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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

ШТА ЈЕ ОБЕЛЕЖИЛО ГОДИНУ ЗА НАМА (1)

Пише: Александар Живковић

Нек је
срећно
и здраво!
Неко их је чекао, неко није.
Прву, па другу... Али ето нас у
новим годинама. Овог пута
није било оне препознатљиве
празничне еуфорије, која
макар на тренутак учини да се
осећамо баш празнично. Сад
кад је окончано то узбуђење
које прати поклапање казаљки
у поноћ сваког 31. децембра,
поново можемо да се вратимо
суровој свакодневици – преживљавању, неизвесности и несигурности. Таква нам је, ваљда,
овоземаљска судбина.
Јер, што би рекао легендарни
Душко Радовић, нова година је,
разуме се, стигла и онима који
је нису чекали. Међутим, сва
чар и јесте у чекању, а не у
новој години. Лепо је чекати
нешто што ће сигурно доћи.
Јер чекали смо у животу разне
ствари, то сви знамо, а увек су
нам и сигурно долазиле само
нове године.
И шта сада? За почетак –
треба прегурати јануар. Први
месец у години по правилу је
најдужи. И најскупљи. Треба
подвући рачуне испод јелке и
оно испод њих, па испод прасића, јагњића и пилића, па торти
и пића... Ако је свих тих „мезетлука” уопште и било на крају
те чудне и незаборавне 2020.
године.
Наравно, треба платити и
оне редовне рачуне, докупити
неке ситнице за почетак другог
полугодишта, можда допунити
шупе огревом... Још уколико не
одбијате позив за славе... Ко
преживи (јануар), нека прича...
Мада, како ствари стоје, у
овој нашој напаћеној земљи за
преживљавање и препричавање
су сви дани и месеци у години,
иако нам се сервира „ружичаста стварност”.
А можда смо све баш тако и
заслужили. Јер не мењамо
себе, не мењамо навике, не
мењамо готово ништа... А сви
желимо да нам буде боље,
хоћемо све.
А могли бисмо да послушамо Душка Радовића: „Немојте
се данас борити за оно против
чега сте се некад борили.
Немојте никад више туђим
грешкама објашњавати и
правдати своје. Немојте радити оно чега би се ваши родитељи стидели и чега ће се ваша
деца сутра стидети, немојте
себе проглашавати јединим и
најбољим...”
Срећно нам и здраво ново
лето!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ЖИВОТ У ДОБА КОРОНЕ
Јасно је „на кеца” који су догађаји
били најупечатљивији у претходној,
2020: коронавирус, избори, па поново коронавирус... Извештачи „Панчевца” су и усред ванредног стања
радили свој посао – обавештавали су
јавност о актуелној ситуацији у
нашем граду, преносили вести о томе
какве су одлуке власти и Кризног
штаба у вези с мерама за спречавање
ширења пандемије, „надгледали”
изборе... Ипак, по традицији, почетак
2020. године у Панчеву обележило је
аерозагађење.
Протрчаћемо, у два наставка,
заједно с вама кроз прошлу годину из
угла текстова објављених у најстаријем живом недељнику у Србији.
Удисали смо отрове с мало
кисеоника
Првих дана у 2020. години неколико
градова у Србији и региону бележило
је прекомерну загађеност ваздуха, а
при врху те листе налазило се Панчево: људи су удисали опасан „коктел”
прашкастих материја, дима, чађи,
угљен-диоксида, соли, киселина и
метала. Да је ваздух био веома загађен, показивали су и подаци Агенције за заштиту животне средине, а

здравствене организације (СЗО), у
Србији годишње умре више од 6.500
људи од последица загађености
ваздуха.
Чак и здрави људи могу да осете
последице уколико се дуже задржавају на отвореном ујутро и увече,
односно у време када је у ваздуху највише опасних материја. Становнике
Панчева и других градова подједнако
су угрожавали саобраћај, лоши метеоролошки услови и ложишта на чврста горива. И поред тога што у нашем
граду топлане ЈКП-а „Грејање” раде
на гас, а и расте број домаћинстава
која за грејање уводе овај енергент,
када се зими уђе у поједине делове
Панчева, попут Мисе и Кудељарца,
где становници за подизање температуре у домовима користе чврста
горива, очигледно је стварање магле
од дима из оџака. Уз то, током зимских месеци се често дешава да због
високог ваздушног притиска и одсуства ветра и падавина настају приземне инверзије које спречавају вертикално кретање ваздуха.
Податак да су прва прошлосезонска прекомерна загађења ваздуха
забележена у периоду када су дневне
температуре биле више од просека и

Боље знају троје него двоје: уништити заразу
потврђено више од 80.000 случајева
заразе вирусом ковид 19 у свету, од
чега 77.660 у Кини. А од последица
заразе умрло је 2.707 особа. Ондашње последње вести казивале су да
се зараза примакла нама. У Италији
је тада регистровано 300 случајева
заразе, а у Хрватској су изолована
двојица заражених.

Нигде лепшег града…
према Светској алијанси за здравље и
загађење, Србија је била међу земљама које имају најзагађенији ваздух на
свету.
Ситуација је (била) забрињавајућа:
суспендоване честице, којих је препун ваздух, пролазе и кроз најмање
дисајне путеве, стижу до најудаљенијих делова плућа и имају вишеструко
негативно дејство на организам. Аларме су упалиле бројне организације
које се баве заштитом животне средине – према подацима Светске

Терет.
На Спортском центру, ових дана
Снимио: Милан Шупица

када још није почела грејна сезона,
за многе је био довољан да за највеће
узрочнике тога прогласе застарела
возила. С тим у вези, 2019. године
Министарство за заштиту животне
средине огласило се саопштењем у
којем је, између осталог, стајало и
следеће: „У данима када нема грејања, топлана, значајнијег индустријског загађења нити кише или ветра,
могли смо да видимо ваздух. Сада је
више него извесно да су саобраћај,
његова висока учесталост, аутомобили и возила са застарелим моторима
драматично присутни загађивач,
непријатељ нашег здравља”.
У Србију су се увозили аутомобили
с моторима „евро 3” и „евро 4”, чија
је вожња одавно забрањена у Европи
и они се тамо третирају као отпад.
Супротно томе, из године у годину у
све већем броју „довозили” су се у
нашу земљу – од 117.413 таквих
четвороточкаша током 2016. до
141.918 у 2019.
Поводом те ситуације огласио се и
заштитник грађана у Србији Зоран
Пашалић, који је покренуо поступак
контроле Министарства заштите
животне средине. Како се наводило
из канцеларије омбудсмана, ресорно
министарство „у дужем временском
периоду није спровело ниједну конкретну меру” у вези са жалбама грађана на загађење ваздуха. Истовремено, министар Горан Триван изјавио је да ће државу смањење загађења коштати 2,4 милијарде евра.
Пандемија, (дез)информације
и образовање
До 26. фебруара, када је изашао тада
актуелни број „Панчевца”, било је

Знајући како се ситуација развила,
сада можемо рећи да су ове бројке
биле веома, веома наивне. Министарство здравља Србије крајем

сковала израз „инфодемија”. Прва
жртва „инфодемије” је истина, а
последица – паника! Зато смо вам
непрестано нудили научно утврђене
чињенице, оно што смо заиста знали
о коронавирусу и уведеним мерама.
Државни врх је 15. марта донео
Одлуку о увођењу ванредног стања
због пандемије коронавируса. Председник Вучић је грађанима казао да
та мера није донета лако, те да је
„Србија од сада у рату против невидљивог противника, опасног и опаког, којег мора да победи”. Од 16.
марта у потпуности је обустављен рад
предшколских, школских и високошколских установа. Настава је кренула преко РТС-а...
За само две седмице у панчевачким школама образовни систем се
трансформисао од табле и креде у
учење на даљину – на онлајн наставу.
„Вотсап”, „Вajбер”, „Фејсбук”, „Гугл
учионица”, „Мајкрософт тимс”,
„Скајп”, „Дискорд” – само су део
арсенала који су наши наставници,
професори и ђаци користили у борби
против незнања. Импровизована
решења убрзо су преплавила виртуелни простор... Многима је ово било
стресно и напорно, али наставници и
професори су веома брзо урадили
оно што је Министарство од њих тражило. Помоћу штапа и канапа, самоуко и надасве креативно, без претходне обуке, помоћу „Гугла” и
информатичког знања својих колега,
али и ученика, процес виртуелне
наставе постао је део нашег васпитно-образовног система – на изненађење свих, а нарочито ђака.
Због пораста броја оболелих у
Србији, део панчевачке Опште болнице је од 9. априла претворен у
ковид болницу, капацитета око 200
места. Болница је подељена на две

Мртво, тако је било свуда
прошлог фебруара саопштило је да
су неке касарне код нас предвиђене
за карантин, мада заразе још нема.
Лекари су говорили да је овај вирус
попут грипа и да велика већина заражених оздрави без последица, а да су
угрожене особе – као и у случају грипа – оне чији је имунитет ослабљен.
Али, како смо закључили у уводу
нашег првог текста на ову тему, оно
што коронавирус чини посебним
јесте поплава (дез)информација, какве није било у случајевима SARS-а,
MERS-а, еболе и других сличних
епидемија. СЗО је због ове болести од
речи „информација” и „епидемија”

зоне које су физички одвојене –
црвену и зелену. Ковид болница је
била у „црвеној зони”, која је обухватала нову, тек реконструисану зграду
Интерног, као и зграде ОРЛ-а и
Инфективног одељења.
Запослени у болници у нашем граду су заиста врхунски радили свој
посао, а то чине и даље: претња од
короне није нестала, напротив, појачана је. Сасвим заслужено, прошле
године, само је Општа болница добила највише градско признање –
Новембарску награду.
С. Трајковић
(Наставиће се)
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ТРАГОМ ЈЕДНОГ ПИСМА

ИНФЕКТИВНО ОДЕЉЕЊЕ – СТЕЦИШТЕ
ИСТИНСКИХ ХЕРОЈА ДАНАШЊИЦЕ
Зимски талас коронавируса утицао је на то да у новембру прошле године добар део панчевачке Опште болнице поново
уђе у ковид режим. Од тада се
пацијенти оболели од ковида
19 смештају на Инфективно и
ОРЛ одељење, на старо Грудно, као и на први, трећи и четврти спрат Интерног одељења.
Током лета, када је вирус био
у опадању, менаџмент болнице није седео скрштених руку.
Гледало се како да се услови
за смештај заражених короном
побољшају пре него што бројке поново крену да расту. Најви ше је про бле ма било на
Инфективном одељењу, које је
вапило за кречењем и фарбањем, али и где је требало довести централни кисеоник, преко потребан многим пацијентима који се боре с ковидом
19. На срећу, сви недостаци су
отклоњени пре зиме.
– Захваљујући компанији ЈУБ,
која је одговорила на наше захтеве и донирала нам материјал, окречили смо и офарбали
комплетно Инфективно одељење, које није кречено више
година, па и више деценија
уназад. Успели смо и да доведемо централни кисеоник, не
би ли наши запослени имали
мало боље услове за рад, а пацијенти за пријатнији боравак –
рекао је тада др Слободан Овука, директор Опште болнице.

Споља гладац, изнутра –
исто гладац

Болница у Панчеву (горе), др Слободан Овука (доле)
осталим запо сле ни ма на
Инфективном одељењу Опште
болнице у Панчеву без изузетка желимо да кажемо велико
ХВАЛА на огромном залагању,
труду и посвећености пацијентима, у које смо се ових дана и
лично уверили. Њихов ентузијазам, храброст да се суоче
с недовољно познатим непријатељем какав је коронавирус
и онај атом снаге више који су
успели да пронађу у себи како
би сваком пацијенту упутили
лепу реч и неопходну негу и
помоћ били су многима од нас
попут светла на крају тунела.
Захваљујући њима, који су ту
да сва ком обо ле лом пру же

Да су услови на Инфективном
одељењу заиста вредни похвале, сведочи и саговорник „Панчевца” који је због ковида 19
про те кле пра зни ке про вео
управо тамо.

– Немам речи
који ма
бих
описао услове
на оде ље њу.
Верујем да ни
на некој приватној клиници није боље.
Упркос тешким
данима и повећаном оби му посла,
сви запослени, од спремачица, преко куварица, медицинских сестара, лабораната,
рендгенолога до лекара, дају
све од себе да се посвете сваком пацијенту. Посебно ме је
одушевио свечанији божићни
ручак, који је укључивао и укусан колач. Дирнули су ме та
топлина и труд свих запослених да учине да се и у овим
немилим тренуцима осећамо
као људи до којих је стало и
некоме ко нам није близак род.
Нема тих пара и награда којима би друштво могло да се
одужи овој армији доброчинитеља у белим мантилима –
истакао је наш саговорник.
Запослени на Инфективном
одељењу, њих укупно 46, свакако су најискуснији када је
реч о борби против различитих зараза и епидемија. Од усељења у нову зграду, 1969. године, при одељењу постоје четири одсека: одсек опсервације,
одсек цревних инфекција, одсек
капљичних и неуроинфекција
и одсек хепатитиса и недефинисане жутице. Одељење има
33 кревета и годишње хоспитализује око 1.100 пацијената,
a амбу лант но се оба ви око
10.000 прегледа.
Д. Кожан

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ

КРИЗНИ ШТАБ

ХАПШЕЊЕ

Други круг од
23. јануара

У школу од
18. јануара

Брат и сестра на мети
„опасних” момака

Још шест станова у Београду и
30 аутомобила „фијат 500 Л”
чекају одговорне грађане који
узимају фискалне рачуне при
свакој куповини, јер 23. јануара
стартује други круг наградне
игре „Узми рачун и победи 2020”.
Шест извлачења биће организовано у стандардном термину, суботом од 17.55, уз директан пренос на првом програму
РТС-а. Почев од 23. Јануара, па
све до 27. фебруара, у сваком
извлачењу биће додељено по
пет аутомобила „фијат 500 Л”
и по један стан у Београду. У
првих пет емисија најсрећнији
учесници постаће власници стана у насељу Земунске капије, а
27. фебруара биће додељен стан
у „Београду на води”.
Све коверте послате у првом
кру гу и даље кон ку ри шу за
вредне награде.
Д. К.

Друго полугодиште у школама у Србији почиње у понедељак, 18. јануара, одлучио
је Кризни штаб за борбу против коронавируса.
Настава ће се одвијати по
моделу који је установљен у
септембру прошле године:
нижи разреди основних школа (од првог до четвртог) пратиће наставу уживо, а виши
разреди основних школа и
средњошколци углавном по
комбинованом моделу.
Министар просвете Бранко Ружић ставио је ове недеље тачку и на питање хоће
ли бити мале мату ре,
истакавши да нема рационалног разлога да се завршни испит, као круна осмого ди шњег обра зо ва ња, не
организује.
Д. К.

Припадници МУП-а у Панчеву
ухапсили су 9. јануара, Панчевце Б. Л. (1996), С. М. (1996), Н.
В. (1997), као и Ужичанина М.
Б. (1996), због постојања основа
сумње да су извршили кривично дело угрожавање сигурности.
Они се терете да су у суботу
током дана дошли до једне куће
у околини Панчева и уз претњу
палицама захтевали од женске
особе (29) да им преда ташну и
каже где се налази њен петнаестогодишњи брат. Након тога
они су, како се сумња, отишли
до куће петнаестогодишњака и
од њега тражили торбицу за коју
су сумњали да ју је он наводно
украо.
Осумњиченима је одређено
задржавање до 48 сати и они
су, уз кривичну пријаву, приведени у Основно јавно тужилаштво у Панчеву.
Д. К.

Ипак, познато нам је свима да
простор јесте важан, али није
пре су дан за паци јен те
који бораве у болници.
Ако недо ста је стру чан
кадар, ако током тешких
тренутака не чујете лепу
реч, не поједете укусан
оброк и не стекнете осећај да је неком стало до
вас, тешко да ће окречени зидо ви попра ви ти
утисак.
А о томе каква је ситуација на Инфективном
када је реч управо о том
сегменту, можда најбоље
сведочи писмо тројице
панчевачких привредника које је ових дана стигло на адресу „Панчевца”. Болнички божићни оброци
Њихов иденти тет је
познат редакцији, а реч је о осо- руку охрабрења, пут до оздрабама које су или саме недавно вљења је бржи и лакши. Они
боравиле на Инфективном оде- су заиста највећи хероји које
љењу или је тамо био смештен свет има у овим данима панблизак члан њихове породице. демије. Желимо им да они и
њихови најмилији увек у живоПреносимо писмо у целости.
„Свим лекарима, медицин- ту добију онолико љубави, подрским тех ни ча ри ма и свим шке, доброте и наде колико их
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Прва беба –
девојчица Милица
Тек 45 минута
п о с л е
поноћи, 1.
јану а ра,
стигла је
у наш град
прва овогодишња беба –
девојчица Милица, тешка
2.950 грама и дугачка 47
цен ти ме та ра. Поро ди љи
Љиљани Јухас из Дебељаче
ово је друго дете.
Беби је, како традиција
налаже, 2. јануара, градоначелник Александар Стевановић даровао златник.
Поклон од Града добила је
и прва беба с панчевачком
адресом – такође девојчица, Ари ја. Њу је мама
Адријана Воштинар донела
на свет у ново го ди шњој
ноћи.
Д. К.

и сами пружају
својим пацијентима. Желимо
им да има ју
пријатеље који
ће их подржати и увек бити
ту за њих, као
што су они ту за
сваког човека коме
је угро же но оно
најдрагоценије – здравље. А остат ку човечанства
желимо да им управо дела ових
великих људи буду лекција и
путоказ који треба следити како
би свако од нас, чинећи оно
што најбоље уме, с једнаким
трудом и посвећеношћу какве
они показују, дао и сопствени допринос да овај
свет буде боље место за
живот.”
Ова тројица привредника наводе и да су имали жељу да се на неки
начин одуже запосленима на Инфективном одељењу, у кухињи и лабораторији болнице, те су, у
скла ду с пред логом
менаџмента те установе,
одлучили да, између осталог, на пролеће, чим време то дозволи, организују
и финансирају радове на
бетонирању стазе од хируршког блока до зграде
Инфективног одељења.

Као у приватној клиници

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се и по томе што у хема то ло шко-би о хе миј ској
лабораторији те установе
пацијенти већину верификованих, контролисаних и
сумираних резултата могу до би ти за све га сат
времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне

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
Такође суботом, заин- прегледе обављаће др Готересовани могу да ураде ран Додевски, специјалии све врсте ултразвучних ста абдоминалне хирургије
прегледа срца, а ускоро из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сон- ди чињеница да све већи
дом преко једњака (ТЕЕ). број Панчевки и ПанчеваИ за ове услуге ангажо- ца бира Завод „Панчевац”,
ван је један од водећих посебно онда када је неостручњака у тој области – пходно урадити прегледе
dr sc. med. Слободан То- и анализе на једном месту
мић, кар ди о лог, док тор и добити резултате што пре.
С тим у вези,
медицинских
треба подсетити
наука и магии на то да се у
стар кар ди Заводу, примеологије
са
ра ради, све врИ н с т и т у т а Телефон за
сте ле кар ских
„Дедиње”.
уверења издају
С у б о т о м информације:
за максимално
с п е ц и ј а л и - 013/21-90-900
два сата.
стич ке ОРЛ
И овог месепрегледе ради др Горан Митевски из ца су у Заводу за клијенте
панчевачке Опште болни- осмишљени и нови пакети
це, ен до кри но ло шке др услуга по изузетно повољГордана Вељовић, такође ним ценама, а више о тоиз Опште болнице. За пре- ме, као и о додатним погледе из области гинеко- годностима које остварују
логије задужена је др Ве- сви који поседују лојалти
сна Новичић Ђоновић из картице Ауто-центра „ЗоДома здравља Палилула. ки”, погледајте на рекламКао што је већ нагла- ним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
шено, сви набројани специ ја ли стич ки пре гле ди можете добити на 013/21обављају се само субо- 90-900 и 013/21-90-903,
том, а заказују се радним а новости пратите и на
да ни ма пу тем те ле фо на сај ту www.zavodpance013/21-90-900 и 013/21- vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
90-903.
ПРОМО
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ПОЛИТИКА
КОНЦЕПТ

За нама је година без преседана, из које најпознатији
издавач речника на свету – „Oxford Dictionaries – није
успео да одабере само једну реч или израз који одсликава опште расположење или преокупацију становништва.
Уместо ње понудили су листу нових израза који одређују
слику живота у години закључавања, дистанце, изолованости, страха и свеколиког насиља глобалног света. Други, по значају, британски издавач „Колинс”, одлучио се,
ипак, за један појам и прогласио управо закључавање –
lockdown – речју године. Тако се у свету уз помоћ језика
дешифровао живот у протеклој години као незапамћено
губитништво. У њему је пострадала и човекова слобода и
његово настојање да буде господар властитог живота. Ко
му је припремио клопку, још није познато.
(Социолог културе Ратко Божовић, „Ал Џазира”, 11.
јануар)
***
Стање друштва у Србији асоцира на изреку: тежак си ко
земља. Тако се некада говорило особи коју је немогуће
усрећити. Мој утисак је да смо постали исто друштво
каква нам је и земља – унесрећено. Земља нам је загађена најразличитијим отровима, буквалним, који долазе
из затрованог ваздуха, и још буквалнијим, који излазе из
наших душа кроз отрована плућа. Искашљавамо отрове,
а мислимо да говоримо. Мисли су нам се претвориле у
олово, а речи у арсен.
(Новинарка Оља Бећковић, магазин „Карактер”, 5.
јануар)
***
Ми смо генератори технолошког развоја. Од Гутенбергове штампарске машине почело се развијати просветитељство да би књига постала шире доступна. Исто се
догађа са интернетом, само је сада проблем доступности
свега. Пре је био проблем стећи знање које је било у
рукама неколицине. Мали кругови су имали монопол
над њим и тако су одржавали моћ. Сада је знање на располагању сваком конзументу, то јест нама, али је и само
на нама одлука да ли ћемо се успети пробити до њега. И
то је везано за питање о одговорности према себи. Јер све
нам је доступно и кључно је да не будемо само глупи
конзументи, задојена стока која ухвати информације и
рефлектује их на теорије завере. Сад је проблем како ми
да од свих информација тражимо ону која је племенита,
а не мрзитељска и заглупљујућа. То је та вага, то је та
одговорност.
(Глумац Горан Богдан, „Данас”, 2. јануар)
***

Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ДРЖАВНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ОД САДА ДИГИТАЛНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
Бесплатна апликација
скида се путем
рачунара и
мобилних телефона
Грађани ће моћи
и уживо да виде
парцеле
Упра ва за пољо при вред но
земљиште донела је одлуку да
од овог круга лицитације за
државно пољопривредно земљиште све иде електронским
путем, па се на сајту Управе
налази апликација која се зове
„Дигитално јавно надметање”.
Владислава Максимовић, чланица Градског већа Панчева
задужена за пољопривреду, село
и рурални развој, обавестила
je грађане о овоме и изнела
додатна објашњења.
Она је позвала све оне који
желе да учествују у другом кругу,
који ће се одржати почетком
фебруара, да погледају о каквим
је променама реч и да полако
формирају корисничке налоге.

Иста конкурсна
документација
Вла ди сла ва Мак си мо вић је
рекла да је неопходно посетити сајт Управе за пољопривредно земљиште и додала:
– Ради се о бесплатној апликацији која се може скинути
путем рачунара и мобилних
телефона. Постоје ћириличке и
латиничке верзије, као и варијанта на мађарском језику. Најпре је потребно формирати кориснички налог са именом, презименом и мејлом. На електронску

адресу стићи ће верификациони код, а потом се потврђују
претходно унети подаци. То је
први од неколико корака.
Према њеним речима, апликација је веома једноставна.
Неопходно је унети име и прези ме, број пољо при вред ног
газдинства, јединствени матични број, место становања и број
телефона. Тада се улази у дигитални свет у коме је могуће
видети јавна надметања.
– Што се тиче територије
нашег града, заинтересовани
још увек не могу да виде јавна
надметања; то ће постати могуће у моменту када их окачимо
на сајт Градске управе. Све је
врло једноставно: у оквиру сваког јавног надметања биће могуће да се кликне на неколико
опција и да се тако види да ли
је у оптицају више парцела.
Такође, постоји варијанта да
грађани погледају сателитски
снимак, односно приказ снимка саме парцеле на коме се
види која је њена величина и

све о уплати неопходног депозита – објашњава Владислава
Максимовић.
Конкурсна документација је
иста као и сваки пут када је у
питању други круг, а разлика у
односу на први круг је у томе
да у другом кругу могу да учествују лица и из других општина и градова, с целе територије Србије.

