
ПАНЧЕВО ЈЕ УВЕК БИЛО СВЕТ

Спортске вести у „Панчевцу”
традиција за велики понос

Град
Други круг

лицитације 

за државну 

земљу

» странa 4

цена 40 динара

Здравље
Чувајте се празничне

депресије

» страна 6

Запис

Милан Тодоровић:

Панчево је инспиративно

за филмаџије

» страна 10

Фото-репортажа

Бадње вече 

некад и сад

» стране 12–13

Фудбал

Панчевачка „дизелка”

у пуном погону

» страна 15
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Број 4899, година CLII

БЕЛИНАБЕЛИНА

Грађанима на располагању стоји и могућност
избора вакцине одређеног произвођача

страна 7

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

Радно време
од 8 до 16 сати

ОПАСНОСТ ОД УГЉЕН-МОНОКСИДА

НЕВИДЉИВИ УБИЦА ВРЕБА
ИЗ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И ГАРАЖА

ПОЧЕЛО СЛАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ВАКЦИНУ:
ЕЛЕКТРОНСКИ, А МОЖЕ И ТЕЛЕФОНОМ 

страна 5

стр. 8

Најзначајнији догађаји
у граду током 2020.

» страна 2

Хероји раде на
Инфективном одељењу

» страна 3

страна 11ПАНЧЕВЦИ СКИЈАШИ

Љубав на снегу
страна 11



здрав стве не орга ни за ци је (СЗО), у
Срби ји годи шње умре више од 6.500
људи од после ди ца зага ђе но сти
вазду ха.

Чак и здра ви људи могу да осе те
после ди це уко ли ко се дуже задр жа -
ва ју на отво ре ном ују тро и уве че,
одно сно у вре ме када је у вазду ху нај -
ви ше опа сних мате ри ја. Ста нов ни ке
Пан че ва и дру гих гра до ва под јед на ко
су угро жа ва ли сао бра ћај, лоши мете -
о ро ло шки усло ви и ложи шта на чвр -
ста гори ва. И поред тога што у нашем
гра ду топла не ЈКП-а „Гре ја ње” раде
на гас, а и расте број дома ћин ста ва
која за гре ја ње уво де овај енер гент,
када се зими уђе у поје ди не дело ве
Пан че ва, попут Мисе и Куде љар ца,
где ста нов ни ци за поди за ње тем пе -
ра ту ре у домо ви ма кори сте чвр ста
гори ва, очи глед но је ства ра ње магле
од дима из оџа ка. Уз то, током зим -
ских месе ци се често деша ва да због
висо ког вазду шног при ти ска и одсу -
ства ветра и пада ви на наста ју при -
зем не инвер зи је које спре ча ва ју вер -
ти кал но кре та ње вазду ха.

Пода так да су прва про шло се зон -
ска пре ко мер на зага ђе ња вазду ха
забе ле же на у пери о ду када су днев не
тем пе ра ту ре биле више од про се ка и

када још није поче ла греј на сезо на,
за мно ге је био дово љан да за нај ве ће
узроч ни ке тога про гла се заста ре ла
вози ла. С тим у вези, 2019. годи не
Мини стар ство за зашти ту живот не
сре ди не огла си ло се саоп ште њем у
којем је, изме ђу оста лог, ста ја ло и
сле де ће: „У дани ма када нема гре ја -
ња, топла на, зна чај ни јег инду стриј -
ског зага ђе ња нити кише или ветра,
могли смо да види мо ваздух. Сада је
више него изве сно да су сао бра ћај,
њего ва висо ка уче ста лост, ауто мо би -
ли и вози ла са заста ре лим мото ри ма
дра ма тич но при сут ни зага ђи вач,
непри ја тељ нашег здра вља”.

У Срби ју су се уво зи ли ауто мо би ли
с мото ри ма „евро 3” и „евро 4”, чија
је вожња одав но забра ње на у Евро пи
и они се тамо тре ти ра ју као отпад.
Супрот но томе, из годи не у годи ну у
све већем бро ју „дово зи ли” су се у
нашу земљу – од 117.413 таквих
четво ро точ ка ша током 2016. до
141.918 у 2019.

Пово дом те ситу а ци је огла сио се и
заштит ник гра ђа на у Срби ји Зоран
Паша лић, који је покре нуо посту пак
кон тро ле Мини стар ства зашти те
живот не сре ди не. Како се наво ди ло
из кан це ла ри је омбуд сма на, ресор но
мини стар ство „у дужем вре мен ском
пери о ду није спро ве ло нијед ну кон -
крет ну меру” у вези са жал ба ма гра -
ђа на на зага ђе ње вазду ха. Исто вре -
ме но, мини стар Горан Три ван изја -
вио је да ће држа ву сма ње ње зага ђе -
ња кошта ти 2,4 мили јар де евра.

Пан де ми ја, (дез)инфор ма ци је 
и обра зо ва ње

До 26. фебру а ра, када је иза шао тада
акту ел ни број „Пан чев ца”, било је

потвр ђе но више од 80.000 слу ча је ва
зара зе виру сом ковид 19 у све ту, од
чега 77.660 у Кини. А од после ди ца
зара зе умр ло је 2.707 осо ба. Онда -
шње послед ње вести кази ва ле су да
се зара за при ма кла нама. У Ита ли ји
је тада реги стро ва но 300 слу ча је ва
зара зе, а у Хрват ској су изо ло ва на
дво ји ца зара же них.

Зна ју ћи како се ситу а ци ја раз ви ла,
сада може мо рећи да су ове број ке
биле вео ма, вео ма наив не. Мини -
стар ство здра вља Срби је кра јем

прошлог фебру а ра саоп шти ло је да
су неке касар не код нас пред ви ђе не
за каран тин, мада зара зе још нема.
Лека ри су гово ри ли да је овај вирус
попут гри па и да вели ка већи на зара -
же них оздра ви без после ди ца, а да су
угро же не осо бе – као и у слу ча ју гри -
па – оне чији је иму ни тет осла бљен.
Али, како смо закљу чи ли у уво ду
нашег првог тек ста на ову тему, оно
што коро на ви рус чини посеб ним
јесте попла ва (дез)инфор ма ци ја, ка -
кве није било у слу ча је ви ма SARS-а,
MERS-а, ебо ле и дру гих слич них
епи де ми ја. СЗО је због ове боле сти од
речи „инфор ма ци ја” и „епи де ми ја”

ско ва ла израз „инфо де ми ја”. Прва
жртва „инфо де ми је” је исти на, а
после ди ца – пани ка! Зато смо вам
непре ста но нуди ли науч но утвр ђе не
чиње ни це, оно што смо заи ста зна ли
о коро на ви ру су и уве де ним мера ма.

Држав ни врх је 15. мар та донео
Одлу ку о уво ђе њу ван ред ног ста ња
због пан де ми је коро на ви ру са. Пред -
сед ник Вучић је гра ђа ни ма казао да
та мера није доне та лако, те да је
„Срби ја од сада у рату про тив неви -
дљи вог про тив ни ка, опа сног и опа -
ког, којег мора да побе ди”. Од 16.
мар та у пот пу но сти је обу ста вљен рад
пред школ ских, школ ских и висо ко -
школ ских уста но ва. Наста ва је кре -
ну ла пре ко РТС-а...

За само две сед ми це у пан че вач -
ким шко ла ма обра зов ни систем се
тран сфор ми сао од табле и кре де у
уче ње на даљи ну – на онлајн наста ву.
„Вот сап”, „Вajбер”, „Феј сбук”, „Гугл
учи о ни ца”, „Мај кро софт тимс”,
„Скајп”, „Дис корд” – само су део
арсе на ла који су наши настав ни ци,
про фе со ри и ђаци кори сти ли у бор би
про тив незна ња. Импро ви зо ва на
реше ња убр зо су пре пла ви ла вир ту -
ел ни про стор... Мно ги ма је ово било
стре сно и напор но, али настав ни ци и
про фе со ри су вео ма брзо ура ди ли
оно што је Мини стар ство од њих тра -
жи ло. Помо ћу шта па и кана па, само -
у ко и нада све кре а тив но, без прет -
ход не обу ке, помо ћу „Гугла” и
инфор ма тич ког зна ња сво јих коле га,
али и уче ни ка, про цес вир ту ел не
наста ве постао је део нашег вас пит -
но-обра зов ног систе ма – на изне на -
ђе ње свих, а наро чи то ђака.

Због пора ста бро ја обо ле лих у
Срби ји, део пан че вач ке Опште бол -
ни це је од 9. апри ла пре тво рен у
ковид бол ни цу, капа ци те та око 200
места. Бол ни ца је поде ље на на две

зоне које су физич ки одво је не –
црве ну и зеле ну. Ковид бол ни ца је
била у „црве ној зони”, која је обу хва -
та ла нову, тек рекон стру и са ну згра ду
Интер ног, као и згра де ОРЛ-а и
Инфек тив ног оде ље ња.

Запо сле ни у бол ни ци у нашем гра -
ду су заи ста врхун ски ради ли свој
посао, а то чине и даље: прет ња од
коро не није неста ла, напро тив, поја -
ча на је. Сасвим заслу же но, про шле
годи не, само је Општа бол ни ца доби -
ла нај ви ше град ско при зна ње –
Новем ба р ску награ ду.

С. Трај ко вић
(Наста ви ће се)

Јасно је „на кеца” који су дога ђа ји
били нај у пе ча тљи ви ји у прет ход ној,
2020: коро на ви рус, избо ри, па поно -
во коро на ви рус... Изве шта чи „Пан -
чев ца” су и усред ван ред ног ста ња
ради ли свој посао – оба ве шта ва ли су
јав ност о акту ел ној ситу а ци ји у
нашем гра ду, пре но си ли вести о томе
какве су одлу ке вла сти и Кри зног
шта ба у вези с мера ма за спре ча ва ње
шире ња пан де ми је, „над гле да ли”
избо ре... Ипак, по тра ди ци ји, поче так
2020. годи не у Пан че ву обе ле жи ло је
аеро за га ђе ње.

Про тр ча ће мо, у два настав ка,
зајед но с вама кроз про шлу годи ну из
угла тек сто ва обја вље них у нај ста ри -
јем живом недељ ни ку у Срби ји.

Уди са ли смо отро ве с мало 
кисе о ни ка

Првих дана у 2020. годи ни неко ли ко
гра до ва у Срби ји и реги о ну беле жи ло
је пре ко мер ну зага ђе ност вазду ха, а
при врху те листе нала зи ло се Пан че -
во: људи су уди са ли опа сан „кок тел”
пра шка стих мате ри ја, дима, чађи,
угљен-диок си да, соли, кисе ли на и
мета ла. Да је ваздух био вео ма зага -
ђен, пока зи ва ли су и пода ци Аген ци -
је за зашти ту живот не сре ди не, а

према Свет ској али јан си за здра вље и
зага ђе ње, Срби ја је била међу земља -
ма које има ју нај за га ђе ни ји ваздух на
све ту.

Ситу а ци ја је (била) забри ња ва ју ћа:
суспен до ва не чести це, којих је пре -
пун ваздух, про ла зе и кроз нај ма ње
дисај не путе ве, сти жу до нај у да ље ни -
јих дело ва плу ћа и има ју више стру ко
нега тив но деј ство на орга ни зам. Ала -
р ме су упа ли ле број не орга ни за ци је
које се баве зашти том живот не сре -
ди не – пре ма пода ци ма Свет ске
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Нек је
срећ но 

и здра во!
Неко их је чекао, неко није.
Прву, па дру гу... Али ето нас у
новим годи на ма. Овог пута
није било оне пре по зна тљи ве
пра знич не еуфо ри је, која
макар на тре ну так учи ни да се
осе ћа мо баш пра знич но. Сад
кад је окон ча но то узбу ђе ње
које пра ти покла па ње казаљ ки
у поноћ сва ког 31. децем бра,
поно во може мо да се вра ти мо
суро вој сва ко дне ви ци – пре жи -
вља ва њу, неиз ве сно сти и неси -
гур но сти. Таква нам је, ваљ да,
ово зе маљ ска суд би на.

Јер, што би рекао леген дар ни
Душко Радо вић, нова годи на је,
раз у ме се, сти гла и они ма који
је нису чека ли. Међу тим, сва
чар и јесте у чека њу, а не у
новој годи ни. Лепо је чека ти
нешто што ће сигур но доћи.
Јер чека ли смо у живо ту раз не
ства ри, то сви зна мо, а увек су
нам и сигур но дола зи ле само
нове годи не.

И шта сада? За поче так –
тре ба пре гу ра ти јану ар. Први
месец у годи ни по пра ви лу је
нај ду жи. И нај ску пљи. Тре ба
под ву ћи рачу не испод јел ке и
оно испод њих, па испод пра си -
ћа, јаг њи ћа и пили ћа, па тор ти
и пића... Ако је свих тих „мезе -
тлу ка” уоп ште и било на кра ју
те чуд не и неза бо рав не 2020.
годи не.

Нарав но, тре ба пла ти ти и
оне редов не рачу не, доку пи ти
неке сит ни це за поче так дру гог
полу го ди шта, можда допу ни ти
шупе огре вом... Још уко ли ко не
одби ја те позив за сла ве... Ко
пре жи ви (јану ар), нека при ча...

Мада, како ства ри сто је, у
овој нашој напа ће ној земљи за
пре жи вља ва ње и пре при ча ва ње
су сви дани и месе ци у годи ни,
иако нам се сер ви ра „ружи ча -
ста ствар ност”.

А можда смо све баш тако и
заслу жи ли. Јер не мења мо
себе, не мења мо нави ке, не
мења мо гото во ништа... А сви
жели мо да нам буде боље,
хоће мо све.

А могли бисмо да послу ша -
мо Душка Радо ви ћа: „Немој те
се данас бори ти за оно про тив
чега сте се некад бори ли.
Немој те никад више туђим
гре шка ма обја шња ва ти и
прав да ти сво је. Немој те ради -
ти оно чега би се ваши роди те -
љи сти де ли и чега ће се ваша
деца сутра сти де ти, немој те
себе про гла ша ва ти једи ним и
нај бо љим...”

Срећ но нам и здра во ново
лето!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ШТА ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ГОДИ НУ ЗА НАМА (1)

Терет.

На Спортском центру, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ЖИВОТ У ДОБА КОРОНЕ

Боље знају троје него двоје: уништити заразу

Нигде лепшег града…

Мртво, тако је било свуда
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Зим ски талас коро на ви ру са ути -
цао је на то да у новем бру про -
шле годи не добар део пан че -
вач ке Опште бол ни це поно во
уђе у ковид режим. Од тада се
паци јен ти обо ле ли од кови да
19 сме шта ју на Инфек тив но и
ОРЛ оде ље ње, на ста ро Груд -
но, као и на први, тре ћи и четвр -
ти спрат Интер ног оде ље ња.

Током лета, када је вирус био
у опа да њу, менаџ мент бол ни -
це није седео скр ште них руку.
Гле да ло се како да се усло ви
за сме штај зара же них коро ном
побољ ша ју пре него што број -
ке поно во кре ну да расту. Нај -
ви ше је про бле ма било на
Инфек тив ном оде ље њу, које је
вапи ло за кре че њем и фар ба -
њем, али и где је тре ба ло дове -
сти цен трал ни кисе о ник, пре -
ко потре бан мно гим паци јен -
ти ма који се боре с кови дом
19. На сре ћу, сви недо ста ци су
откло ње ни пре зиме.

– Захва љу ју ћи ком па ни ји ЈУБ,
која је одго во ри ла на наше зах -
те ве и дони ра ла нам мате ри -
јал, окре чи ли смо и офа р ба ли
ком плет но Инфек тив но оде ље -
ње, које није кре че но више
годи на, па и више деце ни ја
уна зад. Успе ли смо и да дове -
де мо цен трал ни кисе о ник, не
би ли наши запо сле ни има ли
мало боље усло ве за рад, а паци -
јен ти за при јат ни ји бора вак –
рекао је тада др Сло бо дан Ову -
ка, дирек тор Опште бол ни це.

Спо ља гла дац, изну тра –
исто гла дац

Ипак, позна то нам је сви ма да
про стор јесте важан, али није
пре су дан за паци јен те
који бора ве у бол ни ци.
Ако недо ста је стру чан
кадар, ако током тешких
тре ну та ка не чује те лепу
реч, не поје де те уку сан
оброк и не стек не те осе -
ћај да је неком ста ло до
вас, тешко да ће окре че -
ни зидо ви попра ви ти
ути сак.

А о томе каква је ситу -
а ци ја на Инфек тив ном
када је реч упра во о том
сег мен ту, можда нај бо ље
све до чи писмо тро ји це
пан че вач ких при вред ни -
ка које је ових дана сти -
гло на адре су „Пан чев ца”.
Њихов иден ти тет је
познат редак ци ји, а реч је о осо -
ба ма које су или саме недав но
бора ви ле на Инфек тив ном оде -
ље њу или је тамо био сме штен
бли зак члан њихо ве поро ди це.
Пре но си мо писмо у цело сти.

„Свим лека ри ма, меди цин -
ским тех ни ча ри ма и свим

осталим запо сле ни ма на
Инфек тив ном оде ље њу Опште
бол ни це у Пан че ву без изу зет -
ка жели мо да каже мо вели ко
ХВА ЛА на огром ном зала га њу,
тру ду и посве ће но сти паци јен -
ти ма, у које смо се ових дана и
лич но уве ри ли. Њихов енту -
зи ја зам, хра брост да се суо че
с недо вољ но позна тим непри -
ја те љем какав је коро на ви рус
и онај атом сна ге више који су
успе ли да про на ђу у себи како
би сва ком паци јен ту упу ти ли
лепу реч и нео п ход ну негу и
помоћ били су мно ги ма од нас
попут све тла на кра ју туне ла.
Захва љу ју ћи њима, који су ту
да сва ком обо ле лом пру же

руку охра бре ња, пут до оздра -
вље ња је бржи и лак ши. Они
су заи ста нај ве ћи херо ји које
свет има у овим дани ма пан -
де ми је. Жели мо им да они и
њихо ви нај ми ли ји увек у живо -
ту доби ју оно лико љуба ви, подр -
шке, добр о те и наде колико их

и сами пру жа ју
сво јим паци јен -
ти ма. Же ли мо
им да има ју
при ја те ље који
ће их подр жа -
ти и увек бити
ту за њих, као
што су они ту за
сва ког чове ка коме
је угро же но оно
најдра го це ни је – здра -
вље. А остат ку човечанства
жели мо да им упра во дела ових
вели ких људи буду лек ци ја и
путо каз који тре ба сле ди ти како
би сва ко од нас, чине ћи оно
што нај бо ље уме, с јед на ким
тру дом и посве ће но шћу какве

они пока зу ју, дао и соп -
стве ни допри нос да овај
свет буде боље место за
живот.”

Ова тро ји ца при вред -
ни ка наво де и да су има -
ли жељу да се на неки
начин оду же запосле ни -
ма на Инфек тив ном оде -
ље њу, у кухи њи и лабо ра -
то ри ји бол ни це, те су, у
скла ду с пред ло гом
менаџ мен та те уста но ве,
одлу чи ли да, изме ђу оста -
лог, на про ле ће, чим вре -
ме то дозволи, орга ни зу ју
и финан си ра ју радо ве на
бето ни ра њу ста зе од хи -
руршког бло ка до згра де
Инфек тив ног оде ље ња.

Као у при ват ној клини ци

Да су усло ви на Инфек тив ном
оде ље њу заи ста вред ни похва -
ле, све до чи и саго вор ник „Пан -
чев ца” који је због кови да 19
про те кле пра зни ке про вео
упра во тамо.

– Немам речи
који ма бих
опи сао усло ве
на оде ље њу.
Веру јем да ни
на некој при -
ват ној кли ни -

ци није боље.
Упр кос тешким

дани ма и пове ћа -
ном оби му посла,

сви запо сле ни, од спре -
ма чи ца, пре ко кува ри ца, меди -
цин ских сеста ра, лабо ра на та,
ренд ге но ло га до лека ра, дају
све од себе да се посве те сва -
ком паци јен ту. Посеб но ме је
оду ше вио све ча ни ји божић ни
ручак, који је укљу чи вао и уку -
сан колач. Дир ну ли су ме та
топли на и труд свих запо сле -
них да учи не да се и у овим
неми лим тре ну ци ма осе ћа мо
као људи до којих је ста ло и
неко ме ко нам није бли зак род.
Нема тих пара и награ да који -
ма би дру штво могло да се
оду жи овој арми ји добро чи -
ни те ља у белим ман ти ли ма –
иста као је наш саговор ник.

Запо сле ни на Инфек тив ном
оде ље њу, њих укуп но 46, сва -
ка ко су нај и ску сни ји када је
реч о бор би про тив раз ли чи -
тих зара за и епи де ми ја. Од усе -
ље ња у нову згра ду, 1969. годи -
не, при оде ље њу посто је чети -
ри одсе ка: одсек опсер ва ци је,
одсек црев них инфек ци ја, одсек
капљич них и неу ро ин фек ци ја
и одсек хепа ти ти са и неде фи -
ни са не жути це. Оде ље ње има
33 кре ве та и годи шње хоспи -
та ли зу је око 1.100 паци је на та,
a амбу лант но се оба ви око
10.000 пре гле да.

Д. Кожан

ТРА ГОМ ЈЕД НОГ ПИСМА

ИНФЕК ТИВ НО ОДЕ ЉЕ ЊЕ – СТЕ ЦИ ШТЕ
ИСТИН СКИХ ХЕРО ЈА ДАНА ШЊИ ЦЕ

Болнички божићни оброци

КРИ ЗНИ ШТАБ

У шко лу од 
18. јану а ра

Дру го полу го ди ште у шко -
ла ма у Срби ји почи ње у поне -
де љак, 18. јану а ра, одлу чио
је Кри зни штаб за бор бу про -
тив коро на ви ру са.

Наста ва ће се одви ја ти по
моде лу који је уста но вљен у
сеп тем бру про шле годи не:
нижи раз ре ди основ них шко -
ла (од првог до четвр тог) пра -
ти ће наста ву ужи во, а виши
раз ре ди основ них шко ла и
сред њо школ ци углав ном по
ком би но ва ном моде лу.

Мини стар про све те Бран -
ко Ружић ста вио је ове неде -
ље тач ку и на пита ње хоће
ли бити мале мату ре,
истакав ши да нема раци о -
нал ног раз ло га да се завр -
шни испит, као кру на осмо -
го ди шњег обра зо ва ња, не
орга ни зу је. Д. К.

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕ ДИ

Дру ги круг од 
23. јану а ра

Још шест ста но ва у Бео гра ду и
30 ауто мо би ла „фијат 500 Л”
чека ју одго вор не гра ђа не који
узи ма ју фискал не рачу не при
сва кој купо ви ни, јер 23. јану а ра
стар ту је дру ги круг наград не
игре „Узми рачун и побе ди 2020”.

Шест извла че ња биће орга -
ни зо ва но у стан дард ном тер ми -
ну, субо том од 17.55, уз дирек -
тан пре нос на првом про гра му
РТС-а. Почев од 23. Јану а ра, па
све до 27. фебру а ра, у сва ком
извла че њу биће доде ље но по
пет ауто мо би ла „фијат 500 Л”
и по један стан у Бео гра ду. У
првих пет еми си ја нај срећ ни ји
уче сни ци поста ће вла сни ци ста -
на у насе љу Земун ске капи је, а
27. фебру а ра биће доде љен стан
у „Бео гра ду на води”.

Све ковер те посла те у првом
кру гу и даље кон ку ри шу за
вред не награ де. Д. К.

ХАП ШЕ ЊЕ

Брат и сестра на мети
„опа сних” мома ка

При пад ни ци МУП-а у Пан че ву
ухап си ли су 9. јану а ра, Пан чев -
це Б. Л. (1996), С. М. (1996), Н.
В. (1997), као и Ужи ча ни на М.
Б. (1996), због посто ја ња осно ва
сум ње да су извр ши ли кри вич -
но дело угро жа ва ње сигур но сти.

Они се тере те да су у субо ту
током дана дошли до јед не куће
у око ли ни Пан че ва и уз прет њу
пали ца ма зах те ва ли од жен ске
осо бе (29) да им пре да ташну и
каже где се нала зи њен пет на е -
сто го ди шњи брат. Након тога
они су, како се сум ња, оти шли
до куће пет на е сто го ди шња ка и
од њега тра жи ли тор би цу за коју
су сум ња ли да ју је он навод но
украо.

Осум њи че ни ма је одре ђе но
задр жа ва ње до 48 сати и они
су, уз кри вич ну при ја ву, при -
ве де ни у Основ но јав но тужи -
ла штво у Пан че ву. Д. К.

ЛЕП ПОЧЕ ТАК 2021.

Прва беба –
девојчи ца Мили ца

Тек 45 мину та
п о с л е
поно ћи, 1.
јану а ра,
сти гла је
у наш град
прва ово го ди -
шња беба –
девој чи ца Мили ца, тешка
2.950 гра ма и дугач ка 47
цен ти ме та ра. Поро ди љи
Љиља ни Јухас из Дебе ља че
ово је дру го дете.

Беби је, како тра ди ци ја
нала же, 2. јану а ра, гра до -
на чел ник Алек сан дар Сте -
ва но вић даро вао злат ник.
Поклон од Гра да доби ла је
и прва беба с пан че вач ком
адре сом – тако ђе девој чи -
ца, Ари ја. Њу је мама
Адрија на Вошти нар доне ла
на свет у ново го ди шњој
ноћи. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

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

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

Болница у Панчеву (горе), др Слободан Овука (доле)



Бес плат на апликација
ски да се путем
рачуна ра и 
мобил них теле фо на

Гра ђа ни ће моћи 
и ужи во да виде
парцеле

Упра ва за пољо при вред но
земљи ште доне ла је одлу ку да
од овог кру га лици та ци је за
државно пољо при вред но зем -
љи ште све иде елек трон ским
путем, па се на сај ту Упра ве
нала зи апли ка ци ја која се зове
„Диги тал но јав но над ме та ње”.
Вла ди сла ва Мак си мо вић, чла -
ни ца Град ског већа Пан че ва
заду же на за пољо при вре ду, село
и рурал ни раз вој, оба ве сти ла
je гра ђа не о ово ме и изне ла
додат на обја шње ња.

Она је позва ла све оне који
желе да уче ству ју у дру гом кругу,
који ће се одр жа ти почет ком
фебру а ра, да погле да ју о каквим
је про ме на ма реч и да пола ко
фор ми ра ју кори снич ке нало ге.

Иста кон курс на
документаци ја

Вла ди сла ва Мак си мо вић је
рекла да је нео п ход но посе ти -
ти сајт Упра ве за пољо при вред -
но земљи ште и дода ла:

– Ради се о бес плат ној апли -
ка ци ји која се може ски ну ти
путем рачу на ра и мобил них
теле фо на. Посто је ћири лич ке и
лати нич ке вер зи је, као и вари -
јан та на мађар ском јези ку. Нај -
пре је потреб но фор ми ра ти кори -
снич ки налог са име ном, прези -
ме ном и меј лом. На елек тронску

адре су сти ћи ће вери фи ка ци о -
ни код, а потом се потвр ђу ју
прет ход но уне ти пода ци. То је
први од неко ли ко кора ка.

Пре ма њеним речи ма, апли -
ка ци ја је вео ма јед но став на.
Нео п ход но је уне ти име и пре -
зи ме, број пољо при вред ног
газдин ства, једин стве ни матич -
ни број, место ста но ва ња и број
теле фо на. Тада се ула зи у диги -
тал ни свет у коме је могу ће
виде ти јав на над ме та ња.

– Што се тиче тери то ри је
нашег гра да, заин те ре со ва ни
још увек не могу да виде јав на
над ме та ња; то ће поста ти могу -
ће у момен ту када их ока чи мо
на сајт Град ске упра ве. Све је
врло јед но став но: у окви ру сва -
ког јав ног над ме та ња биће могу -
ће да се клик не на неко ли ко
опци ја и да се тако види да ли
је у опти ца ју више пар це ла.
Тако ђе, посто ји вари јан та да
гра ђа ни погле да ју сате лит ски
сни мак, одно сно при каз сним -
ка саме пар це ле на коме се
види која је њена вели чи на и

све о упла ти нео п ход ног депо -
зи та – обја шња ва Вла ди сла ва
Мак си мо вић.

Кон курс на доку мен та ци ја је
иста као и сва ки пут када је у
пита њу дру ги круг, а раз ли ка у
одно су на први круг је у томе
да у дру гом кру гу могу да уче -
ству ју лица и из дру гих општи -
на и гра до ва, с целе тери то ри -
је Срби је.

Једин стве на ранг-листа

Пошто Град ска упра ва обја ви
оглас, он ће бити отво рен неко -
ли ко дана. То зна чи да ће грађа -
ни моћи и ужи во да виде парце -
ле. Чла ни ца Град ског већа каже:

– Заин те ре со ва ни шаљу при -
ја ву када све „штри кли ра ју” и
пошто при ло же доказ о упла ти
депо зи та, очи та ну лич ну кар ту
и доку мент који гово ри о томе
да се ради о мини мум три годи -
не актив ном пољо при вред ном
газдин ству. Јед ном посла та при -
ја ва не може се више мења ти.
Када оглас истек не, фор ми ра
се једин стве на ранг-листа на

осно ву вре ме на при ја ве и испу -
ње но сти доку мен та ци је, одно -
сно уве ре но сти у то да ли је
валид на или не. Ком пју тер ски
софт вер ће онда ауто мат ски
при ка за ти да ли неко, можда,
посе ду је актив но пољо при вред -
но газдин ство кра ће од три годи -
не, да ли су лич на кар та или
било који од тра же них доку ме -
на та у реду... Важно је да напо -
ме нем да, ако на јед ном јав ном
над ме та њу више лица кон ку -
ри ше истом пону ђе ном ценом,
пре суд но ће бити ко се први
при ја вио, што ће се виде ти по
вре ме ну при ја ве у апли ка ци ји.

Вла ди сла ва Мак си мо вић је
још јед ном позва ла буду ће уче -
сни ке јав ног над ме та ња да већ
сада фор ми ра ју кори снич ки на -
лог и да спрем ни саче ка ју оглас.

– Ми још увек нема мо ника -
кве роко ве, сад гово ри мо о томе
како ова нови на функ ци о ни -
ше. Уко ли ко гра ђа ни мисле да
заи ста нешто не могу сами или
ако им нешто није јасно, сло -
бод но могу да дођу у Секре та -
ри јат за пољо при вре ду, који се
нала зи на тре ћем спра ту згра -
де Град ске упра ве. Ту смо за
сва њихо ва пита ња, за све евен -
ту ал не недо у ми це. Да поно -
вим: не оче ку је мо про бле ме у
вези са апли ци ра њем, све је
заи ста јед но став но – пору чи ла
је чла ни ца Већа заду же на за
пољо при вре ду и закљу чи ла да
је све сна тога да то тако можда
и не делу је, јер су људи нави -
кли на то да се кори сте папи ри
и да се лич но дола зи.

У дру гом кру гу лици та ци је
биће пону ђе но 747 хек та ра
држав ног пољо при вред ног
земљи шта.
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ИЗА БРАН НОВИ ПРЕД СЕД НИК ПРЕ КР ШАЈ НОГ СУДА

На челу Суда Дра шко Петро вић
Народ на скуп шти на Репу бли ке
Срби је је 23. децем бра, на осмој
сед ни ци дру гог редов ног засе -
да ња у 2020, доне ла одлу ку о
избо ру пред сед ни ка судо ва. За
пред сед ни ка Пре кр шај ног суда
у Пан че ву иза бран је Дра шко
Петро вић, доса да шњи суди ја тог
суда. Пред ло жио га је Висо ки
савет суд ства 16. децем бра, а
ова одлу ка је доне та после кон -
кур са обја вље ног про шлог марта.

Петро вић је дуги низ годи -
на био запо слен у пан че вачкој

Град ској упра ви. Од 2004.
годи не био је начел ник нај -
пре Општин ске, а потом, до
2009. годи не, Град ске упра ве.
Одмах затим запо слио се као
суди ја Пре кр шај ног суда у
Пан че ву.

ПОЗИВ ЗА УВО ЂЕ ЊЕ У ВОЈ НУ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈУ

Поне ти лич ну кар ту
На осно ву чла но ва Зако на о вој -
ној, рад ној и мате ри јал ној оба -
ве зи и Уред бе о начи ну и поступ -
ку извр ша ва ња вој не, рад не и
мате ри јал не оба ве зе, вој не вла -
сти пози ва ју сва лица мушког
пола с држа вљан ством Репу бли -
ке Срби је рође на 2003. годи не,
као и ста ри ја која нису уве де на
у вој ну еви ден ци ју, да се јаве
Цен тру Мини стар ства одбра не
за локал ну само у пра ву Пан че -
во или кан це ла ри ји Цен тра
Мини стар ства одбра не на тери -
то ри ји Јужно ба нат ског управног

окру га по месту пре би ва ли шта,
како би то било учи ње но.

Уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју
врши ће се сва ког рад ног дана у
пери о ду од 18. јану а ра до 28.
фе бру а ра, од 9 до 15 сати, у Ули -
ци Мило ша Обре но ви ћа 1, у соби
10. Регрут тре ба да поне се лич -
ну кар ту, а уко ли ко је не по се -
ду је – дру гу јав ну испра ву из
које се може утвр ди ти иден ти -
тет. Регру ти који бора ве у ино -
стран ству дужни су да се, ради
уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју, јаве
над ле жном дипло мат ско-

-кон зу лар ном пред став ни штву
Репу бли ке Срби је. Додат не
инфор ма ци је се могу доби ти на

бро је ве теле фо на 013/319-759 и
013/837-020, као и путем имејла
centarmopancevo@mod.gov.rs.

ПРЕ СУ ДА АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУДА ПОТВР ДИ ЛА

Повре ђе на Мач ко ва аутор ска пра ва
Пре су дом Апе ла ци о ног суда
потвр ђе но је да је Народ ни
музеј у нашем гра ду на изло -
жби „Пан че во у рату 1999. годи -
не”, поста вље ној у јуну 2014,
повре дио аутор ска пра ва Пан -
чев ца Зора на Јова но ви ћа Мач -
ка, фото-репор те ра „Вечер њих
ново сти”. Суд ски посту пак је
тра јао дуже од шест годи на.

Локал ни сај то ви пре но се
Јова но ви ће ве речи да је он тада
„Музе ју на це-деу дао 31 фото -
гра фи ју у малој резо лу ци ји,

како би иза бра ли коју ће од
њих да изло же”. Епи лог је био
нео би чан: над ле жни из Музе -
ја се нису јавља ли, а Јова но -
вић је касни је сазнао да је изло -
жба отво ре на, иако на отва ра -
ње није позван. Ура ђе не су
фото гра фи је у ниској резо лу -
ци ји, па су лоше изгле да ле; на
леген да ма, уз њих, није ста ја -
ло њего во име, а дела су носи -
ла нази ве које им није дао.
После дво днев не постав ке изло -
жба је затво ре на, а суд ски

процес после Јова но ви ће ве
тужбе тра јао је доне дав но.

Како каже позна ти пан че -
вач ки фото-репор тер, лич но је
желео да упра во Музе ју покло -
ни фото гра фи је, а деси ло се да
су „ми их укра ли, дали аутор -
ство неком дру гом, пре и на чи -
ли нази ве, вео ма лоше их изра -
ди ли код тре ћег лица и све то
изло жи ли да дру ги виде; на тај
начин су ми ука ља ли про фе -
си о нал ни углед”. Јова но вић
обја шња ва да „нико није имао

нов ча ну или било какву дру гу
лич ну корист, а неми ли след
дога ђа ја покре нут је јер су они
који су били одго вор ни за поста -
вља ње изло жбе неструч но и
нео д го вор но ради ли свој посао”.
Пре ма пре су ди, Народ ни музеј
мора Јова но ви ћу да испла ти
нов ча ну накна ду.

На ско ро иден ти чан начин
повре ђе на су тада аутор ска
пра ва и пре ми ну лог фото-
-репор те ра „Пан чев ца” Богдана
Петр о ва.

За нама је годи на без пре се да на, из које нај по зна ти ји
изда вач реч ни ка на све ту – „Oxford Dictionaries – није
успео да ода бе ре само јед ну реч или израз који одсли ка -
ва опште рас по ло же ње или пре о ку па ци ју ста нов ни штва.
Уме сто ње пону ди ли су листу нових изра за који одре ђу ју
сли ку живо та у годи ни закљу ча ва ња, дис тан це, изо ло ва -
но сти, стра ха и све ко ли ког наси ља гло бал ног све та. Дру -
ги, по зна ча ју, бри тан ски изда вач „Колинс”, одлу чио се,
ипак, за један појам и про гла сио упра во закљу ча ва ње –
lockdown – реч ју годи не. Тако се у све ту уз помоћ јези ка
деши фро вао живот у про те клој годи ни као неза пам ће но
губит ни штво. У њему је постра да ла и чове ко ва сло бо да и
њего во насто ја ње да буде госпо дар вла сти тог живо та. Ко
му је при пре мио клоп ку, још није позна то.

(Соци о лог кул ту ре Рат ко Божо вић, „Ал Џази ра”, 11.
јану ар)

* * *
Ста ње дру штва у Срби ји асо ци ра на изре ку: тежак си ко
земља. Тако се нека да гово ри ло осо би коју је немо гу ће
усре ћи ти. Мој ути сак је да смо поста ли исто дру штво
каква нам је и земља – уне сре ће но. Земља нам је зага ђе -
на нај ра зли чи ти јим отро ви ма, буквал ним, који дола зе
из затро ва ног вазду ха, и још буквал ни јим, који изла зе из
наших душа кроз отро ва на плу ћа. Иска шља ва мо отро ве,
а мисли мо да гово ри мо. Мисли су нам се пре тво ри ле у
оло во, а речи у арсен.

