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Број 4950, година CLIV

ЈАНУАРЈАНУАР

Лекари кажу да се заражени омикроном с благим симптомима
могу лечити код куће без одласка на преглед

Градоначелников
златник за прву бебу

» страна 3
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ПРЕХЛАДА, ГРИП ИЛИ КОРОНА:
КАКО РАЗЛИКОВАТИ СИМПТОМЕ

Ново рухо за двориште
„aмеричких зграда”
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НОВО У ГРАДУ!

ПРОМОВојводе Радомира Путника 1

Зашто само Срби славе
Нову годину два пута

НАША ТЕМА: КАЛЕНДАРИ

n Нови изглед интернет
портала „Панчевац”.

n Информације 24 сата дневно, 
седам дана у недељи.

n Бесплатни огласи на сајту 
за оглашиваче у листу.

УСКОРО!
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СТРУЈА ИЗ НУКЛЕАРКИ:
РЕШЕЊЕ ИЛИ ЗАБЛУДА

ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА

ПАНЧЕВАЧКА РАЗГЛЕДНИЦА

Ко су пре два века биле
краљице наших тротоара
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Певајмо,
складно

Добро јутро, 2022. годино. Било би
лепо да будеш барем мало боља од
године којој си преузела круну, од
2021. И од неколико десетина
година које су ти претходиле.

Упркос томе што живимо у
корона свету и тек отишлу 2021.
годину карактерисало је, додуше
у нешто мањој мери, због епиде-
миолошких мера опреза земаља
ЕУ и оних обећаних прекобар-
ских, исто што и деценије иза нас
– одласци, бежанија одавде.

„Кад заћутим, окренем се и
одем, то не значи да си ти побе-
дио, то значи да више ниси вре-
дан мог времена”, написао је сво-
јевремено Чарлс Буковски.

Тај окрет и одлазак после ћута-
ња ван граница сопствене земље
да се више никада не вратиш, тај
пут у неизвесност, али са осме-
хом – е, то, 2022. годино, то поку-
шај да „стањиш” и, ако у томе
успеш, бићеш већ прилично боља
од претходне, 2021.

* * *
Свет аполитичности и заробље-
ности у сопственој кожи, као и
полусвет политичке послушно-
сти, ипак, не мењају године, већ
људи. Свако за себе, јер је свако
себи полазна тачка. Барем би
требало да буде. Тако, да бисмо
помогли овој години да буде боља
од претходних, свако треба да се
запита: колико ми је добро?

Ако у сваком тренутку сопстве-
ног живота уживаш, то је сјајно,
настави тако. Наравно, ако си
самосвесна особа, ако бахаћење
на штету других не називаш сво-
јим уживањем.

Ако гајиш лепе емоције према
некој другој особи, па, од тога не
може бити ништа лепше! Само,
пробај да нађеш начин да нагоми-
лану душевну храну поделиш
гладнима или да их научиш како
да до таквог оброка дођу сами. Ако
у томе успеш, онда си пет плус.

Могуће је, врло је могуће, да си
део „најнасељеније” овдашње гру-
пације, да припадаш армији рав-
нодушних. Дани у свету који те не
дотиче пролазе без твојих јаких
емоција. Такве су и недеље, па и
године. Је л’ то лепо, реторичко је
питање. Ипак, постоји неко ко
може да те тргне – она особа коју
у свом самству видиш у огледалу.
Нема рецепта како се пренути из
полумртвила, постоје само неке
идеје: на пример, испред тог
истог огледала, сваког јутра, уз
прање зуба, ошамариш себе. Не
јако, благо, да се разбудиш.

А ако ти је стварно много
лоше, не треба ти посебна моти-
вација. Дрекни: „Нећу више ова-
ко!” Чуће те неко коме је једнако
„добро” као и теби, па кад дрек-
нете заједно, чуће вас и придру-
жиће вам се и равнодушни, а кад
се чује тај хор, то неће бити дре-
ка, већ песма за промене у свима
нама.

Набоље, у 2022.

Пише: Синиша Трајковић

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ГОДИНУ ЗА НАМА (1)

Празнична еуфорија

На Зеленој пијаци, 

око новогодишњих празника

Снимио: Милан Шупица

ВАКЦИНЕ, НОВИ АСФАЛТ И ПЛАНОВИ

Владислава Максимовић, чланица
Градског већа града Панчева заду-
жена за пољопривреду, село и
рурални развој, најавила је 11.
јануара други круг лицитације
државног пољопривредног земљи-
шта.

– У току дана очекујемо сагла-
сност Управе за пољопривредно
земљиште. Оно што знамо јесте да
ће бити понуђена 643 хектара
државног пољопривредног земљи-
шта. Земљишта има у свим ката-
старским општинама. Период заку-
па је на 15 година. Када је у питању
цена, она ће бити идентична као и у
првом кругу. Једина разлика у
односу на први круг јесте да, када
се у другом кругу лицитира, тада
могу да учествују сви пољопривред-
ници с целе територије Републике
Србије. Уколико данас добијемо
сагласност, оглас ће бити поста-

вљен на сајт Града Панчева и Упра-
ве за пољопривредно земљиште, где
сви могу да виде која је документа-
ција неопходна, пошто се такође
ради о онлајн лицитацији – рекла је
Владислава Максимовић.

Према најавама, требало би да
лицитација траје до 28. јануара,
када се отварају понуде. Ранг-листа
се формира 28. јануара и „слаже”
се према времену пријаве и висини
излицитиране суме. Чланица Град-
ског већа је закључила:

– Позивамо све пољопривредни-
ке да искористе ову прилику, јер
морам да напоменем да од 16.000
хектара државног пољопривредног
земљишта имамо свега 643 хектара
које очекујемо да ставимо под уго-
воре. Пољопривредници могу да
искористе прилику за овај други
круг јер, наравно, први круг увек
иде тек на јесен. С. Т.

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Закуп на петнаест година

Једноставно је препознати који су
догађаји, у нашем дворишту, били
најупечатљивији у претходној, 2021:
почетак вакцинације грађана против
коронавируса и подела на оне што
сматрају да вакцина спасава животе
и антиваксере, асфалтирање у самом
граду и у насељеним местима на
територији Панчева, планови за
даљи развој града... Извештачи „Пан-
чевца” су радили свој посао – обаве-
штавали су јавност о свим актуелним
догађајима, активностима градске
власти, удружења грађана и невлади-
ног сектора, о стварима које муче
обичног човека...

Протрчаћемо, у два наставка,
заједно с вама кроз прошлу годину из
угла текстова објављених у најстари-
јем живом недељнику у Србији.

Антиваксери и бесплатан превоз

Почетак 2021. године био је у знаку
пријављивања заинтересованих гра-
ђана за вакцинацију против корона-
вируса: од 11. јануара могли су на
сајту еУправе, уз веома једноставну
процедуру, да попуне понуђени фор-
мулар. Грађани који немају приступ
интернету могли су то да учине пре-
ко кол-центра. Уз медицинско осо-
бље, први су се одазвали пензионери
и грађани с хроничним обољењима, а
затим, на инсистирање државе, при-
падници војске и полиције, запосле-
ни у јавном сектору посебно изложе-
ни инфекцији, просветни радници...

Тема вакцинације била је актуелна
током целе године и још увек јесте: у
јавности су створене две „струје”, за
вакцину и против ње. Антиваксерски
лоби није попуштао и не попушта
држећи се становишта да одлазак на
вакцинацију треба да буде лична
одлука појединца. Додали бисмо: да,
уколико она не иде на штету свих
људи с којима антиваксери долазе у
додир. Ни увођење ковид пропусни-
ца није много „погурало” вакцинаци-
ју. Чекају се даље мере државе...

Једна одлука Скупштине града
посебно је обрадовала најстарије
суграђане, али и још једанаест кате-
горија становништва: јавни превоз
свих пензионера, без обзира на
висину примања, начин стицања
пензионерског статуса и године
живота, постао је у потпуности
регресиран од стране града. 
Бесплатне годишње карте добила су
и деца до шест година старости, уче-
ници школе „Мара Мандић”, деца
оштећеног слуха, труднице и поро-
диље до годину дана од рођења дете-
та, слепа и слабовида лица, грађани
с различитим врстама обољења,
инвалиди рата, чланови породица
погинулих у оружаним акцијама,
избегла и привремено расељена
лица којима је потребна чешћа кон-
трола лекара, ученици средњих
школа и студенти до 26 година
живота из социјално угрожених
породица...

Потом, челници града најавили су
да ће преко пројекта јавно-приватног

партнерства за финансирање, рекон-
струкцију, рехабилитацију и одржа-
вање путне инфраструктуре у зим-
ском и летњем периоду, који ће тра-
јати десет година, бити асфалтиране
све улице у свим насељеним мести-
ма, али и у самом граду. Зато се, чим
су временски услови дозволили, кре-
нуло у акцију која је трајала током
читаве 2021.

Одборници локалног парламента
усвојили су одлуку да дугорочно
задужење Панчева буде у висини од
564 милиона динара, и то ради
финансирања капиталних инвести-
ција. За техничку документацију и
извођење радова на уређењу приоба-
ља предвиђен је кредит од 250 
милиона динара, документација и

радови у делу централног градског
језгра кредитно коштају 150 милио-
на динара, за набавку опреме елек-
тронског и видео надзора Град се
задужио 85 милиона динара... Да би
Панчево дошло до овог новца, распи-
сане су јавне набавке и тражило се да
рок отплате буде пет година, уз грејс-
-период од 12 месеци.

Улица цара Лазара
и замена столарије

Градска власт је почетком априла
најавила потпуну реконструкцију
Улице цара Лазара, која је дуга
километар и по и спаја центар града
са обилазницом. Укупна вредност
радова је око 300 милиона динара, а
суфинансирају их Управа за капи-
тална улагања АП Војводине и Град.
Режим саобраћаја у улици се неће
мењати – биће по једна коловозна
трака у оба смера – али ће бити
реконструисане све инсталације: и
испод и изнад земље. И, дужином

целе улице, са обе стране, биће
изграђене бициклистичке стазе, а
радови подразумевају и комплетну
реконструкцију јавне расвете и пла-
нира се садња нових стабала и уре-
ђење зелених површина дуж целе
улице. Радови су започети у новем-
бру и засад теку према плану.
Машине и људи су кренули у посао
од главне панчевачке улице ка оби-
лазници.

Што се тиче повртарства, од ког
много људи у насељеним местима
живи, сезона због изузетно хладног
времена није добро почела: уз купус,
један од два главна производа, мла-
ди кромпир, већином је измрзао. Уз
то, средином априла наша екипа се
на терену уверила да се ради на гасо-

водима у јужним селима. Док се
житељи северних панчевачких села
већ годинама током грејне сезоне
служе гасом, а исто то важи и за Бре-
стовац, преостала три јужна насеље-
на места још увек нису добила ту
могућност. Ипак, тај процес увелико
траје, а најближи овом енергенту су
Старчевци: они би гас могли да
добију на јесен ове године. У плану је
био и завршетак преосталих дваде-
сет одсто дистрибутивне гасне мре-
же у Омољици, као и наставак
изградње разводног гасовода ка том
селу и Иванову, а житељи тих места
могу да се надају гасу за годину до
две.

Држава је најавила финансијску
подршку грађанима у виду замене
столарије и изолације објеката у
којима живе. Речено је да ће Управа
за енергетску ефикасност, заједно с
локалном самоуправом, суфинанси-
рати трошкове грађана за ову врсту
радова до 50 одсто. Грађани ће моћи

да се пријаве за замену прозора и
врата, изолацију на фасадама, крово-
вима и котловима и за замену греј-
них система. Предвиђено је да градо-
ви и општине врше контролу пријава
грађана изласком на терен пре доно-
шења одлуке о додели субвенције за
енергетску ефикасност и након реа-
лизације радова, што је услов за
исплату средстава. И ова мера је до
краја претходне године заживела.

Потом, Град Панчево је расписао
тендер за израду техничке докумен-
тације и радове на уређењу приоба-
ља. Предмети набавке су били израда
пројектно-техничке документације и
извођење радова на реконструкцији и
доградњи јавног осветљења, као и
партерном уређењу левог приобаља

реке Тамиш, у делу између старог
панчевачког моста (Улица Моше
Пијаде) и објекта ЈРБ-а „Бродоре-
монт”, уз изградњу приступне сао-
браћајнице и паркинга с јавним осве-
тљењем испред силоса. Обим лока-
ције подразумева комплетан насип
са свим пешачким стазама, површи-
нама и степеништима дужине око
1.600 метара. Акценат ће бити на
уређењу пешачких и бициклистич-
ких површина на шеталишту по обо-
ду обалоутврде, са опремањем сао-
браћајном, путоказном и туристич-
ком сигнализацијом, као и на уређе-
њу пешачких површина и платоа у
небрањеном делу уз Тамиш. Проце-
њена укупна вредност посла је 341,2
милиона динара, без ПДВ-а.

Последњих дана 2021. године у
Градској управи добили смо потврду
да је управо ово капитални пројекат
који ће први бити започет током
2022. С. Трајковић

(Наставиће се)

Део нашег града, како га птице виде
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Пети талас короне у Србији
донео је огромне редове испред
ковид амбуланти и експонен-
цијални раст броја заражених
– за свега четири дана број
новозаражених скочио је ско-
ро пет пута, и оборио негати-
ван рекорд у броју оболелих.
А стручњаци упозоравају да је
ово тек почетак петог таласа,
што значи да ће наредних дана
доћи до новог подизања епи-
демиолошке криве...

Амбуланте су затрпане, а како
се на преглед чека и више од
десет сати, све чешће се догађа
да неки одустају од стајања у
редовима испред пријемних
шалтера, па болест третирају
као обичну прехладу и лече се
сами... Зато се поставља пита-
ње да ли се они с благим симп-
томима могу лечити код куће
без одласка на преглед.

Епидемиолог Томислав Раду-
ловић изјавио је за београдски
„Блиц” да није неопходно да
свако ко осети и најблаже симп-
томе одмах стане у ред испред
ковид амбуланте.

– Они који имају баш благе

симптоме, као што су цурење
из носа, мала главобоља или
бол у грлу, могли би да сачека-
ју дан-два да би видели како ће
се болест даље развијати. Мој
савет је да пију Б и Ц витамин,
магнезијум, цинк и поготово
пробиотик, који поспешује рад
црева, пошто је у цревима кључ
сваког организма за имуни одго-
вор – наглашава Радуловић.

У случају благе температуре,
каже он, може се попити „пара-
цетамол” или „андол”.

– Посебно је важно нагласи-
ти да нико не сме на своју руку
да узима антибиотике. Уколи-
ко се температура повећава или
не спушта, најбоље је отићи код
лекара јер само лекар може на
стручној основи одредити тера-
пију антибиотицима – објашња-
ва Радуловић.

Директор београдског Дома
здравља „Савски венац” Зоран
Бекић потврђује да омикрон
засад даје нешто блажу кли-
ничку слику, али истиче да је

потребан опрез.
– С короном се никад не зна,

пошто након седам-осам дана
болест може да се искомпли-
кује. Нажалост, вакцинални
пунктови сад зврје празни. С
друге стране, имамо огромне
гужве испред ковид амбулан-
ти. Свакако да је савет свима
који осете било какав симптом
да оду код лекара и тестирају
се без обзира на то колико се
чека на преглед – закључује
Бекић.

УЖАС У УЛИЦИ 
МАРКА КУЛИЋА

Питбули 
изуједали жену

Два власничка пса расе пит-
бул теријер напала су у среду,
5. јануара, око 20 сати, Пан-
чевку Ј. В. (1971) у дворишту
с више станова у Улици Мар-
ка Кулића 32 и нанела јој већи
број повреда по целом телу.
Несрећној жени је због оби-
ма повреда лева рука ампу-
тирана у Општој болници у
Панчеву, а она је, осим тога,
имала више уједа по целом
телу. Након операције сме-
штена је на интензивну негу.

По налогу Основног јавног
тужилаштва у Панчеву поли-
ција је задржала власника
паса Д. Љ. (1969) због кри-
вичних дела „тешко дело про-
тив опште сигурности” и „иза-
зивање опште опасности”.

Како је саопштило тужи-
лаштво, осумњичени је 5.
јануара око 19.50 у двори-
шту у којем станује, а у којем
се налази више дворишних
станова, оставио без надзо-
ра своја два пса. Када је Ј. В.
ушла у двориште како би
дошла до свог стана, пси су
је напали наневши јој више
уједа по телу и искидавши
јој месо на левој руци. Д. К.

ЗА ВИКЕНД
У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Концерт који се 
не пропушта

Први концерт после пра-
зничне паузе у Културном
центру биће посластица за
све љубитеље добре музи-
ке. Ако се и вама допао
вишеструко награђивани
инструментални албум
„Матија свира Арсена”, на
коме пијаниста Матија
Дедић изводи дела свог пре-
минулог оца, онда ћете сва-
како бити одушевљени иде-
јом да то чујете уживо.
Матија Дедић наступа у
петак, 14. јануара, у 19 сати.
Улазнице коштају 1.000
динара. Д. К.

ПОМОЋ
МЛАДИМА

Исплата 100 евра
почиње 1. фебруара

Министар финансија Синиша
Мали изјавио је да пријављива-
ње за добијање помоћи од 100
евра за младе између 16 и 29
година почиње 15. јануара и тра-
је до 30. јануара, а да ће исплата
почети 1. фебруара.

Мали је најавио и да ће помоћ
здравственим радницима у изно-
су од по 10.000 динара почети 14.
јануара, а 10. фебруара пензионе-
рима исплата по 20.000 динара.

Он је објаснио да ће пријава за
100 евра за младе бити иста као
што је била и за раније циклусе
помоћи државе, преко Управе за
трезор.

– Једноставно се упише име и
презиме, јединствени матични број
грађана, рачунубанци. Онајконема
рачун, треба да изабере банку, а ми
ћемомуотворитирачунутојбанци
– изјавиојеминистарфинансија.

Примаоци социјалне помоћи
и лица на издржавању затвор-
ске казне не морају да се прија-
вљују, јер ће им новац бити ауто-
матски уплаћен.

Мали је најавио и да ће се
Изменама закона о финансиј-
ској подршци породицама с
децом предложити како да се
младима помогне да купе стан.

НА СОДАРИ 22. 
И 29. ЈАНУАРА

Предавања 
о дијабетесу

Друштво за борбу против
шећерне болести града Панче-
ва организoваће два предава-
ња на тему те болести: „Живот
са дијабетесом” и „Типови дија-
бетеса код деце и одраслих”.
Оба предавања ће се одржати
у просторијама удружења, у 11
сати. Прво ће 22. јануара одр-
жати др Зорица Сокић, лекар
опште медицине, а друго је на
распореду 29. јануара и одр-
жаће га др Тијана Дангубић,
ендокринолог.

Због епидемиолошке ситуа-
ције и ограниченог броја посе-
тилаца у затвореном простору,
Друштво моли све суграђане да
благовремено пошаљу имејл на
dzbpsb@gmail.com или да се јаве
на број телефона 063/76-39-200
како би се изјаснили у ком тер-
мину намеравају да дођу на пре-
давање. Заинтересоване особе у
време предавања могу провери-
ти и свој ниво шећера у крви.
Ове активности је финансијски
подржао Град Панчево у оквиру
конкурса којим се оснажује рад
удружења у области социјалне
заштите. Д. К.

Завод за здравствену
заштиту радника „Панче-
вац”, прва и једина уста-
нова тог типа у Војводи-
ни, константно ради на
проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због
чијег је квалитета већ
постао непревазиђен, и то
не само по мишљењу број-
них Панчеваца и Панчев-
ки већ и становника чита-
вог јужног Баната.

Настављајући мисију да
постане прва приватна
клиника у Панчеву, Завод
шири и свој стручни тим,
па су се сада у њему
нашли и неки од најце-
њенијих стручњака с Вој-
номедицинске академије,
из Опште болнице Пан-
чево и са Института
„Дедиње” у Београду.

Тако, на пример, заинте-
ресовани у Заводу „Панче-
вац” могу да ураде и кар-

диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као
и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и др
М и о д р а г
Шипчић с Вој-
номедицинске
академије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг
Вујић, који ради уролошке
прегледе. За прегледе из
области гинекологије заду-

жена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља
Палилула.

Било који од наброја-
них специјалистичких
прегледа можете заказа-
ти радним данима од 7
до 14 сати и суботом од 7
до 12 сати, путем теле-
фона 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издва-
ја се и по томе што у хема-
толошко-биохемијској
лабораторији те установе
пацијенти већину вери-
фикованих, контролиса-
них и сумираних резул-
тата могу добити за свега
сат времена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-

вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно

урадити пре-
гледе и анали-
зе на једном
месту и доби-
ти резултате
што пре. С
тим у вези,
треба подсети-
ти и на то да
се у Заводу,
примера ради,
све врсте
л е к а р с к и х
уверења изда-
ју за макси-
мално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

Прву бебу рођену у нашем гра-
ду у 2022. години – девојчицу
Уну Митровић, која је дошла на
свет 1. јануара у 21.15, у панче-
вачком породилишту су у поне-
дељак, 3. јануара, обишли Алек-
сандар Стевановић, градоначел-
ник Панчева, и Миленко Чуч-
ковић, већник задужен за рад,
запошљавање и социјална пита-
ња, и даровали јој златник. Овом
свечаном чину је присуствовао
и др Слободан Овука, директор
Опште болнице у Панчеву.

Традиција да се првој беби
рођеној у новој години у Панче-
ву поклања овакав дар траје већ
дуги низ година, а тај леп обичај
није изостао ни овог пута.

– Дукат који традиционално
Град Панчево додељује прворо-
ђеној беби само је једна од мера
подршке породицама с децом
које реализујемо у оквиру нашег
Програма унапређења социјал-
не заштите. Град између оста-
лог обезбеђује по 20.000 динара
и беби-пакет у вредности од 5.000
динара за сваку новорођену бебу
– изјавио је градоначелник.

Он је истакао и да ће Град
наставити да одржава и све дру-
ге активне мере за унапређење
популационе политике. За 
разлику од ранијих година, када
се плач првих беба у панчевач-
ком породилишту могао чути већ
у новогодишњој ноћи, овог пута
смо на Уну сви нешто дуже чека-
ли. Девојчица је стигла тек 1.
јануара увече, а на рођењу је била

тешка 3.490 гра-
ма и дугачка 48
ц е н т и м е т а р а .
Њени родитељи су
Ана и Младен
Митровић из Али-
бунара и обоје су
медицинске стру-
ке. Ово им је прво
дете.

– Порођај је,
хвала богу, про-
текао добро, Уна
је добила десетку.
Термин ми је био
25. децембра
2021, али Уна је
одлучила да дође
тек у новој годи-

ни. Kолектив породилишта је
сјајан, све похвале за цео тим.
Хвала и градоначелнику и Граду
Панчеву на предивном поклону
– рекла је мама Ана Митровић.

Медицинску екипу која је
породила Ану чинили су др Алек-
сандар Поповић, др Јелена Лукић
Флора, бабице Ангела Мате и
Александра Деветак и предија-
тријске сестре Наташа Живанов

и Марина Митић. Ово је већ
трећа година у низу откако прва
беба рођена у Панчеву није с
територије нашег града. Зато ће
поклон од Града Панчева доби-
ти и прва панчевачка беба.

– Kао и претходних година,
ми ћемо даровати и мајку прво-
рођене бебе с пребивалиштем у
Панчеву. Овог пута ће то бити
50.000 динара као поклон за
радост коју су мама и беба уне-
ле пре свега у своју породицу,
али и коју су донеле свима нама
у првим данима 2022. године –
истакао је градоначелник.

Прва беба с територије Пан-
чева је дечак рођен 2. јануара у
2.05. Њега је на свет донела
Марина Чикош из Долова, којој
је то треће дете. Дечак је на рође-
њу био тежак 3.500 грама и дуга-
чак 51 центиметар.

На гинеколошко-акушерском
одељењу Опште болнице у Пан-
чеву годишње се у просеку роди
између 1.400 и 1.600 беба. Током
прошле године рођене су 1.492
бебе, што је за 50 више него
2020. године. Д. Кожан

ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА

Градоначелик даровао златник првој беби

НАПРАВИТЕ РАЗЛИКУ: ПРЕХЛАДА, ГРИП ИЛИ КОРОНА

МОЖЕ ЛИ СЕ ОМИКРОН ЛЕЧИТИ КОД КУЋЕ

СИМПТОМИ ПРЕХЛАДЕ

• Бол у грлу.

• Запушен нос или цурење

из носа.

• Главобоља.

• Бол у мишићима.

• Кијавица и кашаљ.

• Притисак у ушима.

• Повишена телесна темпе-

ратура.

• Губитакчуламирисаиукуса.

Симптоми су исти код одра-

слих и деце, с тим што код

деце могу дуже да трају.

СИМПТОМИ ГРИПА

• Грозница и температура

изнад 38 степени.

• Осећај умора и исцрпље-

ности.

• Бол у телу.

• Сув кашаљ.

• Главобоља.

• Бол у грлу.

• Проблем

са спавањем.

• Губитак апетита.

• Дијареја или болови у сто-

маку.

СИМПТОМИ

ОМИКРОН СОЈА

КОРОНЕ

• Главобоља.

• Цурење из носа.

• Умор

(благ или драстичан).

• Бол у грлу.

• Кијавица.

Стручњаци наглашавају да

се као симптоми омикрона

јављају и губитак апетита и

мучнина, ноћно знојење и

промукао глас.



Као што је градска менаџерка
Маја Витман најавила почетком
месеца, у понедељак, 10. јануа-
ра, требало је да почне рекон-
струкција дворишта „америчких
зграда” у центру Панчева. Снег
је краткорочно одложио почетак
радова, али Маја Витман је потвр-
дила да је питање дана када ће
се машине у овом, како је рекла,
„урбаном џепу” покренути.

Када се радови вредни
75.987.300,76 динара с ПДВ-ом
након 90 дана заврше, коначно
би требало да буду решени више-
деценијски проблеми становни-
ка овог дела града. Они се већ
предуго до својих улаза проби-
јају кроз баруштине, блато и сме-
ће, док аутомобиле, у недостат-
ку паркинга, остављају на зеле-
ним површинама.

О томе колико је ова реконструк-
ција велика ствар за читав град,
излишно је и говорити, али људи-
ма који ту живе она свакако нај-
више значи. Они су били спрем-
ни да за медије говоре о пробле-
мима с којима се већ предуго
сусрећу.

– Живим у згради у Улици
браће Јовановић 37 од 1974. годи-
не. Пре тога сам живео у прола-
зу, у броју 24. Прву америчку
зграду саградила је „Азотара” за
раднике из Америке и од тада
до данас овде ништа није рађе-
но, осим што су неке ствари
повремено „крпљене”. И зато нам
је данас овако како јесте. Сада је
коначно кренуло да се ради и то
је одлична вест. Али ту не сме да
се стане, јер има још делова гра-
да које је такође потребно сре-
дити – рекао је Јосип Чањи.

Има и пацова

Деведесетогодишња бака Мила
Међуморац у „америчким зграда-
ма” је настањена од 1962. године.
Она памти и нека лепша времена...

– У почетку, кад су зграде тек
изграђене, није било проблема.
Имали смо домара, од 14 до 17
сати је био кућни ред, било је
цвећа око зграда које смо сви
одржавали. Онда су људи овде
покуповали станове и од тада је
све почело да пропада. У међу-
времену се ништа није радило
ни улагало. Сада кад пада киша
или снег из моје зграде не може
да се изађе од воде. Дешавало се
да нам се подрум напуни водом
и да се појаве пацови. Пуно ће
нам значити све ово што се сада
ради – каже бака Мила.

Шта све мучи станаре

Љубиша Мандрино је управник
зграде смештене на углу Улица
браће Јовановић и Бранка Ради-
чевића. Он је свакако најупуће-
нији у проблеме који муче све
станаре овог блока.

– Ми станари зграде у Улици
браће Јовановић 33 говоримо да

је само наша зграда америчка.
Градила ју је једна јагодинска
фирма од 1958. до 1959. године
за француске и америчке инже-
њере запослене у „Азотари”. То
је прва зграда те висине у Пан-
чеву. Остале зграде су само при-

појене тој америчкој форми. Сви
станари овог блока су заинтере-
совани да се реше проблеми,
којих има много. Било би лепо
да Град у дворишту направи пар-
кинг, да почне да се ради напла-
та паркирања и да се зелене
површине уреде и ограде. Треба
одвести и воду из дворишта, јер
су нам потребне гумене чизме
како бисмо прошли кроз баре.
Шахтови су покидани, а поклоп-
ци давно однесени. Мој син је
упао у шахт кад је био мали и
повредио главу. Некад је на игра-
лишту у дворишту био кош, али
је он одсечен с металне шипке
и украден. Било би лепо да се ту

опет игра баскет као некада
и да деца имају свој паркић 
– предложио је Мандрино.

Шта ће све бити урађено

Градска менаџерка Маја Витман
захвалила је свим суграђанима

који живе у блоку „америчких
зграда” на стрпљењу и разумева-
њу и обећала да ће њихово дво-
риште након завршетка радова
представљати једну од најлепших
оаза у срцу града.

– Поред пратеће инфраструк-
туре неопходне за функциони-
сање насеља, планирали смо да
урадимо и комплетну реконструк-
цију постојеће водоводне и фекал-
не канализације. И баре које пред-
стављају један од највећих про-
блема станара отићи ће у исто-
рију, будући да ћемо поставити
и кишну канализацију. Изгради-
ћемо и пешачке стазе и дечје
игралиште. Оно ће се простира-
ти на површини од 250 квадрата
и на њему ће се налазити три
мултифункционалне справе, пет
љуљашки и два стола за шах с
клупама – рекла је Маја Витман.

Kлупе, паркинг, осветљење...