Јединствена ранг-листа
Пошто Градска управа објави
оглас, он ће бити отворен неколико дана. То значи да ће грађани моћи и уживо да виде парцеле. Чланица Градског већа каже:
– Заинтересовани шаљу пријаву када све „штриклирају” и
пошто приложе доказ о уплати
депозита, очитану личну карту
и документ који говори о томе
да се ради о минимум три године активном пољопривредном
газдинству. Једном послата пријава не може се више мењати.
Када оглас истекне, формира
се јединствена ранг-листа на

основу времена пријаве и испуњености документације, односно уверености у то да ли је
валидна или не. Компјутерски
софтвер ће онда аутоматски
приказати да ли неко, можда,
поседује активно пољопривредно газдинство краће од три године, да ли су лична карта или
било који од тражених докумената у реду... Важно је да напоменем да, ако на једном јавном
надметању више лица конкурише истом понуђеном ценом,
пресудно ће бити ко се први
пријавио, што ће се видети по
времену пријаве у апликацији.
Владислава Максимовић је
још једном позвала будуће учеснике јавног надметања да већ
сада формирају кориснички налог и да спремни сачекају оглас.
– Ми још увек немамо никакве рокове, сад говоримо о томе
како ова новина функционише. Уколико грађани мисле да
заиста нешто не могу сами или
ако им нешто није јасно, слободно могу да дођу у Секретаријат за пољопривреду, који се
налази на трећем спрату зграде Градске управе. Ту смо за
сва њихова питања, за све евентуалне недоумице. Да поновим: не очекујемо проблеме у
вези са аплицирањем, све је
заиста једноставно – поручила
је чланица Већа задужена за
пољопривреду и закључила да
је свесна тога да то тако можда
и не делује, јер су људи навикли на то да се користе папири
и да се лично долази.
У другом кругу лицитације
биће пону ђе но 747 хек та ра
држав ног пољо при вред ног
земљишта.

ПРЕСУДА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ПОТВРДИЛА

Повређена Мачкова ауторска права
Пресудом Апелационог суда
потврђено је да је Народни
музеј у нашем граду на изложби „Панчево у рату 1999. године”, постављеној у јуну 2014,
повредио ауторска права Панчевца Зорана Јовановића Мачка, фото-репортера „Вечерњих
новости”. Судски поступак је
трајао дуже од шест година.
Локал ни сај то ви пре но се
Јовановићеве речи да је он тада
„Музеју на це-деу дао 31 фотографију у малој резолуцији,
***
Мој најснажнији утисак у 2020. години је то што сам се
искрено понадао у корону – да ће се људи ољудити, али
они су се још више одљудили, поготово људи ови великих држава, сила. Стављајући маске на лице, скинули су
своју моралну маску. Човечанство је показало колико је
духовно заостало у односу на овај наводни напредак који
се изражава и манифестује у сталном измишљању потрошачких модела, техничких справа. Шта је с минималном радном недељом, шта је са основним правима на
рад, осмочасовним радним временом? Не постоји. У име
чега – у име продуктивности. А шта је продуктивност?
Што више производа једног истог модела... У наредној
години од нас самих не очекујем ништа јер ово је духовно живо блато. Проћи ће ковид, прошли смо и страшније ствари, кугу, колеру, птичји, свињски грип, али ја бих
волео да се од духовног ковида излечимо, ма макар се
звао ковид 21.
(Глумац Петар Божовић, портал „Нова.рс”, 3. јануар)
***
Музика пролази кроз наш организам као мирис слободе… Слобода је када успеш да се не ушушкаш у навике,
већ радиш на томе да себе сваки пут изумеш из почетка.
Најлакше је да се човек ушушка и врло брзо задовољи
малим успесима и улогама у животу… Научио сам да
морамо сви да упалимо свој мозак и да се не ослањамо
на друге, а пре свега на свакодневне вести. Треба бити
логичан и одговоран.
(Музичар Марко Луис, „Данас”, 9. јануар)
***
У Београду влада једна врста скученог погледа на свет,
паланачки менталитет је опхрвао град који је по броју
становника велеград, али је по менталитету паланка.
Страх од странаца, стах од непознатог, страх од промена… Једна врста контракултуре је завладала Београдом и
у том смислу овај град јесте направио неколико корака
унатраг у неку своју прошлост с којом се дуго борио.
(Професор ФДУ-а Небојша Ромчевић, портал „Нова.рс”,
11. јануар)

како би изабрали коју ће од
њих да изложе”. Епилог је био
необичан: надлежни из Музеја се нису јављали, а Јовановић је касније сазнао да је изложба отворена, иако на отварање није позван. Ура ђе не су
фотографије у ниској резолуцији, па су лоше изгледале; на
легендама, уз њих, није стајало његово име, а дела су носила називе које им није дао.
После дводневне поставке изложба је затво ре на, а суд ски

процес после Јова но ви ће ве
тужбе трајао је донедавно.
Како каже познати панчевачки фото-репортер, лично је
желео да управо Музеју поклони фотографије, а десило се да
су „ми их украли, дали ауторство неком другом, преиначили називе, веома лоше их израдили код трећег лица и све то
изложили да други виде; на тај
начин су ми укаљали професи о нал ни углед”. Јова но вић
објашњава да „нико није имао

новчану или било какву другу
личну корист, а немили след
догађаја покренут је јер су они
који су били одговорни за постављање изложбе нестручно и
неодговорно радили свој посао”.
Према пресуди, Народни музеј
мора Јовановићу да исплати
новчану накнаду.
На скоро идентичан начин
повре ђе на су тада аутор ска
пра ва и пре ми ну лог фото-репортера „Панчевца” Богдана
Петрова.

-конзуларном представништву
Републике Србије. Додатне
информације се могу добити на

бројеве телефона 013/319-759 и
013/837-020, као и путем имејла
centarmopancevo@mod.gov.rs.

ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

Понети личну карту
На основу чланова Закона о војној, радној и материјалној обавези и Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и
материјалне обавезе, војне власти позивају сва лица мушког
пола с држављанством Републике Србије рођена 2003. године,
као и старија која нису уведена
у војну евиденцију, да се јаве
Центру Министарства одбране
за локалну самоуправу Панчево или канцеларији Центра
Министарства одбране на територији Јужнобанатског управног

округа по месту пребивалишта,
како би то било учињено.
Увођење у војну евиденцију
вршиће се сваког радног дана у
периоду од 18. јануара до 28.
фебруара, од 9 до 15 сати, у Улици Милоша Обреновића 1, у соби
10. Регрут треба да понесе личну карту, а уколико је не поседује – другу јавну исправу из
које се може утврдити идентитет. Регрути који бораве у иностранству дужни су да се, ради
увођења у војну евиденцију, јаве
надлежном
дипломатско-

ИЗАБРАН НОВИ ПРЕДСЕДНИК ПРЕКРШАЈНОГ СУДА

На челу Суда Драшко Петровић
Народна скупштина Републике
Србије је 23. децембра, на осмој
седници другог редовног заседања у 2020, донела одлуку о
избору председника судова. За
председника Прекршајног суда
у Панчеву изабран је Драшко
Петровић, досадашњи судија тог
суда. Предложио га је Високи
савет судства 16. децембра, а
ова одлука је донета после конкурса објављеног прошлог марта.
Петровић је дуги низ година био запослен у панчевачкој

Град ској упра ви. Од 2004.
године био је начелник најпре Општинске, а потом, до
2009. године, Градске управе.
Одмах затим запослио се као
суди ја Пре кр шај ног суда у
Панчеву.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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ДРУШТВО

Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ДРЖАВА ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН ИМУНИЗАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА

ПОЧЕЛО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ
ПРОТИВ КОВИДА 19
Можете да аплицирате
електронским или
телефонским путем
Грађани одређују коју
вакцину желе
Заинтересовани грађани Србије од 11.
јануара могу да се на сајту „еУправе”
пријаве за вакцинацију против коронавируса. Како је најaвљено, грађани
који немају приступ интернету то ће
моћи да учине преко кол-центра. Када
је реч о електронској пријави, процедура је веома једноставна и захтева
неколико минута да се попуне сви
понуђени формулари.
По приступу на овај сајт прва ставка која се заинтересованим грађанима нуди јесте могућност да попуне
једноставан упитник којим исказују
интересовање да приме вакцину против ковида 19. Важна информација
је, како стоји на сајту, да попуњавањем упитника не дајете сагласност за
вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање. Након што прихватите учешће у упитнику, понудиће се ставке које треба попунити, то
јест треба дати своје личне податке.
Прво уносите податке о држављанству и ту постоје три опције: за држављане Републике Србије, за стране
држављане с боравком у Србији и за
стране држављане без боравка у Србији. Поред тога, тражени подаци су
јединствени матични број грађана,
име, презиме, имејл адреса, мобилни
и фиксни телефон и општина где
желите да примите вакцину.
Затим се нуде две опције од којих
једну треба одабрати. Прва је да исказујете интересовање да примите било
који тип вакцине за који Агенција за
лекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност и квалитет и изда дозволу за употребу лека.
Другом изражавате жељу да будете
вакцинисани искључиво вакцином
одређених произвођача за коју Агенција за лекове и медицинска средства потврди безбедност, ефикасност

и квалитет и изда дозволу за употребу лека. Наиме, ако изаберете другу
опцију, понудиће вам се више произвођача вакцина против короне, па је
могуће одабрати вакцину „Фајзер–Бионтек”, „Спутњик V”, „Синофарм”,
„Астра Зенека” и „Модерна”. Ту су и
питања да ли имате неко од специ-

имунизацију, који предвиђа три фазе
вакцинације, којима би требало да
буде обухваћено око 1,75 милиона грађана Србије. Поред израде планова за
вакцинацију који обухватају око 20
одсто укупне популације, истовремено су припремљени и планови за обухват до максимално 50 одсто укупне

КОЛ-ЦЕН ТАР
Према наво дима премијер ке
Ане Брнабић, од четвртка, 14.
јануара, почеће да ради кол-центар за пријаву грађана за имунизацију против ковида 19, тако
да ће сви који то желе бити у
прилици да поднесу захтев за
добијање вакцине.
вакцинисани запослени у образовним
установама (основне школе) и особље ван медицинског и образовног
сектора које није обухваћено у другој
фази, а приоритети ће се одређивати
накнадно.
Према плану Института „Батут”,
након дефинисаних приоритетних

Приоритет ће имати
домаћинства
Потпредседница Владе Републике Србије и министарка рударства
и енергетике Зорана Михајловић
најавила је доношење посебног
закона о обновљивим изворима
енер ги је, с обзи ром на вели ки
потенцијал Србије у тој области.
Србија има огроман потенцијал у
биомаси, геотермалним изворима
и соларној енергији, али га, према
речима министарке, није искористила. Идеја је да се новим законом направи амбијент како би се
повећао обим коришћења обновљиве енергије.
Она је указала на то да ће посебна пажња бити посвећена когенерацији, то јест производњи електричне и топлотне енергије у исто време,
јер је то, пре свега, веома ефикасно.
План је да се овим нов цем
финансира побољшање енергетске
ефикасности пре свега домаћинстава – да грађани купе боља врата
и прозоре и да изолују зидове својих домова.

ОБЈАВЉЕН СПИСАК
ЗАНИМАЊА У СРБИЈИ

Сада ће бити много лакше

фичних обољења и да ли због здравствених проблема не можете да излазите из куће/стана.

Сами бирате вакцину
На крају стоји и напомена за потврду: сагласан сам да овлашћено лице
Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут” обради
наведене податке у вези с вакцинисањем против ковида 19 и предложи
термин и место вакцинације. Након
што попуните овај једноставан упитник, на телефон ће вам стићи СМС
порука да сте успешно исказали интересовање и да су вам детаљи послати
на имејл, уз напомену да треба проверити и спам/џанк. У добијеном
имејлу, уз податке које сте претходно унели упитником, стоји да ће вас
имејлом или телефоном обавестити
о термину вакцинације. Такође, у том
имејлу стоји и понуђена опција да
поднети захтев обришете односно
измените.
Прошле недеље Институт „Батут”
је обја вио опе ра тив ни план за

популације Србије у случају доступности веће количине вакцина.

Три фазе вакцинације
Како је предвиђено, у првој фази вакцинације обухваћени су запослени у
здравственим установама с највишим
ризиком од преношења инфекције и
запослени у домовима за стара лица
и установама социјалне заштите –
720.600 особа.
Друга фаза обухвата до 20 одсто
укупног броја становништва, тачније
старије узрасне групе које нису вакцинисане у првој фази и запослене у
установама од значаја за функционисање друштва – 736.500 људи. У
тре ћој фази тре ба ло би да буду

група, зависно од доступних количина вакцине, вакцинацијом ће бити
обухваћене и особе млађе од 50 година са одређеним факторима ризика
(укупна популација у овим узрасним
групама има 4,066 милиона становника, а претпоставља се да од тога
око пет одсто људи или 203.000 има
неки од фактора ризика за тешке
облике болести) и особе старости 50–
64 године без обзира на факторе ризика (у овој категорији је 1,44 милиона
грађана, од чега би планирани обухват од 75 одсто износио око 1.100.000
особа). Укупно би се трећом фазом,
на основу наведених циљних група,
обухватило око 1.750.000 грађана
Србије.

ПОДРШКА ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА

НИС поклонио хируршке униформе
Помоћ Клиничком центру
Србије и болници у
Батајници

потребне. С друге стране, показују да
постоји емпатија између озбиљних
фирми и здравства у Србији, поготово за време пандемије. Ја захваљујем
не само НИС-у него свима који су
показали добру вољу и који су схватили колико наши здравствени радници раде – навео је Ерцеговац.

Допринос општим напорима
у сузбијању епидемије
НИС је недавно поклонио 500 комплета хируршких униформи за запослене у Клиничком центру Србије и
новој болници у Батајници пружајући
тако подршку здравственим радницима у борби против епидемије новог
коронавируса. У име компаније НИС
донацију је представницима Клиничког центра уручио Вадим Смирнов,
заменик генералног директора и директор Функције за односе с државним
органима и корпоративне комуникације. Такође, НИС је донирао више од
25.000 литара негазиране воде „јазак”
као подршку пацијентима и здравственим радницима у привременој болници у београдској „Арени”.
Том приликом је Мирсад Ђерлек,
државни секретар у Министарству
здравља, захвалио компанији НИС на
подршци и истакао да компанија НИС
у последњих годину дана заиста показује велику заинтересованост и ентузијазам да помогне у овако тешкој
ситуацији.
– У ових годину дана је преко милион евра стигло као помоћ од компаније НИС – од горива које је донирано за авионе који су превозили опрему, што је у том тренутку било од
изузетног значаја, преко горива које
је подељено широм Републике Србије за санитетска возила, затим протокомера за болнице, до опреме данас.
Ми очекујемо да се и друге компаније укључе у ову врсту помоћи, јер је

ЗАКОН О ОБНОВЉИВИМ
ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ

Немерљив допринос

здравственом систему у овом тренутку заиста свака помоћ добродошла –
рекао је Мирсад Ђерлек.

Тешка година
Вадим Смирнов, заменик генералног
директора НИС-а и директор Функције за односе с државним органима
и корпоративне комуникације, истакао је да ће компанија наставити да
подржава здравство у Србији.
– Без обзира на то колико је била
тешка година, наша компанија ће увек
подржавати Министарство здравља у
његовој борби са овом заразом. Ми
остајемо оптимисти и хоћемо да пошаљемо сигнал да заједно, када подржавамо једни друге, можемо да победимо било који проблем. Такође, желим
да захвалим лекарима и другом медицинском особљу на свему што чине у
овим данима и да им пожелим да у
2020. години имају мање посла и да

што више буду са својим породицама
– рекао је Смирнов.
Од 500 комплета медицинских униформи, 400 је одмах прослеђано ковид
болници у Батајници, док је 100 комплета униформи упућено Ургентном
центру. Руско-српски нафтни гигант
је у септембру прошле године, у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, обезбедио 56 кисеоничких протокомера који се користе
у лечењу оболелих од ковида 19, махом
за болнице у саставу Клиничког центра Србије. Стога је Марко Ерцеговац,
директор Ургентног центра, истакао
као веома важну НИС-ову подршку
здравственом систему Србије.
– Нафтна индустрија Србије је показала да је један од озбиљних сарадника и партнера здравства у Србији.
Нама је драго да у овом тренутку
постоје људи који препознају колико
и ковид болнице и све остале раде и
да су ова кве дона ци је више него

Према речима надлежних у НИС-у,
ова донација је само наставак подршке НИС-а здравственом систему
Србије у изазовној 2020. години. Вреди истаћи да је, у оквиру својих могућности, у намери да пружи допринос
општим напорима у сузбијању епидемије, као и да подржи здравствене
раднике и захвали им на свему што
чине како би помогли оболелима,
НИС обезбедио донације Институту
за вирусологију, серуме и вакцине
„Торлак”, а Општој болници у Чачку
новац за набавку опреме која се користи при дијагностици вируса SARSCov-2, односно за набавку рачунара
неопходних за рад запослених. Здравственим установама у Србији компанија је такође обезбедила донације у
пијаћој води „јазак”, док су волонтери компаније учествовали у акцијама
улепшавања просторија домова здравља и болница широм Србије.
Током априла и марта већински
акционар НИС-а, руска компанија
„Гаспром њефт”, донирала је гориво
за возила државних служби Републике Србије, укључујући возила Хитне
помоћи. Од 2009. године НИС је кроз
различите програме у здравство укупно уложио више од 215 милиона динара, а ова врста подршке биће један од
приоритета друштвено одговорних
активности компаније и у наредном
периоду.

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја и Агенција за
квалификације сачинили су јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено
више од 4.000 квалификација за
све нивое образовања.
До објављивања ове листе послодавци су приликом запошљавања
лица и њиховог пријављивања у радни однос користили листу квалификација из деведесетих година прошлог века, која није садржала податке о савременим занимањима.
Истовремeно, особе које траже посао
код Националне службе за запошљавање често нису могле да буду
евидентиране према стварним квалификацијама којима располажу,
већ с неким приближним, сличним
занимањима за која су се школовале у претходним деценијама.
Примена Листе квалификација
осигураће бољи квалитет статистичких анализа бројних социјалних партнера, међу којима су Национална служба за запошљавање,
Централни регистар за обавезно
социјално осигурање, Републички
завод за статистику и сл. Они ће
бити у прилици да добију квалитетне податке за сагледавање тренутних и прогнозирање будућих
неусклађености понуде знања и
вештина и потражње за њима у
Републици Србији.

ЈАВНИ ПОЗИВ ШКОЛАМА
И ВРТИЋИМА

За зеленију Војводину
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине упутио је јавни позив за пријављивање и учешће у програму „За чистије и зеленије школе у Војводини” за школску 2020/2021. годину. Право учешћа имају све државне и приватне
предшколске установе, основне и
средње школе (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за
децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, школе за образовање
одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.
Основни задатак овог пројекта
јесте да се подигне свест о потреби
очувања животне средине, као и да
се подстакну активности које ће
допринети неговању и очувању
чистијег и зеленијег амбијента у
предшколским установама, основним и средњим школама, ученичким
домовима и локалним срединама.
Резултати избора најуспешнијих
установа/школа биће објављени до
5. јуна, када се обележава Дан
заштите животне средине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Шта нам поручује
хронични лумбални бол?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Потреба за физичком активношћу и кретањем у овом
периоду године није мотивисана само осећањем задовољства или жељом за витком
линијом, већ и здравственим
добицима који су више него
видљиви када су у питању
кардиоваскуларне болести,
дија бе тес, пови шен крв ни
притисак, мигренозне главобоље или болови у леђима.
Свакодневица нам ипак говори да о зимском периоду више
размишљамо као о времену
одмора и предаха од интензивних напора, те се мањак
кретања не мери само увећањем телесне тежине, већ и
растом броја симптома хроничних болести.
Тако зва ни
хронични
лумбални бол
нај че шћи
је
узрок хроничних
болова, а дефинише се
као бол лоциран између доње ивице ребара и
доње ивице глутеуса, који
може да се шири низ ногу.
Може се назвати хроничним уколико се јавља већи
део дана мини мум три
месеца. О значају овог бола
говори податак да је он присутан код готово петине популације од двадесет до шездесет година и да је други узрок
оне спо со бље но сти у све ту.
Фактори ризика су женски
пол, генетско оптерећење, увећање телесне тежине и подизање тешких предмета. Иако

нам се можда чини да су узроци болова увек специфични
и да могу лако да се дијагностикују, то је случај у свега 15
процената. У 85 процената
овај бол не може да се припише неком обољењу, променама на кичменој мождини
или другим анатомским структурама кичме. Најчешћи узроци специфичног бола су остеопороза, дискус хернија која
проузрокује притисак на корен
нерва, затим реуматски болови, инфекције и малигнитети
у виду примарних тумора и
метастаза. Без обзира на то
да ли је бол специфичан или
не, он ће се манифестовати
многобројним симптомима,
од тупог или пулсирајућег бола
који се локализује у пределу
леђа па све до оштрог бола
који се шири низ ногу, уз придружене симптоме трњења,
мравињања, печења, спазма
или мишићне слабости. Тегобе се увећавају када дође до
такозване централне сензитизације у виду фибромијалгије, умора, несанице, проблема психолошке и когнитивне
природе, као и проблема с
памћењем.
Због сложености хроничног лумбалног бола и његових многобројних манифестација користи се нефармако ло шка и фар ма ко ло шка
терапија усмерена
на више циље ва.
Ако је бол специфичан, неопходно
је лечити основну
болест. Потпуно обезбо ља ва ње је вео ма
тежак задатак и зато
би пре свега требало усмерити пажњу
на то да бол буде
под контролом, да
не омета свакодневне активности и да у
највећој могућој мери помогнемо пацијенту код несанице, анксиозности и депресије. Када су у питању лекови,
аналгетици се обично комбинују са антидепресивима и
габапентином, уз терапију која
се при ме њу је локал но на
месту бола.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Решите се
надимања
Све већи број људи данас пати
од тегоба у виду надимања и
повећане количине гасова у
цревима – флатуленције. Овај
поремећај није само социјално
ометајући и непријатан симптом, већ може особи стварати
грчеве и болове.
Надутост трбуха најчешће је последица брзог начина живота и
лоших навика при јелу. Главни механизми у настанку надутости
су: аерофагија односно гутање ваздуха, поремећај пасажа у цревима, повећано умножавање бактерија, смањена ресорпција гаса
из црева, као и функционална и органска обољења дигестивног
система.
Ево неколико чајева који вам могу помоћи у случају надимања.
Пре употребе било којег од њих консултујте се са својим лекаром.
Једну кашику уситњеног ловоровог листа ставите у пола литра
воде и кувајте пет минута. Поклопите и оставите да одстоји пет-шест минута. Пијте три пута дневно пола сата пре јела.
Помешајте по 20 г аниса, коморача, кима, мајчине душице и
камилице. Три кашике мешавине прелијте с пола литра вреле
воде, па поклопите и оставите да одстоји три сата. Пијте три пута
дневно пре јела.
Помешајте по један грам коморача, аниса и цвета зове и два
грама листа сене, па све то прелијте са два децилитра вреле
воде. Поклопите и после два сата процедите и попијте одједном.
Помешајте по 25 г цвета и листа хајдучке траве, кичице, горке детелине, линцуре, нане и коморача. Од тога узмите једну
кашику, прелијте децилитром вреле воде, поклопите и охладите,
а затим пијте пола сата пре јела.
Направите мешавину од по 20 г копра, аниса, коморача, анђелике и кима. Једну кашику те мешавине прелијте са два децилитра вреле воде, поклопите и оставите пола сата на шпорету, али
да не кува. Затим процедите и пијте након јела.

Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРЕГУРАЈТЕ ЈАНУАР УЗ САВЕТЕ ПСИХОТЕРАПЕУТА

КАД УТИХНЕ ПРАЗНИЧНА ЕУФОРИЈА,
ДЕПРЕСИЈА ДОЛАЗИ ПО СВОЈЕ
Тужни понедељак
„осети се” у целом
свету
Како да изађемо на
крај с негативним
емоцијама
Због чега нам
новогодишње одлуке
пропадају
Трећи понедељак у јануару званично је проглашен за најдепресивнији дан у години. У свету је познат и под називима
„плави понедељак” или „тужни
понедељак”, а овај неславни статус стекао је из више разлога.

