергетске заједнице, да наша држава мора да усклади рад термоелектрана на угаљ с Директивом о великим ложиштима ЕУ,
јер су емисије сумпор-диоксида из
термоелектрана биле шест пута више
него што је то дозвољено нашим Националним планом за смањење емисија који је Србија доставила Секретаријату Енергетске заједнице. Када

Касне енергетски пројекти
Ствар је јасна, енергетика је највећи
узрочник загађења у Србији. Разлози
неуспеха енергетске политике у Србији су бројни. У њих спадају ниска
енергетска ефикасност у домаћинствима, због чега се троши много више енергије него што је потребно, као
и недостатак подстицајних мера за
грађане за прелазак на еколошки и
економски прихватљива горива и унапређење енергетске ефикасности кућа и станова. Струка истиче да је је-

дан од разлога и неодрживи и тржишно неутемељени систем подстицаја
за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора.
У Министарству рударства и енергетике кажу да је у претходном периоду очигледно било проблема с реализацијом многих пројеката у ЕПС-у,
односно кашњења, али да ће у наредном периоду инсистирати не само да
се сви пројекти брже реализују него
ће дефинисати и приоритете у области зелене декарбонизоване енергије. Истичу да ће реализација тренутних пројеката смањити емисију сумпор-диоксида на свега трећину од
пројектоване. Према Националном
акционом плану, циљ је био да се достигне 27 одсто учешћа обновљивих
извора енергије у финалној потрошњи енергије у 2020. години, а до
2018, до када постоје последњи званични подаци, постигнуто је 20,32
одсто. Разлог за одступање од планираних циљева последица је заостајања у сектору електричне енергије, пре
свега због кашњења реализације пројеката изградње великих хидроелектрана које су биле предвиђене Стратегијом развоја енергетике Србије за
период до 2025. године, с пројекцијама до 2030. године.
Србији је струја потребна и неопходно је изградити нове енергетске
блокове у наредном периоду. Угаљ је
наш ресурс и тренутно је захваљујући
њему цена струје нижа него свуда у
Европи. На ову карту можемо да играмо још неко време и то ће морати да
се мења. Зашто? У прилог томе, једна
вест која открива много: румунски министар економије, енергије и пословног окружења Вирђил Попеску изјавио је да Румунија више неће градити
нове термоелектране на угаљ. Наиме,
отказан је пројекат за изградњу заменског блока од 600 MW у Термоелектрани „Ровинари”, а разлог је веома
једноставан – неисплативост. Накнада за емитован угљен-диоксид која се
мора платити у ЕУ виша је од 27 евра
по тони, па су стога наши суседи израчунали да би изградња новог енергетског система била потпуни промашај.
Како ствари стоје, сва је прилика
да ће Влада Републикe Србије морати да пресече и да своју производњу
електричне енергије преусмери на гасне електране, а то има своју цену. О
идејама САНУ да Влада Србије узме
у разматрање и изградњу нуклеарне
електране – неком другом приликом.

САРАДЊА УЕФА И КОМПАНИЈЕ „ГАСПРОМ”

Изграђен фудбалски терен за децу у Баваништу
За здравије детињство

здрав живот и да верује у значај фудбалског развоја међу децом.
– Надамо се да ће подршка путем
пројекта „Filed in a Box” младима пружити прилику да постану део фудбалске заједнице – рекао је Алексеј Милер.

Спорт враћа наду у живот
Компанија „Гаспром”, већински власник Нафтне индустрије Србије, дугогодишњи је партнер и генерални
спонзор УЕФА Лиге шампиона. Ова
компанија позната је по својим донаторским акцијама широм света, а једна од њих обухвата развој и афирмацију спорта у мањим срединама, па
је тако изграђен терен за преко хиљаду деце у Баваништу. Мештани тог
села добили су у трајно власништво
терен какав имају малишани у фудбалски развијеним земљама. У оквиру примопредаје, на новом игралишту је одржана пријатељска утакмица мешовитих тимова (дечаци и девојчице) који учествују у лиги „Football Friends”.
Локална хуманитарна организација „Football Friends”, партнер глобалне непрофитне мреже „Streefootballworld”, помогла је у проналажењу одговарајуће локације, а иницијативу је
подржала Фондација УЕФА за децу,
тако да је у дворишту баваништанске
Основне школе „Бора Радић” направљен терен по принципу „Filed in a
Box”. Уједно, организација „Football
Friends” биће задужена за одржавање
терена и координацију тренинга с циљем обезбеђивања најбољег фудбалског образовања за децу.

Дугогодишње пријатељство
Поводом свечаног отварања терена
у Ба ва ни шту пред сед ник УЕ ФА и

Играј фудбал!

ФУД БАЛ ЗА ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО
„Гаспром” је друштвено одговорна
компанија која спроводи велики
број програма с циљем да се унапреди живот широм планете. Један
од њих је и „Фудбал за пријатељство”, који „Гаспром” спроводи од
2013. Програм укључује низ спортских и едукативних догађаја који
предсе да ва ју ћи од бо ра фон да ци је
Александер Чеферин упутио је писмо
захвалности у коме је поздравио одлуку компаније „Гаспром” да се придружи покрету „Football for Good”.
„Заједно ћемо радити на побољшању услова живота деце и пружати
им подршку посредством фудбала.
Данас, више него икада, током ове

се одржавају у различитим земљама широм света ради промоције
здравог и активног начина живота,
као и неговања односа поштовања
према другим културама. Током
протеклих седам сезона окупио је
више од 6.000 учесника, стекавши
преко пет милиона присталица.
здравствене кризе, важно је да се деци омогући да се редовно баве физичким активностима и да им се врати нада и позитиван дух”, стоји у писму председника УЕФА.
Алексеј Милер, председник Управног одбора компаније „Гаспром”, тим
поводом је изјавио да компанија „Гаспром” подржава спорт за младе и

Да подсетимо, иста таква травната
борилишта налазе се у Мадриду, Мрагову на североистоку Пољске, у Африци у Кејптауну итд. Фондација УЕФА
за децу од 2015. гради овакве терене
широм света са идејом да дечацима
и девојчицама омогућу да тренирају
и да се друже на потпуно функционалном вештачком фудбалском терену. Систем је еколошки одржив и брзо се поставља.
Промовишући овај пројекат, Фондација УЕФА за децу жели да побољша живот младих и удахне нови живот у угрожене заједнице. Пружајући
могућности за играње фудбала, фондација настоји да промовише здравље деце и подржи њихов лични развој,
док им усађује вредности фудбала,
као што су поштовање и тимски дух.
Фондација УЕФА за децу користи фудбал као одскочну даску за оснаживање малишана широм света. То се постиже реализацијом спортских и образовних пројеката који деци пружају
безбедну средину за учење и игру, чији је крајњи циљ унапређење њихових животних могућности.
Од 2015. године организација је подржала 275 пројеката у 109 земаља
на шест континената. То је допринело развоју скоро 1,2 милиона деце, с
обзиром на то да су импресивна 32

ФОН ДА ЦИ ЈА УЕ ФА
Већ годинама управљачко тело
европског фудбала подржава
иницијативе и програме који помажу деци у тешким околностима, радећи с бројним различитим партнерима на развоју пројеката у Европи и шире. Желећи да
појача своје активности и усмери
их на одговарајући начин, УЕФА
је одлучила да оснује независну
фондацију која користи спорт за
подршку хуманитарним пројектима повезаним с дечјим правима
у областима као што су здравство, образовање и интеграција.
Циљ фондација је да помогне деци и заштити њихова права. Они
сматрају да спорт, а посебно фудбал, може пружити подршку у
областима здравства и образовања деце и омогућити промоцију
приступа спортским активностима, олакшавање личног развоја
деце и подстицање интеграције
мањина.
фудбалска игралишта саграђена по
читавом свету.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
ХИ Т НА ПО МО Ћ

Ментална неравнотежа
руши имунитет
помоћних Т-ћелија постала
је веома слаба на стимулусе
који треба да их побуде.
Следе потом стотине истраживања која откривају разорне последице изложености
краткотрајном или хроничном стресу који оштећује све
елементе имунитета. Како то
обично бива, године и хроничне болести постају још већи терет за одбрамбене снаге
организма. Старија популација је веома рањива и на благу депресију уколико она дуПише:
го траје. Примери овога су
др Мирослав Тепшић
ситуације бриге о другој особи с деменцијом, из чега се
Рекло би се да сачувати мен- по правилу развија депресија
тално здравље и позитиван и нарушен имунитет. Послестав у атмосфери страха, за- дице по имунитет постају вибринутости и стреса коју до- дљиве и две године после преноси актуелна епидемија по- станка стреса, па није тешко
стаје истовремено и веома те- извести закључке шта то знажак и неопходан услов у бор- чи за један организам који је
би против ове пошасти. Ра- већ начет неком хроничном
них осамдесетих година про- болешћу. И овај пут главна
шлог века веома важна истра- жртва постају Т-ћелије имуног одговора,
жи ва ња
на
то ли ко нео п живо ти ња ма
ходне у креискренула су парању одговора
жњу на повезала на вирусе
ност стреса и
Опрез
– ДА, те
и бактерије.
ин фек ци је и
– ДА,
Могли битиме су поста- превенција
смо да набрављени темељи пријатељска и
ја мо мно го научне дисцибројне примеплине психо- емоционална
– ДА, ре нарушеног
неуроимуноло- подршка
гије. Убрзо су паника
– НЕ, здравља и имуни те та ка да
и студенти ме– НЕ! дође до мендицине поста- страх
талне неравноли пред мет
проучавања и није више би- теже. Сви ти примери довели
ло велико изненађење када би нас до готово истоветног
се показало да овој попула- закључка. Данас је потребно
цији опада имунитет у време можда више него икада сачутродневног интензивног стре- вати здрав разум и став да
са проузрокованог полагањем нам страх и осећање животне угрожености не могу
ис пи та. Стрес и
никако бити савезници
пад иму ни те та
у борби против коимали су веома
вида. И зато опрез
конкретне пока– ДА, превензатеље у крви.
ција – ДА,
Већина ступријадената изтељ ска
ложена
и емо стресу
ционална
има ла је ма по др шка –
њак та ко зва ДА, паника –
них при род НЕ, страх –
них
ће ли ја
НЕ! Људ ско
уби ца нео п биће је ствоходних за боррено да побебу против види сваки вируса и тумора.
Производња гама интерферо- рус на овоме свету и предаја
на је готово стала, а реакција не постоји као опција!

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Направите сами
балзам за усне
Ако сте приметили да вам
балзам купљен у апотеци
или парфимерији не помаже, већ су вам од њега усне
у још горем стању, нека вас
то не чуди. Највећи број производа ове врсте само ствара филм на површини усана
дајући вам осећај мекоће и
хидратације, али састојке који негују кожа заправо не упија. Осим
тога, неки од синтетичких састојака балзама за усне могу на осетљивој кожи да изазову благе алергијске реакције, узрокујући сувоћу, свраб и иритације.
Ако имате проблема с кожом усана, боље је да за негу бирате
потпуно природни производ који ћете направити сами, како бисте били потпуно сигурни да у њему нема штетних састојака. Ево
рецепта.
Састојци: две кашике кокосовог уља, једна кашика ши бутера, пола кашике природног меда, кашика бадемовог уља, две
кашике пчелињег воска, 15 капи лавандиног уља и пет капи уља
тамјана.
Ставите посуду с водом на јачу ватру и на њу поставите другу
посуду од ватросталног стакла. Kад се мало загреју, додајте кокосово уље, ши бутер, мед и восак. Лагано мешајући, сачекајте да
се све отопи и сједини. Затим склоните с ватре, па укапајте лаванду и тамјан, и додајте уље бадема. Морате бити прилично брзи, јер ће маса почети да се стеже. Сипајте смесу у посуде које
сте наменили за балзам.

Петак, 11. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ДА ЖИВОТ С РЕУМОМ БУДЕ ЛАКШИ

КАД СЕ ЗИМА УВУЧЕ У КОСТИ,
ПРИРОДА ИМА ЛЕК
Хладно и влажно време и ледени ветар стежу и доносе бол,
неугодност и много патње реуматичарима. Иако потпуно излечење није могуће, откривамо тајне травара које вам могу
променити живот набоље...
Једна од највећих човекових
потреба, од које зависи квалитет његовог живота, свакако је
потреба за несметаним кретањем. Kолико нам оно значи,
неретко схватимо тек када нас
болови у костима, зглобовима,
мишићима или тетивама спрече да се попнемо уз степенице,
пређемо улицу или начинимо
неки други покрет. Особама
које пате од неке од скоро две
стотине различитих врста реуматских обољења и те како су
познати ови проблеми.

из лиснатог зеленог поврћа,
та ко ђе сма њу ју ри зик од
артритиса.

Опрезно с лековима
Заједнички именитељ свих реуматских болести је примена
оралних нестероидних антиинфламаторних лекова (НСАИЛ).
Они су данас међу најкоришћенијим лековима на глобалном
нивоу.

ОБЛОГЕ ОД КУПУСА
Да би се дијагностиковало
реуматско обољење, увек се креће од стандардне крвне слике.
Проверавају се пре свега седиментација и ЦРП и ради се
биохемијски преглед мокраће.

ПРЕ ПА РА ТИ ЗА МА СА ЖУ
Сипајте у флашу две-три кашике плодова клеке и пола
литра добре комове ракије,
па затворите и оставите на
топлом месту четири дана.

Истраживање Института за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” потврђује да је реума најчешћа болест
у нашој земљи, а ово обољење
не бира у којем ће вас животном добу погодити: с њим се
сусрећу сви – и млади и стари,
па чак и деца. Ипак, старијим
људима ствара нарочито велике проблеме. На срећу, реума
је ретко смртоносна, али је то,
нажалост, болест која човека
прати до краја живота, будући
да се она не може у потпуности излечити, већ се само могу
ублажити њени симптоми.

Kако препознати реуму
Реуматизам удара на све битне делове система за кретање,
а поједина обољења могу погодити чак и многе друге органе,
тако да заправо ниједан део организма није поштеђен.
Ипак, чак и када зглобови
боле неколико недеља, то не
значи да је засигурно у питању
реума. Бол у зглобовима је уједно симптом и сваке вирусне
инфекције, неких болести штитасте жлезде и разних других
поремећаја. Ипак, када приметимо да је зглоб који нас боли
уједно и отечен, а уз то још и
топао, а кожа осетљива на додир и покрет и модра или се
појавило црвенило, то је сигуран сигнал да морамо што пре
да потражимо реуматолога.
Због своје бројности, реуматска обољења се групишу на
различите начине. Најгрубља
би била подела на: запаљенске, дегенератвине, ванзглобне и метаболичке реуматске
болести.

Узрочник непознат
Иако погоршању симптома реуме нарочито доприносе хладни и влажни дани или нагле
промене времена, па реуматичари због тога никако не воле је сен и зи му, вре мен ске
прилике не утичу на настанак
реуме. Узрочник заправо није
познат, а стручњаци сматрају
да на настанак реуматских обољења утиче више удружених
фак то ра: на сле ђе, жи вот не
навике, животно доба, занимање, пол...

После тога процедите и користите за масажу болних
места.
Изгњечите 30 г неољуштеног белог лука, па га
ставите у флашу и прелијте
са два децилитра шљивовице препеченице и добро
из ме шај те. Овом сме сом
масирајте оболело место, а
за тим га за виј те су вим
крпама. Понављајте више
пута.
Ако је то све у реду, врло је мала вероватноћа да пацијент има
неку запаљенску односно аутоимуну болест, већ су веће шансе да је реч о дегенеративној
болести, односно о болести механичке природе.
Лечење реуматских болести је комплексан проблем
и састоји се од неколико
елемената. То су: апаратурна физикална терапија
и кинезитерапија, хигијенско-дијететски режим који под ра зу ме ва
про ме ну ло ших животних
навика, затим
при ме на ра зних ор то тич ких средстава, те
медикаментозна терапија.

У вежбању је спас
Ве ли ка је за блу да да
особе које имају неко
реуматско обољење не
треба да вежбају. Напротив: вежбе дуготрајно ослобађају од бола
и представљају један од
најуспешнијих начина
да сачувате и заштитите
зглобове.
Лекари тврде да код великог броја пацијената с деге-

неративним болестима вежбање може у потпуности да замени лекове. Ако нисте сигурни која би врста физичке
активности била најкориснија за вас, консултујте се о томе са својим лекаром. Он ће
вас нај ве ро ват ни је упу ти ти
физикалном терапеуту.

Риба трипут недељно
Научници су још одавно приметили да оболели од артритиса који једу много рибе мање пате од упала и болова од
оних који је не једу много. Сада имају објашњење за то: чини се да, попут аспирина, омега 3 масне киселине из масне
рибе поспешују стварање недавно откривене класе антизапаљенских масти које се називају резолвини.
Да бисте спречили или ублажили реуму, једите три порције масне рибе недељно. Ако не
волите рибу, сваког дана узимајте једну до две кашике млевеног семена лана.

Међутим, ти лекови нису нимало безазлени и треба их врло опрезно користити, поготово ако узимате и лекове за нека друга обољења, попут кардиоваскуларних болести и дијабетеса. Орални нестероидни

ЧУДОТВОРНИ ЦЕЛЕР

Лиснато зелено поврће
Познато је да слободни
радикали – нестабилни молекули који нападају здраве ћелије
– појачавају упале и
убрзавају процес старе ња, укљу чу ју ћи
пропадање зглобова и хрскави це, што је
посебно изражено код људи
који болују од
артритиса. То је
добар разлог да
обогатите исхрану воћем и поврћем, јер ове намирнице обилују
антиоксидансима
који неутралишу
слободне радикале. У томе су нарочито успешни
ли сна то зе ле но
по вр ће (спа наћ
поготово), паприке и броколи.
Витамин Ц из цитрусног воћа, попут поморанџе и кивија, и зеаксантин, антиоксиданс

ГА ВЕ ЗО ВА МАСТ
Наше баке и деке су за лечење реуматских обољења
употребљавали
гавезову
маст. То је једна од најлековитијих масти које постоје.
Најбоље је
правити маст
од
свежег
корена, али
може послужити и суви
корен. Увек
се прави у
размери три дела масти и
један део корена гавеза. На
пример, у 100 г свињске
масти додајте 30 г корена
гавеза. Добро промешајте и
кувајте на лаганој ватри 10
минута уз стално мешање.

Чак и лекари признају да
су наше баке у праву:
облоге и мелеми од купуса
могу ублажити реуматске
тегобе.
Изаберите лепе, велике,
здраве листове купуса, одсеците задебљање у корену и сасвим кратко их потопите у врелу воду да
омекшају. Тада су спремни
за облогу, која се користи
само једанпут. Већ коришћене листове баците и
увек спремајте нове, топле
облоге.

Скините с ватре и оставите
поклопљено да преноћи најмање 10 сати. Потом угрејте, процедите, додајте пола
кашике пчелињег воска, сипајте у пластичне посуде
и оставите да
се стегне. Ту
маст можете
користити и
до годину дана. Намажите
болно место, обмотајте прозирном фолијом и оставите
да стоји целе ноћи. Ујутру
скините фолију и само пребришите пешкиром. Већ
после прве ноћи осетићете
побољшање.

Целер је од давнина познат као добар лек против
реуме. Потребно је да буде што свежији. Огулите
два осредња целера и нарежите их на комаде дужине два-три центиметра
и дебљине једног центиметра. Kувајте их док не
омекшају, затим процедите и целер поједите, а након тога попијте воду у
којој се кувао. Немојте додавати со. Ради побољшања укуса можете додати
мало сока од лимуна и
меда.
Ово треба чинити свакодневно током два месеца.
Срчани и бубрежни болесници и труднице не би
смели да узимају овако велике количине целера.
антиреуматици могу, наиме,
изазвати низ проблема са органима за варење – од благих
тегоба у желуцу попут горушице, па до озбиљних крварења
због којих живот може бити
доведен у питање.
Друга озбиљна последица дуготрајног узимања ових лекова су промене у крвној слици,
које такође могу бити благе,
али и изразито тешке с фаталним последицама. Стога ове
лекове узимајте строго под контролом лекара. Стручњаци радије пацијентима препоручују
антиреуматике који се примењују локално (гелови, масти) и
који не могу ублажавањем једних изазвати друге здравствене проблеме.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ЧЕКАЈУЋИ ВАКЦИНУ

КАКО СУ МЕ ВАКЦИНИСАЛИ „СПУТЊИКОМ V”
„Будите добровољац у испитивању вакцине против ковида
19” – тако су на интернету тражили учеснике тестирања. У
септембру се о вакцини знало
мало, а број заражених у Русији није био алармантан. У новембру се то променило, број
заражених је нагло растао.
Одлучио сам да ризикујем и
примим вакцину. Убедила ме
је патња пријатеља који су тешко оболели и били стављени
у карантин у станове.
Морао сам да испуним формулар на страници московске
градске управе. Између осталог, у упитнику су постављана
питања да ли сам већ био заражен коронавирусом, имам ли
неке хроничне болести. Према
заводу за здравство, људи који
су већ били заражени не би
требало да се вакцинишу ове
године. После једне недеље зазвонио је телефон и понудили
су ми да изаберем клинику у
којој ћу бити тестиран.

Детаљне припреме
Одвезао сам се у московску
болницу „Шадкевич”. Тамо сам
сазнао да је директор болнице
по зна ти ле кар и мо де ра тор
Александар Мјасников. Он је
пријатељ водитеља на државној те ле ви зи ји Вла ди ми ра
Соловјева, којег сматрају делом руске пропагандне машинерије. На почетку пандемије
рекао је да је могућност да се
Ру си за ра зе ко ро на ви ру сом
„равна нули”.
Одједном ми није било до
вакцине, али било је касно да

ФОТО: DW

Средином децембра у Русији
би требало да почне масовна
имунизација вакцином „Спутњик V”, коју је развио московски Институт „Гамалеја”. Дописник немачке агенције „Дојче веле” (DW) Сергеј Сатановски већ је примио вакцину и
записао своја искуства.

одустанем. Уочи прегледа докторка ме је питала да ли сам
узимао неке лекове, имам ли
алергије или да ли сам имао
операције. Морао сам да позовем родитеље и да их питам
које хируршке интервенције су
ми урађене када ми је било пет
година.
За време разговора добио
сам 16 страница материјала
који ми је и усмено објашњен.
Ту пише да је циљ студије да
ис пи та де ло твор ност, иму ногеност и безбедност вакцине „Gam-COVID-Vac”, познатије као „Спутњик V”. У претходној фази вакцина је испитана на животињама, код којих су установљене делотворност и безбедност, а на досадашњим добровољцима само
безбедност.
У ис пи ти ва њу уче ству је
40.000 људи, од којих ће 30.000
добити вакцину, а 10.000 плацебо. Три седмице после вакцинисања учесници морају да
до ђу у бол ни цу да при ме
другу компоненту вакцине. У

апликацији „Check Covid-19”
морају да воде дневник о свом
ста њу. То су би ле мо је
дужности.
Докторка ми је, међутим,
предложила да учествујем у додатном истраживању. Прво истраживање није обухватало анализу крви на антитела. Држава
за додатно истраживање плаћа
учесницима 8.500 рубаља, што
је око 93 евра. Узима се 95 милилитара крви. Пристао сам.

Животно осигуран
Докторка ми је објаснила да
ми је за време учешћа у тестирању вакцине живот осигуран,
иако је учешће потпуно безбедно. У полиси осигурања пише
да би у случају моје смрти правни наследници – то су у мом
случају родитељи – добили два
милиона рубаља (око 22.000
евра). У случају тешког оштећења здравља или инвалидности било би исплаћено између
500.000 и милион и по рубаља.
Потписао сам и отишао на
преглед. Тестирали су ме на

Колико дуго ће трајати ефекти вакцине?
Фармацеутске фирме објављују обећавајуће резултате
испитивања својих кандидата за вакцину против ковида
19. Остаје питање: да ли
имуносистем људског тела
подстакнут цепивом може
да пружи трајну заштиту?
Вести буде наду: кандидат фирме „Модерна” и у
Британији већ одобрена вакцина „Бајонтек–Фајзер” наводно нуде више од 90 одсто заштите од ковида 19.
Вакцина британско-шведског фармацеутског концерна „Астра–Зенека” штити
најмање 70 одсто. Све наде
су усмерене у то да ће цепива у догледно време спречити ширење коронавируса и
обуздати пандемију. Питање
је, међутим, колико дуго
људско тело задржава заштиту од вируса.
Још нема дугорочних студија, па нема ни одговора на
то питање. Досадашње студије, наиме, трајале су само
по неколико месеци. Према
недавно објављеном истраживању калифорнијског Института за имунологију „Ла
Хола”, најмање пет месеци
након појаве симптома могло се доказати постојање
антитела и такозваних Т-ћелија, а то су два главна
оружја одбрамбеног система
људског тела.

Антитела и Т-ћелије
Томас Јакобс с хамбуршког
института за тропску меди-

цину „Бернхард Нохт” сматра
да су то охрабрујући подаци.
Он посебно издваја две ствари: у студији постоји такозвани стерилни имунитет, који
зависи од великог броја неутрализујућих антитела. Ако
постоји много таквих антитела, она уништавају вирус пре
него што он продре у ћелије.
Притом би ефикасна вакцина чак могла да изазове бољи одговор антитела него
природна реакција.
Уз то, показује се да више
месеци постоје и Т-ћелије,
лимфоцити одговорни за
имунитет ћелија. На основу
тога може се очекивати слабљење симптома обољења
од ковида19, објашњава Јакобс. Такав клинички имунитет омогућава да оболели
имају само благе симптоме,
као код прехладе. И, иако се
засад не може говорити о
трајном стерилном имунитету изазваном вакцином, резултати ове студије калифорнијског института су
охрабрујући, сматра Јакобс.