Поред наведеног, биће поставље-
но 18 клупа и најмање 10 стуб-
них канти. Биће уређено посто-
јеће зелено острво, које је сада
прилично неугледно, а пројектом
је предвиђено и 50 паркинг-места.

– Ово двориште тренутно није
адекватно осветљено, а постоје-
ћи стубови јавног осветљења толи-
ко су дотрајали да не могу више
ни да се поправе. Стога је на
целом овом простору ноћу изу-
зетно небезбедно. Зато ћемо сада
поставити 13 нових канделаба-
ра. У плану је и додатно озеле-
њавање овог простора. Посади-
ћемо 39 високих и 42 средња и
ниска четинара и лишћара, као
и много листопадног и зимзеле-
ног шибља и уредићемо травњак
– најавила је градска менаџерка.

Сви наведени радови реали-
зоваће се у фазама. Прва фаза
обухвата потез из смера у Улици
Светозара Милетића до пролаза
у средишњем делу дворишта, а о
реализацији свих наредних фаза
грађани ће бити благовремено
обавештени од надлежних у
Месној заједници Центар и Град-
ској управи. Д. Кожан
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БРОЈ ДАВАЛАЦА КРВИ РЕКОРДАН ЗА ПОЧЕТАК ЈАНУАРА

Панчево положило испит из хуманости

Ми се као друштво никада нисмо потпуно одредили пре-
ма национализму који је преплавио ове просторе деведе-
сетих и довео до рата. То није урадила ни претходна
власт, ни велики део оних који данас чине опозицију.
Мржње ће увек бити, она је део наше природе. Али да
бисмо као друштво могли да кренемо напред, ми мора-
мо да препознамо сопствене грешке и замолимо за опрост
без обзира на то да ли је друга страна то урадила или не.

(Глумац Уликс Фехмију, 
„Време”, 28. децембар)

* * *
Заинтересована сам првенствено за преиспитивање тради-
ционалних вредности, борбу против културе ћутања, борбу
за једнакост и телесну аутономију жена, за поштовање
различитости на свим нивоима и враћање појединца самом
себи. Заинтересована сам за истину, која је, додуше, код
нас увек присутна у неколико верзија. Мислим да је тен-
денција међу младима да се не интересују за странке и
лица која су распарчала дивну земљу зарад личне користи,
већ да се боре за неке универзалне вредности. Расту млади
људи који нису шовинисти, нису опседнути митом о Косов-
ској бици, поштују и воле своју земљу, а грађани су света.

(Песникиња Радмила Петровић, 
портал „Нова.рс”, 9. јануар)

* * *
Треба да разумијемо да је уређено, пристојно, етички
прихватљиво друштво једини темељ на ком је могуће
градити личну срећу и задовољство; лична срећа је кров
наше личности, а темељи су пристојно друштво. И нај-
љепши кров се кад-тад уруши без добрих темеља. Кон-
тролишимо шта се догађа око нас, нарочито кад неком
дамо право да одлучује умјесто нас, почев од савјета ста-
нара у згради, па до државног врха. Подсјећам да је
власт ипак само сервис грађана и грађанима редовно
мора да полаже рачуне. Јер свако од нас је заправо гра-
дивни елемент тог друштва. Дакле, ако друштво не функ-
ционише како треба, то само значи да баш ми, као поје-
динци, нешто не радимо како треба. Треба промислити,
доносити одлуке и спроводити их.

(Музичар Рамбо Амадеус, 
„Данас”, 10. јануар)

* * *
Огроман број људи је отишао, али то су махом људи моје
генерације и генерације после моје. Млади и данас нажа-
лост одлазе, али ту постоји једна велика разлика. Моја
генерација је бежала од рата, хаоса и сиромаштва. Млади
данас беже од глупости и примитивизма. Више нису соци-
јални разлози кључни за одлазак из земље. Млади одлазе
јер схватају да не могу више да живе у друштву где су
системи вредности толико поремећени и где примитив-
ци најчешће одлучују о судбинама свих, па и њиховим. Е,
то је оно што очекујем да ова нова генерација промени.

(Глумац и редитељ Драган Бјелогрлић, 
НИН, 6. јануар)

* * *
Имамо очаја за извоз више од литијума. Притом, није га
потребно ископавати, лебди у загађеном ваздуху.

(Писац Михајло Пантић, „Данас”, 8. јануар)

* * *
Живим у кући моје баке по мајчиној страни. До Другог
светског рата, била је то виноградарска економија. У рату
су оба мушка члана породице, мој ујак и деда, погинула у
партизанима. Мајка и бака су биле у усташком логору у
Карловцима. Од одласка у Дахау, из којег се вероватно
никад не би вратиле, спасене су само захваљујући једном
петроварадинском Шваби. У тој кући, у којој живим већ
23-24 године, откад сам се вратио из емиграције, била је
партизанска база у коју је долазио и народни херој Бошко
Палковљевић Пинки. С поносом истичем да смо права
партизанска породица. И даље сматрам да је Народноо-
слободилачка борба најсветлија тачка у историји ових
народа, без обзира на то што су комунисти починили нео-
простиве грешке, нарочито после рата. Никако не бисмо
смели да дозволимо да прави смисао и значај НОБ-а буду
ревалоризовани свим овим што се последњих тридесетак
година догађа у склопу националистичке хистерије, која у
пакету националшовинистичког афирмисања национал-
них разлика покушава да доведе у питање и смисао НОБ-а.

(Музичар Борис Ковач, 
lupi ga.com, 3. јануар)

* * *
Уз лоше промешане карте и мало несрећних околности
бескућник већ сутра могу да постанем и ја. Глобални
капитализам, баш као и фашизам, треба радно способне,
до грла задужене и пре свега послушне и самозагледане,
модерне робове. Нема ту пуно простора за било које
питање душе, нарочито оне рањене. Нисам оптимиста и
нажалост једину наду видим у несебичном ангажману
неких ретких групација и добрих самарићана...

(Музичар Никола Чутурило Чутура, 
„Данас”, 5. јануар)

КОНЦЕПТ ПОЧИЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВОРИШТА „АМЕРИЧКИХ ЗГРАДА”

ДО УЛАЗА КРОЗ БАРУШТИНЕ И БЛАТО – ВИШЕ НЕ!

Познато је да су резерве крви у
јануару готово увек на миниму-
му и да су честе и несташице
појединих крвних група. Иако се
акције добровољног давалаштва
редовно организују, одзив грађа-
на је у том периоду далеко мањи
него иначе првенствено због пра-
зника, али и због пандемије.

Да би се овог месеца такав
сценарио избегао, побринуло се
Удружење добрих људи „Огњи-
ште”. Захваљујући њима град-
ској акцији у Црвеном крсту
Панчево у среду, 5. јануара, ода-
звало се чак 60 давалаца, што је
за прву недељу у години сасвим
неочекиван број.

– Познато нам је да је поче-
так јануара увек „критичан” када
је реч о одзиву давалаца и зато
смо позвали чланове нашег удру-
жења и остале грађане да се баш
уочи Божића заједно упутимо у
Црвени крст и дамо крв. Ода-

звало се много чланова удруже-
ња, као и људи који прате и на
најразличитије начине несебич-
но помажу сваку нашу акцију.
Kонкретно, дошло је нас 31, а
двоје је одбијено из здравстве-
них разлога, тако да је 29 особа
дало крв. Уз то, акцији су се ода-
звали и други даваоци, тако да
је она протекла боље него што је
ико могао очекивати и обезбе-
ђено је 60 јединица крви – рекао
је Славко Радојчић, председник
„Огњишта”.

Јануар је дуг и неопходно је
да даваоци наставе да долазе у
што већем броју на акције и у
наредним недељама. Стога, уко-
лико и ви желите да дате крв,
више сте него добродошли.

– Градске акције код нас у
Црвеном крсту у Улици Жарка
Зрењанина 15 одржавају се сва-
ке среде од 9 до 12 сати, изузев
последње среде у месецу, када

имамо поподневну акцију од 13
до 17 сати. Подсећам да сваки
давалац крви по Закону о дава-
лаштву има право да одсуствује
с посла тог дана када да крв и
сутрадан. Искористила бих при-
лику да позовем послодавце да
поштују закон и да својим запо-

сленима омогуће да искористе
та два слободна дана – рекла је
Милица Тодоровић, секретар
Црвеног крста Панчево.

Према њеним речима, током
2021. године крв је у панчевач-
ком огранку Црвеног крста дало
око 2.500 људи. Д. Кожан

ГРАЂАНИ ЗАМОЉЕНИ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ

Бранка Петровић из Месне

заједнице Центар замолила је

становнике овог дела града за

разумевање будући да ће радо-

ви у наредна три месеца захте-

вати одређено прилагођавање.

– Реконструкцијом овог

стамбеног блока решавамо

вишедеценијски проблем ста-

новника овог дела града. Замо-

лила бих суграђане да имају

мало стрпљења док трају радо-

ви, посебно када је реч о парки-

рању, јер су нам њихово разу-

мевање и сарадња тренутно од

пресудне важности да бисмо

радове завршили у предвиђе-

ном року.

Маја Витман



Пла ни ра не инве сти ци је 
од 25 мили јар ди дина ра

Купо ви ном „Петро хе ми је”
отво ри ла су се мно га вра та

Одбор дирек то ра НИС-а усво јио је кра -
јем про шле годи не бизнис план за 2022.
годи ну, којим су пла ни ра на ула га ња од
25 мили јар ди дина ра, чиме ће се омо -
гу ћи ти даљи раз вој и модер ни за ци ја
ком па ни је и реа ли за ци ја кључ них про -
је ка та у вео ма про мен љи вом макро е -
ко ном ском окру же њу. Усво је ним доку -
мен том је потвр ђен наста вак реа ли за -
ци је ула га ња у све сег мен те посло ва ња.

Како исти чу над ле жни у НИС-у, нај -
ви ше сред ста ва биће инве сти ра но у
област истра жи ва ња и про из вод ње наф -
те и гаса. Тако ђе, зна чај на нов ча на
издва ја ња биће реа ли зо ва на ради даље
модер ни за ци је Рафи не ри је наф те у
Пан че ву, раз во ја мало про дај не мре же
и услу га у Срби ји и реги о ну, као и у
обла сти про из вод ње и трго ви не елек -
трич ном енер ги јом. При о ри тет оста ју
и инве сти ци је у зашти ту живот не сре -
ди не и без бед ност на раду, наста вак
про це са диги тал не тран сфор ма ци је,
уна пре ђе ње опе ра тив не ефи ка сно сти,
као и даљи раз вој синер ги је с „Петро -
хе ми јом”.

Тре ћа фаза раз во ја Рафи не ри је

Од кон крет них про је ка та у обла сти
истра жи ва ња и про из вод ње наф те и

гаса, НИС ће наста ви ти реа ли за ци ју
про гра ма у Срби ји, про ши ре ње про јек -
та у Руму ни ји и даљи раз вој про јек та
„Обу до вац” у Босни и Хер це го ви ни.

Када је реч о пре ра ди, при о ри те ти
ће бити раст оби ма пре ра де, уз пове ћа -
ње дуби не пре ра де, про из вод ња био го -
ри ва и тре ћа фаза модер ни за ци је Рафи -
не ри је у Пан че ву, одно сно наста вак
актив но сти у вези с пред сто је ћом рекон -
струк ци јом постро је ња ката ли тич ког
кре кин га (FCC) и изград њом постро је -
ња за про из вод њу ЕТБЕ (висо ко ок тан -
ске ком по нен те бен зи на), што ће додат -
но пове ћа ти вред ност кор пе рафи не -
риј ских про из во да.

У обла сти про ме та пла ни ра ни су даљи
раз вој мало про дај не мре же кроз изград -
њу нових обје ка та и рекон струк ци ју
посто је ћих бен зин ских ста ни ца, реа -
ли за ци ја стра те шког про јек та рекон -
струк ци је и модер ни за ци је скла ди шта
нафт них дери ва та, као и уна пре ђе ње
ква ли те та робе и услу га.

Петро хе миј ска пре ра да

Ове годи не оче ку је се пушта ње у рад
Тер мо е лек тра не-топла не Пан че во и
наста вак актив но сти у вези с про јек -
том за ветро парк План ди ште и, како
кажу у НИС-у, ово су основ ни раз вој -
ни про јек ти у обла сти енер ге ти ке. Пла -
ни ра на су и ула га ња у диги тал ну тран -
сфор ма ци ју НИС-а, а про јек ти који
ће бити реа ли зо ва ни на свим ниво и -
ма ком па ни је зна чај но ће допри не ти
оства ри ва њу стра те шких циље ва руско-

-срп ског гиган та.
Да под се ти мо, НИС је постао већин -

ски вла сник пан че вач ке „Петро хе ми -
је”. Мини стар ство при вре де у име Вла -
де Репу бли ке Срби је, ком па ни ја НИС
и „ХИП –Пе тро хе ми ја” пот пи са ли су 24.
децем бра Уго вор о стра те шком парт -
нер ству, чиме је руско-срп ски нафт ни
гигант пове ћао вла снич ки удео у пан -
че вач ком петро хе миј ском ком плек су с
доса да шњих 20,86 одсто на 90 одсто.
НИС је пре у зео оба ве зу нов ча не дока -
пи та ли за ци је у виси ни од 150 мили о на
евра и изград ње постро је ња за 

про из вод њу поли про пи ле на капа ци те -
та од нај ма ње 140.000 тона годи шње у
року од шест годи на. У НИС-у исти чу
да ће се стра те ги ја даљег раз во ја „Петро -
хе ми је” засни ва ти на модер ни за ци ји
основ них про из вод них капа ци те та и
изград њи нових постро је ња, затим на
пове ћа њу енер гет ске ефи ка сно сти и
ефи ка сно сти посло ва ња, као и на реа -
ли за ци ји про је ка та из обла сти зашти те
живот не сре ди не. Циљ је обез бе ђи ва ње
дуго роч но одр жи вог посло ва ња „Петро -
хе ми је” и јача ње њене кон ку рент но сти
на тржи шту.

ДРУШТВО
Петак, 14. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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Влада Републике
Србије пред великим
енергетским изазовом

Нуклеарним реакторима
до енергетске
стабилности

У јеку енергетске кризе Европска
комисија је предложила да се део
гаса и нуклеарне енергије означи
као зелена енергија, чиме је додат-
но закомпликовала ситуацију –
нарочито нама. Наиме, овакав
предлог, ако буде био усвојен, поно-
во отвара могућност да се оствари
идеја о изградњи неколико гасних
електрана у Србији. Ове године тре-
ба да почне да ради ТЕ-ТО Панче-
во, први енергетски блок таквог
типа у Србији, што ће бити прва у
низу електрана таквог типа код нас.
Пре неколико година ово је била
веома популарна опција развоја
енергетског сектора и онда се оду-
стало – бар јавно. Мада, с обзиром
на то какви су тренутни скокови
цене плавог енергента на светском
тржишту, сасвим је јасно да занавља-
ње енергетике на гасу представља
велики ризик. Сетимо се, након испа-
да термоенергетског система у Обре-
новцу нико од званичника није спо-
мињао гасне електране као решење.

С друге стране, не треба сметну-
ти с ума да је у Глазгову, на вели-
ком скупу посвећеном решавању
проблема глобалног загревања, гас
означен као негативан и непоуздан
енергент. Овоме треба придодати и
чињеницу да је ЕУ нашим званич-
ницима у неколико наврата суге-
рисала да термоелектране и гасне
електране никако не треба да буду
део нашег развојног енергетског
плана. О нуклеарној енергији у
Србији нико озбиљно није ни
размишљао као решењу – бар не до
пада ТЕНТ-а у Обреновцу.

Модуларни реактори
уместо ТЕНТ-а!?

Убрзо након објаве става ЕК огла-
сила се потпредседница Владе и
министарка рударства и енергети-
ке Зорана Михајловић. Она је иста-
кла да ће ове године бити донета
одлука о изградњи модуларних
нуклеарних електрана у Србији.
Како је рекла, нико у Србији не тре-
ба да бежи од нуклеарног извора,
који може да нам обезбеди енер-
гетску стабилност.

Међутим, увођење нуклеарне тех-

нологије на српско тло неће бити
тако једноставно. Наиме, у нашој
земљи на снази је мораторијум на
изградњу нуклеарних електрана
који је уведен после катастрофе у
Чернобиљу, али, према речима прве
даме енергетике, тада је таква мера
била оправдана. Сада се, према
њеном мишљењу, штошта проме-
нило – нпр. технологија је напре-
довала, али остаје нејасно ко ће то
све да реализује када немамо струч-
не људе за то. Одавно се нуклеарна
наука не изучава на нашим уни-
верзитетима и биће потребне деце-
није да се оспособи квалитетан
кадар за ову нимало наивну делат-
ност.

Када говоримо о нуклеарној енер-
гији, надлежни у држави не желе
велики нуклеарни реактор и сву
пажњу су усмерили на модуларне
нуклеарне реактора снаге до 400
мегавата. Међутим, проблем је то
што је ова технологија тек у повоју
– ове електране су у развојној фази
и, према речима стручњака, њихо-
ва масовна употреба може се оче-
кивати тек за десет година. Ствар
се померила с мртве тачке и ове
године треба да буде завршена Стра-
тегија развоја енергетике, а проце-
на је да ће се надлежни у држави
изјаснити о модуларним нуклеар-
ним електранама као једном од
могућих сценарија развоја српске

енергетике.

Његово величанство – угаљ!

Прве сијалице у Србији осветљавале
су београдске улице у септембру
1893. године, када је на Дорћолу
почела да ради прва термоелектра-
на. Скоро четрдесет година било је
потребно да струја стигне у све гра-
дове у Србији (1931), а тек након
1945. године и до варошица и већи-
не села. Електрификација целе Срби-
је завршена је крајем седамдесетих,
након што је пуштена у погон тер-
моелектрана „Никола Тесла” у Обре-
новцу. Данас термоелектране у саста-
ву ЕПС-а производе 71 одсто елек-
тричне енергије, што Србију чини
веома зависном од угља.

Просечна старост термоелектрана
у Србији је 49 година, при чему је
најстарија Колубара А, изграђена
1956. године, а најмлађа је Костолац
Б, која је почела да ради 1987. годи-
не. Оно што је евидентно јесте да
учешће нових и одрживих техноло-
гија у производњи електричне енер-
гије није на задовољавајућем нивоу.
Стручњаци сматрају да Србија поста-
је све мање ефикасна и то скупо пла-
ћа јер безразложно одржава статус
изван глобалних токова енергетске
транзиције. Треба рећи да су субвен-
ције за електричну енергију у перио-
ду од 2015. до 2019. године износи-
ле скоро 400 милиона евра. Иако то

држи рачун за струју стабилним, 
разлика у односу на реалну цену и
сав трошак који настаје услед загађе-
ња падају на терет јавних прихода.

Други очекивани трошак је порез
на загађење. Ослањањем на угаљ
Србија не успева да следи Нацио-
нални план за смањење емисија зага-
ђујућих материја из термоенергет-
ских постројења (азотни оксид, сум-
пор-диоксид и прашкасте материје).
Српске термоелектране на угаљ су
2020. године испустиле 6,1 пут више
сумпор-диоксида од националне гор-
ње границе за ову загађујућу мате-
рију. За разлику од земаља чланица
ЕУ и других земаља света, у Србији
се не плаћа порез на емисију штет-
них гасова (гасова стаклене баште),
што је додатни разлог за то што је
цена електричне енергије из термо-
електрана и даље ниска. Ако се на
емисију угљен-диоксида примене
порези по тони (недавно је Енергет-
ска заједница најавила да ће Србија
то морати да спроведе), Електропри-
вреда Србије ће у догледној будућ-
ности морати да плаћа две милијар-
де евра на годишњем нивоу (цена
једне тоне емитованог угљен-диок-
сида у ЕУ износи 80 евра). Стога,
пред надлежнима је велика мука
– путева је много, а времена све
мање да се с лигнита пређе на
нуклеарну енергију као примарни
извор струје.

ОДЛУКА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ – ГАС И НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА СУ ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИ ИЗВОРИ

ХОЋЕМО ЛИ ИПАК ГРАДИТИ НУКЛЕАРКЕ?

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

МЕЊА СЕ ЗАКОН О ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈАНАЖИВОТНУСРЕДИНУ

Отворена
јавна расправа

Министарство заштите животне сре-
дине позвало је представнике држав-
них органа и организација, привред-
них субјеката, пословних удружења,
стручне јавности, међународних орга-
низација, организација цивилног дру-
штва и друга заинтересована лица у
области заштите животне средине да
дају своје коментаре, сугестије и пред-
логе на Нацрт закона о стратешкој
процени утицаја на животну среди-
ну. Јавна расправа се спроводи у
периоду од 24. децембра 2021. до
14. јануара 2022. године. Програм
јавне расправе о Нацрту закона, с
текстом Нацрта закона и прилози-
ма, објављује се на веб-презентацији
Министарства заштите животне сре-
дине и порталу еКонсултације.

Предлози, сугестије, иницијативе
и коментари достављају се Мини-
старству заштите животне средине
на обрасцу за коментаре, који се може
преузети с горенаведеног портала или
или поштом на адресу: Министар-
ство заштите животне средине – Сек-
тор за управљање животном среди-
ном, Омладинских бригада 1, 11070
Београд, с назнаком: „Јавна распра-
ва – Нацрт закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину”.

ЈАВНИ 
ПОЗИВ НСЗ-а

Подршка политици
запошљавања

Национална служба за запошљава-
ње Републике Србије (НСЗ) позвала
је покрајинске органе и локалне
самоуправе да учествују у суфинан-
сирању мера и програма активне
политике запошљавања у 2022. годи-
ни, у складу са Стратегијом запо-
шљавања за период од 2021. до 2026.
године. Акционим планом за пери-
од од 2021. до 2023. године предви-
ђено је учешће покрајина и локал-
них самоуправа у суфинансирању
бројних мера активне политике запо-
шљавања. Те мере су, како се наво-
ди, стручна пракса, приправништво
за младе с високим образовањем,
приправништво за незапослене са
средњим образовањем, стицање
практичних знања и обука за неза-
послене на захтев послодаваца.

Захтеви се могу поднети надле-
жним филијалама Националне слу-
жбе за запошљавање, најкасније до
28. фебруара, а све информације о
учешћу у суфинансирању мера
активне политике запошљавања у
2022. години, као и образац захтева
за учешће доступни су на званичној
веб-страници НСЗ-а www.nsz.gov.rs.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР О
„ПЕТРОХЕМИЈИ”

Радници имају
будућност

У Србији је током 2021. године
поступак приватизације окончан за
шест предузећа. Према речима Дра-
гана Стевановића, државног секре-
тара у Министарству привреде, стра-
тешко партнерство с НИС-ом (при-
ватизација „Петрохемије”) од посеб-
ног је значаја јер ће ова сарадња
позитивно утицати на пословне
резултате петрохемијског гиганта
из нашег града и значајно допри-
нети расту буџета и БДП-а.

Како је рекао, после шест-седам
година држава је успела да са стра-
тешким партнером нађе заједнич-
ки језик. Договорена је изградња
новог постројења – фабрике поли-
пропилена, с капацитетом од
140.000 тона годишње, али, према
његовом мишљењу, сасвим је реал-
но очекивати да ће ти капацитети
сезати до 200.000 тона, што ће додат-
но подићи конкурентност „Петро-
хемије”. Према његовим речима,
највећи део од 1.100 радника има-
ће сигурну будућност у компанији,
која ће бити реорганизована.

ОДБОР ДИРЕК ТО РА НИС-а УСВО ЈИО БИЗНИС ПЛАН ЗА 2022. ГОДИ НУ

Иста раз вој на стра те ги ја, али нов пут
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6 ЗДРАВЉЕ

Срећа је...

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свако од нас
мисли да би могао да буде
мало срећнији него што јесте.
Неко је уверен да га срећа зао-
билази, поједи-
ни сматрају да
не заслужују да
буду срећни
или чекају да
им срећа „заку-
ца на врата”.
Најдуже и нај-
више се чека
срећа која тре-
ба да поприми
облик некога
или нечега. Када тај неко или
то нешто стигне у наше живо-
те – ето разлога за срећу, нај-
већу.

Ништа се у школи живота
не научи тако добро и темељ-
но као чекање. Обарамо рекор-
де у смишљању изговора за то
шта треба да урадимо да бисмо
били срећни. Учили су нас,
па и ми своју децу учимо да
разлог за срећу траже у дру-
гима. Осећај среће је веома
често повезан са жељом да
имамо нешто или некога. Само
да могу да купим то нешто...
Само да ме похвале на послу...
Само да ми дете има све пети-
це... И од још колико тих
„само” зависи наша срећа?

Срећу не може донети пои-
стовећивање с туђим успехом.
Осећај националног поноса
зависи искључиво од победе
„наших”, a успех нама драге
особе обасјава бар на трену-
так мрачни ћошак душе који
треба да осветли срећа. Недо-

пустиво је да нам стварање
личне среће зависи од дру-
гих. Све док појединим осо-
бама дајемо моћ да утичу на
то како се осећамо, блокира-
мо све оно од чега срећа наста-
је. Чекајући да неко примети
труд, да похвали, да узврати,
да призна, да се извини, да
захвали... остарићемо мисле-
ћи да нисмо „рођени под срећ-
ном звездом”.

Срећа је, драги моји, ствар
личног избора. Када донесе-
мо одлуку да будемо срећни,
нећемо одмах то и бити.
Потребни су време и дослед-
ност у преузимању корака до
среће. Препоручује се, за поче-
так, избацити све због чега се
лоше осећамо, а на шта не

можемо да ути-
чемо. Одмори-
ти се од ката-
строфа, ратова,
глади, убијања,
неукуса, пра-
зних прича,
лажних обећа-
ња... Искључи-
те себе као при-
јемника за
лоше вести,

људе и догађаје. Захвалност
је пречица до среће, а уједно
и разлог за њен настанак. Сва-
ко може да се сети особе која
обасја све када је у близини –
осећамо се пријатно и не
желимо да она оде.

А сада, када знамо да смо
само ми искључиви узрок соп-
ственој срећи, нема више пре-
прека да не постанемо таква
особа. Све што је потребно за
срећу већ имамо у себи, сва-
ко без изузетка. Захвалност
на ономе што узимамо „здра-
во за готово” учи нас већем
миру и спознаји наше једин-
ствености. Тако се буди љубав
према себи, срећа почиње да
исијава из нас у ритму диса-
ња, откуцаја срца, шири се,
прелива и дотиче друге на
исти начин на који је нас дота-
кла срећна особа. Срећа је
заразна, нико није имун на
њу и доживотно несрећан,
осим ако то сам не изабере, а
одлука је као и увек – на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Све што је потребно
за срећу већ имамо
у себи, свако без
изузетка.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Сезона прехлада и грипа

је у пуном замаху, па је пра-

во време да се подсетимо

неких од препарата из

ризнице природе који нам

могу помоћи да ублажимо

симптоме и убрзамо опра-

вак.

Ево неколико чајева који

су се одлично показали код

појаве првих симптома.

По две кашике нане и

линцуре и пола кашике

пелина добро промешајте,

па једну кашику мешавине прелијте са два децилитра кључале

воде. Оставите 10–15 минута да стоји, затим процедите и пијте

трипут дневно по једну шољу или на сваких сат-два по неколико

гутљаја. На исти начин се припрема и конзумира и чај од меша-

вине по две кашике листа подбела, цвета зове и корена маслач-

ка и по једне кашике цвета липе и женске боквице.

У два децилитра воде укувајте четири кашике фино самлевене

кафе, затим у то нацедите сок од једног повећег лимуна и додај-

те четири кашике рума, па попијте у тренутку кад осетите напад

грознице.

Добро уситните и помешајте по једну кашичицу зовиног листа,

корена анђелике, камилице, цвета липе, кантариона, цветова

врбе, листа дивизме и корена аниса и додајте један ситно насец-

кан чен белог лука. Од те мешавине се једна кашичица прелије

са два децилитра кључале воде и остави да стоји поклопљено 15

минута. Пије се ујутро наташте и увече по једна шоља.

У народној медицини за грип се користи свежи сок од плодова

боровнице, док се за прехладе пије тинктура од гранчица боровни-

це. Једну супену кашику иситњене биљке прелијте чашом вреле

воде, оставите 30 минута да одстоји, па процедите. Пијте по две

супене кашике четири-пет пута дневно. За време епидемије грипа

превентивно сваког дана поједите по два-три чена белог лука.

Препарати против
прехладе и грипа

Трећи понедељак у јануару зва-
нично је проглашен за најде-
пресивнији дан у години.

У свету је познат и под нази-
вима „плави понедељак” или
„тужни понедељак”, а овај
неславни статус стекао је из
више разлога.

Ово је наиме, доба године, када
је празнична еуфорија конач-
но утихнула и поново смо се
вратили у реалност. Ту су нас,
између осталог, дочекали нов-
чаници испражњени током
недеља славља, вишак кило-
грама, здравствене тегобе,
повратак на посао, завршетак
зимског распуста, сивило и
хладноћа и неплаћени рачуни.

Успут смо највероватније већ
стигли и да прекршимо неку
од својих новогодишњих одлу-
ка, па нас је то додатно оне-
спокојило.

И то ће проћи

Све ово нас чини врло нерво-
знима, што отежава комуника-
цију с другима и ствара нам
додатну тензију и проблеме. У
таквом стању свести ништа није
лакше него смислити још неки
проблем и пронаћи нешто лоше
чак и у добрим стварима.

Кажу да се ова грудва наго-
милане негативне енергије пре-
твара у убитачну лавину управо
тог трећег понедељка у години.
О томе да ситуација није нима-
ло безазлена сведочи и драма-
тично повећан број самоубиста-
ва (која су свакако чешћа у
децембру и јануару) управо на
овај дан. Сад, када све ово зна-
те, требало би да одахнете: нисте
једини. У овом тренутку разуме
вас бар трећина планете. А има
још једна боља вест и она гласи:
и то ће проћи. И то врло брзо,
судећи по речима наше саго-
ворнице Јадранке Грујичић
Ђурић, психолога и породичног
психотерапеута из панчевачког
удружења „Психогенеза”. Ко би
боље од ње знао како се избави-
ти из канала у који смо ових
дана колективно упали.