(Нови нар ка Оља Бећ ко вић, мага зин „Карак тер”, 5.
јану ар)

* * *
Ми смо гене ра то ри тех но ло шког раз во ја. Од Гутен бер го -
ве штам пар ске маши не поче ло се раз ви ја ти про све ти -
тељ ство да би књи га поста ла шире доступ на. Исто се
дога ђа са интер не том, само је сада про блем доступ но сти
све га. Пре је био про блем сте ћи зна ње које је било у
рука ма неко ли ци не. Мали кру го ви су има ли моно пол
над њим и тако су одр жа ва ли моћ. Сада је зна ње на рас -
по ла га њу сва ком кон зу мен ту, то јест нама, али је и само
на нама одлу ка да ли ћемо се успе ти про би ти до њега. И
то је веза но за пита ње о одго вор но сти пре ма себи. Јер све
нам је доступ но и кључ но је да не буде мо само глу пи
кон зу мен ти, задо је на сто ка која ухва ти инфор ма ци је и
рефлек ту је их на тео ри је заве ре. Сад је про блем како ми
да од свих инфор ма ци ја тра жи мо ону која је пле ме ни та,
а не мрзи тељ ска и заглу пљу ју ћа. То је та вага, то је та
одго вор ност.

(Глу мац Горан Бог дан, „Данас”, 2. јану ар)

* * *

* * *
Мој нај сна жни ји ути сак у 2020. годи ни је то што сам се
искре но пона дао у коро ну – да ће се људи ољу ди ти, али
они су се још више одљу ди ли, пого то во људи ови вели -
ких држа ва, сила. Ста вља ју ћи маске на лице, ски ну ли су
сво ју морал ну маску. Чове чан ство је пока за ло коли ко је
духов но зао ста ло у одно су на овај навод ни напре дак који
се изра жа ва и мани фе сту је у стал ном изми шља њу потро -
шач ких моде ла, тех нич ких спра ва. Шта је с мини мал -
ном рад ном неде љом, шта је са основ ним пра ви ма на
рад, осмо ча сов ним рад ним вре ме ном? Не посто ји. У име
чега – у име про дук тив но сти. А шта је про дук тив ност?
Што више про из во да јед ног истог моде ла... У наред ној
годи ни од нас самих не оче ку јем ништа јер ово је духов -
но живо бла то. Про ћи ће ковид, про шли смо и стра шни -
је ства ри, кугу, коле ру, птич ји, свињ ски грип, али ја бих
волео да се од духов ног кови да изле чи мо, ма макар се
звао ковид 21.

(Глу мац Петар Божо вић, пор тал „Нова.рс”, 3. јану ар)

* * *
Музи ка про ла зи кроз наш орга ни зам као мирис сло бо -
де… Сло бо да је када успеш да се не ушу шкаш у нави ке,
већ радиш на томе да себе сва ки пут изу меш из почет ка.
Нај лак ше је да се човек ушу шка и врло брзо задо во љи
малим успе си ма и уло га ма у живо ту… Нау чио сам да
мора мо сви да упа ли мо свој мозак и да се не осла ња мо
на дру ге, а пре све га на сва ко днев не вести. Тре ба бити
логи чан и одго во ран.

(Музи чар Мар ко Луис, „Данас”, 9. јану ар)

* * *
У Бео гра ду вла да јед на врста ску че ног погле да на свет,
пала нач ки мен та ли тет је опхр вао град који је по бро ју
ста нов ни ка веле град, али је по мен та ли те ту палан ка.
Страх од стра на ца, стах од непо зна тог, страх од про ме -
на… Јед на врста кон тра кул ту ре је завла да ла Бео гра дом и
у том сми слу овај град јесте напра вио неко ли ко кора ка
уна траг у неку сво ју про шлост с којом се дуго борио.

(Про фе сор ФДУ-а Небој ша Ром че вић, пор тал „Нова.рс”,
11. јану ар)

КОНЦЕПТ ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗА ДРЖАВ НО ПОЉО ПРИ ВРЕД НО ЗЕМЉИ ШТЕ

ОД САДА ДИГИ ТАЛ НО ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ
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ЗАКОН О ОБНО ВЉИВИМ
ИЗВО РИМА ЕНЕРГИЈЕ

При о ри тет ће имати
домаћин ства

Пот пред сед ни ца Вла де Репу бли -
ке Срби је и мини стар ка рудар ства
и енер ге ти ке Зора на Михај ло вић
наја ви ла је доно ше ње посеб ног
зако на о обно вљи вим изво ри ма
енер ги је, с обзи ром на вели ки
потен ци јал Срби је у тој обла сти.
Срби ја има огро ман потен ци јал у
био ма си, гео тер мал ним изво ри ма
и солар ној енер ги ји, али га, пре ма
речи ма мини стар ке, није иско ри -
сти ла. Иде ја је да се новим зако -
ном напра ви амби јент како би се
пове ћао обим кори шће ња обно -
вљи ве енер ги је.

Она је ука за ла на то да ће посеб -
на пажња бити посве ће на коге не ра -
ци ји, то јест про из вод њи елек трич -
не и топлот не енер ги је у исто време,
јер је то, пре све га, вео ма ефи ка сно.

План је да се овим нов цем
финан си ра побољ ша ње енер гет ске
ефи ка сно сти пре све га дома ћин -
ста ва – да гра ђа ни купе боља вра та
и про зо ре и да изо лу ју зидо ве сво -
јих домо ва.

ОБЈА ВЉЕН СПИ САК
ЗАНИМА ЊА У СРБИ ЈИ

Сада ће бити мно го лак ше
Мини стар ство про све те, нау ке и
тех но ло шког раз во ја и Аген ци ја за
ква ли фи ка ци је сачи ни ли су једин -
стве ну Листу ква ли фи ка ци ја Репу -
бли ке Срби је, у којој је обје ди ње но
више од 4.000 ква ли фи ка ци ја за
све нивое обра зо ва ња.

До обја вљи ва ња ове листе посло -
дав ци су при ли ком запо шља ва ња
лица и њихо вог при ја вљи ва ња у рад -
ни однос кори сти ли листу ква ли -
фи ка ци ја из деве де се тих годи на про -
шлог века, која није садр жа ла подат -
ке о савре ме ним зани ма њи ма.
Истовремeно, осо бе које тра же посао
код Наци о нал не слу жбе за запо -
шља ва ње често нису могле да буду
еви ден ти ра не пре ма ствар ним ква -
ли фи ка ци ја ма који ма рас по ла жу,
већ с неким при бли жним, слич ним
зани ма њи ма за која су се шко ло ва -
ле у прет ход ним деце ни ја ма.

При ме на Листе ква ли фи ка ци ја
оси гу ра ће бољи ква ли тет ста ти -
стич ких ана ли за број них соци јал -
них парт не ра, међу који ма су Наци -
о нал на слу жба за запо шља ва ње,
Цен трал ни реги стар за оба ве зно
соци јал но оси гу ра ње, Репу блич ки
завод за ста ти сти ку и сл. Они ће
бити у при ли ци да доби ју ква ли -
тет не подат ке за сагле да ва ње тре -
нут них и прог но зи ра ње буду ћих
неус кла ђе но сти пону де зна ња и
вешти на и потра жње за њима у
Репу бли ци Срби ји.

ЈАВ НИ ПОЗИВ ШКО ЛА МА 
И ВРТИ ЋИ МА

За зеле ни ју Вој во ди ну
Покра јин ски секре та ри јат за зашти -
ту живот не сре ди не упу тио је јав -
ни позив за при ја вљи ва ње и уче -
шће у про гра му „За чисти је и зеле -
ни је шко ле у Вој во ди ни” за школ -
ску 2020/2021. годи ну. Пра во уче -
шћа има ју све држав не и при ват не
пред школ ске уста но ве, основ не и
сред ње шко ле (укљу чу ју ћи и музич -
ке, балет ске, умет нич ке, шко ле за
децу са смет ња ма у раз во ју и инва -
ли ди те том, шко ле за обра зо ва ње
одра слих) са седи штем на тери то -
ри ји АП Вој во ди не.

Основ ни зада так овог про јек та
јесте да се подиг не свест о потре би
очу ва ња живот не сре ди не, као и да
се под стак ну актив но сти које ће
допри не ти него ва њу и очу ва њу
чисти јег и зеле ни јег амби јен та у
пред школ ским уста но ва ма, основ -
ним и сред њим шко ла ма, уче ничким
домо ви ма и локал ним сре ди на ма.

Резул та ти избо ра нај у спе шни јих
уста но ва/шко ла биће обја вље ни до
5. јуна, када се обе ле жа ва Дан
зашти те живот не сре ди не.

Може те да апли ци ра те
елек трон ским или
телефон ским путем

Гра ђа ни одре ђу ју коју
вакци ну желе

Заин те ре со ва ни гра ђа ни Срби је од 11.
јану а ра могу да се на сај ту „еУпра ве”
при ја ве за вак ци на ци ју про тив коро -
на ви ру са. Како је најaвљено, гра ђа ни
који нема ју при ступ интер не ту то ће
моћи да учи не пре ко кол-цен тра. Када
је реч о елек трон ској при ја ви, про це -
ду ра је вео ма јед но став на и зах те ва
неко ли ко мину та да се попу не сви
пону ђе ни фор му ла ри.

По при сту пу на овај сајт прва став -
ка која се заин те ре со ва ним гра ђа ни -
ма нуди јесте могућ ност да попу не
јед но ста ван упит ник којим иска зу ју
инте ре со ва ње да при ме вак ци ну про -
тив кови да 19. Важна инфор ма ци ја
је, како сто ји на сај ту, да попу ња ва -
њем упит ни ка не даје те сагла сност за
вак ци на ци ју, већ искљу чи во иска зу -
је те инте ре со ва ње. Након што при -
хва ти те уче шће у упит ни ку, пону ди -
ће се став ке које тре ба попу ни ти, то
јест тре ба дати сво је лич не подат ке.
Прво уно си те подат ке о држа вљан -
ству и ту посто је три опци је: за држа -
вља не Репу бли ке Срби је, за стра не
држа вља не с борав ком у Срби ји и за
стра не држа вља не без борав ка у Срби -
ји. Поред тога, тра же ни пода ци су
једин стве ни матич ни број гра ђа на,
име, пре зи ме, имејл адре са, мобил ни
и фик сни теле фон и општи на где
жели те да при ми те вак ци ну.

Затим се нуде две опци је од којих
јед ну тре ба ода бра ти. Прва је да иска -
зу је те инте ре со ва ње да при ми те било
који тип вак ци не за који Аген ци ја за
леко ве и меди цин ска сред ства потвр -
ди без бед ност, ефи ка сност и ква ли -
тет и изда дозво лу за упо тре бу лека.
Дру гом изра жа ва те жељу да буде те
вак ци ни са ни искљу чи во вак ци ном
одре ђе них про из во ђа ча за коју Аген -
ци ја за леко ве и меди цин ска сред -
ства потвр ди без бед ност, ефи ка сност

и ква ли тет и изда дозво лу за упо тре -
бу лека. Наи ме, ако иза бе ре те дру гу
опци ју, пону ди ће вам се више про из -
во ђа ча вак ци на про тив коро не, па је
могу ће ода бра ти вак ци ну „Фај зер –Би -
он тек”, „Спут њик V”, „Сино фарм”,
„Астра Зене ка” и „Модер на”. Ту су и
пита ња да ли има те неко од спе ци -

фич них обо ље ња и да ли због здрав -
стве них про бле ма не може те да изла -
зи те из куће/ста на.

Сами бира те вак ци ну

На кра ју сто ји и напо ме на за потвр -
ду: сагла сан сам да овла шће но лице
Инсти ту та за јав но здра вље Срби је
„Др Милан Јова но вић Батут” обра ди
наве де не подат ке у вези с вак ци ни -
са њем про тив кови да 19 и пред ло жи
тер мин и место вак ци на ци је. Након
што попу ни те овај јед но ста ван упит -
ник, на теле фон ће вам сти ћи СМС
пору ка да сте успе шно иска за ли инте -
ре со ва ње и да су вам дета љи посла ти
на имејл, уз напо ме ну да тре ба про -
ве ри ти и спам/џанк. У доби је ном
имеј лу, уз подат ке које сте прет ход -
но уне ли упит ни ком, сто ји да ће вас
имеј лом или теле фо ном оба ве сти ти
о тер ми ну вак ци на ци је. Тако ђе, у том
имеј лу сто ји и пону ђе на опци ја да
под не ти зах тев обри ше те одно сно
изме ни те.

Про шле неде ље Инсти тут „Батут”
је обја вио опе ра тив ни план за

имунизацију, који пред ви ђа три фазе
вак ци на ци је, који ма би тре ба ло да
буде обу хва ће но око 1,75 мили о на гра -
ђа на Срби је. Поред изра де пла но ва за
вак ци на ци ју који обу хва та ју око 20
одсто укуп не попу ла ци је, исто вре ме -
но су при пре мље ни и пла но ви за обу -
хват до мак си мал но 50 одсто укуп не

попу ла ци је Срби је у слу ча ју доступ -
но сти веће коли чи не вак ци на.

Три фазе вак ци на ци је

Како је пред ви ђе но, у првој фази вак -
ци на ци је обу хва ће ни су запо сле ни у
здрав стве ним уста но ва ма с нај ви шим
ризи ком од пре но ше ња инфек ци је и
запо сле ни у домо ви ма за ста ра лица
и уста но ва ма соци јал не зашти те –
720.600 осо ба.

Дру га фаза обу хва та до 20 одсто
укуп ног бро ја ста нов ни штва, тач ни је
ста ри је узра сне гру пе које нису вак -
ци ни са не у првој фази и запо сле не у
уста но ва ма од зна ча ја за функ ци -
ониса ње дру штва – 736.500 људи. У
тре ћој фази тре ба ло би да буду

вакцини са ни запо сле ни у обра зов ним
уста но ва ма (основ не шко ле) и осо -
бље ван меди цин ског и обра зов ног
сек то ра које није обу хва ће но у дру гој
фази, а при о ри те ти ће се одре ђи ва ти
накнад но.

Пре ма пла ну Инсти ту та „Батут”,
након дефи ни са них при о ри тет них

гру па, зави сно од доступ них коли чи -
на вак ци не, вак ци на ци јом ће бити
обу хва ће не и осо бе мла ђе од 50 годи -
на са одре ђе ним фак то ри ма ризи ка
(укуп на попу ла ци ја у овим узра сним
гру па ма има 4,066 мили о на ста нов -
ни ка, а прет по ста вља се да од тога
око пет одсто људи или 203.000 има
неки од фак то ра ризи ка за тешке
обли ке боле сти) и осо бе ста ро сти 50–
64 годи не без обзи ра на фак то ре ризи -
ка (у овој кате го ри ји је 1,44 мили о на
гра ђа на, од чега би пла ни ра ни обу -
хват од 75 одсто изно сио око 1.100.000
осо ба). Укуп но би се тре ћом фазом,
на осно ву наве де них циљ них гру па,
обу хва ти ло око 1.750.000 гра ђа на
Срби је.

ДРЖА ВА ПРЕД СТА ВИ ЛА ПЛАН ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈЕ СТА НОВ НИ ШТВА

ПОЧЕ ЛО ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ЗА ВАК ЦИ НА ЦИ ЈУ
ПРО ТИВ КОВИ ДА 19

Помоћ Кли нич ком цен тру
Срби је и бол ни ци у
Батајни ци

Допри нос општим напо ри ма
у сузби ја њу епи де ми је

НИС је недав но покло нио 500 ком -
пле та хирур шких уни фор ми за запо -
сле не у Кли нич ком цен тру Срби је и
новој бол ни ци у Батај ни ци пру жа ју ћи
тако подр шку здрав стве ним рад ни ци -
ма у бор би про тив епи де ми је новог
коро на ви ру са. У име ком па ни је НИС
дона ци ју је пред став ни ци ма Кли нич -
ког цен тра уру чио Вадим Сми р нов,
заме ник гене рал ног дирек то ра и дирек -
тор Функ ци је за одно се с држав ним
орга ни ма и кор по ра тив не кому ни ка -
ци је. Тако ђе, НИС је дони рао више од
25.000 лита ра нега зи ра не воде „јазак”
као подр шку паци јен ти ма и здрав стве -
ним рад ни ци ма у при вре ме ној бол ни -
ци у бео град ској „Аре ни”.

Том при ли ком је Мир сад Ђер лек,
држав ни секре тар у Мини стар ству
здра вља, захва лио ком па ни ји НИС на
подр шци и иста као да ком па ни ја НИС
у послед њих годи ну дана заи ста пока -
зу је вели ку заин те ре со ва ност и енту -
зи ја зам да помог не у ова ко тешкој
ситу а ци ји.

– У ових годи ну дана је пре ко мили -
он евра сти гло као помоћ од ком па -
ни је НИС – од гори ва које је дони ра -
но за ави о не који су пре во зи ли опре -
му, што је у том тре нут ку било од
изу зет ног зна ча ја, пре ко гори ва које
је поде ље но широм Репу бли ке Срби -
је за сани тет ска вози ла, затим про то -
ко ме ра за бол ни це, до опре ме данас.
Ми оче ку је мо да се и дру ге ком па ни -
је укљу че у ову врсту помо ћи, јер је

здрав стве ном систе му у овом тре нут -
ку заи ста сва ка помоћ добро до шла –
рекао је Мир сад Ђер лек.

Тешка годи на

Вадим Сми р нов, заме ник гене рал ног
дирек то ра НИС-а и дирек тор Функ -
ци је за одно се с држав ним орга ни ма
и кор по ра тив не кому ни ка ци је, иста -
као је да ће ком па ни ја наста ви ти да
подр жа ва здрав ство у Срби ји.

– Без обзи ра на то коли ко је била
тешка годи на, наша ком па ни ја ће увек
подр жа ва ти Мини стар ство здра вља у
њего вој бор би са овом зара зом. Ми
оста је мо опти ми сти и хоће мо да поша -
ље мо сиг нал да зајед но, када подр жа -
ва мо јед ни дру ге, може мо да побе ди -
мо било који про блем. Тако ђе, желим
да захва лим лека ри ма и дру гом меди -
цин ском осо бљу на све му што чине у
овим дани ма и да им поже лим да у
2020. годи ни има ју мање посла и да

што више буду са сво јим поро ди ца ма
– рекао је Сми р нов.

Од 500 ком пле та меди цин ских уни -
фор ми, 400 је одмах про сле ђа но ковид
бол ни ци у Батај ни ци, док је 100 ком -
пле та уни фор ми упу ће но Ургент ном
цен тру. Руско-срп ски нафт ни гигант
је у сеп тем бру про шле годи не, у сарад -
њи са УНИ ЦЕФ-ом, обез бе дио 56 кисе -
о нич ких про то ко ме ра који се кори сте
у лече њу обо ле лих од кови да 19, махом
за бол ни це у саста ву Кли нич ког цен -
тра Срби је. Сто га је Мар ко Ерце го вац,
дирек тор Ургент ног цен тра, иста као
као вео ма важну НИС-ову подр шку
здрав стве ном систе му Срби је.

– Нафт на инду стри ја Срби је је пока -
за ла да је један од озбиљ них сарад ни -
ка и парт не ра здрав ства у Срби ји.
Нама је дра го да у овом тре нут ку
посто је људи који пре по зна ју коли ко
и ковид бол ни це и све оста ле раде и
да су ова кве дона ци је више него

потреб не. С дру ге стра не, пока зу ју да
посто ји емпа ти ја изме ђу озбиљ них
фир ми и здрав ства у Срби ји, пого то -
во за вре ме пан де ми је. Ја захва љу јем
не само НИС-у него сви ма који су
пока за ли добру вољу и који су схва -
ти ли коли ко наши здрав стве ни рад -
ни ци раде – навео је Ерце го вац.

Немер љив допри нос

Пре ма речи ма над ле жних у НИС-у,
ова дона ци ја је само наста вак подр -
шке НИС-а здрав стве ном систе му
Срби је у иза зов ној 2020. годи ни. Вре -
ди иста ћи да је, у окви ру сво јих могућ -
но сти, у наме ри да пру жи допри нос
општим напо ри ма у сузби ја њу епи -
де ми је, као и да подр жи здрав стве не
рад ни ке и захва ли им на све му што
чине како би помо гли обо ле ли ма,
НИС обез бе дио дона ци је Инсти ту ту
за виру со ло ги ју, серу ме и вак ци не
„Тор лак”, а Општој бол ни ци у Чач ку
новац за набав ку опре ме која се кори -
сти при дијаг но сти ци виру са SARS-
Cov-2, одно сно за набав ку рачу на ра
нео п ход них за рад запо сле них. Здрав -
стве ним уста но ва ма у Срби ји ком па -
ни ја је тако ђе обез бе ди ла дона ци је у
пија ћој води „јазак”, док су волон те -
ри ком па ни је уче ство ва ли у акци ја ма
улеп ша ва ња про сто ри ја домо ва здра -
вља и бол ни ца широм Срби је.

Током апри ла и мар та већин ски
акци о нар НИС-а, руска ком па ни ја
„Гаспром њефт”, дони ра ла је гори во
за вози ла држав них слу жби Репу бли -
ке Срби је, укљу чу ју ћи вози ла Хит не
помо ћи. Од 2009. годи не НИС је кроз
раз ли чи те про гра ме у здрав ство укуп -
но уло жио више од 215 мили о на дина -
ра, а ова врста подр шке биће један од
при о ри те та дру штве но одго вор них
актив но сти ком па ни је и у наред ном
пери о ду.

ПОДР ШКА ЗДРАВ СТВЕ НИМ РАД НИ ЦИ МА

НИС покло нио хирур шке уни фор ме

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

КОЛ-ЦЕН ТАР

Пре ма наво ди ма пре ми јер ке

Ане Брна бић, од четврт ка, 14.

јану а ра, поче ће да ради кол-цен -

тар за при ја ву гра ђа на за иму -

ни за ци ју про тив кови да 19, тако

да ће сви који то желе бити у

при ли ци да под не су зах тев за

доби ја ње вак ци не.



Петак, 15. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Потре ба за физич ком актив -
но шћу и кре та њем у овом
пери о ду годи не није моти ви -
са на само осе ћа њем задо вољ -
ства или жељом за вит ком
лини јом, већ и здрав стве ним
доби ци ма који су више него
видљи ви када су у пита њу
кар ди о ва ску лар не боле сти,
дија бе тес, пови шен крв ни
при ти сак, ми гре но зне гла во -
бо ље или боло ви у леђи ма.
Сва ко дне ви ца нам ипак гово -
ри да о зим ском пери о ду више
раз ми шља мо као о вре ме ну
одмо ра и пре да ха од интен -
зив них напо ра, те се мањак
кре та ња не мери само уве ћа -
њем теле сне тежи не, већ и
растом бро ја симп то ма хро -
нич них боле сти.

Тако зва ни
х р о  н и ч  н и
лум бал ни бол
нај че шћи је
узрок хро нич них
боло ва, а дефи ни ше се
као бол лоци ран изме -
ђу доње иви це реба ра и
доње иви це глу те у са, који
може да се шири низ ногу.
Може се назвати хро нич -
ним уко ли ко се јавља већи
део дана мини мум три
месе ца. О зна ча ју овог бола
гово ри пода так да је он при -
су тан код гото во пети не попу -
ла ци је од два де сет до шезде -
сет годи на и да је дру ги узрок
оне спо со бље но сти у све ту.
Фак то ри ризи ка су жен ски
пол, генет ско опте ре ће ње, уве -
ћа ње теле сне тежи не и поди -
за ње тешких пред ме та. Иако

нам се можда чини да су узро -
ци боло ва увек спе ци фич ни
и да могу лако да се дијаг но -
сти ку ју, то је слу чај у све га 15
про це на та. У 85 про це на та
овај бол не може да се при -
пи ше неком обо ље њу, про ме -
на ма на кич ме ној можди ни
или дру гим ана том ским струк -
ту ра ма кич ме. Нај че шћи узро -
ци спе ци фич ног бола су осте -
о по ро за, дискус хер ни ја која
про у зро ку је при ти сак на корен
нер ва, затим реу мат ски боло -
ви, инфек ци је и малиг ни те ти
у виду при мар них тумо ра и
мета ста за. Без обзи ра на то
да ли је бол спе ци фи чан или
не, он ће се мани фе сто ва ти
мно го број ним симп то ми ма,
од тупог или пул си ра ју ћег бола
који се лока ли зу је у пре де лу
леђа па све до оштр ог бола
који се шири низ ногу, уз при -
дру же не симп то ме трње ња,
мра ви ња ња, пече ња, спа зма
или мишић не сла бо сти. Тего -
бе се уве ћа ва ју када дође до
тако зва не цен трал не сен зи ти -
за ци је у виду фибро ми јал ги -
је, умо ра, неса ни це, про бле -
ма пси хо ло шке и ког ни тив не
при ро де, као и про бле ма с
пам ће њем.

Због сло же но сти хро нич -
ног лум бал ног бола и њего -
вих мно го број них мани фе -
ста ци ја кори сти се нефар ма -
ко ло шка и фар ма ко ло шка

тера пи ја усме ре на
на више циље ва.
Ако је бол спе ци -
фи чан, нео п ход но
је лечи ти основ ну

болест. Пот пу но обез -
бо ља ва ње је вео ма
тежак зада так и зато
би пре све га тре ба -
ло усме ри ти пажњу
на то да бол буде

под кон тро лом, да
не оме та сва ко днев -

не актив но сти и да у
нај ве ћој могу ћој мери помог -
не мо паци јен ту код неса ни -
це, анк си о зно сти и депре си -
је. Када су у пита њу леко ви,
анал ге ти ци се обич но ком би -
ну ју са анти де пре си ви ма и
габа пен ти ном, уз тера пи ју која
се при ме њу је локал но на
месту бола.

Шта нам пору чу је
хронич ни лум бал ни бол?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Све већи број људи данас пати

од тего ба у виду нади ма ња и

пове ћа не коли чи не гасо ва у

цре ви ма – фла ту лен ци је. Овај

поре ме ћај није само соци јал но

оме та ју ћи и непри ја тан симп -

том, већ може осо би ства ра ти

грче ве и боло ве.

Наду тост трбу ха нај че шће је после ди ца брзог начи на живо та и

лоших нави ка при јелу. Глав ни меха ни зми у настан ку наду то сти

су: аеро фа ги ја одно сно гута ње вазду ха, поре ме ћај паса жа у цре -

ви ма, пове ћа но умно жа ва ње бак те ри ја, сма ње на ресорп ци ја гаса

из цре ва, као и функ ци о нал на и орган ска обо ље ња диге стив ног

систе ма.

Ево неко ли ко чаје ва који вам могу помо ћи у слу ча ју нади ма ња.

Пре упо тре бе било којег од њих кон сул туј те се са сво јим лека ром.

Јед ну каши ку усит ње ног лово ро вог листа ста ви те у пола литра

воде и кувај те пет мину та. Покло пи те и оста ви те да одсто ји пет-

-шест мину та. Пиј те три пута днев но пола сата пре јела.

Поме шај те по 20 г ани са, комо ра ча, кима, мај чи не души це и

ками ли це. Три каши ке меша ви не пре лиј те с пола литра вре ле

воде, па покло пи те и оста ви те да одсто ји три сата. Пиј те три пута

днев но пре јела.

Поме шај те по један грам комо ра ча, ани са и цве та зове и два

гра ма листа сене, па све то пре лиј те са два деци ли тра вре ле

воде. Покло пи те и после два сата про це ди те и попиј те одјед ном.

Поме шај те по 25 г цве та и листа хај дуч ке тра ве, кичи це, гор -

ке дете ли не, лин цу ре, нане и комо ра ча. Од тога узми те јед ну

каши ку, пре лиј те деци ли тром вре ле воде, покло пи те и охла ди те,

а затим пиј те пола сата пре јела.

Напра ви те меша ви ну од по 20 г копра, ани са, комо ра ча, анђе -

ли ке и кима. Јед ну каши ку те меша ви не пре лиј те са два деци ли -

тра вре ле воде, покло пи те и оста ви те пола сата на шпо ре ту, али

да не кува. Затим про це ди те и пиј те након јела.

Реши те се
надима ња

Тужни поне де љак
„осе ти се” у целом
све ту

Како да иза ђе мо на
крај с нега тив ним
емо ци ја ма

Због чега нам
новогоди шње одлуке
пропа да ју

Тре ћи поне де љак у јану а ру зва -
нич но је про гла шен за нај де -
пре сив ни ји дан у годи ни. У све -
ту је познат и под нази ви ма
„пла ви поне де љак” или „тужни
поне де љак”, а овај неслав ни ста -
тус сте као је из више раз ло га.

Ово је, наи ме, доба годи не
када је пра знич на еуфо ри ја
конач но утих ну ла и поно во смо
се вра ти ли у реал ност, где су
нас, изме ђу оста лог, доче ка ли
нов ча ни ци испра жње ни током
неде ља сла вља, вишак кило -
гра ма, здрав стве не тего бе,
повра так на посао, завр ше так
зим ског рас пу ста, нео чи шће -
ни тро то а ри, бљу зга ви ца, хлад -
но ћа и непла ће ни рачу ни. Успут
смо већ сти гли и да пре кр ши -
мо неку од сво јих ново го ди -
шњих одлу ка, па нас је то додат -
но оне спо ко ји ло.

И то ће про ћи

Све ово чини нас врло нер во -
зни ма, што оте жа ва кому ни ка -
ци ју с дру ги ма и ства ра нам
додат ну тен зи ју и про бле ме. Из
таквог ста ња све сти ништа није
лак ше него сми сли ти још неки
про блем и про на ћи нешто лоше
чак и у добрим ства ри ма.

Кажу да се ова гру два наго -
ми ла не нега тив не енер ги је

претва ра у уби тач ну лави ну
упра во тог тре ћег поне дељ ка у
годи ни. О томе да ситу а ци ја
није нима ло беза зле на све до -
чи и дра ма тич но пове ћан број
само у би ста ва (која су сва ка ко
чешћа у децем бру и јану а ру)
упра во на овај дан. Сад када
све ово зна те тре ба ло би да
одах не те: нисте једи ни. У овом
тре нут ку раз у ме вас бар тре -
ћи на пла не те. А има још јед на
боља вест и она гла си: и то ће
про ћи. И то врло брзо, суде ћи
по речи ма наше саго вор ни це
Јадран ке Гру ји чић Ђурић, пси -
хо ло га и поро дич ног пси хо те -
ра пе у та из пан че вач ког удру -
же ња „Пси хо ге не за”. Ко би
боље од ње знао како
се изба ви ти из
кана ла у који
смо ових дана
колек тив но
упа ли.

– Након
више днев -
ног сла -
вље нич ког
рас по ло же -
ња када је
све пршта ло
од лепих
жеља, насме ја -
них лица, срдач -
них честит ки, шљо -
ки ца и ватро ме та сле ди
повра так у реал ност и сва ко -
дне ви цу, када схва та мо да је
све оста ло мање-више исто као
што је било, осим што је годи -
на нова. Упра во зато вели ки
број људи се након завр шет ка
пра зни ка осе ћа нерас по ло же -
но, без вољ но и депре сив но. Ова
осе ћа ња су честа и пре пра -
зни ка, као и током њих, када
се од људи оче ку је да су насме -
ја ни, срећ ни, да забо ра ве на

про бле ме, што врло често има
кон тра е фе кат, те иза зи ва
немир и тен зи ју. Наи ме, пра -
зни ци су вре ме када је цела
поро ди ца на оку пу, када суми -
ра мо сво је резул та те, успе хе и
неу спе хе у нади да ћемо наћи
боља реше ња, те лако могу иза -
ћи на виде ло про бле ми који
су зане ма ри ва ни и гура ни под
тепих. Сто га у вели ком бро ју
поро ди ца, баш у вре ме пра -
знич не еуфо ри је, изме ђу поје -
ди них чла но ва сева ју вар ни це
и до неба нара ста тен зи ја у
међу соб ним одно си ма – каже
Јадран ка Гру ји чић Ђурић.

Она под се ћа на још јед ну
кате го ри ју људи којој пра -

зни ци тешко пада ју,
а то су осо бе које

нема ју с ким да
про ве ду те

весе ле дане
– оне које
н е м а  ј у
емо тив не
парт не ре,
при ја те ље
или чија је
поро ди ца

дале ко. Те
осо бе се, твр -

ди наша саго -
вор ни ца, током

ових сла вље нич ких
дана осе ћа ју депре сив -

но јер су ускра ће не за она задо -
вољ ства која пру жа ју зајед ни -
ца, дру же ња и хар мо ни ја топлог
дома.

– Пре ма неким истра жи ва -
њи ма, чак 30 одсто људи, одно -
сно ско ро тре ћи на попу ла ци је,
осе ћа се изгу бље но, неис пу ње -
но и несрећ но током или након
пра зни ка. Ипак, добра вест је
да пра знич на депре си ја не тра -
је дуго. Као што нео сет но дође,
исто тако, у нај ве ћем бро ју слу -
ча је ва, рела тив но брзо и лако
про ђе. Међу тим, ако потра је
дуже вре ме и не јења ва иако су
пра зни ци уве ли ко про шли, осо -
ба би се мора ла обра ти ти за
помоћ свом пси хо ло гу, који јој
може помо ћи да се суо чи с про -
бле ми ма и про на ђе нај бо ље
реше ње – нагла ша ва Јадран ка
Гру ји чић Ђурић.

Буди те реал ни

Још јед на од ситу а ци ја о које
се гото во сви на почет ку јану -
а ра сапле те мо јесте спро во ђе -
ње ново го ди шњих одлу ка у
дело.

Обич но већ послед њег дана
ста ре годи не или у првим дани -
ма нове сед не мо уз кафу или
чај, заши љи мо олов ку и кре -
не мо. Нани же мо на пар че ту
папи ра разно ра зне одлу ке и
циље ве, жеље и пла но ве: од
нове фигу ре или оста вља ња
цига ре та, пре ко додат не еду -
ка ци је или више вежба ња, до

мање нер ви ра ња, боље орга ни -
за ци је или више про чи та них
књи га. А онда се сети мо да
потра жи мо исти тај спи сак од
про шле годи не. Нај че шће,
нарав но, схва ти мо да су оба
спи ска ско ро иден тич на, а да
гото во нијед ну од про шло го -
ди шњих одлу ка нисмо реа ли -
зо ва ли или изгу ра ли до кра ја.
Тада се упле те мо у зача ра ни
круг само оп ту жи ва ња, осе ћа ја
кри ви це и неза до вољ ства. Пита -
ли смо нашу саго вор ни цу зашто
нам се ово деша ва и како да
доне се мо одлу ке које ћемо заи -
ста и оства ри ти уме сто да поно -
во раз о ча ра мо сами себе.

– Дола зак нове годи не асо -
ци ра нас на нове почет ке, под -
се ћа нас на нео ства ре не жеље
и под сти че на доно ше ње зна -
чај них одлу ка као што су: пре -
ста ћу да пушим, смр ша ћу, бићу
срећ ни ји, здра ви ји и слич но.
Ипак, често нас, гото во непри -
мет но, ново го ди шња еуфо ри -
ја уву че у вртлог нере ал них

жеља и оче ки ва ња да ће се
нешто пре ко ноћи про ме ни -
ти, што се у реал но сти рет ко
деша ва. Иако је посто ја ње жеље
да се ква ли тет живо та уна пре -
ди зна чај но за про ме ну, то је
само први корак. Да бисмо
сво је одлу ке реа ли зо ва ли, тре -
ба нам мно го више тру да.
Потреб но је поста ви ти реал -
не, јасне и спе ци фич не циље -
ве, раз ло жи ти циљ на јед но -
став ни је задат ке, напра ви ти
стра те ги ју и пра ти ти ток реа -
ли за ци је. Бит но је да себе зна -
мо да моти ви ше мо када осе -
ти мо да посу ста је мо и нисмо
задо вољ ни исхо дом, као и да
се награ ди мо сва ки пут када
успе шно реа ли зу је мо и најед -
но став ни ји зада так који нас је
довео корак бли же циљу –
исти че Јадран ка Гру ји чић
Ђурић.

Она дода је да за доно ше ње
одлу ка или оства ри ва ње жеља
не мора мо чека ти нову годи ну
или поне де љак. Уме сто тога,
нека сва ки нови дан за нас буде
нова могућ ност за про ме ну, јер
про ме не запра во и зави се
искљу чи во од нас самих.

Празници су време
када је цела породица
на окупу, када
сумирамо своје
резултате, успехе и
неуспехе, те лако 
могу изаћи на видело
проблеми који су
занемаривани и
гурани под тепих.

Често нас, готово
неприметно,
новогодишња
еуфорија увуче у
вртлог нереалних
жеља и очекивања да
ће се нешто преко
ноћи променити, што
се у реалности ретко
дешава.

ПОЧА СТИ ТЕ СЕБЕ ЧОКО ЛАД НОМ КУП КОМ

Ово је пери од када је врло

важно да буде те нежни пре -

ма себи и да про на ђе те

начин да вас лоше рас по ло -

же ње и наго ми ла ни стрес не

„про гу та ју” и не угро зе вам

физич ко здра -

вље. Добра куп ка

би могла бити

јед но од реше ња.

Ми вам пред ла -

же мо две који ма

би мало ко одо лео.

Пре лиј те 100–200 гра ма

какао-пра ха јед ним литр ом

вру ће, али не кљу ча ле воде.

Добро про ме шај те да се сав

какао рас тво ри и сипај те

сме су у каду с водом за купа -

ње (34–38 сте пе ни). После

15–20 мину та ужи ва ња у

кади не само да ће се знат но

попра ви ти ста ње ваше коже

већ и ваше рас по ло же ње.

Загреј те 75 мили ли та ра

мле ка и, не ски да ју ћи га с

ватре, додај те 75 гра ма

ренда не гор ке чоко ла де.

Мешајте на бла гој ватри док

се чоко ла да пот пу но не

раство ри у мле ку. Додај те у

сме су мало мле ве ног циме та

и суше ног ђум би ра у пра ху.

Добро пази те да маса не

про кљу ча, да се

дра го це ни састој -

ци не оште те.

Охла ди те масу до

тем пе ра ту ре свог

тела и поме шај те

је са 200 мл пене за купа ње

с мири сом помо ран џе, која

се одлич но сла же уз аро му

чоко ла де. Улиј те сме су у

каду с топлом водом и уро -

ни те у ову рас ко шну куп ку.

Биће те оду ше вље ни ефек -

том ових чоко лад них трет ма -

на. Осе ти ће те да ваша

раздра жљи вост неста је без

тра га, а вама овла да ва ју

сми ре ност и осе ћа ње уну тра -

шње хар мо ни је. Уз све то,

кожа ће вам бити затег ну та и

ела стич на, а чула захвал на

на овом леко ви том трет ма ну.