претвара у убитачну лавину проблеме, што врло често има
управо тог трећег понедељка у кон тра е фе кат, те иза зи ва
години. О томе да ситуација немир и тензију. Наиме, праније нимало безазлена сведо- зници су време када је цела
чи и драматично повећан број породица на окупу, када сумисамоубистава (која су свакако рамо своје резултате, успехе и
Празници су време
чешћа у децембру и јануару) неуспехе у нади да ћемо наћи
када је цела породица управо на овај дан. Сад када боља решења, те лако могу изасве ово знате требало би да ћи на видело проблеми који
на окупу, када
одахнете: нисте једини. У овом су занемаривани и гурани под
сумирамо своје
тренутку разуме вас бар тре- тепих. Стога у великом броју
ћина планете. А има још једна породица, баш у време прарезултате, успехе и
боља вест и она гласи: и то ће зничне еуфорије, између појенеуспехе, те лако
проћи. И то врло брзо, судећи диних чланова севају варнице
могу изаћи на видело по речима наше саговорнице и до неба нараста тензија у
Јадранке Грујичић Ђурић, пси- међусобним односима – каже
проблеми који су
холога и породичног психоте- Јадранка Грујичић Ђурић.
занемаривани и
рапеута из панчевачког удруОна подсећа на још једну
жења „Психогенеза”. Ко би
категорију људи којој прагурани под тепих.
боље од ње знао како
зници тешко падају,
се изба ви ти из
а то су особе које
Према
Ово је, наиме, доба године кана ла у који
немају с ким да
неким
када је празнична еуфорија смо ових дана
про ве ду те
истраживањима, чак
коначно утихнула и поново смо колек тив но
веселе дане
се вратили у реалност, где су упали.
– оне које
30 одсто људи, односно
– Након
нас, између осталог, дочекали
немају
скоро трећина популације,
новчаници испражњени током вишедневемо тив не
осећа се изгубљено,
недеља славља, вишак кило- ног сла партнере,
неиспуњено и несрећно
гра ма, здрав стве не тего бе, вљеничког
пријатеље
повратак на посао, завршетак расположетоком или након празника. или чија је
зимског распуста, неочишће- ња када је
поро ди ца
Ипак, добра вест је да
ни тротоари, бљузгавица, хлад- све прштало
дале ко. Те
празнична депресија
ноћа и неплаћени рачуни. Успут од
лепих
особе се, тврне траје
смо већ стигли и да прекрши- жеља, насмејади наша сагомо неку од својих новогоди- них лица, срдачворница, током
дуго.
шњих одлука, па нас је то додат- них честитки, шљоових слављеничких
но онеспокојило.
кица и ватромета следи
дана осећају депресивповратак у реалност и свако- но јер су ускраћене за она задоИ то ће проћи
дневицу, када схватамо да је вољства која пружају заједниСве ово чини нас врло нерво- све остало мање-више исто као ца, дружења и хармонија топлог
знима, што отежава комуника- што је било, осим што је годи- дома.
цију с другима и ствара нам на нова. Управо зато велики
додатну тензију и проблеме. Из број људи се након завршетка
таквог стања свести ништа није празника осећа нерасположелакше него смислити још неки но, безвољно и депресивно. Ова
проблем и пронаћи нешто лоше осећања су честа и пре празника, као и током њих, када
чак и у добрим стварима.
Кажу да се ова грудва наго- се од људи очекује да су насмеми ла не нега тив не енер ги је јани, срећни, да забораве на
– Према неким истраживањима, чак 30 одсто људи, одноПОЧА СТИ ТЕ СЕБЕ ЧОКО ЛАД НОМ КУП КОМ
сно скоро трећина популације,
осећа се изгубљено, неиспуњеОво је период када је врло Мешајте на благој ватри док
но и несрећно током или након
важно да будете нежни пре- се чоколада потпуно не
празника. Ипак, добра вест је
ма себи и да пронађете раствори у млеку. Додајте у
да празнична депресија не траначин да вас лоше располо- смесу мало млевеног цимета
је дуго. Као што неосетно дође,
жење и нагомилани стрес не и сушеног ђумбира у праху.
исто тако, у највећем броју слу„прогутају” и не угрозе вам Добро пазите да маса не
чајева, релативно брзо и лако
прође. Међутим, ако потраје
прокључа, да се
физичко здрадуже време и не јењава иако су
драгоцени састојвље. Добра купка
празници увелико прошли, осоци не оштете.
би могла бити
ба би се морала обратити за
једно од решења.
Охладите масу до
помоћ свом психологу, који јој
Ми вам предлатемпературе свог
може помоћи да се суочи с прожемо две којима
тела и помешајте
блемима и пронађе најбоље
решење – наглашава Јадранка
би мало ко одолео.
је са 200 мл пене за купање
Грујичић Ђурић.
Прелијте 100–200 грама с мирисом поморанџе, која
какао-праха једним литром се одлично слаже уз арому
Будите реални
вруће, али не кључале воде. чоколаде. Улијте смесу у
Још једна од ситуација о које
Добро промешајте да се сав каду с топлом водом и уросе готово сви на почетку јанукакао раствори и сипајте ните у ову раскошну купку.
ара саплетемо јесте спровођење ново го ди шњих одлу ка у
смесу у каду с водом за купа- Бићете одушевљени ефекдело.
ње (34–38 степени). После том ових чоколадних третмаОбично већ последњег дана
15–20 минута уживања у на. Осетићете да ваша
старе године или у првим даникади не само да ће се знатно раздражљивост нестаје без
ма нове седнемо уз кафу или
поправити стање ваше коже трага, а вама овладавају
чај, зашиљимо оловку и кревећ и ваше расположење.
смиреност и осећање унутранемо. Нанижемо на парчету
Загрејте 75 милилитара шње хармоније. Уз све то,
папира разноразне одлуке и
циљеве, жеље и планове: од
млека и, не скидајући га с кожа ће вам бити затегнута и
нове фигуре или остављања
ватре, додајте 75 грама еластична, а чула захвална
цигарета, преко додатне едурендане горке чоколаде. на овом лековитом третману.
кације или више вежбања, до

мање нервирања, боље организације или више прочитаних
књига. А онда се сетимо да
потражимо исти тај списак од
про шле годи не. Нај че шће,
наравно, схватимо да су оба
списка скоро идентична, а да
готово ниједну од прошлогодишњих одлука нисмо реализовали или изгурали до краја.
Тада се уплетемо у зачарани
круг самооптуживања, осећаја
кривице и незадовољства. Питали смо нашу саговорницу зашто
нам се ово дешава и како да
донесемо одлуке које ћемо заиста и остварити уместо да поново разочарамо сами себе.
– Долазак нове године асоцира нас на нове почетке, подсећа нас на неостварене жеље
и подстиче на доношење значајних одлука као што су: престаћу да пушим, смршаћу, бићу
срећнији, здравији и слично.
Ипак, често нас, готово неприметно, новогодишња еуфорија увуче у вртлог нереалних

Јадранка Грујичић Ђурић
жеља и очекивања да ће се
нешто преко ноћи променити, што се у реалности ретко
дешава. Иако је постојање жеље
да се квалитет живота унапреди значајно за промену, то је
само први корак. Да бисмо
своје одлуке реализовали, треба нам мно го више тру да.
Потребно је поставити реалне, јасне и специфичне циљеве, разложити циљ на једноставније задатке, направити
стратегију и пратити ток реализације. Битно је да себе знамо да мотивишемо када осетимо да посустајемо и нисмо
задовољни исходом, као и да
се наградимо сваки пут када
успешно реализујемо и наједноставнији задатак који нас је
довео корак бли же циљу –
исти че Јадран ка Гру ји чић
Ђурић.

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.
Она додаје да за доношење
одлука или остваривање жеља
не морамо чекати нову годину
или понедељак. Уместо тога,
нека сваки нови дан за нас буде
нова могућност за промену, јер
про ме не запра во и зави се
искључиво од нас самих.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ПРВЕ СПОРТСКЕ ВЕСТИ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ „ПАНЧЕВАЦ”

ДУГА ТРАДИЦИЈА – ВЕЛИКИ ПОНОС
Свакако један од увек корисних путева за разумевање садашњости јесте вратити се почецима односно коренима одређене појаве. С развојем спорта
у Панчеву развијало се и спортско новинарство, а покушаћемо да сагледамо како су друштвене прилике и социјални
миље, од 1869. године, када је
објављен први број листа „Панчевац”, утицали на развој спортског новинарства.
У теорији спортског новинарства претечом репортера сматра се гласник Филипидис који
је 490. године претрчао 42 километра да би саопштио становништву Атине вест о победи
Грка над Пер си јан ци ма на
Мара тон ском пољу (одмах
потом умро је од исцрпљености). У његову част су основане и организоване маратонске
трке. Прва спортска вест објављена је 1621. године у лондонском „Протестант Меркјурију”, а односила се на боксерски меч. Такође у Лондону,
1702. године, изашао је и први
дневни лист, под називом „Дејли карант”, a 1724. године у
хамбуршком листу „Патриот”
објављена је вест о спортском
пливању.

Спорт ско нови нар ство у
Србији почиње да се развија
од средине 19. века. Прво су се
појавиле вести, писане спорадично, а затим у другој половини 19. века све чешће, захваљујући појави спортских рубрика у појединим листовима и
спортским часописима.
Почетак модерних Олимпијских игара 1896. године у Грчкој, којима је присуствовао и
српски краљ Александар Обреновић, као и све већа популарност многих других спортова утицали су на то да се у
новинама све више простора
даје спортским темама. Ипак,
још 1817. године Вук Стефановић Караџић је у „Новинама сербским”, које су излазиле у Бечу, објавио једну вест о
боксу. Међу првима, спортске
вести у Србији појавиле су се
у „Србским новинама”, које су
почеле да излазе 17. јануара

(по новом календару) 1834.
године у Крагујевцу. Већ 1864.
године један од београдских
листова, „Видовдан”, позвао је
„такмаце за трке коња да почну вежбати како би награду
доби ли”, а вест о отва ра њу
купа ли шта на Сави (прва
спортска вест у српском спортском новинарству), 1862. године, много казује да се и тада о
пливању, као једном од најзначајнијих облика рекреације, водило рачуна. Недељни
лист „Панчевац” је своју прву
спортску вест објавио 27. априла 1869. године, када је позвао
грађане на „Велику стрељачку
мајску светковину”, а потом
су почеле да излазе спортске
вести и у „Борби”, па у „Београдском дневнику”, „Новом
гласнику”, „Зубљи”, „Учитељу”,
„Јавном мњењу”, „Вечерњим
новостима”, „Искри”, „Београдским новинама”...
Панчево је град с богатом
историјском и културном традицијом. Први писани подаци о овој вароши датирају још
из давне 1153. године, а кроз
град на обалама Тамиша током
његовог вековног развоја пролазиле су многе војске, мењали се поли тич ки режи ми,
често је рушен, али и поново

изграђиван. У тој и таквој, веома бурној историји у Панчеву
се развијало и новинарство, а
с њим и спортско новинарство. Недељни лист „Панчевац” је и данас понос грађана,
а траје, са успонима и падовима, с прекидима и конфискацијама, од 1869. године.
Панчево и Панчевци се поносе једним клубом који постоји
још од 1813. године. То је Стрељачка дружина, која данас носи
назив СД „Пан че во 1813”.
Логично је онда и да је прва
спортска вест која је објављена
у „Панчевцу” била вест која се
односила на стрељаштво. Тог
11. маја 1813. молба 45 грађана Панчева за оснивање Грађанске стрељачке дружине брзо
је прихваћена. Банатска генерална војна команда у Темишвару је решењем од 26. маја
и поверљивим актом од 9. јуна
1813. одо бри ла осни ва ње

Грађанске стрељачке дружине.
У акту којим се дозвољава оснивање дружине дато је и образложење: „Оваквим забавним
вежба њем гра ђа ни поста ју
вештији за одбрану Војне границе и својих имања”.
У том периоду у Стрељачку
дру жи ну су се учла њи ва ли
понајвише официри Банатског
граничарског пука, али и многи угледни грађани Панчева,
као: прота Константин Арсено вић, сли кар Кон стан тин
Данил, трговац Илија Милосављевић Коларац, прота Васа
Живковић, који је и писао у
„Панчевцу”. Гађало се у дрвене табле – мете обојене уљаном бојом.
Све догађаје око рада Стрељачке дружине пратили су и
„Панчевац” и новине које су
тада изла зи ле на немач ком
језику. Добар глас о панчевачкој Стрељачкој дружини и стрелишту брзо се прочуо, па су
уследиле и посете високих званица. Између осталих, у „Златну књигу” Стрељачке дружине уписали су се и: кнез Александар Карађорђевић, Хусреф
Мехмед-паша, Бехим Мехмедпаша, Ахмед-ага Јузбашин, војвода Стеван Шупљикац, војвода Стеван Книћанин, бискуп
Александар Шајаг, гроф Макс
Ауерсперг, цар Франц Јозеф,
генерал Петар Бига, индустријалац Ђорђе Вајферт и многи
други. Стрељаштво је у Панчеву стекло толику популарност да је Маги страт 1848.
године једној улици дао назив
Стрељачка мета (Scheibe Gasse). О свим посетама високих
званичника који су у Панчево
долазили највише због Стрељачке дружине грађани су право вре ме но оба ве шта ва ни, а
информације (спортске) објављиване су и у „Панчевачком
недељном листу”, који је штампан на немачком језику, као и
у „Банатер посту”, „Граничару”, у листу „Српкиња” и „Вољи
народа”.
С обзиром на то да је Стрељачка дружина у то време била

и једини организован спортски
колектив, јасно је због чега је
прва спортска вест у „Панчевцу” посвећена управо стрељаштву – у броју од 27. априла
1869. године грађани се позивају на Велику свечану мајску
светковину.
Панчево је одувек било на
некој „раскрсници”, на месту
где су се мешале две, па и више
култура, на месту које је „спајало” две државе, на путу многим тргов ци ма, сли ка ри ма,
путописцима, занатлијама...
Панчево је било варош у коју
су лепе вести из Европе брзо
стизале. Самим тим су и вежбање и спорт постајали доступнији, јаснији и ближи грађанима. Наравно, захваљујући и
„Панчевцу”.
У броју од 20. августа 1872.
године „Панчевац” је објавио
план рада, у оквиру настав-

су српски ђаци у Грацу основали Академичко друштво под
називом „Соко”. И панчевачки тргов ци су вео ма брзо
увидели силан утицај спорта
на панчевачку омладину, па
су у „Панчевцу” рекламирали
своје про из во де наме ње не
спортистима.
Спортска вест објављена у
„Панчевцу” 1871. године која
се односила на рвање имала је
готово све што једна потпуна
вест треба да има у себи како
би детаљ но инфор ми са ла о
неком догађају. Наравно, као
ни многе вести тада, није потписана. Панчевци су 1911. године основали „Српски соко”, а
„Панчевац” тада није излазио
јер је по одлуци власти био
конфискован и затворен, али
је већ од 1919. године, када је
поново покренут, бар када је
спорт у питању, највише пажње
посвећивао активностима панчевачких „сокола”.
Тако је „Пан че вац” већ у
првом броју по поновном излаже њу, од 20. апри ла 1919.
године, на другој страни донео
вест о панчевачким соколима, који су заинтересоване грађане позивали да се упишу у
њихово друштво. У броју од 4.
маја исте године објављена је
вест о лоп тач кој утак ми ци
између панчевачког клуба и
„Српског мача” из Београда,
коју су гости добили с резултатом 3 : 1. С поносом, у броју од 1. јуна 1919. године „Панче вац” обја вљу је вест да су
„наши соко ли у фут бал ској
утакмици победили вршачку
трговачку омладину са 6 : 0”.
„Соколске вести” објављиване
су и у бројевима „Панчевца”
од 8. и 15. јуна 1919, када је
Управни одбор друштва обавештавао читаоце о месту и
времену вежбања.
Спорт је тада почео да се
развија много брже, па је самим
тим било и више спортских
дешавања о којима је „Панчевац” писао. У броју од 3. авгу-

ног плана за српске народне
школе, за многе предмете, па
и „ђимнастику”. У спортску
вест тога доба убрајамо и прилог Ватрогасног друштва из
Пан че ва који је обја вљен у
„Панчевцу” 15. новембра 1872.
године, у коме се говори да су
чланови Ватрогасног друштва
обавили своје завршно вежбање. Већ почетком 1873. године почеле су да стижу и европске вести о великом покрету
који је Мирослав Тирш покренуо у Чешкој 16. фебру а ра
1862, па је у рубрици „Различитости”, у којој су се у „Панчевцу” објављивале вести из
Европе и света, написано да

ста 1919. објављене су вести
које најављују тениску и лоптач ку утак ми цу у Народ ној
башти, обавештавајући грађане о почетку и месту играња.
Први пут рубрика с назнаком „СПОРТ” у нашем листу
се појавила 24. августа 1919.
године. Писало се тада о лаун-тенису у Панчеву, који се играо
у популарној Народној башти,
па о ногометној утакмици између панчевачке трговачке омладине и панчевачких сокола,
али било је и критичког осврта
због неодигране утакмице између панчевачке трговачке омладине и „Берлинског спорт клуба” иако је „великим словима

било аши фро ва но по свим
ћошковима” да ће се тај велики фудбалски „спектакл” и одржати.
Како се приближавао VII свесоколски слет у Прагу, тако је
и „Панчевац” све више пажње
посвећивао вестима везаним за
тај догађај. У броју од 14. децембра 1919. годи не Михо вил
Томадл, старешина панчевачких сокола, али и један од новинара „Панчевца”, позвао је све
соколе да започну припреме за
ово велико светско такмичење.
Из дана у дан, из броја у број,
спортске вести су почеле да се
објављују и на насловној страни овог листа.

Тако су „соколске вести” у
броју од 18. јануара 1920. објављене на првој страни, а већ
28. марта 1920. на насловној
страни; „Панчевац” се поново
обра тио сво јим „соко ли ма”.
Пара лел но са сокол ским
покретом и бројним такмичењима чланова овог друштва у
земљи и иностранству, с фудба лом, који се вео ма брзо
ширио и играо у граду на Тамишу, и с тенисом, који је „освојио” имућније грађане и грађанке Панчева, лист „Панчевац” је пратио и сва остала
спортска дешавања.
У бро ју од 19. сеп тем бра
1920. године Јован Графт, главни старешина Стрељачке дружине, објавио је вест о одржавању скупштине тог друштва,
са свим тачкама дневног реда.
Так ми че ње весла ча ВК-а
„Дунав” из Панчева на Бледском језеру било је прво спортско надметање с кога је у „Панчевцу” објављена и фотографија. Прва потписана спортска
рубрика, с вињетом, појавила
се у „Панчевцу” у броју од 7.
маја 1922. годи не. Тада је
Милутин Павловић извештавао с фуд бал ске утак ми це
између панчевачког „Баната”
и земунског „Витеза”, коју су
Панчевци добили са 2 : 0, а
интересантно је да је тада за
пан че вач ки тим играо и
Милош Црњан ски. Убр зо је
почео да се развија и шах, па
је „Панчевац” у броју од 14.
маја исте године извештавао с
првог турнира у Панчеву, а
занимљив је и податак да су
некако у исто време у граду
на Тамишу почели да се развијају бокс, који је касније постао
и заштитни знак Панчева, и
мачевање. У броју од 23. априла 1921. „Панчевац” је обавестио чита о це да је отво рен
„курз” мачевања и боксовања,
који је тада водио дипломира ни чехо сло вач ки учи тељ
Рудолф Фикер.
Богату традицију има Панчево, дуго траје и наш „Панчевац”. Ето, тако смо некако
почели...
Александар Живковић
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Које обрасце можете предати
онлајн Пореској управи?
Ради унапређења и оптимизације
пословних процеса, Пореска управа
је од 1. јануара ове године омогућила подношење одређених образаца
у електронском облику преко портала „еПорези”.
У електронском облику може се
поднети захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза. Како је саопштила
Пореска управа, решење о повраћају и прекњижавању достављаће се
пореским обвезницима у електронској форми у пореско сандуче. Наравно, обвезници могу и даље поменути захтев да поднесу у писаном облику – непосредно или путем поште.
Такође, од сада се у електронском облику може доставити и обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде. Предузетник који се определи за исплату личне зараде овакво опредељење
не може да мења током пореског
периода. Ако се одлучи да престане са исплатом, дужан је да о томе
у електронском облику достави обавештење пореском органу до 15.
децембра текуће године. Лице које
започне обављање делатности, обаве ште ње о опре де ље њу да врши
испла ту лич не зара де под но си
искључиво у моменту регистрације
надлежној организацији која води
регистар привредних субјеката, која
ће тај захтев проследити Пореској
управи. Изузетно, лица која се не

региструју код организације која
води регистар привредних субјеката горенаведено обавештење подносе Пореској управи у року од пет
дана од дана регистрације, у електрон ском обли ку пре ко пор та ла
Пореске управе. Обавештење предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату
личне зараде подноси се искључиво у електронском облику.
У електронском облику може се
од сада доставити и обавештење о
промету секундарних сировина и
пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга.
С обзиром на то да се пореска пријава ПП ПДВ, као и Преглед обрачу на (обра зац ПОПДВ) под но се
искључиво у електронском облику,
обвезницима је од почетка године
омогућено да, уз пријаву, и само
обавештење поднесу у електронском
облику. Порески обвезници наведено обавештење, као и до сада,
могу под не ти и непо сред но или
путем поште.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

„Поред” једнако „у”
у покушају

Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД ТРОВАЊА УГЉЕН-МОНОКСИДОМ

НЕВИДЉИВИ УБИЦА ВРЕБА
ИЗ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И ГАРАЖА
О трагедији у новогодишњој ноћи када
се у једној викендици у Босни и Херцеговини угушило осморо младих
људи још се прича у целом региону.
Многи су тада поново почели да претражују интернет не би ли се подсетили шта је то угљен-моноксид, како
долази до тровања тим гасом и у којим
случајевима су камини, пећи и друга
грејна тела опасни по живот.
Национални центар за контролу
тровања на Војномедицинској академији у Београду објавио је својевремено брошуру управо на ову тему,
како би грађане обавестио о штети
коју може нанети угљен-моноксид,
као и о начинима да се од овог опасног гаса заштите.
Угљен-моноксид је гас без боје, укуса
и мириса, који настаје при процесу
непотпуног сагоревања, поготово онда
када у околној атмосфери нема довољно кисеоника.
Поред тога што не можемо приметити његово присуство, угљен-моноксид нарочито опасним чини то што се
он, након удисања, брзо везује за хемоглобин – црвени пигмент наше крви
који преноси кисеоник до свих органа
и ткива. Када се то догоди, кисеонику
је ускраћена могућност да се веже за
своје „превозно средство”, а уместо
њега хемоглобин кроз цело наше тело
понесе – отров. Управо због тога високе концентрације угљен-моноксида
могу довести до тешких оштећења ткива и органа, па и до смрти.

Где се крије „тихи убица”
Струч ња ци с ВМА упо зо ра ва ју да
угљен-моноксид настаје у уређајима
за загревање као што су пећи на дрва,
угаљ, гас и дизел-агрегати.
„Уколико су ови апарати правилно
произведени, монтирани и адекватно
одржавани, они производе угљен-моноксид у концентрацијама које не могу
бити опасне. Нестручно одржавање тих
апарата и неправилно руковање њима
може довести до неконтролисане производње угљен-моноксида с тешким
последицама по здравље људи. Такође, велики број људи умире од тровања

угљен-моноксидом у неадекватно проветреним гаражама и радионицама где
су укључени аутомобилски мотори у
току процеса рада. Посебно могу бити
погођена деца, старији људи и људи
који одраније болују од кардиоваскуларних и респираторних обољења”,
наводи се у брошури Националног центра за контролу тровања.

Знаци тровања
Уколико је дошло до лакшег тровања
угљен-моноксидом, најчешће ће се
јавити главобоља, осећај гушења и
мучнина. Код тешког тровања особа
осећа јачу главобољу, вртоглавицу,
има поремећај понашања или чак и
тешке поремeћаје стања свести.

зин и гас морају бити контролисани
од стране овлашћеног лица најмање
једном годишње, најбоље пред почетак грејне сезоне.
„Осигурајте да сви чункови и димњаци буду проходни, проверени, очишћени, с добрим одводом гасова. Сви
уређаји за загревање треба да имају
одводне инсталације према напољу и
да буду монтирани и проверени према препоруци произвођача и од стране овлашћених лица са цертификатом. Обавезно прочитајте пратећу документацију ових уређаја. Користите
само за то предвиђена горива и држите врата у кући отоворена. Отворите
макар један прозор ради одржавања
адекватног ’цуга’. Никада не остављајте

МЕРЕ ПРВЕ ПОМО ЋИ
Уколико се постави сумња на
акутно тровање угљен-моноксидом, лекари с ВМА истичу да је
од пресудног значаја да одмах
обезбедите улазак свежег ваздуха, отворите прозоре и врата, угасите уређаје за загревање и напустите кућу.
Потом позовите Службу хитне
помоћи, као и дежурног токсиколога из Националног центра за
контролу тровања (011/36-08-440,
Болесници отровани угљен-моноксидом су бледи и осећају се лоше.
Тешко тровање код хронично оболелих може одложено довести до тешких
компликација, па и до смртног исхода. Пошто су први симптоми тровања
угљен-моноксидом врло слични симптомима грипа и прехладе, врло лако
може доћи до забуне и превида (често
по живот опасног) тровања.

Боље спречити...
Превенција је, истичу на ВМА, најбољи начин спречавања тровања угљенмоноксидом. Стручњаци из Националног центра за контролу тровања
наглашавају да стога сви апарати за
загревање на дрва, угаљ, нафту, керо-

доступан нон-стоп) и обавестите их
да код вас или у вашој околини
постоји основана сумња на тровање угљен-моноксидом.
Наведене симптоме немојте
игнорисати, посебно ако су се
јавили код више особа из ваше
околине. Ово тровање често изазива губитак свести, повређивање,
па и смртни исход, а само благовремена реакција може вас спасти
тих ужасних последица.
аутомобилски мотор упаљен у вашој
гаражи, чак и ако су врата гараже
отворена, јер се издувни гасови могу
задржати у једном делу просторије.
Никада немојте користити штедњак
на гас за загревање просторије, макар
и за кратак временски период. Роштиљ
се не сме употребљавати у затвореној
просторији, макар то било и у каминском простору. Такође, никада немојте спавати у непроветреном простору
који се загрева путем пећи на гас или
керозин. Апарати који се покрећу бензином (косилице за траву, моторне
тестере, мали мотори, генератори и
слично) не смеју се користити у затвореним просторијама”, наведено је у
публикацији ВМА.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВОЛИТЕ СНЕГ?