– Након вишедневног сла-
вљеничког расположења, када
је све прштало од лепих жеља,
насмејаних лица, срдачних
честитки, шљокица и ватроме-
та, следи повратак у реалност
и свакодневицу, када схватамо
да је све остало мање-више исто
као што је било, осим што је
година нова. Управо зато се
велики број људи након завр-
шетка празника осећа 
нерасположено, безвољно и
депресивно. Ова осећања су
честа и пред празнике, као и
током њих, када се од људи оче-
кује да су насмејани, срећни,
да забораве на проблеме, што
врло често има контраефекат,
те изазива немир и тензију.
Наиме, празници су време када
је цела породица на окупу, када
сумирамо своје резултате, успе-

хе и неуспехе, надајући се
бољим решењима, те лако могу
изаћи на видело проблеми који
су занемаривани и гурани под
тепих. Стога, у великом броју
породица, баш у време пра-
зничне еуфорије, између поје-
диних чланова севају варнице
и до неба нараста тензија у
међусобним односима – каже
Јадранка Грујичић Ђурић.

Најтеже је усамљенима

Она подсећа на још једну кате-
горију људи којој празници
тешко падају, а то су особе које
немају с ким да проведу те весе-
ле дане – оне које немају емо-
тивне партнере, пријатеље или
чија је породица далеко. Те осо-
бе се, тврди наша саговорница,
током ових слављеничких дана
осећају депресивно, јер су ускра-
ћене за она задовољства која
пружају заједница, дружења и
хармонија топлог дома.

– Према неким истражива-
њима, чак 30 одсто људи, одно-
сно скоро трећина популације,
осећа се изгубљено, неиспуње-
но и несрећно током или након
празника. Ипак, добра вест је
да празнична депресија не тра-

је дуго. Као што неосетно дође,
исто тако, у највећем броју слу-
чајева, релативно брзо и лако
прође. Међутим, ако потраје
дуже време и не јењава иако су
празници увелико прошли, тре-
бало би да се особа обрати за
помоћ свом психологу, који јој
може помоћи да се суочи с про-
блемима и пронађе најбоље
решење – наглашава Јадранка
Грујичић Ђурић.

Полако са одлукама

Још једна од ситуација о коју
се готово сви на почетку јануа-
ра саплетемо јесте спровођење
новогодишњих одлука у дело.

Обично већ последњег дана
старе године или у првим
данима нове седнемо уз кафу
или чај, зашиљимо оловку и
кренемо. Нанижемо на пар-
чету папира разноразне одлу-
ке и циљеве, жеље и планове:
од нове фигуре или оставља-
ња цигарета, преко додатне
едукације или више вежбања,
до мање нервирања, боље орга-
низације или више прочита-
них књига. А онда се сетимо
да потражимо исти тај списак
од прошле године. Најчешће,

наравно, схватимо да су оба
списка скоро идентична, а да
готово ниједну од прошлого-
дишњих одлука нисмо реали-
зовали или изгурали докраја.
Тада се уплетемо у зачарани
круг самооптуживања, осећа-
ја кривице и незадовољства.
Питали смо нашу саговорни-
цу зашто нам се ово дешава и
како да донесемо одлуке које
ћемо заиста и остварити уме-
сто да поново разочарамо сами
себе.

– Долазак нове године асо-
цира нас на нове почетке, под-
сећа нас на неостварене жеље
и подстиче на доношење зна-
чајних одлука као што су: пре-
стаћу да пушим, смршаћу, бићу
срећнији, здравији и слично.
Ипак, често нас, готово непри-
метно, новогодишња еуфорија
увуче у вртлог нереалних жеља
и очекивања да ће се нешто
преко ноћи променити, што се
у реалности ретко дешава. Иако
је постојање жеље да се квали-
тет живота унапреди значајно
за промену, то је само први
корак. Да бисмо своје одлуке
реализовали, треба нам много
више труда. Потребно је поста-
вити реалне, јасне и специфич-
не циљеве, разложити циљ на
једноставније задатке, напра-
вити стратегију и пратити ток
реализације. Битно је да себе
знамо да мотивишемо када осе-
тимо да посустајемо и нисмо
задовољни исходом, као и да
се наградимо сваки пут када
успешно реализујемо и најјед-
ноставнији задатак који нас је
довео корак ближе циљу – исти-
че Јадранка Грујичић Ђурић.

Она додаје да за доношење
одлука или остваривање жеља
не морамо чекати нову годину
или понедељак. Уместо тога,
нека сваки нови дан за нас буде
нова могућност за промену, јер
промене заправо и зависе
искључиво од нас самих.

СПРЕМИТЕ СЕ ЗА НАЈДЕПРЕСИВНИЈИ ДАН У ГОДИНИ

КАКО ПРЕГУРАТИ „ПЛАВИ ПОНЕДЕЉАК”

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПОЧАСТИТЕ СЕБЕ ЧОКОЛАДНОМ КУПКОМ

Ово је период када је врло важно да будете

нежни према себи и да пронађете начин да вас

лоше расположење и нагомилани стрес не „про-

гутају” и не угрозе вам физичко здравље. Добра

купка би могла бити једно од решења. Ми вам

предлажемо две којима би мало ко одолео.

Прелијте 100–200 грама какао праха једним

литром вруће, али не кључале воде. Добро про-

мешајте да се сав какао раствори и сипајте сме-

су у каду с водом за купање (34–38 степени).

После 15–20 минута уживања у кади не само

да ће се знатно поправити стање ваше коже већ

и ваше расположење.

Загрејте 75 милилитара млека и, не скидају-

ћи га с ватре, додајте 75 грама рендане горке

чоколаде. Мешајте на благој ватри док се чоко-

лада потпуно не раствори у млеку. Додајте у

смесу мало млевеног цимета и сушеног ђумби-

ра у праху. Добро пазите да маса не прокључа,

да се драгоцени састојци не оштете. Охладите

масу до температуре свог тела и помешајте је са

200 мл пене за купање с мирисом поморанџе,

која се одлично слаже са аромом чоколаде.

Улијте смесу у каду с топлом водом и уроните у

ову раскошну купку. Бићете одушевљени ефек-

том ових чоколадних третмана. Осећаћете да

ваша раздражљивост нестаје без трага, а вама

овладавају смиреност и осећање унутрашње

хармоније. Уз све то, кожа ће вам бити затегну-

та и еластична, а чула захвална на овом лекови-

том третману.

Према неким 
истраживањима, скоро
трећина популације
осећа се изгубљено,
неиспуњено и несрећно
током или након 
празника. Ипак,
добра вест је да 
празнична депресија
не траје дуго.



На трговима и у ресторанима
широм Србије сваког 13. 
јануара окупљају се људи – чекају
нову годину по јулијанском
календару. Понегде се уз музи-
ку заврти и во на ражњу. Али
званични календар у Србији је
грегоријански и нова година је
„стигла” пре 13 дана.

Откуд „српска” Нова година?
– Епитет „српска” је Нова

година добила одмах после уво-
ђења грегоријанског календа-
ра 1919. године – да би се зна-
ло да је славе Срби православ-
не вере – каже етнолог Драго-
мир Антонић за „Би-Би-Си” на
српском.

У Краљевини Срба, Хрвата и
Словенаца грегоријански „нови”
календар је званично прихва-
ћен Законом о изједначавању
старог и новог календара од
10. јануара 1919. године, обја-
вљеним у првом броју „Слу-
жбених новина Краљевства
СХС”.

Он се односио на грађане
свих вероисповести.

Овим законом је предвиђе-
но да у целој држави 15. јануа-
ра престаје да важи „стари”
календар и почиње „нови”.
Дакле, 15. јануар је преко ноћи
постао 28. јануар, наводи Анто-
нић.

Овакве промене нису неуо-
бичајене. Током последњих
неколико хиљада година кори-
шћено је више од 1.500 кален-
дара, већином за верске потре-
бе, пише сајт „Свет науке”.

Данас је у употреби остало
још око 50 различитих врста
календара.

Задатак свих био је да прате
периодичне промене у приро-
ди, те су се бројни астрономи,
свештеници и врачеви труди-
ли да их повежу с неким видљи-
вим променама на небу, са Сун-
цем, Месецом и звездама.

Различити календари

Зашто нема савршеног кален-
дара?

Због тропске године.
То је средњи временски

размак између два узастопна
проласка Сунца кроз тачку про-
лећне равнодневице, или рече-
но једноставније – време изме-
ђу два почетка пролећа.

Њена дужина износи
365,242190419 дана (око 365
дана, пет часова и 50 минута).

Тропска година није кон-
стантна, њено трајање одступа
од средње вредности и по неко-
лико минута.

Такође, она се стално сма-
њује – током једног људског
века настане промена на шестој
децимали.

Иако делује мало и занемар-
љиво, то је разлог због кога
нико никада неће моћи да
направи апсолутно тачан кален-
дар.

– У вези с тачношћу кален-

дара – због карактеристика
астрономске године, то јест вре-
мена обиласка Земље око Сун-
ца, који није цео број и није
константан, немогуће је напра-
вити апсолутно тачан кален-
дар – оцењује за „Би-Би-Си”
Милан Милошевић, уредник
сајта „Svet na u ke.org”.

Зато се увек прави, каже он,
компромис између тачности и
једноставности.

– Календари који су ’најтач-
нији’ често су толико компли-
ковани да их је готово немогу-
ће користити у савременом све-
ту – додаје он.

Календар Старих Словена

Стари Словени су користили
соларни календар са значајним
симболима ватре и сунца.

Имали су јасну поделу на
годишња доба, с дванаест месе-
ци у којима су послови и дани
усклађени с природним поја-
вама (орање, сетва, жетва, лов,
гајење биљака), уз тачно озна-

чене датуме „паганских” пра-
зника.

Називи месеци међу словен-
ским народима нису подудар-
ни јер су живели на великом
простору од севера до југа, па
пољски радови нису почињали
свуда у исто време.

Радови на северу и у пла-
нинском подручју касне за
читав месец, па отуд исти нази-
ви за различите месеце.

Јулијански календар

Јулијански календар данас
користи Српска православна
црква.

Римски император Гај Јули-
је Цезар у првом веку пре нове
ере увидео је огромне пробле-
ме тадашњег лунарног римског
календара, који је произвољно
мењан, некад у складу с поли-
тичким околностима – када је
било потребно да се владару
продужи мандат.

На његов позив у Рим је сти-
гао Созиген, грчки астроном,

да би направио календар засно-
ван на астрономским принци-
пима.

Созиген је направио нови
календар, у част Јулија Цезара
назван јулијански. Примена је
почела 1. јануара 45. године
пре нове ере.

Систем година који је уве-
ден у овај календар наставио
је да важи и до данашњих дана.

Године су подељене на про-
сте (трају 365 дана) и преступ-
не (трају 366 дана).

Правило смењивања простих
и преступних година је једно-
ставно – преступна је свака
четврта година.

На овај начин просечна јули-
јанска година трајала је 365,25
дана, то јест 11 минута и 15
секунди дуже од тропске годи-
не.

Ова „мала” грешка значила
је одступање од три дана на
сваких 400 година.

Јулијански календар увео је
да свака четврта година буде

преступна. Данас се то види
кроз 29. фебруар.

Грегоријански календар

Да би се исправила непреци-
зност јулијанског рачунања вре-
мена, папа Гргур XIII је у 16.
веку по рачуну напуљског астро-
нома Луиђија Лилоа поново
реформисао календар.

Тако настаје грегоријански
календар, који је одступао од
тропске године за само 26
секунди.

Основна разлика између јули-
јанског и грегоријанског кален-
дара настала је оног дана када
је календар уведен.

После четвртка 4. октобра
1582. године наступио је петак
15. октобар 1582. године.

Дуже од сто година, од уво-
ђења 1919, у Србији је званич-
ни државни календар грегори-
јански.

Миланковићев календар

Персијски календар, који се
данас користи у Ирану и Авга-
нистану, сматра се једним од
најтачнијих на свету, јер има
грешку од једног дана сваких
110.000 година. Стар је више
од три хиљаде година.

Октобра 1924. године, на кон-
гресу православних цркава у

Цариграду, Миланковић је обја-
вио рад „Крај јулијанског кален-
дара и нов календар православ-
не цркве”.

– Овај Миланковићев кален-
дар је до дан-данас непревази-
ђен, у старту отклања недоста-
так јулијанског календара и
усаглашава га с грегоријанским,
а онда у оба календара уводи
додатну тачност – наводи се на
сајту „Svet nu a ke.org”.

Разлика између овог и гре-
горијанског календара јавља се
тек за неколико хиљада годи-
на. Правило за одређивање
Ускрса није дирано.

Ипак, није „заживео” у Срби-
ји, јер га није прихватила СПЦ.

Један део православних црка-
ва прихватио је овај такозвани
ревидирани јулијански кален-
дар, па Божић славе 25. децем-
бра, а Ускрс када и Српска и
Руска православна црква.

– Зашто касније СПЦ није
прихватила овај календар, не
знам – каже Милошевић.

Сада је, каже он, један од
великих практичних проблема
за прихватање Миланковиће-
вог календара то што би било
неопходно променити и дату-
ме свих слава.

Српски календар Светог Саве

По старом српском календару,
данас је 7529. година. По њему
је нова година почињала у месе-
цу који данас зовемо април и
имала је само два годишња
доба: лето и зиму – објашњава
Антонић.

Овај календар за прву годи-
ну узима крај библијског пото-
па и сличан је византијском
календару који је коришћен у
Источном римском царству.

– Кад Сунце у подне 2. биља-
ра (априла) пређе преко Пећ-
ке патријаршије, почиње ново
лето 7528. по српском кален-
дару Светога Саве – изјавио је
прошле године за „Новости”
протођакон Љубомир Ранко-
вић.

Српски календар Светога
Саве био је званични календар
свих српских држава и Српске
православне цркве све до 1881.
године и потписивања „Тајне
конвенције” између Аустроу-
гарског царства и Србије, на
основу које се Србија обавеза-
ла да ће да уведе јулијански
као званични календар Србије
и СПЦ.

Због свега овога неки сма-
трају да није исправно кори-
стити реч „српска” за Нову годи-
ну по јулијанском календару.

– Нажалост, овај 13. јануар
нас сваке године, осим што је
традиција, подсећа на ту гре-
шку у мерењу времена и твр-
доглавост да се користи
неисправан календар по сваку
цену. Но традиције су сложен
феномен и нема сврхе, а ни
разлога нападати их – каже за
„Би-Би-Си” научни новинар
Слободан Бубњевић и уредник
сајта „Наука кроз приче”.

– Србија је све друге мере и
величине пионирски усклади-
ла са европским мерним систе-
мом, много пре других, али се
стари календар одржао у срп-
ској цркви – напомиње он.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 14. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

7
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ЗАШТО СРБИ ИМАЈУ ДВЕ НОВЕ ГОДИНЕ

КАКО СЕ РАНИЈЕ СЛАВИЛА СРПСКА НОВА ГОДИНА?

Српска Нова година раније се

више дочекивала у сопстве-

ном дому и обично се припре-

мала свечана трпеза, наводи

етнолог Антонић.

На трпезу би се, каже,

износило оно што је још у

јесен за зиму спремљено:

пршута, сланина, кавурма,

чварци, шваргла, кобасице,

кајмак, млади и преврели

сир, вруће погаче, проја, тур-

шија, кисели купус, стругана

ротква и ајвар. Главно јело

било је печено прасе.

У градској средини, у

поноћ, служиле су се крофне,

а у једну се стављао златник.

Веровало се да ће особа која

пронађе златник у крофни

имати успешну годину.

– После Другог светског

рата, кад је стигло ослобође-

ње, прослава православне

Нове године дуго је била

означавана као тежак нацио-

налистички испад – напоми-

ње Антонић.

У време бивше Југославије

овај празник се славио скоро

кришом, а највећи процват

доживео је током деведесетих

година када је дошло до пора-

ста национализма на Балкану.

У неким деловима Србије

– Рађевини, Азбуковици,

Сиринићкој жупи – српска

Нова година се назива и

Мали Божић. Ритуали су

слични као и код Божића.

Износи се глава од божић-

не печенице, долази поло-

жајник, рано се руча, а деца

обилазе стоку хранећи је

остацима јела од ручка.

Тог дана СПЦ обележава

празник Светог Василија

Великог, па се понегде пога-

ча коју домаћица меси за тај

дан назива василица.
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Град Панчево је 29. децембра орга-
низовао доделу пакетића најмлађим
Панчевцима. За пакетиће се прија-
вило око 8.000 деце. Пакетићи су
дељени на десет пунктова на потезу
од Градске управе до Његошеве ули-
це, као и на Тргу краља Петра I око
клизалишта. Богат програм, анима-
тори и огромна количина пакетића
гарантовали су добру забаву за нај-
млађе.

Програм је отворио градоначелник
Александар Стевановић, поздравив-
ши сву децу и њихове родитеље.

– Ове године смо одлучили да не пра-
вимо велики дочек на тргу испред
Градске управе, већ да средства која
бисмо потрошили за ту намену усме-
римо ка нашим најмлађим суграђа-
нима и да обезбедимо новогодишњи
пакетић сваком детету које је узраста
до десет година, с територије нашег
града. Судећи по призорима које данас
имамо прилику да видимо, рекао бих
да смо погодили у мету. Панчевке и
Панчевци су се одазвали у великом
броју, имамо пријављених 8.000 мали-
шана и мени је заиста пуно срце када
видим толико деце коју смо успели
да обрадујемо, и то не само пакети-
ћима већ и заиста прелепим култур-
но-уметничким програмом – рекао је
градоначелник.

Програм је свечано отворио дечји
хор „Вокал кидс”, чијим члановима
је градоначелник уручио пакетиће.

Несташица пакетића

Прва два сата су прошла у најбољем
реду, најмлађи су се забављали, ужи-
вали у музици и дружењу и фотогра-
фисали се са својим анимираним јуна-
цима, све до момента док пакетићи
нису нестали, а деца с родитељима
наставила да долазе.

До тога је дошло зато што су поје-
дини људи узимали више пакетића
него што им заиста припада, о чему
сведоче фотографије које су постале
виралне на друштвеним мрежама.

Сву децу коју су родитељи пријави-
ли и довели, а нису добила пакетић,
волонтери су уписали и њима је обе-
ћано да ће пакетиће добити на кућну
адресу.

– Могу рећи да смо презадовољни
како је све протекло. Велики број
наших суграђана се одазвао акцији
коју смо данас организовали, одно-
сно манифестацији „Панчевачка

новогодишња чаролија”. Потрудиће-
мо се да у будућности ово постане
традиционална манифестација и да
сваке године обрадујемо наше нај-
млађе пакетићима. Наравно, није
све било идеално, али научићемо из
грешака из ове године да за неке
наредне године усавршимо све и да

ово постане манифестација која ће
бити понос града Панчева. Ове годи-
не је подељено око 8.000 пакетића,
али они су нестали у једном момен-
ту, да ли због због тога што су неки
узимали већу количину пакетића,
или из неког другог разлога, не знам.
Тренутно уписујемо сву децу која
нису добила пакетиће и они ће их
добити у наредна два дана на своју
кућну адресу. Сва деца ће добити
пакетиће – рекао је тада градона-
челник за „Панчевац”.

Град испунио oбећање

Као што је и обећано, сва деца која
нису дошла до пакетића на платоу
испред Градске управе дочекала су
свој поклон у свом дому. Малишани
нису крили радост и задовољство, али
ни њихови родитељи, када им се на
вратима појавио Деда Мраз и донео
заслужен пакетић јер су били добри
целе године.

Нова година је време када подвлачи-
мо црту, враћамо се у прошлост како
бисмо извукли неку поуку, све лоше
остављамо иза себе, окрећемо нов лист,
доносимо одлуке и задајемо себи нове
циљеве. Нова година је нови почетак.
Верује се да старе навике треба оста-
вити у старој години, а у нови почетак
унети само оне добре. На листи одлу-
ка често се налазе обећања као што
су: више ћу вежбати, марљивије ћу
учити, оставићу цигарете, научићу
језик, избацићу негативне мисли, више
времена ћу одвајати за пријатеље, при-
државаћу се дијете... Али у томе углав-
ном посустанемо чим прође нового-
дишња еуфорија.

Традиција доношења новогодишњих
жеља и одлука води нас кроз историју
до Вавилонаца, који су се обавезива-
ли да ће вратити све дугове које имају
како би чистог рачуна ушли у нову
годину и ново животно поглавље. Веро-
вали су да је то обећање дато Богу и
да ће га, уколико га испуне, бити награ-
ђени, а ако не – биће кажњени.

Разговарали смо с нашим суграђа-

нима и питали их које су њихове жеље
и одлуке у новој години.

РАДИВОЈЕ АКСЕНТИЈЕВИЋ,
ауто-механичар:

– У новој години ћу радити све по
старом, ништа нећу мењати. Имам
само циљ да истрајем у дијети и изгу-
бим килограме, али још нисам почео
да се придржавам новогодишње одлу-
ке. Сачекаћу да прођу празници, па
ћу се касније бавити тиме.

ОСТОЈА МИЛЕТИЋ,
пензионер:

– Мени је жеља да млади остану у
Србији. Ја сам старији човек, меди-
цинско особље одлази из Србије. Ко
ће да нас лечи? Надам се да ће годи-
на бити боља. Трудим се да младе зау-
ставим, наговарам их да остану и биће
боље. То ми је мисија у новој години.
И ви останите, немојте отићи.

ЈОВАНА ВЕЛИЧКОВИЋ, 
студенткиња:

– Новогодишња одлука је да више

учим, да положим испите и стекнем
право на буџет. Почела сам са оства-
ривањем одлуке, учим, ускоро ће
испитни рок, већ сутра имам коло-
квијум.

ВАЊА СМИЉАНИЋ, 
цариник:

– Само здравље. Новогодишња одлу-
ка и жеља ми је да само здравље очу-
вам. Само ми је то битно с обзиром
на то да је урушено. То је најбитније
и то желим свим људима.

САЊА МИЛОШЕВИЋ, 
трговац:

– Жеље су, наравно, да имамо пуно
здравља, среће. Најважније је здра-
вље, поготово сада у овој епидемио-
лошкој ситуацији. Све остало се може
надоместити и решити.

ЗОРАН ГУДЕЉ, 
машински инжењер:

– Нисам донео никакву специјалну
новогодишњу одлуку. Једина жеља ми
је да будемо здрави, то је најважније.

В. СМИЉАНИЋЈ. ВЕЛИЧКОВИЋ С. МИЛОШЕВИЋ З. ГУДЕЉО. МИЛЕТИЋР. АКСЕНТИЈЕВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Да ли признанице треба
чувати дуже од годину дана?

Чекајући неке боље дане

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Између Спортског центра „Младост”
и Железничке станице Варош нала-
зи се Пескана, некада барска лепо-
тица, а данас, на први поглед, запу-
штена шикара. Док еколози и љуби-
тељи природе имају оптимистичне
прогнозе и верују да испод свег тог
растиња има још воде и живота, неки
други јој предвиђају светлу будућ-
ност претварањем у језеро. Поред
свих тих лепих идеја и планова за
популарну Пескану, има и оних који
очигледно сматрају да је она идеал-
но место да баце своје смеће и да

она тако постане депонија.
Током шездесетих лети је била

погодно место за купање, а зими је
служила као клизалиште. Пре неко-
лико година готово да је постала
сметлиште, када је на иницијативу
грађана организовано њено чишће-
ње. Том акцијом је са обале Пескане
уклоњено педесет џамбо џакова сме-
ћа.

Будите друштвено и еколошки
одговорни, немојте од природе пра-
вити депонију. Пескана то није заслу-
жила.

КОЈЕ СУ ВАШЕ ЖЕЉЕ И ОДЛУКЕ У НОВОЈ ГОДИНИ?

Здравље као највећа жеља

Моја сестра годинама чува рачуне,
како би у случају грешке могла да
докаже да је платила своје обавезе. Ја
мислим да је признанице довољно
чувати годину дана. Ко је у праву,
пита Михаљ Р. из МЗ
Центар.

Потраживања за
комуналне услуге
застаревају за годи-
ну дана, зато би доказ
о уплати требало
чувати толико дуго.
Након 12 месеци није
могућа његова при-
нудна наплата.

Када потрошачи не
виде опомену, онда
случај преузима извр-
шитељ. Младен
Алфировић из Наци-
оналне организације
потрошача Србије
наглашава и да гра-
ђани никада не треба да избегавају
решење које им стигне од њега, јер ће
на крају платити „дебелу” камату.

– Уколико их неко тужи за застаре-
ло потраживање и стигне им решење
од извршитеља, обавезно треба у року
од осам дана да уложе приговор. У
том поднеску треба да се позову на
застару. Само на тај начин могу да
зауставе принудну наплату потражи-
вања, ако су на време поднели приго-
вор – истиче Алфировић.

Додаје да грађани погрешно мисле
да дуг не може да буде наплаћен ако
је прошло више од 12 месеци или да
ће одбијањем решења која им стижу

од извршитеља избећи да га плате.
Институт застаре се, како наглашава,
не примењује аутоматски, већ искљу-
чиво када се дужник позове на њега у
року од осам дана.

– Уколико то не учини, на крају ће
његови трошкови бити вишеструко
увећани и дуг ће бити принудно напла-
ћен – наводи Алфировић.

Суд по службеној дужности не води
рачуна о роковима, о томе морају да
брину потрошачи. Друго је питање
зашто поједина јавна предузећа поку-
шавају да наплате застарела потра-
живања.

Сви оператери мобилне телефони-
је у Србији препоручују да се доказ о
плаћеном рачуну чува 12 месеци од
дана истека рока плаћања. Али то не
значи да ће се толико дуго чекати на
обуставу саобраћаја због дуга.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ИСПУЊЕНО ОБЕЋАЊЕ

СВА ДЕЦА ДОБИЛА ПАКЕТИЋЕ

ЗА ОСУДУ

На друштвеним мрежама су

постале виралне фотографије на

којима се виде две жене које

носе око десет пакетића у рука-

ма. Суграђани су осудили овакво

понашање појединаца који су

довели до тога да једна лепо

осмишљена манифестација оста-

не у сенци, а деца уплакана и без

пакетића.

У време када је овај број „Панчевца”
био у припреми „Електровојводина”
за предстојећи викенд и наредну неде-
љу није најавила искључења због радо-
ва на електричној мрежи на терито-
рији нашег града. То значи да би, уко-

лико се нешто не промени, снабдева-
ње струјом у данима који су пред нама
требало да буде редовно како у самом
граду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима редов-
но се ажурирају на сајту „Електровој-
водине”, па се о најавама евентуал-
них додатних радова можете свако-
дневно информисати онлајн.

Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на теле-
фон 319-220.

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Како су у другој години панде-
мије функционисала панчевач-
ка насељена места и шта је све
за то време урађено, говориће
председници савета месних зајед-
ница.

Поред осврта на минуле дане,
челни људи представиће и пла-
нове за тек започету годину, а
биће речи и о горућим пробле-
мима.

Серијал ће отворити јужна
села, док је наредни број резер-
висан за северна.

Заједничко за сва јужна панче-
вачка насељена места ове годи-
не свакако је асфалтирање ули-
ца, које је у минулој сезони било
интензивније пре свега зато што
је Град Панчево активирао јав-
но-приватно партнерство.

Поред тога, реализовано је и
више мањих пројеката у обла-
сти нискоградње, попут паркин-
га и тротоара.

Брестовчане мучи депонија

У Брестовцу су асфалтиране три
улице: Жарка Зрењанина (у
дужини од 1.200 метара), Ратка
Павловића (850) и Бориса
Kидрича (450), као и тротоар у
Маршала Тита од око 500 мета-
ра, а уређена је и зелена пијаца.
Поред тога, направљени су тере-
тана на отвореном и капије на
фудбалском игралишту, право-
славном и католичком гробљу.

Према речима председника
тамошњег Савета МЗ Драгана
Миричића, извесно је да ће у
2022. години бити реконструи-
сан плато испред зграде Месне
заједнице, као и окретница на
углу улица Саве Kовачевића, ЈНА
и Жикице Јовановића.

– Један од приоритета биће и
наставак ревитализације депо-
није, јер је већ дуже време пога-
ђају пожари, којима на једвите
јаде стајемо на пут. У фокусу је
и решавање проблема попут оних
с луталицама и новим прикључ-
цима на гасну мрежу. Настави-
ћемо садњу дрвећа и улепшава-
ња села на друге начине, а жеља
нам је и да реконструишемо спо-
менике палим борцима у парку
у центру. Када је у питању ново
асфалтирање, у плану су улице
Златица, Рифата Бурџевића, Сме-
деревска и Врањанска. Труди-
ћемо се и да, уз помоћ Града,
обновимо атарске путеве, пре
свих Баваништански, као и да
евентуално изградимо неке нове.
Неопходан нам је и паркинг код
школе, а намеравамо и да уре-
димо просторију дату удруже-

њима на коришћење која је сугра-
ђанима позната као „Ловац” –
наговештава Миричић.

Ивановчани 
сређују главну улицу

Његов колега из Иванова Јошка
Дудуј наводи да је прошле годи-
не у том селу асфалтирано више
улица: Пролетерска, делови
Насипске, Војвођанске (од 7. јула
до Петефи Шандора), Матије
Гупца (од 29. новембра до Насип-
ске), Гробљанске (од Бориса
Кидрича до улаза у гробље), Иве
Лоле Рибара (од Рибарске до
29. новембра), Жарка Зрењани-
на (од моста до Доже Ђерђа).