ПРЕГУРАЈТЕ ЈАНУАР УЗ САВЕТЕ ПСИХОТЕРАПЕУТА

КАД УТИХНЕ ПРАЗНИЧНА ЕУФОРИЈА,
ДЕПРЕСИЈА ДОЛАЗИ ПО СВОЈЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић

Према
неким

истраживањима, чак
30 одсто људи, односно

скоро трећина популације,
осећа се изгубљено,

неиспуњено и несрећно
током или након празника.

Ипак, добра вест је да
празнична депресија

не траје 
дуго.



Сва ка ко један од увек кори -
сних путе ва за раз у ме ва ње сада -
шњо сти јесте вра ти ти се поче -
ци ма одно сно коре ни ма одре -
ђе не поја ве. С раз во јем спо р та
у Пан че ву раз ви ја ло се и спорт -
ско нови нар ство, а поку ша ће -
мо да сагле да мо како су дру -
штве не при ли ке и соци јал ни
миље, од 1869. годи не, када је
обја вљен први број листа „Пан -
че вац”, ути ца ли на раз вој спорт -
ског нови нар ства.

У тео ри ји спорт ског нови нар -
ства пре те чом репор те ра сма -
тра се гла сник Фили пи дис који
је 490. годи не пре тр чао 42 кило -
ме тра да би саоп штио ста нов -
ни штву Ати не вест о побе ди
Грка над Пер си јан ци ма на
Мара тон ском пољу (одмах
потом умро је од исцр пље но -
сти). У њего ву част су осно ва -
не и орга ни зо ва не мара тон ске
трке. Прва спорт ска вест обја -
вље на је 1621. годи не у лон -
дон ском „Про те стант Мер кју -
ри ју”, а одно си ла се на бок сер -
ски меч. Тако ђе у Лон до ну,
1702. годи не, иза шао је и први
днев ни лист, под нази вом „Деј -
ли карант”, a 1724. годи не у
хам бур шком листу „Патри от”
обја вље на је вест о спорт ском
пли ва њу.

Спорт ско нови нар ство у
Срби ји почи ње да се раз ви ја
од сре ди не 19. века. Прво су се
поја ви ле вести, писа не спо ра -
дич но, а затим у дру гој поло -
ви ни 19. века све чешће, захва -
љу ју ћи поја ви спорт ских рубри -
ка у поје ди ним листо ви ма и
спорт ским часо пи си ма.

Поче так модер них Олим пиј -
ских ига ра 1896. годи не у Грч -
кој, који ма је при су ство вао и
срп ски краљ Алек сан дар Обре -
но вић, као и све већа попу -
лар ност мно гих дру гих спор -
то ва ути ца ли су на то да се у
нови на ма све више про сто ра
даје спорт ским тема ма. Ипак,
још 1817. годи не Вук Сте фа -
но вић Кара џић је у „Нови на -
ма серб ским”, које су изла зи -
ле у Бечу, обја вио јед ну вест о
бок су. Међу први ма, спорт ске
вести у Срби ји поја ви ле су се
у „Срб ским нови на ма”, које су
поче ле да изла зе 17. јану а ра

(по новом кален да ру) 1834.
годи не у Кра гу јев цу. Већ 1864.
годи не један од бео град ских
листо ва, „Видов дан”, позвао је
„так ма це за трке коња да поч -
ну вежба ти како би награ ду
доби ли”, а вест о отва ра њу
купа ли шта на Сави (прва
спорт ска вест у срп ском спорт -
ском нови нар ству), 1862. годи -
не, мно го казу је да се и тада о
пли ва њу, као јед ном од нај -
зна чај ни јих обли ка рекре а ци -
је, води ло рачу на. Недељ ни
лист „Пан че вац” је сво ју прву
спорт ску вест обја вио 27. апри -
ла 1869. годи не, када је позвао
гра ђа не на „Вели ку стре љач ку
мај ску свет ко ви ну”, а потом
су поче ле да изла зе спорт ске
вести и у „Бор би”, па у „Бео -
град ском днев ни ку”, „Новом
гла сни ку”, „Зубљи”, „Учи те љу”,
„Јав ном мње њу”, „Вечер њим
ново сти ма”, „Искри”, „Бео град -
ским нови на ма”...

Пан че во је град с бога том
исто риј ском и кул тур ном тра -
ди ци јом. Први писа ни пода -
ци о овој варо ши дати ра ју још
из дав не 1153. годи не, а кроз
град на оба ла ма Тами ша током
њего вог веков ног раз во ја про -
ла зи ле су мно ге вој ске, мења -
ли се поли тич ки режи ми,
често је рушен, али и поно во

изгра ђи ван. У тој и таквој, вео -
ма бур ној исто ри ји у Пан че ву
се раз ви ја ло и нови нар ство, а
с њим и спорт ско нови нар -
ство. Недељ ни лист „Пан че -
вац” је и данас понос гра ђа на,
а тра је, са успо ни ма и падо -
ви ма, с пре ки ди ма и кон фи -
ска ци ја ма, од 1869. годи не. 

Пан че во и Пан чев ци се поно -
се јед ним клу бом који посто ји
још од 1813. годи не. То је Стре -
љач ка дру жи на, која данас носи
назив СД „Пан че во 1813”.
Логич но је онда и да је прва
спорт ска вест која је обја вље на
у „Пан чев цу” била вест која се
одно си ла на стре ља штво. Тог
11. маја 1813. мол ба 45 гра ђа -
на Пан че ва за осни ва ње Гра -
ђан ске стре љач ке дру жи не брзо
је при хва ће на. Банат ска гене -
рал на вој на коман да у Теми -
шва ру је реше њем од 26. маја
и повер љи вим актом од 9. јуна
1813. одо бри ла осни ва ње

Грађан ске стре љач ке дру жи не.
У акту којим се дозво ља ва осни -
ва ње дру жи не дато је и обра -
зло же ње: „Ова квим забав ним
вежба њем гра ђа ни поста ју
вешти ји за одбра ну Вој не гра -
ни це и сво јих има ња”.

У том пери о ду у Стре љач ку
дру жи ну су се учла њи ва ли
понај ви ше офи ци ри Банат ског
гра ни чар ског пука, али и мно -
ги углед ни гра ђа ни Пан че ва,
као: про та Кон стан тин Арсе -
но вић, сли кар Кон стан тин
Данил, трго вац Или ја Мило са -
вље вић Кола рац, про та Васа
Жив ко вић, који је и писао у
„Пан чев цу”. Гађа ло се у дрве -
не табле – мете обо је не уља -
ном бојом. 

Све дога ђа је око рада Стре -
љач ке дру жи не пра ти ли су и
„Пан че вац” и нови не које су
тада изла зи ле на немач ком
јези ку. Добар глас о пан че вач -
кој Стре љач кој дру жи ни и стре -
ли шту брзо се про чуо, па су
усле ди ле и посе те висо ких зва -
ни ца. Изме ђу оста лих, у „Злат -
ну књи гу” Стре љач ке дру жи -
не упи са ли су се и: кнез Алек -
сан дар Кара ђор ђе вић, Хусреф
Мех мед-паша, Бехим Мех мед-
паша, Ахмед-ага Јузба шин, вој -
во да Сте ван Шупљи кац, вој во -
да Сте ван Кни ћа нин, бискуп
Алек сан дар Шајаг, гроф Макс
Ауер сперг, цар Франц Јозеф,
гене рал Петар Бига, инду стри -
ја лац Ђор ђе Вај ферт и мно ги
дру ги. Стре ља штво је у Пан -
че ву сте кло толи ку попу лар -
ност да је Маги страт 1848.
годи не јед ној ули ци дао назив
Стре љач ка мета (Scheibe Gas-
se). О свим посе та ма висо ких
зва нич ни ка који су у Пан че во
дола зи ли нај ви ше због Стре -
љач ке дру жи не гра ђа ни су пра -
во вре ме но оба ве шта ва ни, а
инфор ма ци је (спорт ске) обја -
вљи ва не су и у „Пан че вач ком
недељ ном листу”, који је штам -
пан на немач ком јези ку, као и
у „Бана тер посту”, „Гра ни ча -
ру”, у листу „Срп ки ња” и „Вољи
наро да”.

С обзи ром на то да је Стре -
љач ка дру жи на у то вре ме била

и једи ни орга ни зо ван спорт ски
колек тив, јасно је због чега је
прва спорт ска вест у „Пан чев -
цу” посве ће на упра во стре ља -
штву – у бро ју од 27. апри ла
1869. годи не гра ђа ни се пози -
ва ју на Вели ку све ча ну мај ску
свет ко ви ну.

Пан че во је оду век било на
некој „рас кр сни ци”, на месту
где су се меша ле две, па и више
кул ту ра, на месту које је „спа -
ја ло” две држа ве, на путу мно -
гим тргов ци ма, сли ка ри ма,
путо пи сци ма, зана тли ја ма...
Пан че во је било варош у коју
су лепе вести из Евро пе брзо
сти за ле. Самим тим су и вежба -
ње и спо рт поста ја ли доступ -
ни ји, јасни ји и бли жи гра ђа -
ни ма. Нарав но, захва љу ју ћи и
„Пан чев цу”.

У бро ју од 20. авгу ста 1872.
годи не „Пан че вац” је обја вио
план рада, у окви ру настав -

ног пла на за срп ске народ не
шко ле, за мно ге пред ме те, па
и „ђим на сти ку”. У спорт ску
вест тога доба убра ја мо и при -
лог Ватро га сног дру штва из
Пан че ва који је обја вљен у
„Пан чев цу” 15. новем бра 1872.
годи не, у коме се гово ри да су
чла но ви Ватр о га сног дру штва
оба ви ли сво је завр шно вежба -
ње. Већ почет ком 1873. годи -
не поче ле су да сти жу и европ -
ске вести о вели ком покре ту
који је Миро слав Тирш покре -
нуо у Чешкој 16. фебру а ра
1862, па је у рубри ци „Раз ли -
чи то сти”, у којој су се у „Пан -
чев цу” обја вљи ва ле вести из
Евро пе и све та, напи са но да

су срп ски ђаци у Гра цу осно -
ва ли Ака де мич ко дру штво под
нази вом „Соко”. И пан че вач -
ки тргов ци су вео ма брзо
увиде ли силан ути цај спо р та
на пан че вач ку омла ди ну, па
су у „Пан чев цу” рекла ми ра ли
своје про из во де наме ње не
спор ти сти ма.

Спо рт ска вест обја вље на у
„Пан чев цу” 1871. годи не која
се одно си ла на рва ње има ла је
гото во све што јед на пот пу на
вест тре ба да има у себи како
би детаљ но инфор ми са ла о
неком дога ђа ју. Нарав но, као
ни мно ге вести тада, није пот -
пи са на. Пан чев ци су 1911. годи -
не осно ва ли „Срп ски соко”, а
„Пан че вац” тада није изла зио
јер је по одлу ци вла сти био
кон фи ско ван и затво рен, али
је већ од 1919. годи не, када је
поно во покре нут, бар када је
спо рт у пита њу, нај ви ше пажње
посве ћи вао актив но сти ма пан -
че вач ких „соко ла”.

Тако је „Пан че вац” већ у
првом бро ју по понов ном изла -
же њу, од 20. апри ла 1919.
годи не, на дру гој стра ни донео
вест о пан че вач ким соко ли -
ма, који су заин те ре со ва не гра -
ђа не пози ва ли да се упи шу у
њихо во дру штво. У бро ју од 4.
маја исте годи не обја вље на је
вест о лоп тач кој утак ми ци
изме ђу пан че вач ког клу ба и
„Срп ског мача” из Бео гра да,
коју су гости доби ли с резул -
та том 3 : 1. С поно сом, у бро -
ју од 1. јуна 1919. годи не „Пан -
че вац” обја вљу је вест да су
„наши соко ли у фут бал ској
утак ми ци побе ди ли вршач ку
трго вач ку омла ди ну са 6 : 0”.
„Сокол ске вести” обја вљи ва не
су и у бро је ви ма „Пан чев ца”
од 8. и 15. јуна 1919, када је
Управ ни одбор дру штва оба -
ве шта вао чита о це о месту и
вре ме ну вежба ња.

Спо рт је тада почео да се
раз ви ја мно го брже, па је самим
тим било и више спорт ских
деша ва ња о који ма је „Пан че -
вац” писао. У бро ју од 3. авгу -

ста 1919. обја вље не су вести
које наја вљу ју тени ску и лоп -
тач ку утак ми цу у Народ ној
башти, оба ве шта ва ју ћи гра ђа -
не о почет ку и месту игра ња.

Први пут рубри ка с назна -
ком „СПО РТ” у нашем листу
се поја ви ла 24. авгу ста 1919.
годи не. Писа ло се тада о лаун-
-тени су у Пан че ву, који се играо
у попу лар ној Народ ној башти,
па о ного мет ној утак ми ци изме -
ђу пан че вач ке трго вач ке омла -
ди не и пан че вач ких соко ла,
али било је и кри тич ког освр та
због нео ди гра не утак ми це изме -
ђу пан че вач ке трго вач ке омла -
ди не и „Бер лин ског спо рт клу -
ба” иако је „вели ким сло ви ма

било аши фро ва но по свим
ћошко ви ма” да ће се тај вели -
ки фуд бал ски „спек такл” и одр -
жа ти.

Како се при бли жа вао VII све -
со кол ски слет у Пра гу, тако је
и „Пан че вац” све више пажње
посве ћи вао вести ма веза ним за
тај дога ђај. У бро ју од 14. децем -
бра 1919. годи не Михо вил
Томадл, ста ре ши на пан че вач -
ких соко ла, али и један од нови -
на ра „Пан чев ца”, позвао је све
соко ле да започ ну при пре ме за
ово вели ко свет ско так ми че ње.
Из дана у дан, из бро ја у број,
спо рт ске вести су поче ле да се
обја вљу ју и на наслов ној стра -
ни овог листа.

Тако су „сокол ске вести” у
бро ју од 18. јану а ра 1920. обја -
вље не на првој стра ни, а већ
28. мар та 1920. на наслов ној
стра ни; „Пан че вац” се поно во
обра тио сво јим „соко ли ма”.
Пара лел но са сокол ским
покре том и број ним так ми че -
њи ма чла но ва овог дру штва у
земљи и ино стран ству, с фуд -
ба лом, који се вео ма брзо
ширио и играо у гра ду на Тами -
шу, и с тени сом, који је „осво -
јио” имућ ни је гра ђа не и гра -
ђан ке Пан че ва, лист „Пан че -
вац” је пра тио и сва оста ла
спорт ска деша ва ња.

У бро ју од 19. сеп тем бра
1920. годи не Јован Графт, глав -
ни ста ре ши на Стре љач ке дру -
жи не, обја вио је вест о одр жа -
ва њу скуп шти не тог дру штва,
са свим тач ка ма днев ног реда.
Так ми че ње весла ча ВК-а
„Дунав” из Пан че ва на Блед -
ском језе ру било је прво спорт -
ско над ме та ње с кога је у „Пан -
чев цу” обја вље на и фото гра -
фи ја. Прва пот пи са на спо ртска
рубри ка, с виње том, поја ви ла
се у „Пан чев цу” у бро ју од 7.
маја 1922. годи не. Тада је
Милу тин Павло вић изве шта -
вао с фуд бал ске утак ми це
изме ђу пан че вач ког „Бана та”
и земун ског „Вите за”, коју су
Пан чев ци доби ли са 2 : 0, а
инте ре сант но је да је тада за
пан че вач ки тим играо и
Милош Црњан ски. Убр зо је
почео да се раз ви ја и шах, па
је „Пан че вац” у бро ју од 14.
маја исте годи не изве шта вао с
првог тур ни ра у Пан че ву, а
зани мљив је и пода так да су
нека ко у исто вре ме у гра ду
на Тами шу поче ли да се разви -
ја ју бокс, који је касни је постао
и заштит ни знак Пан че ва, и
маче ва ње. У бро ју од 23. апри -
ла 1921. „Пан че вац” је оба ве -
стио чита о це да је отво рен
„курз” маче ва ња и бок со ва ња,
који је тада водио дипло ми -
ра ни чехо сло вач ки учи тељ
Рудолф Фикер.

Бога ту тра ди ци ју има Пан -
че во, дуго тра је и наш „Пан -
че вац”. Ето, тако смо нека ко
поче ли...

Алек сан дар Жив ко вић

ТЕМА БРОЈА
Петак, 15. јануар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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О тра ге ди ји у ново го ди шњој ноћи када
се у јед ној викен ди ци у Босни и Хер -
це го ви ни угу ши ло осмо ро мла дих
људи још се при ча у целом реги о ну.
Мно ги су тада поно во поче ли да пре -
тра жу ју интер нет не би ли се под се -
ти ли шта је то угљен-монок сид, како
дола зи до тро ва ња тим гасом и у којим
слу ча је ви ма су ками ни, пећи и дру га
греј на тела опа сни по живот.

Наци о нал ни цен тар за кон тро лу
тро ва ња на Вој но ме ди цин ској ака де -
ми ји у Бео гра ду обја вио је сво је вре -
ме но бро шу ру упра во на ову тему,
како би гра ђа не оба ве стио о ште ти
коју може нане ти угљен-монок сид,
као и о начи ни ма да се од овог опа -
сног гаса зашти те.

Угљен-монок сид је гас без боје, уку са
и мири са, који наста је при про це су
непот пу ног саго ре ва ња, пого то во онда
када у окол ној атмос фе ри нема довољ -
но кисе о ни ка.

Поред тога што не може мо при ме -
ти ти њего во при су ство, угљен-монок -
сид наро чи то опа сним чини то што се
он, након уди са ња, брзо везу је за хемо -
гло бин – црве ни пиг мент наше крви
који пре но си кисе о ник до свих орга на
и тки ва. Када се то дого ди, кисе о ни ку
је ускра ће на могућ ност да се веже за
сво је „пре во зно сред ство”, а уме сто
њега хемо гло бин кроз цело наше тело
поне се – отров. Упра во због тога висо -
ке кон цен тра ци је угљен-монок си да
могу дове сти до тешких оште ће ња тки -
ва и орга на, па и до смр ти.

Где се кри је „тихи уби ца”

Струч ња ци с ВМА упо зо ра ва ју да
угљен-монок сид наста је у уре ђа ји ма
за загре ва ње као што су пећи на дрва,
угаљ, гас и дизел-агре га ти.

„Уко ли ко су ови апа ра ти пра вил но
про из ве де ни, мон ти ра ни и аде кват но
одр жа ва ни, они про из во де угљен-монок -
сид у кон цен тра ци ја ма које не могу
бити опа сне. Неструч но одр жа ва ње тих
апа ра та и непра вил но руко ва ње њима
може дове сти до некон тро ли са не про -
из вод ње угљен-монок си да с тешким
после ди ца ма по здра вље људи. Тако -
ђе, вели ки број људи уми ре од тро ва ња

угљен-монок си дом у неа де кват но про -
ве тре ним гара жа ма и ради о ни ца ма где
су укљу че ни ауто мо бил ски мото ри у
току про це са рада. Посеб но могу бити
пого ђе на деца, ста ри ји људи и људи
који одра ни је болу ју од кар ди о ва ску -
лар них и респи ра тор них обо ље ња”,
наво ди се у бро шу ри Наци о нал ног цен -
тра за кон тро лу тро ва ња.

Зна ци тро ва ња

Уко ли ко је дошло до лак шег тро ва ња
угљен-монок си дом, нај че шће ће се
јави ти гла во бо ља, осе ћај гуше ња и
муч ни на. Код тешког тро ва ња осо ба
осе ћа јачу гла во бо љу, врто гла ви цу,
има поре ме ћај пона ша ња или чак и
тешке поремeћаје ста ња све сти.

Боле сни ци отро ва ни угљен-монок -
си дом су бле ди и осе ћа ју се лоше.
Тешко тро ва ње код хро нич но обо ле -
лих може одло же но дове сти до тешких
ком пли ка ци ја, па и до смрт ног исхо -
да. Пошто су први симп то ми тро ва ња
угљен-монок си дом врло слич ни симп -
то ми ма гри па и пре хла де, врло лако
може доћи до забу не и пре ви да (често
по живот опа сног) тро ва ња.

Боље спре чи ти...

Пре вен ци ја је, исти чу на ВМА, нај бо -
љи начин спре ча ва ња тро ва ња угљен-
монок си дом. Струч ња ци из Наци о -
нал ног цен тра за кон тро лу тро ва ња
нагла ша ва ју да сто га сви апа ра ти за
загре ва ње на дрва, угаљ, наф ту, керо -

зин и гас мора ју бити кон тро ли са ни
од стра не овла шће ног лица нај ма ње
јед ном годи шње, нај бо ље пред поче -
так греј не сезо не.

„Оси гу рај те да сви чун ко ви и дим -
ња ци буду про ход ни, про ве ре ни, очи -
шће ни, с добрим одво дом гасо ва. Сви
уре ђа ји за загре ва ње тре ба да има ју
одвод не инста ла ци је пре ма напо љу и
да буду мон ти ра ни и про ве ре ни пре -
ма пре по ру ци про из во ђа ча и од стра -
не овла шће них лица са цер ти фи ка -
том. Оба ве зно про чи тај те пра те ћу доку -
мен та ци ју ових уре ђа ја. Кори сти те
само за то пред ви ђе на гори ва и држи -
те вра та у кући ото во ре на. Отво ри те
макар један про зор ради одр жа ва ња
аде кват ног ’цуга’. Ника да не оста вљајте

ауто мо бил ски мотор упа љен у вашој
гара жи, чак и ако су вра та гара же
отво ре на, јер се издув ни гасо ви могу
задр жа ти у јед ном делу про сто ри је.
Ника да немој те кори сти ти штед њак
на гас за загре ва ње про сто ри је, макар
и за кра так вре мен ски пери од. Роштиљ
се не сме упо тре бља ва ти у затво ре ној
про сто ри ји, макар то било и у камин -
ском про сто ру. Тако ђе, ника да немој -
те спа ва ти у непр о ве тре ном про сто ру
који се загре ва путем пећи на гас или
керо зин. Апа ра ти који се покре ћу бен -
зи ном (коси ли це за тра ву, мотор не
тесте ре, мали мото ри, гене ра то ри и
слич но) не сме ју се кори сти ти у затво -
ре ним про сто ри ја ма”, наве де но је у
публи ка ци ји ВМА.

Ових дана град се бели, а сне го љуп ци
се раду ју. Толи ко оду ше вље ње сугра -
ђа на не чуди, јер током про шле зиме
није ни било сне га. Сада је, након пра -
зни ка, усле ди ла пра ва зим ска иди ла.

Нарав но, поред дивље ња, важно је
и да се сне жни нано си чисте, укла ња -
ју испред лока ла и да се ски да лед с
кро во ва и олу ка. То нашим сугра ђа -
ни ма који раде на Зеле ној пија ци,
како кажу, не пада тешко.

НЕДЕЉ КО ЕЛЕЗ, пен зи о нер:
– Не волим. Лоши су усло ви за снег

код нас. Непро ход ни су путе ви, није
чисто, не одр жа ва се. Реци мо, живим
у Вла син ској ули ци, где ника да не
про ђе меха ни за ци ја зим ске слу жбе.
То је Куде ља рац, али ми при па да мо
Миси. Све су то кал др ми са не ули це.
Ства ра ју се бару шти не, тешко је про -
ћи. Зна те и сами како је. Мислим да
пута ри ма пред ста вља про блем то што
је ту тешко при ћи ками о ном за чишће -
ње. Ска дар ска је асфал ти ра на, али ту
људи пли ва ју у коли ма. Нема кишне
кана ли за ци је. Људи ста вља ју земљу,
дижу песак, пра ве бра ну, да вода не
ула зи у дво ри ште. Пого то во ће сада
тога бити, након топље ња овог сне га.
Волим снег као при род ну поја ву, не

кажем, волим и да одем на Копа о ник.
Нека га мало, због деце, моји уну ци
су се гру два ли. Није ми ни хлад но.
Нави као сам на све вре мен ске усло ве,
пошто сам по про фе си ји возач.

НЕЛИ ХАКО БЈАН, про да вац:
– Ми се мучи мо зато што нема кро -

ва на Зеле ној пија ци. Сву да у Срби ји
тржни це су покри ве не, једи но у Пан -
че ву то није слу чај. Зато нам је тешко.
Не могу несме та но да радим у овим
усло ви ма. То ме спре ча ва у наме ри
да волим зиму (смех). Ина че волим
лето, то ми је нај леп ше. Мада и лети
у овим окол но сти ма сун це пада на
робу, сада цури снег, па ће исто тако
и киша. Нај о снов ни је нема мо, а то је
кров. Он је нај бит ни ји за нас.

ЖИВ КА ВАСИ ЉЕ ВИЋ, трго вац:
– Не жалим се што морам да

чистим. Није ми хлад но. Јако волим
снег и зиму. Све је сјај но.

РАДОЈ КА ПЕТРО ВИЋ, трго вац:
– Не сме та ми. Снег про чи сти

ваздух, све је бело, чисто. Цера де на
пија ци би могле да се сре де, доду ше.
Да има кро ва, било би боље. Али опет,
можда људи не могу то да ура де.

Надстре шни це сада висе због тежи не
и сне га... Али волим зиму. За све смо
се лепо при пре ми ли. И упра ва Зеле -
не пија це је с нама зајед но чисти ла.
Мом ци су ствар но океј. Није ми ни
хлад но, лепо смо се обу кли.

ВЕЉО КОВА ЧЕ ВИЋ, про да вац:
– Волим зиму, није ми тешко да

чистим снег. Цера де на Зеле ној пија -
ци, где радим, сме та ју прво из естет -
ских раз ло га, а потом и зато што
посто ји опа сност да пад ну и уда ре
неког. „Сто зима, а нијед но љето, поне -
ка мрви ца са тво га сто ла...” (смех)
Тако пева „Бије ло дуг ме”, а ја бих
рекао: сто зима за јед но лето. Не
волим зиму баш толи ко као лето, али
волим и снег, ништа ми не сме та.

БОБАН МИЛО СКОВ СКИ, трго вац:
– Сме та ју нам цера де што висе изме -

ђу тезги на пија ци. Пада ју на гла ву,
ружно је и гле да ти их. Ина че волим
снег и зиму. Што да не. Све има сво је.
Доду ше, није лепо кад ради те по сне -
гу. Нај ви ше волим да га гле дам кроз
про зор. Није ми баш боља зима него
лето, али волео бих и да је више сне га.
Онда сигур но не бих радио (смех).

Јеле на Ката на

Р. ПЕТРОВИЋЖ. ВАСИЉЕВИЋ В. КОВАЧЕВИЋ Б. МИЛО СКОВ СКИН. ХАКОБЈАНН. ЕЛЕЗ

НАША АНКЕТА

КАКО СЕ ЗАШТИ ТИ ТИ ОД ТРО ВА ЊА УГЉЕН-МОНОК СИ ДОМ

НЕВИ ДЉИ ВИ УБИ ЦА ВРЕ БА 
ИЗ ГРЕЈ НИХ ТЕЛА И ГАРА ЖА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

У вре ме када је овај број „Пан чев -
ца” био у при пре ми, „Елек тро вој во -
ди на” за пред сто је ћи викенд и наред -
ну неде љу није наја ви ла искљу че ња
због радо ва на елек трич ној мре жи.
То зна чи да би, уко ли ко се нешто не

про ме ни, снаб де ва ње стру јом у дани -
ма који су пред нама тре ба ло да буде
редов но како у самом гра ду, тако и
у при па да ју ћим сели ма.

Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о наја ва ма евен -
ту ал них додат них радо ва може те
инфор ми са ти онлајн сва ко днев но.

Квар на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи може те при ја ви ти на теле -
фон 319-220.

Које обра сце може те пре да ти
онлајн Поре ској упра ви?

„Поред” јед на ко „у” 
у поку ша ју

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Била би ово див на фото гра фи ја
чароб ног зала ска сун ца на оба ла ма
Тами ша током пра знич них дана тек
наче те 2021. годи не да нам се није
испре чи ла ова кан та.

У њој се лепо види како су Пан -
чев ци про ве ли пра зни ке – има ту
оста та ка пиро тех ни ке, што зна чи
да је било лепих ватро ме та, види
се и да се фино кло па ло и пило, да
је било и кафи це, да су дечи ца
доби ла сво је соки ће... Све га је било
у изо би љу, па и ђубре та. Пошто је
кан та била пуна, логич но је било
пре пу ни ти је, а кад је поста ла
препуна, онда је сме ће могло једи -
но да се оста ви поред ње. Да не
ситнича римо сад, потру ди ли су се

људи, није баш да су оста ви ли неред
било где.

И чове ков нај бо љи при ја тељ добио
је при ли ку да поста ви поне ку „нага -
зну мину” у истом рејо ну. А пошто
су кан та и гован це упа ре ни, све је у
реду. Не тре ба сад цепи дла чи ти.
„У” и „поред” су ско ро па јед но те
исто.

Нашим сугра ђа ни ма заду же ним
за овај при зор било би боље да ипак
нау че раз ли ку изме ђу та два пред -
ло га. Ако ипак сма тра ју да нема
потре бе за тим, онда се сигур но неће
буни ти ако ове годи не сре ћа про ђе
ПОРЕД њих, а казна од кому нал не
поли ци је им стиг не У поштан ско
сан ду че, зар не?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ДА ЛИ ВОЛИ ТЕ СНЕГ?

Плес првих паху ља донео радост, али и оба ве зе

Ради уна пре ђе ња и опти ми за ци је
послов них про це са, Поре ска упра ва
је од 1. јану а ра ове годи не омо гу ћи -
ла под но ше ње одре ђе них обра за ца
у елек трон ском обли ку пре ко пор -
та ла „еПо ре зи”.

У елек трон ском обли ку може се
под не ти зах тев за повра ћај и прек -
њи жа ва ње више или погре шно пла -
ће ног поре за. Како је саоп шти ла
Поре ска упра ва, реше ње о повра ћа -
ју и прек њи жа ва њу доста вља ће се
поре ским обве зни ци ма у елек трон -
ској фор ми у поре ско сан ду че. Нарав -
но, обве зни ци могу и даље поме ну -
ти зах тев да под не су у писа ном обли -
ку – непо сред но или путем поште.

Тако ђе, од сада се у елек трон -
ском обли ку може доста ви ти и оба -
ве ште ње пред у зет ни ка и пред у зет -
ни ка пољо при вред ни ка о опре де -
ље њу за испла ту лич не зара де. Пред -
у зет ник који се опре де ли за испла -
ту лич не зара де ова кво опре де ље ње
не може да мења током поре ског
пери о да. Ако се одлу чи да пре ста -
не са испла том, дужан је да о томе
у елек трон ском обли ку доста ви оба -
ве ште ње поре ском орга ну до 15.
децем бра теку ће годи не. Лице које
започ не оба вља ње делат но сти, оба -
ве ште ње о опре де ље њу да врши
испла ту лич не зара де под но си
искљу чи во у момен ту реги стра ци је
над ле жној орга ни за ци ји која води
реги стар при вред них субје ка та, која
ће тај зах тев про сле ди ти Поре ској
упра ви. Изу зет но, лица која се не

реги стру ју код орга ни за ци је која
води реги стар при вред них субје ка -
та горе на ве де но оба ве ште ње под -
но се Поре ској упра ви у року од пет
дана од дана реги стра ци је, у елек -
трон ском обли ку пре ко пор та ла
Поре ске упра ве. Оба ве ште ње пред -
у зет ни ка и пред у зет ни ка пољо при -
вред ни ка о опре де ље њу за испла ту
лич не зара де под но си се искљу чи -
во у елек трон ском обли ку.

У елек трон ском обли ку може се
од сада доста ви ти и оба ве ште ње о
про ме ту секун дар них сиро ви на и
пољо при вред них и шум ских про -
из во да и пољо при вред них услу га.
С обзи ром на то да се поре ска при -
ја ва ПП ПДВ, као и Пре глед обра -
чу на (обра зац ПОПДВ) под но се
искљу чи во у елек трон ском обли ку,
обве зни ци ма је од почет ка годи не
омо гу ће но да, уз при ја ву, и само
оба ве ште ње под не су у елек трон ском
обли ку. Поре ски обве зни ци наве -
де но оба ве ште ње, као и до сада,
могу под не ти и непо сред но или
путем поште.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана веро ват но 
без искљу че ња

МЕРЕ ПРВЕ ПОМО ЋИ

Уко ли ко се поста ви сум ња на

акут но тро ва ње угљен-монок си -

дом, лека ри с ВМА исти чу да је

од пре суд ног зна ча ја да одмах

обез бе ди те ула зак све жег вазду -

ха, отво ри те про зо ре и вра та, уга -

си те уре ђа је за загре ва ње и напу -

сти те кућу.

Потом позо ви те Слу жбу хит не

помо ћи, као и дежур ног ток си ко -

ло га из Наци о нал ног цен тра за

кон тро лу тро ва ња (011/36-08-440,

досту пан нон-стоп) и оба ве сти те их

да код вас или у вашој око ли ни

посто ји осно ва на сум ња на тро ва -

ње угљен-монок си дом.

Наве де не симп то ме немој те

игно ри са ти, посеб но ако су се

јави ли код више осо ба из ваше

око ли не. Ово тро ва ње често иза зи -

ва губи так све сти, повре ђи ва ње,

па и смрт ни исход, а само бла го -

вре ме на реак ци ја може вас спа сти

тих ужа сних после ди ца.
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Реља Јар ко вач ки, 

уче ник Гим на зи је и 

МШ „Јован Бан дур”, 

одсек за там бу ру

КЊИ ГА: Књи га коју бих волео
да пре по ру чим апсо лут но свим
гра ђа ни ма Пан че ва је „Бит ка
за Пан че во окто бра 1944. годи -
не”. Ауто ри књи ге су исто ри -
чар Срђан Божо вић и пред -
сед ник Дру штва срп ско-руског
при ја тељ ства „Сло вен ска уни -
ја” Роберт Реса но вић. Била ми
је јако зани мљи ва зато што
гово ри не само о наци о нал ној
исто ри ји, коју има мо при ли -
ку да изу ча ва мо у шко ли, већ
о локал ној исто ри ји и о начи -
ну на који је наш град Пан че -
во осло бо ђен у Дру гом свет -
ском рату. Ауто ри су при ре -
ди ли могућ ност чита о ци ма да
на дета љан, али и зани мљив
начин сазна ју више о оку па -
ци ји гра да, о јужном Бана ту у
току оку па ци је, као и о осло -
ба ђа њу Пан че ва. У књи зи су
опи са не при пре ме немач ких
тру па за бор бу про тив осло бо -
ди лач ке Црве не арми је и југо -
сло вен ских пар ти за на. У остат -
ку су при ло же ни био гра фи је
совјет ских коман да на та, спи -
сак поги ну лих при пад ни ка 49.
гар диј ске стре љач ке диви зи -
је, као и фото ко пи је архив ске
доку мен та ци је из Цен трал ног
архи ва Мини стар ства одбра -
не Руске Феде ра ци ја. Мислим
да је ова књи га вео ма зна чај -
на, јер гово ри не само о совјет -
ским бор ци ма који су се бори -
ли за осло ба ђа ње нашег гра да
већ и о народ ним херо ји ма
који су пали у бор би про тив
наци зма. Име на наших народ -
них херо ја данас носе мно ге
шко ле и ули це у нашем гра ду:
Сте ви ца Јова но вић, Мара Ман -
дић, Олга Петр ов...
ФИЛМ: Пред ло жио бих филм
„Т-34”, у режи ји Алек се ја
Сидо ро ва. Филм је иза шао
2019. годи не, а може се бес -
плат но погле да ти у виде о те -
ци „РТС Пла не те”. Име филма
„Т-34” поти че од исто и ме ног

совјет ског тен ка који је кори -
шћен у доба Дру гог свет ског
рата. Филм опи су је рат ну при -
чу  глав ног јуна ка коман дан -
та Нико ла ја Иву шки на и њего -
ве поса де. На почет ку фил ма
се при ка зу је тен ков ска бор ба
у којој су заро би ли Нико ла ја,
а кроз касни ју рад њу у рад -
ном лого ру немач ке једи ни це
од њега као тен ков ског коман -
дан та зах те ва ју да напра ви
поса ду од оста лих совјет ских
заро бље ни ка и да у тре нинг-
бор би сво је тен ков ско зна ње
при ка жу немач ким тен ков -
ским једи ни ца ма. Они успе -
ва ју да побег ну у тен ку Т-34 и
ту се наста вља раз ви ја ње рад -
ње фил ма и бор бе совјет ског
тен ка про тив немач ких тен -
ков ских једи ни ца.  На зани -
мљив и пре све га про фе си о -
на лан начин при ка за не су тен -
ков ске бор бе, а мно ге од њих
у сло у мо у шну, што допри но -
си напе то сти фил ма. Волео
бих да посеб но похва лим
аудио-ква ли тет фил ма, јер су
сви визу ел ни, али и аудио
ефек ти ура ђе ни на вео ма про -
фе си о на лан начин, што допри -
но си при чи и зани мљи во сти
филма.
МУЗИ КА: Волео бих да сви -
ма пре по ру чим деве ту сим -
фо ни ју А. Двор жа ка, позна -
ти ју као „Сим фо ни ја из новог
све та”. Сва чети ри ста ва су
живо пи сна на свој начин, а
посеб но ми се допа да извед -
ба под руко вод ством Хер бер -
та фон Кара ја на. Дво р жак је
ову сим фо ни ју ком по но вао
док је бора вио у Сје ди ње ним
Аме рич ким Држа ва ма, инспи -
ри сан тамо шњом музи ком.