Нада у дуготрајни
имунитет
Карстен Вацл, имунолог на
Лајбницовом институту за
истраживање рада при Техничком универзитету у Дортмунду, подсећа на то да је
код других коронавируса,
који изазивају обичне прехладе, човек од новог обољења заштићен просечно до
годину и по дана. Али при-

сиду, сифилис, хепатитис Ц и
Б, на коронавирус, и то на оба
начина. Истражили су остатке лекова у урину. Ништа нису нашли и тако сам постао
учесник.
Све претраге су важиле седам дана, па сам тачно седмог
дана дошао на вакцинацију. На
вратима клинике је била налепница са обавештењем „Уђите на вакцинацију против коронавируса”. У и болници је

родна инфекција не може се
поредити с вакцинисањем,
јер одговор имуносистема
након вакцинисања буде
много делотворнији, каже
Вацл, и додаје:
– Надамо се да имунитет
изазван цепивом траје знатно дуже (...).

У полиси осигурања
пише да би у случају
моје смрти правни
наследници – то су
у мом случају
родитељи – добили
два милиона рубаља
(око 22.000 евра).

постављен низ путоказа до надлежног одељења. На њему су
пријемни шалтер и четири просторије – вакцинација, лекар,
преглед, одмор.
У десет ујутро ту смо били
само једна жена од тридесетак година и ја. Пријавио сам
се и отишао да дам крв за тест
на антитела. Потом сам отишао у мању просторију, у којој су били само сто, две столице и два фрижидера руске
марке „позис”. Сваки од њих
кошта око 150.000 рубаља, дакле 1.600 евра. Ту се складишти вакцина на минус 28 степени Целзијуса.
Лекар ми је дао безболну инјекцију у лево раме. После тога сам провео пола сата у просторији за мировање. Рекли су
ми да код неких пацијената
после вакцинисања падне крвни притисак, али код мене је
све било нормално.
Добио сам потврду о учешћу
и могао сам да идем кући. Пре
тога су ми рекли да се може
догодити да добијем повишену телесну температуру и да у
том случају узмем „парацетамол”. Осим тога, замолили су
ме да у наредна три месеца не
планирам децу, пошто деловање вакцине на сперму није истражено.

Температура и грозница
Тек после вакцинације прочи тао сам ка ко су дру ги
учесници реаговали на вакцину. Међу њима су новинари и
чланови групе „Резултати вакцине” на друштвеној мрежи
„Телеграм”, којих је 1.800. Неки учесници су се жалили на
по ви ше ну тем пе ра ту ру и
грозницу коју су добили исто
вече после вакцинисања или
сутрадан.
Када сам у седам навече изашао с посла, већ сам имао главобољу, лаку грозницу и вртогла ви цу. Ни сам ис кљу чио

могућност да се ради о аутосугестији, јер сам прочитао да су
симптоме имали и људи који
су уме сто вак ци не до би ли
плацебо.
Али у току вечери више није
било сумње да се ради о телесној реакцији на вакцину, јер
ми је температура износила
38,6 степени. Болови у мишићима су се појачали након последње вежбе јоге.

У току вечери више
није било сумње да
се ради о телесној
реакцији на вакцину,
јер ми је температура
износила 38,6
степени. Болови у
мишићима су се
појачали након
последње вежбе јоге.
Све је то било
неугодно.
Све је то било неугодно, али
сам се обрадовао што сам вероватно примио праву вакцину, а не плацебо. Узео сам „парацетамол”, записао симптоме
у дигитални дневник и отишао
на спавање. Сутрадан је температура пала на 37 степени, а
дан касније су сва нежељена
дејства ишчезла.
За три недеље добићу још
једну инјекцију с додатном компонентом вакцине и отприлике 42 дана после прве вакцине
требало би да мој организам
произведе антитела.
Да ли ће она бити успешна у
одбрани од вируса – остаје да
се види.
(„Дојче веле”)

Није важно порекло, већ да вакцина делује!
Члан Кризног штаба Владе
имунолог др Срђа Јанковић
рекао је да је вакцина „Бајонтек–Фајзер” најближа регистрацији у Србији и апеловао на грађане да се не
во де зе мља ма по ре кла
вакци на,
већ
на уч ним
испитивањима.

светло се даје на основу студија које имају исте критеријуме свуда у свету. „Фајзер”
је најближа регистрацији и у
другим земљама – рекао је
Јанковић гостујући у јутарњем програму ТВ Прва.
Он је додао да очекује отпор вакцинацији.

Др Срђа Јанковић је објаснио да је неопходно 70 процената заштићених, у које
спадају и они који су прележали болест и стекли имунитет, да бисмо створили такав
колективни имунитет да можемо да говоримо о елиминацији вируса с наших про-

– Грађани ће моћи да бирају, а сваку за коју постоје
докази да је безбедна наша
Агенција за лекове ће регистровати. Која ће бити прва,
то зависи од тога која ће најпре добити доказе. Овде се
много прича о земљама порекла вакцина. Ово није
„Песма Евровизије”, па да
дамо 12 поена песми из земље која нам се свиђа, а да
често песму и не слушамо.
За мене је меродавна научна методологија. Зелено

– Нажалост, за неке људе
вакцина је нешто против чега су априори. Један број
људи из не ких раз ло га,
идеоло шких
претпо стављам, виде у вакцини зло,
а заразне болести не виде
као зло. И то је велики проблем. Често се дискусија
пребацује на терен обавезности вакцине, а није обавезна, сем за оне који су на
послу изложени опасности.
Вакцина нас спасава од заразне болести.

стора. Да ли ће се то десити
и када, зависи од низа чинилаца. Подвукао је да се
нада да ће вакцина против
коронавируса бити ефикаснија од оне против грипа.
– У начелу може да се деси да неко ко је вакцинисан
буде заражен, то је податак
који је прелиминаран, ако је
исто као против грипа, то би
било око 60 одсто. Вакцина
против грипа није идеална,
али штити у одређеној мери.
(Аг.)

Можда ће бити неопходно
редовно вакцинисање
Осим тога, тренутно још увек
није јасно да ли ће вакцина
да штити и од преношења
вируса на друге особе.
– Када постоји јак одговор
антитела, вероватноћа преношења вируса веома је мала – каже Јакобс. Али код
клиничког имунитета могао
би и даље да постоји ризик
од преношења вируса на
друге особе. О томе би тек
требало да буду спроведене
даље студије.
Све у свему, закључује
имунолог Вацл, вакцина би
се најпре постарала за смиривање ситуације.
– Чак и ако заштита траје
само две године, људи могу
поново да се вакцинишу –
каже немачки имунолог.
То би људима ишло на
живце, али би било спроводљиво. Вирус Sars-CoV-2
био би још један од узрочника болести против којег морамо редовно да се вакцинишемо.
– Али не бисмо више имали пандемију – наглашава
немачки имунолог.
(DW)
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Да ли плаћате порез када
први пут купујете стан?
Наша суграђанка из Качарева поставила је питање да ли је, ако први
пут купује стан, ослобођена плаћања пореза и где да се пријави ради
остваривања тог права. На порталу
Е-управа на ту тему кажу следеће:
„Приликом куповине првог стана
имате право на ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних
права (ослобођење важи за стан површине до 40 квадратних метара и
додатних 15 квадратних метара за
сваког члана домаћинства). Укидањем пореских пријава престала је
обавеза подношења пореских пријава и захтева за ослобођење Пореској управи и локалној пореској

Уколико је први стан који
купујете новоградња, не
плаћате порез на пренос
апсолутних права, већ
само порез на додату
вредност (ПДВ), који је
урачунат у цену
некретнине.

администрацији. Уместо тога, сада
то ради јавни бележник уместо вас.
Попуњавањем упитника доказујете
своје право на ослобођење од пореза. О условима ослобођења можете
се информисати на сајту Пореске
управе.
„Уколико је први стан који купујете новоградња, не плаћате порез
на пренос апсолутних права, већ само порез на додату вредност (ПДВ),
који је урачунат у цену некретнине.
Имате право да захтевате повраћај
плаћеног ПДВ-а (за стан површине
до 40 квадратних метара и додатних 15 квадратних метара за сваког
члана домаћинства), а образац захтева можете преузети с веб-презентације Пореске управе. Захтев подносите Пореској управи.”

Петак, 11. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРАГОВИ КОШАВЕ У НАШЕМ ГРАДУ

ВЕТАР ЈЕ ВЕЖБАО ВИОЛОНЧЕЛО...
Кроз читаву недељу за нама живот
нам је загорчавао југозападни ветар,
од милоште звани кошава, чији су
удари у јужном Банату достизали олујну, па и орканску јачину. Ови епитети нису производ субјективног новинарског осећаја, већ их је управо као
такве на свом сајту окарактерисао Републички хидрометеоролошки завод.
Ветар је био најјачи у понедељак,
7. децембра, када је кроз наш округ
шибао брзином од 100 до чак 126 километара на сат (од 28 до 35 м/с).
Током осталих дана, до четвртка,
10. децембра, брзина није прелазила
100 км/х.
Кошава је у нашем граду и те како
оставила трага, посебно у дворишту
Електротехничке школе, чији је један део затрпан циглама што су се

обрушиле са зграде некадашње штампарије „6. октобар”. У осталим деловима града падале су углавном уличне рекламе, саксије с тераса и тање
гране с дрвећа, а по тротоарима, коловозу и зеленим површинама било
је енормно много смећа и сувог лишћа које је кошава подизала из канти
и контејнера и ковитлала куд је стигла. Било је проблема и у саобраћају,
што због тога што су удари ветруштине њихали возила на отвореном путу,
што због тога што су пред возаче ниоткуда излетале кутије и кесе, па и
џакчићи са ђубретом. Како је било
онима у становима и кућама с лошом
столаријом оријентисаним према југу и југоистоку, тешко је и замислити. Ветар се, наравно, постарао и за
то да имамо адекватне фризуре, али

и да његову снагу осетимо, што би се
рекло – до коске. Буквално.
Зима је тек на почетку, ваља се психички, физички и логистички припремити за нове ветровите епизоде.
Кошава ће нам стићи поново, чим се
опет хладан ваздух буде пребацио преко Украјине и Молдавије, те наишао
на Kарпате, провукао се кроз усеке
клисуре и долином Дунава допловио
до Србије. А ваља свакако бити у приправности, јер уме кошава и снажније да загуди по свом виолончелу него
што је то у недељи за нама био случај. Доказала је то 1972. године, када
је најјачи ветар те врсте код нас регистрован у Вршцу. Удари су тада достизали и 173 км/х, а то је јачина која чупа дрвеће из корена, кида саобраћајне знакове и носи кровове.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Поздравио вас Марфи

Ових дана стварно се више не исплати излазити из куће. Коронавирус вреба са свих страна, а ако њега избегнете, ту је кошава да вам поштено протресе кости. Ако вам оркански удари
не сметају, ето вам паса луталица на
сваком ћошку да вам фино убрзају
пулс и брзину кретања, да не кажемо
– трчања. Уколико се паса отресете,
ето вам на све стране ђубрета, лишћа
и прашине које ветар носи куда стигне, а најчешће директно вама у очи.

Ако вам ни свега тога није доста,
ево вам и фине замке од цигала у
самом центру града. Шта ће вам
замка, питате се? Па да би вас сломљен нос заувек подсећао на тренутак када сте јурили панчевачким
улицама бежећи од короне, керова,
летећег ђубрета и кошаве, па налетели на овај „споменик”, који је само за вас саградио аутор једног чувеног закона – господин Марфи, главом и брадом.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ КИТИТЕ ЈЕЛКУ?

Светлуцаво дрво које улепшава дом

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Без струје делови Панчева
и Старчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у петак, 11. децембра, од 8.30 до 10 сати, без струје ће
бити део Улице Лава Толстоја од
Ослобођења до Ружине (непарна
страна).
У уторак, 15. децембра, од 9 до
10.30, струје неће имати следеће
улице: Пољска, Јаношикова од броја 201 до Пољске, Шандора Петефија од Борачке до Пољске и стамбене
зграде – бараке Рафинерије.
Истог дана, од 9.30 до 11 сати, искључења су планирана и у Старчеву,
и то за: део Лењинове улице од ЈНА
до Вука Kараџића и део Улице ЈНА
од Лењинове до Маршала Тита. У
уторак, од 11.30 до 12.30, струје неће имати део Спољностарчевачке
улице од Улице 7. јула до Улице Јан-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

ка Чмелика.
У среду, 16. децембра, од 8.30 до
10 сати, на напајање електричном
енергијом не треба да рачунају становници следећих улица у Панчеву:
парна страна Улице војводе Радомира Путника од броја 20 до Милоша Требињца, В. Р. Путника 25–33,
Цара Душана од Војводе Радомира
Путника до 6. Октобра и Др Светислава Kасапиновића од Цара Душана до Милоша Требињца.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова и привременој обустави испоруке електричне енергије можете свакодневно информисати онлајн. У „Електровојводини” кажу да ће, ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у случају ранијег завршетка радова напајање корисника бити укључено пре планираног времена. Квар на електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

З. СТЕФАНОВСКИ

Ј. НИКОЛИЋ

У децембру ретко можемо наћи празнични ентеријер, а некада и двориште, без новогодишње јелке. Божићни украси и најразличитије дрангулије позитивно утичу на расположење.
Наши запослени суграђани за кићење дома некада немају времена, па
уместо њих то чине њихова деца.
ЗАГА СТЕФАНОВСКИ,
економски техничар:
– Да, китимо јелку, и то обавезно
природну. Куповали смо је у „Зеленилу” раније. Сада чекамо да мало
падне цена, па ћемо је узети и украсити после 15. децембра. Познајем
доста људи који користе пластичну
јелку годинама, али ја сам одрасла уз
природно дрвеће и биљке. Тако су и
моја деца на то навикла. Без те праве,
природне јелке није ми просто идеална Нова година.
ЈАНКО НИКОЛИЋ, пољопривредник:
– Деца су већ све декорисала, припремила се за празнике. Почетком

А. НОВАКОВИЋ

С. МИЋИЋ

децембра они то већ заврше. Купили
смо једну фину јелку у кинеској радњи. Волимо да све буде украшено. Тако треба. Ово је увек лепо доба године.
АНА НОВАКОВИЋ, акушерска сестра:
– Има још времена. Китим јелку
24. децембра, да буде накићено од католичког Божића па надаље. Тако сам
једноставно замислила и моји су унуци то прихватили. Волим праве јелке,
али није увек лако чистити све што
отпадне с њих. Моја снајка је купила
прелепо високо пластично дрво, које
изгледа као да је природно. Јако сам
задовољна њеним избором. Повисока, лепа, богата и украшена јелка, као
са слике. Волим да ми цела кућа буде
декорисана. Тај осећај за празнике човек не треба никад да изгуби.
СЛОБОДАНКА МИЋИЋ,
посластичар:
– Нисмо још окитили јелку. Наша
је вештачка, средње величине. Волимо празнике, као и сви. Није нам

С. ЋИРИЋ

Љ. ПЛАНИНЧИЋ

тешко да декоришемо, аранжирамо.
Обично то деца раде, они се радују.
Велики су сада, али нису изгубили
интересовање. Око Светог Николе се
латимо тог посла.
СЛОБОДАН ЋИРИЋ, трговац:
– Обавезно, то је традиција. Деца
су нам порасла, али не прекидамо
обичаје. Фино обогатимо јелку украсима и раскитимо је после српске Нове године. Користимо вештачку, не
волимо да скупљамо иглице за оном
правом. Нисмо још све уредили, него
ћемо око Светог Николе.
ЉУБОЈЕ ПЛАНИНЧИЋ, трговац:
– Волим празничну атмосферу. Китимо вештачку јелку. Заправо, не бавимо се ми тиме, већ унуци. Они су
већ све улепшали и оплеменили амбијент. Ја сам већ старији, а они у томе баш уживају. Пошто је већ све завршено, сада чекамо празнике да једемо, пијемо...
Јелена Катана
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КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

СТАЊЕ СОЛИДНО, АЛИ
ИМА И ПАДОВА НАПОНА
Струја нестане на
секунд, што може
да наштети кућним
апаратима
„Електродистрибуција”
прати ситуацију
Када је реч о снабдевању појединих насељених места електричном енергијом, уочене су
појаве попут, пре свега, повремених и краткотрајних падова
напона. Иако већина тих искакања траје свега око секунду, и
то је довољно да изазове потенцијалну штету, првенствено
на електричним уређајима, нарочито оним дотрајалим.
Наведено се у протеклом периоду, по свему судећи, највише пута догађало у Иванову,
Брестовцу, а понекад и у неким другим местима.

на срце, нисмо једино место у
којем испада систем јер, колико знам, то се понекад догађа
и Брестовцу, Омољици и другде – каже Дудуј.
То потврђује и његов брестовачки колега Драган Миричић,
који каже да му грађани из појединих делова села повремено пријављују падове напона.
– Сама мрежа је солидна,
али има дотрајалих бандера и
жица, које се мењају одређеним тем пом, а у по след ње

само у случају најављених радова, а Старчевац Петар Андрејић истиче да се све у вези
са електриком ефикасно решава у договору са ЕДБ-ом.
Слободан Илић из Јабуке каже да нема превише жалби мештана, изузев кад се поквари
нека сијалица на бандери, која
релативно брзо буде замењена,
али то спада у редовно одржавање. И он апострофира сарадњу са „Електродистрибуцијом”,
а гра ђа ни мо гу да при ја ве

Грађани пријављују
„искакање”
У најмањем панчевачком селу
поједини грађани су и јавно
указивали на те недостатке у
раду електричне мреже, а тим
поводом су се обраћали и службама „Електродистрибуције”,
као и локалним структурама
власти.
Председник Савета Месне
заједнице Иваново Јошка Дудуј потврђује да се то догађа,
као и да грађани негодују због
тога, али и да нема информација о евентуалним кваровима
апарата као последице таквих
искакања електродистрибутивне мреже.
– Напон некад падне и трипут месечно, а некад ниједном.
Зову нас грађани и очекују од
нас да решимо тај проблем.
Иако смо апсолутно ненадлежни, ми често с тим у вези
алармирамо адекватне службе
у „Електродистрибуцији Панчево”, али засад нема озбиљнијих помака. Међутим, руку

Чешћи кварови на мрежи када дува кошава
време учесталије се ради и на
сечи грања и дрвећа које омета инсталације. Kада су такви
радови у питању или већи ремонти, искључења трају дуже,
што је и нормално. Генерално,
има нестанака струје, које обично брзо отклоне службе „Електродистрибуције”. С њима имамо одличну сарадњу и у сталној смо комуникацији, па им
редовно преносимо где су кварови, које нам грађани пријаве телефоном или их уписују у
специјалну свеску у Месној заједници – наводи Миричић.

Добар однос с надлежнима
Сарадњу с поменутим службама истиче и његов колега из
Омољице Душан Лукић, који
наводи да нестанака струје има

кварове ЈKП-у „Вод-ком” на телефон 26-24-011.
Ни глогоњски председник
Славко Јовановски у последње
време не примећује никакве
нарочите проблеме, а у њиховој комуникацији са ЕДБ-ом
често посредују два суграђанина запослена у тој фирми на
одржавању.
Први човек Качарева Бранко Бокун каже да у том месту
има повремених падова напона на секунд.
– Имамо проблема и с крошњама дрвећа које улазе у каблове, што смо сигнализирали
„Електродистрибуцији”, а послали смо им и захтев за замену дотрајалих испуцалих бетонских бандера, па чекамо извршење – каже Бокун.

Поводом ових питања редакција „Панчевца” контактирала
је с надлежним службама, а
према устројству те компаније, комуникацију одобрава и
обавља београдска централа,
која је узвратила одговорима у
форми имејла.

И птице и грање узрок
проблема
У њему се каже да је опште
стање дистрибутивне мреже у
насељима на подручју Панчева добро и да се континуирано
прати.
„Средњонапонска и нисконапонска мрежа се редовно
одржава, а када је потребно,
граде се нови електроенергетски објекти. Напонске прилике су у дозвољеним границама
и у складу са Уредбом о испоруци електричне енергије и
Правилником о раду дистрибутивног система. У случају
жалби потрошача на напон анализирају се могући узроци, а
по потреби код потрошача се
поставља уређај који мери напон најмање седам дана и на
тај начин утврђује се тачно стање на терену и квалитет напајања. Средњонапонска и нисконапонска мрежа у насељеним
местима Панчева претежно је
надземна и управо из тог разло га до ла зи до ве ћег бро ја
углавном пролазних кварова
на тој мрежи. Главни узрочник
тих кварова у периоду од априла до новембра су птице, док
током целе године проблем
представља растиње, односно
крошње дрвећа, на траси мреже, посебно у периоду док дува кошава, јер гране падају на
проводнике. ’Електродистрибуција Панчево’ у складу с расположивим ресурсима предузима активности на орезивању
растиња и сви кварови се отклањају у најкраћем могућем
року”, стоји у имејлу који је
послао Сектор за односе с јавношћу ЈП-а ЕПС.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: У току
је постављање ограде на католичком (немачком) гробљу
у организацији ЈКП-а „Комбрест” и Месне заједнице, која планира поделу новогодишњих па ке ти ћа на кон 20.
децембра, у складу са актуелним мерама заштите, што
значи да неће бити окупљања, нити програма. Родитељи деце која добијају пакетић
биће обавештени телефоном
о времену и месту где ће моћи да их преузму.
Банатско Ново Село: Док траје пандемија, Дом културе објављује најатрактивније кореографије једном недељно на
страници и у групи Дома, као
и на сајту, а све то моћи ће да
се погледа и на „Јутјуб” каналу. Ова установа припрема и
нови број новина, који ће изаћи до краја године. Тренутно
је, због овакве епидемиолошке ситуације, у школи одсут но дво је на став ни ка и
педесетак ученика.
Долово: Етно-сликар Живко
Новковић у суботу, 5. децембра, одржао је ликовну радионицу за децу основношколског узраста с циљем да се
прикупе радови за предстојећу изложбу у Дому културе.
У току је санација зграде поменуте установе. „Доловке”
ће током зиме реализовати
радионицу за израду предмета од трукованог материјала,
а због епидемиолошке ситуације радиће код куће.
Глогоњ: Снажан ветар поломио је покривку од лексана
на трему испред капеле, а успорио је и реконструкцију
тамошње зграде Поште.
Иваново: Завршени су радови на по ста вља њу огра де

НОВОСЕЉАНСКИ ДОМ КУЛТУРЕ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Презентација активности путем новина и интернета
Упркос епидемији и немогућности да установе културе организују веће јавне програме,
као што су концерти, Новосељани су нашли начин да креативно делају.
Наиме, тамошњи Дом културе је, према речима директора
Бојана Бољанца, искористио овај
период како би припремио односно снимио материјал за онлајн приказ кореографија.
– Ради се како о старим, тако и о новим изведбама нашег
репрезентативног фолклорног

ансамбла, па се надам да ће
сви љубитељи фолклорног стваралаштва бити у могућности
да уживају у одломцима из
најатрактивнијих кореографија. Објављујемо их једном недељно на страници и у групи
Дома, као и на сајту, а све то
моћи ће да се погледа и на нашем „Јутјуб” каналу. Ову паузу, када је реч о пробама фолклора, искористили смо и за
кречење наше мале сале, која
ће добити сасвим нов изглед.
По ред то га, но во го ди шње

Кореографије доступне и
на друштвеним мрежама

новине Дома културе тренутно су у радној фази, тако да
ћемо објавити и електронско
и штампано издање најкасније до краја месеца, па ће мештани моћи да имају увид у
све оно што смо урадили у одлазећој години, као и какви су
планови за будућност. Ту ће се
наћи и наш оркестар, као и
фундус костима народне ношње, који је у великој мери
током ове године обновљен, а
планирамо и даљу набавку –
најављује Бољанац.

У НОВОМ ИЗДАЊУ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Деда Мраз некима одистински долази на кућни праг!
Новембарски, или 324. број
старчевачког гласила отвара
обавештење да ове године, због
епи де ми о ло шке си ту а ци је,
неће бити новогодишњег база ра с по де лом па ке ти ћа
малишанима.
Ипак, деца неће остати ускраћена, јер ће им Деда Мраз
овог пута доћи директно на
кућна врата! Тако, сви они чије је дете рођено између 2014.
и 2017. године могу да позову
Месну заједницу на телефон
631-144, или да на имејл
mzstarcevo@gmail.com пошаљу пријаву (рок је до 15. децембра) која треба да садржи
име и презиме детета, датум
рођења и адресу (искључиво у
Стар че ву) на ко ју тре ба да

добију пакетић, као и контакт-телефон за договор о термину доласка.
Наредна страна доноси информације о старту постројења Дубока прерада у компанији НИС–РНП и завршетку гасификације у Старчеву. Следи
извештај са свечане седнице
Савета МЗ на којој су додељена признања „Заслужни Старчевац” Одбојкашком клубу „Борац” и хуманитарцу Ненаду Хаџи Милетићу, као и вест о томе да ће наредног пролећа бити асфалтирана Улица Вељка
Влаховића, што је увод у фоторепортажу с реконструкције неколико улица.
У великом интервјуу је Драгана Купрешанин, заменик гра-

доначелника, као добар пример
сарадње апострофирала однос
Старчева и Панчева. Гости „Кафенисања у ’Ђерму’”, брачни
пар Злата и Драган Дражић, који живе на релацији Копар–Старчево, нису штедели емоције када је реч о привржености свом
родном месту, док је „лице с насловнице” Томислав Маринковић, доскорашњи ауто-превозник, који је по одласку у пензију камион заменио воћњаком.
Тема анкете била је помало
заборављена навика – слушање радија, а нису изостале ни
стране о школи, извиђаштву,
спорту, као ни сталне рубрике „Цр ти це из про шло сти”,
„Култи ва тор”, „Стар че вач ке
бра зде”, док се се ри јал

„Старчевачким шором” бави
историјатом насеља Шумице.