– Урађено је и 130 метара тро-
тоара на важнијим раскрсница-
ма и преко 400 метара бехатон
стаза око цркве и школе, чија је
зона покривена безбедносним
оградама и комплетном сигна-
лизацијом. Постављене су и огра-
де између приватних башта и
зграде Месне заједнице, као и
око православне цркве, која је
још увек у изградњи, а у току су
и радови на фасади Месне зајед-
нице. Од планова се издваја капе-
ла, за шта је добијена локациј-
ска дозвола, а ускоро ће и гра-
ђевинска. Покушаћемо да ура-
димо и паркинг испред право-
славне цркве, за шта је урађен
пројекат, као и да реконструи-
шемо Улицу Бориса Кидрича,
од Доже Ђерђа до 29. новембра,
што подразумева, поред асфал-
тирања, и постављање кандела-
бара, расвете, тротоара, сигна-
лизације – прича Дудуј.

Омољчани желе 
да реше више проблема

У Омољици су прошле године

асфалтиране улице Врањска, Ватро-
гасни трг, Првомајска, Иве Андри-
ћа, Церска, Дунавска, Вука Кара-
џића,Уроша Предића и Радничка.

Председник тамошњег Саве-
та МЗ Душан Лукић каже да је
још неколико улица и просека
насуто ризлом, као и прилаз
хиподрому, а тамо је и посађено
на десетине садница.

– Санирали смо и сточни део
пијаце, где планирамо да обнови-
мо тезге. Започета је и ревитали-
зација депоније, али је прилаз у
катастрофалном стању, јер многи
људи, често и из других места,
недговорно одлажу смеће на сам
пут, а ми немамо ресурсе да то

стално чистимо. Уредили смо и
неколико дечјих игралишта и
направили нека нова, попут оног
еколошког код цркве, које је нажа-
лост већ девастирано. Желимо да
асфалтирамо шест-седам прео-
сталих улица, као и паркинге код
Дома културе и „Гомекса” и Лет-
њу позорницу, а намера нам је и
да реновирамо и покријемо три-
бину на стадиону, поставимо пла-
стичне столице и појачамо рефлек-
торе. Имам чврста уверења да ће
ове године потећи гас, макар до
оних који су добили гасну инста-
лацију. Волели бисмо и да почне
ревитализација Поњавице и „бање”,
као и да буду решена питања ста-
ре амбуланте, многобројних паса
луталица и учесталих кварова на
јавној расвети – наводи Лукић.

Старчевци поносни на парк

Први човек старчевачке Месне
заједнице Петар Андрејић исти-
че да све планове представља
челницима Града и да су често
ставови обеју страна у погледу

развоја Старчева веома блиски.
– Према приоритетима које

смо одредили, у последње две
године рехабилитовано је шест
улица у режији Града, чију сагла-
сност имамо и за актуелну рекон-
струкцију парка на Тргу неоли-
та, од којег неће бити лепшег
места у широј околини након
завршетка тих радова. Паркинг
на православном гробљу биће
изграђен на пролеће. По потре-
би остварујемо сарадњу и с град-
ским јавним комуналним 
предузећима, а ту треба истаћи
акцију одношења кабастог отпа-
да, која се, у садејству с ЈKП-ом
„Хигијена”, спроводи двапут

годишње. Месна заједница на
дневном нивоу комуницира са
суграђанима, који указују на 
разне комуналне проблеме, попут
оних у вези с јавном расветом,
смећем или присуством паса без
власника на улицама, а ми поку-
шавамо да их решимо у што
краћем року – прича Андрејић.

Месна заједница поседује про-
јекте и за рехабилитацију дру-
гих улица.

– У првом реду су то Зрења-
нинска и Новосадска, али смо
заинтересовани и за поправку
улица Матије Гупца, Петра Драп-
шина и Вишњичке. У изради је
и пројекат кружног тока који би
се налазио на улазу у центар
Старчева, код ПИK-а, а имамо
и неопходну документацију за
деоницу бициклистичке стазе
кроз наше насеље и изградњу
капеле на римокатоличком гро-
бљу. С Домом културе израдили
смо пројекат за реконструкцију
крова на тој установи, а улази-
мо и у пројектовање спортске
хале – рекао је председник.

Петак, 14. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs
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У ПОСЛЕДЊИМ ПРОШЛОГОДИШЊИМ „СТАРЧЕВАЧКИМ НОВИНАМА”

Разговори о данима минулим

Недавно је једно панчевач-
ко село добило манифеста-
цију која негује седму умет-
ност: премијерни „Долово
филм фест” одржан је у сре-
ду, 5. јануара, у Дому кул-
туре.

Том приликом су бројној
публици представљена оства-
рења настала током минуле
године у поменутом месту.
Реч је, пре свега, о новом
ауторском делу Бојана Вој-
нова, под називом „Ако тра-
диција нестане”.

– Прича је о људима реше-
ним да пркосе времену чува-
јући обичаје и традицију за
будуће генерације, а поста-
вља се и питање шта ће бити
ако у судару с модерним све
то нестане. Филм је суфи-
нансирао Град Панчево и
биће представљен на мно-
гим међународним фести-
валима током године – каже
Војнов.

Након тога је приказан

његов ранији документарац,
„Повратак”, награђен на
фестивалу у Великој Плани,
а потом и видео-спот за песму
„Вино из Долова”, који је
режирала Зорица Младено-
вић, а текст и музика дело су
Драгице Ужареве и Зорана
Јовановића.

Љубитељи „покретних сли-
ка” могли су поново да одгле-
дају и „Dolo vo bo ok”, у којем
времешнији Доловци прича-
ју о дружењу у доба пре
интернета и друштвених мре-
жа. Овај филм је настао на
радионицама „Поздрав из
краја”, које су, с младима из
Долова, током 2021. године
водили чланови Кино-клуба
„Мој крупни план” и удру-
жења „Сатибара”.

Банатски Брестовац: Актуелно
је чишћење снега, па путеве
одржава „Сремпут”, док локал-
ни ЈКП „Комбрест” чисти тро-
тоаре, а помаже им и грађа-
нин Влада Јовановић. Месна
заједница је добила сагласност
за реконструкцију споменика
палим борцима и сада ради на
изради пројекта и друге доку-
ментације. Паљење бадњака
уприличено је 6. јануара код
Цркве Светог Вазнесења.

Банатско Ново Село: У орга-
низацији Месне заједнице поде-
љене су две туре пакетића – за
предшколску децу и ученике
првог разреда 23. децембра, а
6. јануара, поред њих, пакети-
ће су добили и ученици до
четвртог разреда. Истог дана
код цркве је организовано паље-
ње бадњака.

Долово: Месна заједница је 6.
јануара учествовала у обеле-
жавању божићних празника,
када је деци подељено 60 паке-
тића у Малој цркви, поред које
је паљен бадњак на Бадње вече
у 15.30, а на Божић после слу-
жбе. По традицији, 8. јануара
су коњаници дефиловали
селом. Удружење „Свети Три-
фун” одржало је састанак у
вези са организацијом „Вина-
ријаде”, док се пчелари дого-
варају о наставку предавања.

Глогоњ: Паљење бадњака упри-
личено је 6. јануара у порти
Цркве Светог Петра и Павла.
Ученици Бранислав Убовић,
Алекса Каранфиловски и
Огњен Радоњић постигли су
завидне резултате на такмиче-
њу у креативном писаном или
усменом изражавању у орга-
низацији немачког удружења
„Maria The re si o po lis” из Субо-
тице. Иваново: Паљење бадња-

ка уприличено је 6. јануара у
порти православне цркве у
изградњи.

Јабука: У току је уређење пар-
ка. Након паљења бадњака

поред Цркве Светог Илије, 6.
јануара, уприличен је програм
испред Месне заједнице, када
је, уз бесплатно послужење,
наступио састав „Амбасадор”,
а све је завршено великим
ватрометом.

Качарево: Месна заједница је,
заједно с Црквом светих Ћири-
ла и Методија, организовала
прославу Бадње вечери уз топле
напитке и професионални
ватромет.

Омољица: Паљење бадњака
организовано је 6. јануара у
порти Цркве Светог Николаја.
Наставља се непрописно одла-
гање смећа на прилазном путу
ка сеоској депонији, па надле-
жни апелују да то хитно пре-
стане. Друштво пчелара је наба-
вило 2.400 садница мађарског
багрема, па се чека лепо време
да оне буду посађене.

Старчево: Паљење бадњака
организовано је 6. јануара у
порти Цркве Светог Пантелеј-
мона. Трибина под називом
„Живот у банатској равници
од средине двадесетог века”
биће одржана у понедељак, 17.
јануара, од 19 сати, у Креатив-
ном културном клубу.

Месне актуелности

ПОКРЕНУТА НОВА МАНИФЕСТАЦИЈА

Долово филм фест

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ЕМИНЕНТНОМ ТАКМИЧЕЊУ

Глогоњци одлично говоре немачки
Ученици основне школе „4.
октобар” из Глогоња већ неко-
лико година заредом остварују
завидне пласмане из немачког
језика на такмичењима „Гете
института” из Београда, под
покровитељством немачке
амбасаде.

Крајем новембра протекле
године, у организацији немач-
ког удружења „Maria The re si o -

po lis” из Суботице, организо-
вано је такмичење у креатив-
ном писаном или усменом
изражавању за ученике основ-
них и средњих школа, а из гло-
гоњске школе је неколико моти-
висаних и талентованих уче-
ника путем електронске поште
слало своје радове: рецитације
или пригодне видео-дијалоге
на слободну тему.

Недавно су објављени и резул-
тати, па су међу петсто приспе-
лих радова у категорији ученика
седмог и осмог разреда друго
место освојили глогоњски сед-
маци Бранислав Убовић и Алек-
са Каранфиловски, који су на
веома креативан начин осмисли-
ли дијалог и приказали га у видео-
-снимку под називом „Два добра
друга – Zwei gute Fre un de”.

Поред тога, Огњен Радоњић,
талентовани ученик петог
разреда, заузео је четврто место
у категорији ученика петог и
шестог разреда представивши
се рецитацијом „Zehn kle i ne
Mäusekinder” и одличним изго-
вором.

Велике заслуге за ове успехе
припадају и њиховој наставни-
ци Родики Марјану.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ И НОВОЈ ГОДИНИ (1)

ГОДИНА АСФАЛТА

Децембарски или 337. број стар-
чевачког гласила на самом
почетку доноси новогодишњу и
божићну честитку Месне зајед-
нице, као и извештај с 
традиционалне поделе пакетића
суграђанима узраста од три до
шест година и информацију о
активностима на уређењу парка.

У празничним новинама
гостовао је градоначелник Пан-
чева Александар Стевановић,
који је том приликом нагласио
да добро планирање гарантује
успех, док наслов интервјуа (пре-
нетог из листа „Старт 013”) с

председником Савета Месне
заједнице Петром Андрејићем
указује на то да Старчево кон-
стантно напредује.

„Кафенисање у ’Ђерму’” овог
пута било је у другачијем фор-
мату, а у фокусу је имало ерге-
лу коју је недавно отворио успе-
шан старчевачко-немачки 
предузетник Саша Никић Мерац.
„Лице с насловнице” је Јелена
Велинов, која је представљена
као уметница у стоматологији,
док су у већ препознатљивим
рубрикама „Старчевачким
шором” и „Старчевачке бразде”

говорили мултиуметник Нико-
ла Пољак и Срђан Стаменко-
вић, који се бави производњом
домаће воћне ракије. „Култива-
тор” се бави Старчевом у старој
штампи, а представила се и
тинејџерка Наталија Стригић.

Анкета је била посвећена избо-
ру места за дочек нове године, а
нису изостале ни стране о шко-
ли, култури, извиђаштву, спор-
ту. На самом крају новогоди-
шњег броја цела страна посве-
ћена је јубиларном петнаестом
фестивалу акустичне гитаре
„Гашини акорди”.



КУЛТУРА
Петак, 14. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

10

Мул ти ди сци пли нар ни скуп
„Међу соб ни ути ца ји Иси до ре
Секу лић и Пан че ва” одр жан је
од 26. до 28. децем бра про шле
годи не. Скуп је орга ни зо ва ло
Удру же ње МЦ „Kарика умет -
ност нау ка”, у сарад њи с Реги о -
нал ним цен тром за тален те
„Михај ло Пупин”, Народ ним
музе јом и Град ском библи о те -
ком, а под покро ви тељ ством Гра -
да Пан че ва.

Про је кат су осми сли ли и реа -
ли зо ва ли мср. Вања Јекић, док -
то ранд на Фило ло шком факул -
те ту у Бео гра ду, про фе сор ка јези -
ка и књи жев но сти, и мср. Нико -
ла Kонески, док то ранд исто ри -
је на Фило зоф ском факул те ту у
Бео гра ду и сти пен ди ста на
Инсти ту ту за нови ју исто ри ју
Срби је. Обо је су пре да ва чи и
мен то ри у РЦТ-у „Михај ло
Пупин”.

На ску пу је дело Иси до ре
Секу лић „Ђакон Бого ро ди чи не
цркве” ана ли зи ра но с више
науч них ста но ви шта: исто риј -
ског, пси хо ло шког и са ста но -
ви шта нау ке о књи жев но сти.

Први дан ску па био је посве ћен
књи жев но сти и тада је Вања
Јекић, пре ко апли ка ци је „Зум”,
одр жа ла пре да ва ње и потом
моде ри ра ла диску си ју. Дру гог
дана је орга ни зо ва на струч на

екс кур зи ја. Уче сни ци су има ли
при ли ку да посе те кућу у којој
је рође на Иси до ра Секу лић у
Мошо ри ну, а оби шли су Земун
и крај у коме је она живе ла и
Бого ро ди чи ну цркву, те Иси до -
рин спо ме ник на Топ чи дер ској
зве зди и њен гроб на Топ чи дер -
ском гро бљу. Њихо ва послед ња
дести на ци ја била је Успен ска
црква у Пан че ву („Бого ро ди чи -
на црква”) и згра да поред ње у
којој се нека да нала зи ла Срп -
ска виша дево јач ка шко ла, где
је Иси до ра ради ла као настав -
ни ца.

Током тре ћег дана ску па,
посве ће ног исто ри ји и пси хо -
ло ги ји, пре да ва ња су одр жа ли
Нико ла Kонески и пси хо лог Маја
Маро шан Михај ло вић. Уче сни -
ци ску па доби ли су на поклон
књи ге које су обез бе ди ли Народ -
ни музеј и Град ска библи о те ка.

Крај прошле године обележио
је изузетно велики број догађаја
у културном животу Панчева, а
један од њих била је и промоци-
ја издања која је Народни музеј
објавио у 2021. години. Она је
одржана 23. децембра, баш на
98. рођендан музеја.

Аутори и сарадници су том
приликом представили нови број
„Гласника музеја Баната”, 
„Археолошке топографије Бана-
та 4 – Панчево”, треће издање
књиге „Дивизија ’Принц Еуген’”,
као и каталоге који су пратили
овогодишње изложбе.

– „Гласник музеја Баната”, гла-
сило Народног музеја, Завода за
заштиту споменика културе и
удружења која се баве културом
и историјом, изашао је са скоро
десет месеци закашњења, али
надам се да ће нам грађани опро-
стити, јер нам је свима пандеми-
ја коронавируса донела много
проблема, а у једном тренутку
смо се суочили и с несташицом
папира. Наставили смо и с више-
годишњим пројектом на коме
раде стручњаци нашег музеја,
археолози Војислав и Јелена Ђор-
ђевић, тако да смо издали и четвр-
ти том „Археолошке топографи-
је Баната”, који се односи на део
територије Панчева. „Дивизија
’Принц Еуген’” је књига за коју
вероватно сви Панчевци већ зна-
ју. Аутор је наш колега, виши
кустос Срђан Божовић. Не може-
те да замислите колико људи тра-
жи информације о овој књизи
или жели да је добије, па не чуди
чињеница да смо штампали тре-
ће издање у 500 примерака –
рекао је Мирослав Бирцлин, в. д.
директора Народног музеја.

Детаљне вести из пет музеја

Нешто више о „Гласнику музеја
Баната” испричао је Дамир Пра-
шникар.

– „Гласник музеја Баната” је
први пут изашао 1988. године,
на 65-годишњицу нашег музеја,
и тада се звао „Гласник Народ-
ног музеја Панчево”. Овај часо-
пис је у првих пет-шест бројева
имао циљ да стручњаке и ширу
јавност упозна с нашим новим
истраживањима, резултатима
теренског рада и с годишњим
извештајима музеја. Касније,
1994. године, придружили су нам
се и остали музеји с територије
Баната – онај из Вршца, Беле
Цркве, Зрењанина и Кикинде и
часопис је постао наш заједнич-
ки пројекат. Најновији, 22. број
односи се на 2020. годину – рекао
је између осталог Прашникар.

Књига која се увек разграби

О књизи „Дивизија ’Принц
Еуген’” говорио је аутор Срђан

Божовић. У овом делу предста-
вљена је историја Немаца на
Балкану од досељавања у 18.
веку до њиховог исељавања сре-
дином 20. века.

Централна тема је, како наслов
и сугерише, историја дивизије
„Принц Еуген”, најзначајније
немачке оперативне јединице на
југословенском ратишту током
Другог светског рата. Књига оби-
лује документарним материја-
лом из немачких архива и пред-
ставља први историографски рад
на немачком о овој тематици.

Чак 307 локалитета 
на једном месту

Нешто више о „Археолошкој топо-
графији Баната” рекли су руко-

водиоци пројекта Станко Трифу-
новић из Музеја Војводине и Јеле-
на и Војислав Ђорђевић из Народ-
ног музеја у Панчеву.

– Пројекат систематских 
археолошких рекогносцирања
северног Баната започели су
2004. године Музеј Војводине и
Покрајински завод за заштиту
споменика културе. Колегама из
ових установа прикључиле су се
колеге из Народног музеја у Пан-
чеву, с Филозофског факултета
и Археолошког института у Бео-
граду. Нисмо ни слутили да ће
он доживети овако значајне 
размере. Грађу смо најпре тра-
жили у најсевернијој банатској
општини – Новом Кнежевцу, а
после неког времена почели смо
паралелно да радимо на просто-
ру северног и јужног Баната.
Драго ми је да је, после три
монографије о северном Бана-
ту, ове године издата и прва од
неколико монографија које се
односе на јужни Банат – рекао
је Станко Трифуновић.

Према речима Јелене Ђорђе-
вић, рад на систематском архео-
лошком рекогносцирању терито-
рије јужног Баната обављао се у
периоду од 2007. до 2013. године.

– У четвртом тому моногра-
фије представљено је 307 лока-
литета који су регистровани на
простору катастарских општина
Банатски Брестовац, Омољица,

Иваново, Стар-
чево и Војлови-
ца. Пре почет-
ка овог пројек-
та на том про-
стору било је
познато 78
локалитета –
рекла је Јелена
Ђорђевић.

Након промо-
ције је један број
издањаподељен
бесплатнозаин-
тересованим
посетиоцима.

ПОВОДОМ 98. РОЂЕНДАНА

ПРЕДСТАВЉЕНА ОДЛИЧНА 
ИЗДАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА

ТРО ДНЕВ НИ МУЛ ТИ ДИ СЦИ ПЛИ НАР НИ СKУП

О Иси до ри Секу лић из свих угло ва

ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА КЊИГA САШКЕ МИХАЈЛОВИЋ

Јуче сам имала 
сусрет са собом

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Црвена пилула је овог пута била

цијанид помешан с лековима за

дубоку наркозу. Има један

израз на енглеском који добро

описује овакве филмове, а то је

„mixed bag”, дакле не „мачка у

џаку”, већ мешана роба, за сва-

ког по нешто, и добро и лоше.

Невероватно је колико „Matrix

Resur rec tion” (2021) двадесет

година касније делује неургент-

но и редундантно. To je скоро па

само реди-

с трибуци ја

старих идеја и

концепта у

новом руху

која нема свој

идентитет и

самосвојност.

Колико год су

М а т р и к с и

егзистирали у

неком свом

с т и л с к о м

координат-

ном систему

стилизованих

црних капута,

сјајно сни-

мљених борилачких кореографи-

ја и брутално постављене и раз-

игране слоумоушн акције, толико

ова четворка нема ништа своје,

ништа што би је стилски дефини-

сало као битан филм, осим

можда мета саморефлексије и

самосвести да Матрикс постоји и

да се сада с тиме могу спрдати у

стилу Дедпула.

Акција је болно неинспира-

тивна, а рупа коју оставља

Лоренс Фишберн једноставно је

неиспуњива новим глумцем

коме је дат протагонизам фику-

са у углу собе. Док Џонатан

Гроф као нови Смит једноставно

не пије воду, сценарио има неке

потенцијале који су се у бољем

филму могли дубље истражити

и који нису за бацање (на при-

мер, идеја да су се људи и неке

машине удружили или цео кон-

цепт по коме Нео и Тринити

бивају враћени у Матрикс да

жудњом једно за другим одржа-

вају енергетску вредност систе-

ма виралном).

Чак и последња трећина фил-

ма евоцира акцијом и енергијом

(али и стилом)

сцену потере

ауто-путем из

другог дела и

подсећа какав

је ово филм

могао да буде

да су сви еле-

менти (дакле,

и друга реди-

тељка Вашов-

ски, и Хуго, и

Ф и ш б е р н )

били на окупу.

Тада би ово

био један сим-

п а т и ч а н

носталгични

трип. Овако бледо и очигледно

остварење урађено је да, уз ново-

откривену Ривсову „Џон Вик”

популарност, васкрсне из гроба

још једна франшиза (веза с

„Виком” продубљена је и чињени-

цом да редитељ тог филма Чад

Стахелски игра Тринитиног

Матрикс-мужа).

И даље је Матрикс симбол

потлаченог капиталистичког

друштва или можда само мета-

фора за транс особе у покушају

борбе за сопствени идентитет,

али да ли је икога у 2022. годи-

ни за то брига?

Још филмских критика истог аутора потражите на 
порталу film ski sap tac.wor dpress.com  или на „Фејсбук” 

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„The Matrih Resur rec tion”:
Црвене пилуле за лилуле

Промоција најновије књиге
наше суграђанке Александре
Сашке Михајловић, професор-
ке у панчевачкој Гимназији,
одржана је 30. децембра у чита-
оници Градске библиотеке. На
овој, како ју је ауторка окарак-
терисала, „новогодишњој поет-
ској журци”, представљена је
њена збирка песама „Јуче сам
имала сусрет са собом”, у изда-
њу Новинско-издавачке уста-
нове „Либертатеа”.

Уз ред поезије коју је читала
ауторка и ред песама у извође-
њу састава „Пурпурни пампу-
ри” (Александар Алимпић и

Милутин Бојичић Мизге), о књи-
зи су говорили поета Драган
Петковић и представници изда-
вачке куће „Либертатеа” Вален-
тин Мик и Теодора Смољан.
Модераторке вечери биле су
Ања Ивачковић и Даница Полић.

„Јуче сам имала сусрет са
собом” је четврта књига Алек-
сандре Михајловић. Један део
ове збирке чине песме које су,
у оквиру циклуса „Вучица”, већ
биле објављене у књизи „Шта
би друго могло да нас веже”. У
њој су, поред ове песникиње,
своје песме објавили и Јелена
Ћирић, Миодраг Јакшић и Вла-
димир Благојевић. Песме из
циклуса „Вучица” биле су награ-
ђиване и преведене су на неко-
лико језика. У најновијој збир-
ци циклус „Вучица” је допуњен
и додата су још два циклуса.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НЕ ПРОПУСТИТЕ ОВЕ ДВЕ ИЗЛОЖБЕ

У Народном музеју до краја

јануара можете погледати

две одличне изложбе које су

отворене крајем прошле

године.

Прва је посвећена обеле-

жавању стогодишњице од

рођења Зорана Петровића,

академског сликара, цртача,

скулптора, писца и редовног

професора на Академији

ликовних уметности у Бео-

граду. Изложба је резултат

трогодишњег истраживања

Димитрија Јованова и 

рестаурације и конзервације

слика и скулптура из Легата

Зорана Петровића, које је

успешно реализовала Горда-

на Ђурађевић Прванов.

Друга поставка је посве-

ћена једном од најзначајни-

јих представника ковачичке

школе наивне уметности –

Мартину Јонашу. Она обу-

хвата 17 његових уља на

платну, осам графика, осли-

кане тањире, дипломе и

признања, као и личне

предмете великог мајстора.

Централно место на изло-

жби заузима слика „Кова-

чички процес”, коју су

рестаурирали стручњаци

панчевачког музеја Гордана

Ђурађевић Прванов и Дани-

јел Прашникар.
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У ДУХУ ТРАДИЦИЈЕ И ПРАЗНИКА

ПАНЧЕВО У ПРАЗНИЧНОМ РАСПОЛОЖЕЊУ
У духу традиције и празника, бројне
манифестације и догађаји испунили
су последње децембарске дане, али и
прве дане у новој години. Деда Мраз
се на Котежу спустио с тринаестог
спрата како би деци поделио покло-
не, на Бадње вече бадњак се палио
испред свих цркава у граду, Божић
Бата је обрадовао малишане, а гра-
дом су продефиловали коњаници, али
и конвој камиона.

Деда Мразов спектакуларан долазак

Удружење грађана „Од гола до гола” и
Месна заједница Котеж, уз помоћ инсти-
туција и ентузијаста, организовали су
празнични спектакл.

– Спонтано смо дошли на идеју да
организујемо један зимски догађај за
децу и тако је одлука пала на нового-
дишњи дочек Деда Мраза – рекао је
Дејан Ковачки из удружења „Од гола
до гола”.

Велики број малишана који су се
заједно са својим родитељима окупи-
ли уочи Нове године на Котежу 1 како
би уживали у организованом нового-
дишњем програму одушевио је Деда
Мраз, који је на најспектакуларнији
начин дошао да подели деци пакети-
ће. Наиме, Деда Мраз се спустио с
вртоглавог тринаестог спрата најви-
ше зграде у насељу и изненадио мали-
шане.

Поред великог изненађења, присутни
су имали прилику да уживају у богатом
програму, слушајући „Вокал кидс” и гле-
дајући плес светлећих вила. На штан-
довима су грађани могли да се послуже
топлим чајем или кифлицама.

Божић Бата на Котежу

У жељи да сачувају обичаје, тради-
ционалне и породичне вредности, али
и да приближе деци обичаје који се
практикују током Бадњег дана и вече-
ри, као и Божића, удружење „Од гола
до гола” и Месна заједница Котеж
организовали су одлазак по бадњак,
његово паљење и долазак Божић Бате.
Цео догађај су употпунили коњани-
ци и фијакери из Маргите. За мали-
шане су бесплатно организоване
вожње фијакерима, док су родитељи
могли да се угреју куваним вином
или ракијом.

Бадњаци горели испред свих светиња

Бадњи дан је обележен традиционално
паљењем бадњака у свим православ-
ним храмовима. Око ватри је био оку-
пљен велики број верника, који су пола-
гањем храстових гранчица у ватру наја-
вили најрадоснији хришћански пра-
зник – Божић.

У Храму Успења Пресвете Богоро-
дице литургији и паљењу бадњака при-
суствовао је и градоначелник Панчева

Александар Стевановић, који је изнео
освештан бадњак из храма.

Месна заједница Младост и Храм
Светог Саве организовали су паљење
бадњака у порти цркве. Малишанима

су подељени медењаци и слаткиши.
У духу традиције окупљени су пили
кувано вино и ракију, а све се завр-
шило величанственим ватрометом.

Велики број верника из целог града

окупио се и око новоизграђеног Храма
цара Константина и царице Јелене на
Кудељарском насипу. Традиционално
је упаљен бадњак, а присутни су, уз
кувано вино, палили храстове гранчи-
це. За најмлађе су били припремљени
пригодни пакетићи.

Рађање новoг обичаја

У последњих неколико година у Пан-
чеву постоји веома необичан обичај.
Првог дана Божића кроз централне
градске улице протутњи конвој камио-
на уз звуке сирена.

Ове године конвој је бројао око педе-
сет теретних возила, која су била оки-
ћена бадњацима. Возачи су поздравља-
ли пролазнике из својих кабина, желе-
ћи да им на свој начин честитају пра-
зник. Почетна тачка им је била пумпа
на Новосељанском путу, потом су се
кретали Улицом војводе Радомира Пут-
ника, да би наставили кроз Жарка Зре-
њанина. Сузана Јанковић

Из пера бестселер ауторке Белинде
Бауер, која помера границе крими-
налистичке прозе, стигао је роман
„Излаз”.

Kада је Феликс Пинк дошао у кућу
у Блек Лејну, није ни слутио да ће се
његов досадни, троми живот прео-
кренути наглавачке. Он је ту из мило-
срђа, да прави друштво смртно боле-
сном човеку до последњег даха, да
не буде сам кад умре.

Међутим, петнаест минута касни-
је, Феликс је у бекству, након што је
направио највећу грешку у свом живо-
ту. Нема представу како је дошло до
тога, али решен је да открије шта је
пошло по злу. И ко је за то одговоран.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта најбоље умете да нацртате.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Умем да се нацртам код куће
за пет минута кад моја жена под-
викне на телефон.”

„Лоше ми иде та врста уметно-
сти, радије ’цртам’ словима.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање према чему или
коме бисте себи забранили љубав:

„Према сарми. Волим је толико
да сам за празнике мислио да нећу
претећи колико сам појео.”

„Према куповини нових књига
пре него што прочитам све које
већ имам.” Д. К.

Два читаоца који до следеће сре-
де, у 12 сати, на имејл kon kurs.pan -
ce vac @gmail.com  пошаљу најдухо-
витији одговор на питање: „Шта
највише волите да гледате у цир-
кусу?”, наградићемо по једном књи-
гом. Не би требало да одговор буде
дужи од једне до две реченице. У
наслову имејла напишите назив
књиге за коју конкуришете. Награ-
ђене одговоре ћемо објавити у
наредном броју.

Дебитантска књига данске аутор-
ке Анете Бјеуфелт „Kад ти живот
ували нилског коња” одличан је,
маштовит и добро написан роман
о потрази за великом љубави.