Сим фо ни ја из 
новог све та

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ЗА НАЈ БО ЉУ НЕО БЈА ВЉЕ НУ ЗБИ Р КУ ПЕСА МА

Дру ги кон курс „Пое ти ку ма”
Цен тар за афир ма ци ју ства ра -
ла штва „Пое ти кум” рас пи су је
дру ги кон курс за нај бо љу нео -
бја вље ну зби р ку песа ма. Награ -
да за нај бо љи руко пис је штам -
па ње књи ге. На кон кур су могу
уче ство ва ти ауто ри који пишу
на срп ском јези ку неза ви сно од
тери то ри је где живе и ства ра ју.
Сва ки аутор може уче ство ва ти
с јед ном зби р ком песа ма. Руко -
пи се с кон такт-пода ци ма и био -

гра фи јом тре ба посла ти на имејл
konkurspoetikum@gmail.com.
Фор ма ти за сла ње су doc, docx
или PDF. Кон курс је отво рен до
1. фебру а ра. Након про гла ше -
ња ужег избо ра тро чла ни жири
ће ода бра ти нај бо љи руко пис.

У зави сно сти од епи де ми о -
ло шке ситу а ци је, про мо ци ја
побед нич ке књи ге биће одр жа -
на наред не годи не на мани фе -
стаци ји „Дани Мила на Ђокића”.

ЗА ПЕСНИЧ КЕ ДУШЕ

На сло бод ну тему
Лист за кул ту ру и дру штве на
пита ња „Шраф” из Бео гра да
рас пи су је тре ћи песнич ки кон -
курс, под нази вом „Шраф 2021.
бр. 3”. Тема је сло бод на.

Кон курс је отво рен до 10.
фебру а ра, а могу се при ја ви ти
ауто ри с пре би ва ли штем на
тери то ри ји Репу бли ке Срби је.
Тре ба посла ти до три песме,
дужи не од два на ест редо ва до
два де сет чети ри реда. Песме
тре ба пот пи са ти име ном и пре -
зи ме ном и наве сти тач ну адре -
су ста но ва ња, бро је ве теле фо -
на и елек трон ску адре су. Песме

тре ба напи са ти у Word- у, фон -
том Times New Roman вели чи -
не 12, уз кори шће ње сло ва ч,
ћ, ж, ш, ћири лич ким или лати -
нич ким писмом. Коти за ци ја се
пла ћа само за ауто ре чије ће
песме по одлу ци коми си је бити
увр ште не у збо р ник и она изно -
си шестсто дина ра.

Радо ве тре ба сла ти искљу чи -
во елек трон ском поштом на
fanzinsraf@gmail.com. Резул та -
ти кон кур са биће обја вље ни на
„Феј сбук” стра ни ци под нази -
вом „Fanzinsharf”. Радо ви се не
хоно ра ри шу.

НОВА КЊИ ГА ЈАСМИ НЕ ТОПИЋ

При вре ме ни бора вак
Књи жев ни ца Јасми на Топић
недав но је обја ви ла нову, сед -
му књи гу песа ма, у изда њу
„Архи пе ла га” из Бео гра да. Уре -
ђи ва ње књи ге пот пи су је Гој ко
Божо вић, у окви ру еди ци је
„Еле мент”.

У рецен зи ји песнич ке књи -
ге, коју је напи са ла књи жев на
кри ти чар ка Неве на Сте фа но -
вић, сто ји:

– „При вре ме ни бора вак”
пока зу је песнич ку зре лост
Јасми не Топић. Лир ски субјект
је, и у овој књи зи, пут ник који
се огла ша ва из раз ли чи тих, кат -
кад вео ма дале ких кра је ва, а
путо ва ње – облик чита ња све -
та и себе, нова при ли ка за раз -
у ме ва ње одно са с дру гим људи -
ма, наро чи то с бли ском осо -
бом коју песнич ки субјект носи
у себи куда год кре не. Иако се
поне кад осе ћа осу је ће ним, он
у новим песма ма не под ле же

неу мор ном ево ци ра њу про -
шло сти, нити ожи вља ва њу оно -
га што је живот могао да доне -
се, већ пре и спи ту је сво ју скло -
ност непре ста ном пре и спи ти -
ва њу, уви ђа ју ћи да су лич не
зна ме ни то сти, сагле да не из
дру гог угла, у ства ри – гор ки
талог иску ства. Аутор ка пове -
зу је еле гиј ско и иро ниј ско,
про пу шта сва ко дне ви цу у лир -
ско тки во, упот пу њу је интро -
спек циј ске нала зе уви дом у
гене ра циј ско ста ње духа. У
исто вре ме, раз ви ја свест о
песми кроз дија лог с дру гим
песни ци ма, те ства ра уну тра -
шњу дина ми ку, и – засни ва
књи гу на нађе ној, стра сној
мери. У овој књи зи се хра бро
тра га за лич ном пла ве ти.

Како исти чу у „Архи пе ла гу”,
„При вре ме ни бора вак” доно си
луцид не и мелан хо лич не песме
о раз ли чи тим при зо ри ма и

градо ви ма све та, од Пан че ва и
Бео гра да, пре ко Крем са и Бер -
ли на, до дале ке Аустра ли је, а
аутор ка „пева” о кон ти нен тал -
ним иску стви ма и о стал ном

иску ству при вре ме но сти, али
и о стал ној жуд њи, која не напу -
шта ове сти хо ве. То је жуд ња
за морем, а пра во име тог мора
јесте Јадран, док је њего ва
основ на и неза бо рав на боја
јадран ско пла во. У том сми -
слу, она се надо ве зу је на прет -
ход ну песни ки њи ну зби р ку
„Пла жа Неса ни ца”, којом је
запо чет тај „јадран ски круг опи -
си ва ња пла вет ни ла”, као и
искон ске потре бе за морем.

Kњижевне про мо ци је за прво
вре ме биће орга ни зо ва не пре -
ко дру штве них мре жа, плат -
фор ме „Зум” и „Јутју ба”, а ако
епи де ми о ло шка ситу а ци ја
дозво ли, на про ле ће и у пан че -
вач ким уста но ва ма кул ту ре.
Књи га је доступ на за нару чи -
ва ње на сај ту изда вач ке куће
„Архи пе лаг”, као и у свим
већим књи жа ра ма у Бео гра ду,
али и онлajн.

Ове зиме Пан че во се први пут
укљу чу је у интер на ци о нал ну
песнич ку мре жу „50 Poems for
Snow” („50 песа ма за снег”). С
првим даном сне га, 10. јану а -
ра, сво је песме су у Град ском
пар ку чита ли: Јова на Илкић,
Вла да на Плав шић, Сара Мађар,
Урош Ђоро вић, Вла ди мир
Пали брк (пре ко видео-пози ва)
и Тија на Сава тић.

Интер на ци о нал ни песнич ки
фести вал „50 Poems for Snow”
покре нут је 2012. годи не у
Загре бу, на иде ју Саше Шим -
пра ге, у орга ни за ци ји с песни -
ком Алек сан дром Хутом Коном.
Фести вал је спе ци фи чан у све -
ту по томе да се датум одр жа -
ва ња не зна уна пред, тј. одр -
жа ва се у сва ком гра ду на први
дан сне га, и то ноћу и на отво -
ре ном. Тада песни ци реци ту ју
неко ли ко сво јих песа ма, уз по
јед ну песму кла сич ног ауто ра
којем је те годи не фести вал
посве ћен. Ове зиме то је јапан -
ска песни ки ња из деве тог века
Оно но Кома чи, запам ће на по
мелан хо лич ном тону љубав не
пое зи је коју је писа ла у вари -
ја ци ја ма тра ди ци о нал них крат -
ких јапан ских фор ми. Њена
пое зи ја данас се узи ма за исто -
риј ски при мер еро то пат ског
сен ти мен та у скла ду с песнич -
ким реги стром којем при па да.

Ове зиме у фести вал ској
мре жи уче ству је више од два -
де сет гра до ва у шест зема ља.
Локал на изда ња већ су одр жа -
на с првим сне гом у гра до ви -
ма у Бугар ској, Хрват ској и
Вели кој Бри та ни ји, а пред сто -
је још у Немач кој, Фран цу ској
и Алба ни ји. Фести вал се рани -
јих годи на одр жао и у Бео гра -
ду, а већ неко ли ко годи на заре -
дом одр жа ва се и у Новом
Саду. Фести вал „50 Poems for
Snow” нема ника кав буџет и
орга ни зу је се волон тер ски у
низу гра до ва у Евро пи и Север -
ној Аме ри ци. У Пан че ву је
фести вал покре ну ла песни ки -
ња Тија на Сава тић, на позив
Вла ди ми ра Пали бр ка.

– Посе бан иза зов при ли ком
орга ни зо ва ња фести ва ла чини
неиз ве сност када ће се оди -
гра ти. Тре ба при пре ми ти наја -
ву, орга ни зо ва ти и укло пи ти
уче сни ке, што често није нима -
ло јед но став но, а потом пом -
но пра ти ти прог но зу и све под -
ре ди ти дану када би се дога -
ђај оди грао – каже Тија на
Сава тић и дода је да је фести -
вал пла ни ран још за про шлу
зиму, током које сне га није
ни било све до касног мар та,
када му се заи ста нико више
није надао. У скла ду с тим
фести вал „50 Poems for Snow”,
поред тога што пру жа осе ћај
бли ско сти и топли не међу
сугра ђа ни ма и одр жа ва култур -
ни дух места живим, под се ћа

нас и на неми нов ност про ме -
на, при род них као и дру штве -
них, локал них као и гло бал -
них, а изнад све га под се ћа нас
на то да у овим про ме на ма
нисмо сами. Како у бри зи пре -
ма зајед ни ци, тако и у одго -
вор но сти пре ма њој.

Уче сни ци ово го ди шњег
фести ва ла били су мла ди пан -
че вач ки песни ци и песни ки ње
који су сагле да ли вред ност и
лепо ту овог дога ђа ја по сво је
непо сред но окру же ње. Њихо ва
име на тре ба запам ти ти јер сва -
ка ко пред ста вља ју будућ ност
пан че вач ке песнич ке сце не.

Вла да на Плав шић, сту дент -
ки ња пси хо ло ги је на Фило зоф -
ском факул те ту у Бео гра ду,
посве ће на је писа њу пое зи је од

основ не шко ле, а до сада је
обја вљи ва ла сво је песме у Реги -
о нал ном збор ни ку пое зи је и
про зе мла дих „Руко пи си” из
Пан че ва, као и на пор та ли ма
„Eckermann” и „Black Sheep”. 

Сара Мађар сту ди ра на Кате -
дри за фран цу ски језик и књи -
жев ност Фило ло шког факул те -
та у Бео гра ду, а њене песме су
у више навра та обја вљи ва не
тако ђе у „Руко пи си ма” и у часо -
пи су „Пупин”. Поред тога, уче -
ство ва ла је на књи жев ним вече -
ри ма „Punchtown Poetry” и била
фина лист ки ња „Лим ских вече -
ри пое зи је”. 

Урош Ђоро вић је сту дент
опште књи жев но сти и тео ри је
књи жев но сти на Фило ло шком
факул те ту у Бео гра ду. До сада

је пое зи ју обја -
вљи вао у збор ни -
ку „Руко пи си”, а
писа њу и изво -
ђе њу пое зи је
почео је да се с
већом озбиљ но -
шћу посве ћу је у
сред њој шко ли.

Јова на Илкић
је док то ранд Хе -
миј ског факул -
те та у Бео гра ду,
а поред тога
актив но пише и
реци ту је сво ју
пое зи ју. Насту -
па ла је на број -
ним фести ва ли -
ма пое зи је у
земљи и реги о -
ну, а суде ло ва ла
је и у орга ни за -
ци ји песнич ких
дога ђа ја у Бео -
гра ду и Пан че -
ву. Ини ци ра ла је
и уре ђи ва ла
студент ски часо -
пис Хемиј ског
ф а к у л  т е  т а
„SupHa”, а међу

Јовани ним нај зна чај ни јим при -
зна њи ма у обла сти пое зи је јесте
титу ла наци о нал ног шам пи о -
на та у слем пое зи ји „Serbian
Championship of Poetry Slam
2019”.

Вла ди мир Пали брк, од кога
је поте кла ини ци ја ти ва да се
фести вал одр жи у Пан че ву,
дипло ми рао је на Кате дри за
општу књи жев ност и тео ри ју
књи жев но сти Фило ло шког
факул те та у Бео гра ду. Тре нут -
но живи у Фран цу ској, а годи -
на ма се, поред писа ња, бави
радом и орга ни за ци јом на пољу
кул ту ре и стри пом. Вла ди мир
сто ји иза број них дога ђа ја и
мани фе ста ци ја кул ту ре у Пан -
че ву и Бео гра ду и кон ти ну и ра -
но допри но си очу ва њу кул тур -
ног духа у Пан че ву.

Тија на Сава тић сту ди ра oпш -
ту књи жев ност и тео ри ју књи -
жев но сти у Бео гра ду. Од 2013.
годи не, када је први пут обја -
ви ла сво је песме у збор ни ку
„Руко пи си”, наста ви ла је да
актив но пише и изво ди сво ју
пое зи ју. Обја вљу је у пери о ди -
ци, збор ни ци ма и на онлајн
пор та ли ма за кул ту ру и умет -
ност у земљи и реги о ну. Пре
„50 песа ма за снег” орга ни зо -
ва ла је низ јав них чита ња, вече -
ри извед бе пое зи је, раз го во ра
о умет но сти и дру ге фор ме про -
дук ци је и пре зен та ци је умет -
нич ких про је ка та у земљи и
реги о ну. 

Пово дом „50 песа ма за снег”,
она је изра зи ла вели ку захвал -
ност оним песни ци ма који су
иска за ли жељу и добру вољу
да уче ству ју у чита њу за снег,
али су у тре нут ку одр жа ва ња
фести ва ла били спре че ни, као
и сви ма који су допри не ли да
се дога ђај одр жи, поде ли и
доби је на видљи во сти и нада
се да ће овај фести вал пре ра -
сти у нову кул тур ну тра ди ци ју
у Пан че ву.

ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ФЕСТИ ВАЛ ПОЕ ЗИ ЈЕ „50 POEMS FOR SNOW”

ПЕСМЕ НА СНЕ ГУ
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Милан Тодо ро вић (39) дипло -
ми рао је филм ску и ТВ про -
дук ци ју на Факул те ту драм -
ских умет но сти и од 2005. је
вла сник про ду цент ске куће „Tal-
king Wolf Productions”. Реди -
тељ је свет ски успе шних дома -
ћих фил мо ва „Маму ла” и „Зона
мртвих”, који су, поред осва ја -
ња број них награ да и уче шћа
на пре ко три де сет фести ва ла,
били дистри бу и ра ни широм
све та. Био је копро ду цент ита -
ли јан ског три ле ра „Ноћ гре -
шни ка”, као и глав ни про ду -
цент дома ћег фил ма „Про цеп”
у режи ји Деја на Зече ви ћа. Један
је од реди те ља попу лар них
дома ћих ТВ сери ја: поро дич не
коме ди је: „Син ђе ли ћи”, као и
бол нич ке дра ме „Ургент ни цен -
тар”. Један је од два де сет чети -
ри реди те ља који су део интер -
на ци о нал ног фил ма анто ло ги -
је – „Deathcember”, а био је
анга жо ван као један од глав -
них реди те ља у три сезо не аме -
рич ке ТВ сери је „The Outpost”
(„Пред стра жа”), рађе не за мре -
жу CW, као и на акци о ној аме -
рич кој ТВ сери ји „Almost Para-
dise” („Гото во рај”), која је за
мре жу „WGN America” сни ма -
на на Фили пи ни ма. Про грам -
ски је дирек тор филм ског
фести ва ла „Dead Lake Palić”.
Добит ник је награ де „Лучо но -
ша” за нај бо љег про ду цен та коју
доде љу је ФДУ (2009), као и
награ де за међу на род ни допри -
нос раз во ју жан ра коју доде -
љу је фести вал „Кап” у Москви
(2017). Ван ред ни је про фе сор
на Кате дри за филм ску и ТВ
про дук ци ју на Факул те ту драм -
ских умет но сти у Бео гра ду.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Када си се заин -
те ре со вао за филм?

МИЛАН ТОДО РО ВИЋ: За
филм сам се заин те ре со вао када
сам као мали гле дао филм „Тар -
зан, лорд Греј сток” у био ско пу
„Вој во ди на”, а инте ре со ва ње је
пора сло након што су моји роди -
те љи купи ли видео-рикор дер
кра јем осам де се тих. Нај ви ше
сам волео одла ске у видео-клу -
бо ве „Атлан тис”, „Ас”, „Токио”
и „Тесла”. Волео сам акци о не
фил мо ве, али и хоро ре, којих
сам се у исто вре ме и јако пла -
шио. Један од нај стра шни јих
фил мо ва из тог пери о да, али и
један од оми ље них био је
„Магла” Џона Кар пен те ра. Тако -
ђе, фил мо ви „Умри мушки” и
„Пре да тор”… Па онда редов не
посе те био ско пу… На то додај -
те паси о ни ра но чита ње књи га
и стри по ва и, јед но став но, када
је дошло до тога да се бира
факул тет – није посто ја ла дру -
га опци ја, само ФДУ.

l Коли ко је ФДУ ути цао на
твој про фе си о нал ни раз вој?

– Доста је ути цао на мој про -
фе си о нал ни раз вој и на начин
на који раз ми шљам у сми слу
шта и како тре ба напра ви ти,
али није мно го изме нио мој
лич ни укус, који није под ра зу -
ме вао оду ше вља ва ње неким
„умет нич ким” фил мо ви ма, већ
сам наста вио да пра тим аме -
рич ку жан ров ску кине ма то гра -
фи ју, што се види и из мојих
оства ре ња. Данас, када сам ван -
ред ни про фе сор, тру дим се да
сту ден ти ма пре вас ход но пре -
не сем сво је зна ње и иску ство,
а не свој филм ски укус.

l Твој први филм био је „Зона
мртвих”, а после тога си се и
даље задр жао у хорор жан ру.
Откуд инте ре со ва ње баш за
такву врсту фил мо ва?

– „Зона мртвих” је наста ла
као про дукт мог при ват ног уку -
са, тј. љуба ви пре ма хорор жан -
ру, али и пре ма некој про ду -
цент ској про це ни да, ако ја у
Срби ји гле дам хорор фил мо ве
из разних дело ва све та, сигур но
има фано ва широм све та који
би гле да ли један зом би филм
из Срби је. Није ми била наме ра

да напра вим неки мали филм
који неће дале ко сти ћи, већ сам
имао став да, ако ћу већ потро -
ши ти годи не на реа ли за ци ју овог
фил ма, не желим да га виде
само при ја те љи и ком ши је, већ
хоћу да га виде сви од Јапа на до
Аме ри ке. И то се деси ло. Филм
је био изу зет но широ ко дистри -
бу и ран, био је DVD хит у Вели -
кој Бри та ни ји, ишао је на „Нет -
флик су” у Аме ри ци, у Немач -
кој је имао неко ли ко реи зда ња,
из Јапа на су ми се јавља ли фано -
ви… Филм је оби шао и вели ки
број фести ва ла, а и ја с њим, и
тада сам схва тио да је тржи ште
за жан ров ске фил мо ве још веће
него што сам мислио и да су
фано ви исти широм све та, а
пошто сам и ја био један од њих,
знао сам шта желе да гле да ју.
Нажа лост, те годи не је кре ну ла
и еко ном ска кри за, па је то све
успо ри ло реа ли за ци ју настав ка
„Зоне мртвих”, до којег није ни
дошло до данас, али и тржи ште
је има ло суно врат, после којег
се никад није вра ти ло на ста ње
од пре кри зе, а веру јем да после
пан де ми је тек сле де про ме не.
Иску ства са „Зоном мртвих”
дове ла су и до кон ци пи ра ња још
неко ли ко про је ка та хорор жан -
ра, од којих су два и сни мље на:
„Маму ла”, који сам и режи рао,
и „Про цеп”, који сам про ду ци -
рао. Чиње ни ца је да су сви ти
фил мо ви били успе шни на свет -
ском нивоу и про сто би било
погре шно напра ви ти отклон од
жан ра по којем вас људи зна ју,
али исто тако хорор није једи ни
жанр који ме зани ма и сле де ћи
филм који ћу режи ра ти биће
поро дич на при ча „Хај дук у
Београ ду”.

l Радио си дома ће сери је
„Син ђе ли ћи”, „Ургент ни цен -
тар”… Коли ко се то раз ли ку је
од рада на фил му? Шта је спе -
ци фич но код сери ја?

– Сери је су будућ ност и има
све више и више сери ја које су
ква ли те том при че и про дук ци -
је на вишем нивоу од већи не
фил мо ва. Чак и нај ве ћи блок -
ба сте ри копи ра ју фор мат сери -
ја, што је нај ви дљи ви је на при -
ме ру „Мар ве ло вих” супер хе рој -
ских фил мо ва, где има те два -
де се так фил мо ва који су на неки
начин пове за ни. То пру жа већу
могућ ност за кон стру и са ње ком -
плек сни је при че и већу веза -
ност публи ке за оми ље не лико -
ве. Што се тиче про дук ци је тог
фор ма та, он се раз ли ку је у одре -
ђе ној мери у одно су на фил мо -
ве, јер има те мање вре ме на да
сни ми те више мате ри ја ла. С
обзи ром на то да сам режи рао
и одре ђе ни број епи зо да две ју
аме рич ких сери ја – „Пред стра -
жа” и „Гото во рај” – могу рећи
да је тај систем бли жи филм -
ском сни ма њу. Мада се код аме -
рич ких сери ја мно го више води
рачу на о фор ма ту сва ке епизоде,

па се тач но зна када ће бити
пау за за рекла ме и онда су сце -
не пре и после тог дела дру га -
чи је режи ра не, како би се држа -
ло инте ре со ва ње публи ке. Тако -
ђе, води се рачу на о томе шта
сме да се при ка же, шта сме да
се каже… Али оно што је нај -
бит ни је за сва ку сери ју јесте да
зна те ко је публи ка којој је наме -
ње на та сери ја – не може те исто
да тре ти ра те „Син ђе ли ће” и
„Пред стра жу” и неки хорор
филм, јер чак и комич на сце на
у сва три при ме ра мора дру га -
чи је да се поста ви. Тако ђе, за
сери је је бит но да се има у гла -
ви да је то инду стри ја и да је
план сни ма ња при о ри тет број
један. Зна чи, пола посла вам је
да сми сли те како да у тесном
пла ну сни ми те све што се од
вас тра жи за тај дан. Дру га поло -
ви на је да кре и ра те и при ча те
при чу. Онда није важно да ли
ради те „Ургент ни цен тар” или
„Пред стра жу”, јер ви тај садр -
жај кре и ра те тако да публи ка
доби је оно што жели да види.
Кон вен ци је су увек испо што ва -
не, а спо ра дич но раз би ја ње кон -
вен ци ја доно си још веће инте -
ре со ва ње за одре ђе ну сери ју.
Реци мо у јед ној епи зо ди
„Ургент ног цен тра” коју сам
режи рао уба цио сам пуц ња ву у
сти лу Џона Вуа – то је тотал но
раз би ло кон вен ци је и допри не -
ло осве же њу сери је, јер сада
публи ка зна да може бити и
изне на ђе на. У „Пред стра жи” сам
уба цио упо тре бу сло у мо у шна и
још неке стил ске изме не, које
публи ка обо жа ва. На кра ју, ако
се не посве ти те довољ но сва кој
сце ни, онда нема везе да ли
сни ма те филм или сери ју, онда
јед но став но не ради те или не
воли те свој посао.

l Про шле годи не је наја вље -
но да ћеш ради ти „Хај ду ка у
Бео гра ду” по рома ну нашег бив -
шег сугра ђа ни на Гра ди ми ра
Стој ко ви ћа. У ком делу про це -
са је тај про је кат?

– „Хај дук у Бео гра ду” је мој
оми ље ни про је кат и о томе сам
маштао још од основ не шко ле,
када сам про чи тао књи гу. Зани -
мљи во је да је Гра ди мир Стој -
ко вић живео баш у мојој ули -
ци у пери о ду још пре мог рође -
ња. Иако сам ја мислио да је
то урба на леген да, испо ста ви -
ло се да је тач но. Што се тиче
про јек та, доби ли смо сред ства
од Филм ског цен тра Срби је за
суфи нан си ра ње про дук ци је, али
недо ста је нам још нов ца, па
смо тре нут но у фази апли ци -
ра ња на реги о нал ним кон кур -
си ма. Филм је сме штен у 1985.
годи ну, па је потреб но да се та
епо ха добро при пре ми и да се
не збр за, али уве рен сам да има
шан се да до кра ја ове годи не
уђе мо у реа ли за ци ју фил ма. А
нај дра же од све га ми је то што
је писац, пре див ни Гра ди мир

Стој ко вић, део нашег нај у жег
тима и вели ка ми је жеља да
уско ро на вели ком плат ну гле -
да мо филм чији ће пун назив
бити „Хај дук у Бео гра ду Гра -
ди ми ра Стој ко ви ћа”.

l Поред рада на фил му и
сери ја ма радиш и са сту ден ти -
ма. Коли ко те то испу ња ва и
инспи ри ше?

– Рад са сту ден ти ма је вео -
ма инспи ра ти ван и пред ста вља
вели ко задо вољ ство. Ја и даље
не могу да веру јем да нисам
више сту дент, већ ван ред ни
про фе сор на јед ном тако зна -
чај ном умет нич ком факул те ту
у реги о ну. Мислим да је зна -
чај но то што не посто ји баш
толи ки гене ра циј ски јаз међу
нама и да то допри но си бољем
раз у ме ва њу гра ди ва, које је сада
доста модер ни зо ва но и пра ти
савре ме не трен до ве.

l Да ли у сво јим фил мо ви -
ма кори стиш моти ве који су
инспи ри са ни Пан че вом?

– Пан че во је вели ка инспи -
ра ци ја – „Зона мртвих” је сни -
ма на и деша ва се у Пан че ву,
„Маму ла” је дели мич но сни -
ма на овде, „Про цеп” је цео сни -
ман, „Deathcember” је цео сни -
ман у ком ши лу ку, у Опо ву и
Сеф ке ри ну, „Хај дук у Бео гра -
ду” ће сигур но бити сни ман
дели мич но овде… Град је вео -
ма инспи ра ти ван у филм ском
сми слу и није чудо да је толи -
ко фил мо ва и сери ја сни ма но
овде. А ја сам вели ки Пан че -
во-патри о та и доста сам везан
за свој град.

l Шта волиш у Пан че ву?
– Волим пози тив ну енер ги ју

и зна чај ну кул тур ну осве шће -
ност гра ђа на. Мислим да они
неће још дуго трпе ти шунд кул -
ту ру која нам се наме ће на раз -
не начи не у послед ње вре ме,
почев од ужа сног нару жи ва ња
гра да зида њем модер них згра -
да у цен тру без ика квог пла на и
сми сла. Уме сто да се цен тар гра -
да зашти ти као кул тур но добро
Вој во ди не и Евро пе, ми има мо
ситу а ци ју да се међу кућа ма
дижу неке гра ђе ви не упит не
есте ти ке и да се руши све што
пред ста вља неки иден ти тет гра -
да… А о рекон струк ци ји пар ка
не бих ни да гово рим, о оној
пра зни ни без душе и сми сла
која је наста ла на поте зу од
Њего ше ве до згра де Град ске
упра ве. Пан че во је град рокен -
ро ла, филм ске и сва ке дру ге
умет но сти, фести ва ла, изло -
жби…, град пун глу ма ца, реди -
те ља, музи ча ра, архи те ка та…,
град јаког иден ти те та којем ни
бли зи на Бео гра да није нашко -
ди ла. Мора мо да га сачу ва мо!

l На шта си нај ви ше поно -
сан до сада?

– Тешко је рећи на шта сам
нај ви ше поно сан, нека ко
мислим да тек тре ба да ура дим
нешто важно, али бих сва ка ко
издво јио рад на сери ја ма „Пред -
стра жа” и „Гото во рај”, које сам
радио за мог оми ље ног холи -
вуд ског про ду цен та Дина Девли -
на. Фина ле тре ће сезо не сери је
„Пред стра жа” је нешто на шта
сам заи ста поно сан и фано ви
широм све та су има ли оду ше -
вље не реак ци је на ту епи зо ду,
чел ни ци мре же CW су је оце -
ни ли као нај бо љу у целој сери -
ји, а и Девлин лич но ми је
чести тао на вели чан стве ној епи -
зо ди. Фина ле сезо не у Аме ри -
ци је вео ма важно и то углав -
ном ради кре а тор сери је или
неки позна ти реди тељ, а мени
су пре пу сти ли фина ле тре ће и
четвр те сезо не. То је био тим -
ски рад неве ро ват но посве ће не
еки пе и глу ма ца и наш зајед -
нич ки успех. Тако ђе, поно сан
сам на при ја тељ ство с Фран -
ком Нером, јер се и даље редов -
но чује мо иако је про шло доста
годи на од сни ма ња „Маму ле”.

Мир ја на Марић

Сава Михајловић Цаца
(1944–2020)

Куга модерног доба, корона, одне-
ла је са Земљиног шара још једног
угледног нашег суграђанина, инже-
њера архитектуре магистра Саву
Михајловића, познатијег по надим-
ку Цаца. Да је поживео још коју
недељу, напунио би 25. јануара 77
година. Рођен је у нашем граду
Панчеву пред крај рата у просве-
тарској породици, од оца доктора
математике и универзитетског про-
фесора Боривоја Михајловића и мајке Јелене, чувене
професорке хемије у панчевачкој гимназији.

Био је један од водећих архитеката урбаниста у после-
ратном Панчеву. Објавио је неколико литерарних дела,
свирао неколико инструмената, клавир и гитару, и лепо
певао. Оно по чему ћемо га ми Панчевци највише памти-
ти јесте његово ремек-дело које је као градски урбаниста
остварио. То је тамишки кеј, који је пројектовао и за који
се он лично изборио да изградњу финансира покрајинска
влада. Обала Тамиша је до тих осамдесетих година била
често плављена. Цаца је у Новом Саду, преко својих веза,
измолио велика средства да се шеталиште од моста на
Тамишу до бродоградилишта изгради као једно од нај-
лепших места за шетњу у Панчеву.

Све што је људско, Цаци није било страно. Уживао је у
својој кућици у Дубовцу, на пецању, уживао је у храни и
доброј капљици, а ни љубав према женама му није била
страна. Из неколико бракова имао је три ћерке: најстари-
ју Анету, врсну новинарку Телевизије Београд, Ивану,
која је пошла очевим путем и постала архитекта, и нај-
млађу Јустину, коју је назвао по свом претку Јустину
Михајловићу, који је био савременик и пријатељ Вука
Стефановића Караџића.

Оно по чему ћемо га још памтити јесте његова речи-
тост, коју је преточио у неколико књига, и по улицама
које је као градски урбаниста осмислио. У пензију је оти-
шао као власник узорног предузећа „Про урбија” и један
је од оснивача АУПА. Бекрије панчевачке ће га памтити
по варошким песмама које је АУПА, почетком деведесе-
тих година, издала у виду аудио-касета.

Љубав коју је гајио према унуцима Андреју и Божидару
била је немерљива. Недостајаће породици, као и нама
Панчевцима које је задужио својим делом. Нека му је
вечна слава и хвала!

Мирослав Жужић Жуле

IN ME MO RI AM

Ули ца Све то за ра Мар ко ви ћа
при па да тери то ри ји Месне
зајед ни це Вој ло ви ца и про -
сти ре се од Спољ но стар че вач -
ке до Брат ства –је дин ства. Под
овим нази вом посто ји од 1959.
годи не, а прет ход но се, од
1884, зва ла Сло вач ка ули ца.

Публи ци ста, соци ја ли ста и
поли ти чар Све то зар Мар ко -
вић рођен је 21. сеп тем бра
1846. у Заје ча ру. После завр -
ше не гим на зи је запо чео је
сту ди је тех ни ке у Бео гра ду,
да би их, као сти пен ди ста
срп ске вла де, касни је наста -
вио у Петро гра ду и Цири ху.
У Руси ји је био укљу чен у
рад руских рево лу ци о нар них
кру жо ка, а у Швај цар ској је
почео да про у ча ва науч ни
соци ја ли зам.

Као вео ма млад почео је да
се бави публи ци сти ком.
Због члан ка „Срп ске
обма не” у ново -
сад ској „Заста -
ви” изгу био је
сти пен ди ју,
пошто је у
том напи су
напао цео
д р ж а в  н и
систем у
Срби ји, а
п о с е б  н о
биро кра ти -
ју. Остав -
ши без
сред ста  ва ,
вра тио се у
Срби ју, где је
почео да изда је
лист „Раде ник”, први
соци ја ли стич ки лист на
Бал ка ну, а доц ни је „Јав ност”.

Све то зар Мар ко вић је био
први побор ник реа ли стич ког
прав ца у књи жев но сти и соци -
ја ли стич ки тео ре ти чар. Сву
сво ју делат ност усме рио је у
прав цу реша ва ња поли тич ких
про бле ма и при пре ме маса за
оства ри ва ње гра ђан ских пра -
ва рево лу ци о нар ним путем.
Њего во глав но дело „Срби ја

на исто ку” рас пра вља о дру -
штве ним, еко ном ским и
поли тич ким про бле ми ма
Срби је са соци ја ли стич ких
пози ци ја.

У Срби ју је унео соци ја ли -
стич ке иде је, али како она
није била инду стриј ска земља,
већ земља сеља ка – сит но соп -
стве ни ка, сво је иде је је при -
ла го дио тада шњим при ли ка -
ма. Бавио се тео риј ским изу -
ча ва њем наци о нал ног пита -
ња јужно сло вен ских наро да
и зала гао за реше ње на бази
феде ра ци је. Запо чео је орга -
ни зо ва ње још недо вољ но раз -
ви је не рад нич ке кла се. Око
њега се оку пља ла ђач ка и зана -
тлиј ска омла ди на оду ше вље -
на соци ја ли стич ким иде ја ма
и реа ли стич ким погле ди ма.
На Мар ко ви ће вим иде ја ма

укљу чи ва ња сељач ких
маса у поли тич ки

живот после њего -
ве смр ти никла

је Ради кал на
с т р а н  к а
Н и к о  л е
Паши ћа.

З б о г
напа да на
в л а с т ,
г о д и  н е
1874. осу -
ђен је на
девет месе -

ци затво ра у
Пожа рев цу,

из којег је иза -
шао тешко нару -

ше ног здра вља.
Умро је од тубер ку -

ло зе 10. мар та 1875. у
Трсту.

Од 1946. до 1992. годи не
Јаго ди на је у њего ву част носи -
ла име Све то за ре во, а у Кра -
гу јев цу је сачу ва на кућа у којој
је Све то зар Мар ко вић уре ђи -
вао и штам пао листо ве „Јав -
ност” и „Осло бо ђе ње” и напи -
сао вели ки број оштрих чла -
на ка на поли тич ке и еко ном -
ске теме.

НАШ ГОСТ: МИЛАН ТОДО РО ВИЋ, РЕДИ ТЕЉ, ПРО ДУ ЦЕНТ И ВАН РЕД НИ ПРО ФЕ СОР НА ФДУ

ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ФИЛМ СКИ 
ИНСПИ РА ТИ ВАН ГРАД

ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ УЛИ ЦЕ: СВЕ ТО ЗА РА МАР КО ВИ ЋА

Отац соци ја ли зма

Милан Тодоровић
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ПАН ЧЕВ ЦИ КОЈИ ВОЛЕ ЗИМ СКЕ СПО ТО ВЕ

ХАЈ ДЕ МО У ПЛА НИ НЕ...
Они који јед ном ста ну на ски је и спу -
сте се низ пади ну кажу да се такав
ужи так не може упо ре ди ти ни с јед -
ним дру гим. Лепо је бити на пла жи и
пли ва ти у мору, али опи ја ју ће свеж
ваздух и чароб на сне жна бели на има -
ју неку посеб ну драж!

Без стра ха

Алек сан дра Осто јић Ран чић (37) запо -
сле на је у бан ци, а ски ја пре ко три де -
сет годи на.

– Први пут сам ста ла на ски је са
шест годи на на Татра ма. Пам тим да
тада није било бро ја пан це ри ца за
мене, па су ми обу ва ли два пара чара -
па, али то је сва ка ко било вео ма инте -
ре сант но иску ство – при ча са осме -
хом Алек сан дра.

Тата јој је био инструк тор и, од
када је савла да ла ову вешти ну, није
про пу сти ла нијед ну годи ну да оде
на зимо ва ње. Каже да јој је увек било
важни је да ски ја него да иде на
летова ње.

– Као и у сва ком спо р ту, нај те же је
нау чи ти основ не ства ри, а то је како
зако чи ти, скре ну ти, пасти, а с годи -
на ма само надо гра ђу јеш то зна ње,
учиш нове цаке и фине се. Нај ва жни -
је је нема ти страх – обја шња ва.

Оно у чему нај ви ше ужи ва у ски ја -
њу јесте бора вак на чистом вазду ху и
то што је сва ка вожња дру га чи ја.

– Волим да ски јам на Боро ве цу у
Бугар ској – каже. 

Свој осе ћај када је на ски ја ма не
може да опи ше речи ма, али исти че
да је за пот пу но ужи ва ње у овом спор -
ту потреб но забо ра ви ти на страх и
само се оти сну ти низ бр до.

Сло бо да покре та

Кина Трња ко вић (27) акти вист ки ња
је и струч њак за одно се с меди ји ма у
кошар ка шкој инду стри ји, волон тер -
ски. Неко би могао рећи и „про фе си -
о нал на” волон тер ка. Дипло ми ра ла је
менаџ мент у спо р ту на Факул те ту за
спо рт Уни вер зи те та „Уни он – Нико ла
Тесла”, а сада је на мастер-сту ди ја ма
истог факул те та, смер менаџ мент у
тури зму и рекре а ци ји. Тре нут но ради
као демон стра тор ка на Факул те ту за
спо рт, где пома же про де ка ни ма за
нау ку и међу на род ну сарад њу при
изра ди науч них часо пи са, орга ни зо -
ва њу кон фе рен ци ја и слич но. Током
лет њег пери о да ради за ФИБА – Међу -
на род ну кошар ка шку феде ра ци ју као
коор ди на тор ка меди ја на европ ским
и свет ским првен стви ма у кошар ци,
као и Олим пиј ским игра ма. Тако ђе,
бли ско сара ђу је с Кошар ка шким саве -
зом Срби је.