између школе и Месне заједнице, а у току је израда тротоара на појединим раскрсницама. Због овакве епидемиолошке ситуације неће бити
организована подела пакетића на отвореном, већ ће их
деца добити у школи.
Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ пријатеља, обезбедила новогодишње пакетиће
за децу из вртића и забавишта, а ове године неће бити
приредбе и Деда Мраза због
епидемиолошке ситуације, па
ће васпитачице саме да их
поделе малишанима. Након
што су уништене бројне канте за сме ће, ре а го ва ли су
Месна за јед ни ца и ЈKП
„Водком”, чији су радници
уклонили поломљене и поставили нове на тридесет седам локација.
Качарево: Месна заједница је
послала „Електродистрибуцији” захтев за замену дотрајалих испуцалих бетонских бандера, а у сарадњи с локалним
комуналним предузећем припрема постављање новогодишње декоративне расвете.
Омољица: У току је равнање
банкина у асфалтираним улицама, које је недавно посетила Маја Витман, градски менаџер. Месна заједница се
припрема за поделу пакетића деци од две до осам година, а све информације о томе
могу се добити на телефоне
617-001, 617-008 и 064/88492-34.
Старчево: У току су завршни
радови на гасификацији, односно на полагању напојног
цевовода ка Омољици. Окончана је израда паркинга у Улици кестенова, а на Тргу неолита недавно је постављена
специјално дизајнирана клупа погодна за фотографисање. По во дом пред сто је ћих
празника, сви чија су деца рођена између 2014. и 2017. године, а желе да она добију
па ке тић, мо гу да се ја ве
Месној заједници на телефон 631-144.

ПРВИ ПРОГРАМ У ГАЛЕРИЈИ „ВАСИЦА”

Песак, ветар, човек

У реновираном простору доловачког Дома културе, који
се однедавно, у знак сећања
на локалног собосликара Василија Чикоша, званично зове
Галерија „Васица”, у понедељак, 7. децембра, уприличен
је премијерни уметнички програм. Наиме, тог дана је отворена изложба под називом „Песак, ветар, човек”, а ауторке су
Слободанка Перовић, Јасмина Вујовић, Јасна Јованов, Марина Миљуш и Гроздана Миленков. Све оне запослене су у
панчевачком Заводу за заштиту споменика културе, а поред
њих, због епидемиолошких мера, догађају су присуствовали
само домаћини.
Један од њих, Мирослав Првуљ, ди рек тор до ло вач ког
Дома културе, истиче и да су
тих дана људи из Завода боравили на терену у селу.

– Они су дошли са задатком да заштите и ревитализују старо језгро Долова, па
је ово прилика да се заинтересовани мештани упознају
са активностима те установе
у години њеног јубилеја. Када је реч о самој изложби,
она је део вишегодишњег пројекта под називом „Живот у
Ба нат ској вој ној гра ни ци
1764–1872” – каже Првуљ.
Сви заинтересовани за ову
поставку моћи ће да је погледају у наредних месец дана,
али ће претходно морати да
се најаве запосленима у Дому културе.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Петак, 11. децембар 2020.
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КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

ПЕТНАЕСТИ УАД

Слободна тема 2020

ТРАНСФОРМАЦИЈЕ: САВРЕМЕНА
УМЕТНОСТ У/О АРХИТЕКТУРИ

Културни центар Зрењанина
и ИП Медиа 023 у сарадњи с
Туристичком организацијом
града Зрењанина расписују
књижевни конкурс под називом „Слободна тема 2020” за
необјављене песме и приче.
С обзиром на општу здравствену ситуацију књижевни
конкурс „Слободна тема 2020”
одвијаће се онлајн.
Право учешћа на конкурсу
„Слободна тема 2020” имају
сви аутори и ауторке који пишу на бошњачком, хрватском,
српском и црногорском језику. Рок за слање радова је 31.
децембар 2020. године. Радове треба послати искључиво
на имејл адресу kczr@kczr.org.
Песме или причу треба потписати шифром, а решење шифре с личним подацима, адресом, бројем телефона и имејл
адресом аутора/ауторке треба
послати у посебном фајлу. Могуће је послати највише до три
песме и једну причу, с тим да
је отворена могућност конкурисања у обе кате го ри је.
Дужина појединачне приче не

МОЈ

може да прелази десет хиљада словних места, укључујући
и размаке.
Одлуку о наградама, које
се састоје од туристичке вожње најуспешнијих учесника
бродићем на пролеће, диплома и објављивања најбољих
одабраних радова у посебном
зборнику, донеће стручни жири именован од стране организатора. Жири ће донети одлуку до 31. јануара 2021. Доделиће се прва, друга и трећа
награда и две похвале у обе
категорије. Свечано проглашење добитника и уручење
награда одржаће се на завршној свечаности у Културном
центру Зрењанина 2021. године. У складу са општом
здравственом ситуацијом, биће уприличено по договору и
у складу са епидемиолошким
мерама које буду на снази.
Песме и приче се сматрају
објављеним уколико се налазе
у књизи, часопису и/или на интернету пре објављивања саопштења жирија књижевног конкурса „Слободна тема 2020”.

избор

МОЈ

Живот је леп
Мартина Малешев,
писац
Филм и књига су две моје љубави од када знам за себе. Не,
није то само разонода, већ
едукација. Годинама их сакупљам, разврставам по тематици и ономе чему могу да
нас науче. А многи их сматрају луксузом. Изговарају реченице попут: „Читаћу на одмору”, „Не памтим када сам
сео и погледао филм”…
ФИЛМОВИ: Када бих морала да гледам један филм
до краја живота, био би то
„Life is Beautiful” (1997).
„Живот је леп” незабораван је филм. По речима многих, најбољи филм икада снимљен. Пружио ми је нешто
што је свима у једном или
другом облику потребно – наду. Филм показује суровост
живота, а ипак је успео да баци мало светла и увида у лепоту љубави и живота уопште. То је оно што сам хтела
да постигнем сопственим романом, који има у основи причу оболелог од канцера, изазива дубоке емоције, изазован је за читање и подстиче
на размишљање о сопственом
животу. Али пак носи наслов
„Да ли знаш шта је најлепше
на свету?”. Он описује и оне
лепе ствари које чине наш
живот, као што то су: љубав,
породица, здравље, деца, посао у који верујемо, опраштање себи и отпуштање прошлости зарад потпуног проживљавања садашњости. Холокауст тако у овом филму пружа крајњи контекст, који истиче причу и додаје још једну
дубоку димензију филму. Али
живот је заиста леп док гледате Гвидове неуморне напоре

Страну припремила

Мирјана
Марић

У Галерији савремене уметности 3. децембра отворена је
изложба у оквиру петнаесте манифестације „Уметност, архитектура, дизајн”, под називом
„Трансформације: савремена
уметност у/о архитектури”.
Овогодишњи учесници су Надежда Кирћански, Бранислав
Николић, Никола Радосављевић, Нели Ружић, Александра
Сојак-Бородо, Иван Шулетић
и Нина Тодоровић. Селектор и
кустос је Соња Јанков.
„Интердисциплинарно сагледа ва ју ћи од нос са вре ме них
уметничких пракса, дизајна и
архитектуре, изложба ’Трансформације: савремена уметност у/о архитектури’ даје преглед уметничких интервенција изведених у медију инсталације, цртежа, књиге уметника,
концепта за монтажни урбани
мобилијар, светлосне инсталације и видео-рада. С једне стране, изложба обухвата радове
који реферишу на архитектуру
како би се проблематизовало
оно што она представља или
симболише. С друге стране,
изложба даје приказ одабраних савремених уметничких
инсталација које су изведене
ин ситу, у оквиру архитектонских здања изграђених у периоду модернизма. Обе врсте радова, мењањем простора или
симболичким премештањем
једног простора у други, указују на начине на које користимо архитектуру, али и на начине на које бисмо могли да је
користимо”, написала је у каталогу изложбе Соња Јанков,
кустос и селектор.
Она у свом тексту додаје да
архитектура дефинише нашу
(и)мобилност, али и обрнуто,
да наша (и)мобилност утиче на
архитектуру, а да су то питања
која постављају изложени радови Надежде Кирћански и Нели Ружић.
„Уметничка пракса Надежде
Кирћански често тематизује
интензивирано кретање које

савремено друштво намеће као
нужду. То кретање је некада
приказано у његовом негативу
– чекању, то јест у стању стагнирања које налажу различите
животне или административне ситуације, некад је тематизовано рециклирањем гробних
споменика и њиховим коришће њем као ма те ри ја ла за
изградњу путева, некада ироничним позиционирањем сидра као редимејда, а некад приказивањем трамваја који као
змија сам себи једе реп резултирајући тиме да његови путници нигде
не стижу. Нели Ружић светлосном интервенцијом на напуштеном и руинираном дал ма тин ском
мотелу, који је 1965.
дизајнирао архитекта Иван Витић, указује на однос архитектуре и магистрала, на однос између
планирања, визије, туристичке идустрије,
идеологије и смене у
тржишним порецима.
Из ових радова се види да архитектура постаје означитељ перио да исто ри је/са да шњости и различитих
дру штве но по ли тич ких контекста који су
у ствари ти који зависе од наше (и)мобилности.
„Александра Сојак-Бородо,
која се специјализовала у домену цртежа, последњих неколико година поље цртежа проширује на стварање стилизованих макета модернистичких
зграда изграђених у Пољској од
педесетих до осамдесетих година прошлог века. Цртеже или
претвара у амбијенталне инсталације преко целих зидова галерије или ствара тродимензионалне цртеже, од којих неке
деца у оквиру радионица користе као бојанке и које посетиоци носе кући. Зграде из градова

НОВИ АЛБУМ ЈОЖЕФА НАЂА

Двадесет двадесет један
да свом сину створи дивно
узбудљиво искуство концентрационог логора и да у свему види лепшу страну живљења. Овај филм једном и
заувек доказује колико смо
јаки као људи и да суочени с
недаћама можемо створити
лепшу стварност. Ниједно такво уметничко дело није комбиновало у мени смех и сузе
туге, и то јесте чудо филма!
КЊИГА: Пре него што је
написала свој најпродаванији роман „Девојка с бисерном
минђушом”, Трејси Шевалије
написала је „The Virgin Blue”,
очаравајућу причу о две жене
ко је жи ве у Фран цу ској у
размаку од четиристо година.
Иако сам прочитала све њене
романе, у којима је касније
усавршила свој стил, овај ми
је најдражи. Она има стил који ме привлачи, једноставан
и непосредан, али са сопственом лепотом у начину на који слика ликове који састављају њене приче. Највише
ми се допада начин на који
спаја прошлост и садашњост,
тако показује да смо сви повезани и да је прошлост ипак
изузетно битна, јер без ње не
бисмо били то што јесмо.
МУЗИКА: Џони Кеш. Био
је моја прва грамофонска плоча, и нека буде данас његов
дубок, миран глас, од којег се
најежимо, мој музички избор.

Ви о ли ни ста
из Пан че ва
Јо жеф Нађ,
који последњих двадесет
година живи
и ради у Бостону, управо
је за вр шио
свој трећи албум, под називом „Twenty
Twenty One”.
Албум ће бити објављен 1.
јануара 2021. године, а моћи
ће да се на ру чи већ 11.
децембра.
Комплетан албум направљен
је онлајн, због тренутне ситуације изазване пандемијом, а
микс и мастеринг су урађени у
Бостону и Њујорку. Реч је о
перфектној мешавини претходних двају издања, „Digital World”
и „Dark Green yet Blue”, где његов бриљантан, али и јединствен звук моментално окупира пажњу – од пријатне и нежне акустичне до изузетно гласне електричне виолине.
На албуму су свирали његови пријатељи с којима је сарађивао годинама, а то су Владимир Самарџић (бас-гитара), Васил Хаџиманов, Иван Алексије вић, Вла дан Ми лен ко вић
(клавијатуре), Филип Крумес
(виолина), Душан Гњидић (бубањ), његов брат Лехел и Милан Максимовић (дувачка секција) из Србије, као и Мајкл

Кларк (бу бањ), Џон Бабо јан (ги та ра), Џон Хајд
(хармоника),
Џе ром Ђан кола и Брус
Герц (бас) из
САД.
– Он лајн
са рад ња је
интересантна
и практична,
али у исто
време захтева доста времена, јер се комуникација одвија преко уређаја,
а не уживо и свака промена
вас враћа малтене на почетак.
Једна ствар је када радите једним инструментом онлајн, а
друга када радите аранжман са
четири-пет или више инструмената у исто време. И тако
неколико композиција. Желео
сам да свако од музичара задржи нешто своје у изведби и
самим тим сам пажљиво селектовао ко ће на којим песмама да свира и послао сам
неке смернице како би они
имали неки водич. Потрајало
је дуже него што сам очекивао, али је и те како вредело –
рекао је Јожеф Нађ.
Он је, поред виолине, одсвирао и клавијатуре у једној песми и све гитаре на албуму, изузев у последњој нумери, „Little Wing”, која је снимљена уживо с бендом октобра 2018. у
Портланду, држава Мејн.

једне државе, настале у одређеном периоду историје, тако постају симболично пренете и дистрибуиране у другим градовима, у савременом контексту. Са
избијањем пандемије ковида 19
ова пракса медијализације архитектуре из других држава добила је нову тежину и значење.
Путем цртежа се архитектури
окреће и Иван Шулетић, серијално мултиплирајући мотиве
стамбених блокова у својим радовима да би указао на серијалну масовну производњу

архитектуре, на њену некадашњу минималност омеђену само на функционалност, али и
на неконтролисано метастазирање урбаног ткива које једе
сав простор… Репетицију и
умножавање једног објекта који има сведене архитектонске
одлике користи и Никола Радосављевић, стварајући инсталацију која се може склопити
у књигу и преместити на друго
место попут шатора…
„Бранислав Николић се елементима архитектуре исто окреће као ликовним и значењским
елементима и користи их да би
створио духовите и ироничне

објекте који указују на апсурдне појаве које савремено доба
доноси. Како нам комодификација и постфордизам нуде
беспрегледну варијабилност
производа који су у принципу
исти, Николић увиђа да је исти
случај и с нематеријалним стварима, поготово када се сагледају из глобалне перспективе…
Нина Тодоровић у својим радовима тематизује и истражује промену урбаних пејзажа,
поготово масовно рушење породичних кућа у урбаним ткивима зарад изградње вишеспратница…”, пише кустос.
Даље објашњава
да изложба „Трансформације: савремена уметност у/о
архитектури” на тај
начин тематизује
архитектонски
про стор кроз савремене уметничке праксе које се
фокусирају на мења ју ћи ка рак тер
архитектуре, као и
узроке и последице тог мењања.
„Ти ме у пр ви
план долазе наши
поступци, активности и радње које
нам таква архитекту ра омо гу ћа ва.
Користећи у истој мери уметност, архитектуру и (продукт)
дизајн, одабрани савремени
уметници својим радовима мењају затечена стања, доносе
нам архитектуру Пољске и Далмације у Панчево, патентирају
нове функционалне објекте, који нам омогућавају нове навике, али исто тако доносе новине у сагледавању и промишљању уметности, архитектуре и
дизајна”, стоји у њеном опису
изложбе.
Манифестацију је подржало
Министарство културе и информисања Републике Србије,
а трајаће до 18. децембра.

ТРИНАЕСТА ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА
УЛУ „СВЕТИОНИК”

Радови малог формата
У фоајеу Културног центра Панчева у уторак, 14. децембра, у
19 сати, биће отворена тринаеста годишња изложба Удружења ликовних уметника „Светионик” Панчево, а трајаће до
31. децембра.
Удружење сваке године окупља своје чланове, афирмисане ликовне и примењене уметнике, на репрезентативној годишњој изложби која панчевачкој публици презентује како

рад удружења, тако и уметничку продукцију својих чланова.
На тринаестој годишњој изложби уметници из УЛУ „Светионик” излагаће своје радове:
слике, цртеже и графике малог формата.
Удружење је ове године организовало и онлајн изложбу
„Изолација/Инспирација”, која је и даље доступна за гледање на сајту ове уметничке организације.

Петак, 11. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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НАШИ СУГРАЂАНИ
ПАНЧЕВЦИ ПИЈАНИСТИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Скоро да нема музике у којој нема
звука клавира... Док слушамо класику, поп, рок, џез… сваки пут изнова
се одушевљавамо савршеним звуком
овог инструмента.

Велика љубав
Марија Лигети Балинт (48) дипломирала је клавир и чембало на ФМУ у
Београду у класама професора Николе Рацкова и Милоша Петровића.
Постдипломске студије завршила је
на ФМУ код проф. Наде Колунџије и
на Музичкој академији „Франц Лист”
у Будимпешти код проф. Балажа Соколаија. Бави се педагошким радом у
МШ „Јован Бандур”. Добитник је неколико посебних признања из области клавирске педагогије.
– Имала сам седам година када је
пијанино „ноктурно” унет на пети
спрат у наш стан. Моја мајка Марија,
која је иначе завршила основну и средњу музичку школу на одсеку виолине, засвирала је на њему „O sole mio”
и ја сам помислила да нема лепше

Марија Лигети Балинт
музике од те! У тајности сам покушавала по слуху да научим ту мелодију,
што ми је убрзо и успело. Наредне
школске године су ме уписали у нашу музичку школу, код дивног, талентованог и до последњег атома посвећеног професора Петра Мамузића. Захваљујући десетогодишњем раду с њим, уписала сам и успешно завршила клавир на ФМУ у Београду.
После тога сам дипломирала и чембало – прича Марија и додаје да је
клавир постао органски део ње, портал у друге димензије обитавања.
Рад с децом у школи причињава јој
велику радост.
– Сваки од мојих ђака је један посебан универзум који треба открити,
мистерија коју треба дешифровати.
Сви су дивне индивидуе. Срећна сам
што могу с њима да поделим сву лепоту свирања. Они то награђују својим поверењем, вежбањем, трудом,
креативношћу, причама… Неколико
мојих ђака је у иностранству наставило и завршило своје студије, други
су успешно положили пријемне испите на клавирском одсеку, и на композицији, докторске студије или наставили неким другим стазама, али и
даље свирају, онако за себе. Задовољна сам, а највише тиме што су израсли у добре људе – каже Марија.

Деца извор инспирације
Габриела Динић (45) дипломирала је
и магистрирала на ФМУ у класи проф.
Невене Поповић. Наступала је на бројним концертима, такмичењима и фестивалима у земљи и иностранству.
Од септембра 2002. запослена је у
МШ „Јован Бандур” као професор
клавира. Поред педагошког рада, и
даље наступа као корепетитор, солиста и у клавирском дуу.
– Пијанино сам затекла у стану мојих родитеља када су ме донели из

породилишта. Као сасвим мала, свирала
сам деч је пе сми це
једним прстићем, набадајући. Међутим,
када сам кренула у
други разред основне школе, тата ме је
упи сао на ба лет и
солфеђо у припремни разред. Прича тада почиње озбиљније. Наиме, часови балета су текли уз музику коју је изводила корепетиторка на
клавиру. То је била
љубав на први поглед: црни клавир и
дотерана професорка за њим. Последица тога је била да сам са испита у
првој години балета побегла и изјавила родитељима да не желим да будем балерина, већ наставница клавира. Након положеног пријемног
испита хтели су да ме приме у класу
професорке која је била на пријемном. Рекла сам: „Не, ја желим професорку која свира балеринама”. И,
тако је све почело… – прича нам
Габриела.
Рад с децом у школи је њено животно опредељење, остварење жеље
из раног детињства.
– Себе сам видела у тој улози на самом почетку уписа у музичку школу.
Деца су непресушни извор инспирације, а размена енергије с њима чини
да се и сама осећам као вечито дете.
Мене тај осећај радује и испуњава.
Уједно, много учим уз њих, што чини
посао још занимљивијим – каже.
У појединим животним етапама
различита музика јој је била блиска.
– Било је периода када сам се месецима бавила само једним композитором и његовим делима. Последњих
годину и по дана сам се прилично
посветила истраживању музике за децу, јер је дошло до велике смене генерација у класи. Дуги низ година
сам се бавила средњошколском литературом, а свирала сам и понешто за
себе. Углавном је све то класична музика – објашњава.
Њен супруг Иван је пијаниста од
малих ногу. Имао је сасвим другачији развојни пут од њеног. Био јој је
прво професор, касније пријатељ, а
затим постао животни сапутник. Каже да он воли да свира с њом и да и
публика у томе ужива, а да им она
понекад у томе и удовољи.
– Волим музику и снагу доживљаја
осећања која она буди. Величанствен
је и осећај ако успете то да поделите
с неким, било да је то препуна сала
публике на концерту, било да је пар
људи који вас слушају, или дете које
са усхићењем каже: „Вау!” кад му нешто одсвирате – закључује она.

Индивидуалност и слобода
Невена Бранковић (35) одрастала је у
Ковину, где је још као седмогодишњакиња почела да похађа приватне часове клавира у оквиру Дома културе.
У Панчеву је завршила средњу музичку школу, а у Београду ФМУ. Наша суграђанка је од 2008. године.
– Одувек сам била привучена звуком клавира, без обзира на то да ли
се он појављује у „Дизнијевој” филмској музици, некој Синатриној песми
или музици класичних композитора.
Велика предност у односу на све друге инструменте је његов огроман дијапазон звука и могућност да се свира
са свих десет прстију. То омогућава
свирање акорда с десет нота и свирање двеју или више независних музичких линија у исто време. Пијанисти
имају ту могућност да самостално наступају, док други оркестарски инструменти захтевају пратњу клавира
или ор ке стра –
прича Невена.
Ради у МШ „Јован Бан дур” као
корепетитор.
– Сма трам да
сам изузетно срећна јер имам могућност да се бавим музиком, која је моја највећа
љубав, и да још зара ђу јем од то га.
Уживам у свом послу корепетитора,
Габриела Динић јер сам увек волела

Фото: Г. Николић

ЖИВОТ У ХАРМОНИЈИ

Невена Бранковић
да на клавиру пратим друге инструменте. И док сам била на ФМУ, више
сам уживала наступајући у камерним
ансамблима него као солиста – каже.
Током школовања је изучавала класичну музику, али јој то никада није
била једина љубав. Увек јој се допадао начин на који свирају џез музичари.
– Након завршене академије много више сам пловила бескрајним водама импровизације. Тада сам почела да схватам лепоту те музике, импровизовања, компоновања. За разлику од класике, ту можеш слободније
да се понашаш, да се ослободиш стега које ти намећу разна правила за то
шта је исправно, а шта погрешно.
Кроз импровизације сам почела да
упознајем себе и моја индивидуалност је почела да долази до изражаја.
А индивидуалност сматрам веома битним елементом код сваког уметника
– објашњава.

Миона Барбул
Наступала је на различитим местима, од луксузних аустријских хотела,
где је свирала евергрин, па до малих
и загушљивих рок клубова. Певала је
у панчевачким бендовима „Кактус
Џек” и „Public Humiliation”, а свирала је и компоновала и за неке позоришне представе, највише у сарадњи
с редитељем Љубишом Ристићем. Радила је аранжмане и свирала на солистичком концерту Корнелија Ковача
који се звао „У инат седамдесет петој”. Неколико година је свирала и у
пијано баровима на прекоокеанским крузерима, а
последње две године наступа са својим супругом
гитаристом Срђаном Бранковићем.
– Ове године је изашао
за европско тржиште, па и
у Јапану, последњи албум
бенда „Алогија”, на којем
сам и ја свирала и певала.
Ускоро ће се појавити један интересантан сингл који сам снимила с бендом „Point Blank”.
Надам се да ћемо у 2021. години
остварити неке лепе планове које имамо, а који су на прагу да почну да се
дешавају – каже она.

Уживање у наступима
Зоран Самуилов (47) рођен је у Белој
Цркви, а у Панчево се с породицом
доселио када је пошао у Средњу музичку школу „Јован Бандур”. Музичку академију, смер општа музичка
педагогија, студирао је у Подгорици.
Био је члан оркестра Академског хора „Јован Бандур”, у ком је и певао, а
свирао је у саставима „Семафор”, „Сан

Себастијан”, „PH Band” „Кактус Џек”
(више од двадесет година) и „Трипут”, наступајући широм Србије, региона и света.
– Прво сам свирао хармонику и моје основно музичко образовање је било везано за тај инструмент. Клавир
сам озбиљно почео да свирам тек у
средњој школи – прича Зоран.
За добре резултате на овом инструменту потребно је много вежбе и посвећености како би се постигао успех.
– Значајно искуство ми је био одлазак са „Кактус Џеком” на брод, где
смо се сусретали с различитим стиловима музике, као што су диско, кантри, латино, фанки, свинг... То ми је
доста помогло у даљем професионалном развоју – објашњава Зоран.
Највише воли да свира рок музику
и да наступа пред бројном публиком.
Са „Кактус Џеком” 2003. наступао је
као предгрупа бенду „Deep Purple”
пред двадесет хиљада људи на Београском сајму. Ипак, сматра да и свирке по клубовима имају своју предност
због непосредније комуникације.