Испричана кроз призму стидљи-
ве сликарке Естер, ова сага прати
три генерације које живе под истим
кровом, с повременим излетима у
Париз и у циркус „Совалски” на
периферији Санкт Петербурга.

Излаз

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Која је ваша
највећа грешка у животу?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Невероватно је колико је живот у нашем
граду пре непуна два века био другачи-
ји од данашњег. Тек када се кроз неки
текст, фотографију или филм присети-
мо прошлих времена, останемо запа-
њени над чињеницом да су улицама
модерног Панчева пре само сто педе-
сет година кравари водили говеда на
испашу, да су шинтери псе убијали мот-
кама, да су се тражили добровољци који
ће ловити велике штеточине – вране и
да су грађани ноћу једва проналазили
пут, јер уличног осветљења није било...

Много занимљивости из живота нашег
града у годинама уочи, али и након
изласка првог броја „Панчевца” може
се пронаћи у књизи „Илустровани водич
кроз Српску Спарту – фусноте из исто-
рије Панчева са урбанистичким силуе-
тама Александра Станојловића”, чији
су аутори Илдико Ердеи, Едвард Јукић
и Драган Брујић. У овој публикацији
из 2002. године може се управо прона-
ћи потврда да је у периоду између два
рата центром Панчева пролазила сто-
ка која је ишла на испашу. Аутори ове
књижице тврде да Панчевцима то није
сметало, али да су они грађани који
нису морали да устају у цик зоре него-
довали због тога што је сваког јутра
пред свитање кравар у центру града
истрајно и дуго дувао у рог дозивајући
говеда. Можете ли уопште да замисли-
те ту надреалну сцену?

Иначе, баш негде у то време укинуто
је објављивање повечерја звоњавом цркве-
них звона, што је Панчевцима, наводно,
одговарало будући да су сасвим лепо
могли да чују откуцаје сата са зграде
Магистрата. Оглашавање повечерја посеб-
но се није тицало панчевачких гостио-
ничара, будући да су они у то време сво-
је локале затварали кад им се прохтело
– неки су радили до 22 сата, а неки и до
2 сата после поноћи. Ови потоњи су
вероватно највише пратили трендове и
тежили урбаном стилу живота.

Но, упркос модерном радном вре-
мену гостионица, веровали или не, ули-
це у Панчеву остајале би понекад мрач-
не чак и пола века касније.

„Снажном продору модернизације
на путу су се повремено пречили не
само појединци него и институције.
Тако су, рецимо, локалне власти 1925.
године, када је град добио електрично
осветљење, уместо уличним лампама,
предност давале месечини. У ноћима
пуног месеца, највероватније штедње
ради, гашено је јавно осветљење, а Пан-
чевци су, као и њихови преци децени-
јама уназад, тумарали мрачним ули-
цама”, пише у „Илустрованом водичу
кроз Српску Спарту”.

А по мраку је у Панчеву почео да
пупи најстарији занат на свету. Писани
трагови о овој делатности сведоче да је
средином 19. века Магистрат водио

бригу о проституткама и да је, у сарад-
њи с полицијом, испитивао услове у
којима оне живе.

„Тако је нарочиту пажњу показао
за извесну Елизабет Бон, чије је пра-
во име у ствари гласило Терезија
Гериц. Она се са осталим јавним
женама 1864. године налазила на
Комарчевом острву. Највероватније
да тих година у Панчеву није било
превише проститутки, јер према при-
јави Константина Вериге, власника
кафане ’Код турске главе’, у вароши
је свега неколико гостионица држа-
ло јавне женске и то: ’Код зеца’ – две
проститутке, ’Код удице’ – три, ’Код
златног крста’ – две, ’Код шарана’ –
две и на Комарчевом острву, где је
ординирала Терезија алијас Елиза-
бет, биле су у то време три прости-
тутке”, наводи се у „Илустрованом
водичу кроз Српску Спарту”.

Аутори овог дела истичу и да је 1922.
године у Панчеву било око седамдесет
девојака под лекарским надзором. То су
углавном биле касирке, келнерице и дру-
га послуга по хотелима и градским свра-
тиштима. Тадашњи хроничари су запа-
зили да су пре рата јавне девојке углав-
ном биле неписмене, док је двадесетих
година прошлог века међу овим занат-
ским радницама више било оних које су
умеле да читају и пишу. Ваљда су се и оне
с временом модернизовале. Д. Кожан

ПАНЧЕВО ПРЕ ДВА ВЕКА

На улицама града дању краве, а ноћу краљице тротоара

Kад ти живот 
ували нилског

коња

Панчевци који нису морали
да устају у цик зоре 
негодовали су, средином
19. века, због тога што је
сваког јутра пред свитање
кравар у центру града
истрајно и дуго дувао 
у рог дозивајући говеда.

Из књиге „Илустровани водич
кроз Српску Спарту”
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Ђорђе Митровић је млади пан-
чевачки глумац. Завршио је Тех-
ничко-хемијску школу „23. мај”,
смер за графички дизајн. Био је
ученик Музичке школе „Јован
Бандур”, где је свирао хармо-
нику. Дипломирао је на Акаде-
мији уметности у Новом Саду,
у класи 2016, код професора
Никите Миливојевића. На
малим екранима смо могли да
га гледамо у серијама „Неки
бољи људи”, „Клан”, „Династи-
ја”. Средином прошлог месеца
панчевачка позоришна публи-
ка имала је прилику да га гледа
у представи „Време лета”.

ПАНЧЕВАЦ: Какав је био ваш
први сусрет с глумом? Зашто
глума?

ЂОРЂЕ МИТРОВИЋ: Скоро
сам пронашао једну фотогра-
фију из периода када сам био у
вртићу и када смо радили неку
представу, а ја сам играо медве-
да, али тај костим није био кла-
сичан костим који ти обучеш,
то је био направљени медвед и
ти само станеш иза њега и уба-
циш руке; сећам се да је била
нека кућица у коју смо сви поку-
шавали да уђемо не бисмо ли
открили чија је то кућица и ја
сам ушао у ту кућицу и загла-
вио се усред представе. То је
био један јако смешан догађај.
Међутим, кроз цео живот, кроз
основну и средњу школу, ја сам
тражио неки начин да будем на
сцени, да радим нешто што има
везе с тим. У једном моменту
сам схватио да волим да ме људи
слушају. Имао сам око пет годи-
на, мама ми је купила буквар, у
том периоду смо сви били у
кућама, јер је била ’99, па сам
тако научио да читам и пишем
пре основне школе. Када је тре-
бало да у првом разреду читамо
песмице, ја сам то радио с лако-
ћом. Учитељица је то увидела и
сваки пут када смо радили неку
нову песмицу стављала ме је на
њено место, испред целог раз-
реда, да ја читам док ме разред
слуша. Тада сам први пут схва-
тио, када сам подигао главу из
буквара, да мене људи слушају
и прате, и да сам на неки начин
заокупио њихову пажњу.
Мислим да је то што сам у ства-
ри јурио у суштини, да нена-
падно кроз то нешто што радим,
ако је довољно интересантно,
привуче човекову пажњу. Волим
када сам на сцени, када ме људи
слушају, волим да станем и
кажем неке важне ствари, неке
важне текстове. Такође сам као
дете волео када сам људима сме-
шан. Када бих приметио да је
људима нешто смешно, ја бих
то форсирао. За време бомбар-
довања бежали смо у склони-
ште код моје баба-тетке, али
нисам имао довољно ствари, па
су ме обукли у неку велику црве-
ну тренерку. Сви су били 
нерасположени и ја у том момен-
ту стајем испред свих њих,
дижем тренерку до врата, сапли-
ћем се, падам и изводим и они
почињу да се смеју, и то сам
понављао све док не претерам.

• Да ли се може рећи да себе
највише видите као комичара?

– Обожавам комедију, иако
је она некада тешка и физички
и психички. Некако не гледам
то као да сам ја глумац овог или
оног жанра. Ја сам глумац који
једноставно воли изазов. Шта
год да добијем испред себе, ја
сам спреман да одиграм, било
да је то најсмешнији лик на све-
ту, било да је неки драмски
жанр. Рекао бих да ми је можда
омиљени жанр реализам, то је
нешто што волим и у чему нај-
више уживам.

• Средином децембра је оди-
грана представа „Време лета”, у
којој играте новинара. Какве су
ваше импресије?

– Представа „Време лета” у
Панчеву је настала по идеји
Милорада Миће Илића, који је
имао жељу да оживи књигу коју

је написао о доктору Владими-
ру Алексићу, који је био једно
чудо од човека у том времену.
Прича о Владимиру Алексићу
је можда повод да се исприча
прича о Панчеву из тог време-
на. То Панчево је заиста фасци-
нантно, какви су то људи били,
бриљантни умови овог града,
који су шетали улицама као ми
данас. Мића Илић је урадио
феноменалну ствар јер је кроз
Владимира Алексића показао
цело то време и живот у граду
почетком двадесетог века. До
представе је дошло због жеље
да се људима пружи визуелно
искуство. Много је интересант-
них ствари које не бих да откри-
вам, јер је у плану још једно
играње представе ове године. То

је једно лепо искуство. Ми не
знамо да смо на овом тлу има-
ли такве људе, можда бисмо се
другачије понашали данас да то
знамо, да нам је то у свести кон-
стантно, да смо упућени у оно
што су они радили, можда бисмо
пратили њихове стопе. Пред-
става је била посећена, мада су
због короне смањени капаците-
ти, али мислим да је свако ко је
желео да дође да погледа пред-
ставу у томе успео. Мића је анга-
жовао све Панчевце уметнике,
сетио се свих нас. Интересан-
тан повод да се окупе људи који
имају знање и моћ да пренесу
поруку. Месец дана смо радили
и направили смо једну докумен-
тарно-играну представу која је
у форми слика из тог времена.
Ова улога ми је јако драга, играм
новинара који је правио истра-
живање о том времену и више
имам однос с публиком, а мање
с колегама које су играле исто-
ријске личности. Имао сам сло-
боду да будем шта желим, имао
сам више простора да се играм
тиме, па сам створио једног радо-
зналог новинара заљубљеног у
то време.

• Који пројекат вам је најдра-
жи?

– Представа која ми је јако
драга јесте „Београдска трило-
гија”, коју играм у Југословен-
ском драмском позоришту, нај-
пре због саме теме, а потом и
зато што ту играм две улоге:
Јована из треће приче и Уроша

из друге приче. То је представа
која говори о људима који су за
време рата побегли из земље и
нису могли да се врате, јер се
сматрало да су дезертирали. То
су три приче о различитим људи-
ма. Прва прича говори о деве-
десетим годинама, друга о пери-
оду након убиства премијера
Зорана Ђинђића, а трећа прича
је у садашњем времену, 2019, и
описује одлазак младих из
земље. Свако од нас ко игра у
тој представи има неког ко је
отишао из ове земље и остао
тамо негде заувек; ми смо ту
представу направили заправо за
њих. Представа нема политич-
ку конотацију, али има једно
чињенично стање, а то је да људи
масовно напуштају ову земљу.

И, ако упоредимо данашње вре-
ме са оним из „Времена лета”,
када су људи одлазили да сту-
дирају у Грацу или Пешти и вра-
ћали се да овде примене то зна-
ње, док данас имамо генијалце,
научнике, докторе који лече по
свету, а нема их овде, то је један
моменат у ком смо направили
пресек стања, који говори о томе
да овде нешто није у реду када
такви људи одлазе, и изразили
жал за људима који су отишли.
Док смо радили, бавили смо се
истраживањем, слали смо људи-
ма анкете, у којима су одгова-
рали на питања: „За чим најви-
ше жалите?”, „Хоћете ли се вра-
тити икада?”, „Где бисте воле-
ли да проведете старост?”. Сва-
ко од тих људи је на питање:
„Где бисте волели да оснујете
породицу?” исто одговорио, а
то је да би волели да им деца
одрастају у Србији. Доста тих
реченица које смо добили од
људи убацивали смо у предста-
ву. То ми је можда један од нај-
дражих пројеката које сам радио,
чиста љубав, представа која је
настала као вежба на факулте-
ту. Једна важна тема о којој тре-
ба да се прича.

• Колико се пружају прилике
младим глумцима? Колико је
тешко доћи до изражаја?

– Мој одговор би био: да. Али
то је осетљиво питање, јер је то
ствар субјективног осећаја. Неко
ко не ради довољно, или не ради
онолико колико он мисли да би

требало, рећи ће да нема при-
лика. Схватио сам да као млад
глумац не могу да чекам да мене
неко вуче за рукав. Мораш да
радиш, да куцаш на врата која
су везана за посао, да пробаш.
Не могу да кажем ни да је лако,
мада је сада можда и лакше, јер
има пуно серија које се снима-
ју, с пуно епизода, тако да свако
ко ради и има жељу верујем да
може доћи до изражаја. Ако
бисмо гледали у процентима,
генерално је већи број глумаца
у односу на број улога и позо-
ришта. Ја бих, рецимо, јако волео
када би овај град имао позори-
ште, а има све предиспозиције
за то. Примера ради, Сомбор
има једно од најбољих позори-
шта у Србији, једно одговорно,
разиграно, размаштано позори-
ште у ком су радили озбиљни
редитељи.

• У којим су серијама Панчев-
ци имали прилике да вас гледа-
ју?

– Играо сам једну од главних
улога у серији „Неки бољи људи”,
још сам био студент у периоду
када смо је снимали. То ми је
било заиста лепо искуство, то је
био мој први пут да сам у про-
фесионалној продукцији, пред
професионалним камерама.
Први пут је тада било потребно
да „смањим” своју глуму, јер је
потпуно другачије играти на сце-
ни и на филму, где је све доста
ситније и где може да се поно-
ви. У „Династији” сам играо рад-
ника на градилишту, имао сам
десетак снимајућих дана, то је
мала улога, али имао сам част
да будем у сцени са Сергејом
Трифуновићем, Мимом Кара-
џићем, Михајлом Лактошеви-
ћем. У серијама сам углавном
играо епизодне улоге. Појављу-
јем се у „Радио Милеви” у јед-
ној сцени с легендарном Олгом
Одановић... У будућности оче-
кујем снимање једног филма, у
ком ћу тумачити главну улогу,
али не смем пуно да откријем
јер још није кренуло снимање.

• Какве улоге прижељкујете?
– Недавно сам видео да је у

позоришту „Душко Радовић” био
кастинг за „Ромеа и Јулију”. Јако
бих волео да играм Ромеа, то
ми је сан. Волео бих да играм у
класицима, Шекспировим дели-
ма, Чеховљевим... Што се фил-
ма тиче, волео бих да снимим
неку добру комедију. Волео бих
заправо све, да се испробавам у
свему, волео бих све да пробам.
Можда је и то један од одговора
зашто глума. Оно што је добро
код глуме јесте то што добијеш
прилику да са сваком улогом
истражујеш живот неког чове-
ка, његове мисли, његова осе-
ћања, имаш прилику да будеш
све. Улоге мењају нешто у чове-
ку, ми често морамо да оправ-
дамо лик који играмо, макар он
био и убица. То је ствар која
промени људе који се баве овим
послом. Глумци немају осуде,
већ траже  разлоге зашто је неко
овакав или онакав.

• И, за крај, шта волите да
радите у слободно време? Где
волите да проводите време?

– Прошлог октобра сам се вра-
тио након четири године из
Новог Сада. Нисам престао да
се дружим с другарима с којима
сам овде одрастао, али много
тога се променило док сам ја
био тамо; један је постао врсни
адвокат, други архитекта, два
другара, Зоран и Лука, основа-
ли су бенд који је данас најпо-
пуларнији у Србији, „Буч Кеси-
ди”... Ја се и даље трудим да
похватам све приче, шта се све
десило, углавном проводим вре-
ме с њима, читам, излазим. Мало
ми је криво што више нема
филмског фестивала, та мани-
фестација је окупљала најдив-
није људе, била је тако лепо орга-
низована. Ту сам видео квали-
тетне филмове, можда ми је мало
променила и укус што се тиче
гледања. Сузана Јанковић

Мирочка улица припада тери-
торији Месне заједнице Мла-
дост. Под овим називом посто-
ји од 1996. године.

Мироч је планина у источ-
ној Србији која се простире
између Доњег Милановца и
Текије у Неготинској Краји-
ни. Највиши врх ове планине
је Велики Штрбац, чија над-
морска висина износи 768
метара.

Мироч је најистуренији део
источне Србије и најзападни-
ји део ђердапског планинског
масива. Планина је са свих
страна окружена Дунавом.
Простире се на готово 500
км². На њој се налази 14 села,
а богата је ливадама и хра-
стовом шумом.

Мироч је одувек имао важну
стратешку улогу због свог гео-
графског положаја. У римско
доба Мироч је представљао
транспортну везу са Истоком.
Туда је пролазио римски пут.

Римљани су планину нази-

вали Унум (Једна или Једи-
на). По наредби римског
императора Тиберија (42. п.
н. е. − 37. године) конструи-
сан је главни путни правац
Вије Данубијус (лат. Via Danu -
bi us), којим је просечен пут у
Ђердап до утврђења Талија (у
близини Доњег Милановца),
даље уз Поречку реку, преко
планине Мироч, римског утвр-
ђења Герулатис и даље на
Дунав код утврђења Егет
(данашња Брза Паланка).

На Мирочу се налазио вели-
ки број објеката чија је
намена била заштита
овог римског пута.
Утврђење Герула-
тис се налазило
у самом срцу
п л а н и н е .
Његови оста-
ци се могу
видети и
данас испод
села Мироч.
У римско доба
Мироч је био
лечилиште и
ваздушна бања,
у коју су ратни-
ци долазили на
опоравак. Још тада
је била позната леко-
витост мирочких трава.

Мироч и његове лековите
траве спомињу се и у доба
турске владавине у епској
народној песми „Марко Кра-
љевић и вила”:
Богом брате, Краљевићу Марко,
ВишњимБогомисветимЈованом!
Дај ме пуштај у планину живу,
Да наберем по Мирочу биља,
Да загасим ране на јунаку.

На планини се налази Мар-
ков камен, место где је некад
био велики камен, са утисну-
тим коњским копитом. Веру-
је се да се ради о копиту Мар-
ковог коња Шарца. Тај камен
је разбијен, али се место и
даље тако зове.

У центру села Мироч нала-
зи се бунар за који се верује
да је био бунар Краљевића
Марка, који се помиње у

легендама и народним песма-
ма. Занимљиво је да овај бунар
ни у најсушнијим годинама
није никад пресушио...

Легенда каже да је у првом
веку наше ере неки римски
цар у Виминацијуму код
Костолца наредио да се од
чистог злата, у природној
величини, направе кочије са
два упрегнута овна. Цар је,
прича казује даље, у пратњи
одреда легионара послао ову
баснословно вредну скулпту-
ру низ Дунав до Црног мора,
да одатле галијом буде пре-
нета у Египат, чијој је цари-
ци била намењена.

Негде испод Мироча леги-
онари су одлучили да се одмо-
ре и да заноће у једној од
бројних пећина у том крају...
и нико их никад више није
видео! Изгубио им се сваки
траг!

Од тада траје потрага за
кочијом коју вуку златни
овнови. Све су пећине пом-

но претражене, али благо
нико није нашао. Мештани
околних села убеђени су да
је дар намењен египатској
краљици и даље ту, али нико-
ме на памет не пада да тамо
уђе. Нико ко је до сада ушао
у пећину тражећи златне
овнове римских легионара
никад више из ње није иза-
шао, нити га је поново сунце
огрејало... Можда је ово само
легенда и празноверје, али
неспорна је чињеница да је
Брњичка пећина једна од рет-

ких те величине у целој
источној Србији која

је до дана дана-
шњег остала

неистражена.
И још неке

пећине у овом
крају бије
исти глас –
мештани ни
за живу гла-
ву не улазе у
њих иако су
толико вели-
ке да јахач на

коњу, без саги-
њања, може да

уђе. Према неким
казивањима, њих

чувају легионари из
Виминацијума, док дру-

ги тврде да улаз у њих бране
шумске виле. Њима се, у овом
крају наслоњеном на Хомољ-
ске планине, чешће него у
остатку Србије придају
мистичне моћи.

Само једна врста људи има
храбрости да се суочи са овим
проклетством и да аветима и
вилама погледа у очи – тра-
гачи за скривеним благом,
чија похлепа надјачава сваки
страх. Становнике голубачке
општине много чешће од нат-
природних бића и духова
несталих римских војника
узнемиравају дошљаци опре-
мљени детекторима за метал.
Неретко, кад у „превртању
неба и земље” користе дина-
мит, мора да интервенише и
полиција... Р. П.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: МИРОЧКА

Планина
Краљевића Марка

Цар Тиберије

Поглед с Великог Штрпца

НАШ ГОСТ: ЂОРЂЕ МИТРОВИЋ, ГЛУМАЦ

ЧИСТА ЉУБАВ И НАЈВЕЋА СТРАСТ



ра ове лепе идеје био је житељ
Котежа, човек препун енергије
и отац троје деце – Дејан Ковач-
ки из удружења „Од гола до гола”.

– Како деца која живе у згра-
дама немају баш много могућ-
ности да осете традицију, одлу-
чили смо да им то прикажемо.
Претходно смо им организова-
ли дружење с Деда Мразом, а
сада је био ред да упознају и
Божић Бату. То је заправо наш
комшија Жуле, који се због те

важне улоге није бријао месе-
цима – каже Ковачки.

Међу осморо грађана из орга-
низације је и Мирослав Јањић,
који истиче да ово насеље од
16.500 становника нема цркву,
па је и то допринело да овако
нешто буде направљено.

– Већи је проблем то што су
наша деца почела да се затвара-
ју у куће уз компјутере. Ипак,
неке ствари се померају, па је
лепо то што чекамо све више
коринђаша. Тако супруга и ја
направимо више од тридесет
пакетића и све их са задовољ-
ством поделимо малишанима –
наводи Јањић.

Међу људима на пољани
нашао се и брачни пар Станко-
вић. Они кажу да је све ово фан-
тастично, као и да ће Бадњи дан
провести код куће са сином, уз
пребранац, рибљу чорбу, посне
пите с киселим купусом и бун-
девом, као и да се очекује пове-
ћа група малих коринђаша. Ту
је и Милена Јовановић са супру-
гом Ивицом и четворогодишњим
сином Андријом, која је такође
била усхићена овим окупљањем.
Она је додала да ће на трпези за
Бадње вече имати шарана, а
сутрадан печење, када ће им
доћи и сестра са зетом, комши-
ница, брат од тетке и други гости.

А лепо и свечано било је и на
многим другим местима, што у
домовима, што у портама или
на улицама, како у граду, тако и
у селима, што се, уосталом, може
видети на понуђеним фотогра-
фијама...
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По већ утабаној традицији, „Пан-
чевац” је, након дочека најрадо-
снијег празника по грегоријан-
ском календару, пропратио и
догађања на Бадњи дан по јули-
јанском рачунању времена, који
обележава већина становника
нашег града.

И ове године је, упркос пан-
демији, забележено више јавних
скупова који су имали сличан
сценарио – много људи окупило
се око упаљених бадњака и, уз
усхићење које увек доноси пуц-
кетање дрвета и врцање искри-
ца, спремало се да потом у сво-
јим домовима дочека рођење
Исуса.

А шта се све збивало у нашем
граду поводом најрадоснијег хри-
шћанског празника сазнаћемо у
наредним редовима.

Поред литургија у свим право-
славним храмовима, организо-
вано је и више окупљања пово-
дом Бадњег дана, која су подра-
зумевала обавезно паљење
бадњакa. А када то свето дрво
гори, оно ствара велику топлоту
и светлост, па се верује да је
симбол љубави, заједништва и
породичног живота.

Тим поводом је у нашем гра-
ду већ око поднева кренуло с
поменутим ритуалима и обра-
зовањем група радосних људи
око тих сакралних ватри, ода-
кле су излетали пламени свици
и мамили небројене осмехе.

Кренуло од Тамиша 
код веслача...

Једно од таквих места, по више-
годишњој традицији, било је на
обали „с оне стране реке”, у бли-
зини простора Веслачког клуба
„Тамиш” и ресторана „Шајка”.
Тамо су се 6. јануара, око подне-
ва, уз пуцкетање бадњака и топле
напитке, по двадесет и неки пут
заредом окупили заљубљеници
у поменути спорт на води. И то
не само садашњи и некадашњи
спортисти већ и разни људи добре
воље, а поред старих асова и
оних који су у зениту живота и
спортске каријере, посебно место
имали су они најмлађи.

Главни тренер Веслачког клу-
ба „Тамиш” Огњен Матијевић
каже да је овај догађај веома
битан како за старије, тако и за
млађе, којима је то доказ да
постоје многи заинтересовани
за овај спорт. Он се и обратио
присутнима речима добродо-
шлице, како је рекао, да „на
почетку стоте године постојања
клуба уживају у великом дану”.
А осврнуо се и на претходну
годину, споменуши и то да су
два члана клуба отишла на при-
преме репрезентације (Марко
Јакшић и Немања Брдарић) и
изнео планове за нову, нагла-
сивши да ће почетком предсто-
јећег лета, након много време-
на, бити одржано такмичење на
Тамишу, и то најмлађих пиони-
ра у галијама, као и то да ће
клуб покушати да коначно наба-
ви осмерац.

Баш тог дана је позамашну
донацију за куповину поменутог
чамца уплатила повратница из
Америке – Десанка Караџић, која
је, не могавши да сакрије своје

одушевљење што се нашла у ова-
ко лепом друштву, истакла да је
то урадила у име свог супруга.

А око ватре се нашла и група
најмлађих веслача, међу којима
и четрнаестогодишња Бојана Јак-
шић, која тренира веслање три
године, а овом окупљању је при-
суствовала други пут и веома јој
се допада, јер је много занимљи-
вих људи из света овог спорта на
једном месту. С друге стране,
Николина Герстнер дуго трени-
ра и не пропушта ово дружење,
превасходно зато што ту среће
људе од којих може много да
научи. Шеснаестогодишњи Лазар
Костић је осам месеци у овом
спорту, који је, како каже, веома
леп, иако су тренинзи напорни
и озбиљни, али пре и после тога
све функционише као у породи-
ци. Урош Јелкић је већ пет годи-

на у веслању, које „доноси здра-
вље и пријатељски дух, а изла-
зак на трку је магичан осећај,
нарочито када се нешто освоји”.
Он додаје како старији чланови
много помажу саветима, чак и
сада када, ево, заједно пију чај...

Њих је, док му се задовољно
смешио брк, посматрао Јован
Опачић, легендарни члан клуба
и још увек веслач ветеран, који
истиче да, након више деценија,
„Тамиш” има веома добру екипу,
као и да први пут постоји конти-
нуитет у раду и назапамћена веза
између старијих и млађих.

– А у то спада и ово дружње уз
бадњак када се поздравимо и
пожелимо једно другом срећу.
Иако нас је због короне мало
мање, морам да нагласим да од
2000. године нисмо прескочили
ниједно окупљање. Чак ни када

је Тамиш неколико пута био
залеђен, па смо ишли и преко
насипа. С друге стране, у време
неке кризе у клубу налазили смо
се уз гирице и пиће које смо
сами доносили. Сада с тим нема-
мо проблема, јер нас подржава
закупац клупског простора Бојан
Герстнер, власник ресторана
„Шајка”, наш члан и бивши
веслач – наводи Опачић.

Не иде без коња(ника)...

А некако у то време управо је
Бојанова ћерка Мартина Герст-
нер, донедавно активна весла-
чица, била једна од тридесетак
коњаника који су дефиловали
градом поводом Бадњег дана.
Она сада тренира јахање у ерге-
ли с једног салаша на Новосе-
љанском путу, али међу поме-
нутим грлима, као и увек, прео-
владавали су маргићански коњи.

План овог дефилеа, који се
годинама не мења, подразумева
обилазак трију крстова по граду.

Као и досад, поново је из сво-
је штале истерао највише липи-
цанера Бојан Ковачевић из
Коњичког клуба „Панчевац
1926”. Ту се нашло и неколико
лепо украшених фијакера, а јед-
ним од њих управљао је Петар
Михајлов Баранда, годинама уче-
сник овог догађаја, док се у дру-
гим кочијама нашао и отац Вели-
мир Тирманац, свештеник Пре-
ображенског храма. Он истиче
да је овај дефиле на Бадњи дан
у ствари литија која симболизу-
је животни круг у смислу крета-
ња и напредовања.

Иначе, рута коњаника и фија-
кера кренула је од поменуте
цркве, па се улицама Книћани-
новом и Светог Саве вратила на
почетну тачку, где је обављено
паљење бадњака. Успут се свра-
ћало на неколико места, а једно
од њих је (први пут) била и поља-
на покрај Месне заједнице
Котеж, где се окупио силан свет.

Пламтeло и на Котежу

Тамо је, такође, увелико плам-
тео бадњак, а весели малишани
су ионако велики огањ додатно
разбуктавали бацајући у њега и
сламу из бала постављених за
ову прилику.

Бранислав Ракетић, председ-
ник Савета Месне заједнице
Котеж, која је учествовала у при-
преми догађаја, наводи да је ова-
кво окупљање приређено први
пут, али да треба да постане тра-
диција, јер је очигледно усрећи-
ло много деце, пре свега због
вожње кочијом по насељу, а наро-
чито због Божић Бате, који им
је делио поклоне.

Један од главних инспирато-

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

Фирмиране њушке
Штенци из једне од фабрика у јужној
зони траже удомитеље. Преслатки су и
предобри: жућко је мужјак, док је црна
куца женкица, а права је мазуља и вели-
ка љубав радника.

Уколико је неко решио да у овој годи-
ни себи поклони пса, као и да га воли,
мази, пази, биће му пружена помоћ око
превоза и стерилизације.

Све друге информације могу се доби-
ти на телефон 065/414-05-75.