Плес првих пахуља донео радост, али и обавезе
Била би ово див на фото гра фи ја
чаробног заласка сунца на обалама
Тамиша током празничних дана тек
начете 2021. године да нам се није
испречила ова канта.
У њој се лепо види како су Панчевци провели празнике – има ту
остатака пиротехнике, што значи
да је било лепих ватромета, види
се и да се фино клопало и пило, да
је било и кафи це, да су дечи ца
добила своје сокиће... Свега је било
у изобиљу, па и ђубрета. Пошто је
канта била пуна, логично је било
пре пу ни ти је, а кад је поста ла
препуна, онда је смеће могло једино да се остави поред ње. Да не
ситничаримо сад, потрудили су се

људи, није баш да су оставили неред
било где.
И човеков најбољи пријатељ добио
је прилику да постави понеку „нагазну мину” у истом рејону. А пошто
су канта и гованце упарени, све је у
реду. Не треба сад цепидлачити.
„У” и „поред” су скоро па једно те
исто.
Нашим суграђанима задуженим
за овај призор било би боље да ипак
науче разлику између та два предлога. Ако ипак сматрају да нема
потребе за тим, онда се сигурно неће
бунити ако ове године срећа прође
ПОРЕД њих, а казна од комуналне
полиције им стигне У поштанско
сандуче, зар не?

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Ових дана вероватно
без искључења
У време када је овај број „Панчевца” био у припреми, „Електровојводина” за предстојећи викенд и наредну недељу није најавила искључења
због радова на електричној мрежи.
То значи да би, уколико се нешто не

Страну
припремила
Драгана

Кожан

промени, снабдевање струјом у данима који су пред нама требало да буде
редовно како у самом граду, тако и
у припадајућим селима.
Инфор ма ци је о искљу че њи ма
редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова можете
информисати онлајн свакодневно.
Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Н. ЕЛЕЗ

Н. ХАКОБЈАН

Ових дана град се бели, а снегољупци
се радују. Толико одушевљење суграђана не чуди, јер током прошле зиме
није ни било снега. Сада је, након празника, уследила права зимска идила.
Наравно, поред дивљења, важно је
и да се снежни наноси чисте, уклањају испред локала и да се скида лед с
кровова и олука. То нашим суграђанима који раде на Зеленој пијаци,
како кажу, не пада тешко.
НЕДЕЉКО ЕЛЕЗ, пензионер:
– Не волим. Лоши су услови за снег
код нас. Непроходни су путеви, није
чисто, не одржава се. Рецимо, живим
у Власинској улици, где никада не
прође механизација зимске службе.
То је Кудељарац, али ми припадамо
Миси. Све су то калдрмисане улице.
Стварају се баруштине, тешко је проћи. Знате и сами како је. Мислим да
путарима представља проблем то што
је ту тешко прићи камионом за чишћење. Скадарска је асфалтирана, али ту
људи пливају у колима. Нема кишне
канализације. Људи стављају земљу,
дижу песак, праве брану, да вода не
улази у двориште. Поготово ће сада
тога бити, након топљења овог снега.
Волим снег као природну појаву, не

Ж. ВАСИЉЕВИЋ

Р. ПЕТРОВИЋ

кажем, волим и да одем на Копаоник.
Нека га мало, због деце, моји унуци
су се грудвали. Није ми ни хладно.
Навикао сам на све временске услове,
пошто сам по професији возач.
НЕЛИ ХАКОБЈАН, продавац:
– Ми се мучимо зато што нема крова на Зеленој пијаци. Свуда у Србији
тржнице су покривене, једино у Панчеву то није случај. Зато нам је тешко.
Не могу несметано да радим у овим
условима. То ме спречава у намери
да волим зиму (смех). Иначе волим
лето, то ми је најлепше. Мада и лети
у овим околностима сунце пада на
робу, сада цури снег, па ће исто тако
и киша. Најосновније немамо, а то је
кров. Он је најбитнији за нас.
ЖИВКА ВАСИЉЕВИЋ, трговац:
– Не жалим се што морам да
чистим. Није ми хладно. Јако волим
снег и зиму. Све је сјајно.
РАДОЈКА ПЕТРОВИЋ, трговац:
– Не сме та ми. Снег про чи сти
ваздух, све је бело, чисто. Цераде на
пијаци би могле да се среде, додуше.
Да има крова, било би боље. Али опет,
можда људи не могу то да ураде.

В. КОВАЧЕВИЋ

Б. МИЛОСКОВСКИ

Надстрешнице сада висе због тежине
и снега... Али волим зиму. За све смо
се лепо припремили. И управа Зелене пијаце је с нама заједно чистила.
Момци су стварно океј. Није ми ни
хладно, лепо смо се обукли.
ВЕЉО КОВАЧЕВИЋ, продавац:
– Волим зиму, није ми тешко да
чистим снег. Цераде на Зеленој пијаци, где радим, сметају прво из естетских разлога, а потом и зато што
постоји опасност да падну и ударе
неког. „Сто зима, а ниједно љето, понека мрвица са твога стола...” (смех)
Тако пева „Бијело дугме”, а ја бих
рекао: сто зима за једно лето. Не
волим зиму баш толико као лето, али
волим и снег, ништа ми не смета.
БОБАН МИЛОСКОВСКИ, трговац:
– Сметају нам цераде што висе између тезги на пијаци. Падају на главу,
ружно је и гледати их. Иначе волим
снег и зиму. Што да не. Све има своје.
Додуше, није лепо кад радите по снегу. Највише волим да га гледам кроз
прозор. Није ми баш боља зима него
лето, али волео бих и да је више снега.
Онда сигурно не бих радио (смех).
Јелена Катана

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ „50 POEMS FOR SNOW”

графијом треба послати на имејл
konkurspoetikum@gmail.com.
Формати за слање су doc, docx
или PDF. Конкурс је отворен до
1. фебруара. Након проглашења ужег избора трочлани жири
ће одабрати најбољи рукопис.
У зависности од епидемиолошке ситуације, промоција
победничке књиге биће одржана наредне године на манифестацији „Дани Милана Ђокића”.

ЗА ПЕСНИЧКЕ ДУШЕ

На слободну тему
Лист за културу и друштвена
питања „Шраф” из Београда
расписује трећи песнички конкурс, под називом „Шраф 2021.
бр. 3”. Тема је слободна.
Конкурс је отворен до 10.
фебруара, а могу се пријавити
аутори с пребивалиштем на
територији Републике Србије.
Треба послати до три песме,
дужине од дванаест редова до
двадесет четири реда. Песме
треба потписати именом и презименом и навести тачну адресу становања, бројеве телефона и електронску адресу. Песме

МОЈ

треба написати у Word- у, фонтом Times New Roman величине 12, уз коришћење слова ч,
ћ, ж, ш, ћириличким или латиничким писмом. Котизација се
плаћа само за ауторе чије ће
песме по одлуци комисије бити
уврштене у зборник и она износи шестсто динара.
Радове треба слати искључиво електронском поштом на
fanzinsraf@gmail.com. Резултати конкурса биће објављени на
„Фејсбук” страници под називом „Fanzinsharf”. Радови се не
хонораришу.

избор

МОЈ

Симфонија из
новог света
Реља Јарковачки,
ученик Гимназије и
МШ „Јован Бандур”,
одсек за тамбуру
КЊИГА: Књига коју бих волео
да препоручим апсолутно свим
грађанима Панчева је „Битка
за Панчево октобра 1944. године”. Аутори књиге су историчар Срђан Божовић и председник Друштва српско-руског
пријатељства „Словенска унија” Роберт Ресановић. Била ми
је јако занимљива зато што
говори не само о националној
историји, коју имамо прилику да изучавамо у школи, већ
о локалној историји и о начину на који је наш град Панчево ослобођен у Другом светском рату. Аутори су приредили могућност читаоцима да
на детаљан, али и занимљив
начин сазнају више о окупацији града, о јужном Банату у
току окупације, као и о ослобађању Панчева. У књизи су
описане припреме немачких
трупа за борбу против ослободилачке Црвене армије и југословенских партизана. У остатку су приложени биографије
совјетских команданата, списак погинулих припадника 49.
гардијске стрељачке дивизије, као и фотокопије архивске
документације из Централног
архива Министарства одбране Руске Федерација. Мислим
да је ова књига веома значајна, јер говори не само о совјетским борцима који су се борили за ослобађање нашег града
већ и о народним херојима
који су пали у борби против
нацизма. Имена наших народних хероја данас носе многе
школе и улице у нашем граду:
Стевица Јовановић, Мара Мандић, Олга Петров...
ФИЛМ: Предложио бих филм
„Т-34”, у режи ји Алек се ја
Сидорова. Филм је изашао
2019. године, а може се бесплатно погледати у видеотеци „РТС Планете”. Име филма
„Т-34” потиче од истоименог

Страну припремила

Мирјана
Марић

совјетског тенка који је коришћен у доба Другог светског
рата. Филм описује ратну причу главног јунака команданта Николаја Ивушкина и његове посаде. На почетку филма
се приказује тенковска борба
у којој су заробили Николаја,
а кроз каснију радњу у радном логору немачке јединице
од њега као тенковског команданта захтевају да направи
посаду од осталих совјетских
заробљеника и да у тренингборби своје тенковско знање
прикажу немачким тенковским јединицама. Они успевају да побегну у тенку Т-34 и
ту се наставља развијање радње филма и борбе совјетског
тенка против немачких тенковских јединица. На занимљив и пре свега професионалан начин приказане су тенковске борбе, а многе од њих
у слоумоушну, што доприноси напетости филма. Волео
бих да посеб но похва лим
аудио-квалитет филма, јер су
сви визуелни, али и аудио
ефекти урађени на веома професионалан начин, што доприноси причи и занимљивости
филма.
МУЗИКА: Волео бих да свима препоручим девету симфонију А. Дворжака, познатију као „Симфонија из новог
света”. Сва четири става су
живописна на свој начин, а
посебно ми се допада изведба под руководством Херберта фон Карајана. Дворжак је
ову симфонију компоновао
док је боравио у Сједињеним
Америчким Државама, инспирисан тамошњом музиком.

Ове зиме Панчево се први пут
укључује у интернационалну
песничку мрежу „50 Poems for
Snow” („50 песама за снег”). С
првим даном снега, 10. јануара, своје песме су у Градском
парку читали: Јована Илкић,
Владана Плавшић, Сара Мађар,
Урош Ђоро вић, Вла ди мир
Палибрк (преко видео-позива)
и Тијана Саватић.
Интернационални песнички
фестивал „50 Poems for Snow”
покре нут је 2012. годи не у
Загребу, на идеју Саше Шимпраге, у организацији с песником Александром Хутом Коном.
Фестивал је специфичан у свету по томе да се датум одржавања не зна унапред, тј. одржава се у сваком граду на први
дан снега, и то ноћу и на отвореном. Тада песници рецитују
неколико својих песама, уз по
једну песму класичног аутора
којем је те године фестивал
посвећен. Ове зиме то је јапанска песникиња из деветог века
Оно но Комачи, запамћена по
меланхоличном тону љубавне
поезије коју је писала у варијацијама традиционалних кратких јапанских форми. Њена
поезија данас се узима за историјски пример еротопатског
сентимента у складу с песничким регистром којем припада.
Ове зиме у фести вал ској
мрежи учествује више од двадесет градова у шест земаља.
Локална издања већ су одржана с првим снегом у градовима у Бугарској, Хрватској и
Великој Британији, а предстоје још у Немачкој, Француској
и Албанији. Фестивал се ранијих година одржао и у Београду, а већ неколико година заредом одр жа ва се и у Новом
Саду. Фестивал „50 Poems for
Snow” нема никакав буџет и
организује се волонтерски у
низу градова у Европи и Северној Аме ри ци. У Пан че ву је
фестивал покренула песникиња Тијана Саватић, на позив
Владимира Палибрка.
– Посебан изазов приликом
организовања фестивала чини
неизвесност када ће се одиграти. Треба припремити најаву, организовати и уклопити
учеснике, што често није нимало једноставно, а потом помно пратити прогнозу и све подредити дану када би се догађај оди грао – каже Тија на
Саватић и додаје да је фестивал планиран још за прошлу
зиму, током које снега није
ни било све до касног марта,
када му се заиста нико више
није надао. У складу с тим
фестивал „50 Poems for Snow”,
поред тога што пружа осећај
бли ско сти и топли не међу
суграђанима и одржава културни дух места живим, подсећа

ФОТО: Ј. ИЛКИЋ

ПЕСМЕ НА СНЕГУ

Други конкурс „Поетикума”

нас и на неминовност промена, природних као и друштвених, локалних као и глобалних, а изнад свега подсећа нас
на то да у овим променама
нисмо сами. Како у бризи према заједници, тако и у одговорности према њој.
Уче сни ци
ово го ди шњег
фестивала били су млади панчевачки песници и песникиње
који су сагледали вредност и
лепоту овог догађаја по своје
непосредно окружење. Њихова
имена треба запамтити јер свакако представљају будућност
панчевачке песничке сцене.
Владана Плавшић, студенткиња психологије на Филозофском факултету у Београду,
посвећена је писању поезије од

основне школе, а до сада је
објављивала своје песме у Регионалном зборнику поезије и
прозе младих „Рукописи” из
Панчева, као и на порталима
„Eckermann” и „Black Sheep”.
Сара Мађар студира на Катедри за француски језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, а њене песме су
у више наврата објављиване
такође у „Рукописима” и у часопису „Пупин”. Поред тога, учествовала је на књижевним вечерима „Punchtown Poetry” и била
финалисткиња „Лимских вечери поезије”.
Урош Ђоро вић је сту дент
опште књижевности и теорије
књижевности на Филолошком
факултету у Београду. До сада
је поезију објављивао у зборнику „Рукописи”, а
писању и извође њу пое зи је
почео је да се с
већом озбиљношћу посвећује у
средњој школи.
Јована Илкић
је докторанд Хемијског факултета у Београду,
а поред тога
активно пише и
реци ту је сво ју
поезију. Наступала је на бројним фестивалима пое зи је у
земљи и региону, а суделовала
је и у организацији песничких
догађаја у Београду и Панчеву. Иницирала је
и
уре ђи ва ла
студентски часопис Хемиј ског
факултета
„SupHa”, а међу
ФОТО: Ј. ИЛКИЋ

ЗА НАЈБОЉУ НЕОБЈАВЉЕНУ ЗБИРКУ ПЕСАМА

Центар за афирмацију стваралаштва „Поетикум” расписује
други конкурс за најбољу необјављену збирку песама. Награда за најбољи рукопис је штампање књиге. На конкурсу могу
учествовати аутори који пишу
на српском језику независно од
територије где живе и стварају.
Сваки аутор може учествовати
с једном збирком песама. Рукописе с контакт-подацима и био-
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Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

Јованиним најзначајнијим признањима у области поезије јесте
титула националног шампионата у слем поезији „Serbian
Championship of Poetry Slam
2019”.
Владимир Палибрк, од кога
је потекла иницијатива да се
фестивал одржи у Панчеву,
дипломирао је на Катедри за
општу књижевност и теорију
књи жев но сти Фило ло шког
факултета у Београду. Тренутно живи у Француској, а годинама се, поред писања, бави
радом и организацијом на пољу
културе и стрипом. Владимир
стоји иза бројних догађаја и
манифестација културе у Панчеву и Београду и континуирано доприноси очувању културног духа у Панчеву.
Тијана Саватић студира oпшту књижевност и теорију књижевности у Београду. Од 2013.
године, када је први пут објавила своје песме у зборнику
„Рукописи”, наставила је да
активно пише и изводи своју
поезију. Објављује у периодици, зборницима и на онлајн
порталима за културу и уметност у земљи и региону. Пре
„50 песама за снег” организовала је низ јавних читања, вечери изведбе поезије, разговора
о уметности и друге форме продукције и презентације уметничких пројеката у земљи и
региону.
Поводом „50 песама за снег”,
она је изразила велику захвалност оним песницима који су
исказали жељу и добру вољу
да учествују у читању за снег,
али су у тренутку одржавања
фестивала били спречени, као
и свима који су допринели да
се догађај одржи, подели и
добије на видљивости и нада
се да ће овај фестивал прерасти у нову културну традицију
у Панчеву.

НОВА КЊИГА ЈАСМИНЕ ТОПИЋ

Привремени боравак
Књижевница Јасмина Топић
недавно је објавила нову, седму књи гу песа ма, у изда њу
„Архипелага” из Београда. Уређивање књиге потписује Гојко
Божо вић, у окви ру еди ци је
„Елемент”.
У рецензији песничке књиге, коју је написала књижевна
критичарка Невена Стефановић, стоји:
– „При вре ме ни бора вак”
пока зу је песнич ку зре лост
Јасмине Топић. Лирски субјект
је, и у овој књизи, путник који
се оглашава из различитих, каткад веома далеких крајева, а
путовање – облик читања света и себе, нова прилика за разумевање односа с другим људима, нарочито с блиском особом коју песнички субјект носи
у себи куда год крене. Иако се
понекад осећа осујећеним, он
у новим песмама не подлеже

неу мор ном ево ци ра њу про шлости, нити оживљавању онога што је живот могао да донесе, већ преиспитује своју склоност непрестаном преиспитивању, увиђајући да су личне
зна ме ни то сти, сагле да не из
другог угла, у ствари – горки
талог искуства. Ауторка повезу је еле гиј ско и иро ниј ско,
пропушта свакодневицу у лирско ткиво, употпуњује интроспекцијске налазе увидом у
гене ра циј ско ста ње духа. У
исто време, развија свест о
песми кроз дијалог с другим
песницима, те ствара унутрашњу динамику, и – заснива
књи гу на нађе ној, стра сној
мери. У овој књизи се храбро
трага за личном плавети.
Како истичу у „Архипелагу”,
„Привремени боравак” доноси
луцидне и меланхоличне песме
о раз ли чи тим при зо ри ма и

градовима света, од Панчева и
Београда, преко Кремса и Берлина, до далеке Аустралије, а
ауторка „пева” о континенталним искуствима и о сталном

искуству привремености, али
и о сталној жудњи, која не напушта ове стихове. То је жудња
за морем, а право име тог мора
јесте Јадран, док је њего ва
основ на и неза бо рав на боја
јадранско плаво. У том смислу, она се надовезује на претход ну песни ки њи ну зби р ку
„Плажа Несаница”, којом је
започет тај „јадрански круг описи ва ња пла вет ни ла”, као и
исконске потребе за морем.
Kњижевне промоције за прво
време биће организоване преко друштвених мрежа, платформе „Зум” и „Јутјуба”, а ако
епи де ми о ло шка ситу а ци ја
дозволи, на пролеће и у панчевачким установама културе.
Књига је доступна за наручивање на сајту издавачке куће
„Архи пе лаг”, као и у свим
већим књижарама у Београду,
али и онлajн.
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ПАНЧЕВАЧКЕ УЛИЦЕ: СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА

ПАНЧЕВО ЈЕ ФИЛМСКИ
ИНСПИРАТИВАН ГРАД

Отац социјализма

Милан Тодоровић (39) дипломирао је филмску и ТВ продукцију на Факултету драмских уметности и од 2005. је
власник продуцентске куће „Talking Wolf Productions”. Редитељ је светски успешних домаћих филмова „Мамула” и „Зона
мртвих”, који су, поред освајања бројних награда и учешћа
на преко тридесет фестивала,
били дистрибуирани широм
света. Био је копродуцент италијанског трилера „Ноћ грешника”, као и главни продуцент домаћег филма „Процеп”
у режији Дејана Зечевића. Један
је од реди те ља попу лар них
домаћих ТВ серија: породичне
комедије: „Синђелићи”, као и
болничке драме „Ургентни центар”. Један је од двадесет четири редитеља који су део интернационалног филма антологије – „Deathcember”, а био је
ангажован као један од главних редитеља у три сезоне америчке ТВ серије „The Outpost”
(„Предстража”), рађене за мрежу CW, као и на акционој америчкој ТВ серији „Almost Paradise” („Готово рај”), која је за
мрежу „WGN America” снимана на Филипинима. Програмски је дирек тор филм ског
фестивала „Dead Lake Palić”.
Добитник је награде „Лучоноша” за најбољег продуцента коју
додељује ФДУ (2009), као и
награде за међународни допринос развоју жанра коју додељује фестивал „Кап” у Москви
(2017). Ванредни је професор
на Катедри за филмску и ТВ
продукцију на Факултету драмских уметности у Београду.
ПАНЧЕВАЦ: Када си се заинтересовао за филм?
МИЛАН ТОДОРОВИЋ: За
филм сам се заинтересовао када
сам као мали гледао филм „Тарзан, лорд Грејсток” у биоскопу
„Војводина”, а интересовање је
порасло након што су моји родитељи купили видео-рикордер
крајем осамдесетих. Највише
сам волео одласке у видео-клубове „Атлантис”, „Ас”, „Токио”
и „Тесла”. Волео сам акционе
филмове, али и хороре, којих
сам се у исто време и јако плашио. Један од најстрашнијих
филмова из тог периода, али и
један од оми ље них био је
„Магла” Џона Карпентера. Такође, филмови „Умри мушки” и
„Предатор”… Па онда редовне
посете биоскопу… На то додајте пасионирано читање књига
и стрипова и, једноставно, када
је дошло до тога да се бира
факултет – није постојала друга опција, само ФДУ.
l Колико је ФДУ утицао на
твој професионални развој?
– Доста је утицао на мој професионални развој и на начин
на који размишљам у смислу
шта и како треба направити,
али није много изменио мој
лични укус, који није подразуме вао оду ше вља ва ње неким
„уметничким” филмовима, већ
сам наставио да пратим америчку жанровску кинематографију, што се види и из мојих
остварења. Данас, када сам ванредни професор, трудим се да
студентима превасходно пренесем своје знање и искуство,
а не свој филмски укус.
l Твој први филм био је „Зона
мртвих”, а после тога си се и
даље задржао у хорор жанру.
Откуд инте ре со ва ње баш за
такву врсту филмова?
– „Зона мртвих” је настала
као продукт мог приватног укуса, тј. љубави према хорор жанру, али и према некој продуцентској процени да, ако ја у
Србији гледам хорор филмове
из разних делова света, сигурно
има фанова широм света који
би гледали један зомби филм
из Србије. Није ми била намера
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Милан Тодоровић
да направим неки мали филм
који неће далеко стићи, већ сам
имао став да, ако ћу већ потрошити године на реализацију овог
филма, не желим да га виде
само пријатељи и комшије, већ
хоћу да га виде сви од Јапана до
Америке. И то се десило. Филм
је био изузетно широко дистрибуиран, био је DVD хит у Великој Британији, ишао је на „Нетфликсу” у Америци, у Немачкој је имао неколико реиздања,
из Јапана су ми се јављали фанови… Филм је обишао и велики
број фестивала, а и ја с њим, и
тада сам схватио да је тржиште
за жанровске филмове још веће
него што сам мислио и да су
фанови исти широм света, а
пошто сам и ја био један од њих,
знао сам шта желе да гледају.
Нажалост, те године је кренула
и економска криза, па је то све
успорило реализацију наставка
„Зоне мртвих”, до којег није ни
дошло до данас, али и тржиште
је имало суноврат, после којег
се никад није вратило на стање
од пре кризе, а верујем да после
пандемије тек следе промене.
Искуства са „Зоном мртвих”
довела су и до конципирања још
неколико пројеката хорор жанра, од којих су два и снимљена:
„Мамула”, који сам и режирао,
и „Процеп”, који сам продуцирао. Чињеница је да су сви ти
филмови били успешни на светском нивоу и просто би било
погрешно направити отклон од
жанра по којем вас људи знају,
али исто тако хорор није једини
жанр који ме занима и следећи
филм који ћу режирати биће
породична прича „Хајдук у
Београду”.
l Радио си домаће серије
„Синђелићи”, „Ургентни центар”… Колико се то разликује
од рада на филму? Шта је специфично код серија?
– Серије су будућност и има
све више и више серија које су
квалитетом приче и продукције на вишем нивоу од већине
филмова. Чак и највећи блокбастери копирају формат серија, што је највидљивије на примеру „Марвелових” суперхеројских филмова, где имате двадесетак филмова који су на неки
начин повезани. То пружа већу
могућност за конструисање комплексније приче и већу везаност публике за омиљене ликове. Што се тиче продукције тог
формата, он се разликује у одређеној мери у односу на филмове, јер имате мање времена да
снимите више материјала. С
обзиром на то да сам режирао
и одређени број епизода двеју
америчких серија – „Предстража” и „Готово рај” – могу рећи
да је тај систем ближи филмском снимању. Мада се код америчких серија много више води
рачуна о формату сваке епизоде,