Свирање као начин живота
Миона Барбул (31) дипломирала је и
мастерирала на ФМУ у Београду код
проф. Наташе Митровић. Завршила
је специјалистичке студије на катедри за камерну музику у класи професорке Тее Димитријевић. Усавршавала се на курсевима Јурија Кота, професора на Националној музичкој академији у Кијеву, као и код многих
других педагога. Од 2018. године сарађује с канадским листом „People
Say”, за који пише текстове као гостујући пијаниста из Србије. Педагошким
радом се бави десет година, а од 2019.
године је клавирски сарадник у МШ
„Јован Бандур”.
– Да би неко био виртуоз на овом
инструменту, потребна је дисциплина, и то је оно чему ме је клавир научио у најранијим годинама. Дисциплина у вежбању, дисциплина тела,
као и дисциплина одржавања инструмента. Свакодневно вежбање, које је
трајало један час кад сам била дете, а
данас траје између шест и осам сати,
захтева организован дан, изузетну психичку стабилност и посвећеност томе
што радим, као и много слушања музике, много читања и изучавања како
функционише свет класичне музике.
Али када вежбање прихватите као
процес и простор за развијање креативности и спретности, онда постаје
и забавно – објашњава Миона.
Она свира и у саставу Огњена Поповића.
– Рад с бендом је за мене предивно искуство. Јер, као што са сваким
новим инструментом уз који свирам
ширим своје знање, музичке идеје и
видике, тако сам и кроз ову врсту
музике упознала клавир и посматрање музике у другачијем светлу. Свирање овог репертоара ме допуњује,
чак и доприноси мом интерпретирању класичне музике. Од Огњена сам,

Добро дошла
у Америку

Елен је престала да говори. Мисли
да је можда убила свог оца. Њен
брат се закључао у своју собу. Њихова мајка, успешна глумица, наставила је нормално да живи. „Ми
смо породица светлости!”, понавља
она. Али мрак продире одасвуд и
из својих засебних светова они
неизмерно чезну једни за другима.
Два читаоца који до 16. децембра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Који град бисте волели да
посетите у Америци и зашто?”, 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

Велика авантура
малога пингвина

Мали пингвин по цео дан цупка
на снегу и леду. Осећа се усамљено и веома му је досадно, све док
једнога дана не сретне галеба, који
му предложи да потражи авантуру. Али мали пингвин је збуњен –
где да је тражи и да ли је то баш
оно што му је потребно?
Два читаоца који до 16. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Која је ваша највећа авантура?”, 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

Зоран Самуилов
као и од осталих у бенду, много научила, те сам захвална на прилици да
свирам с таква четири виртуоза –
прича нам она.
Она често приређује солистичке
концерте, јер каже да се тада осећа
потпуно природно и испуњено.
– Волим моменат у коме смо клавир и ја сами и не постоји ништа
друго. Моменат у којем ме тај инструмент учи да како дајеш, тако и добијаш, и да дисциплином можеш све да
по стиг неш. Љу бав и по све ће ност
су основ сваког успеха – закључује
Миона.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
да ли гледате хорор филмове. Књиге из „Вулкана” добиће аутори следећих порука:
„Не. После њих не смем ни до
купатила да одем.” 060/0708...
„Гледам, али не проналазим утеху у њима: мој живот је и даље
страшнији од сваког хорор филма.” 063/7412...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање можете ли да замислите живот у шуми:
„Могу и делује врло романтично и идилично све док се не сетим
вукова и медведа.” 063/1114...
„Што сам старија и свеснија дешавања око себе, то ми живот у
шуми и чување оваца на планини
де лу ју као све бо ља иде ја.”
063/1950...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: ВЛАДАН ЂУРКОВИЋ, ПОЗОРИШНИ РЕДИТЕЉ

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ОРФЕЛИНОВА

ЖИВОТ У ПАНЧЕВУ ЈЕ ПРИВИЛЕГИЈА

Претеча Доситеја и Вука

професионални развој имао
тај факултет?
– Факултет драмских уметности сам уписао из трећег пута. Имао сам велику срећу да
сам студирао у класи професора Егона Савина и Душана Петровића. Бити студент уметничког факултета велика је привилегија. Од тридесет пријављених кандидата, те године је
уписало нас четворо, уписао
сам као најмлађи кандидат и

десет година и мислим да су
ми најважнији наслови заправо били они на почетку. То су
били пројекти у којима сам постајао редитељ. То су пројекти
на којима се сусрећеш с првим
проблемима у режији, али срећом из сваке ситуације сам се
трудио да научим нешто и да
грешке не понављам. Имао сам
срећу да сам прве три представе урадио у три велика позоришта: Народном позоришту

ФОТО: Ж. ЈОВАНОВИЋ

Владан Ђурковић (33) доцент
је Факултета музичке уметности, директор Позоришта лутака „Пинокио” у Београду и
гостујући наставник Академије умјетности у Бањој Луци. У
Панчеву је завршио основну и
средњу школу. Дипломирао је
2011. године позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у Београду, на
коме је завршио основне и мастер студије у класи професора
Егона Савина и професора Душан Петровића. На истом факултету налази се и данас као
студент завршне године докторских уметничких студија.
Своје професионално усавршавање је 2013. године наставио
у Сједињеним Америчким Државама, у Вашингтону и Чикагу, где је боравио као стипендиста Kонгреса. Од 2011. до
2019. године био је запослен
као уметнички директор Омладинског позоришта ДАДОВ из
Београда. Године 2019. изабран
је за доцента за предмете глума и оперска сцена на Факултету музичке уметности у Београду. До сада је режирао преко четрдесет представа. Поред
редитељског ангажмана у позориштима, протеклих година
се опробао и као извршни продуцент и уметнички директор
различитих фестивала и манифестација (БЕМУС, БЕЛЕФ,
„Дани Београда”, „Дани слободе” и Међународни дан џеза).
Године 2019. именован је за вршиоца дужности директора Позоришта лутака „Пинокио”.
На фестивалу ДАФ 2010. у
Македонији представа „И живели су срећно до краја живота” у његовој режији награђена
је гран-пријем фестивала за најбољу представу у целини, као и
наградом за најбољу режију на
фестивалу. На Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу представа по тексту Јасминке Петровић „Ово је најстрашнији
дан у мом животу” освојила је
чак пет награда, од којих је једна за најбољу режију, а друга
за најбољу представу у целини.
С фондациом „Опероса” сарађивао је као асистент редитеља на опери П. И. Чајковског „Јоланта”, као и на пројекту „Young@opera” када је режирао оперу Ђ. Б. Перголезија
„Служавка господарица”, која
је одиграна у четири државе
(Бугарска, Србија, Албанија и
Црна Гора).
ПАНЧЕВАЦ: Да ли је тачно
да сте се с позоришном уметношћу прво срели кроз глуму
у позоришту ДАДОВ? Када сте
схватили да вас ипак више занима режија и зашто?
ВЛАДАН ЂУРКОВИЋ: Морам да кажем да су ипак почеци мог бављења глумом везани за Панчево, тачније за драмски клуб Стојана Ристића Нерона. Као ученик шестог разреда основне школе, с братом од
тетке Миланом Радевским, нашим угледним Панчевцем, отишао сам на аудицију. Обојица
смо примљени и играли смо у
представи „Краљевски фестивал”, али је он тада имао далеко већу улогу од мене. Тек након Неронове смрти ја сам био
принуђен да одем у ДАДОВ,
јер у Панчеву у том тренутку
није било драмске секције за
некога ко је био осми разред.
То је био судбоносан сусрет. У
ДАДОВ-у сам практично провео седамнаест година живота. Дошао сам са шеснаест година у жељи да се бавим глумом, заволео позоришну режију, уписао позоришну режију
на Факултету драмских уметности у Београду и у ДАДОВ
се вратио као уметнички директор позоришта од 2011. до
2019. године.
l Завршили сте позоришну
и радио режију на ФДУ. Како
памтите период студирања и
ко ли ки ути цај је на ваш

Владан Ђурковић
био сам први на листи. Веровао сам да је цео посао што се
мене тиче готов, међутим студије су за мене биле веома тешке и стресне, често сам замерао свом професору на притисцима које смо током студија
осетили на својој кожи, али то
није било ни пола онога што
нас је чекало у животу. Први
час режије професор Егон Савин је започео реченицом: „Планирам да једног од вас четворо
уведем у посао”. Та реченица
ми и данас звони у ушима. Сад
када сам ја професор на Факултету музичке уметности не
усуђујем се да је кажем студентима. Она јесте била сурова,
али је истинита. Посао је тежак.
l Која је прва представа коју
сте поставили? Да ли се сећате
какав је био осећај?
– Прва представа коју сам
самостално поставио била је
представа „Како је мачак Зорба научио галебицу да лети” с
драмским клубом Гимназије
„Урош Предић”, са Ксенијом
Беч на челу. То је био велики
пројекат, али сви пројекти које су гимназијалци радили у то
време били су велики. Све у
вези с представом радили су
ђаци: од глуме и режије, преко
сценографије, до костима, кореографије и слично. Велико
искуство, које вам даје самопоуздање за следеће кораке.
l Које теме вас инспиришу
и у чему највише уживате да
радите?
– Уживам да радим у пројектима који су многољудни, највише волим музичко позориште, оперу, оперету и мјузикл.
За то се и усавршавам на докторским уметничким студијама, које приводим крају. Покрећу ме добри глумци, оперски певачи, добри сарадници,
добра музика и атмосфера. Нисам неко ко свој рад ограничава на одређене теме. Моја инспирација су људи с којима радим и резултат у раду. Нема
ничег инспиративнијег од успеха једног пројекта, поготово када су у њему млади уметници.
l Које су представе од оних
које сте радили на вас оставиле највећи утисак? И зашто?
– Изрежирао сам преко педе сет на сло ва за про те клих

Републике Српске у Бањој Луци, „Атељеу 212” у Београду и
Народном позоришту у Сомбору. Три преозбиљне куће за
једног почетника.
l Директор сте Позоришта
лутака „Пинокио”. На чему тренутно радите? И колико тренутна ситуација с коронавирусом утиче на пословање?
– У Позоришту лутака „Пинокио” тренутно се бавим планирањем репертоара за следећу календарску годину. Ситуација с пандемијом свакако је
утицала и на позориште. Не
постоји жив позоришни уметник који памти да је позориште било затворено шест месеци, као што је то случај био
ове године. Међутим морали
смо да будемо брзи и прилагођавали смо се ситуацији, те смо
покренули иницијативу за онлајн позориште на почетку пандемије, којој су се касније придружила готово сва позоришта
у престоници. Сада се трудимо да поштујемо све превентивне мере за спречавање ковида и да, колико можемо, играмо представе. Све то изискује
велики ангажман, праћење ситуације, брзе реакције и доношење одлука. У питању је велика одговорност како према
публици, тако и према запосленима, али када имате резултат, онда ништа није тешко.
Поред позоришта, предајем
глуму и оперске сцене на Факултету музичке умтености у
Београду, то су предмети које
слушају оперски певачи током
студија. Непрестано се боримо
између живе наставе и онлајн
предавања, што представља велики изазов, поготово кад су у
питању практични предмети.
l Радили сте и као извршни
продуцент и уметнички директор различитих великих фестивала и манифестација. Колико се овај посао разликује
од редитељског и каква су вам
искуства са оваким догађајима? Колики је изазов организовати овакве догађаје?
– Током рада у Омладинском
позоришту ДАДОВ радио сам
на продукцији великог броја догађаја за потребе Града Београда. То су различите манифестације, које су углавном на

отвореном простору. Највећи
изазов за мене у тим пословима била је координација и организација великог броја људи.
То су догађаји који немају генералне пробе, већ се све мора
предвидети. Велики су изазов
за сваког младог човека, али су
и веома стресне. Мој први „посао” када сам се запослио била
је режија и организација отварања парка Ташмајдан, чему су
присуствовали председник Србије и председник Азербејџана.
Кад са двадесет три године тако нешто радите прве радне недеље, онда можете мислити шта
сам све доживео и радио за осам
година проведених у Омладинском позоришту ДАДОВ. У сваком случају, јако велико искуство и дивне успомене.
l У једном тренутку је Град
Панчево основао Савет за културу, који нажалост није заживео. Ви сте били један од неколико сјајних људи који су се
нашли у том тиму. Шта је требало да буде улога тог тела, колико би то помогло култури
града и да ли мислите да ће се
нешто тако ипак догодити у
неком наредном периоду?
– Мислим да је то била сјајна идеја, чак мислим да тело
Савета за културу и даље формално постоји. Никада нисам
добио разрешење с места члана Савета. За мене је то био један изузетан корак тадашње
власти, јер сви ми који смо били или јесмо још увек чланови
тог тела могли смо да помогнемо у многим питањима и да
значајно унапредимо културну
слику града. Ја свом граду стојим на располагању, ништа од
локалне власти не очекујем.
Мени је драго кад ме се сете да
као познати Панчевац учествујем у озелењавању града, али
мислим да далеко више могу
да помогнем у културној политици града него у ботаници.
l Колико је одрастање у Панчеву утицало на вас и одлуке о
професионалном усмерењу?
– Нисам сигуран да ли је утицало за професију, али сигурно
да је утицало у формирању мене као личности. Завршио сам
панчевачку Гимназију, на коју
сам веома поносан. Мислим да
је управо та школа утицала на
мене и моја интересовања. Имао
сам дивне професоре, дивну
разредну Снежану Цигановић,
те сам свима њима захвалан од
срца на ономе што сам постао.
l Шта волите у граду Панчеву и да ли вам је некада био
инспирација за неки позоришни комад?
– Панчево волим; да не волим, вероватно бих се преселио
одавно. Живот у Панчеву је привилегија, ја радим у Београду и
цео професионални живот ми
је у престоници, али велики део
мене је заправо у Панчеву. Не
бих могао да одем из Панчева а
да немам где да се вратим. Морао бих да имам нешто увек у
Панчеву где бих могао да дођем. Сваки пут кад радим неки
комад који се бавим психологијом малог места ја призовем
своје искуство из свог града.
l На шта сте највише поносни до сада?
– Поносан сам што сам с тридесет две године постао професор на два факултета – Факултету музичке уметности у
Београду и Академији умјетности у Бањој Луци, што сам био
осам година уметнички директор ДАДОВ-а и што сам данас
на челу Позоришта лутака „Пинокио” и као такав сам најмлађи директор београдског позоришта. Поносан сам што имам
исте пријатеље протеклих двадесет година. Поносан сам што
имам своју породицу, супругу
Весну и ћерку Херту. Поносан
сам што сам ваљда поред свега
тога нормалан и живим на Миси у Панчеву.
Мирјана Марић

Орфелинова улица се налази
на Стрелишту. Безимена улица која се улива у Баваништански пут добила је ово
име 2019. године.
Захарија Орфелин је рођен
у Вуковару 1726. године. Био
је истакнути српски песник,
историчар, бакрорезац, барокни просветитељ, гравер, кали граф и пи сац уџ бе ни ка.
Отац му се звао Јован Стефановић, али је он себи саставио ново презиме од имена
Орфеја и Лина, старих грчких певача.
Један је од најпросвећенијих Срба у Угарској у 18. веку
и први међу њима који је писао и штампао своје стихове.
У Млецима је 1768. године
покренуо „Славеносербски магазин”, први српски часопис,
који је међутим на том једном броју и остао.
Био је свестрана личност.
Јован Скерлић, који је први
детаљно проучио српску књижевност 18. века и написао
обимну студију о њој, пише о
Орфелину:
„Живописац, бакрорезац,
калиграф, картограф, писац
богословских, школских, историјских и пригодних књига,
физичар, виноградар, песник,
издавач, увек пуки сиромах,
он је све то био неких тридесет година наше књижевности, коју је готово сам неко
време представљао и носио.
То време је тражило такве људе који ће српском народу
указати на непрегледно поље
људских знања и започети

латинског језика и први уџбеник краснописа. Његов „Вечни календар” је читава мала
енциклопедија знања где уводи научне појмове о природи

Захарија Орфелин
и свемиру, говори о астрономији, клими, физици, пише
поуке о чувању здравља и даје
бројне корисне савете.
Његове богато опремљене
књиге су иначе биле права
уметничка дела. Двотомна
књига „Житије Петра Великог”, која се сматра зачетком
српског историјског романа,
за коју је израдио бакрорезне
карте, илустровао је портретима и медаљама учинивши
је тако штампарским и графичким ремек-делом, важи за
једну од најлепше опремљених
српских књига све до данас.
Свестран, у другој половини 18. века објавио је у Сремским Карловцима књигу „Искусни подрумар”, с рецептима за спремање разних вина

Први листови Историје Петра I спадају у мала
ремек-дела европских књига 18 столећа
темеље његове националне
културе новога доба.”
Скерлић још каже да је Орфелин у погледу идеја претеча Доситеја Обрадовића, а у
погледу народнога језика он
је претеча Вука Караџића.
Значај Захарије Орфелина
истакли су Доситеј Обрадовић („Захарије Орфелина име
неће међу родом заборавити”) и чешки филолог Јозеф
Добровски („нова српска књижевност почиње од Захарије
Орфелина”).

и ликера, али и лековитих напитака и хране, прву такве
врсте на нашим просторима...
Као човек нових идеја, далеко испред осталих, веома
образован и талентован, уз то
борац против корумпираности цркве и лажног морала
ситних властодржаца, Орфелин је живео прилично бедно
и усамљено.
И као млад, док је био у
пуној снази, стално се сељакао, службовао на различитим местима и живео у беспарици. Касније је оболео од ту беркулозе и
остао без
икаквих
средстава за
живот, па је
прак тич но
последње
дане проводио по манастирима,
Уџбеник калиграфије где су се
управитељи
Иако је Орфелин познат смиловали да га приме.
пре свега по свом песничком
Служио је у канцеларији
и књижевном раду, он је био карловачког митрополита Неи изузетан цртач, гравер, ба- надовића; био је благајник влакрорезац и калиграф. Све- дике темишварског Вићентистрани уметник, који је про- ја Јовановића; потом приватповедао просвету за широке ни учитељ деце једног спахислојеве народа и тражио упо- је; живео је у манастирима Бетребу народнога језика, први очину, Гргетегу и у Ремети.
је међу Србима почео да се Неко време је боравио у Нослужи грађанском азбуком. вом Саду, код владике ПутниРадио је као учитељ, потом ка, који га је послао у Беч да у
службеник, писар, коректор, једној тамошњој штампарији
лек си ко граф, пре во ди лац, буде коректор, а налазио се
историчар…
неко време и у Пакрацу код
Био је природњак, попула- владике Јосифа Шакабенте.
ризатор науке, познавалац траУмро је близу Новог Сада
ва и вина, полемичар… Напи- на Исаиловцу (добру бачкога
сао је нашу прву својеврсну владике) 1785. године, у највеенциклопедију, први речник ћем сиромаштву.
Р. П.
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„ДОЛОВКЕ” ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ ЗНАМЕНИТЕ ЈУБИЛЕЈЕ

ПОРЕД ЧУВЕНЕ ШТРУДЛЕ, ПОНОСНЕ И НА ВЕЗ
Данас у свим панчевачким насељеним местима (или селима, како је коме милије) постоје удружења жена. Међутим,
иако то априори не мора ништа да значи, многа од њих
функционишу тек око пет-шест
година, док се само једно може похвалити неупоредиво (и
то петоструко) дужим стажом!
Реч је о Удружењу жена „Доловке”, које већ тачно двадесет
пет година негује културу и традицију својих предака, а за то
време за собом је оставило небројене видљиве резултате.
Нема сумње, круна њиховог
рада је препознатљиви производ – домаћа штрудла. И то
доловачка, по специјалној рецептури и неодољивог укуса.
Ко (ни)је пробао, (не) зна о чему се ради...
Међутим, како је о томе већ
онолико пута писано на страницама овог листа, акценат у
наредним редовима биће на
неким другим активностима
ове успешне организације.
Сијасет је разлога да Удружење жена „Доловке” добије специјалан третман у „Панчевцу”
у години када слави четврт века од оснивања, као и деценију
од добијања жига.
Ове округле, јубиларне цифре право су време за опсежнију ретроспективу досадашњег рада поменуте организације, чија
прeдседницa Драгана Марић истиче да је на тако чврстим темељима лакше правити озбиљније планове за будућност.

ДУ ГА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Чланице Удружења жена „Доловке” након једне
од многих успешно организованих „Штрудлијада”
добијена од Града Панчева. Недуго затим радови су приказани и на отварању наше етно-собе. Две године касније реализовале смо радионицу веза и изложбу по пројекту који је финансирала Покрајинска влада, у холу Градске управе и у сарадњи с
Туристичком организацијом
Панчева. Од те установе добили смо и признање под називом
„Чувари традиције”, а у њиховим просторијама изложено је
много наших радова. Наредних

Детаљ с радионице за израду мини „домаћица”
– Поред тога што већ двадесет једну годину организујемо
надалеко познату и признату
манифестацију, која је и заштићена жигом „Доловачка штрудлијада”, наше удружење се предано бави и очувањем традиције старих заната. Током ових
последњих десет година биле
смо у могућности да путем пројеката реализујемо много радионица за готово све вештине познавања старих заната у вези с
домаћом радиношћу и ручним
радом. На крају смо ипак акценат ставиле на технику веза и
израду такозваних домаћица,
то јест куварица. И након сваке
такве радионице резултат нашег рада успешно је приказан
у виду бројних изложби – почиње причу председница.

година низали су се догађаји уз
подршку Аутономне Покрајине

Безброј радионица

Војводине, попут ревије плетених рукотворина или пројекта
„Упознајемо хеклање – занат наших бака”. Велику изложбу са
преко педесет изложених урамљених минијатура везених „домаћица” направили смо 2017.
године у ТОП-у, такође уз потпору Града – каже Драгана.
Она нарочито истиче да њихови ручни радови представљају
спој старих традиционалних мотива и модерног начина израде.
– Важно је да радови имају
употребну вредност, па смо многе као презент поделиле пријатељима и љубитељима на промоцијама „Штрудлијаде”. Приказивале смо их и уз нашу штрудлу,
заштитни знак удружења, на разним манифестацијамa, базарима и великим сајмовима широм
земље. Поред тога, приредиле

За десет година одржано их је
заиста много, а овом приликом
биће напоменуте само оне веће.
Важно је истаћи да, поред богатог фонда у власништву удружења, и саме чланице у својим
кућама поседују праву ризницу
радова које су израђивале годинама, боље рећи целог живота.
– Прву званичну презентацију везених „куварица” односно
„домаћица” приредиле смо са
Удружењем грађана „Панонке”
још 2010. године. Био је то партнерски пројекат, а средства су

Страну припремио

Јордан
Филиповић

смо и бројне радионице ткања,
пустовања вуне, труковања, пре
свега како бисмо се упознале с
разним техникама. Ипак, оријентисале смо се на вез, па смо
у том контексту организовале и
радионицу златовеза, а те продукте приказале смо на изложби заједно с плетеним радовима, што је, такође, финансирао Град Панчево – наводи председница „Доловки”.
Она додаје да се претходно
наведено тиче само чувања старих заната, односно ручног рада, али је у међувремену било
још много других радионица,
пре свега у вези са штрудлом и
органском производњом.
– Треба напоменути да смо
везле и јастучнице, пешкире,
украсе за флаше, чешљаре, шибицаре... Ето, пре неки дан стигао нам је трукован материјал,
што ћемо да искористимо за
радионицу која ће се одвијати
преко зиме, али због ове ситуације радићемо од куће. Биће
направљено 67 радова, а мотиви су нам овог пута иконе светаца, Долова и „Штрудлијаде”,
као и десетине незаобилазних
„домаћица”. Наравно, планирамо и изложбу од свега тога,
највероватније на пролеће, све
у зависности од епидемиолошке ситуације, али најавићемо

ЧЕ ТИ РИ ПРЕД СЕД НИ ЦЕ
Друштво су током двадесет
пет година водиле четири
председнице: најпре Славица Ракашћан, па Снежана
Ивков, а од 2007. године
Kосара Вујчић, да би 2018.
на то место била изабрана
актуелна прва међу једнакима – Драгана Марић.
– Удружење се мењало у
ових четврт века, па нас је у
једном моменту било чак
педесет седам, а и сада нас
је сасвим довољно – тридесет три чланице. Све жене

које су из разних разлога
одлазиле и даље су наше
пријатељице, али због својих обавеза нису могле да
прате ритам рада удружења. У међувремену су нам
побољшани услови рада,
јер смо, уз помоћ Покрајине
и Града, успели да опремимо просторије које нам је
уступио Дом културе, а у
једној је и етно-соба са експонатима углавном старим
преко сто година – истиче
прва „Доловка”.
је на време – наговештава једна од многих вредних Доловки.

Ручни радови којима се
не зна број
А шта кажу неке од других чланица о свему томе...

Тренутно је најстарија од њих
Надежда Јовановић, али за њу
ко ле ги ни це ка жу да сво јим

Када је реч о историјату
„Доловки”, прво окупљање
жена из тог места догодило
се 1977. године. Функционисале су више као секција
којом су руководиле васпитачице или наставнице, а
организовале су изложбе
ручних радова, хуманитарне акције и манифестацију
„Видовдански откоси”.
Након петогодишње паузе дошло је до реактивирања 1995. године, када
је настао Актив жена Долова, који је и приредио прву „Штрудлијаду”, 1999.
године.
Удружење жена под називом „Доловке” регистровано је деценију касније, а
наредне, 2010. године коначно је добијен жиг.
креативно проводимо време.
Одмалена израђујем ручне радове, јер се то онда малтене

подразумевало, нарочито ако
се зна да су коришћени као
кућни украси, а требало је и
спремити штафир за удају. Највише сам волела бели вез и радо сам правила лутке, па сам и
за удружење, поред свега осталог, израдила фигуре Сосе и
Лале, које носимо као декорацију за штанд када некуд идемо – подвлачи Нада.
И само та ангажованост и
посвећеност чланица више је
него довољна за поносно обележавање овако лепих јубилеја, као и за одавање признања. Свако ко толико постигне, за слу жио је да ужи ва у
ловорикама...

А без штрудле никако...

Изложба ручних радова у ТОП-у
залагањем нимало не заостаје
за млађима.
– Волим да радим ручне радове, а највише вез, због којег
сам на свим радионицама похваљена од стручних едукаторки. Чак сам пре неколико година добила и повељу од часописа „Завичај за чувара традиције” по препоруци удружења
и Града Панчева. Иначе, ручних радова имам толико да им
се не зна број, јер се тиме бавим откад знам за себе – наводи Надежда.
И Љубинка Милићев је почела да везе још као дете.
– Имала сам комшиницу која је труковала и израђивала
јастучиће од свиле с мотивима
таписерије, који су били модерни у то време. Од ње сам
научила да везем, штрикам, хеклам, па и да шијем, јер смо у
то време ми млади тако проводили време. У удружењу сам
дуго активна и урадила сам
безброј радова, што по задатку, што из чисте љубави, а многе сам и поклонила – каже
Љубинка.
Нада Брзован спада међу најстарије чланице и међу „Доловкама” је од првог дана.
– Волела сам и раније да учествујем у активностима удружења, али ми се још више свиђа откад имамо радионице,
будући да се и дружимо, а и

Етно-соба у Дому културе, коју
су Доловке темељно уредиле

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Бели
Овај крупан, али изузетно
мазан мужјак, старости око
две године, тражи нове власнике, по могућству с двориштем.
Бели је сада кастриран,
микрочипован, вакцинисан
и третиран против паразита, па је комплетно спреман за нови живот.
Док се не појави одговорни удомитељ, који ће му пружити
сигуран смештај, овај лепотан биће у градском прихватилишту (контакт-телефон 352-148).