Бели Малиша
Овај бели лепотан тражи удо-
митеље. У питању је мужја-
чић, који је само дотрчао до
људи који су шетали у бли-
зини Народне баште.

Има око три месеца и није
чипован.

Малиша је веома умиљат
и воли да се игра и мази са
свима, а све друго може се
сазнати позивом на број теле-
фона 064/422-83-06.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији могу се добити на имејл
адреси lju bim ci.pan ce vo@g mail.com .

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног 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!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КАКО ЈЕ ПРОСЛАВЉЕН НАЈРАДОСНИЈИ ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК У НАШЕМ ГРАДУ

БАДЊАК ПОНОВО ДОНЕО МНОГО ЗАЈЕДНИШТВА

Преображенска црква

Веслачки клуб „Тамиш”

Иваново

Коњаници из Маргите

Котеж



БЛАГАЈНА

013/300-830

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

ОГРЕВНО ДРВО НА ПАЛЕТИ,
ИСЕЧЕНО 1,5 m – 2.500

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

• Буква 6.500,00
• Храст 6.500,00
• Цер 6.500,00
• Багрем 6.000,00
• Брикет 19.000,00 тона
• Пелет 23.000,00 тона

(чиста буковина)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

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

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је
28.12.2021. године на основу захтева носиоца
пројекта „БСТ 2016” доо Старчево, ЈНА бр. 46, Стар-
чево, донео решење број: XV-07-501-222/2021 којим
је утврђено да за Пројекат изградња објекта за
складиштење и третман неопасног отпада спратно-
сти П (приземље), реконструкција помоћног објекта
у пословни објекат спратности П (приземље), из-
градња колске ваге, резервоара за воду, сепаратора
уља и масти и септичке јаме, на кат. парцели бр.
7889 к.о. Старчево, на територији Града Панчева,
није потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из претходног става може се обави-
ти у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панче-
во, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617, радним да-
ном од 10 до 14 сати.

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

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 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, 09/2020 и 52/21) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели топ.бр.5721 КО Панчево, за изградњу
вишепородичног стамбено-пословног објекта, спрат-
ности По+Пр+5+Пс, у ул. Жарка Фогараша бр.21, из-
рађен од стране „Art Royal inženjering”, Панчево, за
инвеститорa „Контрактор Инвест” ДОО, Београд.

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 Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-ко-
муналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији можете добити на
телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у вре-
мену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне пре-
зентације од 7 дана, почев од 21. 01. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-
ти примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, 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. 

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

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је
10.01.2022. године на основу захтева носиоца
пројекта „ПРОМЕТАЛ НП”, Спољностарчевачка 64,
Панчево, донео решење број: XV-07-501-187/2021
којим је утврђено да за Пројекат постројења за
складиштење неопасног отпада, на к.п.бр. 7182 и
7183 КО Панчево, Град Панчево, на територији
Града Панчева, није потребна процена утицаја на
животну средину.

Увид у решење из претходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617,
радним даном од 10 до 14 сати.

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

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 
и потпала спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

УРОША Предића, 80 квм,

64.000, завршен, 56.000

сива фаза. 341-789,

064/410-93-00. (311902)

ПЕПЕЉАРА, гарсоњера,

сређена, 16 квм, фул,

23.500. (67). „Милка М”.

063/744-28-66. (311911)

ЦЕНТАР, двособан, I, 54,

тераса, ЕГ, нов, намештен,

65.000, (67) „Милка М”.

063/744-28-66. (311911)

МИСА, I, трособан, фул,

тераса, двориште, 120

квм, 65.000. (67). „Милка

М”. 063/744-28-66.

(311911)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,

39, V, ЦГ, сређен, две те-

расе, 36.000. (67). „Милка

М”. 063/744-28-66.

(311911)

ЦЕНТАР, двособан, 57

квм, сређен, ЕГ, укњижен,

двориште, 55.000. (67)

„Милка М”. 063/744-28-

66. (311911)

ЦЕНТАР, гарсоњера, јед-

нособан, II, ЦГ, лифт, 27

квм, 35.000. (67) „Милка

М”. 063/744-28-66.

(311912)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, стано-

ви, куће, све локације.

(67) „Милка М”. 063/744-

28-66. (311911)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,

37, 65 квм, могућа купови-

на на кредит. 060/043-52-

98. (311844)

ЕКСТРА повољно, двосо-

бан, н. Миса, н. Приземље,

усељив одмах. (470) „Дива

некретнине”. 064/246-05-

71. (311801)

НОВА ГРАДЊА, на прода-

ју усељив стан, 58 квм, Ка-

рађорђева 30-а, I спрат,

зграда има лифт и пар-

кинг. 064/371-62-74.

(311879)

ЈЕДНОСОБАН, 50 квм, но-

воградња, Г. Град, поткро-

вље, 35.000 евра. (470)

„Дива некретнине”.

064/246-05-71. (311801)

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –

69.000 евра, Маргита, пот-

кровље, 34.000 евра, 34

квм. 069/655-214.

(311329)

КОТЕЖ 1, леп двособан,

59 квм, IV, 47.000, „Кров”.

060/683-10-64. (311869)

ТЕСЛА, трособан, 74 квм,

надградња, новији, 72.000.

„Кров”. 060/683-10-64.

(311869)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 78

квм, V, 65.600. „Кров”.

060/683-10-64. (311869)

ЦЕНТАР, трособан, 64.000

евра, 66 квм. Д.град ду-

плекс, 70 квм, 52.000

евра. (470) „Дива некрет-

нине”. 064/246-05-71.

(311801)
ОМОЉИЦА, су, пр, + I по

етапама, прелепа, 48.000.

(67). „Милка М”. 063/744-

28-66. (311911)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бавани-

штански пут 236, 200 квм,

на плацу 57 ари, на истом

плацу две викендице.

060/500-22-83. 

(311894)

СИГУРНОСНА врата по-

ловна, демонтирана, све

исправно, повољно.

063/770-23-25. (311905)  

ПРОДАЈЕМ прасиће.

064/306-87-33, 342-819.

(311905)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/488-

40-22. (311740)

ПРОДАЈЕМ кућу 160 квм,

власник 1/1, 67.500, цен-

тар 5 минута.063/777-87-

77. (311860)

ГОРЊИ ГРАД, приземна

кућа, 6.3 ара, 100.000.

„Кров”. 060/683-10-64.

(311869)

КУЋА 215 квм, 2 ара пла-

ца, центар Панчева, на

продају. 064/203-39-43.

(311901)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 9

ари, 4.000 евра/ар, 26 м

фронт. (67). „Милка М”.

063/744-28-66. (311911)

ЋУРКЕ на продају, урђене

од 8 до 10 кг. 069/280-20-

37 (СМС)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гратис,

5.000 динара. 060/304-16-

92. (310200)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000, нова.

063/773-45-97. (311864)

ПРОДАЈЕМ два канцела-

ријска стола, четири тапа-

циране столице, један со-

ларијум лежећи за 350

евра. 063/247-346.

(311768)

КУЧИЋИ јазавичара од вр-

хунских родитеља, 5.000

динара комад. 063/879-

02-70. (311821)

ПРОДАЈЕМ комбиновани

фрижидер Индесит, хлад-

њак са шест фиока, пећ на

гас Алфа 7. Све у одлич-

ном стању. 063/879-02-70.

(311821)

СМЕДЕРЕВАЦ деветка,

фрижидер, веш-машина,

микроталасна, уљани ра-

дијатор, телевизор.

063/861-82-66. (311829)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању од 100 до

2.000 евра. 062/193-36-05.

(311897) 

ИЗДАЈЕМ гаражу у цен-

тру, код Робне куће.

063/846-06-83. (311739)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,

15 квм, Котеж 2, погодну

за ауто, магацин и друго.

063/122-55-22. (311717)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (311412)

ЗАСТАВА 128, 2004, реги-

стрована до 10.2022. 650.

062/220757. (311737)

ТОЈОТА АИГО, 2008, на

име купца, 3.150.

062/220757. (311737)

АУДИ А 6, 1.9, 2002, фул

опрема, у првој боји, изу-

зетно очуван, дигитална

клима, регистрован годину.

064/130-36-02. (311770)

ДОБЛО МАКС, 1.4,

2009/2010, фул опрема,

пет седишта, товарни про-

стор 730 кг, прешао

97.000 км. 064/130-36-02.

(311770)

VW ТOУРАН, 1.6, ТДИ,

блумотион, 2011, реги-

строван 09.2022.

062/220757. (311737)

ОПЕЛ МЕРИВА, 1.3 ЦДТИ,

2007, црна, клима, гара-

жирана, одлична.

064/142-55-93. (311825)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста визила, небит-

но стање, од 100 до 2.000

евра. Долазим по позиву.

069/203-00-44. (311799)

КУПУЈЕМ возила, стање

небитно од 100 до 1.800

евра. 063/161-08-19.

(311897)

ПРОДАЈЕМ рено модус,

регистрован децембар

2022. 064/280-32-95

(СМС)

МУЛТИПЛА 1.9, рестај-

линг, 2005, сва опрема,

кука, регистрована.

064/130-36-02. (311770)

ДАЧИЈА логан, 1.6, рестај-

линг, 2008, фул опрема,

нов атестиран плин, реги-

стрована годину. 064/130-

36-02. (311770)
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

Војводе Радомира Путника 1 • телефони: 013/346-701, 064/64-39-725
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РАДНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју исте ка рак те ри сти ке као кла -

сич на ас фе рич на со -
чи ва, с тим што је по -
вр ши на со чи ва ди зај -
ни ра на та ко да спре -
ча ва пре ла ма ње од -
ре ђе ног спек тра сун -
че ве све тло сти, ко је
код по је ди них па ци -
је на та мо же не по -
вољ но де ло ва ти на
ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат
као жу та мр ља.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед,

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

Ра ди ПЕТКОМ и оба вља сле де ће пре гле де:

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

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 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ: PSA + fPSA 
+ индекс fPSA/PSA Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH 
+ fT4 +  fT3 Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 14. ДО 27. ЈАНУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

www.kutko.rs
email: kutko93@mts.rs

LAVA TOLSTOJA 21 ugao sa ČUMIĆEVOM 1
ULIČNA ZGRADA
I sprat
Stan 1 72,78 m² rezervisan

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

Stan 20 66,55 
IV sprat
Stan 22 72,40 m²
Stan 23 111,20 m²
Stan 24 54,00 m² rezervisan

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

Kontakt: Marijana 063/693-944, Daliborka 063/693-291, Ljupko 063/313-844

BRAĆE JOVANOVIĆ 22 a
I sprat stan 2 – 55,50 m²

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

SLAVKA BOKŠANA 5

(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46

Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

С. Милетића 85-а
Гарсоњера 30 квм

Двособни 48 квм, 51 квм

Трособни, 60 квм

Четворособни 98 квм

ABA GRADNJA, 063/300-414
www.abagradnja.com

(f/1437)

НОВОГРАДЊА

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ,

ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ,

ЛИФТ, СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

НАСТАВНИК даје часове
енглеског деци од шест до
осам година. Тел.
063/178-88-93. (311754)

РАДИМО физичке посло-
ве: рушење кућа, шупа,
одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (311816)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (311823)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаусмајстор.
Александар. 064157-20-
03. (311849)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље. Цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (311225)

СЕЛИДБЕ, превоз робе са
радницима, без превоз ау-
томобила, мотора.
062/816-66-78. (311803)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, бојлере, ТА
пећи и остале ел. Уређаје.
060/521-93-40. (311882)

МАШИНСКО прање тепи-
ха и аутоперионица „Би-
сер 013”. Панчево, Стева-
на Шупљикца 10-а. Тел.
064/875-88-65. (311828)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-
тације, купатила, санита-
рије, славине, поправке,
одгушење канализације.
061/193-00-09.  (311830)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купа-
тила, опправке, замене,
одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (311852)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправка,
израда инсталација, бојле-
ра, та пећи, најјефтиније у
граду. 066/354-412.
(311887)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари, чишћење шупа, та-
вана, дворишта, градили-
шта, подрума. 063/772-64-
56. (311822)

ЧИСТИМО подруме, тава-
не, рушења, обарање ста-
бала,, одношење ствари и
друго. 060/035-47-40.
(311816)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требна спремачица.
063/835-08-48. (311890)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКО, гипсарски радови,
потављање ламината, се-
лидбе са радницима.
062/816-66-78. (311808)

ПИЦЕРИЈА „Попај” тражи
нове раднице пица-мај-
сторе, помоћне раднице,
раднице за прављење сен-
двича и палачинки. Иску-
ство није потребно.
(311276)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу „Аполо”.
Контакт: Иванка, 063/217-
464. (ф)

ПОТРЕБНИ радници за
реализацију послова
уградње телекомуникаци-
оних услуга (оптички ка-
блови) са или без иску-
ства, предност Б категори-
ја. 069/589-56-91,
065/333-13-59 (ф)

ПОТРЕБАН радник у ауто-
перионици. Тел. 064/646-
66-10. (ф)

ПОТРЕБНИ радници у ро-
штиљџиници „Код Тому
Лесковчанина” - роштиљ
мајстор, помоћници. Тел.
065/900-50-08. (311906)

ПИЦЕРИЈА „Пет плус” тра-
жи радника/радницу.
062/353-413. (311885)

РЕСТОРАН „Ударник” рас-

писује конкурс за следећа

радна места: кувар, по-

моћни кувар, конобар,

шанкер. CV можете посла-

ти на emial: 2013udarm -

nik@g mail.com или позва-

ти на тел. 063/748-59-53,

Роберт. (2311765)

РЕСТОРАН „Трешњица”.

Тел. 064/361-02-63. По-

требан пица мајстор са

или без искуства. (311769)

ПОТРЕБНА маркетинг

особа у мобилним видео

играма и на социјалним

мрежама. Рад од куће.

060/300-959. (311775)

DOO SI LEX Панчево, тра-

жи раднике за рад у про-

изводњи. Заинтресовани

да се јаве на тел. 063/103-

22-07 или Боре Шипоша

9-б, Панчево. (311858)

ПРИВАТНОЈ фирми по-

требни КВ електричари и

приправник. Пријава, хра-

на и пут обезбеђен.

065/847-00-95. (311850)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
са грејањем, 28 квм, дво-
ришна. 065/865-66-70.
(311856)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Панчева, преко пута глав-
не Аутобуске станице.
063/817-94-46. 
(311165)

ПРОДАЈЕМ стамбено по-
словни простор, 59,21
квм, Содара. 063/320-588.
(311763)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм, у
Панчеву, др. Жарка Фога-
раша. 064/866-22-70.
(311841)

ИЗДАЈЕМ – продајем ло-
кал 17квм, у тржном цен-
тру Трубач, II спрат,
50/8.000 евра фиксно.
063/850-02-66. 
(311848) 

СТАН трособан у кући, на-

мештен, празан, двори-

ште, грејање плин, Котеж.

061/225-16-43. (311857)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 43

квм на Тесли. 371-543. (311730)

ИЗДАЈЕМ опремљен дво-

ришни стан 37 квм, код

пијаце на Тесли, улица

Граничарска, ТА пећ и пећ

на дрва, кабловска. 150

евра. 064/561-56-26.

(311892)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан код аутобуске

станице, ТА, кабловска,

депозит. 063/742-14-27.

(311764)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен стан у центру од

15.01. 40 квм. 065/344-85-

77. (311727)

ИЗДАЈЕМ намештен, дво-

собан стан на Стрелишту,

200 евра + режије, депо-

зит обавезан. 069/405-40-

66. (311760)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (311802)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру, Тесла, ЦГ, на дуже.

064/137-63-19. (311809)

ИЗДАЈЕМ собу са зајед-

ничком употребом кухиње

и купатила. 060/031-07-

26. (311785)

ИЗДАЈЕМ лепо намештен,

мањи, двособан стан на

Стрелишту код диспанзе-

ра, одлично, ЦГ, 3. спрат,

лифт, интерфон, тераса,

клима, бела техника.

064/344-74-10 (СМС)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан, ужи центар.

063/810-92-39. (311880)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен

стан, 55 квм, на Тесли,

преко пута Авив парка.

064/217-50-19. (311784)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај.

063/502-211. (311861)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан, приземље, цен-

тар, грејање на гас.

063/311-369. (311726)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан, централно грејање,

Маргита. 064/171-26-69.

(311733)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан у центру. Зва-

ти после 12 сати. 062/858-

40-08. (311891)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших

услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању

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

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18,

31/19, 37/19-др.закон, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНОГ

ПРИКЉУЧКА на к.п.топ.бр.23/3, 23/4, 23/5, 24/1,

24/2 и 24/3 КО Панчево, на државни пут II реда

број 130 Панчево-Јабука на к.п.топ. бр. 8002/10 КО

Панчево, израђен од стране Института за грађеви-

нарство „ИГ” ДОО Бања Лука (огранак у Београ-

ду), Косовска 17, Београд, за инвеститорa „Stahl

Bau Munchen“ ДОО, Панчево.

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 Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 21. 01.

2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, 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. 

Специјализованој продавници медицинске опреме

потребна медицинска сестра са завршеном меди-

цинском школом и три године радног искуства у стру-

ци. Радно време осам сати. 060/099-44-84. Панчево. 

(5/311800)

Na osnovu rešenja Službe za katastar nepokretnosti

Pančevo od 8.7.2021. godine br. 952-02-13-111-

43957/2020, a u skladu sa članom 35. Zakona o hipo-

teci („Sl. glasnik RS”, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 –

odluka US i 83/2015) Sberbank Srbija a.d. Beograd,

Bulevar Mihajla Pupina 165G (ranije Volksbank a.d.

Beograd)

OGLAŠAVA

PRVU AUKCIJSKU PRODAJU

1. dvosoban stan na četvrtom spratu, br. posebnog
dela 18, evidencijski broj 18, korisne površine
54m2, u ulici Joakima Vujića, broj ulaza 25, u stam-
benoj zgradi za kolektivno stanovanje st-87, br. obj-
ekta 1, u ulici Joakima Vujića, kućni broj 25, na kat.
parceli br. 16121, opisan u listu nepokretnosti br.
15248 КО Pančevo.

2. Gore navedenu nepokretnost prodaje hipotekarni

poverilac Sberbank Srbija a.d. Beograd iz Beograda,

Bulevar Mihajla Pupina 165G.

3. Zainteresovana lica se mogu javiti direktno hipote-

karnom poveriocu Sberbank Srbija a.d. Beograd iz

Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 165G, na tel: +381

64 83 53 132 i +381 21 3000 801 ili putem email-a :

workout@sberbank.rs

4. Početna cena na aukcijskoj prodaji iznosi 43.740

evra (slovima: četrdesettrihiljadesedamstočetrdeset

evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu

NBS na dan prodaje.

5. Aukcijska prodaja održaće se dana 18. 2. 2022. godi-

ne u 12 sati u prostorijama Sberbank Srbija a.d. Beograd

u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 165G, mezanin.

6. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja

izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne ce-

ne navedene pod tačkom 4. ovog oglasa u iznosu od

4.374 evra (slovima: četrihiljadetristasedamdesetčetri

evra) po srednjem kursu NBS na dan uplate i to na

tekući račun koji se vodi kod Sberbank Srbija a.d. Beo-

grad, br. 285-1501100000256-97, poziv na broj

4370054 + matični broj uplatioca.

6.1. Rok za uplatu depozita je 17. 2. 2022. godine. 

6.2. Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozi-

ta, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj

depozita u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu

status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, dok se

ne okonča postupak kupoprodaje.

6.3. Svim zainteresovanim licima koji na aukciji nisu

stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača,

depozit će se vratiti u roku od 3 dana od dana

održavanja aukcije.

6.4. Registracija učesnika počinje 30 minuta pre

početka javnog nadmetanja i završava se 10 minu-

ta pre početka javnog nadmetanja na navedenoj

adresi.

6.5. Licitacioni korak se utvrđuje u iznosu od 300 evra

(slovima: trista evra).

6.6. Razgledanje imovine će se obaviti 14. 2. 2022. go-

dine u 12 sato na licu mesta.

6.7. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava kod

javnog beležnika najkasnije u roku od petnaest da-

na od dana održavanja aukcijske prodaje, do kada

se kupac obavezuje da isplati preostali iznos kupo-

prodajne cene u celosti. 

6.8. Prodaja navedenog objekta vrši se u viđenom

stanju bez prava na reklamaciju. Porez na promet,

takse i ostale troškove vezane za prenos apsolut-

nih prava snosi kupac.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планира-

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

исправка, 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, 09/2020 и 52/21) 

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

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцелама топ.бр.3249 и 3250 КО Панчево,

за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбени

објекат, спратности По+Вп+3+Пс са 17стамбених

јединица, кроз реконструкцију и доградњу по-

стојеће породичне стамбене зграде спратности

По+Вп+1+Пс и Објекат 2- породични стамбени

објекат П+1 са једном стамбеном јединицом, у Ул.

Моше Пијаде бр. 74, Панчево, израђен од стране

бироа „Панурбис”, Панчево, за инвеститорa Пет-

ровић Дејана из Панчева.

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, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 21. 01. 2022. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,

за време трајања јавне презентације, у писаном

облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-

ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-

муналне послове, путем писарнице Градске упра-

ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,

Панчево. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ПАНТРНСПОРТ” ДОО 

расисује

КОНКУРС

за радно место: ВОЗАЧ АУТОБУСА

Пријаве слати на email: office@pantransport.rs

ЦЕНТРАЛА 301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Наши драги родитељи

БОШКО и ЉУБИНКА

ЋОЈБАШИЋ

напустили су нас 3. јануара 2022. године.

Почивајте у миру.

Поносне и захвалне ћерке са породицама

(53/311773)

БОРИСЛАВ

ДЕСПИНИЋ

Последњи поздрав

куму Бобану

од МИХАИЛА

и РУЖИЦЕ

са породицом

(58/311780)

Наша вољена

ВАСИЉКА ЂУРЂЕВИЋ
1943–2022.

је 10. јануара 2022. изгубила храбру битку са тешком бо-

лешћу.

Сахрана ће се одржати на Новом гробљу у Панчеву, 14. ја-

нуара 2022. у 13 сати.

Деца са породицама

(72/311795)

Драга наша Кека опраштамо се од тебе, али у

нашим срцима остајеш.

Волимо те.

Породице КОВАЧ и КОЈОВИЋ

(109/311840)

СПОМЕНКА

ПАНДУРОВ

Добру учитељицу

и колегиницу

памтиће пензионери

ОШ „Исидора

Секулић”

(22/311738)

После дуге и тешке болести преминула је наша

НАТАША РАЦИЋ
1970–2022.

Наша вољена преминула је 11. јануара, али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ЖЕЉКО и синови БОЈАН и ВАЛЕНТИНО

(144/311896)

МАРИЈА НИНИЋ
1988–2022.

Наша вољена преминула је 5. јануара, с љубављу

чуваћемо успомену на тебе.

Породица НИНИЋ

(111/311843)

Драгој

МАРИЈИ

НИНИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица

МЛАДЕНОВИЋ
(112/311843)

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

064/564-24-47
(4/311557)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замене од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (311644)

ЧИСТИМ таване, подруме,

шупе, гараже, комплет

услуге са превозом и рад-

ницима. 061/322-04-94.

(311575)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правци постојећих, замена

нових котлића, бојлера,

батерија, одгушења.

064/317-03-56. (311609)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шења, поправци бојлера,

батерија, котлића, замена

одмах, повољно. 064/435-

64-29. (311609)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање, купатила, санита-

рије, славине, поправке,

одгушење, канализације.

061/193-00-09. (311689)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (311903)

ПРЕВОЗ комбијем по гра-

ду и околини, повољно.

061/666-65-25. (311665)

КЕРАМИЧАР, гипсар, ке-

рамика купатила, спуште-

ни плафони, глетовање,

кречење. Мића, 062/145-

59-21. (311581)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе,

шпорете, бојлере и осталу

белу технику поправљамо

са гаранцијом. „Фриготех-

ник”. 064/122-68-05.

(311668)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, табле, бојлере, ТА

пећи и остале ел. Инстала-

ције. 060/521-93-40.

(311581)

КЛИМЕ, монтажа, сервис,

антибактеријско прање.

Фриго Матић, 060/521-93-

40 (311882)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор

Александар. 064/157-20-

03. (311593)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја.  302-820,

064/129-63-79. (311695)

ПРЕВОЗИМ кипером по-

вољно: ризлу, грађевински

материјал, огрев, утовар,

одвоз шута. 064/354.69-

94, 063/754-02-72,

013/344-645. (311657)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67. Владимир.

(311565)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (311669)

ВРШИМО све водоинста-

латерске услуге: ренови-

рање старих и израда но-

вих купатила - замена бој-

лера, вентила, умиваони-

ка, ве-це шоља,  машинско

отпушавање позовите и

уверите се у квалитет рада

вас водоинсталатер.

061/632-38-32 (СМС)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ
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Последњи поздрав

СВЕТОЗАР РАИЧИЋ
1952–2022.

Ожалошћени: супруга ЈУЛКИЦА, 

ћерка ИРЕНА и син БОГДАН са породицом

(56/311777)

С великом тугом у срцу растајемо се са нашим драгим и

вољеним

ЖИВОЈИНОМ СТЕВАНОВИЋЕМ
1952–2022.

Хвала ти на љубави коју си нам пружао.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Почивај у миру.

Ожалошћени: супруга МИЛИЦА и ћерка БРАНКА

са породицом

(32/311750)

Жиле мој,

кренуо си на пут.

Остављаш много

успомена, смеха

и по коју сузу док

постојим.

ТИЛИЈА

(33/311750)

Последњи поздрав најбољем другу

БЛАГОЈИ

СТАМЕНКОВСКОМ
1941–2022.

Почивај у миру.

ЦЕТКО и СПИРА са породицама

(8/311721)

Последњи поздрав драгом куму

БЛАГОЈЕ СТАМЕНКОВСКИ

АНА, МИРОСЛАВА и ЈЕЛЕНА

(30/311748)

Обавештавамо родибну и пријатеље да је 9. јануара 2022. године

преминуо наш вољени

БЛАГОЈЕ СТАМЕНКОВСКИ
1941–2022.

Нека те анђели чувају а успомену на тебе чуваће супруга ДАРА

и ћерке ЛИДИЈА и АНИТА са породицама

(78/311805)

Последњи поздрав нашем драгом Милету

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
1937–2022.

Супруга ВАСИЛКА, синови ЗОРАН

и АЛЕКСАНДАР , унуци ЛУКА, МАТЕЈ, 

КРСТАН и МИЛУН и снаха ДРАГАНА

(39/311757)

Последњи поздрав чика

Милету

МИЛАН

ЈОВАНОВИЋ
1937–2022.

Захвални и неизмерно

тужни: ЗОРИЦА, ИВАН и

СЛАВКО ЏИВЏАНОВСКИ
(100/311832)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНУ ЈОВАНОВИЋУ
Живот је тренутак, а сећања вечна.

Почивај у миру.
МЕЛАНИЈА

(116/311851)

Последњи поздрав во-
љеном брату Благоји

БЛАГОЈЕ

СТАМЕНКОВСКИ
1941-2022.

од сестре МИЛКЕ
са породицом

Увек ћемо те чувати у
срцу

(133/311875)

Последњи поздрав дра-
гом брату Благоји

БЛАГОЈЕ

СТАМЕНКОВСКИ
1941-2022.

од сестре ОЛГЕ
са породицом.

Твој ведар лик вечно ће
остати у нашим срцима

(134/311876)

Последњи поздрав дра-
гом брату Благоји

БЛАГОЈЕ

СТАМЕНКОВСКИ
1941-2022.

од сестре ЛЕНКЕ
са породицом.

Увек ћеш живети у на-
шим срцима

(135/311877)

Последњи поздрав нашој најдражој мајци, баки и прабаки

РУМЕНИ ЛЕСКАРОСКИ
28. VI II 1928 – 10. I 2022.

Сахрана ће се обавити 14. јануара 2022. године, у 12 сати, на Ка-

толичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, зет ГРУЈИЦА, унуке ВИОЛЕТА и

ГАБРИЈЕЛА, зет ВЛАДА и праунуци ПЕТАР и ТОДОР

(128/311868)

Последњи поздрав нашој најдражој мајци, баки и прабаки

РУМЕНИ ЛЕСКАРОСКИ
28. VI II 1928 – 10. I 2022.

Сахрана ће се обавити 14. јануара 2022, у 12 сати, на Католичком

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: син ДЕЈАН, унуци ФИЛИП и НЕНАД, снаје ЈЕЛЕНА

и МАРИЈА и праунуци РЕЉА и СТАША

(129/311868)

Последњи поздрав мами

МИЉКОВ ЋИРИЋ ВЕРА
1949–2022.

од синова ДАМИРА и ИВАНА

са породицом

(88/311814)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

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

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ИВИЦИ

од СЛАВЕЖ

Ивенцек, умро си од туге за нашим јединцем када се разболео.

Нађи га и чувај.

Будите заједно у рају. Нека вас анђели чувају.

Почивај у миру.

(10/311723)

Ни слутили нисмо да ћемо уместо новогодишње че-

ститке бирати речи да се опростимо од тебе, драги наш

Бели

Памтићемо те по врлинама које красе ретке људе, пре

свега доброг срца и нежне душе, која сада светли не-

где међу звездама.

Твоји тенисери...

ДАЦА и ДАЧА, СНЕЖА и ПЕЦА, ИВАНКА и КУТКО,

МИЛА и ЧЕДА, ГОЦА и ЗЛАЈА и ВЕСНА и ВЛАДА
(50/ф)

Последњи поздрав пријатељу

Бели, почивај у миру, нека те анђели чувају.