– Први пут сам ста ла на сно у борд с
неких десет-једа на ест годи на. Ски ја -
ла сам од тре ће годи не, јер заи ста
обо жа вам снег, али то су биле годи не
пат ње и ногу модрих од пан це ри ца.
Мислим да су ме сно у бор ду при ву кле
сло бо да покре та и удоб ност опре ме.
То је јед но став но била љубав на први
спуст – при ча Кина.

За осно ве сно у бор дин га има ла је
заи ста сјај ног инструк то ра. Први озби -
љан тре нер јој је био Миљан Бошко -
вић. Дуго је ради ла с њим, јер су обо -
је били део сно у бор динг клу ба „Јарам”,
за који се годи на ма так ми чи ла. У јед -
ном пери о ду је тре ни ра ла и с репре -
зен та ци јом Сло ве ни је.

– Током годи на има ла сам при ли -
ке да возим са заи ста вели ким име -
ни ма у овом спор ту, од којих сам мно -
го тога нау чи ла и који ма сам захвална

за добро на мер ност и покро ви тељ ски
однос – каже она.

У почет ној фази уче ња се доста пада
– при ча она – и због тог бола код
неког се ство ри пси хич ка бари је ра.

– Мислим да је важно има ти
инструк то ра од почет ка, ради пра -
вил ног уче ња тех ни ке, јер само у -
ки сно у бор де ри има ју знат но већи
број повре да – обја шња ва.

Њој је нај леп ша вожња по
дубо ком сне гу. Каже да тада има
ути сак као да вози по обла ци ма.

– Моја „дома ћа” пла ни на је
Јахо ри на. Захва љу ју ћи при ја тељ -
ству са чла но ви ма њихо ве Гор -
ске слу жбе спа са ва ња, тамо се
осе ћам као код сво је куће. Што
се Евро пе тиче, вози ла сам по
мно гим ски ја ли шти ма, али на
мене је нај ве ћи ути сак оста вио
Ла Гра ве у Фран цу ској, где љуби -
те ље сно у бор да чека ју кило ме -
три нетак ну тог дубо ког сне га –
закљу чу је.

Осло ба ђа ју ће иску ство

Милош Палоц (24) сту дент је
Факул те та спо р та и физич ког вас пи -
та ња Уни вер зи те та у Бео гра ду. Као
сту дент про де кан факул те та имао је
при ли ку да уче ству је у разним про -
јек ти ма, а при мар на делат ност му је
спорт ски менаџ мент.

– Први пут сам имао при ли ке да
ста нем на ски је с два на ест годи на,
јед не сун ча не зиме на Тари. Било је
потреб но одре ђе но вре ме да саве ти
доби је ни од роди те ља нађу место у
мојој гла ви и да успем да пре ђем пет
мета ра без комич ног пада. Ини ци јал -
ни страх када ухва тим убр за ње заме -
нио је осе ћај сло бо де и убр зо сам био
„наву чен” – при ча Милош.

Ски ја њем је озбиљ ни је почео да се
бави тек на факул те ту, у окви ру пред -
ме та тео ри ја и мето ди ка ски ја ња.

– Као и оста ли сту ден ти, имао сам
при ли ку да зађем у срж сва ког аспек -
та овог сјај ног спо р та и да упо знам
све њего ве стра не. Мислио сам да
као спор ти ста нећу има ти про блем
да се при вик нем на озбиљ ни је ста зе.
Бол не упа ле и пар модри ца су ме
убр зо деман то ва ли, али једи но што
ми тешко пада ових дана јесу непо -
вољ ни вре мен ски усло ви. При ли ком
вожње по магли тре ба бити опре зан!
– обја шња ва он.

На сву сре ћу, сун ча ни дани су
чешћи, при ча он и дода је да с при ја -
те љи ма ужи ва у „гли си ра њу” по сне -
жном покри ва чу.

– Оми ље на ста за ми је „Дубо ка 2”
на Копа о ни ку, која због сво је дужи не
и про мен љи вог тере на омо гу ћа ва дина -
мич ну вожњу. Волим вели ке брзи не

и вожња за мене пред ста вља осло ба -
ђа ју ће иску ство и иза зов, пого то во
када ски јам с „бржим” при ја те љи ма
– закљу чу је Милош.

Гео ме три ја и дужи на

Мило рад Мар се нић Мики (52) по
зани ма њу је ски-сер ви сер, а и сам
ски ја већ дуги низ годи на. Сер вис за
ски ја шку опре му у ком ради осно ван
је још 1986. годи не.

– За овај спорт у нашем гра ду има
инте ре со ва ња. Доста Пан че ва ца воли
снег и ски ја ње, а има ју и кул ту ру
редов ног одр жа ва ња сво је опре ме и
дола зе код нас сва ке годи не – при ча
Мики.

У послед ње вре ме опре ма је разно -
вр сни ја, а асор ти ман ски ја вели ки...
Дужи на и облик ски -
ја бира ју се у одно су
на то какво ски ја шко
зна ње неко посе ду је
и какве ста зе воли.

– Сада се кори сте
кар винг ски је, које
се изра ђу ју у разним
гео ме три ја ма. Код
ових ски ја је битан
ради јус, који омо гу -
ћа ва кра ће скре та ње
под одре ђе ним
углом. Када је ради -
јус мањи, лак ше је
вију га ње. Рани је се
дужи на ски ја одре -
ђи ва ла тако што се
на виси ну ски ја ша
дода ва ло два де сет,
па и два де сет пет
цен ти ме та ра, а сада
је то минус пет на -
ест-два де сет цен ти ме та ра од виси не
вла сни ка. Кра ће су, али је дру га чи ја
гео ме три ја – каже он.

Када ски ја ши купу ју нову опре му,
нај бо ље је да у раз го во ру с про дав цем
нађу модел који им нај ви ше одго ва ра
пре ма томе где ски ја ју и како, обја -
шња ва Мики.

Ски је тре ба редов но сер ви си ра ти.
У то спа да ју рав на ње (машин ско, поне -
кад и руч но), оштре ње руб ни ка и
импрег на ци ја (вос ки ра ње).
– Рани је су ски је биле про јек то ва не
на сто дана кори шће ња, а то је око
десет годи на, али се то сада сма њи ло
на педе сет-шезде сет дана или око пет
годи на. Све зави си од одр жа ва ња. Нај -
бо ље је сва ке годи не при пре ми ти ски -
је за сезо ну, и то десе так дана пред
пут. За јед не ски је је потреб но око
сат вре ме на да се сре де – при ча Мики.

Каже да је ово зах те ван посао, посеб -
но када се сре ђу ју ски је озбиљ них
ски ја ша, где се зах те ва ју неки одре -
ђе ни угло ви, па обич но након машин -
ске обра де сле ди и руч на, спе ци ја ли -
зо ва ним ала ти ма који ма се доте ру ју
сит ни це.

А кад на кра ју сезо не оста не вре ме -
на и негде сне га, Мило рад се и сам
поко ји пут спу сти низ ста зу.

Нај бит ни ја сигур ност

Гор да на Крстић (57) по обра зо ва њу
је про фе сор ка физич ке кул ту ре, била
је репре зен та тив ка у пли ва њу, а сада
је запо сле на као инспек тор ка за спорт
при Град ској упра ви Пан че ва. Сту ди -
је је завр ши ла у Љубља ни и тамо је
има ла обу ку из свих зим ских спор то -
ва, па чак и за трча ње по сне гу. Јед -
ном је била првак Срби је у веле сла -
ло му и јед ном дру га у сла ло му. Лицен -
ци ра на је инструк тор ка ски ја ња још
од 1991. годи не.

– Моји роди те љи су били чла но ви
„Јелен ка”, чији је  назив тада био Сму -
чар ско-пла ни нар ско дру штво, па је у
окви ру актив но сти било и ски ја ња.
Путо ва ли смо по пла ни на ма ста ре Југо -
сла ви је, а ја сам на ски је ста ла са све га
чети ри годи не, на Шар-пла ни ни. У то
вре ме није било ски-лиф то ва, већ се
до врха ста за хода ло – при ча Гор дана.

На Копа о ни ку је први пут била када
је има ла десе так годи на, на при пре -
ма ма за так ми че ња из пли ва ња, а
нешто касни је њени роди те љи су на
тој пла ни ни изгра ди ли кућу.
Деведесeтих се она са сво јом поро ди -
цом одсе ли ла тамо и шест годи на
ради ла као про фе си о нал ни учи тељ
ски ја ња. Након тога је шест годи на
одла зи ла сезон ски и ради ла тај посао.
И дан-данас се повре ме но њиме бави,
а сада је инструк тор ка ски ја ња и њена
ћер ка.

– Ја сам углав ном ради ла с децом.
Мно го је леп осе ћај када дете које не
зна да ски ја за неде љу дана нау чи те
овој вешти ни. Они се тако искре но
раду ју и увек пам те сво је инструк то -
ре – при ча она.

За раз ли ку од одра слих, деца пра -
те покре те и ими ти ра ју их. Гор да на
је има ла при ли ку да учи и мали ша не
од три годи не, што је пра ви иза зов
јер је с њима то више као игра.

– Нај те же је нека да издр жа ти усло -
ве рада. Инструк то ри буду и по осам
сати на сне гу. Див но је када је вре ме
лепо, али деша ва се и нека сусне жи -
ца с кишом, а гру пе се само сме њу ју.
Међу тим, ради ти овај посао је вели -
ко задо вољ ство – каже.

Важно је зна ти да ски је не воде
оног ко је на њима, већ он упра вља
ски ја ма.

– Ово јесте андре на лин ски спо рт,
али ски је се кон тро ли шу. Има ла сам
и по два на е сто ро пола зни ка у гру пи
и ника да се нико ме ништа није дого -
ди ло. Нај бит ни ја је сигур ност; кад се
ски јаш, мораш сам да пазиш на себе,
али и на оне око себе – обја шња ва.

Гор да на никад није
про фе си о нал но тре ни ра -
ла овај спорт, већ је ски -
ја ла рекре а тив но. Захва -
љу ју ћи љуба ви пре ма
ски ја њу, зна њу и актив -
ном бавље њу, она је
поста ла врхун ски скијаш.

– Одма ле на сам била
аван ту ри ста и воле ла да
возим и поред ста зе.
Ипак, нај ви ше волим да
ски јам по дубо ком сне гу.
То је више леб де ње него
скијање. Тада немаш
додир с тлом, већ гиба -
њем пли ваш по њему –
закљу чу је она.

Мир ја на Марић

Алек сан дра Осто јић Ран чић

Мило рад Мар се нић

Гор да на Крстић

Милош Палоц

У ста рој
к а м е  н о ј
рези ден ци -
ји на Бују -
ка ди, усред
ж и в о  п и  -
сних пла жа
и база ра,
поро ди ца
се оку пља
да про сла -
ви сто ти
рођен дан
баке Ши -
рин, чуве не умет ни це која се про -
сла ви ла у Фран цу ској, егзо тич не
жене у коју је читав Париз био
заљу бљен. Гости су уну ци Нур и
Фикрет, Фикре то ва кће р ка Селин
и Нурин бив ши љубав ник, нови -
нар Бурак…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пита ли
ко је ваш витез. Књи ге из „Вул -
кана” доби ће ауто ри сле де ћих
пору ка:

„Мој муж, који ми у пола ноћи
пра ви пала чин ке, јер беба је на
путу, а беба је глад на.” 060/5891...

„Мој витез је мој тата. Бла го ћер -
ка ма које има ју тату вите за као
што је мој.” 063/1091...

„Лагу на” ће награ ди ти ове одго -
во ре на пита ње како зами шља те
свој пут до зве зда:

„Упо знам Ило на Маска, шар ми -
рам га, он ме сме сти у сво ју лете -
ли цу и лан си ра ме и ја вам онда
јед ног дана, кад про ра де све мир -
ске поште, поша љем раз глед ни цу
с Мар са.” 060/4096...

„Какав сам бак суз, док ја стиг -
нем до зве зда, оне ће поста ти пада -
ли це!” 068/8166... Д. К.

Два чита о ца који до 20. јану а ра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Да ли сте доне ли неку ново го -
ди шњу одлу ку?”, награ ди ће мо по
јед ном књи гом. Одго во ре ћемо обја -
ви ти у наред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

Годи не 1943,
на почет ку
немач ке оку -
па ци је, Еди
де Винд је
радио као
лекар у Ве -
стер бор ку,
холанд ском
тран зит ном
л о г о  р у .
Наци сти су
му тамо од -
ве ли мај ку,
али је Јевреј ски савет уве ра вао Еди -
ја да ће је осло бо ди ти ако наста ви
да ради за њих. Касни је је сазнао
да су је већ пре ба ци ли у Аушвиц...

„Послед ња
стани ца Аушвиц”

Еди ја де Вин да

„Софра
породич них

тајни” 
Деф не Суман

Два чита о ца који до 20. јану а ра, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 поша -
љу нај ду хо ви ти ји одго вор на пита -
ње: „Да ли сте нека да сазна ли неку
поро дич ну тај ну?”, награ ди ће мо
по јед ном књи гом. Одго во ре ћемо
обја ви ти у наред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Кина Трња ко вић
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Владајућа вера –
комунизам –
пропагирала је идеју
да су другови 
Маркс и Енгелс 
(и Тито!) објаснили
како функционишу
ствари, а оно – 
Бог и његов син Исус
и све што иде уз њих
– па, то су бапске
измишљотине

Какав аква ри јум! Доду ше, све
те рибе што пли ва ју у вели кој
ста кле ној посу ди зале пље ној за
излог рибар ни це на Зеле ној
пија ци, једи не такве про дав -
ни це у целом Пан че ву, вео ма
су слич не. Буљи мо у њих са
осме хом и чика мо их куц ка -
њем у про зор. Оне одго ва ра ју,
или нам се чини да то раде,
отва ра ју ћи и затва ра ју ћи уста
у јед на ком рит му. Пушта ју,
чини нам се, чак и нека кав звук
док то чине, само је немо гу ће
осми сли ти ту оно ма то пе ју.
Коли ко год да су људи арти ку -
ли са ни. А овде се ради о деци
Пан че ва, оној из осам де се тих
годи на про шлог века.

Како год да се огла ша ва ју,
рибе нису све сне да ће уско ро
бити поје де не. А ни деца не
зна ју да ће врло брзо јести уку -
сну чор бу спра вље ну од живуљ -
ки што се „гужва ју” у „аква ри -
ју му” пред њима...

Пре само неко ли ко деце ни -
ја на Бад њи дан било је могу -
ће купи ти рибу на два начи -
на: твој тата зна ала са, реци -
мо, Мићу, или се оде до једи -
не рибар ни це у гра ду. Исти ни

на вољу, није било гужви, Бад -
њи дан и насту па ју ћи Божић
обе ле жа ва ли су се мести ми -

ча во, спо ра дич но, па ајде да
каже мо и пра ву реч – инци -
ден тал но. Тада вла да ју ћа вера

– кому ни зам – про па ги ра ла је
иде ју да су дру го ви Маркс и
Енгелс (и Тито!) обја сни ли

како функ ци о ни шу ства ри, а
оно – Бог и његов син Исус и
све што иде уз њих – па, то су
бап ске изми шљо ти не.

Е, кад смо код баба: оне су
позна ва ле оног Мићу. Дође ри -
бар у баби ну кућу и доне се живу
рибу; тре ба је само тре сну ти по
гла ви да оне мо ћа и буде спрем -
на за даљу обра ду. Нарав но, баба
пре тога напра ви кољи во, а то
је оно што сад ско ро сви зову
жито. Дави ли смо се у кољи ву!
Без шла га, то бело на врху само
ква ри извор ни укус. Али кољи -
во не ква ри апе тит.

Јок, баба попа ли све ће ко да
нема стру је у кући, сипа ти вре -
лу рибљу чор бу, коју гасиш
„кок том” или „јупи јем”, поје -
деш коли ко можеш, а потен -
ци јал ти је велик, па одеш на
пар ти ју „тру лих коби ла” с рођа -
ци ма и зајед нич ко сме ју ље ње
упу ће но ком шиј ским девој чи -
ца ма које пре ска чу ластиш.
Таман да се загре јеш за вру ће
кома де рибе које ти баби ни
прсти трпа ју у уста. Онда, поне -
кад, и сам сед неш за сто да
гуташ сомо ве и шара не, кисе -
ли пара дајз из тур ши је и фри -
шки дома ћи лебац. А матор ци
– е, они се сме ју полу гла сно,
испи ја ју вру ћу раки ју и вино,
дошли су да не увре де бабу

(као, да пазе на децу), али мора
да се зна ред – тихо, ком ши ја
ради за мили ци ју, при ја ви ће
да се ску пио добар део фами -
ли је на Бад њи дан...

Ех, да, зама ло да оста не про -
пу ште но: баба уста не рано, баш
рано тог дана. Не мрзи је да
дође до наше куће, да диг не
нас клин це из кре ве та и она ко
крме љи ве нас пове де у цркву,
иако мама и тата гун ђа ју. Каже
им само „кушуј” или „немој да
бого ху лиш” и пут под ноге. А
наша пре ле па пан че вач ка црква
с два тор ња полу пра зна: тек
нешто баба и деце и неко ли ко
„невер ни ка”, оних што су им
од гени јал них кому ни стич ких
дру го ва важни ји Бог и његов
син. Тамо упа ли мо све ће, пре -
кр сти мо се како нам баба пока -
же, пољу би мо неке сли ке...

И, тек што смо се вра ти ли
кућа ма, ето опет бабе. Доне ла
пра зне тор бе и кесе и каже
нам да ће „добри Бог да их
пуни”. Иде мо по згра ди, али
не од ста на до ста на, зна баба
где тре ба да зво ни. А где куца
на вра та, она се отва ра ју. Наше
је било да пева мо: „Ја сам мали
Пера, ује ла ме кера...” На кра -
ју, кесе пуне малих „еуро кре -
мо ва”, ора ха, „тобле ро на”, бом -
бо на „брон хи” и „505 са цртом”,

БАД ЊИ ДАН И БОЖИЋ – НЕКАД (У ТЕК СТУ) И САД (НА ФОТОГРАФИЈАМА)
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чоко ла да „сека” и „бата”, жва -
ка „дабл-бабл”...

Не, ту није крај, јок, „тихо”
сла вље је тек поче ло. Сутра дан,
на Божић, баба нас кид на пу је;
с њом мора мо да буде мо цео
дан. Како је то само еле гант но
обја шња ва ла мами и тати, у
две-три речи. То је било или

„деца су код мене”, или „Божић
је, ручак је у два, дођи те”, или...
А код ње у двори шту мили на:
„арјач киње-бар јач ки ње”, „ћора -
ве баке”, кли ке ри, поно во „тру -
ле кобиле”, па кад се умо ри мо,
уђе мо у кућу на „кола ри ћу-
пани ћу”, „кала донт”... Хм, зао -
ста ла деца, пој ма нисмо имали
да ће убрзо све то да заме ни
нека кав интер нет.

Успут нас, нарав но, баба кљу -
ка: ред бакла ва, ред кек си ћа,
ред кола ча с јабу ка ма, ред
пече ног кики ри ки ја... Било је
и чесни це, ако ти баба није
напо ла Мађа ри ца/Хрва ти ца.
Пан че во је дом, избро ја ли су
их, 26 наци ја. Хва ла етно ло -
зи ма и ста ти сти ча ри ма на
томе, зато се данас мно ги од
нас изја шња ва ју да су пан че -
вач ке наци о нал но сти...

Дођу онда и матор ци. Сва -
ки тре ћи се пре кр сти пред све -
ћом. Али нава ле на раки ју,
пиво и вино, а потом на рин -
дфлајш, супу, пра се ти ну, поне -
кад и на „бам би ја”, али сва ка -
ко и на под ва рак, роло ва но
сви ње ће месо, руску сала ту...
На сар му!

Ми деца то успут. На мами -
но „дођи, нешто поје ди”, стр -
паш комад меса у уста или
бакла ву да те нико не види и
назад на зно је ње. Божић је,
цела фами ли ја је ту (осим јед -
ног тече, чла на Цен трал ног
коми те та, реко ше нама мали -
ма да је то држа ва, па зато не
може да дође), тре ба Божић
лепо, уз дру штво и игру иско -
ри сти ти.

Кад се сви – и деца и
одрасли – измо ри мо од оно га
што смо чини ли, на ред дола -
зи фото гра фи са ње. Тата је
имао одли чан „зенит”, а дру -
ги теча врхун ску „сме ну”. Так -
ми чи ли су се чији је апа рат
бољи, који ће леп ше да нас
ове ко ве чи. А нама деци су
били исти, сва ка ко слич ни,
совјет ски...

Како бисмо сви били на сли -
ци, за ту при ли ку су „анга жо -
ва ли” ком ши ју мили цај ца. Ако
може први теча да не дође, па
и мили ца јац је човек... Нор -
мал но, а деца то нису тада
схва та ла, он је пре тога про -
ла зио кроз „при пре ме”: куц-
-куц, ком шо, оку пи ла се фами -
ли ја, ’оћеш вино или пиво?
Онда се, као, нећ ка, па при -
ста не: ако не можеш да их
побе диш, при дру жи им се. То
је, мно го годи на касни је, и
први теча скон тао. А баба га
је, кад би дошао, грли ла нај -
ви ше од свих...
(In memoriam Јулка Товладић)

С. Трај ко вић
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Хор је на галерији

У дворишту Успенске цркве

Градоначелник на лицу места

Игранка у центру града

Унутар цркве с два торња

Делић божићне трпезе



Без пау зе током
празни ка

Дра ма тич не утак ми це

Кошар ка ши Тами ша гото во да
нису ни има ли пра зни ке. Згу -
сну ти кален дар так ми че ња дик -
ти рао је напо ран тем по, па су
од 30. децем бра до 9. јану а ра
мом ци које пред во ди тре нер
Бојан Јови чић оди гра ли два
првен стве на дуе ла у Кошар ка -
шкој лиги Срби је.

Прет по след њег дана 2020.
годи не Тамиш је госто вао у
Ваље ву, где је од дома ћег
Метал ца изгу био са 65:62. Био
је то одло же ни сусрет осмог
кола КЛС-а.

Дома ћи кошар ка ши су успе -
ли да надок на де дво ци фре ни
зао ста так из првог полу вре ме -
на и да у дра ма тич ном фини -
шу пре о кре ну резул тат и сла ве
побе ду.

Пред во ђе ни рас по ло же ним
Бре ви ном Приц лом, игра чи
Тами ша су већ на ста р ту ста -
ви ли дома ћи ну до зна ња да су
у Ваље во дошли по бодо ве.
Поред Приц ло вог име на на
„вели ком одмо ру” писа ло је:
19 пое на, а онда се сјај ном Аме -
ри кан цу из редо ва Тами ша при -
дру жио и саи грач Пави ће вић,
па је већ тада све „мири са ло”
на још један три јумф еки пе из
нашег гра да.

У дру гом полу вре ме ну
кошар ка ши дома ћег тима, које
пред во ди тре нер Вла ди мир
Ђокић, заи гра ли су анга жо ва -
ни је, агре сив ни је у одбра ни, па
су успе ли да ухва те резул тат -
ски при кљу чак. Мало-пома ло
Ваљев ци су поче ли да пога ђа ју
и вео ма тешке шуте ве, па су у
самом фини шу сусре та успе ли
да начи не вели ки пре о крет.

Нај е фи ка сни ји у побед нич -
кој еки пи био је Нико ла Дра га -
но вић, са 18 пое на, а на дру гој
стра ни Бре вин Прицл је меч
завр шио са 23 пое на. Тамиш је
и овај сусрет оди грао без сво јих
нај бо љих игра ча Ива на Сми ља -
ни ћа и Зора на Крста но ви ћа.

– Чести там Метал цу на
заслу же ној побе ди, мом ци су
бор бе но шћу успе ли да нам
пари ра ју у настав ку утак ми це
и да избо ре важну побе ду.
Мени оста је жал што због
нешто тежег рас по ре да нисмо
сла ви ли у овом мечу, али шта
је – ту је. И коле га Ђокић и ја
до кра ја сезо не ћемо испра -
вља ти гре шке мла дих игра ча.
На дома ћем тере ну све је лак -
ше, али када госту је те, дета -
љи дођу до изра жа ја – рекао
је после утак ми це тре нер Тами -
ша Бојан Јови чић.

Већ у субо ту, 9. јану а ра,
кошар ка ши из нашег гра да
били су на новом вели ком иску -
ше њу. Поно во су игра ли у гости -
ма, а пут их је водио у Кра ље -
во. У 16. колу Кошар ка шке лиге
Срби је Тамиш је изгу био од
дома ће Сло ге са 82:80.

Пан чев ци су поно во игра ли
у осла бље ном саста ву, јер нису
насту пи ли Ребић и Кова че вић,
док је Крста но вић био на спи -
ску игра ча за овај меч, али због

пре ле жа не упа ле плу ћа услед
коро на ви ру са није био на распо -
ла га њу тре не ру Јови чи ћу.

Сло га је одлич но отво ри ла
утак ми цу сери јом од 10:0.
Тамиш све до кра ја прве четвр -
ти не није успе вао да сма њи
пред ност дома ћег тима, који су
пред во ди ли иску сни игра чи
Радић, Чуп ко вић и Мир ко вић.
Пан чев ци су мини-сери јом успе -
ли да се вра те у меч, па је први
део окон чан с резул та том 25:21.
На почет ку дру ге четвр ти не Кра -
љев ча ни су начи ни ли сери ју
пое на од 13:0, али после тајм-
аута тре не ра Боја на Јови чи ћа,
Нико ла Вујо вић је пости гао три
уза стоп не „трој ке” и тако свој
тим одр жа вао у игри. Сло га је
на одмор оти шла с пред но шћу
од „само” девет пое на – 50:41.

Тамиш је сво је пра во лице
пока зао у тре ћој четвр ти ни.
Маној ло вић и Прицл су „трој -
ка ма” у пот пу но сти вра ти ли
Тамиш у игру (55:54), али су
Кра љев ча ни поно во дода ли гас,
па су сте кли дво ци фре ну пред -
ност (65:54). Ипак, захва љу ју -
ћи пое ни ма које је пости гао
Лука Петро вић, Тамиш се при -
бли жио Сло зи до кра ја тре ће
четвр ти не на пет пое на зао -
стат ка – 71:66.

Нај ве ћа дра ма виђе на је у
послед њем делу утак ми це. Сло -
га је одр жа ва ла сво ју пред ност,
све до самог фини ша. Два
мину та пре кра ја, при резул та -
ту 76:74, Прицл је имао шут за
изјед на че ње, али је лоп та „исцу -
ри ла” из обру ча. У 39. мину ту,
након погот ка Бре ви на Приц -
ла, Тамиш је сте као прву пред -
ност на утак ми ци (76:77), али
су потом Мир ко вић и Радић,
пре ци зним изво ђе њем пена ла,

вра ти ли Сло гу у вођ ство. При
резул та ту 81:77 Сми ља нић је
пого дио бит ну „трој ку” (81:80).
Гости су потом пра ви ли фаул,
Мир ко вић је био „поло ви чан”
с лини је сло бод них баца ња, па
је Тамиш имао послед њи напад.
Напад за побе ду или евен ту ал -
ни про ду же так... Одго вор ност
је пре у зео капи тен Саша Радо -
вић, али није успео. Сло га је
побе ди ла са 82:80.

– Пре све га желим да истак -
нем да ми је јако дра го што
поно во госту је мо у Кра ље ву.
Сло га се вра ти ла тамо где јој
је и место. Била је ово утак ми -
ца са два раз ли чи та полу вре -
ме на. У првом смо игра ли с
пре ви ше респек та пре ма дома -
ћи ну, дозво ља ва ли смо лаке
пое не. У дру гом полу вре ме ну
све је изгле да ло мно го боље.
Заи гра ли смо чвр шће, успе ли
и да пове де мо. То је у ства ри
модел како бисмо увек мора ли
да игра мо. Не тра жим ника ква
оправ да ња, али заи ста је тешко
при пре ма ти еки пу у ова квим
усло ви ма. До послед њег тре -
нут ка се не зна хоће ли уоп ште
бити утак ми ца. На тре нин зи -
ма је по осам игра ча... Крста -
но вић је нама јако битан играч,
а месец дана је био одсу тан.
Потреб но је вре ме да се вра ти
у ритам. Али то не ума њу је
побе ду рива ла, како је нама,
тако је и дру ги ма. Иде мо даље
– рекао је после меча у Кра ље -
ву тре нер Бојан Јови чић.

Већ у субо ту, 16. јану а ра,
Тамиш ће бити на новом иску -
ше њу. У Халу спор то ва на Стре -
ли шту дола зи еки па Вршца.
Утак ми ца почи ње у 19.30, а
биће оди гра на без при су ства
гле да ла ца.
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Неде ља, 10. јану ар, осва ну ла
је с првим сне гом ове зиме,
али то није оме ло раг би вете -
ра не из целе Срби је да се оку -
пе у Стар че ву и оди гра ју хума -
ни тар ну утак ми цу за помоћ
настра да ли ма у сери ји земљо -
тре са који су пого ди ли Сисак,
Петри њу и Гли ну.

На ини ци ја ти ву Нико ле
Мудри ћа, вете ра на тима „Мато -
ри зма је ви”, који је осно ван
про шле годи не као скуп игра -
ча из бив ше СФРЈ, да се при -
ку пе одре ђе на сред ства, усле -
дио је одго вор људи из Раг би
клу ба Борац из Стар че ва да је
нај бо ље да се оди гра хума ни -
тар на утак ми ца, што је наи -
шло на опште одо бра ва ње свих
вете ра на.

Због ситу а ци је с пан де ми јом
коро на ви ру са, вете ра ни из
Босне и Хер це го ви не, Сло ве -
ни је и Хрват ске нису има ли
могућ ност да при су ству ју овом
дога ђа ју, али су на дру ги начин
помо гли људи ма из угро же них
под руч ја.

Већ око 11 сати поче ли су
да при сти жу игра чи из Ниша,

Вршца, Бео гра да, Пан че ва,
Зему на и Стар че ва, како би
утак ми ца могла да поч не у
зака за но вре ме – у под не.
Суди ја овог зани мљи вог и пре

све га хума ни тар ног меча била
је пет на е сто го ди шња Мари ја
Стој шић, која се одре кла сво -
је днев ни це у корист мешта -
на с Бани је. Утак ми ца је
одигра на по вете ран ским
прави ли ма, три пута по 10
мину та.

– Ови мом ци су пома га ли и
после попла ва у Обре нов цу, као
и тешко боле сном Ами ру Хали -
ло ви ћу из Зени це. Ово је сво -
је вр стан наста вак хума ни тар -
ног рада ових див них људи.
Наша жеља је да се ми оку -
пља мо и дру жи мо са свим
спорт ским при ја те љи ма, али
се пра ви при ја те љи пока зу ју
кад је мука – рекао је члан 
РК-а Борац Мар ко Секу ло вић.

Прва тре ћи на је про те кла у
испи ти ва њу сна га, тако да није
било есе ја ни на јед ној стра ни.
Дру га тре ћи на је доне ла бла гу
пред ност еки пи „Мато рих зма -
је ва”, који су пове ли с резул та -
том 5:0, док су дома ћи игра чи
Бор ца пока за ли зубе и у послед -
њем напа ду на утак ми ци поен -
ти ра ли пре ко Сање Стар че вић
и изјед на чи ли на 5:5.

– Вели ко срце ових људи се
мери и тиме што су поје ди ни
чла но ви дошли само да би
упла ти ли нов ча ни при лог, а
нису оди гра ли ни секунд утак -
ми це. Ова ко нешто може само
раг би да при у шти – додао је
Нико ла Мудрић, ини ци ја тор
ове иде је.

При ку пље ни новац је упла -
ћен на рачун Раг би клу ба Сисак.
Сва ка част!

НА МУЦИ СЕ ПОЗНА ЈУ И РАГ БИ СТИ

ХУМА НИ ТАР НА УТАК МИ ЦА 
ЗА ДРУГА РЕ ИЗ СИСКА

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

У СУБО ТУ ПРО ТИВ ВРШЧА НА

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ОСНИ ВА ЊЕ НОВИХ РАГ БИ КЛУ БО ВА
Раг би савез Срби је на овај
начин жели да позо ве све заин -
те ре со ва не да у сво јим локал -
ним сре ди на ма осну ју раг би
клу бо ве, а све с циљем ома со -
вље ња овог тро феј ног спо р та и
отва ра ња нових раг би цен тара.

На тери то ри ји наше земље
тре нут но је актив но и у так ми -
че њу уче ству је три на ест раг би
клу бо ва у осам гра до ва одно -
сно локал них сре ди на (Бео -
град, Нови Сад, Пан че во, Стар -
че во, Кру ше вац, Лозни ца,
Петро вац на Мла ви и Вршац).
У окви ру стра те шког пла на
разво ја овог спор та Раг би савез
Срби је пред ви део је осни ва ње
нових клу бо ва у свим локал -
ним сре ди на ма у који ма посто -
ји инте ре со ва ње за то.

Раг би савез Срби је посеб ну
пажњу усме ра ва ка мла ђим кате -
го ри ја ма. Циљ свих чини те ља у
раг би спо р ту јесте да што више

мла дих про ба, тре ни ра и заво -
ли игру с јаја стом лоп том и све
њене вред но сти. У вези с тим,
савез је кре и рао так ми че ња у
том сме ру да сви
почет ни ци игра -
ју утак ми це с про -
тив ни ци ма слич -
ног нивоа и иску -
ства. Упра во зато
су и фор ми ра не
раз вој не лиге у
кон ку  рен ци ји
каде та и пио ни -
ра, да у њима
мла ди раг би сти
ста са ва ју док не
дођу до нивоа када
се могу так ми чи ти са
иску сни јим тимо ви ма.
Тако ђе, посеб на пажња биће
усме ре на ка жен ском раг би ју и
кроз Жен ску раз вој ну лигу фор -
ми ра ће се тимо ви за так ми че -
ња у буду ћем пери о ду.

Наред не сезо не нам пред сто -
ји доста узбу ђе ња и међу на -
род них актив но сти. Раг би савез
Срби је ће има ти част да орга -

ни зу је Европ ско
првен ство у раг -
би ју 7 – Кон фе -
рен ци ја 1, које
ће бити одр жа но
у Бео гра ду, а раг -
би ће од наред -
не годи не поста -
ти и део Европ -
ских уни вер зи -
тет ских ига ра,
које ће тако ђе

бити одр жа не у
нашем глав ном

гра ду. Када се на то
дода ју стал не актив но -

сти репре зен та ци је Срби је,
уз дома ћа так ми че ња, доби ја
се заи ста вео ма бога та годи на
пре пу на зани мљи во сти. Упра -
во зато је зим ски пери од од

вели ке важно сти за пла ни ра -
ње и поста вља ња теме ља успе -
шне раг би орга ни за ци је. Као
што је рекао Бен џа мин Френ -
клин: „Уко ли ко не успе те да се
при пре ми те, при пре ма те се за
неу спех”. Нај бит ни ја ствар је
орга ни за ци ја, пла ни ра ње уна -
пред, сло га, стр пље ње и пожр -
тво ван рад.

Пред ност има ју локал не сре -
ди не ван Бео гра да, с циљем
раз ви ја ња нових реги ја по целој
Срби ји, а самим тим и успе -
шног шире ња и раз ви ја ња раг -
би спо р та. Уко ли ко сте заин -
те ре со ва ни да поста не те део
јед ног од нај бр же расту ћих
спор то ва у Срби ји, инфор ма -
ци је може те доби ти у Раг би
саве зу Срби је, Сре дач ка 2, у
Бео гра ду, на теле фо не 011/32-
45-743 и 060/ 50-40-870 или
путем имеј ла serbiarugbyuni-
on@gmail.com.

Стране припремио
Александар

Живковић
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Про зив ку игра ча
извр шио нови шеф
струч ног шта ба
Драган Ани чић

Глав ни циљ:
опстанак у
прволигашком
друштву

Поне де љак 11. јану ар 2021. Дан
када је у пре ко седам деце ни ја
бога тој исто ри ји Фуд бал ског
клу ба Желе зни чар окре нут нови
лист... Дан када је на месту
шефа струч ног шта ба попу лар -
не пан че вач ке „дизел ке” деби -
то вао тре нер са супер ли га шким

иску ством, дан када су опре му
„ста ре даме” с Тами ша заду -
жи ли и супер ли га шки игра чи,
интер на ци о нал ци... Поне де љак
11. јану ар, дан када је Желе -
зни чар свим сна га ма кре нуо ка
испу ње њу свог првог циља:
о(п)ста ти у дру штву срп ских
прво ли га ша.

Поред Дра га на Ани чи ћа,
струч ни штаб нај бо љег фуд бал -
ског клу ба са ових про сто ра
чини ће и њего ви први сарад -
ни ци Зоран Сто ја но вић и Вла -
ди мир Божић, као и тре нер
гол ма на Мило Ђуро вић. На
првој про зив ци прво ти ма ца,
којом су и зва нич но поче ле
при пре ме за про лећ ни део шам -
пи о на та у Првој лиги Срби је,
виђе но је и неко ли ко нових,
широј јав но сти позна тих фуд -
бал ских име на, што само зна -
чи да су чел ни ци Желе зни ча -
ра чвр сто одлу чи ли да Пан че -
во и на јесен буде у ран гу с
вели ким фуд бал ским цен три -
ма у нашој земљи.

– Пре све га хоћу сви ма да
поже лим мно го здра вља и успе -
ха у новој годи ни, нарав но и да
захва лим што при су ству је те
првом тре нин гу нашег клу ба
којим запо чи ње мо при пре ме за
про лећ ни део првен ства. Изу -
зет но сам задо во љан што могу

да пред ста вим новог шефа струч -
ног шта ба Дра га на Ани чи ћа, па
веру јем да ћемо зајед нич ким
сна га ма оства ри ти зацр та не
циље ве. После деби тант ске полу -
се зо не у про фе си о нал ном ран -
гу так ми че ња изву кли смо поу -
ке, нау чи ли мно го из соп стве -
них гре ша ка, па је сада ред да
испра ви мо недо стат ке и обез -
бе ди мо опста нак, за поче так.
Дола ском новог струч ног шта -
ба начи њен је први корак. Дове -
ли смо и неко ли ко про ве ре них,
иску сних игра ча, с који ма ћемо
има ти тим који ће бити кон ку -
рен тан свим рива ли ма, али спи -
сак поја ча ња још увек није закљу -
чен. У прве две неде ље ради ће -
мо у нашем гра ду, потом сле ди

одла зак на при пре ме, нарав но
уко ли ко епи де ми о ло шка ситу -
а ци ја то дозво ли, а већ смо зака -
за ли и неко ли ко кон трол них
утак ми ца. Жеља нам је да и на
јесен игра мо у Првој лиги, Пан -
че во као град то заслу жу је –
рекао је пред број ним пред став -
ни ци ма меди ја пред сед ник
Желе зни ча ра Зоран Наун ко вић.