Питбулица
Симпатична мешанка, која у
себи има гена питбула, стара
око годину дана, тражи нови
дом. Пронађена је с купираним ушима и репом, иако је
извођење оваквих хируршких
захвата над животињама забрањено законом.
Ова слаткица није агресивна, већ напротив – права је маза, а ко жели, може да је удоми.
Сређена је, обележена микрочипом и тренутно се налази у
градском прихватилишту, па заинтересовани могу да се јаве
на телефон 352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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ПРОДАЈЕМ плинску пећ
за грејање, продајем
зимску гардеробу и обућу. 062/187-27-15.
(298859)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПУНТО 1.2, 2002,, 5 В,
атестиран плин, клима,
серво, металик. 064/14255-93. (298745)

КРЕВЕТ комплет као
нов, за једну особу.
064/438-12-35. (298875)

ПАСАТ ТДИ, 203, металик црн, 6 брзина, гаражиран, одличан, власник. 063/879-02-70.
(298815)
ФОЛКСВАГЕН caddy,
2014. годиште, за превоз
инвалида, регистрован,
продајем. 061/320-1524. (298989)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
Тел. 063/319-133.
(298720)

ЈУГО 55 ин, 2007, пежо
мотор, регистрован 8.
2021, 650 евра. 063/14062-92. (298983)

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

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, шест брзина, у
фулу. 064/587-50-24.
(298883)
ПЕЖО 206, 1.4, 2007, петора врата, фул опрема.
064/587-50-24. (298883)

ПУНТО 1.1, годиште
1997, у одличном стању,
радијато уљани, на точкиће. 064/385-75-69.
(298892)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катализатора, продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (297924)

ГАРАЖЕ

ПУНТО 1.2, 8 в, 2006,
петора врата, атестиран
плин, на име. 064/58750-24. (298883)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гаражни простор од 130
квм, у Тамиш капији.
063/175-62-95. (298770)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
Росић, 063/223-810.
(298237)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (298818)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност
клања и печења.
060/037-11-96.

ГОЛФ 4, 2002, петора
врата, фул опрема, регистрован. 064/587-50-24.
(298883)
ФИЈАТ линеа 1,4, 2011,
атестиран плин, регистрован годину.
064/130-36-02. (298883)
ШКОДА фабија 1.2,
2014, атестиран плин,
регистрован. 064/13036-02. (298883)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРАСИЋИ на продају.
064/303-28-68, Мића.
(СМС)
КРМАЧУ за клање и
младе товљенике, врло
меснате, продајем,
Старчево. Тел. 062/11320-28. (298819)

ПОЛУУГАОНА гарнитура, судоепра, двосед,
кревет, орман са ципеларником, комоде, фотеље. 063/861-82-66.
(298912)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, судопера 3.000, нова.
063/773-45-97.
(1298913)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед и фотељу и тучани
бакрач. 013/348-453.
(298828)

ПРОДАЈЕМ младе коке и
петлове брама, беле, 40
комада, јефтино. Тел.
063/311-277. (298917)

СВИЊЕ на продају до
160 кг, могуће клање.
063/712-34-11.
(1298732)

ТА пећ 3.5 кв, у одличном стању, мало коришћена, 100 евра.
065/315-55-18. (298944)

СВИЊСКЕ полутке од 35
до 45 кг, цена и начин
плаћања по договору.
Испорука на адресу.
062/881-06-75.
((298722)
ПОВОЉНО продајем
близаначка колица bebety 341, као нова.
062/819-56-41. (298755)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
ПРОДАЈЕМ зидане гара- 100 л, сандучар и тележе у Ул. Патријарха Чар- визор самсунг, 66 екран.
нојевића 8. 063/315-872. 064/579-86-55. (298769)
(299023)
ВЕШ-МАШИНА, већа
рерна, уљани радијатор,
сто, столице, телевизор.
АПАРАТИ
063/861-82-66. (298912)
ЛЕД, ЛЦД телевизори,
откуп слупаних и неисправних. 060/078-47-89,
063/778-47-89. (298922)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција, повољно.
061/641-30-36. (298904)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње, може и полутке. Тел.
617-336, Омољица.
(298495)

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo
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ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
30 квм, 130 евра, шест
месеци унапред кирија,
депозит 200 евра.
063/253-593. (298960)
ШАПУРИНЕ на продају.
064/193-88-49. (299000)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

СТРИПОВЕ откупљујем.
064/435-90-43. (299007)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре, долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (298556)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала. 013/33458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (298765)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долаза,, исплата одмах.
061/641-30-36. (298904)

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

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ прасиће.
Тел. 064/129-45-43.
(298956)

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

ИЗДАЈЕМ или продајем
кућу од 100 квм, приземље + спрат , у центру
Панчева, Ул. Живојина
Мишића бр. 6., Тел.
023/857-069, 064/57557-04. (2982348)
НА ПРОДАЈУ плац на
Кудељарском насипу,
27.43 ара, излаз на две
улице, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (298492)
НА ПРОДАЈУ кућа, Ул.
Јове Максина 50-ц, 180
квм + плац 3.5 ари,
70.000 евра. 063/740-2241, 064/929-64-85.
(298837)
КУДЕЉАРАЦ, нова
спратна, пословно-стамбена, 3.4 ара, 75.000.
„Кров”, 060/551-64-50.
(298839)

ПЛАЦ нова Миса.
061/320-15-24. (298987)
ТЕСЛА, 2.61 ар, 45 квм,
за рушење, фронт 6 м,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299004)

НЕКРЕТНИНЕ ЈОВАНОВИЋ, Котеж 1, 72 квм,
III/IV, ЦГ, 52.000.
064/340-37-14. (298893)
КУПОВИНА станова. Исплата одмах! АМК некретнине. 061/262-0844. (298638/р)
НЕКРЕТНИНЕ ЈОВАНОВИЋ, Котеж 2, 63 квм, II
спрат, 47.000. 064/34037-14. (298893)

БОР-ДРВО ПЛУС ДОО, Братства јединства 200-е

А К Ц И Ј А – УГАЉ СИРОВИ ВРЕОЦИ
Има на стању, обезбеђен превоз
062/873-19-80, 064/503-30-11

(ф)

ТЕСЛА, 2.61 ар, 45 м, за
рушење, фронт 6 м,
29.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(199004)

ДОЊИ град, улични
стан, 63 квм, велика тераса, подрум, 28.000.
(398), „Кров”, 060/55164-50. (298839)

МИСА, плац, 2.500
евра/ар, 900, 24 м
фронт. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299004)

СТРОГИ центар, зграда
оловка, 106 квм, II, троипособан, 106.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (298839)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стана, 8 ари плац, Горњи
град. 063/829-89-48.
(298509)

СТАН, Тесла,. Стевана
Шупљикца, 40 квм, ПГ,
комплетно реновиран,
екстра, вреди видети,
32.000, власник.
062/434-181. (298881)
ПРОДАЈЕМ два плаца,
37 + 12 ара, Пелистерска, преко пруге, грађевинско земљиште.
063/708-00-24. (298919)
ГРАЂЕВИНСКО земљиште, 110 ари, северна
зона, 1.700 евра по ару,
власник. 064/136-42-00.
(198938)
ПРОДАЈЕМ плац, Димитрија Туцовића 113, 4.5
ари, поред Тамиша, ширине 24 м. 063/407-788.
(298954)
ПРИЗЕМНИ део куће,
гарсоњера и подрум у
центру, 37.000 евра.
061/114-11-34. (298958)
ПРОДАЈЕМ два и по
хектара, грађевинског
земљишта, северна зона.
062/102-89-16. (298976)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи у Ул. Патријарха
Чарнојевића 8. Тел.
063/315-872. (299003)

НА ПРОДАЈУ стан у Алибунару. Цена 26.000
евра. 78 квм. 065/80064-97 (СМС)

КОТЕЖ 1, двособан, V,
ЦГ, 60 + 18, усељив.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (199004)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,
66.000, Светог Саве, нови, ВПР. 069/655-214.
(298308)

СОДАРА, двоипособан,
63 квм, ЦГ, X, 47.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (298988)
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АГЕНЦИЈА „Кров”, потребни станови, кеш
купци. 060/683-10-64.
(298839)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у Глогоњу, функционалан, засебан објекат,
нов, сп. Соба, дневна соба са кухињом и трпезаријом и терасом, одвојена струја и грејање на
гас, намештен 063/10605-47 (СМС)

HIT PONUDA:
900 evra/m²

ИЗДАЈЕМ намештене
станове у центру.
063/313-005, 062/97834-26 (СМС)

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

ИЗДАЈЕМ двособан комплетно намештен стан
на Стрелишту. 062/522642. (298939)
ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан у центру. 063/168-66-67.
(298726)

ПРОДАЈА станова, новоградња, нова Миса, Улица Војвођанска 46.
Лифт, грејање и топла
вода на гас, енергетски
пасош. Клима блок 25
цм + 10 цм стиропор.
Немачка schuco седмокоморна столарија са
три стакла, комарници,
алу ролетне, паркионзи
и гараже. Усељиво јул
2021, цена 900 евра +
10 % ПДВ. 063/812-3447. (298730)
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Куповина станова са вашим
плодоужитком. Исплата
одмах! АМК некретнине.
061/262-08-44.
(298638/р)

ТИП СТАНКО, леп дуплекс, ТА, III, 93 квм,
56.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (298997)
ТЕСЛА, двособан, приземље, 53 квм, фул, тераса, 53.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(199004)
ЦЕНТАР, 60 квм + тераса, двоипособан, прелеп,
ЕГ, нов. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(199004)
ЦЕНТАР, трособан, ВП,
ЕГ, две терасе, фул, 78
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (199004)

ХИТНО и повољно продајем стан, звати од 10
до 22 сата. Тел. 013/353074. (298898)
ГАРСОЊЕРА, нова, ВП,
намештена, фул, 16 квм,
ПРОДАЈЕМ стан, ново22.000. (67), „Милка М”,
градња, 71 квм, шири
063/744-28-66. (299004)
центар, лукс. 063/407788. (298954)
БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА,
трособан, I, реновиран,
две терасе, 60.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (298997)

КУПУЈЕМ једнособни
стан, Стрелиште или нова Миса. 064/168-84-32.
(298749)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стна, псоебан
улаз, струја, гас, вода,
Книћанинова 79.
064/579-86-55. (298769)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру у строгом центру,
звати од 18 до 19 сањти.
Тел. 063/736-38-50.
(298854)

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

064/64-39-721
КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза исплата. (353), „Премиер”, 063/800-44-30.
(298988)

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.

ИЗДАЈЕМ наметшен дворишни стан на Содари,
озбиљној женској особи
или пару. 065/469-5795. (298984)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари. Тел. 066/372-598.
(298879)
ИЗДАЈЕМ полунамештену гарсоњеру за самце, у
центру града. 063/73302-53. (298996)
ИЗДАЈЕМ дворишну кућу у центру Панчева.
013/404-467. (298914)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, V, без лифта, ЦГ,
празан или намештен.
064/134-06-08. (298863)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
АКО купујете или прода- до две особе, ЦГ.
јете своју некретнину, ту 062/856-91-34. (298852)
смо за вас. Агенција
ИЗДАЈЕМ намештену
(396), 061/662-91-48.
гарсоњеру у центру гра(298997)
да. Тел. 013/602-401,
064/372-88-19. (298884)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребни станови, куће,
СТАНОВИ
НАМЕШТЕН једнособан
на свим локацијама,
ПОТРАЖЊА
дворишни, ТА, код Хотебрза реализација. (67),
ла Тамиш, 90 евра.
„Милка М”, 063/744КУПУЈЕМ мањи стан у
064/122-48-07. (298891)
Панчеву. Исплата одмах. 28-66.
ИЗДАЈЕМ смештљај за
064/418-82-14. (298017) (299004)
раднике, самце , студенте. Раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(298926)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан у центру,
самац или самица.
065/344-85-77. (298930)
СТРОГИ центар, намештен, једноипособан
стан, издаје се. Звати после 16 сати. 063/87177-13. (298932)
ЈЕДНОСОБАН, полунамештен на Котежу 1, код
Кружног тока. Комплетно реновиран, слбоодан
од 1. јануара. 063/337912. (298941)
ИЗДАЈЕМ наметшен реновиран једнособан
стан, 40 квм, у строгом
центру. Тел. 063/812-4283. (298959)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, Синђелићева
улица. Звати после 17
сати. Тел. 064/341-7926. (298985)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ хале, разне
величине, шлеперски
прилаз, Новосељансии
пут. 063/219-532.
(298668)
ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске станице. 063(/278-421.
(298505)

ИЗДАЈЕМ локал на пијаци. 061/320-15.24.
(298987)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 061/32015-24. (298987)

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

ИЗДАЈЕМ локал, 24 квм,
преко пута болнице, М.
Обреновића бр. 3.
063/460-660. (ф/1273)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
у Жарка Зрењанина 33.
Тел. 063/738-21-01.
(298940)

ИЗДАЈЕМ хале разних
величина за разне намене, шлеперски улаз, Новосељански пут.
063/219-532. (298852)

ИЗДАЈЕМ локал 25 квм,
у Жарка Зрењанина 33.
063/738-21-01. (298736)

ЦЕНТАР, два локала у
раду, ПР, двориште,
спрат стан, фул, 280
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (199004)

ИЗДАЈЕМ локал у Омољици, 300 квм. 062/404144. (298785)
ИЗДАЈЕМ локал 6 квм,
на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16. (298804)

ПОСАО

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

ЛОКАЛ, продајем 28
80 КВМ, Дом омладине,
квм + 12 квм, галерија,
сређен, центар. 063/489- пијаца, 16.000 евра.
061/114-11-34. (298958)
958. (298538)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА жена за негу
старијег лица, звати после 17 сати. 060/519-1114 (СМС)
ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи СЗВР СРКИ потребан
ауто механицар са искуством. 062/388-108
(СМС)

Taksam invest

d.o.o.

ПОНУДА

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

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова Миса, 43 квм + тераса, ниско приземље, у
згради, укњижен, 26.000
евра. 063/318-598-592.
(298836)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР ради: одгушење судопере,
купатила, поправке, замене одмах. 013/331657, 064/495-77-59.
(298482)

ПОСАО
ПОНУДА

ПРЕДУЗЕЋУ за монтажу
АЛУ и ПВЦ столарије
„Midex 013”, потребни
монтери и помоћни радници. Услови добри,
стални радни однос.
061/219-79-51. (298999)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: попрвка старих, уградња
нових цеви, монтажа санитарије. 062/382-394.
(298910)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБА, превоз ствари, могућност радника.
064/482-65-53. (298303)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде, канализације, кабине, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(298531)
СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење просторија, дворишта, 6 – 23 сата.,
061/6744-14-06.
(298781)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге + хаус мајстор. Александар,
064/157-20-03. (298809)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ПАРКЕТАР, поставка
паркњета, ламинта.
Бродског пода. 062/476815. (298805)

РАДИМО све, обарање
стабла, рушења кућа,
шупа, ископи, одношење
ствари остало. 060/03547-40. (298818)

Ресторану „Стара Вајфертова
пивара” ПОТРЕБНИ КОНОБАРИ.
063/391-824

(ф)

СЕЛИДБЕ: превоз друге
робе. Панчево-даље. Цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(298209)

ПРЕВОЗ робе и селидбе,
повољно. 061/818-34-96.
(2198792)
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.
(298795)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно, пензионерима попуст, проверите. 061/626-54-06.
ТВ СЕРВИС „Тесла елек(298967)
троник”, бесплатан превоз и преглед. 060/07ПАРКЕТ и ламинат, по84-789, 063/77-84-789,
ставка, хобловање и лаУл. Јована Рајића 1 (код
кирање. 065/314-90-18,
поште на Тесли).
061/314-90-18, 601-892.
(298660)
(298974)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација ТЕПИХ СЕРВИС Путник,
дубинско прање тепиха,
ТВ-а. 064/866-20-70.
намештаја, комора. 302(298752)
820. 064/129-63-79.
АДАПТАЦИЈЕ станове,
(299001)
струам, овда, гипс, молерај, климатизација.
060/521-93-40. (298966) РОЛО-НАЈ: уградња:
тракастих завбеса, коЕЛЕКТРИЧАР, климе,
марника, хармо-врата,
монтажа, сервис, бела
туш-кабина. Најповољтехника, индикатори, таније, проверите.
бле, ТА пећи, фрижиде063/894-21-80. (298887)
ри. 060/521-93-40.
(298966)
Комби превоз робе
и селидбе.
УСЛУГЕ
Зоран, 060/360-03-89.

(8/292091)

ЕЛЕКТРИЧАР ради све
врсте поправки уређаја
,инсталација и нове инсталације. 064/372-8842 (СМС)
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ЕЛЕКТРИЧАР, поравке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића.
064/310-44-88. (298540)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, брзо, педантно, повољно.
065/523-02-73. (298811)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 064/12268-05. (298927)

ЧИШЋЕЊЕ олука, замена пломљеног црепа, висински радови. 065/53524-56. (298971)

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада, улица Народног фронта бр.12 из Новог Сада, поднео је захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину пројекта Реконструкција резервоара за складиштење стабилизованог бензина FB -0808 у склопу Блока 8 у
Рафинерији нафте Панчево, на к.п. бр. 3547 КО
Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, бетонирање, стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (298816)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, поставка
ламината. 062/976-1842, 064/390-00-87.
(298533)

НЕГА старих, болесних
ПОПРАВКА веш-машиинвалидних лица.
063/868-04-51. 8198817) на, бојлера, шпорета,
пећи, електроинсталациВОДОИНСТАЛАТЕР: ре- ја. Повољно. Тел.
новирање купатила, сла- 060/180-02-83. (298633)
вине, вентили, поправке,
одгушење канализације.
СЕЛИДБЕ
061/193-00-09. (298743)
АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, гутне, уграђујем, поправљам.
064/181-25-00. (298775)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, поправци, замена, одгушења, адаптације, нова купањтила, повољно. 062/832-09-81.
(298846)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
сервисирање батерија,
котлића, бојлера, одгушења, преправке купатила. 013/377-930,
063/115-71-67. (298846)

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно грађевински материјал, туцаник, црну земљу, огрев,
утовар, одвоз шута.
064/354-69-94, 063/75402-72. (1908777)
РОЛО-НАЈ: уградња:
тенда, роло-челична
врата за излоге, гараже,
најповољније. 063/89421-80. (298887)

РОЛО-НАЈ: уградња: вам
нуди поправку, монтажу
ролетна, венецијанера,
најповољније, проверите. 063/894-21-80.
(298887)

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

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

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР

1. Више ПРЕДАВАЧА ВАН РАДНОГ ОДНОСА
за стручно апликативне предмете
Услови:
предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони),
као и Статутом Стоматолошког Факултета у Панчеву.

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, комплетно уређење станова, ламинат,
тапете, технике, најповољније, гаранција.
060/145-99-09.
(1298961)

Са изабраним кандидатима закључује се уговор о
извођењу наставе.

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све
завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (298615)

Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12 92.

РАЗНО

ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу, позив или СМС.
061/298-96-69. (298786)
АКО си нежна и романтична, јави се да поделимо љубав и леп живот.
064/437-63-59. (298764)
ПОТРЕБНА озбиљна слободна жена за брак, до
55 година. 064/372-9471. (298855)
ОРАЗОВАН мушкарац
тражи културну жену ради озбиљне везе.
064/421-46-34. (298990)

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 179.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву
РАСПИСУЈЕ

КОНК УРС
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ
РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног АСИСТЕНТА СА ДОКТОРАТОМ за ужу
научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
Услови:
завршен Стоматолошки факултет, докторат медицинских наука - стоматологија, као и остали услови
предвиђени Законом о високом образовању („Сл.
Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Са кандидатом изабраним у звање асистента са
докторатом закључује се уговор о раду на одређено време на период од 3 (три) године.

2. Три САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну
област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА
TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

Услови:
завршен Стоматолошки факултет, просечна оцена
најмање 8 (осам), као и остали услови предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.
закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Са кандидатом изабраним у звање сарадника у настави закључује се уговор о раду на одређено време на период од годину дана..
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам)
дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

Петак, 11. децембар 2020.
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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
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 27. НОВЕМБРА ДО 17. ДЕЦЕМБРА
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
Цена: 350 динара

•

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

•
•

Цена: 740 динара

ПАКЕТ 4

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

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

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

Последњи поздрав

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта „Божић и синови” д.о.о, Улица
Максима Горког бр. 2 из Панчева, поднео је захтев
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција и доградња радно–магацинског простора опасног и неопасног отпада и надстрешнице
на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем
+381 21 487 46 90.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица Народног фронта бр.12 из Новог Сада,
поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Реконструкција резервоара за складиштење MTBE FB2004 у склопу Блока 20 у Рафинерији нафте Панчево, на к.п. бр. 3570 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на адресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,
83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ПОТРЕБНИ

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

Телефон 013/33-43-45

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
на кат.парцели топ.бр. 2546 КО ПАНЧЕВО, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+3+Пс, у Панчеву, у Улици Михајла Обреновића бр. 4, израђен од стране „Art
Royal Inženjering” Панчево, за инвеститорa Опанчина Зорана, из Старчева, Ул. Матије Гупца 23.
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, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у
времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 18. 12. 2020.
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.

преминула 27. новембра, сахрањена на Старом православном гробљу, 4.
децембра 2020.
Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА, сестра ВУКОСАВА, унуци и праунуци.
Вечно ћеш живети у нашим срцима.

(36/298771)

Наша драга и племенита

Наша драга сестра
У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,
83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.890/1 КО ПАНЧЕВО, за потребе изградње вишепородичног стамбеног објекта,
спратности Су+П+3+Ман., у Панчеву, у Улици Танаска Рајића бр. 46, израђен од стране „Мега Модулор” Панчево, за инвеститорa Доо „Кутко” Панчево.

СЛАВИЦА БАШИЋ

СЛАВИЦА
БАШИЋ

рођ. Драгић
1958–2020.

рођ. Драгић

изненада је преминула у Сплиту, 5. децембра 2020.
Тугују за њом: брат ДРАГАН и сестре МИЛИЦА и
ДРАГИЦА са породицама

МИЛИЦИ МИТРОВИЋ
васпитач у пензији

од колектива ПУ „Дечја Радост” Панчево

(61/ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав брату и ујаку

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 ,
83/18, 31/19 ,37/19-др.закон и 09/2020)

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.1766 КО ПАНЧЕВО, за потребе
изградње вишепородичног стамбеног објекта,
спратности Пр+3+Пс, у Панчеву, у Улици Стевице
Јовановића бр. 25, израђен од стране „Art Royal
Inženjering” Панчево, за инвеститорa Милошевић
Стево и др.
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, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у
времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне
презентације од 7 дана, почев од 18. 12. 2020.
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.

(180/198934)

Последњи поздрав колегиници

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.

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

Тета Славе, заувек ћеш
остати у нашим срцима
ИГОР, САЊА
и ЖЕЉКО ДРАГИЋ

(212/1298965)

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, стамбенокомуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у
времену од 10 до 13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 18. 12. 2020.

ОГЛАШАВА
ОГЛАШАВА

МАРИ ДРАКУЛИЋ

ДИМИТРИЈУ
ИЛИЈИНУ
МИТИ

ДИМИТРИЈУ
ИЛИЈИНУ
МИТИ

од супруге БЕТЕ,
синова САЛЕТА и
БАТЕ са породицама

Сестра РАДА
и сестричине НАТАША
и ТАЊА са породицом

(125/298871)

(126/198870)

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

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драгом

Последњи поздрав супругу, оцу и деди
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга и племенита
мајка, свекрва и баба

МИЈОДРАГУ
МИЛИЋЕВИЋУ

МИЈОДРАГ МИЛИЋЕВИЋ МИЈА
Заувек ћеш живети у нашим срцима...
Почивај у миру.

Последњи поздрав
од породице
ГРУБЈЕШИЋ

ВЕРА КРЧАДИНАЦ
1955–2020.

(148/298896)

Сахрана ће се обавити 12. децембра 2020, у 13 сати, на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, ћерке АЛЕКСАНДРА и НЕВЕНКА,
зет ДРАГАН, унуци ПЕТАР и МИЛОШ, унука МИЛИЦА и остала
родбина

Последњи поздрав
пријатељу, другару
и комшији

преминула у 66. години. Њену љубав и пожртвованост чуваћемо са
поносом у нашим срцима и мислима.
С љубављу и поштовањем њени: синови НИКОЛА и ЈОВАН, снаје
МИМА и САШКА, унуци МАТЕЈА, ЛУКА и ЛАЗАР и унука МАРИЈА

(13/298747)

Отишао је у незаборав наш пријатељ

(16/298750)

4. децембра престало је да куца срце наше Даде, Вере и сваје

3

МИЈОДРАГУ
МИЛИЋЕВИЋУ
МИЈА МИЛИЋЕВИЋ

МИЈОДРАГ
МИЛИЋЕВИЋ

РАДЕ и ЗОРИЦА
МУНИЋ
са породицом

ВЕРЕ КРЧАДИНАЦ

(103/298841)

деда наших унучића
… преминуо је тихо како је и живео...
Сачуваћемо успомену на љубав према нашим унуцима
и пријатељаство према нама.
Хвала му...

Доживотна туга и сећање на дивног, племенитог човека.