ДРАГОМИР и МЛАДЕН ВУКОВИЋ

са породицом

(44/311766)

Последњи поздрав

МИШКУ
Прерано и изненада смо морале да ти изговоримо ово
последње и најтеже збогом...
Нећемо те заборавити... СУЛЕ и ВИШЊА

(42/311761)

Последњи поздрав брату и братанцу

ИВАН ВЛАДИМИР

РАКИЏИЋ РАКИЏИЋ

Заувек с нама у сећању.

Брат и стриц БРАЦА, МИРА, ИГОР, АНЕТА, АНДРЕЈА и ЛУКА

(54/311774)

Са неверицом и тугом
смо примили вест да
нас је изненада напу-
стио

ВЛАДИМИР

РАКИЏИЋ

БЕЛИ
Човек посебан, мирне и
благе нарави и душе
племените.
Неми пред овом траге-
дијом, шаљемо молитве
утехе породици.

НИКА, НИКОЛА, 

БОГОСАВ и ДЕЈАН

ПЕРИЋ

(52/ф)

Мој

МИЛАНЕ

Оставио си нас са болом у срцу, тугом у души.

Ујка и ујна
(66/311789)

Последњи поздрав вољеним кумовима

ИВИЦИ МИШКУ

Живите са анђелима а у нашим срцима вечно.

Кумови: ВАСА, ЉУБИЦА, ЗОРАН и СНЕЖА

(89/311815)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

РАКИЏИЋУ МИШКУ

од породице СТЕВАНОВИЋ

(93/311820)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ РАКИЏИЋУ

БЕЛОМ

(98/ф)
                                       Фудбалски клуб „Железничар”

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

РАКИЏИЋУ
од породице РУНИЋ

(117/311853)

Последњи поздрав нашем пријатељу

ВЛАДИМИРУ РАКИЏИЋУ

БЕЛОМ

МИКША, ПАРОЈКО, СИМА, БОГАВАЦ,

ЗДРАВКО, ШУЛЕ и БАГЕР

(136/311878)

27. децембра 2021. умрла је наша драга

ТРИВУНА БАЛАБАН
1950–2021.

Ништа није и неће бити исто...

Супруг СПАСАН, ћерка БЛАЖЕНА, 

син ПРЕДРАГ, унуци СТЕФАН, АНДРЕЈ

и СЕРГЕЈ, снаја МАРИЈА и зет ЗОРАН

(6/311718)

Моја мама, увек насмејана, наша бака и

ташта

ОБРЕНИЈА СЕКУЛИЋ

заувек је склопила своје очи, 4. јануара

ове године и сигурно је већ стигла међу

анђеле.

Ћерка ДРАГИЦА, унуци ИГОР

и ДАНИЈЕЛА и зет ДОРУ

(29/311747)

ОБРЕНИЈА СЕКУЛИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица СЕКУЛИЋ

(28/311746)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Крајем године прераних смрти, напустила

нас је драга другарица

РАНКА НАЈДАНОВИЋ
рођ. Обрадовић

С љубављу и тугом

Генерација Гимназије 1957-1961.

(64/311787)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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МИШКУ

од маме.

Сине мој, јединцу мој, ти си ми сине све на свету. Ти си мој

понос, моја срећа, моја душа, моје све.

Мама те много воли, увек ћеш бити у мом срцу.

Нека те анђели чувају, почивај у миру.

(11/311723)

БЕЛИ

Са поносом ћемо чувати сећање на тебе.

БРАЈА, САЛЕ, НИКОЛА, ДУЛЕ ЗЕНИТ, РУБИ НЕША. ПЕЦА, ЗОКИ,

ДУЛЕ РАДОМИРОВИЋ, ДАРКО, БОЖА, ЖИЛЕ, ПЕЂА, СРБА, ИГОР

и ФИЦА

(12/311724)

БЕЛИ

Драги наш Бели, хвала ти за лепе тренутке, за

твој ведар дух, за бригу и пажњу којом си нас

обасипао. Био си наш искрен пријатељ. Живе-

ћеш заувек у нашим срцима.

ТИЈАНА, МИЛИЦА и САЛЕ

(13/311726)

Последњи поздрав комшији

МИШКУ

Остаћеш у нашим мислима и срцима.

Твоје комшије: РАДОИЧИЋ, 

ИЛИЈЕВИЋ и БУКУР

(27/311745)

Бели, живео си за наш клуб.

Никада те нећемо заборавити.

Тениски клуб „Динамо”

(45/311766)

Последњи поздрав нашем драгом Мишку

ВЛАДИМИР РАКИЏИЋ
1982–2021.

Требали смо проживети још много лепих искустава, али то

се, нажалост, није десило. Срећом, сећања имају исцелитељ-

ску способност и на сваком следећем окупљању славићемо

живот и ти ћеш бити ту уз нас. Почивај у миру.

Твоји пријатељи из одељења IV-8 

заједно са разредним Јанком Марковићем

(86/311812)

Драги наш друже, куме и пријатељу

ВЛАДИМИР РАКИЏИЋ

Тужан је овај последњи поздрав којим се опраштамо од тебе. 

Твој осмех, велико срце, племенита душа остаће у нашем сећању

заувек.

Хвала ти за све.

Почивај у миру.

РУНИЋ, ЧИКАРА, ШИЈАН, ОБРЕН, БОРИС, 

БОКИ, МАРЕ, МИРКО и МАРКОВИЋ

(94/311820)

Мишко,

много тога нас је че-

кало, прерано си

отишао. Док је нас,

живећеш и ти.

Чувамо те од забора-

ва.

НИКОЛА, МИЛИЦА

и ХЕЛЕНА

(141/311889)

Последњи поздрав

БЕЛОМ

СИМА, ПАРОЈ, ГРБИЋ, ЧОЛЕ, ДУЛЕ, ЧКОЊА, 

МИХАЈЛОВИЋ, ПАКИ, БУЗДА, СТОЛЕ, ТОДОР, ГРУЈА,

ПРАЖА, РИСТИЋ, ЈОЦА, ДРАЖА, ЋУК, ПАЈА, 

СРЕТА и ШОНЕ

(145/311898)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Тужна срца јављамо да је наш драги

РАДЕ ВРАЊЕШ ДИКА
1957–2022.

преминуо 6. јануара 2022. у 65. години.

Ожалошћена супруга ВИДА са породицом

и комшије

(19/311735)

Последњи поздрав

брату

РАДЕТУ

од брата СТАНКА

са породицом

(20/311736)

Последњи поздрав

брату

РАДЕТУ

од сестре НЕЂЕ

и зета НИКОЛЕ

са синовима

(21/311736)

Последњи поздрав сину
наше комшинице Јо-
ванке

ЉУБИШИ

ЖУГИЋУ

од комшија: 

ГОЛУБОВИЋ, ИГЊА,

РОГИЋ и СЛАВИЦЕ

ВИНКОВИЋ
(90/311817)

2. јануара 2022.  преминуо је, у 68. години, наш драги и вољени син, супруг

и отац

ЉУБИША ЖУГИЋ
1954–2022.

Хвала ти за све што си нам био, по добром ћемо те памтити и са поносом

спомињати. Почивај у миру.

Сахрана је обављена 5. јануара на Новом православном гробљу у Панчеву.

Неизмерно те воле: мајка ЈОВАНКА, супруга ДРАГИЦА и ћерка НАТАША

Породице ЖУГИЋ и ЈОВАНОВИЋ

(104/311836)

Последњи поздрав драгом и вољеном брату

ЉУБИШИ ЖУГИЋУ

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твоји ТРИФУНОВИЋИ: сестра ЈАСМИНА, зет МИЛАН, 

сестрићи БОЈАН и ЗОРАН са својим породицама

(105/311836)

Последњи поздрав

драгом куму

ЉУБИШИ

од кумова

КРСТЕВСКИ

и ПЕРОВИЋ

(102/311834)

Последњи поздрав

брату

РАДЕТУ

ВРАЊЕШУ

Сестра МИЛКА

и брат МИЛЕ

са породицама

(123/311863)

Драгом оцу, свекру и

деди

ЖИВОЈИНУ

ЦВЕТАНОВИЋУ
1934–2021.

Син БРАТИСЛАВ, 

снаја СНЕЖАНА

и унука МИРЈАНА
(147/311899)

Последњи поздрав вољеном оцу и тасту

НЕДЕЉКУ ГОЈКОВИЋУ

Ћерка ЗОРИЦА и зет ПЕЦА

(80/311807)

Последњи поздрав вољеном оцу и тасту

НЕДЕЉКУ ГОЈКОВИЋУ

Ћерка СНЕЖАНА и зет МИЋА

(81/311807)

Последњи поздрав вољеном деди

НЕДЕЉКУ ГОЈКОВИЋУ

од ВЛАДЕ и МАРИЈАНЕ са породицом

(82/311807)

Последњи поздрав вољеном деди

НЕДЕЉКУ ГОЈКОВИЋУ

Унуке АНА, БИЉАНА и ЉИЉАНА са породицом

(83/311807)

После дуге и тешке болести преминуо је наш

РАТКО СТЕФАНОВ
1944–2022.

Наш вољени је преминуо 3. јануара, али ће заувек живети у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруга АНКА и синови са породицама

(87/311813)

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

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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КОВИЉКА БУНДЕВИЋ
1941–2022.

Последњи поздрав од брата ДУШАНА, 

сестре МИРЈАНЕ, братанца ЛАЗАРА

и братанице ЈЕЛИЦЕ са породицом.

Никад те нећемо заборавити.

(7/311720)

др стом. МАРА МАЈА ЖУТИЋ

ТОПАЛОВИЋ
1944–2021.

Син ДЕЈАН

(9/311722)

28. децембра преминула је наша Маја

МАРА ТОПАЛОВИЋ

Почивај у миру.

Твоја јетрва ЗАГА, ДРАГАНА с породицом

и остала породица ТОПАЛОВИЋ

(31/311749)

3. јануара 2022, у 89. години, преминуо је

наш отац и деда

РОБЕРТ СЕНЕШИ
1933–2022.

Сахрана је обављена 5. јануара 2022. годи-

не на Католичком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синови АЛЕКСАНДАР

и РОБЕРТ, унуци ВАЊА, МАТЕЈА, 

унука НИКОЛИНА, снаја ТАТЈАНА

и остала родбина

(35/311752)

Последњи поздрав

РОБИЈУ

великом тренеру и

човеку великог

срца.

ГИЗУШКА

(23/311741)

4. јануара 2022. године напустио нас је наш во-

љени

ЂУРА БОРКА
рођ. 1959.

из Омољице

Никада га неће заборавити супруга ДРАГИЊА,

шурак МИЛОШ, његова СЕЈКА као и многобројне

комшије и пријатељи
(48/311772)

Последњи поздрав

ЂУРИ БОРКА

од комшије БОБАНА

БЛАЖИЋА

са породицом и

ЈАСМИНЕ ПАВЛОВ

са породицом

(49/311772)

Последњи поздрав
драгом

ЂУРИ БОРКА

БОЈАНА БОРКА

(63/311786)
са породицом

Са тугом се опраштамо од наше драге школске другарице која је

преминула 28. децембра 2021. године

МАРА ЖУТИЋ ТОПАЛОВИЋ
доктор стоматолог

Њене школске другарице и другови из разреда IV-3 Гимназије

„Урош Предић”, генерација 1958–62.

МИЛИЦА, БОЈАНА, ГОРДАНА Р., ГОРДАНА М., МИРА, 

РАТИСЛАВА, АНГЕЛИНА, НАТАЛИЈА, НЕБОЈША, 

МИОМИР, СТЕВАН и РАНКО

(99/311831)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СЕНЕШИ

РОБЕРТУ

Породица

РАДАНОВ

(110/311842)

Заувек у нашим срцима, највољенији

СЛОБОДАН РАДЕВИЋ

Ћерке МАЈА и АНИТА са породицом

и МАРИЈА РАДЕВИЋ

(142/311833)

Последњи поздрав драгом куму

СЛОБОДАНУ РАДЕВИЋУ

од породице ЗОРИЋ

(137/311883)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ РАДЕВИЋУ

од другова са Тесле: ЗОРАН, ЈОЛЕ, СТОЈКЕ, ПЕРА

ЗЕМУНАЦ, ЧЕСМЕН, ТРАЈАН и ЗОРИЋ
(138/311884)

СЛОБОДАН РАДЕВИЋ

Вечерас ћу као месечев зрак стићи до тебе ти-

хо кроз мрак.

Донећу пољубац на образ твој, лепо ми спавај

анђеле мој.
ГОЦА БОБАНОВА

(154/311910)

Последњи поздрав

нашој

ДРАГИЦИ

ПЕТРОЊЕВ

од ујне МИЛЕСЕ, 

сестре ЛЕПЕ

и брата НИКИЦЕ

са породицама

(124/311865)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
30. децембра, у 79. години, трагично преминула наша
вољена

ДРАГИЦА ПЕТРОЊЕВ
1943–2021.

Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима. Нека те
анђели чувају.

Воле те заувек: ћерка СНЕЖАНА, син НЕБОЈША, 
зет САША, снаја МАРИНА, унуци ДЕЈАН, ЈЕЛЕНА

и СТЕФАН, ТИЈАНА и БОЈАНА

(155/и)

Драгом оцу, деди и прадеди

ЖИВОЈИНУ ЦВЕТАНОВИЋУ
Син ЈОВИЦА, унука БИЉАНА, зет ЛАЗАР, унук

ВЛАДИМИР, снаја АНЂЕЛКА и праунуке АНАСТАСИЈА

и АНЂЕЛИЈА
(146/311899)

Последњи поздрав

КОВИЉКИ БУНДЕВИЋ

Тетки Коки од братанице ЛЕЛЕ са породицом

(41/311759)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Прође година...

СТАНИМИР

МАРЈАНОВИЋ

ЦАНЕ
Заувек ће бити у нашим
срцима.

Браћа МИЛАН, 
АЛЕКСАНДАР и

ДУШАН са породицама
(71/311794)

МИРЈАНА Бисак МАНОЈЛОВ

14. јануара 2022. навршава се десет година од смрти

моје мајке која никада неће изаћи из мог срца.

Син МИЛАН са породицом

(74/311797)

Прошла је година откако није са нама

ЂУРЂЕВКА КНЕЖЕВИЋ

Време пролази а љубав и сећање на тебе ни-

кад неће.

Ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

(125/311866)

Прошла је година како није са нама

ЂУРЂЕВКА КНЕЖЕВИЋ

Драга мајко, пуно нам недостајеш свима.

Твоја ћерка ДУШИЦА са породицом

(126/311866)

Прошло је шест месеци
откако није са нама наш
драги

ИЛИЈА

МИЛЕНКОВИЋ

ЧИЧА
Недостајеш нам.

Породице МИЛЕНКО-
ВИЋ и КЕЦМАН

(127/311867)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА ГРНЧАРСКИ
15. IV 1953 – 11. I 1997.

У нашим си срцима.

Твоји најмилији

(130/311870)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Прошло је пет година откада ниси са нама

ДУШАНКА АВРАМОВИЋ
1933–2017.

Породице МАРЧЕТИЋ и АВРАМОВИЋ

(139/311886)

Двогодишњи помен

ЗОРАНУ

СТОЈКОВИЋУ
порезнику

од комшија

и другара ПЕКЦА

и СМЕДЕРЕВЦА

(148/311900)

СЕЋАЊЕ

ПУРИЋ

БУДИМИР МИЛЕНА
2012–2022.

Ћерка НАДИЦА и син ДРАГАН са породицама

(151/311907)

15. јануара навршава се

десет година од смрти

ВЛАСТИМИРА

МЛАДЕНОВИЋА
2012–2022.

Ожалошћени: супруга
БАРБАРА, ћерка ВЕРА,

унук ДАРКО
и унука БИЉАНА

(152/311908)

Последњи поздрав мајци, свекрви и баки

МИЛКИ КНЕЖЕВИЋ
1937–2022.

Путуј са анђелима мама.

Одмори се од животних борби које си имала. Надамо се да те тамо

ништа не боли.

Твоји синови: МИРКО, МАРИНКО и ЗДРАВКО, 

снаје МИЛЕНА, МИРА и РАДА и унук НИКОЛА

(85/311811)

Последњи поздрав

МИЛКИ КНЕЖЕВИЋ

од колектива СТР „Јелена 2”

(92/311819)

Последњи поздрав нашем воље-
ном

ЗОРАНУ
МАТИЋУ

1968–2021.
Изненада нас је напустио 7. јану-
ара 2022, у 54. години.
Сахрана је обављена 10. јануара
2022, на Новом гробљу у Панчеву.
С вечном љубављу заувек ће
остати у нашим срцима.
Син ИВАН, супруга ЉИЉАНА и
породице МАРКОВ и ПЕТРОВИЋ

(51/ф)

Последњи поздрав колеги

ЗОРАНУ МАТИЋУ

Адвокати Панчева

(115/ф)

Последњи поздрав брату

ЗОРАНУ МАТИЋУ
Заувек ћеш остати у нама.

ГОРАН са породицом
(153/31909)

5. јануара 2022. године преминула је наша

драга

РАДА ЂОРЂЕВИЋ

Хвала на свим годинама подршке и љубави,

путуј са анђелима.

Унука МАЈА са породицом

(149/и)

Последњи поздрав драгој баки

РАДИ ЂОРЂЕВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима, нека те ан-

ђели чувају.

Унук АЛЕКСАНДАР са породицом

(150/и)

Преминуо је драги

супруг, отац и деда

СОЛОМУН

САВА
1940–2022.

Ожалошћени: супру-

га ВЕСЕЛКА, ћерке

МАЈА и ИВАНА, зето-

ви НЕНАД и ЗОРАН,

унуке ЛАРА и АНА,

унуци ФИЛИП и ЛА-

ЗАР и остала много-

бројна родбина

(131/311872)

Последњи поздрав

комшији

САВИ

СОЛОМУНУ

Станари у Стевана

Шупљикца 155

(132/311873)

Последњи поздрав драгом колеги

САВИ СОЛОМУНУ

Сећаћемо га се по поштењу, раду и знању које је

било за пример.

Колеге из Службе процес ХИП

„Развој и инжењеринга”

(140/311888)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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ВЛАДИМИР

РУДИНАЦ
16. I 2017 – 16. I 2022.

Дани пролазе а пра-

знина сваким даном

већа.

Твоја породица

(79/311806)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО

ШУТА
2005–2022.

Никада те нећемо за-

боравити.

Твоји најмилији
(14/311728)

8. јануара навршава-

ју се три године на-

шем вољеном

АЛЕКСАНДРУ

Његови најмилији

(69/311792)

17. јануара 2022. на-

вршава се пет година

БРАНЕ

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Време пролази, туга

и бол за тобом остају

вечно.

Твоји најмилији
(70/311793)

МИЛОРАД РОГИЋ
14. X 1939 – 6. XII 2021.

14. јануара навршава се четрдесет дана.

Помен ће се одржати на Новом гробљу, у

10.30.

Његови најмилији

(101/311833)

Последњи поздрав брату

РАДИ

Драги брате, почивај у миру, нека те анђели чу-

вају, а ми ћемо те чувати у нашим срцима од

заборава.

Твоја сестра НЕНА, зет НИКО и сестрић НЕШО

(103/311835)

Прошло је четрдесет тужних дана откако нас је

напустио наш драги

МИЛЕНКО ТАРЛАЋ

Драги наш ујко, много нам недостајеш.

Успомену на тебе чува и много те воли породица

твоје покојне сестре Мери: МАРИЈА и МИЛОШ

са породицама и зет МИШО

(106/311837)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА

САВИЋ
12. I 2014 – 12. I 2022.

Прошло је осам ту-

жних година без тебе.

Твоји најмилији
(107/311838)

11. I 2002 – 11. I 2022.

ВАСА

ЖИВУЉ

Заувек у нашим

срцима.

(108/311839)

Вољеној кеки

РАДА ДАБИЋ
рођ. Вицановић

Време пролази, бол, туга и сећања остају.

Чика ЖИКА ВИЦАНОВИЋ са породицом

(65/311788)

15. јануара 2022. навршавају се четири годи-

не откако није са нама наша вољена

РОСЕ МИЛОШЕВ

С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(84/3111810)

Прошла је педесет једна година откад није са нама

ВАСА ПЕТРОВИЋ
9. I 1971 – 9. I 2022.

из Старчева

(91/311818)
                                                 Син СТЕВАН са породицом

СЕЋАЊЕ

Прошло је осам година од смрти моје миле

БОЖАНЕ ПАНИЋ
Заувек си у моме срцу.

МЛАДЕНКА
(62/311784)

15. јануара 2022. године прошло је тужних годину дана

ДУКАДИНКА ТОМИЋ
Срећни смо што си била део наших живота. Празнина
је велика, али је љубав вечна.

(77/311805)
                                        Син СЛОБОДАН са породицом

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002 – 17. I 2022.

Поносни смо што си био и остаћеш део наших живота.

Празнина је неутешна али љубав у срцу је вечна.

Твоја породица

(114/311846)

У суботу, 15. јануара обележићемо десетогодишњи и шестомесечни помен

нашима

ТОМИЋ

ЉУБИНКА СПАСА

Ваши најмилији

(121/311859)

Наши драги родитељи, бака и дека

ИВАН БРАНИСЛАВА

ЛАЛИЋ ЛАЛИЋ
5. I 2016 – 5. I 2022. 12. I 2021 – 12. I 2022.

Сећање не бледи, успомене остају.

СНЕШКА, ГОГА и НЕНА

(119/311855)

БРАНИСЛАВА

ЛАЛИЋ
рођ. Влајић

12. I 2021 – 12. I 2022.

Успомене на сестру

чува брат ЈОВА

из Долова

(120/311855)

13. јануара 2022. навршило се три године откако

нас је напустио наш драаги

БОРИСАВ САВИЋ
1947–2019.

Заувек у нашим срцима и сећању.

Ћерка ЈАСМИНА и син ПЕТАР са породицом

(122/311862)

У среду, 19. јануара

2022, у 11 сати, на

Старом православ-

ном гробљу, даваће-

мо четрдесетодневни

помен нашем драгом

МИОМИРУ

ФИЛИПОВИЋУ
1975–2021.

Његови најмилији

(143/311895)
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СЕЋАЊЕ

МОРАР

ДУШАН СПАСЕНИЈА
1952–2005. 1957–2011.

Време пролази али неке ствари заувек остају.
Ви као део нас... У сваком тренутку...
Ту сте... Хвала вам на свему...

С љубављу и поштовањем:  син НЕГОСЛАВ, 
ћерка ИВАНА, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА

(5/311716)

Прошло је годину дана од смрти моје нај-

драже сестре

ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВСКИ
1954–2022.

Сестро моја, сваки дан ми је све теже без

тебе, нека те анђели чувају а ти ћеш зау-

век живети у мом срцу и у мојим мислима.

Сестра ВЕРИЦА са породицом

(34/311751)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 15. јануара 2022, у

11.30, давати годишњи помен нашој драгој, никада непрежаљеној

ЈЕЛИЦИ ЈОВАНОВСКИ

Недостајеш превише...

Хвала ти за сву љубав...

За тобом вечно тугују твоји најмилији.

Супруг СТЕВАН, ћерке МИРЈАНА и АЛЕКСАНДРА, 

зет АЛЕКСАНДАР, унука ЗАРА и НЕДА

(37/311755)

17. I 2022. године навршава се шест месеци од

смрти

ИВАНА ПАВЛОВИЋА

Пуно смо тужни и волимо те.

Супруга, синови, снаје, унучад

и братанице са породицом

(38/311756)

У суботу, 15. јануара, у 11 сати, на Като-

личком гробљу у Панчеву, одржачемо че-

трдесетодневни помен нашој драгој

ДАНИЦИ СТАНОЈЛОВИЋ

БУЦА, ДУДА, БАНЕ и ИГОР

и ИВАНА са породицама

(47/411771)

СТОЈЧИЋ

СЛАВЕ СТОЈНА
1992. 2012.

Неизбрисиве успомене најмилијих!

(43/311762)
                                                      Син – брат са породицом

Прошло је четрдесет дана откада није са нама

наша мама

ВУЧИЦА ЋОСИЋ
рођ. Брајковић

Недостајеш нам.

Твоје ћерке МАРИЈА и СЛАВИЦА са породицама

(61/311783)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

МИЛОШЕВИЋ

ДАРИНКА МИЛУТИН
2018–2022. 2008–2022.

С љубављу и поштовањем ћерке

ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА са породицама

(67/311790)

Четрдесетодневни

помен мојој драгој

ВУКИ

Заувек си у мом срцу

и мојим мислима.

Твоја РУШКА

(55/311776)

У уторак, 18. јануара 2022. године, у 11 сати, на гробљу
Котеж, даваћемо четрдесетодневни помен нашем во-
љеном

ДРАГАНУ ЗДРАВКОВИЋУ

ЗДРАВКУ
31. VI II 1960 – 11. XII 2021.

Недостајеш нам пуно и остаћеш заувек у нашим срцима.
Бескрајно те воле твоји: супруга ЉИЉА, ћерке ТИЈА и
ГАГА, зет ЖИКА, унуци АЛЕКСА и ПАВЛЕ и шурак
МИЋА

(75/311798)

МИОДРАГ

ВЕЛИЧКОВ
18. I 2012 – 18. I 2022.

Десет година туге.

Мама СЛАВКА

са породицом

(76/311803)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

14. I 2020 – 14. I 2022.

ЂУРИЦА

ПЕШИЋ
из Црепаје

Недостајеш нам.

Твоја ЗЛАТА, ћерка

ДРАГАНА и син

ДРАГАН са породицама
(96/311826)

18. јануара навршава

се шест тужних месе-

ци откако није са на-

ма

ЗОРИЦА

МИЛОШЕВИЋ

Син БРАНИСЛАВ

и ћерка САЊА

са породицом

(68/311791)

17. јануара навршава

се четрдесет дана от-

када није са нама

наш брат и ујак

ЗЛАТОМИР

ЂУРИЋ
1952–2021.

Увек ћеш бити у на-

шим мислима.

Сестре ЗЛАТА и

КАТА са породицама

(73/311796)

18. јануара 2022. навршавају се четири

тужне без мог сина

ДАМИРА БЕКЧИЋА
1993–2018.

Живим са болом и тугом.

Твоја мама

(133/311844)

Драги, најмилији

ДАМИР

БЕКЧИЋ
17. I 2018 – 17. I 2022.

Године пролазе, а ми

се и даље надамо да

ћеш доћи...

Твој уја ПРЕДРАГ,

ДРАГАНА

и ВЛАДАНА

(60/311782)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

12. I 1998 – 12. I 2022.

РАДУНКА

МАРКОВИЋ
рођ. Перовић

С поносом чувамо

успомену на тебе.

Супруг МИЛУН

и ћерка ВЕРА

(95/311824)

ПОМЕН

17. I 2018 – 17. I 2022.

ДАМИР БЕКЧИЋ

Године пролазе, али не и туга за тобом,

вољени и једини брате!

Твој БОБА

(118/311854)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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ПАУНОВ

СТЕВАН КОНСТАНЦА
1943–2021. 1948–2018.

Са љубављу и поштовањем сваког дана чувамо

успомену на вас, живећи вашу безграничну љу-

бав.
ОЉА, МИНА и МИЛАН

(1/311645
)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА

ЦВЕТАНОВИЋ
1933–2014.

Седам година је прошло,
али сећања не бледе.

Син ПЕТАР
са породицом

(2/311711)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СЛАВКА АТАНАСОВСКА
1946–2022.

Синови ГОРАН и МАРЈАН
(3/311712)

Годишњи помен нашем вољеном

БОГОЉУБУ МИЛОШЕВИЋУ
12. I 2021 – 12. I 2022.

одржали смо и обележили 8. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу.

Увек у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији

(4/311713)

СЕЋАЊЕ

СВЕТЛАНА СТАНОЈКОВ
2012–2022.

11. јануара навршава се десет година откако ниси са на-

ма, али то не умањује тугу, бол и сећање на тебе. У срцу

је туга, на гробу тишина а у дому велика празнина.

Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо успомену

на тебе.

Отац СЛАВКО, мајка ПАВЛИНА и сестричина ТАМАРА
(15/311729)

ПЕТКОВ

ЦВЕТКО СМИЉКА СОФИЈА
1991–2022. 1992–2022. 1992–2022.

Заувек са својом децом

(16/311731)

СНЕЖАНА КОЧИЋ
2014–2022.

Ту си с нама, заувек док ми живимо, живиш и

ти...

Супруг МИЛУТИН и син МИЛОШ

(17/311732)

ЈОВАН РАДОВАНОВИЋ
5. I 2012 – 5. I 2022.

Десет година је прошло откако ниси са

нама.

Нисмо те заборавили ни за трен. 

Твоји најмилији

(18/311734)

У суботу, 15. јануара 2022. године, у 12 сати, на

Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашем драгом супругу и оцу

БРАНИСЛАВУ ПОПОВИЋУ

Породица Поповић

(24/311742)

13. јануара навршава се

година откада није са на-

ма наша драга мајка

НАДЕЖДА

УРОШЕВ
рођ. Кошарић

1931–2021.

и 20. јануара, тринаест го-

дина откада нас је напу-

стио наш драги отац

ВЛАСТИМИР

УРОШЕВ
1926–2009.

Волим Вас мили моји.
РУЖИЦА са породицом

(25/311743)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Чу-

ваћемо те од заборава.

Син НЕНАД и ћерка НАТАША са породицама
(26/311744)

У суботу, 15. јануара,

у 11 сати, на право-

славном гробљу у

Старчеву, даваћемо

једногодишњи помен

нашем драгом и ни-

када непрежаљеном

ЧЕДОМИРУ

ТОПИЋУ
1. VI 1962 – 21. I 2021.

Заувек твоји: 

ТАЊА, ТОМА, ЈЕЦА,

АЊА и УКИ

(36/311753)

БУКИ
15. I 2021 – 15. I 2022.

Чувамо те као највеће благо, скривено у

срцу.

Тамо заборав не залази.

До тамо само ми знамо пут.

Тамо одлазимо кад год те се зажелимо.

Буки, тата, сијај у вечности.