па се тачно зна када ће бити
пауза за рекламе и онда су сцене пре и после тог дела другачије режиране, како би се држало интересовање публике. Такође, води се рачуна о томе шта
сме да се прикаже, шта сме да
се каже… Али оно што је најбитније за сваку серију јесте да
знате ко је публика којој је намењена та серија – не можете исто
да третирате „Синђелиће” и
„Пред стра жу” и неки хорор
филм, јер чак и комична сцена
у сва три примера мора другачије да се постави. Такође, за
серије је битно да се има у глави да је то индустрија и да је
план снимања приоритет број
један. Значи, пола посла вам је
да смислите како да у тесном
плану снимите све што се од
вас тражи за тај дан. Друга половина је да креирате и причате
причу. Онда није важно да ли
радите „Ургентни центар” или
„Предстражу”, јер ви тај садржај креирате тако да публика
добије оно што жели да види.
Конвенције су увек испоштоване, а спорадично разбијање конвенција доноси још веће интересовање за одређену серију.
Рецимо у јед ној епизоди
„Ургентног центра” коју сам
режирао убацио сам пуцњаву у
стилу Џона Вуа – то је тотално
разбило конвенције и допринело освежењу серије, јер сада
публика зна да може бити и
изненађена. У „Предстражи” сам
убацио употребу слоумоушна и
још неке стилске измене, које
публика обожава. На крају, ако
се не посветите довољно свакој
сцени, онда нема везе да ли
снимате филм или серију, онда
једноставно не радите или не
волите свој посао.
l Прошле године је најављено да ћеш радити „Хајдука у
Београду” по роману нашег бившег суграђанина Градимира
Стојковића. У ком делу процеса је тај пројекат?
– „Хајдук у Београду” је мој
омиљени пројекат и о томе сам
маштао још од основне школе,
када сам прочитао књигу. Занимљиво је да је Градимир Стојковић живео баш у мојој улици у периоду још пре мог рођења. Иако сам ја мислио да је
то урбана легенда, испоставило се да је тачно. Што се тиче
пројекта, добили смо средства
од Филмског центра Србије за
суфинансирање продукције, али
недостаје нам још новца, па
смо тренутно у фази аплицирања на регионалним конкурсима. Филм је смештен у 1985.
годину, па је потребно да се та
епоха добро припреми и да се
не збрза, али уверен сам да има
шансе да до краја ове године
уђемо у реализацију филма. А
најдраже од свега ми је то што
је писац, предивни Градимир

Стојковић, део нашег најужег
тима и велика ми је жеља да
ускоро на великом платну гледамо филм чији ће пун назив
бити „Хајдук у Београду Градимира Стојковића”.
l Поред рада на филму и
серијама радиш и са студентима. Колико те то испуњава и
инспирише?
– Рад са студентима је веома инспиративан и представља
велико задовољство. Ја и даље
не могу да верујем да нисам
више студент, већ ванредни
професор на једном тако значајном уметничком факултету
у региону. Мислим да је значајно то што не постоји баш
толики генерацијски јаз међу
нама и да то доприноси бољем
разумевању градива, које је сада
доста модернизовано и прати
савремене трендове.
l Да ли у својим филмовима користиш мотиве који су
инспирисани Панчевом?
– Панчево је велика инспирација – „Зона мртвих” је снимана и дешава се у Панчеву,
„Мамула” је делимично снимана овде, „Процеп” је цео сниман, „Deathcember” је цео сниман у комшилуку, у Опову и
Сефкерину, „Хајдук у Београду” ће сигурно бити сниман
делимично овде… Град је веома инспиративан у филмском
смислу и није чудо да је толико филмова и серија снимано
овде. А ја сам велики Панчево-патриота и доста сам везан
за свој град.
l Шта волиш у Панчеву?
– Волим позитивну енергију
и значајну културну освешћеност грађана. Мислим да они
неће још дуго трпети шунд културу која нам се намеће на разне начине у последње време,
почев од ужасног наруживања
града зидањем модерних зграда у центру без икаквог плана и
смисла. Уместо да се центар града заштити као културно добро
Војводине и Европе, ми имамо
ситуацију да се међу кућама
дижу неке грађевине упитне
естетике и да се руши све што
представља неки идентитет града… А о реконструкцији парка
не бих ни да говорим, о оној
празнини без душе и смисла
која је настала на потезу од
Његошеве до зграде Градске
управе. Панчево је град рокенрола, филмске и сваке друге
уметности, фестивала, изложби…, град пун глумаца, редитеља, музичара, архитеката…,
град јаког идентитета којем ни
близина Београда није нашкодила. Морамо да га сачувамо!
l На шта си највише поносан до сада?
– Тешко је рећи на шта сам
нај ви ше поно сан, нека ко
мислим да тек треба да урадим
нешто важно, али бих свакако
издвојио рад на серијама „Предстража” и „Готово рај”, које сам
радио за мог омиљеног холивудског продуцента Дина Девлина. Финале треће сезоне серије
„Предстража” је нешто на шта
сам заиста поносан и фанови
широм света су имали одушевљене реакције на ту епизоду,
челници мреже CW су је оценили као најбољу у целој серији, а и Девлин лично ми је
честитао на величанственој епизоди. Финале сезоне у Америци је веома важно и то углавном ради креатор серије или
неки познати редитељ, а мени
су препустили финале треће и
четврте сезоне. То је био тимски рад невероватно посвећене
екипе и глумаца и наш заједнички успех. Такође, поносан
сам на пријатељство с Франком Нером, јер се и даље редовно чујемо иако је прошло доста
година од снимања „Мамуле”.
Мирјана Марић

Улица Светозара Марковића
припада територији Месне
заједнице Војловица и простире се од Спољностарчевачке до Братства–јединства. Под
овим називом постоји од 1959.
године, а претходно се, од
1884, звала Словачка улица.
Публициста, социјалиста и
политичар Светозар Марковић рођен је 21. септембра
1846. у Зајечару. После завршене гимназије започео је
студије технике у Београду,
да би их, као стипендиста
српске владе, касније наставио у Петрограду и Цириху.
У Русији је био укључен у
рад руских револуционарних
кружока, а у Швајцарској је
почео да про у ча ва науч ни
социјализам.
Као веома млад почео је да
се бави публицистиком.
Због чланка „Српске
обмане” у новосадској „Застави” изгубио је
сти пен ди ју,
пошто је у
том напису
напао цео
државни
систем у
Срби ји, а
посебно
бирократију. Остав ши
без
средстава,
вра тио се у
Срби ју, где је
почео да издаје
лист „Раденик”, први
социјалистички лист на
Балкану, а доцније „Јавност”.
Светозар Марковић је био
први поборник реалистичког
правца у књижевности и социјалистички теоретичар. Сву
своју делатност усмерио је у
правцу решавања политичких
проблема и припреме маса за
остваривање грађанских права револуционарним путем.
Његово главно дело „Србија

на истоку” расправља о друштве ним, еко ном ским и
поли тич ким про бле ми ма
Србије са социјалистичких
позиција.
У Србију је унео социјалистичке идеје, али како она
није била индустријска земља,
већ земља сељака – ситносопственика, своје идеје је прилагодио тадашњим приликама. Бавио се теоријским изучавањем националног питања јужнословенских народа
и залагао за решење на бази
федерације. Започео је организовање још недовољно развијене радничке класе. Око
њега се окупљала ђачка и занатлијска омладина одушевљена социјалистичким идејама
и реалистичким погледима.
На Марковићевим идејама
укљу чи ва ња сељач ких
маса у поли тич ки
живот после његове смрти никла
је Ради кал на
с т р а н к а
Н и к о л е
Пашића.
З б о г
напа да на
в л а с т ,
године
1874. осу ђен је на
девет месеци затвора у
Пожа рев цу,
из којег је изашао тешко нарушеног здравља.
Умро је од туберкуло зе 10. мар та 1875. у
Трсту.
Од 1946. до 1992. године
Јагодина је у његову част носила име Светозарево, а у Крагујевцу је сачувана кућа у којој
је Светозар Марковић уређивао и штампао листове „Јавност” и „Ослобођење” и написао велики број оштрих чланака на политичке и економске теме.
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Сава Михајловић Цаца
(1944–2020)
Куга модерног доба, корона, однела је са Земљиног шара још једног
угледног нашег суграђанина, инжењера архитектуре магистра Саву
Михајловића, познатијег по надимку Цаца. Да је поживео још коју
недељу, напунио би 25. јануара 77
година. Рођен је у нашем граду
Панчеву пред крај рата у просветарској породици, од оца доктора
математике и универзитетског професора Боривоја Михајловића и мајке Јелене, чувене
професорке хемије у панчевачкој гимназији.
Био је један од водећих архитеката урбаниста у послератном Панчеву. Објавио је неколико литерарних дела,
свирао неколико инструмената, клавир и гитару, и лепо
певао. Оно по чему ћемо га ми Панчевци највише памтити 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 најлепших 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: најстарију Анету, врсну новинарку Телевизије Београд, Ивану,
која је пошла очевим путем и постала архитекта, и најмлађу 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 речитост, коју је преточио у неколико књига, и по улицама
које је као градски урбаниста осмислио. У пензију је отишао као власник узорног предузећа „Про урбија” и један
је од оснивача АУПА. Бекрије панчевачке ће га памтити
по варошким песмама које је АУПА, почетком деведесетих 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
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ВОЛЕ ЗИМСКЕ СПОТОВЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ХАЈДЕМО У ПЛАНИНЕ...
Они који једном стану на скије и спусте се низ падину кажу да се такав
ужитак не може упоредити ни с једним другим. Лепо је бити на плажи и
пливати у мору, али опијајуће свеж
ваздух и чаробна снежна белина имају неку посебну драж!

А кад на крају сезоне остане времена и негде снега, Милорад се и сам
покоји пут спусти низ стазу.

Најбитнија сигурност

Без страха
Александра Остојић Ранчић (37) запослена је у банци, а скија преко тридесет година.
– Први пут сам стала на скије са
шест година на Татрама. Памтим да
тада није било броја панцерица за
мене, па су ми обували два пара чарапа, али то је свакако било веома интересантно искуство – прича са осмехом Александра.
Тата јој је био инструктор и, од
када је савладала ову вештину, није
пропустила ниједну годину да оде
на зимовање. Каже да јој је увек било
важни је да ски ја него да иде на
летовање.

Кина Трњаковић
за добронамерност и покровитељски
однос – каже она.
У почетној фази учења се доста пада
– прича она – и због тог бола код
неког се створи психичка баријера.
– Мислим да је важно имати
инструктора од почетка, ради правилног учења технике, јер самоуки сноубордери имају знатно већи
број повреда – објашњава.
Њој је нај леп ша вожња по
дубоком снегу. Каже да тада има
утисак као да вози по облацима.
– Моја „домаћа” планина је
Јахорина. Захваљујући пријатељству са члановима њихове Горске службе спасавања, тамо се
осећам као код своје куће. Што
се Европе тиче, возила сам по
многим скијалиштима, али на
мене је највећи утисак оставио
Ла Граве у Француској, где љубитеље сноуборда чекају километри нетакнутог дубоког снега –
закључује.

Александра Остојић Ранчић
– Као и у сваком спорту, најтеже је
научити основне ствари, а то је како
закочити, скренути, пасти, а с годинама само надограђујеш то знање,
учиш нове цаке и финесе. Најважније је немати страх – објашњава.
Оно у чему највише ужива у скијању јесте боравак на чистом ваздуху и
то што је свака вожња другачија.
– Волим да скијам на Боровецу у
Бугарској – каже.
Свој осећај када је на скијама не
може да опише речима, али истиче
да је за потпуно уживање у овом спорту потребно заборавити на страх и
само се отиснути низбрдо.

Ослобађајуће искуство

Милош Палоц (24) студент је
Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Као
студент продекан факултета имао је
прилику да учествује у разним пројектима, а примарна делатност му је
спортски менаџмент.
– Први пут сам имао прилике да
станем на скије с дванаест година,
једне сунчане зиме на Тари. Било је
потребно одређено време да савети
добијени од родитеља нађу место у
мојој глави и да успем да пређем пет
метара без комичног пада. Иницијални страх када ухватим убрзање заменио је осећај слободе и убрзо сам био
„навучен” – прича Милош.

Слобода покрета
Кина Трњаковић (27) активисткиња
је и стручњак за односе с медијима у
кошаркашкој индустрији, волонтерски. Неко би могао рећи и „професионална” волонтерка. Дипломирала је
менаџмент у спорту на Факултету за
спорт Универзитета „Унион – Никола
Тесла”, а сада је на мастер-студијама
истог факултета, смер менаџмент у
туризму и рекреацији. Тренутно ради
као демонстраторка на Факултету за
спорт, где помаже продеканима за
науку и међународну сарадњу при
изради научних часописа, организовању конференција и слично. Током
летњег периода ради за ФИБА – Међународну кошаркашку федерацију као
координаторка медија на европским
и светским првенствима у кошарци,
као и Олимпијским играма. Такође,
блиско сарађује с Кошаркашким савезом Србије.
– Први пут сам стала на сноуборд с
неких десет-једанаест година. Скијала сам од треће године, јер заиста
обожавам снег, али то су биле године
патње и ногу модрих од панцерица.
Мислим да су ме сноуборду привукле
слобода покрета и удобност опреме.
То је једноставно била љубав на први
спуст – прича Кина.
За основе сноубординга имала је
заиста сјајног инструктора. Први озбиљан тренер јој је био Миљан Бошковић. Дуго је радила с њим, јер су обоје били део сноубординг клуба „Јарам”,
за који се годинама такмичила. У једном периоду је тренирала и с репрезентацијом Словеније.
– Током година имала сам прилике да возим са заиста великим именима у овом спорту, од којих сам много тога научила и којима сам захвална

Милош Палоц
Скијањем је озбиљније почео да се
бави тек на факултету, у оквиру предмета теорија и методика скијања.
– Као и остали студенти, имао сам
прилику да зађем у срж сваког аспекта овог сјајног спорта и да упознам
све његове стране. Мислио сам да
као спортиста нећу имати проблем
да се привикнем на озбиљније стазе.
Болне упале и пар модрица су ме
убрзо демантовали, али једино што
ми тешко пада ових дана јесу неповољни временски услови. Приликом
вожње по магли треба бити опрезан!
– објашњава он.
На сву сре ћу, сун ча ни дани су
чешћи, прича он и додаје да с пријатељима ужива у „глисирању” по снежном покривачу.
– Омиљена стаза ми је „Дубока 2”
на Копаонику, која због своје дужине
и променљивог терена омогућава динамичну вожњу. Волим велике брзине

и вожња за мене представља ослобађајуће искуство и изазов, поготово
када скијам с „бржим” пријатељима
– закључује Милош.

Геометрија и дужина
Милорад Марсенић Мики (52) по
занимању је ски-сервисер, а и сам
скија већ дуги низ година. Сервис за
скијашку опрему у ком ради основан
је још 1986. године.
– За овај спорт у нашем граду има
интересовања. Доста Панчеваца воли
снег и скијање, а имају и културу
редовног одржавања своје опреме и
долазе код нас сваке године – прича
Мики.
У последње време опрема је разноврснија, а асортиман скија велики...
Дужина и облик скија бирају се у односу
на то какво скијашко
знање неко поседује
и какве стазе воли.
– Сада се користе
карвинг скије, које
се израђују у разним
гео ме три ја ма. Код
ових скија је битан
радијус, који омогућава краће скретање
под
одре ђе ним
углом. Када је радијус мањи, лакше је
вијугање. Раније се
дужина скија одређивала тако што се
на висину скијаша
додавало двадесет,
па и два де сет пет
центиметара, а сада
је то минус петнаест-двадесет центиметара од висине
власника. Краће су, али је другачија
геометрија – каже он.
Када скијаши купују нову опрему,
најбоље је да у разговору с продавцем
нађу модел који им највише одговара
према томе где скијају и како, објашњава Мики.
Скије треба редовно сервисирати.
У то спадају равнање (машинско, понекад и ручно), оштрење рубника и
импрегнација (воскирање).
– Раније су скије биле пројектоване
на сто дана коришћења, а то је око
десет година, али се то сада смањило
на педесет-шездесет дана или око пет
година. Све зависи од одржавања. Најбоље је сваке године припремити скије за сезону, и то десетак дана пред
пут. За једне скије је потребно око
сат времена да се среде – прича Мики.
Каже да је ово захтеван посао, посебно када се сређују скије озбиљних
скијаша, где се захтевају неки одређени углови, па обично након машинске обраде следи и ручна, специјализованим алатима којима се дотерују
ситнице.

Гордана Крстић (57) по образовању
је професорка физичке културе, била
је репрезентативка у пливању, а сада
је запослена као инспекторка за спорт
при Градској управи Панчева. Студије је завршила у Љубљани и тамо је
имала обуку из свих зимских спортова, па чак и за трчање по снегу. Једном је била првак Србије у велеслалому и једном друга у слалому. Лиценцирана је инструкторка скијања још
од 1991. године.
– Моји родитељи су били чланови
„Јеленка”, чији је назив тада био Смучарско-планинарско друштво, па је у
оквиру активности било и скијања.
Путовали смо по планинама старе Југославије, а ја сам на скије стала са свега
четири године, на Шар-планини. У то
време није било ски-лифтова, већ се
до врха стаза ходало – прича Гордана.
На Копаонику је први пут била када
је имала десетак година, на припремама за такмичења из пливања, а
нешто касније њени родитељи су на
тој пла ни ни изгра ди ли кућу.
Деведесeтих се она са својом породицом одселила тамо и шест година
радила као професионални учитељ
скијања. Након тога је шест година
одлазила сезонски и радила тај посао.
И дан-данас се повремено њиме бави,
а сада је инструкторка скијања и њена
ћерка.

„Последња
станица Аушвиц”
Едија де Винда
Године 1943,
на почет ку
немачке окупације, Еди
де Винд је
радио као
лекар у Вестерборку,
холанд ском
тран зит ном
логору.
Наци сти су
му тамо одве ли мај ку,
али је Јеврејски савет уверавао Едија да ће је ослободити ако настави
да ради за њих. Касније је сазнао
да су је већ пребацили у Аушвиц...
Два читаоца који до 20. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли сте донели неку новогодишњу одлуку?”, наградићемо по
једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Софра
породичних
тајни”
Дефне Суман

Милорад Марсенић

– Ја сам углавном радила с децом.
Много је леп осећај када дете које не
зна да скија за недељу дана научите
овој вештини. Они се тако искрено
радују и увек памте своје инструкторе – прича она.
За разлику од одраслих, деца прате покрете и имитирају их. Гордана
је имала прилику да учи и малишане
од три године, што је прави изазов
јер је с њима то више као игра.
– Најтеже је некада издржати услове рада. Инструктори буду и по осам
сати на снегу. Дивно је када је време
лепо, али дешава се и нека суснежица с кишом, а групе се само смењују.
Међутим, радити овај посао је велико задовољство – каже.
Важно је знати да скије не воде
оног ко је на њима, већ он управља
скијама.
– Ово јесте андреналински спорт,
али скије се контролишу. Имала сам
и по дванаесторо полазника у групи
и никада се никоме ништа није догодило. Најбитнија је сигурност; кад се
скијаш, мораш сам да пазиш на себе,
али и на оне око себе – објашњава.
Гор да на никад није
професионално тренирала овај спорт, већ је скијала рекреативно. Захваљу ју ћи љуба ви пре ма
скијању, знању и активном бавље њу, она је
постала врхунски скијаш.
– Одмалена сам била
авантуриста и волела да
возим и поред ста зе.
Ипак, највише волим да
скијам по дубоком снегу.
То је више лебдење него
скијање. Тада немаш
додир с тлом, већ гибањем пливаш по њему –
закључује она.
Гордана Крстић
Мирјана Марић

У ста рој
каменој
резиденцији на Бујукади, усред
живописних плажа
и база ра,
поро ди ца
се оку пља
да прослави сто ти
рођендан
баке Ши рин, чувене уметнице која се прославила у Француској, егзотичне
жене у коју је читав Париз био
заљубљен. Гости су унуци Нур и
Фикрет, Фикретова кћерка Селин
и Нурин бивши љубавник, новинар Бурак…
Два читаоца који до 20. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да ли сте некада сазнали неку
породичну тајну?”, наградићемо
по једном књигом. Одговоре ћемо
објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
ко је ваш витез. Књиге из „Вулкана” доби ће ауто ри сле де ћих
порука:
„Мој муж, који ми у пола ноћи
прави палачинке, јер беба је на
путу, а беба је гладна.” 060/5891...
„Мој витез је мој тата. Благо ћеркама које имају тату витеза као
што је мој.” 063/1091...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање како замишљате
свој пут до звезда:
„Упознам Илона Маска, шармирам га, он ме смести у своју летелицу и лансира ме и ја вам онда
једног дана, кад прораде свемирске поште, пошаљем разгледницу
с Марса.” 060/4096...
„Какав сам баксуз, док ја стигнем до звезда, оне ће постати падалице!” 068/8166...
Д. К.

12

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 15. јануар 2021.
pancevac@pancevac-online.rs

БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ – НЕКАД (У ТЕКСТУ) И САД (НА ФОТОГРАФИЈАМА)

ДЕЧЈИ УЖИТАК И БАБИНИ МАЈСТОРЛУЦИ
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 акваријум! Додуше, све
те рибе што пливају у великој
стакленој посуди залепљеној за
излог рибарнице на Зеленој
пијаци, једине такве продавнице у целом Панчеву, веома
су сличне. Буљимо у њих са
осмехом и чикамо их куцкањем у прозор. Оне одговарају,
или нам се чини да то раде,
отварајући и затварајући уста
у једнаком ритму. Пуштају,
чини нам се, чак и некакав звук
док то чине, само је немогуће
осми сли ти ту оно ма то пе ју.
Колико год да су људи артикулисани. А овде се ради о деци
Панчева, оној из осамдесетих
година прошлог века.
Како год да се оглашавају,
рибе нису свесне да ће ускоро
бити поједене. А ни деца не
знају да ће врло брзо јести укусну чорбу справљену од живуљки што се „гужвају” у „акваријуму” пред њима...
Пре само неколико деценија на Бадњи дан било је могуће купити рибу на два начина: твој тата зна аласа, рецимо, Мићу, или се оде до једине рибарнице у граду. Истини

У Преображенској цркви
на вољу, није било гужви, Бадњи дан и наступајући Божић
обележавали су се местими-

чаво, спорадично, па ајде да
кажемо и праву реч – инцидентално. Тада владајућа вера

– комунизам – пропагирала је
идеју да су другови Маркс и
Енгелс (и Тито!) обја сни ли

Млади потпаљују ватру

Кувана ракија и вино

како функционишу ствари, а
оно – Бог и његов син Исус и
све што иде уз њих – па, то су
бапске измишљотине.
Е, кад смо код баба: оне су
познавале оног Мићу. Дође рибар у бабину кућу и донесе живу
рибу; треба је само треснути по
глави да онемоћа и буде спремна за даљу обраду. Наравно, баба
пре тога направи кољиво, а то
је оно што сад скоро сви зову
жито. Давили смо се у кољиву!
Без шлага, то бело на врху само
квари изворни укус. Али кољиво не квари апетит.
Јок, баба попали свеће ко да
нема струје у кући, сипа ти врелу рибљу чорбу, коју гасиш
„коктом” или „јупијем”, поједеш колико можеш, а потенцијал ти је велик, па одеш на
партију „трулих кобила” с рођацима и заједничко смејуљење
упућено комшијским девојчицама које прескачу ластиш.
Таман да се загрејеш за вруће
комаде рибе које ти бабини
прсти трпају у уста. Онда, понекад, и сам седнеш за сто да
гуташ сомове и шаране, кисели парадајз из туршије и фришки домаћи лебац. А маторци
– е, они се смеју полугласно,
испијају врућу ракију и вино,
дошли су да не увреде бабу

(као, да пазе на децу), али мора
да се зна ред – тихо, комшија
ради за милицију, пријавиће
да се скупио добар део фамилије на Бадњи дан...
Ех, да, замало да остане пропуштено: баба устане рано, баш
рано тог дана. Не мрзи је да
дође до наше куће, да дигне
нас клинце из кревета и онако
крмељиве нас поведе у цркву,
иако мама и тата гунђају. Каже
им само „кушуј” или „немој да
богохулиш” и пут под ноге. А
наша прелепа панчевачка црква
с два торња полупразна: тек
нешто баба и деце и неколико
„неверника”, оних што су им
од генијалних комунистичких
другова важнији Бог и његов
син. Тамо упалимо свеће, прекрстимо се како нам баба покаже, пољубимо неке слике...
И, тек што смо се вратили
кућама, ето опет бабе. Донела
празне торбе и кесе и каже
нам да ће „добри Бог да их
пуни”. Идемо по згради, али
не од стана до стана, зна баба
где треба да звони. А где куца
на врата, она се отварају. Наше
је било да певамо: „Ја сам мали
Пера, ујела ме кера...” На крају, кесе пуне малих „еурокремова”, ораха, „тоблерона”, бомбона „бронхи” и „505 са цртом”,

Комшијски сусрет
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Хор је на галерији

Градоначелник на лицу места

У дворишту Успенске цркве
чоколада „сека” и „бата”, жвака „дабл-бабл”...
Не, ту није крај, јок, „тихо”
славље је тек почело. Сутрадан,
на Божић, баба нас киднапује;
с њом морамо да будемо цео
дан. Како је то само елегантно
објашњавала мами и тати, у
две-три речи. То је било или

Дођу онда и маторци. Сваки трећи се прекрсти пред свећом. Али навале на ракију,
пиво и вино, а потом на риндфлајш, супу, прасетину, понекад и на „бамбија”, али свакако и на подварак, роловано
свињеће месо, руску салату...
На сарму!