Опре му пан че вач ке „дизел -
ке” заду жи ло је неко ли ко про -
ве ре них игра ча, звуч них фуд -
бал ских име на. Међу њима су
и Пре драг Сики мић, фуд ба лер
који је бра нио боје Црве не зве -
зде и Вождов ца, а у наш град је
сти гао из Сло ве ни је. Нови члан
„Жеље” постао је и Милош
Михај лов, нека да шњи играч
Пар ти за на, који је дошао из
супер ли га ша Инђи је, баш као
и гол ман Мар ко Кне же вић. На
позај ми цу из бео град ских „црве -
но-белих” сти гао је мла ди Мар -
ко Кона тар, а на првом тре нин -
гу су виђе ни и Милан Томић,
Лука Чумић и Милош Пили -
по вић. Покло ни ке нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у

нашем гра ду и око ли ни нај ви -
ше охра бру је чиње ни ца да је
костур еки пе остао на оку пу,
па су на првој про зив ци били
и: Бојан Кне же вић, Бојан Трип -
ко вић, Лазар Мар ко вић, Геор -
ги је Јан ку лов, Пре драг Ста ни -
ми ро вић, Алек сан дар Мир ков,
Душан Плав шић, Јор дан Јова -
но вић, Милан Зори ца, Сте фан

Леви ћа нин, Лука Сто ја но вић,
Љубо мир Сте ва но вић, Лука
Петро вић, Петар Ста нић, Мар -
ко Сто ја нов, Дани ло Кова чевић,
Милош Сава но вић, Вука шин
Јов ко вић и Зака риа Сура ка.

– Хва ла упра ви клу ба, која
је пока за ла вели ку жељу и упор -
ност да баш ја поста нем нови
тре нер Желе зни ча ра. Раз го во -
ри су тра ја ли дуго, па се надам
да ће и наша сарад ња бити дуга.
Пра тим фуд бал у Пан че ву и
мој циљ је да овај град у бли -
ској будућ но сти доби је и супер -
ли га ша. Рекао сам и мом ци -
ма, да ли на челу са мном или
с неким дру гим тре не ром, да
ли са истим играч ким кадр ом
или неким дру гим, тек вели ка
ми је жеља да Желе зни чар заи -
гра и у срп ској ели ти. Без пот -
це њи ва ња дру гих сре ди на, Пан -
че во као град заслу жу је да има
супер ли га ша. Већи ну игра ча
позна јем, а оне дру ге ћу брзо
упо зна ти. Рекао сам им да је
сарад ња са мном врло лака.
Има само две могућ но сти. Или
ће бити корект на или ника ква.
Увек сам ту за раз го вор, о свим
про бле ми ма, али нећу да толе -
ри шем при че иза леђа. Оче ку -
је нас вели ки посао, али веру -
јем у успех – иста као је нови
први тре нер Желе зни ча ра Дра -
ган Ани чић, који је у Пан че во
дошао из супер ли га шке Мачве.

Прву котрол ну утак ми цу
„дизел ка” ће има ти 20. јану а -
ра, када ће на тере ну поред
Хале спор то ва на Стре ли шту
госто ва ти ИМТ. Три дана касни -
је Желе зни чар ће уго сти ти Сме -
де ре во 1924, а тре ба ло би да
гене рал на про ба буде утак ми -
ца с лиде ром Срп ске лиге „Вој -
во ди на”, еки пом Мла дост ГАТ
из Новог Сада. Тако ђе, док буду
бора ви ли на при пре ма ма ван
Пан че ва, у пери о ду од 25. јану -
а ра до 5. фебру а ра, фуд ба ле ри
Желе зни ча ра оди гра ће и чети -
ри кон трол не утак ми це.

Пан че вач ка „дизел ка” је у
пуном пого ну. Све сна ге су
усме ре не ка јед ном циљу –
Првој лиги Срби је.

Чла но ви Џудо клу ба „Ака де ми -
ја Јочић” из Стар че ва послед ње
дане про шле годи не про ве ли су
на Гочу, где су зајед но с вршња -
ци ма из дру гих клу бо ва вред но
тре ни ра ли и при пре ма ли се за
нову так ми чар ску сезо ну.

Јутар њи футинг, први тре -
нинг, а онда и дру ги, онај
вечер њи, били су вели ки иза -
зов за мла де так ми ча ре, који
су пока за ли вели ку жељу за
тре нин гом и дока зи ва њем ове
врсте, па су при лич но лако
савла да ва ли све задат ке и
препре ке.

– При лич но тежак зада так
је био пред нама. У овим
тешким усло ви ма одлу чио сам
да децу пове дем на при пре ме
из два бит на раз ло га. Први 
је недо ста так так ми че ња,
неопход них за раз вој деце у

џуду, а дру ги, можда и важни -
ји, јесте да деци пру жи мо при -
ли ку да седам дана тре ни ра ју
и раде на пла ни ни. Пошту ју -
ћи све пре по ру ке над ле жних,
а у скла ду с пан де ми јом
корона ви ру са, тре нер ЏК-а
Обре но вац Гор да на Фили по -
вић и ја спро ве ли смо ком -
пле тан про грам раде ћи с три -
де се так мали ша на – рекао је
коор ди на тор кам па Миро слав
Јочић.

Нај ва жни је од све га јесте да
су сва деца здра ва и весе ла
дошла сво јим кућа ма и да су
спрем на за нову так ми чар ску
сезо ну. С обзи ром на рас по -
ложе ње и жељу деце, у ЏК-у
„Ака де ми ја Јочић” наја вљу ју
и сле де ћи џудо-камп, који би
био спро ве ден током ускр шњег
рас пу ста.

ЏУДО-КАМП „АКА ДЕ МИ ЈЕ ЈОЧИЋ”

„ПУНИ ЛИ БАТЕ РИ ЈЕ” НА ГОЧУ

ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР ЗАПО ЧЕО ПРИ ПРЕ МЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДИЗЕЛ КА” У ПУНОМ ПОГО НУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТИ ИЗ ГИМ НА СТИ КЕ

МИО НА И МАГ ДА ЛЕ НА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕ
Чла но ви Гим на сти чар ског
клу ба „Русла на” из Пан че -
ва испра ти ли су 2020. годи -
ну на при го дан начин, уз
све стра но зала га ње сво јих
тре не ра и уз помоћ роди -
те ља.

Због пан де ми је коро на -
ви ру са мно га так ми че ња су
мора ла да буду одло же на,
па су Русла на и Јасми на,
тре не ри, одлу чи ле да при -
каз вежби буде реви јал ног
карак те ра. Дога ђај је упри -
ли чен у сали шко ле „Иси -
до ра Секу лић”, коју су тре -
не ри све ча но укра си ли и
спре ми ли за изво ђе ње
вежби и сни ма ње. Том при -
ли ком је орга ни зо ва на и
поде ла ново го ди шњих паке ти -
ћа, као и награ да за најбо ље и

нај и стак ну ти је вежба чи це овог
клу ба.

За нај у спе шни је гим -
на сти чар ке клу ба за
2020. годи ну иза бра не
су Мио на Бог да нов и
Маг да ле на Медан. У
про шлој годи ни оне су
имале три так ми че ња
и на сва три осво ји ле
меда ље.

Про те кла годи на пам -
ти ће се по несе бич ном
зала га њу свих вежба чи -
ца и тре не ра клу ба
„Русла на”, које пан де -
ми ја коро на ви ру са није
успе ла да поре ме ти,
нити је ути ца ла на роди -
те ље деце, који су се
свој ски потру ди ли да се,
уз пошто ва ње свих мера
здрав стве не зашти те,
одр жи овај реви јал ни
при каз вежби.
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, 145.000 км, рег.
до краја априла 2021, 950
евра. 062/832-36-38.
(899841)

ШКОДА ФАБИЈА, 1.2,
2014, фул опрема, атестеи-
ран плин, регистрован го-
дину. 064/130-36-02.
(300049)

ПРОДАЈЕМ 128, бензин-

гас. Урош, 064/187-57-13,

Омољица. (299787)

ФИЈАТ пунто 1.2, 8 В, 2002,

на продају, 700 евра. Тел.

069/130-35-91. (300003)

ГОЛФ 1.4, 2002, петора вра-

та, фул опрема. 160.000 квм.

064/130-36-02. (300049)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011, ди-

намик опрема, атестиран

плин. 064/130-36-02. (300049)

СТИЛО 1.2, 2002, петора

врата, у првој боји, шест

брзина, опрема. 064/130-

36-02. (300049)

ПУНТО 1.2, 2006, петора

врата, атестиран плин, ре-

гистрован годину. 064/130-

36-02. (300049)

ОПЕЛ корса 1.0, 2002, кли-

ма, серво, одлична, гара-

жирана. 064/856-60-65

(299777)

ПРОДАЈЕМ ракију од дуње

15 л, 2019. 063/179-01-78.

(300077)

БАЛИРАНА детелина на

продају, сува, првокласна.

065/366-00-60. (299861)

СВИЊСКЕ полутке на про-

дају. Тео. 013/632-145,

060/500-30-91. (299927)

ТЕЛЕВИЗОРИ из увоза

ЛЦД, 32, продајем.

065/665-75-10. (299969)

СУДОПЕРА, полуугаона

гарнитура, двосед, кревет,

орман с ципеларником,

фотеље, душек. 063/861-

82-66. (300022)

ПРОДАЈЕМ ремонтована

ТА пећи, достава, монтажа.

063/705-18-18, 335-930.

(299989)

ТВРДО дрво суво, акција,

превоз, сеча гратис, мере-

ње код вас кући. 064/959-

49-61. (299835)

КЛИК-КЛАК лежајеви но-

ви, од 15.300, дрвени кре-

вети, нови, 200 х 90 –

5.900. 060/600-14-52.

(300090)

ОГРЕВНО дрво, багрем, бу-

ква, храст, 4.500 динара.

064/356-03-93, бесплатан

превоз. (299087)

ХЛАДЊАК АЕГ немачки,

вертикалан, 6 фиока,

13.500 динара, очуван.

062/155-15-73. (299951)

ПАСАТ Б6. 1.4. бензин,

2009, фул опрема, увоз из

Немачке. Тел. 064/318-90-

95. (299773)

КУПУЈЕМ кола, стање не-

битно, од 70 до 2.000 евра.

063/165-83-75. (299901)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-

ло ком стању, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(299901)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,

Котеж 1. Милан, 064/169-

68-54. (299852)

ПРОДАЈЕМ металну гара-

жу на Стрелишту, Јована

Павловића б.б. 064/993-35-

26, 013/320-013. (299949)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ га-

раћни простор од 130 квм,

у Тамиш капији. 063/175-

62-95. (299986)

ПРЕОСТАЛО дрво, акција,

буква, багрем, храст, са

превозом и сечом. Цена

4.500 динара. 065/440-09-

65. (299835)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000 динара, но-

ва. 063/773-45-97.

(299839)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,

фрижидер, веш-машина,

уљани радијатор, телевизо-

ри, столице. 063/861-82-66.

(300022)

ХИТНО и повољно прода-

јем близаначка колица бе-

бето 3 у 1, одлично сачува-

на. 062/819-56-41.

(299922)



ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 15. јануар 2021.

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

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља           12.600
Костолац            7.700
Огревно дрво
на палети         13.500

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

Taksam investd
.o

.o
.

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

ПРОДАЈЕМ ЗЕМЉУ

Продајем обрадиво пољопривредно земљиште
у катастарским општинама:

– Владимировац – 150 ха (локација: Боронка)

– Селеуш – 36 ха (потес: Дојла Памнт)

– Нови Козјак – 20 ха (потес: Пролетње дужи)

– Алибунар – 4,45 ха (потес: Ново поље, 
Орловат)

Могућа је куповина целих табли или делова у
свакој катастарској општини.

Услови продаје повољни, могућност одложеног
плаћања и договора око кредитирања.

Телефони за додатне информације: 
060/381-30-57 или 060/381-30-77. 

                                                                                                              
(4/300106)

ОГРЕВНО ДРВО, цепаница у врећи 

и потпала, спремно за употребу. 

Достављам на адресу у року 

од 24 сата. Моб. 061/383-80-00. 
(1/298016)

СИМПО, два кауча, солид-
на, по 3.000 динара, на про-
дају. Тел. 060/620-29-61.
(299849)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, и вршимо поправке
ваших. 063/714-38-98.
(300127)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97. (299995)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (300008)

ДЕЧЈИ креветац са душе-
ком, дечја колица, пећ кре-
ка весо, зелени греденац.
064/129-92-07. (300033)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
064/821-90-60. (300050)

ПРОДАЈА новог намештаја,
столице од 1.800, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(300090)

НА ПРОДАЈУ топола и ја-
сен. 062/977-08-90.
(300099)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (299789)

КУПУЈЕМО гвожђе, олово,
бакар, месинг, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевиизоре, долазимо.
061/321-77-93. (300036)

КУПУЈЕМО старе лимузине,
гвожђе, прохром, бакар,
месинг, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче.
061/322-04-94. (300036)

КУПУЈЕМО обојене метале,

гвожђе, прохром, веш-ма-

шине, замрзиваче, акуму-

латоре, остало. 206-26-24.

(300036)

ЗЕМЉИШТЕ грађевинско,

110 у комаду, продајем,

1.700 евра по ару. Северна

зона, локација за више на-

мена, власник. 064/136-42-

00. (199975)

ПЛАЦ на Кудељарском на-
сипу, излаз на две улице,
27,43 ара, градско грађе-
винско земљиште. 068/408-
97-21. (299649)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, 63 квм, власник, укњи-
жена. 061/323-70-85. dra -
gasd2004@hot mail.com

ПЛАЦ 28,5 ари, пола под
воћем, г.г. земљиште, вла-
сник, 1/1. 064/248-95-28.
(300047)

ПЛАЦ, Шарпланинска, 24
м фронт, 9 ари, 23.000
евра. Новосељански, 13
ари, 16.000. 069/744-286.
299886)

ПРОДАЈЕМ два плаца, 37 +
12 ари, Пелистерска, преко
пруге, грађевинског земљи-
ште. 063/708-00-24. (299962)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 92
ара, грађевинско земљи-
шта, 45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (299963)

ПРОДАЈЕМ породичну ста-

рију кућу, 600 квм, у цен-

тру града, плац 17 ари.

063/502-211. (299964)

ПРОДАЈЕМ улични део ку-

ће, 70 квм, плац, канализа-

ција и багат машину.

064/212-32-94. (300091)

КУПУЈЕМ плац за кућу или

стару кућу. 060/371-53-00.

(199292)

КУПУЈЕМ кућу или парцелу

у центру Панчева, површи-

не 4 ара па на више. Пла-

ћање у готовини или по до-

говору за квадрате. Само

озбиљне понуде. Контакт

од 12 до 16 сати на број

063/244-705. (299481)

КУПУЈЕМ кућу на терито-

рији Града Панчева и ши-

ре. Тел. 063/704-72-32.

(300104)

СТРОГИ центар, трособан,

ЦГ, IV, без лифта, екстра

сређен, 800 евра/квадрат,

„Дива некретнине”.

064/246-05-71. (300006)

КОТЕЖ 1, двособан, IV, ЦГ,
54 квм, тераса, 41.000.
069/744-286. (299886)

ПАМЕТНА ИНВЕСТИЦИЈА!
Јефтине некретнине из Но-
вог програма. АМК некрет-
нине, 061/262-08-44.
(300073)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, 53, фул, сређен, тера-
са, 53.000. 069/744-286.
(299886)

ДВОРИШНИ, 39, призе-
мље, хитно, 19.500. Гарсо-
њера, 16 квм, приземље,
Маргита, 21.500. 069/744-
286. (299886)

БАВАНИШТАНСКИ, стан
трособан, приземље, до
улице, 88 квм, 15.500.
069/744-286. (299886)

СОДАРА, 53, ЕТ, ПВЦ, те-
раса, екстра сређен,
46.000. (679), „Трем 01”,
0673/836-23-83. (299983)

ПРОДАЈЕМ нов стан, нова
Миса, у згради, ниско при-
земље. 42 квм + тераса,
укњижен, 26.000 евра.
Кл063/38-592. (99832)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, IV, 58 kvm, ЕГ, 37.000.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (299899)

ЦЕНТАР, двоипособан, I,
EГ, нов, укњижен, 60 квм,
62.000. 069/744-286. (299886)

КУПОВИНА станова, брза
реализација! АМК некрет-
нине, Његошева 12.
061/262-08-44. (300073)

СТАН, Тесла, Стевана Шу-

пљикца 53, 40 квм, ком-

плетно реновиран, 32.000,

договор. 062/434-181.

(300089)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-

ште, 60 квм, V спрат, лифт,

ЦГ, 37.000. 060/132-01-23.

(300071)

НОВО! Сениорски програм

65 +. АМК некретнине,

Његошева 12. 061/262-08-

44. (300073)

СОДАРА, двоипособан, III,

63 квм, ЦГ, 50.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(300116)

ШИРИ центар, двоипосо-

бан, IV, 58 квм, ЕГ, 37.000.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (300116)

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

КУПУЈЕМ мањи стан у Пан-
чеву. Исплата одмах.
064/418-82-14. (298017)

КУПУЈЕМ једнособан или
двособан стан, исплата од-
мах. 064/385-31-15.
(298467/р)

КУПУЈЕМ двоипособан или
трособан стан на Котежу 2.
062/825-29-02. (299882)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (299899)

КУПУЈЕМО станове, куће
на свим локацијама, брза
исплата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (299899)

ОЗБИЉНОЈ породици по-
требан стан на Котежу 2,
на дуже. 062/ 800-71-77.
(СМС)

ОЗБИЉНОЈ породици из-
дајем кућу, 60 квадрата са
двориштем. 060/011-96-66
(СМС)

ЛЕКАР тражи празан дво-
собан кофморан стан, ни-
же спратности, на дуже
време. Могућност паркира-
ња. 066/200-514. (299404)

ИЗДАЈЕМ кућу на дуже,
озбиљној породици, нова
Миса. 064/458-70-60.
(299784)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, ЦГ, III спрат,
Котеж 1. 063/836-79-87.
(299792)

ИЗДАЈЕМ стан, кућа, цен-
тар. 064/140-52-81. Слав-
ко. (299814)

СТРОГИ центар, једноипо-
собан, намештен стна, ЦГ,
лифт, клима. 013/251-45-
43, 065/251-45-43. (299820)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
повољно, студенткињи или
слободној жени у Панчеву.
Ослобођења 23. Тел.
066/807-08-61. (299859)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у строгом центру
код општине, 27 квм. Тел.
063/812-42-83. (299870)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ко-
теж 1, опремљен. 065/665-
75-10. (299876)

ИЗДАЈЕ се стан 30 квм, Ца-
ра Душана 38. Центрлано
грејање, може и за локал.
062/886-56-02, 013/340-
341. л(299892)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, 55
квм, сређен, одмах усељив.
064/339-47-43. (299897)

ЈЕДНОСОБАН, полунаме-
штен стан на Котежу 1,
приземље, Цг, клима.
063/337-912. (299904)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, Котеж 1, код
Идеје, ЦГ. Тел. 064/408-82-
58. (299923)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

65 квм, Новосељански пут

49. Панчево. 066/310-029.

(299932)

ЗА САМЦЕ намештена гар-
соњера у центру града.
063/733-02-53. (299856)

ИЗДАЈЕМ смештај уза рад-
нике, самце, студенте. Рад-
нички смештај. Центар.
063/502-211. (299964)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Ко-
теж 1, опремљен. 065/665-
75-10. (299969)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру Панчева.
Тел. 013/602-401, 064/372-
88-19. (199982)

НАМЕШТЕНА соба, каби-
нет, за ђаке и студенте, из-
даје се. Звати од 10 до 16
сати. Тел. 064/457-85-13.
(300005)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком
путу, близу нових фабрика.
065/219-14-22, 060/348-
19-88. (300026)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (299915)

ИЗДАЈЕМ стан у кући за
више људи. 064/217-48-56.
(300054)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан код
Народне баште, ЦГ, ка-
бловска, интернет, наме-
штен. 060/371-96-78.
(300048)

ДВОИПОСОБАН, нов, на-
мештен, први спрат, цен-
тар, 300 евра. Тел.
062/260-194. (300068)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, Хотела „Та-
миш”, 90 евра. 064/122-48-
07. (300112)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту.
063/310-559. (300070)

ДВОСОБАН намештен, пр-
ви спрат, грејање гас, пре-
ко пута Хотела Тамиш, 200
евра. 062/260-194.
(300068)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
ипособан стан, преко пута
школе на Стрелишту. Тел.
063/127-22-50. (300115)

ИЗДАЈЕМ комплетно опре-
мљен двособан стан са цен-
тралним грејањем, калори-
метар, Светозара Милети-
ћа 91. 066/801-85-51.
(300132)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
самцима код Преображен-
ске цркве. 060/161-64-78.
(300108)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 60

квм, ЦГ грејање. 064/138-

08-14 (СМС)

ИЗДАЈЕМ хале, различитих

квадратура, шлеперски

прилаз. Новосељански пут.

063/219-532. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (299631)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

угао Браће Јовановић и

Светог Саве. 064/231-07-

33. (299352)

ЛОКАЛ, 10.50 квм, промет-

ни део, празан, само 7.500

вра. 069/744-286. (299886)
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Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења

Ћевабџиница „Хало Лесковац”
Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

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.

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

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

064/64-39-721 ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е

СТАЛАН ПОСАО
ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ

Потребни помоћни радник

на пољопривредном газдин-

ству. Потребно знање рада

на машинама: трактор, пум-

пе, машине за сечење тра-

ве, итд. Возачка дозвола.

062/889-81-28

ПРОДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци Панчево. Пот-
пуно реновиран, одмах
расположив, повољно. Тел.
060/381-30-57. (299770)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 140 квм, са канцела-
ријом и халом од 90 квм,
ужи центар. 063/248-729.
(299850)

ЈНА, срце града!  Локал
или стан, 30 квм, призе-
мље, 24.900 евра. АМК не-
кретнине, 061/262-08-44.
(300073)

ПЕКАРИ потребна радница
за печење и продају.
063/835-08-48. (300103)

ПОТРЕБНИ мајстори и по-
моћни радници у пекари.
065/555-94-44. (300105)

ПОТРЕБНЕ искусне жене

за рад на индустријским

шиваћим машинама. По-

требна услуга шивења.

064/191-64-95. (299928)

PIZ ZA SHOP потражује

раднице за припрему сен-

двича и палачинки.

064/555-33-34. (1299652)

ФРИЗЕР са искуством по-

требан салону у центру,

плата 30.000. 065/555-54-

44. (299710)

ПОТРЕБНА жена за одржа-

вање пекаре и печење, рад

пре подне. 065/555-94-44.

(300105)

ПОТРЕБАН радник са во-

зачком дозволом Б катего-

рије за рад на развозу хра-

не. 064/149-99-73. (299776

ПРЕДУЗЕЋУ Be dem Energy
So lu ti ons потребни точио-
ци на пумпи. Контакт осо-
ба: Драган, 064/863-13-82,
радним даном од 8 до 15
сати. (300052)

ПОТРЕБНА жена за чување
детета у Цириху. Тел.
063/307-881. (199817)

ПОТРЕБНИ трактористи
(два), са искуством, за рад
у Долову. Контакт тел.
064/200-56-92. (299858)

УСРН „Тамиш” је потребан
обалски радник. Неопход-
но је да кандидат поседује
валидну дозволу за упра-
вљање моторним чамцем и
је здравствено способан за
рад у три смене. Све ин-
формације и ријаве у кан-
целарији УСРН „Тамиш”
или на телефон 063/101-
89-69 (299872)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-

ворни људи за поделу фла-

јера. 060/664-60-06. (299924)

ПОТРЕБНА радница за по-
сао у пекари. 069/130-75-
68. (300002)

ТРАЖИ се мушки и женски
фризер, као и особа за из-
ливање и надоградњу нок-
тију за рад у салону.
063/148-56-74. (300078)

КУВАР потребан ресторану
Ko koschka. 064/126-83-53.
(300126)

ПИЦЕРИЈИ Борнео потреб-
не помоћне раднице у кухи-
њи. 065/149-99-73. (300131)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(30096)

ПОПРАВЉАМ веш-маши-
не, бојлере, пећи, електро-
инсталације и остало.
060/180-02-83. (300110)

ХЕМИЈА, физика, припре-
ма мале матуре. Почните
на време. 

064/158-34-34 (СМС)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, брузо, педантно, по-
вољно. 064/921-60-28.
(299798)

СЕЛИДБЕ, одношење непо-

требних ствари, чишћење

просторија, дворишта, 06-

23. 061/644-14-06.

(300117)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови. Брзо, педантно, по-

вољно. 065/523-02-73.

(299798)

МАЛТЕРИСАЊЕ: зидање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (299604)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, поправ-

ке, вентили, славине, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (299700)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе, Панчево-даље. Цена до-

говор. 013/366-843,

063/193-22-29. (299775)

ТВ и сателитске антене, мо-

нажа, дикгитализација ТВ-

а. 064/866-20-70. (299785)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-846.

(299807)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,

бојлера, шпорета, индика-

тора, разводних табли, ин-

сталација. Мића, 064/310-

44-88. (299830)

ЕЛЕКТРО СЕРВИС: климе,

монтаћа, сервис, бела тех-

ника, фрижидери, ТА пећи,

бојлери, инсталације, та-

бле. 060/521-93-40.

(299837)

РАДИМ све физичке по-

слове, чистим подруме, шу-

пе, наш превоз. 064/144-

37-65. (299891)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уград-

ња, одржавање воде,  кана-

лизације, кабине, славина,

бојлера, котлића. 063/836-

84-76. (299906)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС: климе,

монтаћа,с ервис, бела тех-

ника, ТА пећи, индикатори,

бојлери, инсталације.

060/521-93-40. (299957)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 061/314-90-
18, 013/601-892. (299911)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, пор-
павка старих, уградња но-
вихц еви, монтажа санита-
рије, одгушења. 062/382-
394. (299951)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације купатила, славине,
вентили, поправке,  одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (299955)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге: замена и уградња
бојлера, славина, цеви. Од
00 до 24 сата. 063/708-00-
24. (299962)

ЧИСТИМО таване, шут, по-

друме, радимо све послове.

061/631-51-46. (300036)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушења судопере, купа-

тила поправке, замена, од-

мах. 064/495-77-59,

013/331-657. (299968)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (299976)

СЕЛИДБЕ и превоуз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа наме-
штаја. Дејан. 061/626-14-
50. (299976)

СВЕ врсте физикалија: уто-
вар/истовар, рушење, раз-
бијање бетона и слично.
Дејан, 061/626-14-50.
(299976)

РУШЕЊА кућа, шупа, уто-
вари шута, бетонирања, од-
ношење ствари, итд.
060/035-47-40. (300008)

РАДИМО све физичке по-

слове, рушења кућа, зидова,

обарање стабала и остало.

064/122-69-78. (300008)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: сер-

вис, замена батерија, бој-

лера, одгушења, нова купа-

тила. 013/377-930,

062/144-064. (300015)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге: поправке, замена,

одгушења, адаптације, но-

ва купатила, повољно.

062/832-09-81. (300015)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-846.

(300058)

ОВЛАШЋЕНИ сервис ари-

стон и бош бојлера.

060/371-53-00. (299293)

КЕРАМИЧАРСКИ радови,

све врстге керамичарских

радова. ГЗР „Славонија”.

065/982-25-56, 064/492-

79-58. (299778)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, вентила,

батерија, санитарије, све за

воду, 0-24 сата. Пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

063/811-74-89, Јовичин.

(299974)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге. 065/210-61-98.

(300079)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све заве-

се, тенде, хармо-врата, ро-

ло-заштита. 063/816-20-98

(300053)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-96.
(299976)

ТАРКЕТ и ламинат, поста-
вљање ламината и таркета.
ГЗР „Славонија”. 065/982-
25-56, 064/492-79-58.
(299778)

ОВЛАШЋЕНИ сервис ари-
стон и бош бојлера.
060/371-53-00. (299293)

РЕНОВИРАЊЕ и адаптаци-
ја ентеријера (станови и
куће). ГЗР „Славонија”.
065/982-25-56, 064/492-
79-58. (299778)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(299988)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, бој-
лере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 064/122-68-05.
(300059)

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купати-

ла, 600 евра, са материја-

лом, брзо и професионал-

но. 065/210-61-98.

(300079)

ИЗГУБЉЕН патуљасти

пинч, црн, краткорепи.

064/047-58-20. (299790)

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању 

изради студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 04. 01. 2021. године, донео
је решење о неприступању изради студије о про-
цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Ре-
конструкција и промена намене објекта 01 (објекат
осталих индустријских делатности) у складиште
готовог производа минералног ђубрива, на лока-
цији Првомајска бр. 10 у Панчеву, на парцели број
6622/19 КО Панчево.

Носилац пројекта је д.о.о. ПРОМИСТ, Улица При-
вредникова бр. 6, Нови Сад.

Решење о неприступању изради Студије о проце-
ни утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на те-
лефон 021/487-46-90 или на упит на адресу 
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs. 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објав-
љивања обавештења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној

пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића
бб по почетној цени од 5.000,00 динара  по метру
квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м²,, на роб-

ној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Ше-
мића бб по почетној цени од 5.000,00 динара  по
метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине

10,52 м²,, на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара  по
метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине

10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара  по
метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана  од дана
објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-
ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-
рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-
лене пијаце у Панчеву.

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 

о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину

Носилац пројекта Индустрија скроба Јабука д.о.о.
Панчево, Улица Скробара Трг Маршала Тита бр. 65
из Панчева, поднео је захтев за одлучивање о по-
треби процене утицаја на животну средину пројекта
Изградња котларнице на биомасу, на к.п. бр.
18036/1 КО Панчево, у оквиру фабричког комплекса
Индустрије скроба Јабука д.о.о. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на теле-
фон 021/487-46-90 или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

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

Operater na liniji za proizvodnju 
Mesto rada: Surčin, 3 izvršioca

Opis posla:

• Operater u proizvodnom pogonu na liniji za proizvod-
nju stakla (rezanje, bušenje, brušenje, kaljenje, izra-
da termo stakla i emajliranje)

• Pored rada na mašini, posao zahteva i fizički rad.

Profil kandidata:

• Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovi-
ma, ali nije uslov

• Odgovornost i savesnost u radu i

• Da kandidat nije osuđivan niti pod istragom

Nudi se:

• Ugovor o radu na određeno vreme, sa mogućnošću
produženja i ostvarivanja prava na stalni radni odnos

• Puno radno vreme od 8h

• Redovna zarada.

• Obezbeđen prevoz 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog
angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje rad-
ne biografije mogu proslediti elektronskim putem na
mejl office@savabien.co.rs

„HIPRA” doo., Stevana Šupljikca 40, Pančevo,

raspisuje konkurs za mašinske tehničare

– Tehničar pripreme

– Tehničar kontrole

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

TRAŽI

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama (vise izvrsilaca)

2. Radnike za poslove pakovanja robe (2 izvrsioca -
musko i zensko)

3. Mehanicara sivacih masina 

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve 
telefona: 013 310 717; 063 207 114 

(od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati)

na email adresu:  jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

TERMOMONTELEKTRO DOO
BAVANIŠTANSKI PUT 247 PANČEVO

Potrebni radnici sa iskustvom, više izvršilaca:

– ZAVARIVAČI (autogeno zavarivanje)

– MONTERI CENTRALNOG GREJANJA

– MONTERI OPREME ZA KLIMATIZACIJU I VENTI-
LACIJU

Prijave slati na office@termomontelektro.rs ili pozvati
na 013/377-477

ОБАВЕШТЕЊЕ

о увођењу у војну евиденцију 

регрута рођених 2003. године 

и старијих годишта у 2021. години

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАД-
НОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛА-
НА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВА-
МО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И
СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)
КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕ-
НИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕН-
ТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБ-
РЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА
БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕН-
ЦИЈУ.

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до
15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИ-
НЕ ДО 28.02.2021.ГОДИНЕ.

РЕГРУТ КОЈИ СЕ УВОДИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
ТРЕБА ДА ПОНЕСЕ ЛИЧНУ КАРТУ. УКОЛИКО ЈЕ
НЕ ПОСЕДУЈЕ НА УВИД ПОНЕТИ ДРУГУ ЈАВНУ
ИСПРАВУ ИЗ КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕН-
ТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.

РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТ-
СКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕ-
ПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

НАЧЕЛНИК
потпуковник

Дејан Здравковић

С тугом и великим болом растајемо се од наше сестре, тетке, зао-

ве и баке

НАДЕ ШКРБИЋ
рођ. Савић

Не верујемо. 

Чуваћемо од заборава твој осмех, твој глас, твоју ведрину и љубав

коју си нам пружала,.

Браћа СТАНКО и ТОМА и сестра ДУШКА са породицама

(103/199889)

НАДИ

ШКРБИЋ
1952–2020.

последњи поздрав

од НАНУШЕВСКЕ

ЗОРИЦЕ, 

генерација 52

(121/299909)

Тог, 23. децембра 2020. изненада нас је напустио наш

ЖЕЉКО ЏИНИЋ

Тамо си ти где сунце уморно спава, тамо где свиће најлепша зора плава. 

Твоји: мама МАРИЈА, брат СРЂАН, ЉУБИЦА, БОЈАН, БОЈАНА, ДЕЈАНА и

ЈОВАНА

(222/300011)

Последњи поздрав

ЈАГИ

Почивај у миру са

својим најмилијима.

Твоји РОСИЋИ:

МИРКО, ЗОРИЦА,

ВЕРАН и УКИ

(165/29947)

АКО си нежна, романтична

јави се да поделимо љубав

и леп живот. 064/437-63-

59. (299797)

МУШКАРАЦ, 63 године,

ситуиран, у пензији, Жели

познанство са Женом 55 -

60 година. Мића, 063/142-

22-37 (СМС)

ЖЕЛИМ упознати удате де-

војке, даме, разведене и

друге нека се јаве дечку на

број, имам и Вибер,

065/580-60-11,  065/580-

60-11 (СМС)

НЕСТАО пас у Војловици,

25. децембра 2020 у До-

бровољачкокј улици. Муж-

јак браон боје, њушке и

очију. Мешанац-јазавичар.

Одазива се на „идиот”. На-

лазачу следи награда. Тел.

064/129-45-43. (299826)

МУШКАРАЦ, 56 година,

материјано обезбеђен, же-

ли да упозна жену или де-

војку до 40 година, ради

дружења, излазака. Звати

око 21 сат. 013/352-203.

(300018)

БЕСПЛАТНО становање, уз

надокнаду за бригу о ста-

ријој особи. 064/372-94-71.

(300080)

РАЗНО

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

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

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

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

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

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

др Предраг Вујић 

Општа болница Панчево

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом 
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL 
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин + 
мокраћна киселина Цена: 350 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT4
Цена: 1.000 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: укупни билирубин
+ директни билирубин + AST + ALT + GGT + ALP

Цена: 740 динара

АКЦИЈE ОД 15. ДО 28. ЈАНУАРА 2021.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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4. јануара 2021. упокојила се наша вољена

ЕВА АТАНАЦКОВИЋ
1935–2021.

Сахрана је обављена 9. јануара 2021, у 13 сати,

из капеле на гробљу у Војловици.

Остаје нам да чувамо лепе успомене на љубав

коју нам је делила и оно чему нас је учила на-

ша племенита и храбра мајка, бака и прабака.

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР, 

ћерка МИРЈАНА и унуци са породицама

(86/299869)

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ БАША
1972–2020.

Мама, син и брат

(66/299844)

ЈАСМИНА БАША

Драга Јасмина, све си оставила и отишла на пут

без повратка. Тамо те чекају анђели да те пригр-

ле и да ти пруже мир и спокој.

Почивај у миру и нека ти је лака земља.

Тетка ВЕРОНА са породицом
(172/299956)

Последњи поздрав

нашој драгој сестри

МАРИ

БОЖИЋ

од сестре РУЖИЦЕ

и сестре ЈЕЛИЦЕ

са породицом

(128/299916)

Последњи поздрав

драгом куму

СТЕВАНУ

ГОДОЧЕВУ

од кумова СТЕВЕ

и МИРЕ ПАСЕР

са породицом

(252/300045)

С љубављу и захвалношћу се опраштамо од нашег вољеног

супруга, оца, деде и прадеде

БОГОЉУБ МИЛОШЕВИЋ
12. IV 1935 – 12. I 2021.

од породице, родбине, пријатеља и комшија

(256/300055)

Последњи поздрав драгом течи

БОГОЉУБУ МИЛОШЕВИЋУ

Породица РАДОЈКОВИЋ

(257/300056)

3. јануара 2021. године преминула је наша вољена

ЗАГОРКА ЗЛАТКОВИЋ
9. VI II 1936 – 3. I 2021.

Никада нећемо заборавити љубав, доброту и

племенитост коју си нам пружила.

Твој син ПРЕДРАГ и ћерке СЛОБОДАНКА, 

ВЕСНА и НАДА
(292/300101)

ЗАГОРКА

ЗЛАТКОВИЋ

У нашим срцима увек
си била и заувек ћеш
остати.

Девер НИКОЛА, 

јетрва МИЛАНКА и

НЕНАД са породицом

(293/300101

ЗАГОРКА

ЗЛАТКОВИЋ
Мама, твој лик, вера,
снага, доброта биће
вечни пратиоици на-
ших живота.

Ћерка СЛОБОДАНКА,
зет МИЛАН, унуке

КАТАРИНА и МАРИЈА
са породицом

(294/300101)

ЗАГОРКА

ЗЛАТКОВИЋ
Хвала ти за сву доброту
коју си нам пружила, за
племенитост и пожр-
твованост.