Твоји: ВЕЦА, ТИЋА и НЕЦА

(40/311758)

Годину дана откад нас је напустио наш вољени

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА

Неизмерна туга и бол у нашим срцима, увек и за-

увек недостајеш... Волимо те!

Твоји: супруга НЕВЕНА, ћерка ЈАСМИНА, син

ЖЕЉКО и сестра СТАНА са породицом

(46/311767)

Навршава се пола године од смрти наше драге

МИРЈАНЕ КРИШАН

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Супруг САВА и син СЛАВОЉУБ

(57/311779)

СЕЋАЊЕ

13. I 2017 –13. I 2022.

ЈЕЛИЦА

НИКОЛИЋ

Заборав не постоји.

Супруг
(59/311781)

21. јануара 2022. годишњи помен мом брату

ЧЕДОМИРУ ТОПИЋУ

Време пролази, туга не престаје. Заборав не

постоји. 

Твој брат НЕЂА са породицом

(97/311827)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Детињство у кимону,
са осмехом на лицу

Нова година
– нови изазови

Панчево је град који је одувек
могао да се поноси спортским
талентима, сјајним појединци-
ма, одличним екипама, а касни-
је и европским и светским шам-
пионима. Ипак, да би се дошло
до успеха, потребно је много стр-
пљења. И много одрицања. Спорт-
ски стручњаци кажу: таленат је
једно, а истрајан и мукотрпан
рад је нешто сасвим друго.

Готово да не постоји светски
успешна особа која је до врха
стигла – тек тако. Многи људи
који су своја имена утиснули на
странице историје били су соче-
ни с препрекама и неуспесима.
Али, за разлику од оних који
услед таквих потешкоћа одуста-
ну, успешне спортисте то тера да
се више потруде и покажу одлуч-
ност и посвећеност свом послу.

Када говоримо о спорту у
нашем граду, онда је неизбежна
тема најмлађи спортски колек-
тив у Панчеву који је за непу-
них годину дана постојања скре-
нуо пажњу на себе. И то цело-
купне српске спортске јавности.
Реч је о Џудо клубу Тамиш, који,
поред сјајних услова, агилне
управе и врхунских тренера, нај-
пре чине одлични и талентова-
ни клинци, спремни да уче пре
свега, да се друже с вршњацима
из региона, да се надмећу, али и
да – побеђују.

ЏК Тамиш у својим редови-
ма има много успешних спор-
тисткиња и спортиста о којима
ће се тек писати, али пажњу су
овог пута привукли сестра и брат
Наталија и Петар Новаковић,
пре свега добра деца, која су
заблистала пуним сјајем и зау-
зела водећа места на ранг-листа-
ма Џудо савеза Србије. Свако у
својој категорији, наравно.

Петар је рођен 13. јула 2008.
године, ученик је седмог разре-
да ОШ „Стевица Јовановић” и
носилац је плавог појаса. Иако
џудо тренира само четири годи-
не, од самог почетка је у самом
врху. Први на ранг-листи ЏСС-а
био је већ 2018. године, и то у
категорији до 50 кг, а само 365
дана касније његово име је опет
било на самом врху табеле, али
овог пута у категорији до 66 кг.
У истој категорији, на истом
месту, првом, завршио је и 2020.
годину, а Петар је много успеха
имао и 2021. Постао је првак
Војводине, а на државном шам-
пионату у категорији до 73 кг
освојио је бронзано одличје.

– Џудо сам почео да трени-
рам из забаве, али брзо сам заво-
лео овај спорт. Тренирам два
пута дневно и засад успешно
усклађујем обавезе у школи и
на татамију, а наставници и мој
разредни старешина Иван Давит-
ков имају разумевања за моје
бављење џудом – почиње причу
млади шампион Петар.

С младим џудистима Тамиша
као тренери раде Неда и Иван
Остојић, аНаталијаиПетаринди-
видуално вежбају и са Алексом и
АндреомСтојадинов, садавећчуве-
ним европским џудо-тандемом.

Петар Новаковић је свој тале-
нат и умеће успешно доказивао
и на јаким међународним тур-
нирима. Два пута је тријумфо-
вао у Загребу и Бугарској, побе-
дио је на надметању у Грчкој, у
Немачкој и Холандији је био
пети, из Црне Горе се вратио са
сребром око врата... Боравио је
и с кадетском репрезентацијом
Србије на припремама у Кара-
ташу. Иако је био убедљиво нај-
млађи, равноправно је одрађи-
вао сваки тренинг са старијим и
искуснијим другарима.

Поред тога што је одличан на
татамију и у школи, Петар је и
велики заљубљеник у аутомобиле,
јако га занимају компјутери, али

као и сваки дечак воли да одигра
добру игрицу и да тако „шмугне”
одобавезаииспунислободновре-
ме, којег и нема баш напретек.

Наталија је прича за себе. Ова
сјајна девојчица просто плени
осмехом. И тако разоружава сво-
је противнице на татамију. Ната-
лија је рођена 26. јануара 2011.
године, ученица је петог разре-
да ОШ „Стевица Јовановић” и
има само речи хвале за своје
другарице и другаре, наставни-
ке и разредног старешину Ива-
ну Марчету.

– Џудо јесте за девојчице –

одговара Наталија на наше пита-
ње откуд у овом спорту и наста-
вља: – Почела сам да тренирам
због брата и сада сам толико
заволела џудо да сам решила да
успем. Ја се увек смејем, тако
противнице виде да их се не пла-
шим, али се зато оне уплаше већ
на почетку меча – са осмехом
прича Ната, а како другачије,
иначе носилац жутог појаса, која
је за свега годину и по дана бавље-
ња овим древним спортом пока-
зала велики таленат.

Наталија Новаковић је у 2021.
години имала чак 43 борбе, а 41
меч је решила у своју корист.
На ранг-листи Џудо савеза Срби-
је у групи старијих полетарки
до 43 кг убедљиво је прва, а на
заједничкој листи свих катего-
рија девојчица заузима друго
место у Србији.

– Ма, све је супер. Обожавам
џудо, волим да тренирам, али и
да се дружим с другарима и дру-
гарицама. Волим и да путујем, а
засад су ми у најлепшем сећању
остале припреме у Врњачкој Бањи
– додаје насмејана девојчица.

Иза ових талентованих кли-
наца стоји породица. Мама
Душица и тата Ненад дају ветар
у леђа својим наследницима.

Породица и јесте први систем
којем дете припада и предста-
вља незаобилазну основу за његов
развој. У оквиру овог система
дете учи и развија своје соци-
јалне и емоционалне вештине,
али и покушава да пронађе пра-
ве начине за суочавање са стре-
сним ситуацијама.

Џудо клуб Тамиш је спортски
колектив који велику пажњу
поклања свим својим чланови-
ма. Такмичари имају заиста
одличне услове за рад и напре-
дак, по многима и најбоље у
Србији, а управа клуба чини све
како би деци омогућила да им
сваки тренинг буде другачији и
занимљивији. Да њихови чла-
нови постану пре свега добри
људи и да остану у спорту.

– Имамо заиста одличну сарад-
њу са џудо савезима Војводине и
Србије, али и с Градском упра-
вом Панчева. Зато и користим
ову прилику да свима захвалим
на подршци. Посебно бих желео
да истакнем сарадњу нашег клу-
ба са Славком Текићем, селекто-
ром кадетске репрезентације
Немачке и тренером у џудо-клу-
бу из Хамбурга, као и са чувеном
џудо-породицом Мајдов. Баш као
и у 2021, тако и ове године пла-
нирамо велики број акција и веру-
јем да ће наш колектив играти
запажену улогу и у 2022. години
– истакао је први човек ЏК-а
Тамиш Ненад Новаковић, који
је недавно на свечаности ЏСВ-а
у Новом Саду добио и плакету за
велики допринос развоју џудо-
-спорта у Војводини.

ЏК Тамиш је у протеклој годи-
ни заиста предњачио по броју
активности, у којима су учество-
вала готово сва деца из овог клу-
ба. Организоване су припреме у
Врњачкој Бањи, у манастиру
Поганово, клинци су путовали у
Станишиће, Добој, Тиват, на
Јахорину, организовани су прво-
мајска журка, дружење с Деда
Мразом, одлазак на клизање и у
аква- паркове, као и кампови у
Панчеву, у којима је, на турни-
рима за почетнике, сваки пут
учествовао велики број малиша-
на из целе Србије.

Џудо је спорт који спаја. Зна-
ју то у ЏК-у Тамиш. Зато овај
спортски колектив и расте из
дана у дан.
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Последњих дана 2021. године у
Новом Саду је одржано Европ-
ско првенство за младе у убрза-
ном и брзопотезном шаху, као и
такмичење у решавању пробле-
ма. На турниру је учествовало
преко 500 такмичара из свих
европских држава, а међу њима
се нашло и тринаест младих Пан-
чеваца из Шах клуба „Аљехин”.

Наши млади суграђани су се
одлично показали, а томе све-
дочи и чињеница да су неки од
њих позвани да играју за репре-

зентацију. Поред других так-
мичења, одржано је и екипно
првенство у убрзаном шаху за
које су селектори направили
екипе Србије и Војводине.

Члан ШК-а Аљехин Вук
Каначки играо је за репрезен-
тацију Србије у групи дечака
до 14 година, а Алекса Опачић
се надметао као члан селекци-
је Војводине у конкуренцији
шахиста до 18 година, иако је
чак четири године био млађи
од ривала.

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ У ШАХУ

„АЉЕХИН” У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
ЏУДИСТИ ТАМИША НАТАЛИЈА И ПЕТАР НОВАКОВИЋ ОДЛИЧНИМ НАСТУПИМА СКРЕНУЛИ ПАЖЊУ НА СЕБЕ

ДОБРИ, ВРЕДНИ, ИСТРАЈНИ И – УПОРНИ

ТРОФЕЈ ТАМИША

Да велики и напоран рад

мора да донесе резултате,

показује и овај пример.

ЏК Тамиш је добио вели-

ко признање од Џудо саве-

за Војводине и Џудо савеза

Србије, па је турнир „Трофеј

Тамиша 2022” уврштен у

званични календар савеза.

Датум је познат. Прави

спортски спектакл биће на

програму 10. септембра у

Хали спортова на Стрелишту.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ОДЛОЖЕН МЕЧ СА ЗЛАТИБОРОМ

Утакмица 17. кола Адмирал Бет
кошаркашке лиге Србије изме-
ђу Тамиша и Златибора, која је
била заказана за прошли викенд,
одложена је због заразе кови-
дом 19 у екипи из Чајетине.

Наредну утакмицу, уколико
епидемиолошка ситуација то
буде дозволила, кошаркаши
Тамиша ће одиграти следећег
викенда против Металца у
Ваљеву.

НАЈМЛАЂЕ ГИМНАСТИЧАРКЕ НА ОКУПУ

ЗА СРЕЋАН КРАЈ И НОВИ ПОЧЕТАК

Гимнастичарке клуба „Русла-
на” из Панчева испратиле су
2021. и дочекале нову годину
на веома леп начин. Као печат
на још једној успешној такми-
чарској сезони, у сали ОШ „Иси-
дора Секулић”, 8. јануара, одр-
жана је мала приредба на којој
је било и доделе пакетића, али
и награда чланицама клуба за
најбоље резултате постигнуте у
протеклој години.

У потпуно другачијој, опу-
штеној атмосфери девојчице су
изводиле кореографије које су
углавном саме осмишљавале.

За најуспешнију такмичарку
у индивидуалном програму про-
глашена је Хелена Јовановић, а
признање за најуспешнију еки-
пу у групном програму заслу-
жио је тим млађих јуниорки у
саставу: Натали Котваш, Вања

Блажић, Хелена Јовановић,
Милица Ковачевић и Миа Ковја-
нић.

– Захваљујем породици Мун-
ћан, посебно Дамиру, који је
направио сјајну атмосферу кроз
лик Деда Мраза и допринео да
нам најмлађе чланице оду кући
веселе и с пуно утисака. Хвала
и Давиду, будућем колеги, који
је омогућио да родитељи прате
овај програм уживо из својих
домова, а моја колегиница
Јасмина Мунћан била је Баба
Мразица – рекла је Руслана
Луценко Петрин.

Уз несебичну помоћ родите-
ља, сала је била украшена бај-
ковито, па су најмлађе гимна-
стичарке на најлепши начин
испратиле стару годину, са
жељом да им нова буде још
успешнија.



Последњи викенд 2021. годи-
не обиловао је боксерским узбу-
ђењима. У Лазаревцу је одржа-
но отворено коло Лиге Београ-
да, у коме је учествовало и пет
такмичара панчевачког БК-а
Професионалац.

Као и целе године, млади
борци су и овог пута били вео-
ма успешни. Златним медаља-
ма су се окитили пионир Петар
Самарџић (категорија до 45 кг),
као и кадети Урош Поповић
(до 40 кг) и Дамјан Бајић (до
60 кг).

Због подељене одлуке суди-
ја Страхиња Самарџић је осво-
јио сребро у категорији до 52
килограма. Јуниор Милош Ђор-
ђевић после дуже паузе одра-
дио је одличан меч, али је нажа-
лост изгубио такође због поде-
љене одлуке судија.

БК Професионалац ће после
зимског распуста наставити да
одржава бесплатне тренинге у

Машинској школи, а новина је
то што ће се тренинзи обављати
свакодневно, и то од понедељка
до петка, од 19.30 до 21 сат.

Школа бокса биће отворена
и у Омољици и у Качареву, где
има много деце која су заинте-
ресована за бављење племени-
том вештином. Додатне инфор-
мације се могу добити и на број
телефона 060/488-38-15.

СПОРТ
Петак, 14. јануар 2022.

pancevac@pancevac-online.rs

31

Јесен окончана у врху
Прве лиге Србије

Припреме почињу
17. јануара

Нема апсолутно више никакве
дилеме – Железничар је дефи-
нитивно најбољи фудбалски клуб
на овим просторима. Зоран Наун-
ковић са својим сарадницима
направио је институцију од
„Жеље”, истинског владара фуд-
балом у Банату, и то је чињени-
ца коју нико не може да оспори.
Популарна „дизелка” постала је
клуб способан да се такмичи и с
највећима.

ФК Железничар из године у
годину, из сезоне у сезону, хра-
бро корача ка врху. „Дизелка” је
остварила сан многих генераци-
ја љубитеља спорта у нашем гра-
ду и околини, после готово две
деценије вратила је фудбал у
Панчево, па поклоници најва-
жније споредне ствари на свету
са ових простора поново имају
прилику да гледају врхунски
фудбал у свом граду.

Дебитантску сезону у Првој
лиги, у професионалном фуд-
балском рангу у Србији, Желе-
зничар је окончао успешно.
Остварио је зацртани циљ и обез-
бедио опстанак, баш као што су
људи из клуба и најављивали. А
онда је сезона 2021/22, за коју
су припреме стартовале 28. јуна,
донела још један искорак напред.
После јесењег дела шампиона-
та, после двадесет једне одигра-
не утакмице, Железничар је на
зимску паузу отишао као четвр-
топласирана екипа на табели, с
лепим изгледима да у пролећ-
ном делу шампионата напреду-
је и даље.

Такође, тек окончана јесења
полусезона у Првој лиги донела
је још бољу унутрашњу организа-
цију колектива, много већу попу-
ларност клуба, а велика пажња
поклањала се и раду с млађим
категоријама. Због свега помену-
тог, све већи број дечака из Пан-
чева и околине жели да тренира
фудбал баш у Железничару.

Први тим

Млађе селекције свакако јесу
будућност сваког спортског
колектива, али такође смо сви
свесни да се успех данашњице
„мери” искључиво и само резул-
татима сениорског тима.

А оно што „дизелка” с Тами-
ша постиже у последње време
слободно се може сврстати у
фудбалску уметност. Уз подр-
шку градских структура, коју по
свему и заслужује, Зоран Наун-
ковић је са својим сарадници-
ма, стручним штабом и фудба-
лерима од Железничара ство-
рио најуспешнији фудбалски
колектив не само у Панчеву већ
и у Јужнобанатском округу, али
и у целом Банату.

У конкуренцији шеснаест еки-
па у Првој лиги Србије сениори
Железничара су полусезону окон-

чали на четвртом месту, са ско-
ром од десет победа, шест реми-
ја и пет пораза. Момци из нашег
града су постигли 31, а прими-
ли 23 гола и зимску паузу доче-
кали с 36 бодова.

У дугој историји од 74 годи-
не ово је најбољи пласман Фуд-
балског клуба Железничар. Пан-
чево је стигло на праг фудбал-
ске елите. Да ли ћемо на про-
леће присуствовати исписива-
њу нове спортске историје нашег
града, остаје нам да видимо.
Тим који предводи тренер Дра-
ган Аничић заједно са својим
сарадницима Зораном Стојано-
вићем, Милом Ђуровићем и

Владимиром Божићем тренут-
но се налази на месту које би
на крају првенствене трке за
бодове донело и бараж-рази-
гравање за пласман у Суперли-
гу Србије.

„Жељин” дрес ове јесени обла-
чили су: Марко Кнежевић, Мла-
ден Живковић, Андреј Кожул,
Душан Плавшић, Марко Кона-
тар, Мирољуб Костић, Алексан-
дар Ђорђевић, Реган Обенг, Лазар
Марковић, Стефан Радојичић,
Лазар Милошев, Предраг Ста-
нимировић, Брана Илић, Бојан
Балаж, Лука Петровић, Јордан
Јовановић, Радош Протић, Луи
Жуниор, Предраг Сикимић,
Димитрије Томовић, Милан
Томић, Данило Ковачевић, Петар
Малишић, Марко Андић, Бојан
Трипковић, Дарко Лунц, Филип
Ковачевић, Вукашин Луковић и
Немања Амбруш.

Најефикаснији стрелац Желе-
зничара био је Лазар Милошев,
који је постигао осам погодака,
а Брана Илић је седам пута био

прецизан. Александар Ђорђевић
је три пута савладао противнич-
ке голмане, а по два поготка
постигли су: Мирољуб Костић,
Лазар Марковић, Предраг Сики-
мић и Луи Жуниор. У листу стре-
лаца ове јесени уписали су се и:
Јордан Јовановић, Радош Про-
тић, Реган Обенг, Бојан Балаж и
Стефан Радојичић.

„Зелена оаза” покрај Песка-
не, дом фудбалера Железнича-
ра, угостила је ове јесени много
квалитетних екипа, долазили су
гости из целе Србије, навијачи
противничких екипа, а свака
утакмица је организована на
врхунском нивоу. Због тога и не

треба да чуди што баш сви рива-
ли имају само речи хвале за
гостопримство и пријем у Пан-
чеву.

Момци су на заслуженој пау-
зи. Паклено су радили у проте-
клих шест месеци, али у табору
Желеничара никада нема одмо-
ра. Челни људи клуба, у сарад-
њи са стручним штабом, кују
планове за пролеће. Потребно је
довести још неколико појачања,
па ускоро кренути у нови јуриш.

„Дизелка” из Панчева спрем-
на је за највеће домете!

Спремна је да испише нове
странице историје спорта града
на Тамишу.

Пионирска селекција

Пионирски тим ФК-а Железни-
чар, који предводи тренер Звон-
ко Лазаров, надмеће се у Пио-
нирској лиги Војводине група
„Југ”. У првом делу шампиона-
та најмлађа селекција оствари-
ла је скор од једанаест победа и
само три пораза, па се с 33 бода

налази у врху табеле.
Дечаци вредно раде и не тре-

ба сумњати да ће и на крају
првенства остварити добар пла-
сман. Пионири Железничара на
најбољи начин потврђују да клуб
води исправну спортску поли-
тику, да не занемарује млађе
категорије и да на својој деци
гради будућност.

Баш као и њихови старији
клупски другови, и најмлађи
фудбалери Железничара најбо-
љи су у Панчеву и околини, па
не треба сумњати да ће неко од
ових талентованих дечака уско-
ро закуцати и на врата првог
тима.

Кадетска екипа

Изузетне резултате у тек окон-
чаној полусезони постигла је и
кадетска екипа ФК-а Железни-
чар, с тренером Синишом Раду-
ловићем на челу.

У Кадетској лиги Војводине
група „Југ”, у конкуренцији с
још једанаест тимова, дечаци су
остварили сјајан учинак. Оди-
грали су шеснаест утакмица, а
имају скор од девет победа, три
нерешена резултата и четири
пораза.

Кадетска екипа ФК-а Желе-
зничар је истинска будућност
клуба. Момци су талентовани и
вредни, па с правом заузимају
место у врху првенствене табе-
ле.

Већ почетком пролећа, када
буде настављена првенствена
трка за бодове, ови сјајни деча-
ци кренуће у нове фудбалске
борбе за што боље резултате и
остварење својих фудбалских
снова. 

Поред тога што су одлични
фудбалери, талентовани дечаци
који играју за кадетску селекци-
ју Железничара су и примерни
ученици и генерално – добра
деца. А то и јесте циљ клуба – да
од малишана направе пре свега
добре људе.

Омладинска селекција

ФК Железничар велику пажњу
поклања свим својим млађим
селекцијама, а пажњу на себе
посебно скреће омладински тим,
који с много успеха предводи
тренер Зоран Нешковић.

Омладинци Железничара сво-
ју трку за бодове воде у Омла-
динској лиги група „Југ”, у којој
су постигли запажене резулта-
те, па су још једном потврдили
да у Панчеву стасавају нови фуд-
балски бисери.

Момци су минуле јесени оди-
грали шеснаест утакмица, седам
пута су терен напуштали као
победници, четири пута су игра-
ли нерешено, а претрпели су
само четири пораза и освојили
25 бодова.

Људи из клуба су посебно
поносни на чињеницу да је неко-
лико момака из омладинске еки-
пе дебитовало и за први тим и
са успехом се опробало у сени-
орској конкуренцији. Железни-
чар мисли на своју будућност.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Dg6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НАЈВАЖНИЈА СПОРЕДНА СТВАР НА СВЕТУ У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

ЖЕЛЕЗНИЧАР – УМЕТНОСТ ФУДБАЛА

Стране припремио
Александар

Живковић

У Новом Саду је од 26. до 30.
децембра одржано двадесето
Првенство Европе за младе у
убрзаном и брзопотезном шаху
и решавању шаховских пробле-
ма. Надметала су се 474 так-
мичара из 29 земаља, чиме је
постављен нови рекорд по бро-
ју учесника.

Репрезентативци Србије осво-
јили су укупно шест медаља:
две златне, три сребрне и јед-
ну бронзану. У овом елитном
друштву нашао се и млади Пан-
чевац Илија Серафимовић, који
је на најбољи начин предста-
вио државу и у наш град донео
нову титулу. Илија је постао
шампион Европе у решавању
шаховских проблема за младе
до 18 година, са освојена 42
поена од 45 могућих, испред
представника Белорусије и
Русије.

Наш седамнаестогодишњи
суграђанин је на овај начин
заокружио блиставу сезону у
којој је с Конгреса Светске
федерације за проблемски шах,
одржаног у октобру на Родосу,
донео пет медаља. Као сениор-
ски репрезентативац освојио је
бронзано одличје на Светском

екипном првенству и злато у
брзом решавању двопотеза, када
је у финалу победио актуелног
првака света. Још три медаље,
злато и два сребра, освојио је
на такмичењима у композици-
ји шаховских проблема, поно-
во поставши најуспешнији мла-
ди композитор на свету међу
јуниорима до 23 године. Изме-
ђу Родоса и Новог Сада, Илија
је учествовао и у два кола Лиге
решавача Србије, где је једном
био трећи, а једном први.

Овим сјајним резултатима
млади Серафимовић је попра-
вио рејтинг за укупно 98 поена
и постао наш најмлађи ФИДЕ
мајстор решавач. Са освојеном
нормом за интернационалног
мајстора решавача и 2.431 пое-
ном рејтинга, ову годину запо-
чиње као 36. решавач на свет-
ској сениорској листи и као
четврти јуниор до 23 године.
Надамо се да ће Илија и ове
године доћи до нових титула и
успешно представљати нашу
државу и град на Европском
првенству у Летонији среди-
ном маја и Светском првен-
ству у Уједињеним Арапским
Емиратима у новембру.

ФАНТАСТИЧАНУСПЕХНАШЕГМЛАДОГСУГРАЂАНИНА

ИЛИЈИ И ЕВРОПСКА ТИТУЛА

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ БОКСА

ПРОФЕСИОНАЛАЦ У ПУНОЈ БРЗИНИ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Верујући у себе
Из бројних разлога људи верују у бројне појаве.

    Па се зато клањају боговима. Певају им.

    Или замишљеним надстворењима подносе жртве.

    Моле се на коленима или стојећи или...

    Основни разлог за све то је што траже веру у себе.

    То се може достићи и на алтернативан начин.

    Без клањања, а са исконском потребом.

    За то треба времена и врашки је тешко. Најтеже.

Игра
Када смо мали, занимљиво нам је да се пењемо што више.

    А још интересантније је ако то чинимо у друштву.

    Ако имамо подршку и помоћ пријатеља.

    И да онда склизнемо надоле.

    Па да се са осмехом подигнемо.

    И у игри поново кренемо узбрдо.

    До нових висина.

    Што би то било другачије када дете порасте.

Улица
Док ходамо, ретко бацамо поглед увис.

    Тако и не знамо шта нас наткриљује.

    А то могу бити и старине.

    Које са своје природне висине дуго гледају надоле.

    Посматрале су генерације пре наших.

    И гледаће оне што тек долазе.

    Улицу не чине само људи.

    Мада би била потпунија с мноштвом на њој.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Сјајна организација
такмичења

Панчевци опет доминирали

За разлику од Русије, Немачке, Словени-
је, Италије, Румуније и многих других
земаља, спортски плес у нашој земљи
није баш толико популаран. Тамо, „пре-
ко” – спортски плес представља елитни
спорт. Бавити се њиме јесте ствар пре-
стижа. Ипак, иако се овом дивном спор-
ту код нас посвећује мање пажње, ми
имамо врхунске плесаче. Уметнике, у
правом смислу те речи.

Епицентар плесног земљотреса у нашој
земљи у смирај 2021. године догодио се у
недељу 26. децембра, и то у Банатском
Новом Селу. У месту надомак Панчева
одржани су Државно првенство у лати-
ноамеричким и стандардним плесовима,
те Куп Србије и квалификациони турнир
такође у латиноамеричким и стандард-
ним плесовима.

Организатор је био Плесни савез Срби-
је, а домаћини су били феноменални.
Иако је први пут једно овако велико над-
метање одржано у Банатском Новом Селу,
сви учесници имају само речи хвале.

Плесни клуб „Беоденс”, који је настао
у Панчеву, пре нешто више од три деце-
није, а битише у сали у МЗ Центар, на
овој престижној манифестацији предста-
вио се с више од четрдесет такмичара и
такмичарки из Панчева, од почетног до
највишег нивоа, који су се надметали у
категоријама соло плеса, формација и
плесних парова.

И, као по обичају, по традицији, или
по правилу, наши суграђани су били фено-
менални. Поново су опчинили судије, али
и бројну публику.

Млади пар, али сада већ и чувени тан-
дем Вук Вицков и Миона Јовановић над-
метао се у омладинској конкуренцији, у
оквиру Купа Србије. Наравно да су се
окитили медаљама. У стандардном пле-
су су били најбољи, па им је заслужено
припало најсјајније одличје, док су у лати-
ноамеричким плесовима зарадили брон-
зане медаље.

У истој конкуренцији су учествовали и
Матеј Недић и Милица Алексић. Изван-
редни плесачи, омладинци од којих се тек
очекују добри резултати. Они су зарадили
сребрна одличја у латиноамеричким пле-
совима и бронзе у стандардном плесу.

Феноменалан утисак су оставили и
сениори „Беоденса”, који су изазвали
посебне реакције публике.

Дејан Вулетин и Анђела Лукић такође
су се надметали у оквиру Купа Србије, а
били су најбољи у стандардном плесу,
док им је сребро припало после наступа у
латиноамеричким плесовима.

Дамир Бркић и Ања Алексић освојили
су бронзе у стандардним плесовима.

– Први пут смо у Банатском Новом
Селу организовали овако велико такми-
чење и презадовољни смо. И ми, али и
људи из Плесног савеза Србије. Домаћи-

ни су били изузетни, с Божидаром Про-
леом на челу, и користимо ову прилику
да им јавно захвалимо на свему. Све је
било организовано врхунски, на најви-
шем нивоу. Такмичење је било заиста
велико, с много парова, много деце...
„Беоденс” игра важну улогу у спортско-
плесном животу Србије, па зато можда
и не треба да чуди велики број медаља
које су освојили наши чланови. Идемо
даље, такмичење на државном нивоу је
иза нас, а освајачи медаља су се квали-
фиковали за европска и светска надме-
тања. Сада нам предстоји мала пауза, а
нова такмичарска искушења имаћемо у
фебруару – рекао је Антал Геце, инструк-
тор који више од две деценије подучава
младе спортском плесу.

Ако сте мислили да је овде крај оства-
рењима панчевачких плесача у Банат-
ском Новом Селу, преварили сте се.

Бриљирали су и Лука Дугалић и Татја-
на Васиљевић. Они су на Купу Србије у
конкуренцији старијих омладинаца осво-
јили прво место у стандардним плесови-
ма, док су на државном шампионату
заслужили вицешампионске титуле.

Сениорска формација „Беоденса” у
латиноамеричким плесовима постала је
вицешампион Србије у латиноамерич-
ким плесовима.

Људи, свака вам част! И много среће у
новој 2022. години! А. Живковић

ДИВНА МАНИФЕСТАЦИЈА У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

СПОРТСКИ ПЛЕС – МАГИЈА КОЈА ТРАЈЕ

Вук Вицков и Миона Јовановић

Дамир Бркић и Ања Алексић

Најмлађи такмичари

Лука Дугалић и Татјана Васиљевић

Матеј Недић и Милица Алексић