Како бисмо сви били на слици, за ту прилику су „ангажовали” комшију милицајца. Ако
може први теча да не дође, па
и милицајац је човек... Нормално, а деца то нису тада
схватала, он је пре тога пролазио кроз „припреме”: куц-куц, комшо, окупила се фамилија, ’оћеш вино или пиво?
Онда се, као, нећка, па пристане: ако не можеш да их
победиш, придружи им се. То
је, много година касније, и
први теча сконтао. А баба га
је, кад би дошао, грлила највише од свих...
(In memoriam Јулка Товладић)
С. Трајковић

Игранка у центру града

Делић божићне трпезе
„деца су код мене”, или „Божић
је, ручак је у два, дођите”, или...
А код ње у дворишту милина:
„арјачкиње-барјачкиње”, „ћораве баке”, кликери, поново „труле кобиле”, па кад се уморимо,
уђемо у кућу на „коларићупанићу”, „каладонт”... Хм, заостала деца, појма нисмо имали
да ће убрзо све то да замени
некакав интернет.
Успут нас, наравно, баба кљука: ред баклава, ред кексића,
ред кола ча с јабу ка ма, ред
печеног кикирикија... Било је
и чеснице, ако ти баба није
напола Мађарица/Хрватица.
Панчево је дом, избројали су
их, 26 нација. Хвала етнолози ма и ста ти сти ча ри ма на
томе, зато се данас многи од
нас изјашњавају да су панчевачке националности...

Ми деца то успут. На мамино „дођи, нешто поједи”, стрпаш комад меса у уста или
баклаву да те нико не види и
назад на знојење. Божић је,
цела фамилија је ту (осим једног тече, члана Централног
комитета, рекоше нама малима да је то држава, па зато не
може да дође), треба Божић
лепо, уз друштво и игру искористити.
Кад се сви – и деца и
одрасли – изморимо од онога
што смо чинили, на ред долази фото гра фи са ње. Тата је
имао одличан „зенит”, а други теча врхунску „смену”. Такмичили су се чији је апарат
бољи, који ће лепше да нас
ове ко ве чи. А нама деци су
били исти, сва ка ко слич ни,
совјетски...

Унутар цркве с два торња
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

У СУБОТУ ПРОТИВ ВРШЧАНА
Без паузе током
празника
Драматичне утакмице

НА МУЦИ СЕ ПОЗНАЈУ И РАГБИСТИ

ХУМАНИТАРНА УТАКМИЦА
ЗА ДРУГАРЕ ИЗ СИСКА
Недеља, 10. јануар, осванула
је с првим снегом ове зиме,
али то није омело рагби ветеране из целе Србије да се окупе у Старчеву и одиграју хуманитарну утакмицу за помоћ
настрадалима у серији земљотреса који су погодили Сисак,
Петрињу и Глину.
На ини ци ја ти ву Нико ле
Мудрића, ветерана тима „Матори змајеви”, који је основан
прошле године као скуп играча из бивше СФРЈ, да се прикупе одређена средства, уследио је одговор људи из Рагби
клуба Борац из Старчева да је
најбоље да се одигра хуманитарна утакмица, што је наишло на опште одобравање свих
ветерана.
Због ситуације с пандемијом
коро на ви ру са, вете ра ни из
Босне и Херцеговине, Словеније и Хрватске нису имали
могућност да присуствују овом
догађају, али су на други начин
помогли људима из угрожених
подручја.
Већ око 11 сати почели су
да пристижу играчи из Ниша,

свега хуманитарног меча била
је петнаестогодишња Марија
Стојшић, која се одрекла своје дневнице у корист мештана с Бани је. Утак ми ца је
одигра на по вете ран ским
прави ли ма, три пута по 10
минута.
– Ови момци су помагали и
после поплава у Обреновцу, као
и тешко болесном Амиру Халиловићу из Зенице. Ово је својеврстан наставак хуманитарног рада ових дивних људи.
Наша жеља је да се ми окупља мо и дру жи мо са свим
спортским пријатељима, али
се прави пријатељи показују
кад је мука – рекао је члан
РК-а Борац Марко Секуловић.
Прва трећина је протекла у
испитивању снага, тако да није
било есеја ни на једној страни.
Друга трећина је донела благу
предност екипи „Маторих змајева”, који су повели с резултатом 5:0, док су домаћи играчи
Борца показали зубе и у последњем нападу на утакмици поентирали преко Сање Старчевић
и изједначили на 5:5.

Кошаркаши Тамиша готово да
нису ни имали празнике. Згуснути календар такмичења диктирао је напоран темпо, па су
од 30. децембра до 9. јануара
момци које предводи тренер
Бојан Јовичић одиграли два
првенствена дуела у Кошаркашкој лиги Србије.
Претпоследњег дана 2020.
године Тамиш је гостовао у
Ваље ву, где је од дома ћег
Металца изгубио са 65:62. Био
је то одложени сусрет осмог
кола КЛС-а.
Домаћи кошаркаши су успели да надокнаде двоцифрени
заостатак из првог полувремена и да у драматичном финишу преокрену резултат и славе
победу.
Предвођени расположеним
Бре ви ном Приц лом, игра чи
Тамиша су већ на старту ставили домаћину до знања да су
у Ваље во дошли по бодо ве.
Поред Приц ло вог име на на
„великом одмору” писало је:
19 поена, а онда се сјајном Американцу из редова Тамиша придружио и саиграч Павићевић,
па је већ тада све „мирисало”
на још један тријумф екипе из
нашег града.
У дру гом полу вре ме ну
кошаркаши домаћег тима, које
пред во ди тре нер Вла ди мир
Ђокић, заиграли су ангажованије, агресивније у одбрани, па
су успели да ухвате резултатски прикључак. Мало-помало
Ваљевци су почели да погађају
и веома тешке шутеве, па су у
самом финишу сусрета успели
да начине велики преокрет.
Најефикаснији у победничкој екипи био је Никола Драгановић, са 18 поена, а на другој
страни Бревин Прицл је меч
завршио са 23 поена. Тамиш је
и овај сусрет одиграо без својих
најбољих играча Ивана Смиљанића и Зорана Крстановића.

– Чести там Метал цу на
заслуженој победи, момци су
бор бе но шћу успе ли да нам
парирају у наставку утакмице
и да избо ре важну побе ду.
Мени оста је жал што због
нешто тежег распореда нисмо
славили у овом мечу, али шта
је – ту је. И колега Ђокић и ја
до краја сезоне ћемо исправљати грешке младих играча.
На домаћем терену све је лакше, али када гостујете, детаљи дођу до изражаја – рекао
је после утакмице тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Већ у субо ту, 9. јану а ра,
кошар ка ши из нашег гра да
били су на новом великом искушењу. Поново су играли у гостима, а пут их је водио у Краљево. У 16. колу Кошаркашке лиге
Србије Тамиш је изгубио од
домаће Слоге са 82:80.
Панчевци су поново играли
у ослабљеном саставу, јер нису
наступили Ребић и Ковачевић,
док је Крстановић био на списку играча за овај меч, али због

прележане упале плућа услед
коронавируса није био на располагању тренеру Јовичићу.
Слога је одлично отворила
утакмицу серијом од 10:0.
Тамиш све до краја прве четвртине није успевао да смањи
предност домаћег тима, који су
предводили искусни играчи
Радић, Чупковић и Мирковић.
Панчевци су мини-серијом успели да се врате у меч, па је први
део окончан с резултатом 25:21.
На почетку друге четвртине Краљевчани су начинили серију
поена од 13:0, али после тајмаута тренера Бојана Јовичића,
Никола Вујовић је постигао три
узастопне „тројке” и тако свој
тим одржавао у игри. Слога је
на одмор отишла с предношћу
од „само” девет поена – 50:41.
Тамиш је своје право лице
показао у трећој четвртини.
Манојловић и Прицл су „тројкама” у потпуности вратили
Тамиш у игру (55:54), али су
Краљевчани поново додали гас,
па су стекли двоцифрену предност (65:54). Ипак, захваљујући поенима које је постигао
Лука Петровић, Тамиш се приближио Слози до краја треће
четвртине на пет поена заостатка – 71:66.
Највећа драма виђена је у
последњем делу утакмице. Слога је одржавала своју предност,
све до самог фини ша. Два
минута пре краја, при резултату 76:74, Прицл је имао шут за
изједначење, али је лопта „исцурила” из обруча. У 39. минуту,
након поготка Бревина Прицла, Тамиш је стекао прву предност на утакмици (76:77), али
су потом Мирковић и Радић,
прецизним извођењем пенала,

вратили Слогу у вођство. При
резултату 81:77 Смиљанић је
погодио битну „тројку” (81:80).
Гости су потом правили фаул,
Мирковић је био „половичан”
с линије слободних бацања, па
је Тамиш имао последњи напад.
Напад за победу или евентуални продужетак... Одговорност
је преузео капитен Саша Радовић, али није успео. Слога је
победила са 82:80.
– Пре свега желим да истакнем да ми је јако драго што
поново гостујемо у Краљеву.
Слога се вратила тамо где јој
је и место. Била је ово утакмица са два различита полувремена. У првом смо играли с
превише респекта према домаћину, дозвољавали смо лаке
поене. У другом полувремену
све је изгледало много боље.
Заиграли смо чвршће, успели
и да поведемо. То је у ствари
модел како бисмо увек морали
да играмо. Не тражим никаква
оправдања, али заиста је тешко
припремати екипу у оваквим
условима. До последњег тренутка се не зна хоће ли уопште
бити утакмица. На тренинзима је по осам играча... Крстановић је нама јако битан играч,
а месец дана је био одсутан.
Потребно је време да се врати
у ритам. Али то не умањује
победу ривала, како је нама,
тако је и другима. Идемо даље
– рекао је после меча у Краљеву тренер Бојан Јовичић.
Већ у суботу, 16. јануара,
Тамиш ће бити на новом искушењу. У Халу спортова на Стрелишту долази екипа Вршца.
Утакмица почиње у 19.30, а
биће одиграна без присуства
гледалаца.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

ОСНИВАЊЕ НОВИХ РАГБИ КЛУБОВА

Вршца, Бео гра да, Пан че ва,
Земуна и Старчева, како би
утакмица могла да почне у
зака за но вре ме – у под не.
Судија овог занимљивог и пре

Стране припремио

Александар
Живковић

– Велико срце ових људи се
мери и тиме што су поједини
чла но ви дошли само да би
уплатили новчани прилог, а
нису одиграли ни секунд утакмице. Овако нешто може само
рагби да приушти – додао је
Никола Мудрић, иницијатор
ове идеје.
Прикупљени новац је уплаћен на рачун Рагби клуба Сисак.
Свака част!

Раг би савез Срби је на овај
начин жели да позове све заинтересоване да у својим локалним срединама оснују рагби
клубове, а све с циљем омасовљења овог трофејног спорта и
отварања нових рагби центара.
На територији наше земље
тренутно је активно и у такмичењу учествује тринаест рагби
клубова у осам градова односно локалних средина (Београд, Нови Сад, Панчево, Старче во, Кру ше вац, Лозни ца,
Петровац на Млави и Вршац).
У окви ру стра те шког пла на
развоја овог спорта Рагби савез
Србије предвидео је оснивање
нових клубова у свим локалним срединама у којима постоји интересовање за то.
Рагби савез Србије посебну
пажњу усмерава ка млађим категоријама. Циљ свих чинитеља у
рагби спорту јесте да што више

младих проба, тренира и заволи игру с јајастом лоптом и све
њене вредности. У вези с тим,
савез је креирао такмичења у
том смеру да сви
почетници играју утакмице с противницима сличног нивоа и искуства. Управо зато
су и формиране
развојне лиге у
конкуренцији
кадета и пионира, да у њима
млади рагбисти
стасавају док не
дођу до нивоа када
се могу такмичити са
искуснијим тимовима.
Такође, посебна пажња биће
усмерена ка женском рагбију и
кроз Женску развојну лигу формираће се тимови за такмичења у будућем периоду.

Наредне сезоне нам предстоји доста узбуђења и међународних активности. Рагби савез
Србије ће имати част да организује Европско
првенство у рагбију 7 – Конференција 1, које
ће бити одржано
у Београду, а рагби ће од наредне године постати и део Европских универзитет ских ига ра,
које ће тако ђе
бити одр жа не у
нашем глав ном
граду. Када се на то
додају сталне активности репрезентације Србије,
уз домаћа такмичења, добија
се заиста веома богата година
препуна занимљивости. Управо зато је зимски период од

велике важности за планирање и постављања темеља успешне рагби организације. Као
што је рекао Бенџамин Френклин: „Уколико не успете да се
припремите, припремате се за
неуспех”. Најбитнија ствар је
организација, планирање унапред, слога, стрпљење и пожртвован рад.
Предност имају локалне средине ван Београда, с циљем
развијања нових регија по целој
Србији, а самим тим и успешног ширења и развијања рагби спорта. Уколико сте заинтересовани да постанете део
јед ног од нај бр же расту ћих
спортова у Србији, информације можете добити у Рагби
савезу Србије, Средачка 2, у
Београду, на телефоне 011/3245-743 и 060/ 50-40-870 или
путем имејла serbiarugbyunion@gmail.com.
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ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ

ПАНЧЕВАЧКА „ДИЗЕЛКА” У ПУНОМ ПОГОНУ

ЏУДО-КАМП „АКАДЕМИЈЕ ЈОЧИЋ”

„ПУНИЛИ БАТЕРИЈЕ” НА ГОЧУ

Прозивку играча
извршио нови шеф
стручног штаба
Драган Аничић
Главни циљ:
опстанак у
прволигашком
друштву
Понедељак 11. јануар 2021. Дан
када је у преко седам деценија
богатој историји Фудбалског
клуба Железничар окренут нови
лист... Дан када је на месту
шефа стручног штаба популарне панчевачке „дизелке” дебитовао тренер са суперлигашким

искуством, дан када су опрему
„старе даме” с Тамиша задужили и суперлигашки играчи,
интернационалци... Понедељак
11. јануар, дан када је Железничар свим снагама кренуо ка
испу ње њу свог првог циља:
о(п)стати у друштву српских
прволигаша.
Поред Дра га на Ани чи ћа,
стручни штаб најбољег фудбалског клуба са ових простора
чиниће и његови први сарадници Зоран Стојановић и Владимир Божић, као и тренер
голмана Мило Ђуровић. На
првој прозивци првотимаца,
којом су и званично почеле
припреме за пролећни део шампионата у Првој лиги Србије,
виђено је и неколико нових,
широј јавности познатих фудбалских имена, што само значи да су челници Железничара чврсто одлучили да Панчево и на јесен буде у рангу с
великим фудбалским центрима у нашој земљи.
– Пре свега хоћу свима да
пожелим много здравља и успеха у новој години, наравно и да
захвалим што присуствујете
првом тренингу нашег клуба
којим започињемо припреме за
пролећни део првенства. Изузетно сам задовољан што могу

да представим новог шефа стручног штаба Драгана Аничића, па
верујем да ћемо заједничким
снагама остварити зацртане
циљеве. После дебитантске полусезоне у професионалном рангу такмичења извукли смо поуке, научили много из сопствених грешака, па је сада ред да
исправимо недостатке и обезбедимо опстанак, за почетак.
Доласком новог стручног штаба начињен је први корак. Довели смо и неколико проверених,
искусних играча, с којима ћемо
имати тим који ће бити конкурентан свим ривалима, али списак појачања још увек није закључен. У прве две недеље радићемо у нашем граду, потом следи

одлазак на припреме, наравно
уколико епидемиолошка ситуација то дозволи, а већ смо заказали и неколико контролних
утакмица. Жеља нам је да и на
јесен играмо у Првој лиги, Панчево као град то заслужује –
рекао је пред бројним представницима медија председник
Железничара Зоран Наунковић.

Опрему панчевачке „дизелке” задужило је неколико проверених играча, звучних фудбалских имена. Међу њима су
и Предраг Сикимић, фудбалер
који је бранио боје Црвене звезде и Вождовца, а у наш град је
стигао из Словеније. Нови члан
„Жеље” постао је и Милош
Михајлов, некадашњи играч
Партизана, који је дошао из
суперлигаша Инђије, баш као
и голман Марко Кнежевић. На
позајмицу из београдских „црвено-белих” стигао је млади Марко Конатар, а на првом тренингу су виђени и Милан Томић,
Лука Чумић и Милош Пилиповић. Поклонике најважније
спо ред не ства ри на све ту у

нашем граду и околини највише охрабрује чињеница да је
костур екипе остао на окупу,
па су на првој прозивци били
и: Бојан Кнежевић, Бојан Трипковић, Лазар Марковић, Георгије Јанкулов, Предраг Станимировић, Александар Мирков,
Душан Плавшић, Јордан Јовановић, Милан Зорица, Стефан

Левићанин, Лука Стојановић,
Љубо мир Сте ва но вић, Лука
Петровић, Петар Станић, Марко Стојанов, Данило Ковачевић,
Милош Савановић, Вукашин
Јовковић и Закариа Сурака.
– Хвала управи клуба, која
је показала велику жељу и упорност да баш ја постанем нови
тренер Железничара. Разговори су трајали дуго, па се надам
да ће и наша сарадња бити дуга.
Пратим фудбал у Панчеву и
мој циљ је да овај град у блиској будућности добије и суперлигаша. Рекао сам и момцима, да ли на челу са мном или
с неким другим тренером, да
ли са истим играчким кадром
или неким другим, тек велика
ми је жеља да Железничар заигра и у српској елити. Без потцењивања других средина, Панчево као град заслужује да има
суперлигаша. Већину играча
познајем, а оне друге ћу брзо
упознати. Рекао сам им да је
сарадња са мном врло лака.
Има само две могућности. Или
ће бити коректна или никаква.
Увек сам ту за разговор, о свим
проблемима, али нећу да толеришем приче иза леђа. Очекује нас велики посао, али верујем у успех – истакао је нови
први тренер Железничара Драган Аничић, који је у Панчево
дошао из суперлигашке Мачве.
Прву котрол ну утак ми цу
„дизелка” ће имати 20. јануара, када ће на терену поред
Хале спортова на Стрелишту
гостовати ИМТ. Три дана касније Железничар ће угостити Смедерево 1924, а требало би да
генерална проба буде утакмица с лидером Српске лиге „Војводина”, екипом Младост ГАТ
из Новог Сада. Такође, док буду
боравили на припремама ван
Панчева, у периоду од 25. јануара до 5. фебруара, фудбалери
Железничара одиграће и четири контролне утакмице.
Панчевачка „дизелка” је у
пуном пого ну. Све сна ге су
усме ре не ка јед ном циљу –
Првој лиги Србије.

Чланови Џудо клуба „Академија Јочић” из Старчева последње
дане прошле године провели су
на Гочу, где су заједно с вршњацима из других клубова вредно
тренирали и припремали се за
нову такмичарску сезону.
Јутарњи футинг, први тренинг, а онда и дру ги, онај
вечерњи, били су велики изазов за младе такмичаре, који
су показали велику жељу за
тренингом и доказивањем ове
врсте, па су прилично лако
савла да ва ли све задат ке и
препреке.
– Прилично тежак задатак
је био пред нама. У овим
тешким условима одлучио сам
да децу поведем на припреме
из два битна разлога. Први
је недо ста так так ми че ња,
неопходних за развој деце у

џуду, а други, можда и важнији, јесте да деци пружимо прилику да седам дана тренирају
и раде на планини. Поштујући све препоруке надлежних,
а у скла ду с пан де ми јом
корона ви ру са, тре нер ЏК-а
Обреновац Гордана Филиповић и ја спровели смо комплетан програм радећи с тридесетак малишана – рекао је
координатор кампа Мирослав
Јочић.
Најважније од свега јесте да
су сва деца здрава и весела
дошла својим кућама и да су
спремна за нову такмичарску
сезону. С обзиром на расположење и жељу деце, у ЏК-у
„Академија Јочић” најављују
и следећи џудо-камп, који би
био спроведен током ускршњег
распуста.

ВЕСТИ ИЗ ГИМНАСТИКЕ

МИОНА И МАГДАЛЕНА НАЈУСПЕШНИЈЕ
Чланови Гимнастичарског
клуба „Руслана” из Панчева испратили су 2020. годину на пригодан начин, уз
свестрано залагање својих
тренера и уз помоћ родитеља.
Због пандемије коронавируса многа такмичења су
морала да буду одложена,
па су Руслана и Јасмина,
тренери, одлучиле да приказ вежби буде ревијалног
карактера. Догађај је уприличен у сали школе „Исидора Секулић”, коју су тренери свечано украсили и
спре ми ли за изво ђе ње
вежби и снимање. Том приликом је организована и
подела новогодишњих пакетића, као и награда за најбоље и

најистакнутије вежбачице овог
клуба.
За најуспешније гимна сти чар ке клу ба за
2020. годину изабране
су Миона Богданов и
Маг да ле на Медан. У
прошлој години оне су
имале три такмичења
и на сва три освојиле
медаље.
Протекла година памтиће се по несебичном
залагању свих вежбачица и тре не ра клу ба
„Руслана”, које пандемија коронавируса није
успе ла да поре ме ти,
нити је утицала на родитеље деце, који су се
својски потрудили да се,
уз поштовање свих мера
здрав стве не зашти те,
одржи овај ревијални
приказ вежби.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Петак, 15. јануар 2021.

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, атестеиран плин, регистрован годину. 064/130-36-02.
(300049)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ 128, бензингас. Урош, 064/187-57-13,
Омољица. (299787)

СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, у првој боји, шест
брзина, опрема. 064/130ФИЈАТ пунто 1.2, 8 В, 2002, 36-02. (300049)
на продају, 700 евра. Тел.
ПУНТО 1.2, 2006, петора
069/130-35-91. (300003)
врата, атестиран плин, реГОЛФ 1.4, 2002, петора вра- гистрован годину. 064/130та, фул опрема. 160.000 квм. 36-02. (300049)
064/130-36-02. (300049)
ОПЕЛ корса 1.0, 2002, клиФИЈАТ линеа 1.4, 2011, динамик опрема, атестиран
плин. 064/130-36-02. (300049)

ма, серво, одлична, гаражирана. 064/856-60-65
(299777)

marketing@pancevac-online.rs

ПАСАТ Б6. 1.4. бензин,
2009, фул опрема, увоз из
Немачке. Тел. 064/318-9095. (299773)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кола, стање небитно, од 70 до 2.000 евра.
063/165-83-75. (299901)

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 продају. Тео. 013/632-145,
060/500-30-91. (299927)

ТЕЛЕВИЗОРИ из увоза
КУПУЈЕМ аутомобиле у би- ЛЦД, 32, продајем.
ло ком стању, од 70 до
065/665-75-10. (299969)
1.800 евра. 062/193-36-05.
(299901)

СУДОПЕРА, полуугаона
гарнитура, двосед, кревет,
орман с ципеларником,
фотеље, душек. 063/86182-66. (300022)

КЛИК-КЛАК лежајеви нови, од 15.300, дрвени кревети, нови, 200 х 90 –
5.900. 060/600-14-52.
(300090)

ПРОДАЈЕМ ремонтована
ТА пећи, достава, монтажа.
063/705-18-18, 335-930.
(299989)

ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст, 4.500 динара.
064/356-03-93, бесплатан
превоз. (299087)

ТВРДО дрво суво, акција,
превоз, сеча гратис, мерење код вас кући. 064/95949-61. (299835)

ХЛАДЊАК АЕГ немачки,
вертикалан, 6 фиока,
13.500 динара, очуван.
062/155-15-73. (299951)

ГАРАЖЕ
ИЗДАЈЕМ зидану гаражу,
Котеж 1. Милан, 064/16968-54. (299852)
ПРОДАЈЕМ металну гаражу на Стрелишту, Јована
Павловића б.б. 064/993-3526, 013/320-013. (299949)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гараћни простор од 130 квм,
у Тамиш капији. 063/17562-95. (299986)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРЕОСТАЛО дрво, акција,
буква, багрем, храст, са
превозом и сечом. Цена
4.500 динара. 065/440-0965. (299835)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, нова. 063/773-45-97.
(299839)
ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
фрижидер, веш-машина,
уљани радијатор, телевизори, столице. 063/861-82-66.
(300022)
ХИТНО и повољно продајем близаначка колица бебето 3 у 1, одлично сачувана. 062/819-56-41.
(299922)
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ОГЛАСИ

КУПОПРОДАЈА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

СИМПО, два кауча, солидна, по 3.000 динара, на продају. Тел. 060/620-29-61.
(299849)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (300008)
ДЕЧЈИ креветац са душеком, дечја колица, пећ крека 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 јасен. 062/977-08-90.
(300099)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, 63 квм, власник, укњижена. 061/323-70-85. dragasd2004@hotmail.com

КУПУЈЕМ једнособан или
двособан стан, исплата одмах. 064/385-31-15.
КОТЕЖ 1, двособан, IV, ЦГ,
(298467/р)
54 квм, тераса, 41.000.
069/744-286. (299886)
КУПУЈЕМ двоипособан или
трособан стан на Котежу 2.
ПАМЕТНА ИНВЕСТИЦИЈА! 062/825-29-02. (299882)
Јефтине некретнине из Но- КУПУЈЕМО станове на свим
вог програма. АМК некрет- локацијама, брза исплата.
нине, 061/262-08-44.
(353), „Премиер”, 063/800(300073)
44-30. (299899)