Твоја НАДА, 
МОМЧИЛО, МИЛАН

и СЛАЂАНА
са породицом

(295/300101)

ЗАГОРКА

ЗЛАТКОВИЋ

Мама, празнина која

је остала у мом срцу

за тобом не може ни-

ко испунити.

Воли те твоја ћерка

ВЕСНА
(296/300101)

Стрина, нека те анђе-

ли чувају

СНЕЖА

са породицом

из Лас Вегаса

(297/300101)

7. јануара напустио нас је наш

ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ
1941–2021.

Бато, нашао си свој мир...

Последњи поздрав.

Сестра ЈАДРАНКА, зет ДУШАН, 

сестрићи ДЕЈАН и ДАМИР са породицама

(176/299961)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ ЗДРАВКОВИЋУ

од супруге СЛАВИЦЕ, сина БОБАНА, 

снахе ИВАНЕ, унуке СОЊЕ и МИЛОША

(273/300067)

Последњи поздрав

пријатељу

СЛОБИ

од породице

СТОЈАКОВ

(274/300072)

Последњи поздрав

вољеном деди

ЏАЈИ

од унука МАРКА

са породицом

(275/300072)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

БРКИЋУ
Данас се невољно, пре-
рано и с великом тугом
растајемо од тебе.

Брат НЕНАД, снајка
ТАМАРА и стрина БУБА

(313/300122)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

БРКИЋУ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

ДЕЈАН ПИВАШЕВИЋ

са породицом

(314/300122)

Последњи поздрав

мами

ЕВИ

ЈАНИШ
1944–2020.

од сина ШТЕФАНА

са породицом
(206/299996)

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
TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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Последњи поздрав

СТАНИМИРУ

ДИМИТРИЈЕВИЋУ

чика СТАНКУ

од МОМИРА

ПЕТРОВИЋА МОШЕ

(94/299880)

Најбољем тати на свету

РАДМАН ЂОРЂЕВИЋ
1947–2020.

Волим те, недостајеш ми много.

Твоја ћерка МИЛОМИРКА са зетом МИЛОШЕМ

и унуцима ЛАРИСОМ и ЛУКОМ

(181/299971)

Последњи поздрав

пријатељу

РАШИ

од БАЛЕТА

и МАРКА

(182/299971)

1. јануара 2021, у 97. години, напустио нас је наш дра-
ги тата, свекар, деда и прадеда

РАДЕНКО КОВАЧЕВИЋ
1924–2021.

Твој син ЗЛАТКО и снаја ВЕСНА са породицом
(123/1299912)

Последњи поздрав драгом тати, тасту, деди и прадеди

РАДЕНКУ КОВАЧЕВИЋУ
1924–2021.

Никада те неће заборавити твоја ћерка ВЕРА са поро-
дицом

(124/299912)

Последњи поздрав драгом тасту, деди и прадеди

РАДЕНКУ КОВАЧЕВИЋУ
1924–2021.

од НИКОЛЕ, БИЉЕ и ЦОЛЕТА
(125/299912)

МИЛЕ ЈОВАНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити. 

Волеће те заувек твој син ДАЛИБОР

и ћерка СЛАВИЦА са породицама

(11/299793)

МИЛЕ ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав вољеном супругу

од супруге СНЕЖЕ

(12/299793)

МИЛЕ

ЈОВАНОВИЋ
1955–2020.

Сахрана је обављена

1. јануара 2020, на

Новом гробљу у Пан-

чеву.

Знао си колико те во-

лимо, ал’ никад не-

ћеш знати колико

нам недостајеш.

Твоји најмилији

(6/2909782)

Последњи поздрав

МИЛЕ

ЈОВАНОВИЋ

Почивај у миру, нека

ти је вечна слава.

Колеге фабрике VCM

ХИП-Петрохемија

(93/299879)

Поштованој

МИЛКИ

НИНКОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашм срцима.

Твоји најмилији

(104/299890)

2. јануара, након краће и тешке болести,

напустила нас је наша вољена мајка, бака

и свекрва

ЉУБИЦА МИТКОВИЋ

Вечно у срцима твојих најмилијих.

Синови СТЕВА и ЗОРАН са породицама

(109/299894)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ

од породице ДОБРОСАВЉЕВИЋ
(203/299992)

НИКОЛА БОГИЋ
1938–2021.

Банатски Брестовац

Последњи поздрав брату Николи од сестре

МИРЕ и брата ВАСЕ са породицама

МИТРОВИЋ и ТАЈДИЋ

(276/300074)

8. јануара 2021, у један сат после поноћи, отишао је на
неко боље место наш вољени

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
1948–2021.

Сахрана је обављена 12. јануара 2021. године, на Но-
вом гробљу, у Панчеву.

Са поносом и љубављу сећаће га се његови: супруга
НЕВЕНА, син ЖЕЉКО, снаја СНЕЖАНА, ћерка ЈАСМИ-
НА и његови дечаци ИЛИЈА, АНДРИЈА и МАРКО

(144/299930)

Драги мој тата...

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
1948–2021.

Када затворим очи видим те, када отворим очи недо-
стајеш ми. Не желим да кажем збогом, желим само да
жмурим. За нас растанак не постоји. Не желим ти рећи
збогом. 
Где год да си, увек ћеш бити у мом срцу.
Волим те.

ЖЕЉКО
(145/299930)

Најдражи мој тата

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
1948–2021.

Био си мој ветар у леђа, моја подршка у свему,

имала сам срећу и част да будем твоје дете и да

наследим твој немирни дух.

С љубављу твоја ЈАСМИНА

(146/299930)

Последњи поздрав нашем великану

СРЕТКУ ЗЕЉКОВИЋУ ЗЕЉИ
1948–2021.

Ветерани ФК „Динамо” Панчево

(199/299987)

Последњи поздрав драгом

ЗЕЉКОВИЋ СРЕТО ЗЕЉИ

од ВУЛИН НИКОЛЕ и породице

(208/299998)

Последњи поздрав вољеној тетки

ЉУБИЦИ МИТКОВИЋ

од ВЛАДЕ

(112/299898)

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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Последњи поздрав

драгој сестричини и

теки

РАДОВАНКИ

ПЕРОВИЋ

од МИРЕ, РАДЕТА,

ЈЕЛЕНЕ и ОЛИВЕРЕ

са породицама
(202/299991)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ

ПЕРОВИЋ

Остаћеш нам у сећа-

њу.

ЛЕНКА, БИЉАНА

и БЕБА
(197/199984)

Последњи поздрав драгој куми

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

Не можемо да се опростимо од тебе.

Не можемо да ти кажемо збогом.

Заувек ће остати у нашим срцима наше

нераскидиво кумство, твој мио лик и пле-

менитост.

Твоји кумови: МАРИЈА, МИЛЕВА

и АЛЕКСАНДАР БРЕЂАН

(179/299960)

Са тугом и поштовањем се опраштамо

од наше драге куме

РАДОВАНКЕ ПЕРОВИЋ

Твој ведри лик остаће заувек у нашим

срцима.

Породица МОРИШАН

(180/299907)

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

пословној и драгој сарадници

DOO „Pa vle” Панчево

(195/Ф)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ

ПЕРОВИЋ

ЖИВКО

САМАРЏИЈА

са породицом

(214/и)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ

ПЕРОВИЋ

од ДРАГИЦЕ

РАКОВИЋ

са породицом.

(215/и)

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Последњи поздрав Stiv Im pex Tra de d. o. o.

(281/300083)

Последњи поздрав

драгој

РАДОВАНКИ

ПЕРОВИЋ

Породица

ЖИВКОВИЋ

(285/300088)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

Наша улица више није иста.

Недостаје јој ваша бескрајна ширина.

Част нам је била познавати Вас.

Породице: ПРОТИЋ, ИВАНОВИЋ

и ЂУКАНОВИЋ
(289/300093)

Последњи поздрав нашој драгој

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

Памтићемо Вас као племениту особу великог

срца.

БЕРНАРД, РОБЕРТ и МИЛИЦА

(310/300119)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ

од колектива DOO „Elek tro star”-a

(299/ф)

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Последњи поздрав од НАДЕ и ЈОВАНА

(317/300124)

Драга наша

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Знала си колико те волимо. Била си племените душе и остале су

многе успомене које не бледе. 

Јако је мало речи, а превише туге у нашем срцу. Хвала ти на по-

дршци коју си несебично пружала, а твој ведри дух увек ће остати

у нашим мислима.

Почивај у миру.

Тугују: ТРАВИЦА МИЛОШ и МАРА

(322/ф)

Последњи поздрав драгој дугогоди-

шњој пријатељици

НЕНИ КЕРИЋ

од породице ПАЛОЦИ

(300/300102)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ

БАБИНУ
1961–2021.

од супруге

СВЕТЛАНЕ

и сина НИКОЛЕ

(67/299845)

Последњи поздрав драгом зету, паши, течи и

буви

ГОРАНУ ЧОБАНИНУ

Остаћеш незабораван.

Ташта, сваја, паша, САНДРА и БУВАЦ

(244/300037)

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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На Божић 2021. године преселила се ненадано у вечност наша драга мајка, свекрва, бака и

супруга

РАДОВАНКА А. ПЕРОВИЋ
рођ. Илин

дипломирани економиста

2. IV 1954 – 7. I 2021.

Није била у годинама за умирање. Отело нам је и однело рано, прерано, у небеске одаје не-

милосрдно време.

Била је ђак Гимназије у Панчеву, студент Економског факултета у Београду, била је професор

у Економској школи у Панчеву и Гимназији у Панчеву, потом је деценију радила као пошто-

вани и цењени службеник Привредне банке у Панчеву. Две и по деценије своје знање уложи-

ла је као шеф одељења у Војвођанској банци у Београду, затим као директор Војвођанске бан-

ке у Панчеву, директор Делта банке у Панчеву и директор Интеза банке у Панчеву.

Њена личност била је саткана од сплета најлепших људских врлина. Била је човек благе нара-

ви, искрене добронамерности и способности да свакога разуме и свакоме помогне. Имала је

ретку посвећеност породици целим бићем. Са огромном жељом и радошћу дочекала је женид-

бу синова и са осећањем среће рођење унуке Љубице. Рани, прерани, одлазак ускратио јој је

да се радује њеном одрастању а Љубици да ужива у љубави и племенитости своје баке. 

Сахрањена је у кругу најуже породице на Католичком гробљу у Панчеву. Поносни на њене људ-

ске особине и племенитост испраћамо је на место вечитог мира и тишине да почива у миру.

За њом тугују њени: синови ВЛАДА и ИВАН, снахе ЈЕЛЕНА и НЕВЕНА,  

унука ЉУБИЦА и супруг ГАША
(221/200010)

Последњи поздрав најбољој сестри на свету

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ
1954–2021.

Сестра ЂУРЂЕВКА са породицом

(155/299940)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ

од породице ДИМИЋ

(170/299953)

Последњи поздрав драгој Радованки

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Заувек ћете остати у најлепшем сећању.

МАЈА БОДЛОВИЋ са породицом

(136/299921)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

Почивај у миру.
Породица РАКИЋ

(187/199977)

Заувек ћеш бити у нашим срцима драга

РАДОВАНКА

Кумић НОВАК, ЛЕНА, ЛУКА, 

МИРЈАНА и СРЂАН

(220/300009)

Са посебним поштовањем

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Породица БАСАРИЋ

(225/300014)

Изненада нас је напустила наша драга

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

После дружења дугог цео живот, остајеш у на-

шим мислима.

Твоји БЕРГИНЦИ

(230/300021)

С бескрајном тугом опраштамо се од наше драге пријатељице.

Отишла је прерано и изненада

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Најискреније саучествујемо у болу целе њене породице.

БРАНКА и МИРКО ДЕЈИЋ

(241/300032)

Последњи поздрав

РАДОВАНКИ

ПЕРОВИЋ

Какво ти је име таква

си и била.

Породица КОВИЋ
(245/300038)

РАДОВАНКА

ПЕРОВИЋ

Најдража наша,

заувек у срцу и успо-

менама.

ЉИЉА БУЛАТОВИЋ

са породицом
(255/и)

Последњи поздрав нашој драгој

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

Хвала за све!

Заувек са нама.

СРЂАН и РАДА

(269/300066)

Последњи поздрав драгој

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

од породице СЛОВИЋ

(321/300132)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Последњи поздрав

драгој колегиници

ВИДИ

ТРИЧКОВИЋ
психологу

СВЕТЛАНА

ТИСИНОВИЋ

(223/300012)

Последњи поздрав пријатељу

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

од породице ГРБИЋ
(233/30024)

Последњи поздрав пријатељу

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

од породице ПРЕРАДОВИЋ
(232/300024)

Последњи поздрав вољеном зету и течи

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

од породице СТАНОЈЕВСКИ
(234/300204)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

Последњи поздрав од породице ПРЕРАДОВИЋ

(129/299197)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

Последњи поздрав од ЦЕЦЕ и ЈАСНЕ

(130/299130)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

Последњи поздрав од особља ресторана

„Ветрењача”

(131/299917)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 8. јануара 2021, у 79. години

преминуо наш вољени отац и дека

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Твоји: НЕНАД и НАТАША са породицама

(238/300029)

Последњи поздрав

драгој пријатељици

и колегиници

ВИДОСАВИ

ТРИЧКОВИЋ

ВИДИ

ЉУБИЦА и ИЛИЈА

ПЕТРОВИЋ

(250/300043)

Последњи поздрав брату

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

од сестре РУЖЕ и породице ПЛАТИША
(258/300057)

После кратке и тешке болести преминула је у 72. години, 12. јануа-

ра

ВУКИЦА ГАЈИНОВ
1949–2021.

Сахрана ће се обавити 16. јануара, у кругу најуже породице.

Вечно ће је чувати у својим срцима oжалошћени: супруг СВЕТОЗАР,

ћерка ЈЕЛЕНА, зет ДАВОР, унук ВОЈИН, син ВЛАДИМИР, снаја

ЈЕЛЕНА и унук АРСЕН

(266/300063)

Последњи поздрав

ВУКИЦИ ГАЈИНОВ

Драгој сестри од сестре ЗЛАТЕ са породицом

(279/300081)

Последњи поздрав

нашој скромној и не-

наметљивој колеги-

ници

ВИДИ

ТРИЧКОВИЋ
1953–2021.

од колектива

Техничке школе

„23. мај”

(319/300129)

Последњи поздрав мајци Веселки

ВЕСЕЛКА ИВАНОВСКА

од сина СТОЈМЕНА и снаје ВИДЕ
(190/199979)

ВЕСЕЛКА ИВАНОВСКИ ЦУЛЕ

Волимо те. Увек ћемо те волети. Била си наш

ослонац.

Твоји: МАРИНА, ЈОВАН, МИЛА и ДУШАН
(189/199979)

ВЕСЕЛКА ИВАНОВСКИ ЦУЛЕ

Волимо те. Увек ћемо те волети, била си нам ослонац.

Твоји: МИРОСЛАВА, ВЛАДА, ЈОВАНА и МОМЧИЛО
(192/299979)

ВЕСЕЛКА

ИВАНОВСКА

Последњи поздрав

од ЂОКЕ и ЉУБИЦЕ

са децом

(191/299979)

Последњи поздрав

ВЕСЕЛКИ ИВАНОВСКИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом
(196/ф)

Последњи поздрав

ЗАГИ

ВЕСКОВИЋ

Драга кумо почивај у

миру.

Кумови: 

ДУЊА и МИЈА

(175/299960)

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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Последњи поздрав

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ

Другови и другарице из 106-е генерације Гимназије

(7/299783)

Брате, краљу

НЕБОЈША
Хвала ти на предивних седамнаест година.

Брат СИЋА
(10/299791)

Последњи поздрав

куму

НЕШИ

С неизмерном тугом

РАДЕ и БОКА

ОГРИЗОВИЋ

(30/299812)

Остајемо вечно тужни без

нашег школског друга

ДРАГИШЕ

КИПРИЈАНОВИЋА

КИПРИЈЕ
1942–2021.

Генерација Техничке

школе М 41 (1957/1961)
(87/1299871

)

Најбољем тати и деди на свету

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ
1958–2020.

Поносни смо што смо те имали.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ИВАНА, ТЕОДОРА и НЕНАД

(69/299847)

На свој вечни пут отишао је наш драги пријатељ

НЕША ОСТОЈИЋ

Ушао је у наше животе, оставио осмех и лепр-

шав траг и завек ће остати вољен и посебно драг.

Његови КРЧАДИНЦИ: ДУЦА, ПЕРА и МАЈА

(68/299846)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ
Четрдесет пет година познанства и другарства драги
друже.
Последњи поздрав од НИКИЦЕ и ЉИЉЕ, МИЊЕ, 
ДАНИЦЕ и тетка МИЛЕ

(90/199875)

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ
1958–2020.

Нека те анђели чувају.

(91/199877)
                                                         Породица КРЧАДИНАЦ

Последњи поздрав нашем комшији

НЕШИ

од станара зграде у Браће Јовановић бр. 40
(92/299878)

Последњи поздрав драгом куму

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ

од ВЕСНЕ, КРЦЕ, НЕВЕНЕ и НАТАЛИЈЕ

(97/299884)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ

Последњи поздрав нашем драгом Неши од тетке

ЂУЈЕ и тече СТАНИСЛАВА

(105/299893)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ

Последњи поздрав нашем драгом Неши од тетке

ДРАГИЦЕ и сестре ВАЛЕНТИНЕ

(106/299893)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ

Последњи поздрав Неши од брата ДРАГАНА са

породицом

(107/299893)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ

Последњи поздрав Неши од стрине РАДЕ

са породицом

(108/299893)

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ

Са љубављу и поштовањем

ВЕСНА, СТЕФАН и НЕМАЊА

(185/199973)

Последњи поздрав

НЕШИ

од СИНИШЕ, САШКЕ

и Cof fe shop тима

(239/300030)

Последњи поздрав мајци и ташти

ГОРИЦИ СТАНОЕВСКИ
1940–2021.

од ћерке ВЕРЕ и зета БОШКА

(219/300007)

Последњи поздрав нашој Гоги

ГОРИЦА СТАНОЕВСКИ
1940–2021.

од БИЉЕ, БОЈАНЕ и МИЛИЦЕ са породицама

(218/300007)

Последњи поздрав мајци

ГОРИЦИ СТАНОЕВСКИ
1940–2021.

Син ЈОВИЦА са породицом

(312/300121)
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Последњи поздрав

драгом пријатељу и

комшији

ДРАГУТИНУ

ВЕЉКОВИЋУ

од породице

БУЛОВАН

(18/199801)

Последњи поздрав драгом комшији

ДРАГУТИНУ ВЕЉКОВИЋУ

од станара у Стефана Стратимировића 2

(21/299804)

С тугом обавештавамо да је 30. децембра 2020. преминуо, у

84. години, наш вољени

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ
1937–2020.

Сахрањен је 5. јануара 2021. на Новом гробљу у Београду.

Заувек ћеш живети у нашим сећањима.

Твоји најмилији: супруга БИЦА, ћерка МАЈА, син САША, зет

ПЕТРОС, снаја МИЛИЦА и унуци МИЛОШ и МАТИЈА

(43/299822)

Последњи поздрав

ДРАГУТИНУ

ВЕЉКОВИЋУ

од брата БОРИСА,

ЦАЦЕ, ТАЊЕ, 

ВАЊЕ и ИВАНА

са породицама

(82/1299865)

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ ГУТА

Никада нећемо заборавити твоју племенитост и

доброту.
Породица ЂУРЂЕВАЦ

(95/299881)

ГУТИ

последњи поздрав од

породице ТРНАВАЦ

(110/299895)

2. јануара 2020. престало је да куца срце наше

мајке

СТОЈКЕ ПЕШИЋ

Хвала свима који су дошли да је испратимо на

вечни починак.

Ожалошћени синови СЛОБОДАН и МИЛАН

ПЕШИЋ са породицама

(51/299831)

Драга бакице

Живећеш вечно у мом срцу.

Твој унук БОЈАН ПЕШИЋ

(52/299831)

Последњи поздрав мајци и свекрви

СТОЈКИ ПЕШИЋ

од сина СЛОБОДАНА и снаје ОЛГИЦЕ ПЕШИЋ
(53/299831)

Драга баба, хвала ти за све

Живећеш са нама.

Унук ДАЛИБОР, МИЛАНА, НИНА

(54/299831) и СТАША ПЕШИЋ

Чувамо те од заборава

ЉУБИНКО

НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Мајка ЈЕЛИЦА, супруга
ЕВИЦА и ћерка НЕНА

Почивај у миру анђеле
наш

(140/299931)

Последњи поздрав тати,
деди и тасту

ЉУБИНКО

НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Вољени никад не умиру.
Ћерка СУЗАНА, 

зет ДАМИР
и унук МИХАЈЛО

(139/299931)

Последњи поздрав

ЉУБИНКУ

НЕДЕЉКОВУ
21. II 1960 – 7. I 2021.

од комшија

ЦРЕПАЈАЦ, БАБИН

и ЛАЗОВИЋ

(142/299931)

ЉУБИНКО

НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Туга у срцу заувек

остаје. Вољени никад

не умиру, у нама ће

живети заувек.

Сестра МИРА, 

сестричине

ОЛИВЕРА и ИВАНА,

сестрић ВЛАДА

и зет ЂУРИЦА

(141/299931)

Тата...

ЉУБИНКО НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Видиш ли наше ране док причамо са твојим ликом?

Видиш ли сузе наше док плачемо над твојом сликом?

Чујеш ли крик нашег бола, док јецају деца твоја?

Заувек у сећању... 

Твоје ћерке СУЗА и НЕНА
(147/29931)

С тугом обавештавамо све пријатеље и познани-

ке да је 5. јануара 2021. преминуо наш драги

СТАНИМИР МАРЈАНОВИЋ

ЦАНЕ
1956–2021.

Сахрана је обављена 8. јануара на Католичом

гробљу, у кругу породице.

Ожалошћени: браћа МИЛАН, АЛЕКСАНДАР са

породицом, ДУШАН, снаја ДРАГИЦА, братани-

ца БРАНИСЛАВА са породицом и остала род-

бина и пријатељи
(171/299954)

Отишао је мој једини и рођени брат

МИЛАН ОБРЕНОВ
из Омољице

16. V 1964 – 9. I 2021.

Дачо мој, ја могу и морам, за мене није важно...

Али како си, бре, могао маму да растужиш оволико...

Твоја сека ВЕРА, зет и ЦИЦА са својом породицом

(156/199941)

Последњи поздрав

свом куму

МИЛАНУ

ОБРЕНОВУ
из Омољице

од кума МИЛАНА

са породицом

(157/199942)

МИЛАН

ОБРЕНОВ
из Омољице

Последњи поздрав

комшији Милету од

БАТЕ са породицом

(158/299942)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ
1944–2020.

од сина АЛЕКСАНДРА и снаје НЕГИЦЕ
(48/299829

Последњи поздрав

деда ГОСИ
1944–2020.

од унука МАРКА са породицом
(49/299829)

Последњи поздрав

деда ГОСИ
1944–2020.

од унука МИЛОША
(50/299829)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ ГОСИ
Заувек ћу те се сећати са поштовањем.

МИЛУН МАРКОВИЋ са породицом
(73/299854)
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Последњи поздрав драгој мајци и баки

РУЖИЦИ БОШЊАК
од ћерке ДРАГИЦЕ, зета БОЖЕ и унука

ПРЕДРАГА и ИВАНА са породицама
(25/299809)

Последњи поздрав мајци и баки

РУЖИЦИ БОШЊАК

Од сина БОРИСЛАВА, снаје ЗОРИЦЕ

и унука ИГОРА
(26/299809)

Последњи поздрав мајки

РУЖИЦИ БОШЊАК

од унука ПРЕДРАГА и ИВАНА са породицама

(27/299809)

СПАСОЈЕ ЧОЈБАШИЋ
15. VII 1933 – 31. XII 2020.

Хвала ти на свему што си нам пружио и бринуо у животу.

Био си величина и громада у свему!

Син МИКАИЛО и снаја ЈАСМИНА
(75/299857)

Последњи поздрав мом драгом деди

СПАСОЈУ ЧОЈБАШИЋУ

од унука БОЛЕТА са породицом

(76/299857)

Последњи поздрав мом драгом деди

СПАСОЈУ ЧОЈБАШИЋУ

од унуке МАЈЕ са породицом

(77/299857)

Последњи поздрав дра-
гом другу, колеги и при-
јатељу

ДУПЉАК

МУСТАФИ

МУЈИ

БОБАН, РАША, 

ФИЋА и НЕША

(45/299824)

Последњи поздрав

нашем пријатељу

МУСТАФИ

ДУПЉАК

од породице

ЛЕБАНОВ

(70/299848)

Последњи поздрав најбољем супругу и

оцу

МУСТАФИ ДУПЉАК

од супруге АЈШЕ и ћерки АНИТЕ, 

АЛМЕ и СЕЛМЕ са породицама

(81/299864)

МУСТАФА

ДУПЉАК

Последњи поздрав

од друге групе, 

твоји другари ловци:

ЈОЦА, ХАРИ, РУС,

ИКА, ШЕЋО, 

РАМИЗ, ЂУРА,

ШТРК, ПЕЛЕ, 

ЈАСМИН, ИВАН

и ЗЕЛЕНИ

(119/299907)

8. јануара 2021. године, напустила нас је наша

драга снаха, јетрва, шурњаја, стрина, ујна и

баба

МИЛЕНКА ПЕРОВИЋ
1946–2021.

из Старчева

Успомену на твоју љубав, племенитост

и доброту чуваће породице: ПЕРОВИЋ, 

АНЂЕЛКОВИЋ, ЈОВОВИЋ, МАРКОВИЋ, 

ГЛИШИЋ, МИТРОВИЋ, ШАЈИЋ и БАН

(177/199965)

СПАСОЈЕ ЧОЈБАШИЋ

Последњи поздрав куму

од кумова ТОШИЋА

(209/299999)

Отишла си изненада без поздрава, оставила

празнину у нашим срцима.

МИЛЕНКА ПЕРОВИЋ
13. X 1946 – 8. I 2021.

Oжалошћен: син РАДОВАН, снаја БРАНКА и

унук ПРЕДРАГ

(263/300061)

Ако анђели ходају зе-
мљом била си једна од
њих. Почивај у миру
Божјем

МИЛЕНКА

ПЕРОВИЋ
13. X 1946 – 8. I 2021.

Твоји пријатељи: МИЛЕ,
МЕЛИТА и БОЈАН

(264/300061)

Последњи поздрав

ЦВЕТКУ ИВАНОВИЋУ
1950–2021.

Од ћерке СЛАВИЦЕ са породицом
(283/300085)

Преминуо је наш драги колега

МОМИР КРАВЉАНАЦ

Остаће лепа сећања на вредног, поштеног, дру-

жељубивог и веселог човека.

Колеге из ХИП „Развој и инжењеринга”
(183/199972)

С тугом се опраштамо од нашег драгог

КРАВЉАНАЦ МОМИРА

Драги Момо, хвала ти на свему чему си ме нау-

чио, на дружењу, пријатељству и безрезервној

подршци.

Хвала ти што смо наше породице сјединили у

том пријатељству.

ИВАНА ВИШЊИЋ са породицом
(184/299972)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав

МИЛАНУ

ОБРЕНОВУ

од друга

ЈОСИМОВ ЈОВАНА

(320/300120)
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СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга супруга,

мајка и бака преминула после краће болести.

Њени најмилији: супруг РАДОМАН, синови НИКОЛА и МИЛИСАВ, снаје

КОРНЕЛИЈА и ЈЕЛЕНА, унуке ВАЛЕНТИНА, НАТАЛИЈА и ДОРОТЕЈА
(35/299815)

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.

Мајко, нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачувати од заборава. 

Смрт је јача од живота, али није од наше љубави према теби.

Из срца и сећања те никада неће отргнути.

Твоји најмилији

(36/299815)

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.

Последњи поздрав мојој вољеној сестри Мири

Сестра БУЦА

(32/299815)

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.

Последњи поздрав нашој вољеној Мири

од сестре ЉИЉАНЕ и сестрића МИЛОША

са породицом

(33/299815)

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.

Последњи поздрав нашој драгој Мири

од сестре ВЕСНЕ, сестрића НЕМАЊЕ

и зета БОГДАНА

(34/199815)

СМИЉА

ЛЕКОВИЋ
Хвала ти за безусловну
љубав, инспирацију, по-
жртвованост, посвећеност
породици и пријатељима!!!
Почивају миру!

Твој девер СПАСОЈЕ
и јетрва СЛАВИЦА

са породицом
(28/299811)

СМИЉА

ЛЕКОВИЋ
Стрина да почиваш у
миру и да твоја душа
нађе вечни мир, а ми
ћемо те чувати од забо-
рава.

СТЕФАН, ДАНИЛО

и ЛАЗАР ЛЕКОВИЋ

(29/299811)

Обавештавамо пријатеље и родбину да је пре-

минуо наш драги

ЗЛАТИБОР ТОДОРОВИЋ
16. I 1957 – 25. XII 2020.

Породица ТОДОРОВИЋ

(61/2199842)

Последњи поздрав

ЗЛАТИБОРУ

ТОДОРОВИЋУ
16. I 1957 – 25. XII 2020.

од ћерке БОЈАНЕ, зета АЛЕКСАНДРА,

унука СТЕФАНА и МАТЕЈЕ

(62/299842)

Последњи поздрав

ЗЛАТИБОРУ

ТОДОРОВИЋУ
16. I 1957 – 25. XII 2020.

од супруге ЗОРИЦЕ и ћерки

БОЈАНЕ и ЈЕЛЕНЕ

(63/299842)

Последњи поздрав

пријатељу

ЗЛАТИБОРУ
16. I 1957 – 25. XII 2020.

Пријатељ КРСТА и

прија ВЕРИЦА

(64/199843)

Последњи поздрав

пријатељу

ЗЛАТИБОРУ
16. I 1957 – 25. XII 2020.

ДЕЈАН и ОЛГА

(65/299843)

Нашој драгој

МИРИ ЛЕКОВИЋ

збогом... и хвала на дивном дружењу.

Породице ЂИНОВИЋ и БОЖИЋ
(88/299873)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 7. јануара
2021, у 85. години, преминула наша вољена мама и
свекрва

МИЛКА АРБУТИНА
1936–2021.

Сахрана је обављена 10. јануара на Новом гробљу у
Панчеву.
Заувек ће живети у нашим срцима. 

Ожалошћени: син ЈОВАН и снаја СЛАВИЦА
(242/300035)

Драгој и поштованој
тетка Милки последњи
поздрав

МИЛКА

АРБУТИНА
1936–2021.

Остаће нам свима у ле-
пом сећању.

МИОДРАГ ФРАНЧЕВ
(243/300035)

2. јануара 2021. преминула је наша мајка, та-

шта, баба и прабаба

ГРОЗДАНА НИКОЛИЋ
1936–2021.

Драго нам је да си била део нашег живота.

Била ми је част имати те за мајку.

Отишла си тихо као што си живела.

Остаћеш нам у дивном сећању.

Твоји: ћерка СВЕТЛАНА, зет ЖИВАНКО, унук

ЖАРКО и унука МАРИЈАНА са породицом

(83/299866)

СЛОБОДАН ЖИВАНОВИЋ
1944–2021.

Последњи поздрав драгом мужу, оцу и деди

Сахрана ће се обавити на Старом православном

гробљу у Панчеву, у петак, 15. јануара 2021, у 12

сати.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА, ћерка САЊА

и син СРЂАН са породицама

(301/300107)

МАРИЦА

БОЖИЋ
рођ. Мерча

Последњи поздрав

вољеној мами.

АДЕЛА и МИРЕЛА

(302/300109)

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.

Последњи поздрав
брату

МИЛОРАДУ

МИЛОШЕВИЋУ

МИЋИ

од брата МОМЧИЛА
МОШЕ, снаје МАРИЈЕ

и синовца САШЕ
(323/300133)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 10. јануара 2021, у 91. години, преминуо наш драги

НИКОЛА ТРАВИЦА

Сахрана је обављена 12. јануара 2021, у 15 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Вечно ћемо се сећати твојих животних прича. Увек ћеш бити у нашим мислима, а успомене

никад не бледе.

Твојој породици неизмерно недостајеш. Себично чувамо сећање на тебе.

Нека те анђели чувају.

Твоји синови МИЛОШ и СИМО са породицама

(216/ф)

Последњи поздрав Травица Николи

нашем МИЋИ

Твој унук ЗОРАН са породицом
(193/199980)

Тугом и жалошћу обавештавамо родбину

и пријатеље да нас је 4. јануара 2021. на-

пустила наша вољена

АНКА ЛАЛИЋ
1940–2021.

Оставила си траг који се не брише и добр-

оту која се памти. Хвала ти за сву љубав,

пажњу и подршку коју си нам пружила.

Вечно захвални.

САША са породицом

(287/ф)

Последњи поздрав нашој драгој комшиници

АНКА (рођ. Савић) ЛАЛИЋ
1940–2021.

ПЕЂА и СНЕЖАНА са децом

(286/ф)

СТАНИЈАНКА

ЂОРЂЕВИЋ

ЦАЛЕ

Тишину твог мира

пратиће наша љубав

и сећање.

Твоји: син ДРАГАН,

унука ИВАНА, зет

ВАЊА и праунук

МИХАЈЛО

(101/299888)

Наша драга

СТАНИЈАНКА

ЂОРЂЕВИЋ

ЦАЛЕ

Љубав не умире. По-

носни смо јер си би-

ла наша мајка, свекр-

ва и бака.

Твоји: син АЦА, 

снајка СЕКА

и унук АЛЕКСА

(102/299888)

Вољена наша баба

ЦАЛЕ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји: унука ДРАГАНА,

зет НЕБОЈША

и праунуци ВИКТОР,

ФИЛИП и СТЕФАН

(100/299888)

Последњи поздрав нај-
дражој баки

СТАНИЈАНКИ

ЂОРЂЕВИЋ
Утехе нема, заборав не
постоји!
Заувек у нашим срцима.

Твоја унука СОЊА
а породицом

(111/299896)

СТЕВАН

ПАУНОВ
18. VII 1943 – 13. I 2021.

Последњи поздрав драгом
тати и дејки. Био си диван
и племенит супруг, тата и
дејка. 
Оставио си нам велику пра-
знину.

Твоја кћерка ОЛИВЕРА,
унука МИНА и зет МИЛАН

(324/и)

Последњи поздрав

драгом тати, тасту и

деди

СЛОБОДАНУ

ЗДРАВКОВИЋУ

од ћерке ЗОРИЦЕ,

зета СЛАВИШЕ, 

унука ЧЕДОМИРА

и унуке ЈЕЛЕНЕ.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

(304/300113)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ
12. III 1955 – 29. XII 2020.

Најлепшој мами и баки на свету, 

последњи поздрав од твоје ћерке АЛЕКСАНДРЕ

и унука ВУКА

(89/299874)

Последњи поздрав драгом

ЖАРКУ ВОЈКИ

од породице ЖУРЖУЛ

(2/299771)
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9. јануара 2021. напустио нас је наш драги

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ

Сахрана је обављена 12. јануара 2021. на Старом православном

гробљу.

С поштовањем и љубављу чуваћемо га од заборава.

Супруга СНЕЖАНА и син АЛЕКСАНДАР са породицом

(149/299934)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

С тугом и поштовањем чуваћемо успоме-

ну на њега.

Свастика ОЛГА и СТЕВО

(150/299935)

Последњи поздрав драгом брату

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

Заувек у срцима сестре МИРЕ и зета СВЕТЕ

(151/299935)

Последњи поздрав куму

ВЛАДИ

од породице МАКСИМОВИЋ

(152/299937)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

Наше пријатељство траје дуже од педесет го-

дина. Сећања остају, почивај у миру.

Породица ЧАЛА

(162/29945)

Другу и великом пријатељу

ВЛАДИ ТОДОРОВУ

последњи поздрав од СВЕТЛАНЕ и ГРАДИМИРА

са породицом
(169/299952)

Последњи поздрав

драгом комшији

ВЛАДИМИРУ

ТОДОРОВУ

Породица

КОЛУНЏИЋ

(173/199958)

Последњи поздрав пријатељу

ВЛАДИМИРУ

од пријатеља МИРКА и СВЕТЛАНЕ ПЕТРОВИЋ

са децом
(188/1299978)

Последњи поздрав нашем

ТОДОРОВ ВЛАДИ

од колега, технолога из Пекарске индустрије Панчево

БЕБЕ, ЈОВЕ, ЈАНИЈА, ГРАДИМИРА, ГОЦЕ Д., 

ГОЦЕ Т. и ДАРКА са породицама

(200/299990)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

од комшија

из зграде

(249/300042)

Отишао је наш драги кум

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ВЛАДА

Заувек ћемо памтити наша дружења и време

проведено заједно.

Кумови МИЋА и БОЈКА

(277/300075)

Последњи поздрав

ВЛАДИ

Сестра СЛАВИЦА

и МИЛАН

(291/300100)

МАРИЈЕНКА

ЛИПОВАЧА
1959–2021.

Последњи поздрав

сестри, заови и тетки

од брата ЗЛАТКА,

снаје ЕВКЕ, братичи-

на КАТАРИНЕ

и МАРИНЕ

са породицама

(159/299943

12. јануара 2021. напустила нас је наша

драга мама и бака

БРАНИСЛАВА ЛАЛИЋ
1942–2021.

Живећеш увек у нашим срцима.

Почивај у миру.

СНЕШКА, ГОГА, НЕНА и МИЛАН

(278/300076)

Последњи поздрав

БРАНКИ

ЛАЛИЋ

Породица

ЖУЈОВИЋ

(311/300120)

Знамо да си ту, јер свако од нас носи део душе

твоје

ДОБРИНКА ЈАЛОВЧИЋ
1952–2020.

Твој син ПЕТАР, снаја МИЛИЦА

и унука ПЕТРА

(59/299838)

Последњи поздрав сестри

ДОБРИНКИ ЈАЛОВЧИЋ

Брат САВА ВЕЉКОВИЋ са породицом
(58/299838)

Последњи поздрав нашој

ЉИЉАНИ МИЛОШЕВ
1942–2020.