Пријатељи: ЖИКА, АНЂА и ПЕТАР МИЛАНОВИЋ

Породице ВУЈОВИЋ

Тешко је пронаћи праве речи, јер оне не постоје и зато се нећемо опраштати јер заувек ћеш бити у нашим мислима, срцима и успоменама.
Твоји: ЗОРИЦА, НИКОЛА, МИТА и БОБА

(119/298862)

(90/298824)

(156/298905)

5. децембра је преминула наша мајка

рођ. Ђорђев

Последњи, тужни поздрав нашој драгој

5. децембра 2020. преминуо је наш вољени син

Последњи поздрав
драгој куми

МАРА
РАДАНОВ
1936–2020.
Сахрана је 11. децембра.
Последњи поздрав: син
МИЛАН и ћерка ЈЕЛЕНА

ВЕРИ

(209/1298964)

Последњи поздрав драгој баки и прабаки

ЖЕЉКО МИЛИНКОВИЋ

ВЕРИ
КРЧАДИНАЦ

Тако си изненада отишла.
Оставила си много тога за памћење и незаборав.
Сестра НАДА са породицом
(155/298905)

Сахрана ће се обавити у петак, 11. децембра 2020, на Новом гробљу у Панчеву.

С поштовањем:
ЈОВА, МИЛАНКА,
ТОНИ и ЈЕЛЕНА
са децом

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

Ожалошћени: тата ДРАГАН, мама МИРЈАНА и брат БОШКО
(44/298779

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав
унуку

МАРИ
РАДАНОВ

(105/198843)

1936–2020.
од унука МИЛОРАДА
са породицом

Последњи поздрав
сестра Вери

ВЕРИЦИ КРЧАДИНАЦ
од сестре ЈОВАНКЕ СТОЈКОВ, ИВАНЕ
и ИВИЦЕ са породицама

(208/198964)

(179/198933)

Последњи поздрав
прији

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ МИЛИНКОВИЋУ
од сестара ЈЕЛЕНЕ и МИЛЕНЕ са породицама
(175/198927)

ЖЕЉКУ
МИЛИНКОВИЋУ

ВЕРА КРЧАДИНАЦ

Последњи поздрав
Баба БОРКА
(218/198975)

ЖЕЉКУ МИЛИНКОВИЋУ
од стрица МИОДРАГА са породицом
(219/298975)

БЛАГАЈНА

300-830

ВЕРА
КРЧАДИНАЦ

ЖЕЉКУ
МИЛИНКОВИЋУ
од тетки СТАНКЕ,
СВЕТЛАНЕ,
ГОРДАНЕ и ГОРИЦЕ
са породицама
(112/198853)

1955–2020.

Последњи поздрав
од породице
МОЈСИЛОВИЋ
(240/298998)

ПО ПУСТ
свим радним
данима
осим средом

ВЕРИ
КРЧАДИНАЦ

Жалиће за тобом:
сестре СНЕЖА,
БОЖАНА и ВЕРА са
својим породицама

од прије СЛАВИЦЕ
(17/198750)

(99/198834)
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Петак, 11. децембар 2020.

7. децембра 2020. године, преминула је наша вољена

5. децембра 2020. напустио нас је наш драги

БОГДАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
1926–2020.

СЛОБОДАН ВУЈАНИЋ

СЛАВИМИР ЂУРОВИЋ

1943–2020.

Сахрана ће се обавити, 14. децембра 2020, у 11
сати, на Православном гробљу.
Са великим болом и тугом опраштамо се од тебе.

1942–2020.
Захвални смо ти на свему.
Оставио си нам много лепих сећања, радо
ћемо препричавати и вечно те се присећати са осмехом на нашим лицима.
Твоји унуци: БОЈАНА, ЛАЗАР и НИКОЛА

Оставио си траг који се не брише и доброта која се памти. Хвала ти
за сву љубав, пажњу и подршку коју си нам пружио.
Сахрана ће се обавити на Новом гробљу, 11. децембра, у 15 сати.
Ожалошћени;: супруга НАДА, ћерке СНЕЖАНА и СЛАВИЦА,
унуке АНА и ЛЕНА и зет ГОРАН

(226/298982)

Последњи поздрав
нашој вољеној баки и
прамби

Заувек ћеш остати у нашим срцима

(164/298915)

(152/298902)

Последњи поздрав поштованом и вољеном брату и деверу

Твоја ћерка ВЕРА, зет РАДОВАН и унук БОЈАН

Последњи поздрав

Драги

БОГДАНИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
БАТО

СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ

чика СЛАВКУ

од њеног КОЛЕТА,
АУРОРЕ и СТАШЕ
(227/198982)

БОГДАНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Последњи поздрав од
унуке МИЛИЦЕ, зета
НИКОЛЕ и праунука
ДУШАНА, УРОША и ЈЕЛЕНЕ
(228/298982)

1943–2020.
Брат ЛАЗАР и снаја АЛЕКСАНДРА.
Сахрана ће бити обављена у недељу, 13. децембра 2020, у 14 сати, на Старом православном
гробљу

Успомена на тебе живеће у нашим срцима.
Хвала ти за све.
УЈНА, БИЉА, НЕЦА и МИЦА

од кума САНДРЕ
са породицом

(165/198915)

(166/298915)

(158/198906)

Последњи поздрв дугогодишњем искреном пријатељу

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав вољеној супрузи и мајци

Последњи поздрав

МИЛИНИ ШЋЕКИЋ
СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ

СЛАВКУ ЂУРОВИЋУ

од тетка ДОБРИЛЕ, ИЛИНКЕ
и ЉИЉАНЕ ДРАГОЈЕРАЦ

од кумова МРАОВИЋ и МОРИСОН

(120/298864)

(32/1298762)

МИЛИНИ
ШЋЕКИЋ
од колектива
Патологије
ОБ Панчево

Последњи поздрав драгом

(27/298758)

СЛАВКО ЂУРОВИЋ
СЛОБИ ВУЈАНИЋУ
од комшија у Петра Бојовића 16

Нека ти душа почива у рају.
Много ћеш нам недостајати.
ДРАГАН и СТАНА са породицом

(79/298813)

Последњи поздрав
брату

(111/198851)

1943–2020.
Последњи поздрав
нашем драгом Вујанић Слободану. Хвала за све.
Снаја АНЂЕЛКА,
братаница ДРАГАНА
и унуци ДАМИР
и МАРКО
(153/298902)

Наша вољена преминула је 4. децембра
2020, у 84. години.
Сахрана је обављена
на Војловачком гробљу, 10. децембра
2020, у 13 сати.
Супруг РАДОЈКО,
ћерка ДРАГАНА,
син ДРАГАН,
унук ДЕЈАН
и зет БАТА
(26/98757)

ЗАХВАЛНИЦА
Овим путем се захваљујемо колективу одељења патологије на несебичној помоћи и подршци пруженој у
овим тешким тренуцима услед губитка моје мајке
Шћекић Милине.
Такође се захваљујемо Инфективном одељењу на бризи и лечењу тешког стања проузрокованог ковид инфекцијом.

Услед спречености због болести целе моје породице
неизмерно се захваљујемо заменици начелнице патологије др Драгани Пешић као и главној сестри патологије Весни Танелов на свеукупној организацији око
припрема сахране.

СЛОБОДАНУ
ВУЈАНИЋУ

СЛОБОДАН
ВУЈАНИЋ

(116/298858)

Велико хвала докторки Звјездани Вукмировић и докторки Верици Милић Савић на дугогодишњем лечењу,
као и колегама са онкологије.

Последњи поздрав

МИЛИНА
ШЋЕКИЋ

Супруг РАДОЈКО, син ДРАГАН
и ћерка ДРАГАНА са породицом

СЛАВИМИРУ СЛАВКУ ЂУРОВИЋУ
од колега из Фабрике ПЕВГ,
АД ХИП-Петрохемија
(178/298931)

Последњи поздрав нашем деди

1943–2020.

од ДАМИРА, МАРКА, ЈОВАНЕ, ВАЊЕ и СОФИЈЕ
(190/198942)

(121/198865)

8. децембра 2020. године преминула је наша драга

Сестра ЈЕЛИЦА
и брат СИНИША
(157/198906)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СЛОБОДАНУ ВУЈАНИЋУ

Ћерка ДРАГАНА ШЋЕКИЋ са породицом

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

АНА БАЛОГ
1929–2020.
рођ. Фораи
у 92. години.
Сахрана ће се одржати 16. децембра 2020. године на
гробљу у Војловици, у 15 сати.
Ожалошћени: син ЛАЦИ, снахе МАРИЈА, МЛАДЕНКА
и ХАТА, унуци КЛАРА, НАТАША, МЕЛИНДА, АНА, ЈАСМИНА и ХИЛДА, праунуци ЕМИЛ, ЕМА, ЕМИЛИ,
КРИСТИНА, МИЛА и ВЕРА
(202/298951)

Петак, 11. децембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 4.
децембра 2020, у 65. години, преминула наша драга

ВЕСНА ТРКУЉА

ИГОР ШАРАЦ
Последњи поздрав нашем Шакију који нас
је прерано напустио
Твоје IV-2

Последњи поздрав од кума ДУЛЕТА

ВЕСНА ТРКУЉА

(189/198938)

(211/298963)

Рођ. Јеленковић
1956–2020.

Последњи поздрав

Наш школски

Ожалошћени: супруг МИЛАН, ћерка ВАЊА,
син МИЛОШ и БОЈАНА, брат ДРАГАН
као и остала родбина и пријатељи

ИГОР ШАРАЦ
1978–2020.

(45/298780)

ВЕСНИ ТРКУЉА
Породици саучешће, у изненадном болу и тузи, од породице МАРЈАНОВИЋ

Небеска учионица оплемењена је топлим осмехом твојим.
Видимо се у истој учионици, истом одељењу, истој клупи...
Твоје VIII-3 Банатско Ново Село

Драгој мојој

Преминула је наша драга сестра

(159/298907)

(174/1298925)

Последњи поздрав

3
ВЕСНИ

ВЕСНА ТРКУЉА
рођ. Јеленковић

С љубављу, МАРИНА и САША
са породицама

ВЕСНА ТРКУЉА

ИГОРУ

С љубављу
Нина БРАНА

(67/298799)

Збогом драга наша Весна.
Нека те анђели чувају.

Драгој

(68/298799)

од другова из средње школе: ПЕЦЕ, РАЈКА,
ЂОРЂА и ЛУКЕ
(188/2989378)

Последњи поздрав

4. децембра 2020. године преминула је

Твоји РАДОВАНОВИЋИ
(230/298992)

Драгој нашој

НИКОЛА
ШТРБАН

ВЕСНИ
ВЕСНА ТРКУЉА
Вјечнаја памјат.
Са дубоким пијететом и поштовањем
породица ЋОСИЋ

Најлепше успомене на нашу драгу куму чуваће породица АНДРИЋ

(12/298746)

(75/298807)

ВЕСНИ
Последњи поздрав нашој
драгој

последњи поздрав од породице
МИЈАЈЛОВИЋ

ВЕСНА ТРКУЉА

МИЛЕ РАКИТА
са породицом
(177/1298929)

Куму последњи поздрав од породице
ФИЗЕШАН
(78/198812)

Последњи поздрав
драгом куму

ВЕСНИ
од СЛАВИЦЕ и ЈЕЛЕНЕ

(47/298783)

ВЕСНИ
ТРКУЉА

(171/298920)

Последњи поздрав

Последњи поздрав комшиници од комшија
из зграде у Кикиндској 9

ЗОРАН
МИТРОВИЋ

Чуваћемо успомену
на тебе.
Колеге из Службе
ЗЖС ХИППетрохемије

(203/298952)

(216/298972)

Последњи поздрав
драгој куми

Људи као ти не умиру док живе они који
те воле и који те се
сећају, а тебе никада
неће заборавити ЉИЉАНА ЗЛАТКОВИЋ
са породицом

НИКОЛИ
ШТРБАНУ

НИКОЛИ
ШТРБАНУ

(59/198793)

Последњи поздрав комшији

ЗОРАНУ
МИТРОВИЋУ

од породице НИНИЋ

Последњи поздрав од колектива ДМ „Далма”

од прија ДАНКЕ,
породице
МАРКУШЕВ
и МИЛИЋЕВ

(63/298796)

(73/298803)

(96/2988219

ЗОРАНУ

ВЕСНА ТРКУЉА

од кумова НИКОЛЕ,
ПРЕДРАГА
и НЕНАДА САКИЋ
са породицама,
из Омољице)
(145/298890

БЛАГАЈНА

300-830
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Најбољем тати и деди

Последњи поздрав супрузи, мајци и баки

Изненада нас је напустио, у 86. години, брат и стриц

СРЕТЕНУ
МИЛОЈЕВИЋУ

КОВИЉКИ ПОПОВИЋ КОВИ

Заувек у нашим срцима.

1946–2020.
Твоји вољени: супруг ДРАГОЉУБ, ћерка САЊА, син СЛОБОДАН, унук
ВЛАДИМИР, унуке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА, зет ДЕЈАН и снаја ЈАСНА

Твој рођенко МАЈА
са мужем РАДЕТОМ и
унуцима КАТАРИНОМ
и СТЕФАНОМ ЛАЛИЋ

(20/298753)

(130/298874)

ДРАГУТИН СИМОВИЋ
7. III 1943 – 2. XII 2020.

Нека ти је лака земља, почивај у миру.

Последњи поздрав најдражој баки

НИКОЛА, АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР са породицама
(51/298778)

КОВИЉКА
ПОПОВИЋ
КОКА

КОВИЉКИ ПОПОВИЋ КОВИ
1946–2020.
Прерано је дошао дан ког сам се највише плашио. Хвала ти за све лепе тренутке са тобом проведене и најлепшем детињству.
Волим те највише.
Твој вољени унук ВЛАДА

Са неизмерном тугом и болом опраштамо
се од супруга, оца и деде који је изненада
преминуо, у 67. години

Последњи поздрав
драгој комшиници
од станара зграде
у Стевана Шупљикца
155.

(22/298753)

Последњи поздрав
брату

БРАНКУ
ТЕЛИШМАНУ

(214/298969)

Последњи поздрав драгој

БРАНКА ТЕЛИШМАНА

Последњи поздрав драгом пријатељу

1954–2020.

КОВИЉКИ ПОПОВИЋ КОВИ
1946–2020.
Од брата ЂОКЕ са породицом

Његови најмилији: супруга МИРЈАНА,
ћерка ДАНИЈЕЛА, синови ДАВОР и ДАРКО,
снаја ИВАНА, унука ТЕОДОРА, родбина,
пријатељи и комшије

Хвала ти за све проведене тренутке. Прерано си ме оставио
самог.

(84/298826)

(21/298753)

Брат ДРАГАН
са породицом
(222/198978)

БРАНКУ
од ЈУГОСЛАВА, ВЕСНЕ и ИВАНА

БЛАГАЈНА

300-830

(72/198802)

Саучешће породици
нашег драгог

БРАНКА
ТЕЛИШМАНА
Почивај у миру добри човече.
С поштовањем
породица ЈУРИЧАН

Последњи поздрав деда

БРАНКУ
од унуке ТЕОДОРЕ, снаје ИВАНЕ
и сина ДАРКА

БУЦА

(89/298826)

(243/199006)

Последњи поздрав
Последњи поздрав куму

Не постоје речи којима могу исказати колико ми недостајеш.

БРАНКО
ТЕЛИШМАН

од породице РАТКОВИЋ

Почивај у миру са анђелима добри мој
пријатељу.

Тужна срца опраштам се од тебе – свог најбољег друга и пријатеља.

ПЕЦА са породицом

ПИЛЦИКА
(242/299005)

(40/298774)

(138/198885)

Петак, 11. децембар 2020.

Тужна срца и са болом у души јављамо родбини, пријатељима и познаницима жалосну вест
да је наш драги супруг, отац и деда
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Нашем вољеном

ЂЕРФИ МИХАЉУ

СТОЈАН ГРУБАНОВ
преминуо након кратке и тешке болести, у 70.
години.
Последњи испраћај обавиће се у суботу, 12.
децембра, у 11 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА,
ћерке МИРЈАНА и СНЕЖАНА
и унуци ТАМАРА и НЕМАЊА

Наш отац и деда

1950–2020.
Са великом тугом се опраштамо од нашег вољеног деде, оца, свекра и великог човека.
Твоји најближи: синови ДАМИР и МИХАЉ, снаје МАРИЈАНА
и СЛАЂА, твоји дивни унуци: МАТЕЈА, АНДРЕЈА и ЛУКА.
Почивај у миру.
(34/298767)

(41/298776)

ДОБРИВОЈЕ
СТОЈИЉКОВИЋ

Драгом и поштованом

отишао је тихо и мирно, као што је и живео, у 92. години.
Чуваћемо те заувек у срцу.

СТОЈАН ГРУБАНОВ

Твоји најмилији

„Није растанак тај који боли, боле сцене догађаја из
прошлости.
Боли загрљај који је можда последњи. Боле празне речи које се трудиш да запамтиш заувек.
Боли ноћ, хладни ветар, судбина што нас раздваја.
Успомене које нас већ тапшу по леђима, хватају за руке и терају нас да гледамо назад...
Не, није растанак тај који боли – боли крај.”

(3/298725)

Поштованом и драгом куму

ЂЕРФИ МИХАЉУ

Заувек твоје: СНЕЖАНА и МИРЈАНА
(42/298776)

последњи поздрав од Дамирових другова.
Последњи поздрав
нашем драгом зету,
пашеногу и течи

Последњи поздрав
драгом зету и течи

СЛАЂА, КИЋА, КОМА, МИЛАН, ТИХА, МИТАР, ТОП, ЗУБА,
МОМА, МАКИ, ПАЧЕ, БОРИС и КАЛЕ
(93/298829)

ЂЕРФИ МИХАЉУ
Нашем вољеном
последњи поздрав од породице КАТУЦА

СТОЈАНУ
ГРУБАНОВУ
од ЉИЉАНЕ,
СВЕТОЗАРА,
ЈОВАНЕ, БОБАНА,
НЕНАДА и ЈОВАНЕ
Никада те нећемо заборавити

(94/298829)

СТОЈАНУ
ГРУБАНОВУ

Последњи поздрав великом пријатељу и другу

РАДМИЛА
ИЛИЋ
од свастике РУЖИЦЕ
и деце СВЕТЛАНЕ,
НИКОЛЕ и ТИЈАНЕ
са породицама

(114/198857)

(115/198857)

Нашем драгом пријатељу

ЂЕРФИ МИХАЉУ
1950–2020.
Никада неће умрети
они којих се сећамо
и носимо у срцу и тебе неће заборавити,
твоја сестра ЉИЉАНА ЗЛАТКОВИЋ са
породицом

Створио си дивну породицу коју си свом
душом волео и која је много волела тебе.

Синови ДАМИР и МИШКО

од другара и особља Клуба Котеж 1:
ДУШАНКА, РАДА, ГАЈА, ПЕРА, ЧАКИ, ЛУНЕ,
ВЕЉА, КИКА, ЈОВА и ЗЕМА

(35/298768)

(52/298789)

Хвала ти.

(2047298952)

Последњи поздрав
драгој тетка

ЂЕРФИ МИХАЉУ
1950–2020.

МИХАЉУ

Последњи поздрав супругу, оцу, свекру и деди

4. децембра 2020, у 71. години, напустио
нас је

Последњи поздрав драгом нашем пријатељу.
Од пријатеља МАРЕ и РАДОВАНА ЈАНИЋА

(33/298767)

С љубављу мом

СРЕТЕНУ
МИЛОЈЕВИЋУ
Твоја МИЛА
(129/298874)

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

ЈОВО ШУНКИЋ
РАДМИЛИ
Хвала за све, чуваћемо те од заборава.
БАНЕ и ОЉА
са целом породицом
(210/298962)

1934–2020.

МИХАЉ ЂЕРФИ

Знао си да те волимо, али нећеш знати колико нам недостајеш.
Почивај у миру.

Последњи поздрав од брата ЈОЖЕФА
са породицом
(23/298754)

Твоји најмилији: супруга БРАНКА, синови НИКОЛА и
ЂОРЂЕ, снајка МИЛЕНА и унучад ЈОВО и СОФИЈА
(97/298832)
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МИЛАН РАШКОВ
У срцу туга, на гробу тишина, у дому нашем велика празнина.
Не видимо ти очи и не чујемо ти глас, али осећамо да си
ту између нас.

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Волимо те.
Син БРАНКО и супруга НАДА
(9/298741)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном и никад непрежаљеном сину, брату
и деверу од мајке ЗОРЕ, оца БРАНКА, брата СТЕВЕ и снаје ВИШЊЕ

МИЛАНУ
од породице ВИШЊИЋ: сестре ОЛГЕ, зета ЂУРЕ,
ЉУБИЦЕ и МАРИЈЕ
(24/12987856)

МИЋИ

Последњи поздрав

(237/298995)

Последњи поздрав

МИЛАНУ
од брата ДЕЈАНА
(25/298756)

од ЂУРЕ, СЛАВИЦЕ,
КРИМЕТА, КРЛЕТА,
МУЊЕ, ЗОРИЋА,
ВЛАЈКА, ЗУКЕТА,
СИНИШЕ,
ШИМЕТА, ИВЕ,
ЂУРЕ, ЗЕКЕ, БОШКА
и другара „Мањаче”
(122/298866)

ПРЕДРАГ
ДЕЈАНОВ
1957–2020.

Почивај у миру

Обавештавамо
кориснике
наших услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

МИЛАН РАШКОВ
1953–2020.
Успомене на тебе чуваће: МАЈА, САША и НАДА
(87/298822)

Последњи поздрав драгој сестри

ПО ПУСТ

Последњи поздрав
брату

НЕНАД ЈАНДРИЋ
ПРЕДРАГУ
ДЕЈАНОВУ
1957–2020.

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Породица ЈАКШИЋ
Заувек ћеш бити у
мом срцу.

Супруга ЈУЛИЈАНА
И ћерке АДРИЈАНА
и НЕВЕНА
са породицама

Од брата НЕНАДА
и деце НАТАШЕ
и ЖЕЉКА

(131/298876)

(132/989877)

свим
радним данима
осим средом.

Последњи поздрав нашем зету од таста и
таште.
Волимо те и увек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав
драгој

(234/198994)

Почивај у миру

СРЕТЕН МИЛОЈЕВИЋ
1930–2020.
Нека ти је лака земља

СТАНИЈА, ЗОРАН и ВАЊА
(193/298945)

Последњи поздрав
тетка

ЦРНИ КАТИЦИ
1929–2020.
Сестра БОЈАНА и породица БЕЛАНЧИЋ
(30/298761)

АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВСКИ
10. X 1940 – 9. XII 2020.

Последњи поздрав драгој баки

Последњи поздрав
нашем Аци.

1929–2020.
Од унука СНЕЖАНЕ и БОЈАНА са породицама
(31/298761)

1942–2020.

МИЛИЦА
МИЈАТОВ

МИЛИЦА
МИЈАТОВ

1939–2020.

1939–2020.

комшије из улаза
у Стевана
Шупљикца 117

Супруга ЉУБИЦА,
син ИВАН
са породицом,
ћерка ИВАНКА
са породицом
и остала родбина

Од ДРАГОЉУБА,
МИЛОЈКЕ,
ЈУЛИЈАНЕ,
унука СТЕФАНА
и унуке САРЕ

Последњи поздрав
драгој Милици од сестре МАРИЈЕ и сестричине МИРЈАНЕ

(77/298810)

(207/298955)

(4/298735)

(205/298953)

КАТИЦИ
ЦРНИ КАТИЦИ

МИРЈАНИ
ФИЛИПОВ

Последњи поздрав
драгој тетки од САШКЕ, ЈОЛЕТА, ДАНИЕЛА и ВИКТОРА
(206/298953)

Петак, 11. децембар 2020.
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Последњи поздрав мом најбољем тати... зовем те по цео дан
тата, тата, тата
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Последњи поздрав мојој задњој и највећој љубави

НЕНАД ЈАНДРИЋ

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Оставио си нас саме, у неверици смо још... знаш оно наше „и
под сјајем ружичастих звезда” знам да ме чекаш доћи ћу...
Дуњу која је рођена из велике љубави извешћу на прави пут.
Испунићу и сваки наш договор.

Волим те заувек.

Воли те воја жена највише.
Твоја мала ћеркица ДУЊА ЈАНДРИЋ
БИЉАНА ЈАНДРИЋ

(232/198994)

Последњи поздрав најбољем зету

(233/198994)

Капитену наш

Последњи поздрав куму

НЕНАДУ ЈАНДРИЋУ

НЕНАДУ ЈАНДРИЋУ

Волимо те и увек ћеш живети у нама.
Твој шуре и твоја „прија” онако како си ти волео
да ме зовеш Дејана.

Куме мој, прерано си нас напустио, нек твоја
добра душа почива у миру.

Твоји: ДЕЈАН и ДЕЈАНА

Кум КНЕЖИЋ ГОРАН

(235/198994)

(231/298993)

Последњи поздрав мом драгом куму, великом
пријатељу

НЕНАДЕ
Много смо утакмица одиграли и победили заједно, али у овој најтежој си нас напустио на полувремену. Остајемо задње у кафани,
без тебе.
Заувек ће те се сећати и волети те твоје пионирке:
ЗОРИЦА, ДАНИЈЕЛА, МИРЈАНА, ДРАГИЦА, БОСКА,
ТАЊА, ЖЕЉКА, МОНИКА и АЛБИНА
(100/198835)

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Последњи поздрав
великом пријатељу

Последњи поздрав драгом сестрићу, брату и ћићију од ујака СТЕВЕ са породицом

НЕНАДУ ЈАНДРИЋУ

(238/298995)

Увек ћеш живети у мени, и увек ћу пазити на Дуњу и Биљану.

НЕНАД
ЈАНДРИЋ

НЕНАД
ЈАНДРИЋ

Нешо, почивај у миру.

Рођо, нека те анђели
чувају а ми ћемо од
заборава.

Почивај у миру драги
наш пријатељу.