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

ТЕСЛА, двособан, приземље, 53, фул, сређен, тераса, 53.000. 069/744-286.
(299886)

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

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

ДВОРИШНИ, 39, приземље, хитно, 19.500. Гарсоњера, 16 квм, приземље,
Маргита, 21.500. 069/744286. (299886)

СТАНОВИ

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

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

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

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

ПЛАЦ на Кудељарском насипу, излаз на две улице,
27,43 ара, градско грађевинско земљиште. 068/40897-21. (299649)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (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, вешмашине, замрзиваче.
061/322-04-94. (300036)

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!
КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, прохром, веш-машине, замрзиваче, акумулаторе, остало. 206-26-24.
(300036)

ЗЕМЉИШТЕ грађевинско,
110 у комаду, продајем,
1.700 евра по ару. Северна
зона, локација за више намена, власник. 064/136-4200. (199975)

ОЗБИЉНОЈ породици потребан стан на Котежу 2,
на дуже. 062/ 800-71-77.
(СМС)
ОЗБИЉНОЈ породици издајем кућу, 60 квадрата са
двориштем. 060/011-96-66
(СМС)
ЛЕКАР тражи празан двособан кофморан стан, ниже спратности, на дуже
време. Могућност паркирања. 066/200-514. (299404)
ИЗДАЈЕМ кућу на дуже,
озбиљној породици, нова
Миса. 064/458-70-60.
(299784)

ПРОДАЈЕМ породичну старију кућу, 600 квм, у центру града, плац 17 ари.
063/502-211. (299964)
ПРОДАЈЕМ улични део куће, 70 квм, плац, канализација и багат машину.
064/212-32-94. (300091)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац за кућу или
стару кућу. 060/371-53-00.
(199292)
КУПУЈЕМ кућу или парцелу
у центру Панчева, површине 4 ара па на више. Плаћање у готовини или по договору за квадрате. Само
озбиљне понуде. Контакт
од 12 до 16 сати на број
063/244-705. (299481)

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

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

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, IV, 58 kvm, ЕГ, 37.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (299899)

JAVOR DRVO

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

Novo u ponudi – PELET
061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

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

ПОНУДА

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)

ИЗДАЈЕМ стан, кућа, центар. 064/140-52-81. Славко. (299814)

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

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ ЗЕМЉУ

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

КУПУЈЕМ кућу на територији Града Панчева и шире. 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)

STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

СТРОГИ центар, једноипособан, намештен стна, ЦГ,
лифт, клима. 013/251-4543, 065/251-45-43. (299820)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИЗДАВАЊЕ

СТАН, Тесла, Стевана Шупљикца 53, 40 квм, комплетно реновиран, 32.000,
договор. 062/434-181.
(300089)
ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 60 квм, V спрат, лифт,
ЦГ, 37.000. 060/132-01-23.
(300071)
НОВО! Сениорски програм
65 +. АМК некретнине,
Његошева 12. 061/262-0844. (300073)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Котеж 1, опремљен. 065/66575-10. (299876)
ИЗДАЈЕ се стан 30 квм, Цара Душана 38. Центрлано
грејање, може и за локал.
062/886-56-02, 013/340341. л(299892)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2, 55
квм, сређен, одмах усељив.
064/339-47-43. (299897)
ЈЕДНОСОБАН, полунамештен стан на Котежу 1,
приземље, Цг, клима.
063/337-912. (299904)

СОДАРА, двоипособан, III,
63 квм, ЦГ, 50.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(300116)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1, код
Идеје, ЦГ. Тел. 064/408-8258. (299923)

ШИРИ центар, двоипособан, IV, 58 квм, ЕГ, 37.000.
(353), „Премиер”, 063/80044-30. (300116)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 квм, Новосељански пут
49. Панчево. 066/310-029.
(299932)

ЗА САМЦЕ намештена гарсоњера у центру града.
063/733-02-53. (299856)
ИЗДАЈЕМ смештај уза раднике, самце, студенте. Раднички смештај. Центар.
063/502-211. (299964)
ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм, Котеж 1, опремљен. 065/66575-10. (299969)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру Панчева.
Тел. 013/602-401, 064/37288-19. (199982)
НАМЕШТЕНА соба, кабинет, за ђаке и студенте, издаје 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, 060/34819-88. (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, кабловска, интернет, намештен. 060/371-96-78.
(300048)

ДВОИПОСОБАН, нов, намештен, први спрат, центар, 300 евра. Тел.
062/260-194. (300068)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, Хотела „Тамиш”, 90 евра. 064/122-4807. (300112)

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

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
063/310-559. (300070)
ДВОСОБАН намештен, први спрат, грејање гас, преко пута Хотела Тамиш, 200
евра. 062/260-194.
(300068)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, преко пута
школе на Стрелишту. Тел.
063/127-22-50. (300115)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљен двособан стан са централним грејањем, калориметар, Светозара Милетића 91. 066/801-85-51.
(300132)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
самцима код Преображенске цркве. 060/161-64-78.
(300108)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 60
квм, ЦГ грејање. 064/13808-14 (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. 064/231-0733. (299352)
ЛОКАЛ, 10.50 квм, прометни део, празан, само 7.500
вра. 069/744-286. (299886)

Taksam invest

d.o.o.

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97. (299995)
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ПОТРЕБНА радница за посао у пекари. 069/130-7568. (300002)
ТРАЖИ се мушки и женски
фризер, као и особа за изливање и надоградњу ноктију за рад у салону.
063/148-56-74. (300078)
КУВАР потребан ресторану
Kokoschka. 064/126-83-53.
(300126)
ПИЦЕРИЈИ Борнео потребне помоћне раднице у кухињи. 065/149-99-73. (300131)
HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

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

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
065/314-90-18, 061/314-9018, 013/601-892. (299911)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, порпавка старих, уградња новихц еви, монтажа санитарије, одгушења. 062/382394. (299951)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: адаптације купатила, славине,
вентили, поправке, одгушење канализације.
061/193-00-09. (299955)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге: замена и уградња
бојлера, славина, цеви. Од
00 до 24 сата. 063/708-0024. (299962)

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

ПОПРАВЉАМ веш-машине, бојлере, пећи, електроинсталације и остало.
060/180-02-83. (300110)

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

ПОСАО

ТАРКЕТ и ламинат, постављање ламината и таркета.
ГЗР „Славонија”. 065/98225-56, 064/492-79-58.
(299778)

ПОТРАЖЊА

ХЕМИЈА, физика, припрема мале матуре. Почните
на време.

ЛОКАЛИ

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.

ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци Панчево. Потпуно реновиран, одмах
расположив, повољно. Тел.
060/381-30-57. (299770)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 140 квм, са канцеларијом и халом од 90 квм,
ужи центар. 063/248-729.
(299850)
ЈНА, срце града! Локал
или стан, 30 квм, приземље, 24.900 евра. АМК некретнине, 061/262-08-44.
(300073)

ПОСАО
ПОНУДА

ПЕКАРИ потребна радница
за печење и продају.
063/835-08-48. (300103)
ПОТРЕБНИ мајстори и помоћни радници у пекари.
065/555-94-44. (300105)

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
шиваћим машинама. Потребна услуга шивења.
064/191-64-95. (299928)
PIZZA SHOP потражује
раднице за припрему сендвича и палачинки.
064/555-33-34. (1299652)
ФРИЗЕР са искуством потребан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-5444. (299710)
ПОТРЕБНА жена за одржавање пекаре и печење, рад
пре подне. 065/555-94-44.
(300105)
ПОТРЕБАН радник са возачком дозволом Б категорије за рад на развозу хране. 064/149-99-73. (299776

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

064/64-39-721

ДУБИНСКО прање намештаја, брузо, педантно, повољно. 064/921-60-28.
(299798)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ПРЕДУЗЕЋУ Bedem Energy
Solutions потребни точиоци на пумпи. Контакт особа: 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. Неопходно је да кандидат поседује
валидну дозволу за управљање моторним чамцем и
је здравствено способан за
рад у три смене. Све информације и ријаве у канцеларији УСРН „Тамиш”
или на телефон 063/10189-69 (299872)
ПОТРЕБНИ вредни и одговорни људи за поделу флајера. 060/664-60-06. (299924)

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

064/158-34-34 (СМС)

СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење
просторија, дворишта, 0623. 061/644-14-06.
(300117)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови. Брзо, педантно, повољно. 065/523-02-73.
(299798)

ЧИСТИМО таване, шут, подруме, радимо све послове.
061/631-51-46. (300036)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушења судопере, купатила поправке, замена, одмах. 064/495-77-59,
013/331-657. (299968)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003. (299976)
РЕНОВИРАЊЕ и адаптација ентеријера (станови и
куће). ГЗР „Славонија”.
065/982-25-56, 064/49279-58. (299778)

МАЛТЕРИСАЊЕ: зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (299604)

СЕЛИДБЕ и превоуз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа/демонтажа намештаја. Дејан. 061/626-1450. (299976)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке, вентили, славине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (299700)

СВЕ врсте физикалија: утовар/истовар, рушење, разбијање бетона и слично.
Дејан, 061/626-14-50.
(299976)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево-даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (299775)

РУШЕЊА кућа, шупа, утовари шута, бетонирања, одОВЛАШЋЕНИ сервис ариношење ствари, итд.
стон и бош бојлера.
060/035-47-40. (300008)
060/371-53-00. (299293)

ТВ и сателитске антене, монажа, дикгитализација ТВа. 064/866-20-70. (299785)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које смета. 063/369-846.
(299807)

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.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

КЕРАМИЧАРСКИ радови,
све врстге керамичарских
радова. ГЗР „Славонија”.
065/982-25-56, 064/49279-58. (299778)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(299988)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, ТА пећи, шпорете,
поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 064/122-68-05.
(300059)

ПОТРЕБНИ
РАДНИЦИ/Е
СТАЛАН ПОСАО

ПРИЈАВЕ+ПРЕВОЗ
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
шење купатила, канализаПотребни помоћни радник
ције, водоводне адаптацибојлера, шпорета, индикана пољопривредном газдинје, замена вирбли, вентила,
тора, разводних табли, инству. Потребно знање рада
Ћевабџиница „Хало Лековна машинама: трактор, пумбатерија, санитарије, све за
сталација. Мића, 064/310Ћевабџиница „Хало Лесковац”,
пе, машине за сечење траводу,
0-24
сата.
Пензионе44-88. (299830)
063/897-55-04
ве, итд. Возачка дозвола.
рима екстра попуст. Дола(1/295685)
ЕЛЕКТРО СЕРВИС: климе,
зим одмах. 013/348-139,
062/889-81-28
монтаћа, сервис, бела тех063/811-74-89, Јовичин.
ника, фрижидери, ТА пећи, РАДИМО све физичке по(299974)
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купатибојлери, инсталације, таслове, рушења кућа, зидова,
ла, 600 евра, са материјабле. 060/521-93-40.
обарање стабала и остало.
лом, брзо и професионал(299837)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
064/122-69-78. (300008)
но. 065/210-61-98.
услуге. 065/210-61-98.
РАДИМ све физичке поВОДОИНСТАЛАТЕР: сер(300079)
(300079)
слове, чистим подруме, шу- вис, замена батерија, бојпе, наш превоз. 064/144лера, одгушења, нова купа- РОЈАЛ МГ: уградња/поРАЗНО
правке; ролетне, комарни37-65. (299891)
тила. 013/377-930,
ци, венецијанери, све заве062/144-064. (300015)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградсе, тенде, хармо-врата, ро- ИЗГУБЉЕН патуљасти
ња, одржавање воде, кана- ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
ло-заштита. 063/816-20-98 пинч, црн, краткорепи.
лизације, кабине, славина,
услуге: поправке, замена,
(300053)
064/047-58-20. (299790)
бојлера, котлића. 063/836- одгушења, адаптације, но84-76. (299906)
ва купатила, повољно.
062/832-09-81. (300015)
Потребне раднице за рад у новом
ЕЛЕКТРОСЕРВИС: климе,
локалу у Улици Ослобођења
монтаћа,с ервис, бела тех- ДРВОСЕЧА, исећи ће моника, ТА пећи, индикатори, торном тестером свако дрЋевабџиница „Хало Лесковац”
бојлери, инсталације.
во које смета. 063/369-846.
Тел. 064/422-02-03
(2/299242)
060/521-93-40. (299957)
(300058)

Петак, 15. јануар 2021.

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о 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 процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција и промена намене објекта 01 (објекат
осталих индустријских делатности) у складиште
готовог производа минералног ђубрива, на локацији Првомајска бр. 10 у Панчеву, на парцели број
6622/19 КО Панчево.
Носилац пројекта је д.о.о. ПРОМИСТ, Улица Привредникова бр. 6, Нови Сад.
Решење о неприступању изради Студије о процени утицаја на животну средину за предметни
пројекат може се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.

ОГЛАСИ
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ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

TRAŽI

С тугом и великим болом растајемо се од наше сестре, тетке, заове и баке

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

НАДЕ ШКРБИЋ

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

рођ. Савић
Не верујемо.
Чуваћемо од заборава твој осмех, твој глас, твоју ведрину и љубав
коју си нам пружала,.

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

Браћа СТАНКО и ТОМА и сестра ДУШКА са породицама

raspisuje konkurs za mašinske tehničare

(103/199889)

– Tehničar pripreme
– Tehničar kontrole

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

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

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања обавештења.

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

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

(222/300011)

TERMOMONTELEKTRO DOO

Opis posla:
• Operater u proizvodnom pogonu na liniji za proizvodnju stakla (rezanje, bušenje, brušenje, kaljenje, izrada termo stakla i emajliranje)

BAVANIŠTANSKI PUT 247 PANČEVO
Potrebni radnici sa iskustvom, više izvršilaca:

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

– ZAVARIVAČI (autogeno zavarivanje)

Profil kandidata:

– MONTERI CENTRALNOG GREJANJA

• Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, ali nije uslov

– MONTERI OPREME ZA KLIMATIZACIJU I VENTILACIJU

• Odgovornost i savesnost u radu i

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

• Da kandidat nije osuđivan niti pod istragom

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

РАЗНО

ОБАВЕШТЕЊЕ

• Puno radno vreme od 8h
• Redovna zarada.
• Obezbeđen prevoz
Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog
angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti elektronskim putem na
mejl office@savabien.co.rs

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта Индустрија скроба Јабука д.о.о.
Панчево, Улица Скробара Трг Маршала Тита бр. 65
из Панчева, поднео је захтев за одлучивање о потреби 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 заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39), на телефон 021/487-46-90 или на упит на адресу
olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ЈАГИ

Почивај у миру са
својим најмилијима.

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

Последњи поздрав

АКО си нежна, романтична
јави се да поделимо љубав
и леп живот. 064/437-6359. (299797)
МУШКАРАЦ, 63 године,
ситуиран, у пензији, Жели
познанство са Женом 55 60 година. Мића, 063/14222-37 (СМС)
ЖЕЛИМ упознати удате девојке, даме, разведене и
друге нека се јаве дечку на
број, имам и Вибер,
065/580-60-11, 065/58060-11 (СМС)
НЕСТАО пас у Војловици,
25. децембра 2020 у Добровољачкокј улици. Мужјак браон боје, њушке и
очију. Мешанац-јазавичар.
Одазива се на „идиот”. Налазачу следи награда. Тел.
064/129-45-43. (299826)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјано обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(300018)
БЕСПЛАТНО становање, уз
надокнаду за бригу о старијој особи. 064/372-94-71.
(300080)

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

о увођењу у војну евиденцију
регрута рођених 2003. године
и старијих годишта у 2021. години
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 15. ЗАКОНА О ВОЈНОЈ, РАДНОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОБАВЕЗИ (Сл. Гласник
Републике Србије бр. 88/09, 95/10 и 36/18) И ЧЛАНА 4. СТАВ 3. УРЕДБЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ИЗВРШАВАЊА ВОЈНЕ, РАДНЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ
ОБАВЕЗЕ (Сл. Гласник РС бр.100/11), ПОЗИВАМО СВА ЛИЦА МУШКОГ ПОЛА, ДРЖАВЉАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РОЂЕНА 2003. ГОДИНЕ И
СТАРИЈИХ ГОДИШТА (РОЂЕНИ 1991 – 2002)
КОЈИ ИЗ ОДРЕЂЕНИХ РАЗЛОГА НИСУ УВЕДЕНИ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ, ДА СЕ ЈАВЕ У ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПАНЧЕВО, УЛИЦА МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БРОЈ 1, ЧЕТВРТИ СПРАТ, СОБА
БРОЈ 10, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ.
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ВРШИЋЕ СЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ВРЕМЕНУ ОД 09,00 до
15,00 ЧАСОВА У ПЕРИОДУ ОД 18.01.2021.ГОДИНЕ 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 ИДЕНТИТЕТ, А У ИНОСТРАНСТВУ – ВАЖЕЋУ ПУТНУ
ИСПРАВУ.
РЕГРУТИ КОЈИ БОРАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ДУЖНИ СУ ДА СЕ, РАДИ УВОЂЕЊА У ВОЈНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ, ЈАВЕ НАДЛЕЖНОМ ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНОМ ПРЕДСТАВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
НАЧЕЛНИК
потпуковник
Дејан Здравковић

НАДИ
ШКРБИЋ
1952–2020.

Твоји РОСИЋИ:
МИРКО, ЗОРИЦА,
ВЕРАН и УКИ

последњи поздрав
од НАНУШЕВСКЕ
ЗОРИЦЕ,
генерација 52

(165/29947)

(121/299909)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

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 робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића 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 Ослобођења 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 Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.
Рок за достављање понуда је 8 дана
објављивања Конкурса.

од дана

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

Петак, 15. јануар 2021.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 15. ДО 28. ЈАНУАРА 2021.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА БУБРЕГА: уреа + креатинин +
Цена: 350 динара
мокраћна киселина
ПАКЕТ 4

•
•
•

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

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
3. јануара 2021. године преминула је наша вољена

4. јануара 2021. упокојила се наша вољена

С љубављу и захвалношћу се опраштамо од нашег вољеног
супруга, оца, деде и прадеде

ЗАГОРКА ЗЛАТКОВИЋ
9. VIII 1936 – 3. I 2021.

ЕВА АТАНАЦКОВИЋ

Никада нећемо заборавити љубав, доброту и
племенитост коју си нам пружила.

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 наша племенита и храбра мајка, бака и прабака.

Твој син ПРЕДРАГ и ћерке СЛОБОДАНКА,
ВЕСНА и НАДА
(292/300101)

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

Ожалошћени: син АЛЕКСАНДАР,
ћерка МИРЈАНА и унуци са породицама
(86/299869)

7. јануара напустио нас је наш

од породице, родбине, пријатеља и комшија

ЗАГОРКА
ЗЛАТКОВИЋ

ЗАГОРКА
ЗЛАТКОВИЋ

У нашим срцима увек
си била и заувек ћеш
остати.

Мама, твој лик, вера,
снага, доброта биће
вечни пратиоици наших живота.
Ћерка СЛОБОДАНКА,
зет МИЛАН, унуке
КАТАРИНА и МАРИЈА
са породицом

(256/300055)

Последњи поздрав
нашој драгој сестри

Последњи поздрав драгом течи

ДУШАН РАДОСАВЉЕВИЋ
1941–2021.

Девер НИКОЛА,
јетрва МИЛАНКА и
НЕНАД са породицом
(293/300101

(294/300101)

Бато, нашао си свој мир...
Последњи поздрав.
Сестра ЈАДРАНКА, зет ДУШАН,
сестрићи ДЕЈАН и ДАМИР са породицама
(176/299961)

БОГОЉУБУ МИЛОШЕВИЋУ
Последњи поздрав

МАРИ
БОЖИЋ

Породица РАДОЈКОВИЋ

од сестре РУЖИЦЕ
и сестре ЈЕЛИЦЕ
са породицом

(257/300056)

(128/299916)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ ЗДРАВКОВИЋУ

ЗАГОРКА
ЗЛАТКОВИЋ

ЗАГОРКА
ЗЛАТКОВИЋ

Хвала ти за сву доброту
коју си нам пружила, за
племенитост и пожртвованост.
Твоја НАДА,
МОМЧИЛО, МИЛАН
и СЛАЂАНА
са породицом

Мама, празнина која
је остала у мом срцу
за тобом не може нико испунити.
Воли те твоја ћерка
ВЕСНА

(295/300101)

(296/300101)

Стрина, нека те анђели чувају

од супруге СЛАВИЦЕ, сина БОБАНА,
снахе ИВАНЕ, унуке СОЊЕ и МИЛОША

Последњи поздрав

(273/300067)

ЈАСМИНИ БАША
Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав
вољеном деди

1972–2020.
Мама, син и брат

ДЕЈАНУ
БРКИЋУ

(66/299844)

Последњи поздрав
мами

СЛОБИ

ЏАЈИ

од породице
СТОЈАКОВ

од унука МАРКА
са породицом

(274/300072)

(275/300072)

(297/300101)

Последњи поздрав
драгом куму

Брат НЕНАД, снајка
ТАМАРА и стрина БУБА
(313/300122)

Последњи поздрав

ЈАСМИНА БАША
Драга Јасмина, све си оставила и отишла на пут
без повратка. Тамо те чекају анђели да те пригрле и да ти пруже мир и спокој.
Почивај у миру и нека ти је лака земља.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ
ПРОДАВЦЕ НОВИНА

СНЕЖА
са породицом
из Лас Вегаса

Данас се невољно, прерано и с великом тугом
растајемо од тебе.

ЕВИ
ЈАНИШ
1944–2020.

Тетка ВЕРОНА са породицом

од сина ШТЕФАНА
са породицом

(172/299956)

(206/299996)

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

СТЕВАНУ
ГОДОЧЕВУ
ДЕЈАНУ
БРКИЋУ
од кумова СТЕВЕ
и МИРЕ ПАСЕР
са породицом
(252/300045)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
ДЕЈАН ПИВАШЕВИЋ
са породицом
(314/300122)

Петак, 15. јануар 2021.

8. јануара 2021, у један сат после поноћи, отишао је на
неко боље место наш вољени
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2. јануара, након краће и тешке болести,
напустила нас је наша вољена мајка, бака
и свекрва

Најбољем тати на свету

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
1948–2021.
Сахрана је обављена 12. јануара 2021. године, на Новом гробљу, у Панчеву.

РАДМАН ЂОРЂЕВИЋ

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

ЉУБИЦА МИТКОВИЋ

1947–2020.

(144/299930)

Волим те, недостајеш ми много.
Вечно у срцима твојих најмилијих.

Драги мој тата...

Твоја ћерка МИЛОМИРКА са зетом МИЛОШЕМ
и унуцима ЛАРИСОМ и ЛУКОМ

Синови СТЕВА и ЗОРАН са породицама

(181/299971)

Последњи поздрав
пријатељу

(109/299894)

Последњи поздрав вољеној тетки

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА
1948–2021.
Када затворим очи видим те, када отворим очи недостајеш 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)

ЉУБИЦИ МИТКОВИЋ
РАШИ

од ВЛАДЕ

МИЛЕ ЈОВАНОВИЋ

(112/299898)

Никада те нећемо заборавити.

Најдражи мој тата
од БАЛЕТА
и МАРКА

Волеће те заувек твој син ДАЛИБОР
и ћерка СЛАВИЦА са породицама

(182/299971)

(11/299793)

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

РАДЕНКО КОВАЧЕВИЋ
1924–2021.

СРЕТКО ЗЕЉКОВИЋ ЗЕЉА

Твој син ЗЛАТКО и снаја ВЕСНА са породицом

1948–2021.

(123/1299912)

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 драгом тати, тасту, деди и прадеди

МИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ

МИЛЕ ЈОВАНОВИЋ

1955–2020.
Последњи поздрав нашем великану

Сахрана је обављена
1. јануара 2020, на
Новом гробљу у Панчеву.
Знао си колико те волимо, ал’ никад нећеш знати колико
нам недостајеш.

Последњи поздрав вољеном супругу
од супруге СНЕЖЕ

РАДЕНКУ КОВАЧЕВИЋУ
1924–2021.
(12/299793)

Никада те неће заборавити твоја ћерка ВЕРА са породицом
(124/299912)

Последњи поздрав драгом тасту, деди и прадеди

Последњи поздрав

Твоји најмилији
(6/2909782)

СРЕТКУ ЗЕЉКОВИЋУ ЗЕЉИ
1948–2021.
Поштованој

РАДЕНКУ КОВАЧЕВИЋУ

МИЛЕТУ

1924–2021.

Ветерани ФК „Динамо” Панчево
од породице ДОБРОСАВЉЕВИЋ

од НИКОЛЕ, БИЉЕ и ЦОЛЕТА

(203/299992)

(125/299912)

(199/299987)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

МИЛКИ
НИНКОВИЋ
ЗЕЉКОВИЋ СРЕТО ЗЕЉИ

НИКОЛА БОГИЋ
1938–2021.
Банатски Брестовац

Заувек ћеш бити у
нашм срцима.

од ВУЛИН НИКОЛЕ и породице

Твоји најмилији

(208/299998)

(104/299890)

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

МИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ
Почивај у миру, нека
ти је вечна слава.