Вољеној мајци и баки.

Преминула је 30. децембра и отишла у царство небе-

ско да нађе свој мир, остављајући у нама велику бол.

Ожалошћени; њене ћерке СЛОБОДАНКА и МАЈА,

унук МИЛАН и снаја РУЖА

(74/1299855)

Нашој драгој Љиљи

последњи поздрав

ЉИЉАНА

МИЛОШЕВ

Почивај у миру.

Комшије ШАШИЋ
(201/299990)

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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Са великом тугом обавештавамо породицу и пријатеље да је

9. јануара 2021. преминуо наш вољени

мр. арх САВА ЦАЦА МИХАЈЛОВИЋ
1944–2021.

Испраћај за кремацију обавиће се у петак, 15. јануара 2021, 

у 13 сати, на Новом гробљу у Београду.

Ожалошћени: ћерке АНЕТА и ИВАНА, унуци АНДРЕЈ

и БОЖИДАР, зет ИВАН, породице МИХАЈЛОВИЋ, 

МОЛДОВАН, ГАВЕЛА и ПРЊАТ

(260/300060)

Отишао је заувек

наш другар

ЦАЦА

Његови: СТЕВА, 

МИЛАН, БРАНКА,

КАТИЦА, МАРА,

ДРАГИЦА, СРЛЕ,

ВЛАДА, МИЛЕ, 

МИША и БОЖА

(251/300044)

Наша вољени, једини и непоновљиви

ТАТА

Хвала ти што си нас научио да гледамо пут звезда.

Тамо ћемо те увек наћи.

Заувек те у срцу чувају

АНЕТА и ИВАНА

(259/300060)

Последњи поздрав

деда ЦАЦИ

Дунав се улива у Тамиш из свих мора из свих
океана...

Заувек твоји АНДРЕЈ и БОЖА

(262/300060)

Драги мој

ЦАЦО

Путују са анђелима и нека твоја душа нађе мир.
Хвала ти за све што си нам дао.
Биће тешко живети без тебе.

МАРИЈА МИХАЈЛОВИЋ
(261/300060)

Напустио нас је

САВА МИХАЈЛОВИЋ ЦАЦА
Последњи поздрав драгом колеги

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево
(284/300086)

Последњи поздрав нашем дивном колеги

САВИ МИХАЈЛОВИЋУ ЦАЦИ

од ART ROYAL IN ŽE NJE RIN GA

(305/300114)

Последњи поздрав пријатељу

САВИ МИХАЈЛОВИЋУ ЦАЦИ

СЛАВЕ БОЈАЏИЈЕВСКИ

(306/300114)

САВА МИХАЈЛОВИЋ ЦАЦА

Била нам је част и задовољство са Вама сара-
ђивати и са Вама се дружити.

НЕНАД, ГАБРИЈЕЛ и тим „Геовизије”

(298/ф)

САВА МИХАЈЛОВИЋ
архитекта
1944–2021.

Збогом драги пријатељу и почивај у миру.

БИЉАНА и СТЕВАН ЂУРИЋ

(315/300123)

САВА МИХАЈЛОВИЋ

Брату, куму, колеги последњи поздрав
од ЈОВАНА и НАДЕ

(316/300124)

ДРАГУТИН
МАНЧИЋ

1943–2021.

Последњи поздрав
од супруге ДУШАНКЕ,
сина ГОРАНА
и ћерке ОЛИВЕРЕ
са породицама

(307/300118)

Последњи поздрав
деди

ДРАГУТИН
МАНЧИЋ

од унуке ЈОВАНЕ и
зета АЛЕКСАНДРА

(308/300118)

ДРАГУТИН
МАНЧИЋ

Последњи поздрав

од пријатеља ИВАНА

и прије МАРКЕ

(309/300118)

Последњи поздрав

ЉУБИНИ ФИШЋА
1948–2020.

од синова САШЕ и СИНИШЕ, снајке ВЕРЕ, остале род-
бине и пријатеља (71/299851)

Последњи поздрав
нашем

САЛЕТУ

Његова Синђелићева

(80/199863)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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Отишла је наша другарица

ДРАГА ТУБИЋ

на пут без повратка.

Остала је празнина, бол и туга.

ОЛГА, НАДА, РАДА, ХАТИЏА, ВУКА, 

ДРАГИЦА МИШКОВИЋ и ЉИЉА СТОЈИЋ

(20/299803)

ДРАГА ТУБИЋ

Последњи поздрав драгој кума Драги.

С поштовањем и тугом МИРЈАНА
(41/1299819)

ДРАГА ТУБИЋ

Пријо, почивај у миру.

Твоји ГЛАВИЧИ и КУКЕ

(96/299883)

Последњи поздрав нашој драгој ујни

ДРАГИ ТУБИЋ
1941–2020.

Са поштовањем ЗВОНКО и ЖЕЉКО

са породицом

(98/299887)

Последњи поздрав

ДРАГИ ТУБИЋ
1941–2020.

ОЛГА, ЛИДИЈА, КОНСТАНТИН и САША, 

ЗОРИЦА, МИЛИЦА, ЛАЗАР и ДРАШКО

(99/299887)

Напустила нас је наша мама и бака

ДРАГА ТУБИЋ
1941–2020.

Обасјавала си наше животе несебичном љубављу, топлином и

разумевањем.

Захвални смо на свему што смо заједно проживели.

Чуваћемо Те у срцима док нас има.

КЕКА, ЉУБА, АНДРЕЈ и АНА

(271/300069)

30. децембра 2020. остала сам без моје миле сестре Драге

ДРАГА ТУБИЋ
1941–2020.

Драга моја сестро, тежак и болан био је последњи опроштај

од Тебе.

Нека је мир твојој праведној души.

Сестра ДРЕНКА са породицом

(272/30069)

Збогом, мила моја

ДРАГО

Лек за срце и душу био је разговор са Тобом.

Променила си друштво, отишла анђелима. Мно-

го ми је жао.

МАРА са породицом

(270/300069)

С великом тугом јављамо да је 30. децембра 2020. преминула

наша супруга, мама и бака

ДРАГА ТУБИЋ
Рођ. Стојсављевић

1941–2020.

Последњи поздрав с неизмерном љубављу: 

супруг АЛЕКСАНДАР, син ДРАГАН, ћерка СНЕЖАНА, 

снаха АЛИЈА, зет ЉУБОМИР и унуци АНДРЕЈ и АНА

(290/30094)

Последњи поздрав

БАЛОГ АНТАЛУ ТОНИЈУ
1952–2021.

Почивај у миру.

Твоји најмилији: супруга ЗОРИЦА, син

ГОРАН, снаја МАРЈЕНА, унуци НИКОЛА и

САША, ћерка КАТИЦА, зет ЂУСИ, унуци

ДАНИЕЛ и КАТАРИНА

(229/30020)

БАЛОГ АНТАЛ ТОНИ

Последњи поздрав од сестре ГИЗЕЛЕ,

зета ЛАЗАРА, сестрића ДРАГАНА и

сестричине СНЕЖАНЕ са породицом

(267/300064)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МЛАДЕНУ УЉАРЕВИЋУ

Заувек ћеш остати у лепом пријатељском сећању.

(253/300046)
                                                     Породице КЊЕГИЊИ

3. јануара 2021. напустио нас је наш вољени

РЕЉА БАБИЋ
15. VII 1940 – 3. I 2021.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Супруга ЖИВКА, синови МАРЈАН и ГОРАН, 

снаје ЗОРИЦА и МИРЕЛА, унуци ЉУБИЦА, МАРКО,

МАТЕЈА, РЕЉА са супругом ДАНИЈЕЛОМ, праунука

ЛОРЕНА, остала многобројна родбина и пријатељи

(60/299840)
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17. јануара 2021. на-

вршавају се четири

тужне године без на-

ше маме

ТОТ

ШАРЛОТЕ

Мама пуно нам недо-

стајеш.

ИРЕНА и ЈАНОШ

са породицама

(236/300027)

17. јануара обележићемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

МИЛАДИНУ БАТИНИЋУ

Парастос ће се одржати у 12 сати.

Заувек твоји синови, снаје и унучићи.

(240/300031)

Прошло је пола године откад није са нама вољени супруг и

отац

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

Сећања све више навиру, а туга за Тобом остаје. Никада те

нећемо заборавити.

Твоји најмилији: син ЗОРАН и супруга ЗОРИЦА

(247/300040)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002 – 17. I 2021.

Заувек у нашим срцима, души, мислима и причама а поне-

кад и у сновима. У свему недостајеш.

Твоја породица

(248/300041)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЗОРАНУ

СТОЈКОВИЋУ
порезнику

од комшија

и другара: ПЕКЦА

и СМЕДЕРЕВЦА

(254/300051)

Прошле су три дуге и тужне године откако ме је напустио мој

једини брат

ДАМИР БЕКЧИЋ
1993–2018.

Дане, тешко је без тебе и тужно без твог осмеха и љубави.

Увек ће те волети твој брат БОБА

(265/300062)

И толико година после...

ЈУРАЈ СТАЗИЋ
18. I 1998 – 2021.

… Ти си у нашим мислима, душама, у сваком

тренутку наших живота. Јер у нама Ти никада

умрети нећеш!

С љубављу: твоје БОЈАНА, ЈАДРАНКА са њеним

момцима и ВЕСНА са САЊОМ и ЛУКОМ
(268/300065)

СЕЋАЊЕ

13. I 2017 – 13. I 2021.

ЈЕЛИЦА

НИКОЛИЋ

С поштовањем чувам

од заборава.

Супруг

(23/299806)

9. јануара 2021. навршило се тужних четрдесет

дана откада нас је напустио наш драги

МИЛОЈКО ЦВИЈОВИЋ

Ожалошћени: супруга МИОЉКА, 

сестре МИЛЕВА и МИЛОЈКА са породицама

(137/219925)

Прошло је двадесет година од смрти нашег

МИШЕ ГРГИЋА

Твоји: ЈОВАНКА, НОВИЦА, БИЉАНА, ДАЈАНА, ИВАН,

НЕМАЊА, БОРИС, МИЛОШ, ВИД, МАКСИМ и МАРТА
(288/300092)

Годину дана откако

нас је напустила на-

ша драга мајка

СТЕВКА

КОСТЕВСКИ
1935–2021.

Драга мајко, бескрај-

но ти хвала за све

што си нам пружила.

Твоји: БРАНКА

и ЗОРАН

са породицама

(280/300082)

БОСИЉКА

ДАКИЋ
2008–2021.

Живиш у нашим ср-

цима.

Породица

(282/300084)

СЕЋАЊЕ

СТАЈКА ВУЧИЋЕВИЋ
1935–2019.

С љубављу и поштовањем њени најмилији

(318/300128)

2. јануара 2021. годи-

не после кратке и те-

шке болести напу-

стио нас је

МИЛОРАД

БУГАРСКИ

МИЛЕ
1948–2021.

Нека те анђели чува-

ју.

Твоја ЦАЦА

са породицом

(117/299105)

Последњи поздрав

куму

МИЛОРАДУ

БУГАРСКОМ

од породице КИЏИН

(118/299105)

8. јануара навршиле

су се две године на-

шем вољеном

АЛЕКСАНДРУ

ЈОВАНОВИЋУ

Његови најмилији

(115/299902)

17. јануара 2021. навр-
шавају се четири године

БРАНЕ

ДИМИТРИЈЕВИЋ

Време пролази, туга и
бол за тобом остају веч-
но.

Твоји најмилији

(224/300013)

БЛАГАЈНА

013/300-830

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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Прошло је двадесет

пет година, али забо-

рав на тебе није

ЗОРАН

АНГЕЛИН
7. VI II 1948 – 10. I 1996.

Твоји најмилији

(57/299836)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО

ШУТА
2005–2021.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(56/299834)

Прошло је четрдесет

тужних дана без на-

шег вољеног

ЗОРАНА

МИТРОВИЋА

Његови најмилији

(113/299900)

Сећање на драгог

комшију

Породице

РАДОВАНОВИЋ

и ЖИВОЈНОВИЋ
(114/299900)

Заувек ћу Те се

сећати

мајка

ВУКИЦА
1939–2015.

Син ГОРАН

(126/299913)

20. јануара 2021. године навршава се шест месеци откако нас је напустио

наш вољени

ЉУБО ТИЈАНИЋ
У срцима туга, међу нама тишина, а у дому нашем огромна празнина.

Не видимо ти очи и не чујемо глас, ал осећамо да си ту између нас.

Твоји најмилији
(47/299828)

Шестомсечни помен

ТИЈАНИЋ ЉУБО

Сестра МИЛИЈАНА
са породицом

(153/299938)

13. јануара 2021. године навршава се четрдесет

дана како су нас напустили наши

БРАНКО и МИЛЕВА

АВРАМОВИЋ

Остаје бол и туга за њима...

… и успомене и сећање!....

Зет и паша МИЋА

(13/299795)

СЕЋАЊЕ

ГАВРИЛОВИЋ

МИЛОРАД КАТА
1926–1966. 1930–2005.

Успомену на вас чувају: син ВЛАДА

и ћерка НАДА са својим породицама

(174/299959)

11. јануара 2021. било је
шест месеци откадa ни-
је са нама наш драги су-
пруг, отац и деда

ВАСА

ПЕТРОВ

Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији

(186/299974)

16. јануара 2021. навршавају се две године од

смрти наше

ЦВЕТАНКЕ АДАМОВИЋ

Хвала ти за све што си учинила за нас.

Твоји: супруг САВО, унук ДУШАН, 

ћерка САЊА и зет МАРИЈАН
(194/199981)

АНЂЕЛИЈА

ПОПОВИЋ

18. јануара 2021. на-

вршава се пет година

откако је преминула

наша мама, али ће

заувек живети у на-

шим срцима.

Твоја породица

(198/199985)

Прошло је четрдесет дана откако са нама није

наша мајка, свекрва, бака, бака нана

МАРА РАДАНОВ

18. јануара 2021, у 11 сати, одржаће се помен на

Старом православном гробљу у Панчеву.

Њени најмилији, родбина и пријатељи

(210/300000)

БОЖО

ОЖЕГОВИЋ
8. I 2013 – 8. I 2021.

Воле те и чувају од за-
борава твоји: отац

ЗДРАВКО, мајка
БОСИЉКА, син

АЛЕКСАНДАР, брат
СЛОБОДАН, снаха
ЉИЉАНА и твоји

ИКА и ОГИ
(227/30017)

15. јануара, у 10 сати,

дајемо четрдесет да-

на нашем Јовици

ЈОВАН

ПЕРИЋ

Време протиче, а

бреме је на мојој ду-

ши, мили мој сине

јер те већ четрдесет

дана нема са нама

Твоји најмилији

(226/300016)

Прошла је тужна го-

дина без драгог су-

пруга, тате, деке и

прадеке

ЛАЗАР

СТОЈМИРОВ
1937–2020.

Много нам недоста-

јеш.

Супруга РАДМИЛА

и ћерка СНЕЖАНА

са породицом

(228/300019)

РАДОСЛАВ МИЈАТОВ АНЂЕЛКА МИЈАТОВ
28. I 2011. 19. I 2020.

Десет година без тате и деде, година дана без маме и баке.

Живећете у нашим срцима док буде нас.

ЗОРАН и МИРА са породицама

(231/300023)

Четрдесетодневни помен највољенијем супругу и тати

НЕНАД ЈАНДРИЋ

Време је за нас стало, увек си са нама и у нама. Волимо те

бескрајно.

Супруга БИЉАНА и ћерка ДУЊА

(235/300025)

13. јануара 2021. навршило се две године без тебе

БОРИСАВ САВИЋ
2019–2021.

Живиш у нашим срцима.

Твоји: ћерка ЈАСМИНА и син ПЕТАР

са породицом

(237/300028)

Четрдесет дана без нашег вољеног

СТОЈАНА ЂОКИЋА

Тугују за њим: супруга ЈАВОРКА, 

ћерка СУЗАНА и син НЕНАД са породицама

(303/300111)

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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Нела, прва радости моја а вечна туго. Прође година откада си нас изнена-

да напустила у сну, без речи. Остави своју децу да вечно тугују за тобом.

Самујући у туђем свету, не брини, добра су ти деца, одлични студенти као

што си била и Ти, мој поносу. Само нема ко да их загрли, похвали као ја

тебе, својевремено

НЕЛА ЂОРЂЕВИЋ БОЖИЋ
21. XI 1970 – 13. I 2020.

Тугујемо за тобом вечно деца, а тата жури код Тебе, 

вечно ти рајско насеље.

(166/299949)

Прошло је четрдесет болних дана

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

Сине вољени, незаборављени, мајкина бол и ту-

га неподношљива. 

Сине Злајо, нека те чувају Божји бели анђели у

твојој тешкој болести.

Твоја мајка ДУШАНКА
(161/299944)

После четрдесет тужних дана

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

туга и бол су већи и јачи. Почивај у миру!

Брат МИРОСЛАВ са породицом

(160/299944)

13. јануара 2021. године прошло је четрдесет дана откако смо изгуби-

ли нашу мајку, баку и ташту, а 18. јануара 2021. године даћемо четр-

десетодневни помен нашем оцу, деди и тасту

МИЛЕВА БРАНИСЛАВ

АВРАМОВИЋ АВРАМОВИЋ
15. VI 1938 – 5. XII 2020. 17. V 1933 – 10. XII 2020.

Вашу љубав сте започели 1957. године у лепом граду Мостару, а од

1959. године наставили заједнички живот у Панчеву. Градили своје

каријере, стицали пријатеље, поштовали своју родбину и најближе.

Живели срећни, задовољни и испуњени љубављу са ћерком, зетом и

унуцима. А онда је, ненадно, болест однела и ваше животе.

Заједно, како сте навикли, испратили смо вас 15. децембра 2020. годи-

не у вашу вечну кућу.

Захвални на свему што сте чинили за нас: ћерка ЗОРИЦА, зет ДРАГАН

и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

(167/199950)

На Богојављење дочекујемо двадесету годину

откако није са нама наш драги супруг, отац и деда

БОГОЉУБ БОРКА ЦАЦА

Време пролази, сећање на тебе не бледи.

Твоји: БОЈАНА, СЛАВОМИР, СВЕТЛАНА, 

МИХАЈЛО, НИКОЛА, МИЛАН, ЏЕНЕТ, 

АЛЕКСАНДАР, СТЕФАН и МИЛА

(132/299918)

МИЛЕНА

РАШКОВИЋ
2020–2021.

Драга сестро годину

дана прође, а ти нам

никад не дође.

Твоје сестре

ЖИВКА и ЈАГОДА
(138/299926)

СЕЋАЊЕ

12. I 2014 – 12. I 2021.

ДОБРИЛА

САВИЋ

Седам тужних година

без тебе.

Твоји најмилији

(143/299929)

КОНСТАНЦА ПАУНОВ

Године пролазе... и даље све је исто... недоста-

јеш.

Твоји најмилији
(116/299903

)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР

РУДИНАЦ
16. I 2017 – 16. I 2021.

Породица

РУДИНАЦ

(154/199939)

СЕЋАЊЕ

БРЕЂАН

СТОЈАНКА СРЕТКО
2007–2021. 1984–2021.

Често се сетимо дивних тренутака проведених заједно

са вама и порука које сте нам упућивали.

Сећање не бледи, али је туга све већа... 

Воле вас ваши: ћерка МАРИЈА и син АЛЕКСАНДАР
(178/299966)

ПОМЕН

18. јануара је десет година без тебе

ЈАНКО КЕЛЕБУДА
2011–2021.

Време пролази – празнина остаје.

Твоја породица

(205/299994)

Годину дана откако

није са нама наша

мајка, бака и прабака

ЧАРНА

ПОПОВ
2020–2021.

Твоји најмилији

(204/299993)

15. јануара 2021. навршавају се три године от-

како није са нама наша драга

РОСЕ МИЛОШЕВ
рођ. Прибиловић

С љубављу, поносом и захвалношћу чувају је у

срцима: супруг ВАСА, син МИЛОШ са породи-

цом и ћерка ТАТЈАНА са породицом

(207/299997)

Година прође, дан никад

17. I 2020 – 17. I 2021.
У суботу, 16. јануара 2021. године, у 10.30, на Старом
православном гробљу, дајемо годишњи помен нашој
непрежаљеној супрузи, мајци и баки

ПЕКИ ЦВЕТАНОВИЋ

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Твој супруг КОСТА, ћерке СНЕЖАНА и НАТАША
са децом
(212/300001

)

Најдража моја мајко

ПЕКО
17. I 2020 – 17. I 2021.

Недостајеш ми толико да боли. Сваки дан ми је

све тежи и тежи. Знам да си тамо горе са својим

сестрама, браћом и родитељима, али мени фа-

лиш превише. Недостајеш мајко моја мила.

Твоја неутешна ћерка СНЕЖАНА
(213/300001)

Најдража моја бако

ПЕКО
17. I 2020 – 17. I 2021.

Година прође а ја сам те жељан остао. Увек си била мо-

ја подршка, моја звезда водиља... сада си мој анђео чу-

вар. Знам да ме тамо из раја чуваш, пазиш, бодриш...

недостајеш превише... Никада те нећу заборавити.

Твој унук СТЕФАН

(211/200001)

СЕЋАЊЕ

на наше драге родитеље

МИЛОШЕВИЋ

ДАРИНКА МИЛУТИН
2018–2021. 2008–2021.

С љубављу и поштовањем: ћерке

ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА са породицама

(217/300004)
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БРАНИСЛАВ
10. XII 1958 – 19. I 1980.

Мајка СМИЉАНА

МИРОСЛАВ
10. XII 1958 – 7. I 2019.

Мајка СМИЉАНА, 
супруга ОЛГИЦА, син

БРАНИСЛАВ, ћерка
БРАНИСЛАВА, снаја

БОЈАНА и унуци
(3/199772)

Сећање на наше драге

КОСТИЋ

Четрдесет дана је прошло откада нас је напустио наш драги

ТОМИЋ НИКОЛА ПУЛАН

Остаћеш у нашим сећањима.

Твоји најмилији

(8/299786)

13. јануара 2021. године је пола године како се

упокојила моја предобра супруга

КОСА

… али из сећање на срећне дане и године не

одлазиш никада!

Твој супруг МИЋА

(14/1299735)

СЕЋАЊЕ

РАДА КАРАС
11. I 1998 – 11. I 2021.

С љубављу и пошто-

вањем чувамо успо-

мене на тебе.

Твоја НАДА

са породицом
(15/299796)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КЕНДЕРЕШКИ

ДИВНА МИЛОЈКО НЕВЕНКА
2004–2021. 2015–2021. 2020–2021.

Ваши: ЈЕФТА, НЕНАД и СНЕЖАНА

са породицом
(22/299805)

ПОМЕН

Прошло је годину дана туге откако нас је

напустила наша мила мајкица и нана

ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ

ГОЛУБОВИЋ

Много нам недостају твоје нежне речи

вечне љубави и подршке.

Твој неутешни син ГАГА и унук РАСТКО

(44/299823)

БЛАГОЈЕ БОКШАН
6. I 1955 – 16. I 2012.

Панчево

Благоје, девет година ја преживела, а тебе нема.

Помен даје мајка

(42/299821)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
12. I 1998 – 12. I 2021.

РАДУНКА МАРКОВИЋ
рођ. Перовић

С поносом чувамо успомену на тебе.

(72/299854)
                                          Супруг МИЛУН и ћерка ВЕРА

Прошло је годину дана
откада није са нама наш
вољени

ЂОРЂЕ

ПОПОВСКИ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Супруга ГИЗЕЛА, 
синови ДРАГАН

и СЛОБОДАН
(133/299919)

Годишњи помен
нашем драгом

ЂОРЂУ

ПОПОВСКОМ
2020–2021.

Заувек у нашим срцима.
Сестра БУБА, зет ДРА-
ГИ и сестричине СУЗА-
НА и БИЉАНА са сво-
јим породицама

(134/299920)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂОРЂЕ

ПОПОВСКИ
2020–2021.

С тугом брат ВЛАДА

са породицом

(135/299920)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НОВЕСКИ

TОМИСЛАВ
Чувамо те у нашим ср-
цима.

Твоја супруга СТОЈАНКА,
ћерка ЈАСМИНА и син
ДЕЈАН са породицама

(120/299908)

МИОДРАГ

ВЕЛИЧКОВ
18. I 2012 – 18. I 2021.

Девет година туге и

бола.

Мајка СЛАВКА

са породицом

(122/299910)

21. јануара 2021. даваћемо четрдесетодневни

помен на Новом гробљу, у 11 сати, нашој драгој

МИЛИЦИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг НОВАК са децом и унуцима

(127/299914)

СЕЋАЊЕ

ЖАРКО РЕПОВИЋ
9. I 1938 – 8. I 2009.

Почивај у миру.

У мислима с тобом твоји најмилији

(163/299946)

СЕЋАЊЕ

БЕКЧИЋ

МИЛАН ДАМИР
24. XII 2010. 17. I 2018.

Неутешна ДАНИЈЕЛА

(164/299948)

Драги наш

ДАМИР БЕКЧИЋ
17. I 2018 – 17. I 2021.

Заувек у нашим мислима и нашем сећању.

С љубављу бака ЗЛАТА, уја ПРЕДРАГ

и ујна ДРАГАНА

(148/299933)

Драга моја тетка

КОСА РЕЉИЋ
6. XII 1939 – 13. VII 2020.

Шест месеци је прошло откада ниси са нама, а ми још
увек нисмо прихватили болну истину да те нема.
Сада су са тобом и твоја вољена сестра и зет.
Нека ти је вечна слава и хвала за све!

Твоји најмилији: сестричина ЗОРИЦА, зет ДРАГАН,
унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

(168/29950)

ПОМЕН

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ
1958–2020.

Овог 19. јануара се навршава пола године откако није међу нама, наша вољена супру-
га, мајка и пријатељ.
У знак сећања окупићемо се код њене вечне куће, на Новом гробљу, 16. јануара 2021,
у 11 сати.

Њени најмилији: НАТАША, БОЈАН и ТОМИСЛАВ
(246/300039)
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РАДОЈКА

ДАБИЋ

Двогодишњи помен.

Нека те анђели чува-

ју.

Твоје колегинице

ДРАГАНА и БРАНКА

(1/290769)

СЕЋАЊЕ

МОРАР

ДУШАН СПАСЕНИЈА
1952–2005. 1957–2011.

Отавили сте најдубљи траг и најлепше успомене.

Заувек сте део нас. Хвала вам на свему.

С љубављу и поштовањем син НЕГОСЛАВ, ћерка

ИВАНА, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА
(4/199774)

РАДМИЛА ИЛИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима, чува-

ћемо те од заборава.

СВЕТЛАНА и ДЕСА са породицaмa
(5/299780)

Вољена мајчице

ИВАНА

Постојиш и трајеш

кроз најлепше успо-

мене.

Твоја ЦАЦА

(9/299788)

ЦВЕТКО СМИЉКА СОФИЈА

ПЕТКОВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ
1991–2021. 1992–2021. 1992–2021.

С љубављу и поштовањем ваша деца

(16/299799)

11. јануара навршава се годину дана откако

ниси са нама

МИРА СОФТИЋ
1947–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг и ћерке са децом

(17/299800)

Навршава се седам тужних година без моје

вољене маме

РАДИНКЕ МИЛЕУСНИЋ

Заувек у мом срцу.

МИРА са ДЕЈАНОМ

(19/299802)

Четрдесет дана откако није са нама наш драги

СТОЈАН ГРУБАНОВ

Нека твоја добра и племенита душа почива у ми-

ру. Увек ћеш бити вољен, никада заборављен у

нашим срцима.

Супруга ДРАГИЦА, ћерке СНЕЖАНА

и МИРЈАНА, унуци ТАМАРА и НЕМАЊА
(24/299808)

13. јануара 2021. навршило се тужних

шест месеци откада није више са нама

наш драги

МИЛОРАД ПРАЛИЦА
1953–2020.

Бол и тугу лечимо сећањима на тебе, тво-

јом добротом и безрезервном љубављу ко-

ју си нам даривао.

Твоји најмилији: супруга РАДОЈКА и

синови ДУШАН и ДЕЈАН са породицама
(31/2998139

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
2015–2021.

Увек си са нама.

Твој МИЛОШ

и БАЦКО

(38/299816)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
2015–2021.

Вечно ћеш живети у ср-

цима оних који те воле.

Сестра са породицом

(37/299816)

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ

Прошло је тужних четрдесет дана откако ниси

са нама брате мој.Твој драги лик ће нам вечито

бити у сећању и никада те нећемо заборавити,

јер легенде не умиру.

Ожалошћени: сестра РУЖИЦА, сестрић СТЕВАН

и сестричина МАЈА.

Нека те анђели чувају и мирно почивај Урке мој.
(39/299818)

Драги брате

УРОШЕ

Прошло је четрдесет

тужних дана, туга и

бол не пролазе за то-

бом.

Вечно ћеш бити у мо-

јим мислима.

Нека те анђели чува-

ју.

Твој брат ЈОВАН

са породицом

(40/299818)

СЕЋАЊЕ

РАДОВАН

ЋУЋА
10. I 2013 – 10. I 2021.

Породица

(85/299868)

27. децембра навршила се двадесет једна година откако није са нама

РУЖИЦА ЧОЈБАШИЋ

С љубављу која никад не престаје.

Син МИКАИЛО са породицом

(78/299857)

Прошло је тужна година oткако ниси са нама

ДРАГИЋ МАТОВИЋ

Постоји нешто што никада умрети неће, а то је љубав, понос и сећање на

тебе.

Твоји најмилији: супруга ВИДА, син НЕБОЈША

и ћерка ДРАГАНА са породицама
(55/199833)

Прошло је четрдесет дана откада нас је на-

пустио наш драги стриц

АЛФРЕД ПЕЗЕЉ

Спокој његовој племенитој души.

Породица

(84/299867)

ЧЕТРДЕСЕТ ДАНА

СВЕТОМИР

НОВИЧИЋ

Нећемо те заборави-

ти.

Заувек ћемо те пам-

тити као насмејаног,

поштеног и пре свега

доброг стрица.

Братанац БОГОЉУБ

са децом
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Радмила Николић,
дипломирани
филозоф:
     – У суботу ћу се
шетати с мужем поред
језера, ићи ћемо и у
куповину. За недељу
планирамо да будемо
код куће и да се
одмарамо. Правићемо
палачинке и гледаћемо
неки занимљив филм.

Соња Соколов,
мастер историчар
уметности:

    – Овог пута време 
ћу испунити креативним
радом и шетњом 
по снегу. Посветићу 
се цртању и сликању, 
а након тога шетњи 
у нашем граду.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

На точковима
Кренеш да плешеш...

    Онда ти кажу да ти то не умеш.

    Да си функционално „ћао”.

    Да ће неко да те посети.

    Да ти објасни зашто си „ћао” и како можеш да будеш кул.

    Океј, нек дође.

    Нека се окреће прича.

    Иста прича.

Чистка
Замахујеш својом сабљом – четком.

    Противници се приказују невидљивим.

    И ти се правиш мртав.

    Или ти, ови контраши, кроз маглу, ипак упадају у очи.

    Видиш да они чисте.

    Да те једу, сецирају на делиће.

    Док се не распаднеш.

    Па, немој да се правиш...

И на јавним местима
Експлицитност додира, кад их је двоје, или другачије, захтева 

коментар.

    Јер ми, сморене душе, морамо да контамо.

    Шта се ту десило?

    Да ли је краљица секса омашила?

    Има ли истине у томе да је он, бог Хедон, био лош?

    Да ли је краљицу заобишао?

    Па, ако на јавним местима не можеш да се изјасниш...

    Онда ти је, генерално, танка прича. Пошто лажеш.

Данијел Николић,
рачуновођа:

     – Викенд ћу
провести са женом.
Шетаћемо у природи 
и ићи ћемо 
у куповину. 
Имаћемо времена 
и да погледамо 
неки филм.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одлич ни резул та ти
и поред оте жа них
усло ва

Уру че на јед но крат на
нов ча на помоћ

Због опште здрав стве не ситу -
а ци је, због чиње ни це да је
коро на ви рус пот пу но про ме -
нио кален да ре спорт ских так -
ми че ња у 2020. годи ни, тра -
ди ци о нал на мани фе ста ци ја
„Избор спор ти сте годи не”,
која се деце ни ја ма одр жа ва
у нашем гра ду, овог пута је
изгле да ла мало дру га чи је.

Није било тра ди ци о нал них
кате го ри ја, попут нај у спе шни -
јег клу ба, тре не ра, спорт ског
рад ни ка... Али нај ва жни је је
да су успе си наших спор ти -
ста ипак били при ме ће ни и
да су они због тога награ ђени.

Спорт ски савез Пан че ва је
и ове годи не издао вели ки
зид ни кален дар на коме су
сво је место нашли нај у спе -
шни ји мла ди спор ти сти.
Поред пла ке та и при зна ња,
нај бо љи у гра ду доби ли су и
јед но крат ну нов ча ну помоћ
у изно су од пет на ест до четр -
де сет хиља да дина ра, коју је
дони рао Град Пан че во.

– Пан де ми ја коро на ви ру -
са умно го ме је изме ни ла
кален да ре так ми че ња. Мно -
га нису одр жа на, вели ка већи -
на њих је отка за на и саче ка -
ће неко боље вре ме. Због све -
га тога одлу чи ли смо да ове
годи не наша тра ди ци о нал на

мани фе ста ци ја изгле да мало
дру га чи је. Награ ђе ни су спор -
ти сти који су има ли поје ди -
нач не резул та те, осва ја чи
меда ља на држав ним и међу -
на род ним так ми че њи ма. Сви
они су пра ви херо ји нашег
гра да, јер су и у годи ни када
је било гото во немо гу ће тре -
ни ра ти, пости гли запа жен
успех. Захва љу јем и Град ској
упра ви, гра до на чел ни ку Алек -
сан дру Сте ва но ви ћу и њего -
вом тиму, јер су издво ји ли
зна чај на сред ства и помо гли
наше спор ти сте. То је знак
да так ми ча ри нису сами, да
у Пан че ву посто је људи који
пра те сва ки њихов успех и
сто је иза њих. Надам се да
ће 2021. годи на доне ти тре -
нин ге без маски и још мно го

добрих резул та та наших так -
ми ча ра – рекао је пред сед -
ник Спорт ског саве за Пан че -
во Сло бо дан Бите вић.

Све ча на доде ла пла ке та и
про мо ци ја кален да ра за 2021.
годи ну одр жа не су 29. децем -
бра у про сто ри ја ма Спорт ског
саве за, а лау ре а ти ма су при -
зна ња уру чи ли Сло бо дан Бите -
вић и гене рал ни секре тар
Спорт ског саве за Дејан Перић.

Добит ни ци при зна ња за
2020. годи ну су: Милош Ста -
но је вић (Веслач ки клуб
Тамиш), Мар ко Мила но вић
(Шах клуб „Све то зар Гли го -
рић Гли га”), Сте фан Бир ка,
Бог дан Јела ча и Лука Гли го -
рић (Три а тлон клуб Тамиш),
Алек сан дар Шери фо вић и
Радо мир Јова но вић (Бокс

клуб Про фе си о на лац), Тео на
Јова но вић, Сте фан Жикић и
Јован Шпе хар (Стре ли чар ски
клуб Пан че во), Ива Миоч и
Дани је ла Сто ја но вић (Коњич -
ки клуб Кре мен), Нико ла
Алим пић (Ауто-мото спорт -
ско удр же ње Фана тик), Сло -
бо дан Бите вић, Јана Који чић
и Урош Петро вач ки (Кара те
клуб Дина мо), Ната ша
Митро вић, Бар ба ра Тотар вај,
Кри сти на Цве ти ћа нин и Урош
Дашић (Спорт ско удру же ње
диза ча тего ва Дина мо),
Михаљ Шуља и Алек са Жива -
нов (Атлет ски клуб Дина мо).

При зна ња за допри нос раз -
во ју спо р та при па ла су и Град -
ској упра ви Пан че ва и Савезу
за школ ски спо рт нашег града.

А. Живковић

СПОРТ СКИ САВЕЗ ПАН ЧЕ ВА НАГРА ДИО НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕ У ПРО ШЛОЈ ГОДИ НИ

ЈЕД НА ЖЕЉА – ДА 2021. ДОНЕ СЕ
ТРЕ НИН ГЕ БЕЗ МАСКИ

С ВАТРЕ НЕ ЛИНИ ЈЕ

НАША „ДРУ ЖИ НА” МЕЂУ НАЈ БО ЉИ МА
Стре љач ка дру жи на „Пан че -
во 1813” поно во је у гру пи од
десет нај бо љих клу бо ва у
нашој земљи. Од 32 бодо ва на
колек ти ва на ранг-листи Стре -
љач ког саве за Срби је за 2020.
годи ну, наша „дру жи на” је на
десе том месту, са 273 бода, а
могла је да буде и осмо пла -
си ра на да се Дејан Пешић так -
ми чио у гађа њу из мало ка ли -
бар ске пушке. Када су вој во -
ђан ски клу бо ви у пита њу, Пан -
чев ци су на дру гом месту,
одмах иза Ново са ђа на.

Алек са Рако њац је први
кадет, а четвр ти мла ђи јуни -
ор у гађа њу из вазду шне

пушке. Тео до ра Кон дић је
прва, а Ива Рако њац дру га у
кон ку рен ци ји пио нир ки.

Сте фан Кешиш јан је нај -
бо љи кадет и други мла ђи
јуни ор у гађа њу из вазду шног
пишто ља, док је Мар ко Нин -
ко вић први у пио нир ској, а
четвр ти у кадет ској кон ку -
рен ци ји.

Дејан Пешић је поно во
потвр дио међу на род ни раз -
ред, који му сада важи до кра -
ја 2022. годи не, по кате го ри -
за ци ји ССС-а. Сини ша Вељ -
ко вић је кате го ри сан за тре -
не ра наци о нал ног ран га и
лицен ци ран је до 2023. године.

Доде ла при зна ња Стре љач -
ког саве за Срби је пла ни ра на
је за крај јану а ра, а пан че -
вач ки стрел ци оче ку ју и 

ранг-листу Стре љач ког саве -
за Вој во ди не, на којој су још
успе шни ји.

А. Ж.