МИРЋА СТАНЧУЛ
са породицом

МАРКО и НЕВЕНА
ЈАНДРИЋ

САВО и ДУШИЦА
ПЕЋЕР

(225/298981)

(146/198894)

(215/298970)

Твој кум РАДОМИР ТОДОРОВ

НЕНАДУ
ЈАНДРИЋУ

(236/198994)

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

НЕНАД ЈАНДРИЋ
Последњи поздрав драгом сестрићу, брату и ујаку од тетка ЈАЊЕ, теча ПЕРЕ, сестара БИЉЕ и
ЉИЉЕ са породицама
(239/298995)zz
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Последњи поздрав

ЗЛАТИНКА ДРАКУЛИЋ

Последњи поздрав

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ`
1950–2020.

Наша драга Злата је преминула 5. децембра 2020. године.

од супруга МИЛАНА, ћерке ТИЈАНЕ и сина ДРАГАНА
са породицама

Сахрана ће бити обављена 14. децембра
2020, у 13 сати, на Старом православном
гробљу. Иди у миру код своје Тијане.
Твоји: ТОМА, ЖЕЉКО,
ТИЈАНА и МИЛИЦА

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ
1960–2020.

(142/29889)

Последњи поздрав
сестри и тетки

Последњи поздрав

Породица ЈОЧИЋ
(70/298800)

(223/298979)

Тужни смо што се опраштамо од једине сестре и
тетке, драге

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
1950–2020.

од брата БОБЕ са породицом

Породица
АЛЕКСИЋ

(143/298889)

(37/298772)

ЗЛАТЕ ДРАКУЛИЋ
која нас је напустила после краће болести.
Надамо се да одлази у неки мирнији свет.

ДРАГИЦИ
РАНИСАВЉЕВИЋ

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

Последњи поздрав колегиници

БЕЦА, ИВАНА и МАРКО са породицама и ЗОРАН
(224/298980)

Нека рај Божји подари мир и спокој твојој души.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 6. децембра 2020. године, у 90. години преминула

Брат МИРОСЛАВ са породицом
(147/298895)

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
васпитач у пензији

Последњи поздрав вољеном сину

од колектива ПУ „Дечја Радост” Панчево
(60/ф)

ДАНИЦА ВУЈИНОВИЋ
1931–2020.
Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој комшиници

Сахрана ће се обавити 13. децембра 2020. године, у 12 сати, на Католичком гробљу.
Породица ВУЈИНОВИЋ

ЗЛАТКУ ЈОЧИЋУ

(58/298791)

1960–2020.
Последњи поздрав брату и ујаку

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
од Тијаниних пријатеља ДРАШКА, ИГОРА,
СТЕФАНА, ГОРКЕ и ИВАНЕ

(194/298946)

МИЛАНУ АНТОНИЈЕВУ

Породице: ЈЕВТИЋ,
ПРОДАНОВИЋ,
БОКШАН, РАДИВОЈЕВ,
СТОЈАНОВИЋ,
ОГЊАНОВИЋ
и РИСТИЋ

Последњи поздрав

28. X 1956 – 5. XI 2020.
(118/198861)

Сестра ЗОРИЦА и сестричине МИРЈАНА
и ЈЕЛЕНА ТИШМА

Нашој

Последњи поздрав
тетки

ДРАГИ
РАНИСАВЉЕВИЋ

ДРАГИ РАНИСАВЉЕВИЋ
1950–2020.

ПОПУСТ

Хвала на дугогодишњој сарадњи.
„NEST-LIFT”
(29/298760)

Почивај у миру.
Породица РОДИЋ
(62/298794)

Последњи поздрав драгом сестрићу и брату

Умро је мој брат

ЗЛАЈИ

(144/298889)

ДРАГИЦИ
РАНИСАВЉЕВИЋ

(69/298800)

(128/298873)

од пријатеља БАНЕТА и прије МИЛИЦЕ са породицом

ВЕСНИ
КРСТИЋ

од мајке ДУШАНКЕ

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

Живећеш вечно у нашим срцима и сећањима.
Нека те анђели чувају.

Последњи поздрав тета

ЗЛАТКО
ЈОЧИЋ
ДРАГИ
РАНИСАВЉЕВИЋ
од Тијанине ИВАНЕ
са породицом
(195/198946)

Успомену на њега чуваће сестра ЈОВАНКА
са породицом
(88/298823)

Твоји: ујак РАДОЈКО, сестра ЉИЉАНА, брат
ПЕТАР и снаја СВЕТЛАНА са породицама
(110/198850)

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

Петак, 11. децембар 2020.
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Последњи поздрав нашем

Наша драга мајка, бака и сестра

АНЂЕЛКА Т. РАДУЛОВИЋ

ЈОВАН ПЕРИЋ

рођ. Поповић
1937–2020.

4. V 1966 – 7. XII 2020.

преминула је 2. децембра 2020.
Њену неизмерну љубав, доброту, нежност, пажњу и
бригу памтићемо заувек.
Захваљујемо свим лекарима, медицинском и помоћном особљу који су помогли да нас тихо и достојанствено напусти.

Хвала ти што си за нас дао све, што си се јуначки борио и дао све
од себе. Док наша срца куцају бићеш у њима и ти и никада те нећемо заборавити.
Неутешни: супруга КАТАРИНА, син БРАНИСЛАВ,
ћерка ЈОВАНА и отац ЗОРАН

Ожалошћени: ћерка ТАТЈАНА, син РАДЕ,
унук МИХАИЛО, породице ПОПОВИЋ и ВРЧИЋ

Супруга ИЛИНКА,
синови МИРОСЛАВ и МИРКО,
снаје ЕМИНА и ЛИДИЈА,
унуци ИВА, ИГОР и АЛЕКСАНДАР
(107/298845)

(140/298888)

(139/298886)

Последњи поздрав драгој

МИЛАНУ

У суботу, 5. децембра 2020. године, у 83. години
овоземаљског живота упокојила се у Господу наша мајка и бака

После кратке и тешке болести преминуо је мој син

АНЂЕЛКИ РАДУЛОВИЋ

Унук МИХАИЛО са мамом ЉИЉАНОМ и баком
БРАНКОМ МИЛОВАНОВИЋ
(217/298973)

ЈОВАНКА ГВОЗДЕНОВИЋ

ЈОВАН ПЕРИЋ

С тугом и поштовањем опраштамо се од тебе.
Почивај у миру.

Сахрањена је 7. децембра 2020. године на гробљу у Омољици,.

4. V 1966 – 7. XII 2020.
Сине мој, на овај свет си дошао
увеселивши ми срце, и
испунивши ми крило и руке.
Са овог света те пратим срца пуног успомена,
душе пуне бола, и руку жељних заједничких тренутака.
Мирно спавај, јер твоја мајка те воли у вечност.
Твоја неутешна мајка

Син ЉУБОМИР и ћерке ЈЕЛЕНА и ГОСПАВА
(160/298908)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав
драгој

ЈОВАНКИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

ЈОВАНКИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

из Омољице

из Омољице

(163/1298911)

ЈОВАН ПЕРИЋ
Последњи поздрав Јоци од породице ГЛИГОРИН
и другара са салаша
(220/298976)

Последњи поздрав драгом оцу

ЈОВАН ПЕРИЋ
МИЛАДИНУ БАТИНИЋУ
1935–2020.

од девера ЉУБЕ
и јетрве ЈОВАНКЕ

од девера НИКОЛЕ,
БИЉЕ и ЦОЛЕТА

(81/298814)

(82/2988149

Последњи поздрав
драгој стрини

Борио си се храбро, достојанствено а на вечни пут отишао као господин.
Нека те анђели чувају.

Од сина МИЛАНА, снаје САЉЕ,
унуке НИНЕ и зета НИКОЛЕ

Таст АНДРИЈА, ташта РОЗАЛИЈА са зетом СТЕВАНОМ,
свастиком МАГДАЛЕНОМ и децом

(197/198948)

8. децембра престало је да куца велико срце
нашег драгог

ЈОВАНКА
ГВОЗДЕНОВИЋ

(141/298888)

Последњи поздрав
Бати

Последњи поздрав
вољеном брату

ЈОВАНКИ
ГВОЗДЕНОВИЋ

Последњи поздрав снаши од РАДИВОЈА, МИРЕ, МАРИЈЕ и ДУШАНА
(162/298909)

из Омољице
од ЦАЦЕ
са породицом

ЗАХВАЛНИЦА

(83/298814)

НЕНАДУ
СТАНКОВСКОМ
1972–2020.

МИЛАДИНА БАТИНИЋА
1935–2020.
Заувек твој син БРАНИСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА
и унуци АНА и АЛЕКСА
(198/298948)

од другара
ШАЊИЈА, НЕШЕ
и БРАНКЕ
(229/298991)

ЈОВАН
ПЕРИЋ
Речи су сувишне.
Почивај у миру.

Последњи поздрав једином брату

ЈОВАНУ
ПЕРИЋУ

Твоје: КОРАНА
и АНИТА

од сестре ЦИЦЕ
и зета ЂУРИЦЕ

ЈОВАНУ ПЕРИЋУ

(135/298882)

(136/298882)

(137/298882)

Братији: МИЛАНУ,
ОГИЈУ, ВЛАДИ,
БРАНКУ, СРЂАНУ,
ВЛАДИ, ЗДРАВКУ.

Од Господа им
здравље.
ЉУБА

од ГОЂЕ из Сакула
(161/298908)
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5. децембра 2020. године напустила нас је наша вољена супруга,
мајка и бака

3. децембра преминула је

Последњи поздрав нашој вољеној супрузи и мајци

РАДМИЛИ ГОЈКОВИЋ

ПЕРСИДА ЛАЗАРОВ

Напустио нас је наш борац, ослонац, наша снага
и отишла на неко лепше место. Не постоје речи
које би описале ову бол и тугу.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

МИЛЕВА АВРАМОВИЋ

Твоји најмилији те никада неће заборавити.
Супруг ЈОВАН, ћерка ЗОРАНА,
унуци ЈОВАНКА и ЈОВАН
и зет БОЖИДАР

Твоји: супруг СЛАВОЉУБ, син ЗОРАН,
ћерка БОЈАНА и зет ДЕЈАН

1938–2020.
Била си увек јака и борила се, сада твоје срце није могло... нека те
анђели чувају, а ми ћемо те чувати у нашим срцима, и сећањима
на лепе тренутке које смо провели са тобом.

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

Твоји најдражи: супруг БРАНКО, ћерка ЗОРИЦА,
зет ДРАГАН и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

(101/298838)

Са тугом у срцу опраштамо се од

(54/298790)

(65/298798)

Последњи поздрав
драгој

Драга моја мајко

РАДМИЛИ ГОЈКОВИЋ
Речи утехе не постоје за твој прерани одлазак, заборава нема.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Била
си наш анђео на земљи а сада ћеш бити наш анђео
чувар.

ДИНКЕ ЛАЗАРОВ

МИЛЕВА АВРАМОВИЋ
1938–2020.

Теткице, никада нећемо заборавити твоју доброту, марљивост и пожртвовање.
БИЉАНА, БАНЕ, МИЛИОШ и ИВАНА
са породицама

Последњи поздрав драгој куми

(55/298790)

Остаћеш заувек у нашем сећању.

Волим те пуно... Заувек...
Недостајеш ми... заувек.
Твоја ћерка ЗОРИЦА

Породица ТИЈАНИЋ

(66/198798)

(98/198833)

(200/298949)

Прерано је отишла моја драга тетка Ласа

МИЛЕВИ
АВРАМОВИЋ

Сестра МИРА, зет ЧЕДА, сестрић МИЛАН,
сестричина МИЛИЦА и снајка ГОГА

5. децембра 2020, напустила нас је

РАДМИЛА ГОЈКОВИЋ
За нас си увек била љубав, снага, подршка, ослонац и глас разума.
Захвални смо што смо те имали. Недостајеш
много. Нека твоја доброта и племенита душа почива у миру.

ЦВЕТА ШЉИВАР

Последњи поздрав од сестре ДИНЕ, зета ДРАКЧЕТА, сестричине ДАЦЕ и СУЗЕ са породицама

МИЛЕВА АВРАМОВИЋ

Твоја племенитост, поштованост и великодушност
обасјавале су породицу, пријатеље и целу нашу велику фамилију.
Твоја љубав и чаробне руке стварале су магију у кухињи и ручкове за незаборав.
Тетка моја чувај ми Стефана у царству небеском.
АНЂА са породицом

МИЛЕВИ
АВРАМОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Породице ЛОНЧАР,
БОРНА
и КОСТАДИНОВ

Поштована свастико, почивај у миру са својом сестром Косом.

(18/298514/р)

(117/198860)

(43/298778)

26. V 1947 – 28. XI 2020.

(56/298790)

Последњи поздрав

Зет МИЋА, ПЕЂА и АНЂА из Мостара

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав нашој

РАДИ ГОЈКОВИЋ
драгој колегиници и пријатељу.

МИЛЕВИ

Колектив Прекршајног суда у Панчеву.

од ЗОРЕ и ГОЦЕ са породицом
(221/198977)

ЛАСИ

Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав
Породице ПАТИЋ и ЈОСИМОВ

(199/ф)

РАДМИЛИ

Нека ти анђели подаре вечни мир.

(85/298820)

Драга Ласо

МИЛЕВА
АВРАМОВИЋ
1938–2020.
Последњи поздрав
драгој ујни.

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР
Заувек ћеш бити у мом срцу.
Последњи поздрав
КОВИЉКА МАРЧЕТА
(86/298821)

Породица
МИХАЈЛОВИЋ
(127/298872)

МИЛЕВИ
АВРАМОВИЋ
Породица
ЂОРЂЕВИЋ
(123/198867)

Заова СЛАВИЦА,
зет СТОЛЕ,
ЗОРИЦА и ЉИЉАНА
са породицом

РАДМИЛИ ГОЈКОВИЋ
од ЈЕЛИЦЕ, ДЕЈАНА и САНДРЕ, ЉИЉАНЕ,
ИГОРА и ДАНИЈЕЛЕ

(57/298790)

(133/298878)

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

Петак, 11. децембар 2020.

2. децембра изненада се упокојио у Господу
наш вољени
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У петак, 11. децембра 2020. навршава се шест година откако је заувек отишао наш драги

С великим болом се опраштамо од наше драге мајке,
свекрве и баке

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

ВЛАСТИМИР ПЕТКОВИЋ
1948–2020.

Успомене живе у нама.

Не постоје речи којима би се описала твоја доброта и твоја племенитост.

(191/298943)

(172/198923)

1947–2020.

Хвала ти на свему што си учинио за нас!
Са великом љубављу и поштовањем успомену
на тебе чуваће: супруга ЉУБИЦА, ћерке ВАЊА
и ИВАНА, зет ВЛАДИМИР и унуци ПЕТАР и
АЛЕКСА

ЈУЦА и ОГЊЕН

СЛОБОДАНКЕ МАРКОВИЋ ДАЦЕ

Твој изненадни одлазак оставио је велику тугу и бол на
све нас.

Последњи поздрав
куми

11. децембра 2020.
навршава се шест година откако нас је
напустио мој брат

Остаћеш запамћена и никад прежаљена у нашим срцима.
Твоји: син ЖЕЉКО, снаја ДРАГАНА,
унуци ЕНА, МАРКО и АНА

(181/1298935)

ВЛАСТИМИР ПЕТКОВИЋ
Била је част имати те за пријатеља.
Почивај у миру!
СТОЈАНКА и ДРАГАН

Последњи, тужни поздрав нашој драгој
тетки и баки

Последњи поздрав
сестри и заови

(192/1298943)

Поштованом

СЛОБОДАНКИ
МАРКОВИЋ
ДАЦИ
1947–2020.

од породице
ГОСПИЋ, ГОЦЕ
ЛАЛЕТА и кумице
БРАНКЕ
са породицом

Последњи поздрав
драгом куму и великом пријатељу

БОГДАН
ПЕТРОВ
БОЦА
1950–2014.
Заборав не постоји,
туга је вечна.
Сестра ЉИЉАНА
са породицом
(173/298924)

(106/198844)

СЛОБОДАНКИ МАРКОВИЋ
ДАЦИ
ВЛАСТИМИРУ
ПЕТКОВИЋУ
Отишао си тихо, за
тобом су остала многа добра дела.
Нека ти Бог подари
мир у рајском насељу.

ВЛАСТИ
ПЕТКОВИЋУ

Последњи поздрав тетка

Тако си изненада отишла. Оставила си
много тога доброг за памћење и незаборав.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоја братаница ГОРАНА,
зет МИША и унука ЛАНА

од НИКОЛЕ и РАДЕ

од брата ЖЕЉКА
и снаје ЦИЦЕ
(182/1298935)

(185/198935)

(154/298903)

Последњи поздрав
драгој прији и искрено саучешће породици

Породица
ШУЉАГИЋ

СЛОБОДАНКИ
МАРКОВИЋ
ДАЦИ

ДАЦИ

Последњи поздрав

(109/298849)

Последњи поздрав
драгој

Колектив Агенције
АМЦ „Стари град”

НАДА
РУСМИР

тетка ДАЦИ

1934–2020.

РАДМИЛИ
ГОЈКОВИЋ
Почивај у миру. Нека те
анђели чувају.

Последњи поздрав
мајци од ћерке СЛАЂЕ,
синова БОЖЕ и МИТЕ,
снаје ЦЕЦЕ, четири
унуке, праунуке и
праунука

(92/298827)

9. децембра навршава
се годину откад није са
нама наш отац и деда

Породице ПЕТРОВИЋ
и ТУРКАЉ

Последњи поздрав нашој
драгој

од МУШОКИЈА, МАЈЕ
и МИЦЕ

Последњи поздрав драгој тетки и баки

(186/298936)

Нека Твоја племенита душа почива у миру и нека ти је лака
земља.
Прија НАДА
са породицом

Последњи поздрав

СЛОБОДАНКИ МАРКОВИЋ ДАЦИ
Братанац ГОРАН са породицом,
снаја МАРА, унуци ВУК и АЛИСА
(184/298935)

Последњи поздрав

МИЛОРАД
РАДОЈЕВ

(53/298780

од Жељкових другара: БОБАН КОБАЦ, ВАЊА,
НЕБОЈША, СПИДИ, БАНЕ СТОЈАНОВИЋ, БАНЕ
ТРАИЛОВИЋ, ДУЛЕ, СРЕЛЕ, СЕКУЛА УРКЕ,
ДАРКО ПЕЈИЧИЋ

(183/198935)

(241/299002)

РАЈКИ

СЛОБОДАНКИ
МАРКОВИЋ
ДАЦИ

(187/289936)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: ЦИЦА и МИКА
са децом
(95/298830)

СЛОБОДАНКА
МАРКОВИЋ
ПЕРСИДИ
ЛАЗАРОВ ДИНКИ
од брата СТЕВАНА
са продицом
(196/298947)

од колектива
БС Аутостакла
(201/1298950)

ДАЦИ
Кумо, хвала ти за неизмерну љубав и доброту.

СЛОБОДАНКА МАРКОВИЋ

ЉУБИЦА, ВАСА,
ЗОРАН и СНЕЖАНА

Последњи поздрав великом човеку и сараднику
од Удружења инвалида рада и ОСИ Града Панчева

(104/298842)

(48/298784)
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Година туге и бола

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ

СЕЋАЊЕ
12. XII 1999 – 12. XII 2020.

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ

1998–2020.

9. XII 2019 – 9. XII 2020.

Прошла је тужна година. Много недостајеш миљенице наша.
У суботу ћемо одржати годишњи помен на
Новом гробљу.
Неутешни: мама ЗОРИЦА, очух РАЛЕ,
браћа ЛАЗАР и НЕМАЊА, баба РАДА,
деда РАДЕ, ујак ЗОРАН и ујна СЛАЂАНА

ВЕЉКО БЛАЖЕВСКИ

Није растанак тај који боли. Боли загрљај који је последњи. Боле успомене које нас
тапшу по леђима и терају да гледамо уназад. Не, није растанак тај који боли, боли
крај. Недостајеш нам превише...
Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА
(39/298773)

Прошла је година

Иако време пролази моја туга за тобом није
мања. Недостаје ми твоја одмереност, смиреност, љубав и разговор. Живећи даље уз сву захвалнсот, с љубављу и поштовањем чувам
успомену на срећне дане, твој лик, доброту,
топлину, подршку и љубав коју си ми несебично давао.
С поносом чувам успомену.
Син СЛОБОДАН

(11/298744)

(28/298759)

10. децембра 2020. је три године откако нас је
напустио наш драги

15. децембра 2020. навршава се година откада није са нама наша драга

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
рођ. Гаврилов
7. II 1975 – 9. XII 2019.
Недостајеш... за све што долази недостајеш... Волимо те и чувамо у срцу.
Мајка ДРАГИЦА, отац СИНИША и сестра ЈЕЛЕНА са породицом
(38/298773)

ПРЕДРАГ ПОПОВИЋ
Свака година је тешка. Три године како нас напусти, твоји најмилији неће те никада заборавити.

СЛОБОДАНКА
ТОДОРОВИЋ ДАНКА

Увек ћеш бити са нама.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
(124/198868)

Туга не пролази. Много нам недостајеш.
Твоја љубав, топлина, загрљај.

14. децембра 2020. навршавају се три тужне године откада нас је напустио наш вољени

У срцу те носимо и чувамо.
Твоји најмилији
(150/198899)

НЕВЕНКА БАЈИЋ КРГОВИЋ
1952–2020.
Поздрав вољеној мајци од сина ИГОРА и унука ДУШАНА, БРАНКА, СТРАХИЊЕ и снаје ВИОЛЕТЕ
У среду, 16. децембра одржаће се четрдесетодневни парастос, у 11 сати,
на качаревачком гробљу
(213/298968)

ДРАГОМИР АРСИЋ
17. VIII 1957 – 14. XII 2017.

Последњи поздрав драгој

СЕЋАЊЕ

Време пролази, туга, бол и сузе остају.
Твоји најмилији: супруга ЗАГОРКА, син ИВАН,
снаја ЈЕЛЕНА и ћерке ИВАНА и ДАНИЈЕЛА

ПРЕДРАГ ЋУРГУЗ

(151/298901)

Прошло је тужних четрдесет дана откада ниси са
нама. Увек ћемо те волети и сећати се твог лика.
Твоји: мајка ЂУЂА, брат НЕНАД,
супруга ТАТЈАНА, братићи МИЛАН и ДЕЈАНА
и снајка СЛАЂАНА

НЕВЕНКИ КРГОВИЋ БАЈИЋ
од комшија у Петра Бојовића 16
(80/298813)

(19/298751)

У недељу, 13. децембра 2020, у 11 сати, на Старом гробљу, одржаћемо шестомесечни помен нашој драгој

Две године је прошло откада није с нама наш вољени

Тужно сећање поводом трогодишњице
смрти нашег

МИЦО
бол није у речима и
сузама већ у нашим
срцима у којима ћеш
вечно живети.
Мама, тата и бата
(108/298847)

ЈУГОСЛАВ ЂУРЂЕВ
1935–2006.
Прошло је већ четрнаест година како нема мог
јединог брата.
ДЕЈАН са породицом
(149/198897)

9. децембра навршило
се десет година

РУЖИЦИ ЧАКАЛИЋ
Њени најмилији
(176/298928)

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

ИВАН
ИВАНОВСКИ
Супруга РУМЕНА,
син ПРЕДРАГ,
ћерка ЈЕЛЕНА,
снаја ВЕСНА,
зет НЕНАД
и унуци МИРЈАНА,
МИЛАН и МАРИЈА
(134/298880)

ВИТОМИР
МИРКОВ
ВИТА
10. XII 2017 – 10. XII 2020.

Успомену на тебе чува супруга ПЕРСА,
синови ЉУБИША и
ЈОВАН са породицама
(102/298840)

ДАНЕ
ВЕЛИЧКОВИЋ
2010–2020.
Живиш у нашим срцима.

ЗОРИЦА
ГРУЈОСКИ
Тужних шест месеци
без тебе.

Воле те твоји: ДАМЈАН,
ЈОВАН и ГОЦА

Твоји најмилији

(113/198856)

(5/2987837)

ЗОРИЦА
ГРУЈОСКИ
Тихо, нечујно отишла
си из живота али успомене на тебе део су наших живота у којима заувек остајеш и неизмерно недостајеш!
Брат ЗОРАН
са породицом
(6/298738)
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12. децембра дајемо годину откако није са нама

Шестомесечни помен

ДРАГА ЛАЛОВИЋ НАНА

ВЛАДИМИР ОКРОЖНИК

1930–2020.

Прошле су две године, али бол и сећања остају

Много суза у очима, велика туга у грудима...
Мајко

Болно је као и првог дана а истина је тешка и неприхватљива, а стварност све
болнија.

Твоја деца
(8/29740)

Тужно сећање.

Тужно сећање на наше вољене
Воли те твоја ЗОРАНА

МИЛИЋЕВ

(7/298739)

САВА ВОЈНОВ
из Црепаје
14. XII 2018 – 14. XII 2020.

12. децембра 2020, у 10.30, дајемо шестомесечни помен нашој драгој

Породица
(1/198605)

Недостајеш

ЉИЉАНИ ВУЈИЋ
Син АЛЕКСАНДАР и ћерка АЛЕКСАНДРА
са породицама

ЖИКА

ЈОВА

12. XII 2011 – 12. XII 2020.

26. VI 2012 – 26. XII 2020.

Са поносом вас помињемо и чувамо успомене на вас.
Породица
(2/198723)

(64/298797)

Једногодишњи помен

Једногодишњи помен

МИРКО КОВАЧЕВИЋ
1951–2019.

У недељу, 13. децембра 2020. даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

13. децембра 2020.
навршава се шест тужних и болних месеци

Година туге, бола и неверице да те нема.
С љубављу заувек.
Твоја супруга ВЕСНА
(76/298808)

ПОМЕН

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

11. XII 2019 – 11. XII 2020.

11. XII 2019 – 11. XII 2020.

Сећања на тебе не бледе.
Твоји синови
АЛЕН и ДЕЈАН

Време пролази, бол не
престаје.
Мајка ЉУБИНКА и брат
ДРАГАН са породицом

(167/298916)

(170/198916)

Једногодишњи помен

Једногодишњи помен

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

ДРАГАНА
ИДРИЗОВИЋ

11. XII 2019 – 11. XII 2020.

11. XII 2019 – 11. XII 2020.

Недостајеш за све што
долази.
Сестра ЉИЉАНА
са породицом

1949–2020.
Нека те у тишини вечног мира чува наша љубав
јача од заборава.

ЈАНЕ
ДОДЕВСКИ

Супруга МИЛИЦА, син СИНИША
и ћерка НАТАША са породицама
(50/298787)

12. децембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даћемо годишњи помен

НЕНАД НЕСТОРОВИЋ
Јане мој, откад те нема ја сна немам. Сваки дан ми је постао
као година.

Драги Неле, колико је тешко живети без тебе
знамо само ми којима много недостајеш.

Твоја МИЦА

Твоја супруга МИЛИЈАНА, син ВЛАДА
и ћерка ВЕСНА са породицама

(49/298787)

(14/298748)

16. децембра навршава се годину дана
откако нас је напустила наша драга мама

СПАСОЈЕ ДИКЛИЋ

13. XII 2016 – 13. XII 2020.

Помен вољеном оцу

2019–2020.
Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.

Недостајеш...

(168/298916)

ДОДЕВСКИ ЈАНЕТУ

Породица
ЛОЗАНОСКИ

Супруга ЉИЉАНА, син БОЈАН
и ћерка АДРИЈАНА са породицама

(169/298916)

(10/298742)

НЕНАДУ
НЕСТОРОВИЋУ

ДРАГОЈЕ
ФИЛИПОВИЋ

13. XII 2016 – 13. XII 2020.

КОЛАРСКИ

ДУШАН

ДУШИЦА

2013–2020.
2011–2020.
Понекад у сновима, увек у срцу, мислима у причама.
(74/298806)
Ћерка ВАНИНА

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

ОЛГА
СМИЛИЋ
Четири године туге и
бола.
Много ми недостајеш.

СПАСА
ДИКЛИЋ
Помен паши од породице КНЕЖЕВИЋ
(91/298825)

Твоји најмилији:
ћерке МАРИЈА
и СТАНИСЛАВА
са породицом
(71/298801)

Твоја ћерка ВЕСНА
са породицом
(15/298748)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Супруга ГОРДАНА,
син САША и ћерка
МАРИНА са својом
породицом
(46/298782)
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ПРВОЛИГАШКА ФУДБАЛСКА ПАНОРАМА

ЈЕДАН ЦИЉ – ОСТАТИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Железничар
дебитовао у
професионалном
рангу

Љубитељи спорта у Панчеву и
околини чекали су готово две
деценије да неки њихов фудбалски клуб заигра на великој
сцени. Чекали су и – дочекали. Много радости, поноса, али
и вере да наш град може да
стане раме уз раме с најбољима када је та игра над играма у
питању донео им је Фудбалски
клуб Железничар.
Популарна „дизелка” из Панчева остварила је велики успех
пласманом у Прву лигу Србије. Панчево се тако издигло из
„фудбалске провинције” и сврстало у ред с Београдом, Крагујевцем, Новим Садом, Чачком, Јагодином, Земуном, Пиротом..., великим фудбалским
срединама.

се дам на ест утак ми ца у
професи о нал ном ран гу, оп шти је утисак да „Жеља”, као
новајлија међу великанима,
није разочарао. Руку на срце,
било је прилика да се освоји
још који бод, да се јесен оконча на бољој позицији на табели од петнаестог места, али
оно што је најважније је ту –
ипак солидан број бодова и
нада да се на пролеће може
изборити опстанак у прволигашком друштву.
Иако су фудбалери на одмору, управа Железничара вредно ради. Дошло је време за анализу пређеног пута, али и планирања свих корака и радњи
који ће „дизелку” учинити јачом и отпорнијом на бројна
прволигашка искушења која јој
предстоје.
– Јесењи део није окончан
како смо очекивали, али морамо да наставимо даље. Реално, очекивали смо више од екипе која је наступила у првом
делу првенства. Истина, имали смо пехове и повреде, као
и проблеме с вирусом током

Прошлог викенда је спуштена завеса на јесењи део сезоне у Првој лиги. После првих

јесени, али очигледно је да нам
предстоји огроман посао у зимском прелазном року. Неки

Пролеће великих
надања

играчи од којих се много очекивало нису били на потребном нивоу, али с друге стране
у први план је искочило неколико момака за које се већ сада интересују и суперлигашки
клубови. Ових дана ћемо обавити разговoре са играчима и
тренерима, тако да ће сви знати шта од њих очекујемо у наредном периоду. Морамо добро да се спремимо за пролећни део шампионата. Биће јако
тешко, али не предајемо се. Верујем да можемо да изборимо
опстанак у лиги – истакао је
спортски директор „дизелке”
Саша Радуловић.
Дрес Железничара током јесењег дела првенства у Првој
лиги носили су: Душан Плавшић, Милан Зорица, Јордан
Јовановић, Немања Марковић,
Милош Савановић, Бојан Кнежевић, Филип Јовић, Данило
Ковачевић, Георгије Јанкулов,
Петар Станић, Драган Дашић,
Бојан Трипковић, Никола Митровић, Лазар Марковић, Закарија Сурака, Иван Лучић,
Лука Стојановић, Александар

Мирков, Вукашин Јовковић,
Пре драг
Ста ни ми ро вић,
Љубомир Стевановић, Стефан
Левићанин, Лука Петровић,
Марко Стојанов, Александар
Милин, али и момци из омладинског погона: Алексеј Петровић, Алекса и Филип Санадер и Слободан Богојевић.
Тим су предводили тренери:
Марко Перовић, Марко Андрејић, Горан Мрђа и Предраг
Марић.
Најефикаснији, с пет погодака, био је Милош Савановић. Петар Станић је три пута
погодио мрежу ривала, а по
два пута прецизни су били Данило Ковачевић и Милан Зорица. У листу стрелаца током
јесени уписали су се и: Јордан Јовановић, Филип Јовић,
Ни ко ла Ми тро вић и Лу ка
Стојановић.
– Сигурно је да нисмо задовољни освојеним бодовима и
тренутним пласманом на табели. По квалитету тима морали смо да имамо више бодова. Добро смо стартовали, у
првих осам кола освојили смо

тринаест поена, али онда је
уследила резултатска криза...
На многим мечевима јесенас,
нарочито на нашем терену, губили смо бодове иако смо приказали добру игру. Пропуштали смо прилике, што су ривали умели да казне. Ипак, те
приказане игре дају нам право и наду да у наставку првенства можемо да обезбедимо
опстанак у лиги. Нисам задово љан ни лич ним учин ком.

Ово ми је први пут у досадашњој каријери да сам постигао само два гола у полусезони. Могао сам још три-четири пу та да за тре сем мре жу
противника, али једноставно
лопта није слушала. Ипак, уверен сам да ће у наставку бити
много боље. Припреме ћемо
започети после Божића, имамо месец дана одмора, довољно да се опоравимо од напорне сезоне. Предстоји нам тешка борба на пролеће, али,
понављам, имамо квалитет и
тим који може да оствари опстанак у лиги – рекао је један
од најискуснијих играча у тиму, човек с прволигашким стажом и у Долини из Падине,
Младости из Лучана и Слози
из Петровца на Млави, капитен Данило Ковачевић, коме
је ово пе та се зо на у дре су
Железничара.
Пред „дизелком” су огромна
искушења. И све то у време
пандемије коронавируса... Време је тешко, неизвесност велика... Али било је у седамдесеттрогодишњој историји Железничара много препрека које
су успешно прескочене. Зато
треба веровати да ће и на пролеће 2021. године бити разлога за радост!

ВЕЛИКО ЗАЛАГАЊЕ И ЕНТУЗИЈАЗАМ ДОНЕЛИ РЕЗУЛТАТ

ГОДИНА У ЗНАКУ ПАНЧЕВАЧКИХ „ПАНОНАЦА”

Један од спортских колектива
у нашем граду који ће 2020.
годину ипак памтити по лепом, јесте и Атлетски клуб Панонија. Овај млади клуб напредује великом брзином, па
је за врло кратко време на себе
скре нуо па жњу ком плет не
спортске јавности.
На државним првенствима
чланови АК-а Панонија освојили су чак деветнаест медаља,
а богату ризницу трофеја краси
и бронза из Инстанбула, коју је

Стране припремио

Александар
Живковић

освојио млађи јуниор Стефан
Лазић, једини панчевачки атлетичар који је тренутно члан репрезентације Србије.
„Медаље смо освајали у готово свим категоријама, а имамо чак четири сениорска одличја. У прелазном року наш
клуб је појачало још шест сениора, који су умели да препознају наш рад и труд, а самим
тим и наду да ћемо догодине
бити још успешнији. И поред
тога што смо по броју медаља
најтрофејнији атлетски клуб у
Панчеву, према бодовима у Српском атлетском савезу заузели
смо 17. место. Нама, као и већини клубова у Србији проблем
ствара управо систем бодовања на екипним такмичењима,

јер у многим случајевима ствара лажну слику о успеху клубо ва. Ипак, ве ру је мо да ће
правилник о бодовању екипа

ускоро бити измењен. У овој
тешкој години, у борби против
коронавируса, када је много људи остало без посла, и наши
атлетичари и њихове породице остали су са умањеним приходима. Помоћ је сада потребна свима, а нарочито младим
клубовима који немају изворе
финансирања, јер многи од њих
неће издржати у следећој години. И поред свих потешкоћа, АК Панонија је успео да организује и хуманитарне активности, па је донирао преко 200
визира Спортском савезу Панчева, Српском атлетском савезу, Полицијској управи града
Панчева, Болници и Дому здравља Панчево. Ову годину завршавамо у нади да ће наредна
бити боља, али уједно и година
у којој ћемо променити многе
ствари набоље. Захвалност дугујемо свим својим атлетичарима, родитељима и родбини
малишана који тренирају код
нас, пријатељима, новинарима,
тренерима и свима осталима
који су нас подржавали. Ми ћемо наставити даље да радимо,
уз подршку наших савеза, града,

спонзора и пријатеља клуба, како бисмо у 2021. години дошли
на место које одавно заслужујемо”, наводи се у саопштењу
Управног одбора Атлетског клуба Панонија.

Не треба сумњати да ће и
наредне сезоне трофеји с највећих домаћих такмичења у
атлетици стизати у наш град.
Захваљујући и панчевачким
„панонцима”, наравно...

СТИ ГЛА ЗВУЧ НА ПО ЈА ЧА ЊА

Одличан посао су обавили
челни људи АК-а Панонија у
прелазном року. Нови чланови клуба из нашег града
постали су истакнути атлетичари, шампиони у својим
дисциплинама.
Никола Ољача, професор
физичке културе из Београда, доскорашњи члан Партизана, освајач је златне и
сребрне медаље у дисциплини 4 x 100 и 4 x 400 метара у спринту и продуженом спринту.
Предраг Марковић је доктор наука из области спорта и
вицешампион Србије у боксу.
Кристина Гојковић, професорка физичке културе,

дошла је из Црвене звезде,
шампионка је у скоку увис,
троскоку и скоку с мотком, а
уједно је и тренер.
Стефан Товиловић је у
Панонију прешао из Чачка.
Он је вицешампион Србије у
планинском трчању, а такмичи се и у кросу и у дисциплини на 10.000 метара.
Марко Бегенишић је прешао из вршачке Атине, а у
новој сезони Панонију ће
представљати у тркама на
800, 1.500 и 3.000 метара,
али и у кросу, док ће Милош Момчиловић боје клуба
из нашег града бранити у
полумаратону, маратону и
ултрамаратону.
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Петак, 11. децембар 2020.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БАДМИНТОНУ

ПРИНУДНА ПАУЗА ЗА ПОВРАТАК У ФОРМУ

ДИНАМУ ТРИ БРОНЗАНА ОДЛИЧЈА

Одложен меч против
Златибора
Следе два узастопна
гостовања
Иако некомплетна, јер је коронавирус ушао у неке спортске колективе, прошлог викенда је настављена првенствена
трка за бодове у Кошаркашкој
лиги Србије. На програму су
биле утакмице дванаестог кола, а један од занимљивијих
мечева ове рунде шампионата
одигран је у Мионици, где су
снаге одмерили Колубара из
Лазаревца и Тамиш.
Момци из нашег града су на
ово гостовање отпутовали оптерећени бројним пеховима, у
виду повреда играча и неадекватно одрађених тренинга, али
не и с белом заставом. Осокољени победом над Дунавом из
Старих Бановаца, Саша Радовић и његови другови надали
су се да могу остварити још један добар резултат. Ипак, жеље су биле једно, а реалност
нешто друго. Домаћи тим је
овог пута био бољи и искористио бројне грешке екипе из
Панчева, па је на крају заслужено стигао до новог тријумфа: Колубара–Тамиш 79:67, по
четвртинама 20:21, 23:16, 19:7
и 17:13.
Након победе у Крагујевцу
над екипом Радничког кошаркаши Колубаре ушли су у меч с
Тамишем желећи да одиграју
још једну добру утакмицу, из
које би дошла и победа над врло квалитетним противником.

Тамиш је имао и игру и резултат. Играчи из нашег града
успевали су да створе и осетнију предност, али онда је одговорност преузимао капитен
Колубаре, који није дозвољавао да се гости „одлепе”. Најбољи играч Колубаре и сигурно један од најбољих играча у

Момци које предводи тренер Бојан Јовичић добро су запо че ли су срет у Ми о ни ци.

лиги, Никола Симић, у првом
полувремену био је немилосрдан према свом бившем тиму.

Капитен домаће екипе је у првом делу утакмице у статистику поред свог имена уписао
чак 20 поена...
Колубара је заиграла још боље у другој четвртини. Домаћи тим је на крилима сјајног
Николе Симића, који је погодио три уза стоп не „трој ке”,
потпуно променио ток утакмице. Лазаревчани су конце
игре држали у својим рукама,
диктирали темпо, били ефикасни... На другој страни, кошаркашима Тамиша готово ништа није полазило за руком.
На одмор се отишло при резултату 43:37.
Доминација домаћих играча наставила се и у другом полувремену. Играли су сигурно,
без осцилација, па се њихова
предност увећавала из минута
у минут. Поред изузетно расположеног Симића, у екипи Колубаре одличном игром истакли су се и Вулетић, Спаровић
и Жад.
– Заслужена победа домаће
екипе. Колубара је одиграла
сјајан меч. То је уиграна, искусна екипа с којом мора да се

игра максимално ангажовано.
Ми смо били веома слаби у нападу, промашили смо много
отворених шутева, правили несхватљиве грешке. Немамо времена за јадиковање. Морамо
да се окренемо тренинзима и
да већ у следећој утакмици покушамо да поправимо утисак
– рекао је после утакмице капитен екипе из нашег града Саша Радовић.
Тамиш је утакмицу у Мионици одиграо у саставу: Филип Анђушић, Петар Ребић,
Иван Смиљанић (седам поена), Василије Ковачевић, Бревин Прицл (девет), Зоран Крстановић (15), Никола Вујовић
(10), Никола Манојловић, Саша Радовић (осам), Лука Петровић (девет) и Марко Павићевић (девет поена).
– Изузетно лоша игра моје
екипе. Имали смо чак 22 изгубљене лопте. Деловали смо
као јуниорски тим. Ужасно смо
изгледали и у другом полувремену. Плејмејкери су били ката стро фал ни, на ши ви со ки
играчи су играли у неком контраритму. Јако лоше смо деловали у фази напада, имали
смо лош проценат шута. И поред по ра за, за до во љан сам
игром у одбрани. Кошеви Николе Симића, који је један од
најбољих бекова у лиги, нису
грешке наше одбране, већ његовог умећа. Поново смо имали проблема с повредама играча. Ево, Вујовић је после месец и по дана први пут изашао на терен. Борио се колико је могао, честитам му. Идемо даље. Морамо да дигнемо
главе и поправимо форму како бисмо спремно дочекали
наредна искушења – анализирао је сусрет у Мионици шеф
стручног штаба Тамиша Бојан
Јовичић.
Наредног викенда Саша Радовић и његови саиграчи неће одиграти првенствени дуел. Требало је да на програму
буде сусрет против Златибора
у Хали спортова на Стрелишту, али пошто у том тиму
има неколико момака заражених коронавирусом, утакмица је одложена. Ипак, Тамиш ће у среду, 16. децембра,
гостовати у Ваљеву, где ће одиграти одложени меч против
Металца, а потом би, три дана касније, требало да путује
у Крагујевац на мегдан с домаћим Радничким.

Изузетно јака
конкуренција

Један од најзначајнијих спортских догађаја у нашој земљи
прошлог викенда било је Првенство Србије у бадминтону,
које је одржано у два дана, 5. и
6. децембра, у Националном
бадминтон центру у Београду.

освојио је треће место, а бронзаним одличјем се окитила и
женска екипа која се надметала у саставу: Марија Самарџија, Маја Сердар и Татјана Ацеган. Мушка екипа овог клуба
заузела је пето место у генералном пласману.
Мешовити тим Бадминтон
клуба Панчево пласирао се на
шесто место, женска екипа тог
спортског колектива је пета у
Србији, док су мушкарци заузели седмо место у држави.

Конкуренција је била изузетно јака, јер су се надметали готово сви најбољи играчи
у овом спорту које наша земља тренутно има. Као и на
сваком великом турниру, такмичари из нашег града су и
овог пута показали да се у Панчеву игра добар бадминтон и
да овај спорт полако али сигурно пушта корење на обалама Тамиша. Наши суграђани
су на Првенству Србије освојили три бронзане медаље, што
се може окарактерисати као
велики успех.

– Иако је првенство државе
одржано у специфичним околностима због пандемије узроковане коронавирусом, Бадминтон савез Србије је ово првенство организовао на изузетно високом нивоу, поштујући све препоруке и мере за
спречавање заразе. Атмосфера је била добра, а ниво бадминтона сјајан. На такмичењу су учествовали сви репрезентативци који су прошлог
ме се ца осво ји ли ме да ље на
Првенству Европе. Три одличја за наш клуб с првенства

Ма ша Алек сић, чла ни ца
БК-а Панчево, и Марија Самарџија из БК-а Динамо освојиле су бронзана одличја у надметању женских дублова. Марија Самарџија је и у синглу
била на корак до трофеја, али
је посустала у четвртфиналу.
Бадминтон клуб Динамо био
је изузетно успешан у екипним
пласманима. Мешовити тим у
саставу: Марија Самарџија, Маја Сердар, Татјана Ацеган, Предраг Станимировић, Иван Косановић и Горан Јелесијевић

државе је фантастичан успех.
Желео бих да захвалим свима
који нас подржавају, свим члановима и пријатељима клуба.
Ово су и њихови трофеји –
рекао је председник Бадминтон клу ба Ди на мо Го ран
Јелесијевић.
Коронавирус, на срећу, није
за у ста вио спорт у Пан че ву.
Вредно се тренира, а уложени
труд и ентузијазам исплаћују
се у виду највреднијих трофеја. Теку бадминтон дани крај
Тамиша...

Клубови из нашег
града на добром путу

МАСТЕРС ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

ВЕТЕРАНИ У ДОБРОЈ ФОРМИ
Зимско мастерс Првенство Србије у пливању одржано је прошлог викенда на затвореном
базену СРЦ-а „Милан Гале Мушкатировић” у нашем главном
граду. На овом традиционалном такмичењу пливачких ветерана надметало се двадесет
шесторо учесника из осам клубова из Србије.

Пливачки клуб Спарта представљали су Магда Ђерфи, Гордана Крстић и Стојан Башарагин, а такмичаре је предводио тренер Ненад Јовић. Спарта је у екипном пласману заузе ла че твр то ме сто, а ње ни
представници су освојили шест
трофеја.
Магда Ђерфи се надметала
у групи пливачица од 50 до 54
године и освојила златне медаље на 50 м краул и 50 м
леђно. Гордана Крстић се такмичила с пливачицама од 55
до 59 година и такође освојила два одличја. Тријумфовала

је у трци на 50 м прсно, док је
на 50 м краул друга стигла на

циљ. У истој старосној категорији, али у мушкој конкуренцији, запажен успех остварио
је и Стојан Башарагин. Он је
био најбржи у трци на 50 м
леђно, а у надметању на 50 м
краул припало му је сребно
одличје.
Свог представника на овом
традиционалном такмичењу у
Београду имао је и Пливачки
клуб Динамо. Овај спортски
колектив из нашег града представљао је Владимир Благић,
који се надметао у групи пливача од 55 до 59 година.
Владимир је пливао у дисциплини 50 м прсно, у којој је
освојио најсјајније одличје.

ШАХОВСКИ КУТАК
Adabašev
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц3)
Избор Р. Радојевић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ИЗ „НАЈСЛАЂЕГ СЕЛА” У ПЛЕЈ-ОФ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наопаки
Свет те проматра.
Све и да немаш свест о томе.
Или ту свест можда игноришеш.
Може само да те буде брига за то или не.
Јер, често су ствари наопаке.
Људи те гледају онако како им одговара.
И увек ће.
Не обраћај пажњу.

Динамо рутински
победио у Црвенки
Следи гостовање
Партизану
Утакмицама десетог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Суперлиги за рукометаше.
Панчевачки „жуто-црни” путовали су у Црвенку, где су
се састали са истоименим домаћим тимом. Момци које
предводи тренер Аким Комненић важили су и пре почетка сусрета за апсолутне
фаворите, а после шездесет
минута у дворани „Слободан
Чиле Мишковић” оправдали
су своју улогу: Црвенка–Динамо 25:32 (11:14).
Домаћи тим је с нешто више жеље започео овај сусрет,
па је у седмом минуту водио
са 4:1. Ако се тада неко из
редова Црвенке и понадао да
је изненађење могуће, Динамо му је убрзо ставио до знања да свакако он није тај ривал на коме се „ваде флеке”.
„Жуто-црни” су збили редове, заиграли ангажованије и
ефикасније, па је убрзо и семафор показивао другачији
резултат... Захваљујући головима Младена Шотића, Ивана Дистола и Милоша Костадиновића Панчевци су потпуно загосподарили ситуацијом на терену, па је у 14. минуту било 4:5. Црвенчани се
нису предавали, одолевали
су фа во ри ту и ус пе ли да

изједначе на 8:8 у 19. минуту, али било је евидентно да
им понестаје снаге. Уследили су погоци Милана Голубовића и Младена Шотића, а
до краја полувремена Динамо је своју предност увећао
на три гола „вишка”.
Све што је Црвенка урадила у дру гом по лу вре ме ну,

Милоша Павловића, повели
су са 20:27...
Иако сви момци заслужују похвале за шести првенствени тријумф, у редовима
Динама посебно су се истакла сјајна крила, Младен Шотић и Милош Костадиновић,
који су деловали с леве и десне стра не те ре на и би ли

Борислав Урта (један), Милан Голубовић (три), Милош
Костадиновић (11 голова) и
Ненад Вучковић.
– Црвенка је одиграла одличну утакмицу. Ово је клуб
с великом традицијом и заиста од срца желим да остане
у друштву најбољих. Што се
нас тиче, овом победом смо

Слојеви
Не иде то тако.
Премажеш се једном бојом.
И једнобојна си особа.
Када дође друга – мислиш да си у колору.
Јок, тек слојеви боја чине твоју другојачијост.
И они треба да се слегну.
Онда видиш шта припада небу...
... а шта земљи.

јесте резултат 13:14, а онда
је одговорност преузео капитен „жуто-црних” Милош Костадиновић, који је с три узастопна поготка практично решио питање победника у овом
сусрету. Како је време одмицало, гости су само увећавали своју предност, а у 52.
мину ту, за хва љу ју ћи го лу

нерешива енигма за одбрану
домаћег тима.
– Пре свега желео бих да
честитам домаћем тиму на
фер, али и одличној игри. Ми
смо нешто слабије ушли у
утакмицу, али у наставку смо
успели да се консолидујемо
и преокренемо резултат у своју корист. Са ова два бода дефинитивно смо обезбедили
пласман у плеј-оф, што нам
је и био циљ пре почетка трке за бодове – рекао је на
конференцији за новинаре
после утакмице рукометаш
Динама Урош Станић.
Тим из нашег града играо
је у саставу: Никола Радовановић, Огњен Тонић, Марко
Иванчевић (један гол), Урош
Па вло вић (је дан), Мла ден
Шотић (девет), Стефан Ковачевић, Урош Станић, Радован Остојић, Милош Павловић (три), Лазар Павловић (два), Иван Дистол (један), Не над Мр да ко вић,

и теоретски обезбедили пласман у плеј-оф. Мало смо лошије почели, били смо некако нервозни, али на срећу све
је брзо дошло на своје место.
Сви момци који су играли
искористили су своју шансу.
Пред нама је још једно гостовање. Утакмица с Партизаном неће имати резултатски значај, али свакако ћемо
се потрудтити да победимо.
После тог меча предстоји нам
кратка пауза, потом следе још
три кола у групи, па утакмице у плеј-офу – истакао је
шеф стручног штаба Динама
Аким Комненић.
Дакле, панчевачки „жутоцрни” иду по зацртаном плану у српској рукометној елити. Свој први циљ су испунили, пласирали су се у групу
тимова који ће се борити за
титулу шампиона, што значи да пра ва уз бу ђе ња тек
предстоје.
А. Живковић

Фаце
Оштећена, изранављена, искривљена.
Доброћудна, невина, полунасмејана.
Укочена.
Изненађена.
Испод шлема. Или омиљене капе.
Твоја фаца је твоја, како год да се приказује.
Само треба да је прихватиш.
Да јој кажеш: моја си.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Далиборка Одор,
домаћица:

Филип Одор,
ученик:

– С обзиром на
ову ситуацију
с вирусом, викенд
ћу провести тамо
где је најтоплије –
у кругу породице.

– Биће ми супер!
Не идем у школу,
па ћу играти игрице
на лаптопу. Превише
је хладно напољу
да бих излазио
с другарима.

Кристина
Стаменковић,
домаћица:
– Бићу с мужем
и децом током ових
хладних дана.
Најлепше је у нашем
топлом дому. Не идемо
никуд због ситуације
с вирусом.
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