СТАНИМИРУ
ДИМИТРИЈЕВИЋУ
чика СТАНКУ

Колеге фабрике VCM
ХИП-Петрохемија

од МОМИРА
ПЕТРОВИЋА МОШЕ

(93/299879)

(94/299880)

Последњи поздрав брату Николи од сестре
МИРЕ и брата ВАСЕ са породицама
МИТРОВИЋ и ТАЈДИЋ
(276/300074)
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Последњи поздрав драгој дугогодишњој пријатељици

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драга наша

Последњи поздрав драгој куми

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ
НЕНИ КЕРИЋ

од породице ПАЛОЦИ

Знала си колико те волимо. Била си племените душе и остале су
многе успомене које не бледе.

Не можемо да се опростимо од тебе.

Јако је мало речи, а превише туге у нашем срцу. Хвала ти на подршци коју си несебично пружала, а твој ведри дух увек ће остати
у нашим мислима.

Заувек ће остати у нашим срцима наше
нераскидиво кумство, твој мио лик и племенитост.

Почивај у миру.
Тугују: ТРАВИЦА МИЛОШ и МАРА

Твоји кумови: МАРИЈА, МИЛЕВА
и АЛЕКСАНДАР БРЕЂАН

(322/ф)

(179/299960)

(300/300102)

Последњи поздрав драгом зету, паши, течи и
буви

Не можемо да ти кажемо збогом.

Са тугом и поштовањем се опраштамо
од наше драге куме

Последњи поздрав

ГОРАНУ ЧОБАНИНУ

РАДОВАНКЕ ПЕРОВИЋ

Остаћеш незабораван.

РАДОВАНКИ

Ташта, сваја, паша, САНДРА и БУВАЦ
(244/300037)

Последњи поздрав

Твој ведри лик остаће заувек у нашим
срцима.

Последњи поздрав
драгој сестричини и
теки

од колектива DOO „Elektrostar”-a
Породица МОРИШАН
(299/ф)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав нашој драгој

СТЕВАНУ
БАБИНУ
1961–2021.

РАДОВАНКИ
ПЕРОВИЋ

од супруге
СВЕТЛАНЕ
и сина НИКОЛЕ

од МИРЕ, РАДЕТА,
ЈЕЛЕНЕ и ОЛИВЕРЕ
са породицама

(67/299845)

(202/299991)

(180/299907)

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

РАДОВАНКИ
ПЕРОВИЋ

Памтићемо Вас као племениту особу великог
срца.
БЕРНАРД, РОБЕРТ и МИЛИЦА

Породица
ЖИВКОВИЋ

(310/300119)

(285/300088)

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

пословној и драгој сарадници
Последњи поздрав

Последњи поздрав

DOO „Pavle” Панчево

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

(195/Ф)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав од НАДЕ и ЈОВАНА
(317/300124)

РАДОВАНКИ
ПЕРОВИЋ
Остаћеш нам у сећању.

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ
Последњи поздрав Stiv Impex Trade d. o. o.
(281/300083)

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ
Наша улица више није иста.
Недостаје јој ваша бескрајна ширина.
Част нам је била познавати Вас.

ЛЕНКА, БИЉАНА
и БЕБА

Породице: ПРОТИЋ, ИВАНОВИЋ
и ЂУКАНОВИЋ

(197/199984)

(289/300093)

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

РАДОВАНКИ
ПЕРОВИЋ

РАДОВАНКИ
ПЕРОВИЋ

ЖИВКО
САМАРЏИЈА
са породицом

од ДРАГИЦЕ
РАКОВИЋ
са породицом.

(214/и)

(215/и)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јануар 2021.
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На Божић 2021. године преселила се ненадано у вечност наша драга мајка, свекрва, бака и
супруга

Последњи поздрав најбољој сестри на свету

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

РАДОВАНКА А. ПЕРОВИЋ

1954–2021.

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 немилосрдно 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 поштовани и цењени службеник Привредне банке у Панчеву. Две и по деценије своје знање уложила је као шеф одељења у Војвођанској банци у Београду, затим као директор Војвођанске банке у Панчеву, директор Делта банке у Панчеву и директор Интеза банке у Панчеву.

Сестра ЂУРЂЕВКА са породицом

(155/299940)

Њена личност била је саткана од сплета најлепших људских врлина. Била је човек благе нарави, искрене добронамерности и способности да свакога разуме и свакоме помогне. Имала је
ретку посвећеност породици целим бићем. Са огромном жељом и радошћу дочекала је женидбу 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.

С бескрајном тугом опраштамо се од наше драге пријатељице.
Отишла је прерано и изненада

Сахрањена је у кругу најуже породице на Католичком гробљу у Панчеву. Поносни на њене људске 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)

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима драга

Најискреније саучествујемо у болу целе њене породице.

Последњи поздрав драгој Радованки

БРАНКА и МИРКО ДЕЈИЋ
(241/300032)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДОВАНКА
Кумић НОВАК, ЛЕНА, ЛУКА,
МИРЈАНА и СРЂАН

РАДОВАНКИ
ПЕРОВИЋ
Какво ти је име таква
си и била.

РАДОВАНКИ

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ
Заувек ћете остати у најлепшем сећању.
МАЈА БОДЛОВИЋ са породицом
(136/299921)

(220/300009)

Са посебним поштовањем

Последњи поздрав нашој драгој

Породица КОВИЋ
(245/300038)

од породице ДИМИЋ

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ
Породица БАСАРИЋ

(170/299953)

Изненада нас је напустила наша драга

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ

РАДОВАНКА
ПЕРОВИЋ

Хвала за све!
Заувек са нама.

(225/300014)

Последњи поздрав драгој
СРЂАН и РАДА
(269/300066)

Најдража наша,
заувек у срцу и успоменама.

РАДОВАНКА ПЕРОВИЋ

Последњи поздрав

ЉИЉА БУЛАТОВИЋ
са породицом
(255/и)

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ
После дружења дугог цео живот, остајеш у нашим мислима.
Твоји БЕРГИНЦИ
(230/300021)

РАДОВАНКИ ПЕРОВИЋ
БЛАГАЈНА

013/300-830

Почивај у миру.

од породице СЛОВИЋ
Породица РАКИЋ
(187/199977)

(321/300132)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
После кратке и тешке болести преминула је у 72. години, 12. јануара

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 8. јануара 2021, у 79. години
преминуо наш вољени отац и дека

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)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашој скромној и ненаметљивој колегиници

ВИДИ
ТРИЧКОВИЋ

ВУКИЦИ ГАЈИНОВ

Заувек ћеш живети у нашим срцима и сећању.

Драгој сестри од сестре ЗЛАТЕ са породицом

1953–2021.

(279/300081)

Твоји: НЕНАД и НАТАША са породицама

Последњи поздрав мајци Веселки

од колектива
Техничке школе
„23. мај”

(238/300029)

(319/300129)

Последњи поздрав вољеном зету и течи

ВЕСЕЛКА ИВАНОВСКА

Последњи поздрав
драгој пријатељици
и колегиници

од сина СТОЈМЕНА и снаје ВИДЕ
(190/199979)

ВИДОСАВИ
ТРИЧКОВИЋ
ВИДИ

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ
од породице СТАНОЈЕВСКИ

Последњи поздрав од породице ПРЕРАДОВИЋ

(234/300204)

(129/299197)

ВЕСЕЛКА ИВАНОВСКИ ЦУЛЕ

Последњи поздрав брату

Волимо те. Увек ћемо те волети. Била си наш
ослонац.
Твоји: МАРИНА, ЈОВАН, МИЛА и ДУШАН
(189/199979)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ

(250/300043)

Последњи поздрав
драгој колегиници

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ
од сестре РУЖЕ и породице ПЛАТИША

ЉУБИЦА и ИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ

Последњи поздрав од ЦЕЦЕ и ЈАСНЕ

(258/300057)

(130/299130)

Последњи поздрав пријатељу

ВЕСЕЛКА ИВАНОВСКИ ЦУЛЕ
Волимо те. Увек ћемо те волети, била си нам ослонац.
Твоји: МИРОСЛАВА, ВЛАДА, ЈОВАНА и МОМЧИЛО

ВИДИ
ТРИЧКОВИЋ
психологу

(192/299979)

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ
ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ
од породице ПРЕРАДОВИЋ

Последњи поздрав
СВЕТЛАНА
ТИСИНОВИЋ

Последњи поздрав од особља ресторана
„Ветрењача”
(131/299917)

(232/300024)

(223/300012)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

ВЕСЕЛКИ ИВАНОВСКИ

ЂОРЂИ ЏАМТОСКИ
од породице ГРБИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(233/30024)

(196/ф)

ВЕСЕЛКА
ИВАНОВСКА

ЗАГИ
ВЕСКОВИЋ

Последњи поздрав
од ЂОКЕ и ЉУБИЦЕ
са децом

Драга кумо почивај у
миру.
Кумови:
ДУЊА и МИЈА

(191/299979)

(175/299960)

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

Петак, 15. јануар 2021.

Последњи поздрав
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Најбољем тати и деди на свету

Последњи поздрав

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ

НЕШИ

1958–2020.
Другови и другарице из 106-е генерације Гимназије
(7/299783)

Поносни смо што смо те имали.
од СИНИШЕ, САШКЕ
и Coffe shop тима

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав драгом куму

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: ИВАНА, ТЕОДОРА и НЕНАД
(69/299847)

(239/300030)

На свој вечни пут отишао је наш драги пријатељ

НЕШИ

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ
НЕБОЈША ОСТОЈИЋ
Последњи поздрав Неши од стрине РАДЕ
са породицом

од ВЕСНЕ, КРЦЕ, НЕВЕНЕ и НАТАЛИЈЕ

(108/299893)

С неизмерном тугом
РАДЕ и БОКА
ОГРИЗОВИЋ

НЕША ОСТОЈИЋ

(30/299812)

(97/299884)

Ушао је у наше животе, оставио осмех и лепршав траг и завек ће остати вољен и посебно драг.

Последњи поздрав мајци и ташти

Његови КРЧАДИНЦИ: ДУЦА, ПЕРА и МАЈА
(68/299846)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ
Последњи поздрав нашем драгом Неши од тетке
ЂУЈЕ и тече СТАНИСЛАВА
(105/299893)

ГОРИЦИ СТАНОЕВСКИ
НЕБОЈША ОСТОЈИЋ

1940–2021.
од ћерке ВЕРЕ и зета БОШКА

Последњи поздрав Неши од брата ДРАГАНА са
породицом

(219/300007)

(107/299893)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ

Последњи поздрав нашој Гоги

Последњи поздрав нашем драгом Неши од тетке
ДРАГИЦЕ и сестре ВАЛЕНТИНЕ
(106/299893)

НЕБОЈША ОСТОЈИЋ
Последњи поздрав

Четрдесет пет година познанства и другарства драги
друже.
Последњи поздрав од НИКИЦЕ и ЉИЉЕ, МИЊЕ,
ДАНИЦЕ и тетка МИЛЕ
(90/199875)

ГОРИЦА СТАНОЕВСКИ
Последњи поздрав

1940–2021.
од БИЉЕ, БОЈАНЕ и МИЛИЦЕ са породицама
(218/300007)

Остајемо вечно тужни без
нашег школског друга

НЕБОЈШИ

Последњи поздрав мајци

Са љубављу и поштовањем
ВЕСНА, СТЕФАН и НЕМАЊА
(185/199973)

Брате, краљу

ДРАГИШЕ
КИПРИЈАНОВИЋА
КИПРИЈЕ

(87/1299871

1958–2020.
Нека те анђели чувају.
(91/199877)

Породица КРЧАДИНАЦ

Последњи поздрав нашем комшији

ГОРИЦИ СТАНОЕВСКИ
1940–2021.

НЕБОЈША

1942–2021.
Генерација Техничке
школе М 41 (1957/1961))

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ

НЕШИ

Син ЈОВИЦА са породицом

Хвала ти на предивних седамнаест година.
Брат СИЋА

од станара зграде у Браће Јовановић бр. 40

(312/300121)

(10/299791)

(92/299878)
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С тугом обавештавамо све пријатеље и познанике да је 5. јануара 2021. преминуо наш драги
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С тугом обавештавамо да је 30. децембра 2020. преминуо, у
84. години, наш вољени

2. јануара 2020. престало је да куца срце наше
мајке

СТОЈКЕ ПЕШИЋ

СТАНИМИР МАРЈАНОВИЋ
ЦАНЕ

Хвала свима који су дошли да је испратимо на
вечни починак.
Ожалошћени синови СЛОБОДАН и МИЛАН
ПЕШИЋ са породицама

1956–2021.
Сахрана је обављена 8. јануара на Католичом
гробљу, у кругу породице.
Ожалошћени: браћа МИЛАН, АЛЕКСАНДАР са
породицом, ДУШАН, снаја ДРАГИЦА, братаница БРАНИСЛАВА са породицом и остала родбина и пријатељи
(171/299954)

Последњи поздрав

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ

(51/299831)

1937–2020.
Драга бакице

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

Живећеш вечно у мом срцу.
Твој унук БОЈАН ПЕШИЋ
(52/299831)

(43/299822)

ДРАГОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ

Последњи поздрав

1944–2020.

Последњи поздрав мајци и свекрви

Последњи поздрав
драгом пријатељу и
комшији

од сина АЛЕКСАНДРА и снаје НЕГИЦЕ
(48/299829

Последњи поздрав

СТОЈКИ ПЕШИЋ
ДРАГУТИНУ
ВЕЉКОВИЋУ
деда ГОСИ
1944–2020.
од унука МАРКА са породицом
(49/299829)

Последњи поздрав

од брата БОРИСА,
ЦАЦЕ, ТАЊЕ,
ВАЊЕ и ИВАНА
са породицама
(82/1299865)

ГУТИ

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

ДРАГУТИНУ
ВЕЉКОВИЋУ
од породице
БУЛОВАН

Драга баба, хвала ти за све
последњи поздрав од
породице ТРНАВАЦ
(110/299895)

(18/199801)

Чувамо те од заборава

Живећеш са нама.
Унук ДАЛИБОР, МИЛАНА, НИНА
и СТАША ПЕШИЋ
(54/299831)

ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ ГУТА

деда ГОСИ
1944–2020.
од унука МИЛОША
(50/299829)

ЉУБИНКО
НЕДЕЉКОВ

Отишао је мој једини и рођени брат

Никада нећемо заборавити твоју племенитост и
доброту.
Породица ЂУРЂЕВАЦ
(95/299881)

21. II 1960 – 7. I 2021.
Последњи поздрав драгом пријатељу

Мајка ЈЕЛИЦА, супруга
ЕВИЦА и ћерка НЕНА

Последњи поздрав драгом комшији

Почивај у миру анђеле
наш

МИЛАН ОБРЕНОВ

(140/299931)

ДРАГОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ ГОСИ

из Омољице
16. V 1964 – 9. I 2021.

ДРАГУТИНУ ВЕЉКОВИЋУ

Заувек ћу те се сећати са поштовањем.
МИЛУН МАРКОВИЋ са породицом

од станара у Стефана Стратимировића 2

Твоја сека ВЕРА, зет и ЦИЦА са својом породицом

(21/299804)

(156/199941)

(73/299854)

Тата...

ЉУБИНКО
НЕДЕЉКОВ

Дачо мој, ја могу и морам, за мене није важно...
Али како си, бре, могао маму да растужиш оволико...

Последњи поздрав тати,
деди и тасту

Последњи поздрав

Последњи поздрав
свом куму

21. II 1960 – 7. I 2021.

ЉУБИНКО НЕДЕЉКОВ

Туга у срцу заувек
остаје. Вољени никад
не умиру, у нама ће
живети заувек.

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)

Сестра МИРА,
сестричине
ОЛИВЕРА и ИВАНА,
сестрић ВЛАДА
и зет ЂУРИЦА
(141/299931)

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

ЉУБИНКУ
НЕДЕЉКОВУ
21. II 1960 – 7. I 2021.

МИЛАНУ
ОБРЕНОВУ
из Омољице

Вољени никад не умиру.
Ћерка СУЗАНА,
зет ДАМИР
и унук МИХАЈЛО

од комшија
ЦРЕПАЈАЦ, БАБИН
и ЛАЗОВИЋ

од кума МИЛАНА
са породицом

(139/299931)

(142/299931)

(157/199942)

МИЛАН
ОБРЕНОВ
из Омољице
Последњи поздрав
комшији Милету од
БАТЕ са породицом
(158/299942)

Петак, 15. јануар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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8. јануара 2021. године, напустила нас је наша
драга снаха, јетрва, шурњаја, стрина, ујна и
баба

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

МИЛЕНКА ПЕРОВИЋ

Хвала ти на свему што си нам пружио и бринуо у животу.
Био си величина и громада у свему!

1946–2021.
из Старчева

Син МИКАИЛО и снаја ЈАСМИНА

Последњи поздрав најбољем супругу и
оцу

(75/299857)

Успомену на твоју љубав, племенитост
и доброту чуваће породице: ПЕРОВИЋ,
АНЂЕЛКОВИЋ, ЈОВОВИЋ, МАРКОВИЋ,
ГЛИШИЋ, МИТРОВИЋ, ШАЈИЋ и БАН

Последњи поздрав мом драгом деди

(177/199965)

Отишла си изненада без поздрава, оставила
празнину у нашим срцима.

МУСТАФИ ДУПЉАК

СПАСОЈУ ЧОЈБАШИЋУ

од супруге АЈШЕ и ћерки АНИТЕ,
АЛМЕ и СЕЛМЕ са породицама

од унука БОЛЕТА са породицом

(81/299864)

(76/299857)

МИЛЕНКА ПЕРОВИЋ
13. X 1946 – 8. I 2021.
Oжалошћен: син РАДОВАН, снаја БРАНКА и
унук ПРЕДРАГ

Последњи поздрав
нашем пријатељу

Последњи поздрав мом драгом деди

Последњи поздрав драгом другу, колеги и пријатељу

(263/300061)

Ако анђели ходају земљом била си једна од
њих. Почивај у миру
Божјем

Последњи поздрав

МУСТАФИ
ДУПЉАК

СПАСОЈУ ЧОЈБАШИЋУ
од унуке МАЈЕ са породицом

од породице
ЛЕБАНОВ

(77/299857)

(70/299848)

МИЛАНУ
ОБРЕНОВУ

МИЛЕНКА
ПЕРОВИЋ

ДУПЉАК
МУСТАФИ
МУЈИ
БОБАН, РАША,
ФИЋА и НЕША
(45/299824)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

13. X 1946 – 8. I 2021.
Твоји пријатељи: МИЛЕ,
МЕЛИТА и БОЈАН

од друга
ЈОСИМОВ ЈОВАНА

(264/300061)

(320/300120)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ БОШЊАК
од ћерке ДРАГИЦЕ, зета БОЖЕ и унука
ПРЕДРАГА и ИВАНА са породицама

СПАСОЈЕ ЧОЈБАШИЋ

(25/299809)

МУСТАФА
ДУПЉАК

Последњи поздрав мајци и баки

ЦВЕТКУ ИВАНОВИЋУ
1950–2021.
Од ћерке СЛАВИЦЕ са породицом

(283/300085)

Последњи поздрав куму
од кумова ТОШИЋА
(209/299999)

С тугом се опраштамо од нашег драгог

Преминуо је наш драги колега

РУЖИЦИ БОШЊАК
Од сина БОРИСЛАВА, снаје ЗОРИЦЕ
и унука ИГОРА
(26/299809)

Последњи поздрав мајки

Остаће лепа сећања на вредног, поштеног, дружељубивог и веселог човека.

Драги Момо, хвала ти на свему чему си ме научио, на дружењу, пријатељству и безрезервној
подршци.
Хвала ти што смо наше породице сјединили у
том пријатељству.

Колеге из ХИП „Развој и инжењеринга”

ИВАНА ВИШЊИЋ са породицом

(183/199972)

(184/299972)

(119/299907)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

КРАВЉАНАЦ МОМИРА

МОМИР КРАВЉАНАЦ

Последњи поздрав
од друге групе,
твоји другари ловци:
ЈОЦА, ХАРИ, РУС,
ИКА, ШЕЋО,
РАМИЗ, ЂУРА,
ШТРК, ПЕЛЕ,
ЈАСМИН, ИВАН
и ЗЕЛЕНИ

РУЖИЦИ БОШЊАК
од унука ПРЕДРАГА и ИВАНА са породицама
(27/299809)

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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Петак, 15. јануар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
2. јануара 2021. преминула је наша мајка, ташта, баба и прабаба

Обавештавамо пријатеље и родбину да је преминуо наш драги

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
ЗЛАТИБОР ТОДОРОВИЋ

3. IX 1953 – 2. I 2021.

16. I 1957 – 25. XII 2020.

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је наша драга супруга,
мајка и бака преминула после краће болести.

Породица ТОДОРОВИЋ

Њени најмилији: супруг РАДОМАН, синови НИКОЛА и МИЛИСАВ, снаје
КОРНЕЛИЈА и ЈЕЛЕНА, унуке ВАЛЕНТИНА, НАТАЛИЈА и ДОРОТЕЈА

(61/2199842)

(35/299815)

Последњи поздрав

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)

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

ЗЛАТИБОРУ
ТОДОРОВИЋУ
16. I 1957 – 25. XII 2020.

(36/299815)

од супруге ЗОРИЦЕ и ћерки
БОЈАНЕ и ЈЕЛЕНЕ

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

(63/299842)

Последњи поздрав

(301/300107)

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

СМИЉА
ЛЕКОВИЋ
Хвала ти за безусловну
љубав, инспирацију, пожртвованост, посвећеност
породици и пријатељима!!!
Почивају миру!

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.
Последњи поздрав мојој вољеној сестри Мири

Твој девер СПАСОЈЕ
и јетрва СЛАВИЦА
са породицом

Сестра БУЦА

(28/299811)

(32/299815)

МИЛКА АРБУТИНА
1936–2021.

ЗЛАТИБОРУ
ТОДОРОВИЋУ

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

16. I 1957 – 25. XII 2020.

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

од ћерке БОЈАНЕ, зета АЛЕКСАНДРА,
унука СТЕФАНА и МАТЕЈЕ
(62/299842)

СМИЉА
ЛЕКОВИЋ

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.

Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав
пријатељу

Последњи поздрав нашој вољеној Мири
од сестре ЉИЉАНЕ и сестрића МИЛОША
са породицом

Стрина да почиваш у
миру и да твоја душа
нађе вечни мир, а ми
ћемо те чувати од заборава.

(29/299811)

Последњи поздрав
брату

ЗЛАТИБОРУ

16. I 1957 – 25. XII 2020.

16. I 1957 – 25. XII 2020.

МАРИЦА
БОЖИЋ

СТЕФАН, ДАНИЛО
и ЛАЗАР ЛЕКОВИЋ

(33/299815)

ЗЛАТИБОРУ

Драгој и поштованој
тетка Милки последњи
поздрав

МИЛКА
АРБУТИНА

рођ. Мерча

1936–2021.

Последњи поздрав
вољеној мами.

Остаће нам свима у лепом сећању.
МИОДРАГ ФРАНЧЕВ

АДЕЛА и МИРЕЛА

(243/300035)

(302/300109)

Нашој драгој
Пријатељ КРСТА и
прија ВЕРИЦА

ДЕЈАН и ОЛГА

(64/199843)

(65/299843)

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

МИЛОРАДУ
МИЛОШЕВИЋУ
МИЋИ
од брата МОМЧИЛА
МОШЕ, снаје МАРИЈЕ
и синовца САШЕ
(323/300133)

СМИЉА ЛЕКОВИЋ
3. IX 1953 – 2. I 2021.
Последњи поздрав нашој драгој Мири
од сестре ВЕСНЕ, сестрића НЕМАЊЕ
и зета БОГДАНА
(34/199815)

МИРИ ЛЕКОВИЋ
збогом... и хвала на дивном дружењу.
Породице ЂИНОВИЋ и БОЖИЋ

(88/299873)

Петак, 15. јануар 2021.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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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)

Наша драга

Последњи поздрав Травица Николи

нашем МИЋИ
Твој унук ЗОРАН са породицом
(193/199980)

После кратке и тешке болести преминула је наша

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 празнину.
Твоја кћерка ОЛИВЕРА,
унука МИНА и зет МИЛАН
(324/и)

Последњи поздрав
драгом тати, тасту и
деди

ЉИЉАНА СТОЈАНОВИЋ
12. III 1955 – 29. XII 2020.

СТАНИЈАНКА
ЂОРЂЕВИЋ
ЦАЛЕ

СТАНИЈАНКА
ЂОРЂЕВИЋ
ЦАЛЕ

Тишину твог мира
пратиће наша љубав
и сећање.

Љубав не умире. Поносни смо јер си била наша мајка, свекрва и бака.

Твоји: син ДРАГАН,
унука ИВАНА, зет
ВАЊА и праунук
МИХАЈЛО

Твоји: син АЦА,
снајка СЕКА
и унук АЛЕКСА

(101/299888)

(102/299888)

Вољена наша баба

Најлепшој мами и баки на свету,
последњи поздрав од твоје ћерке АЛЕКСАНДРЕ
и унука ВУКА

Тугом и жалошћу обавештавамо родбину
и пријатеље да нас је 4. јануара 2021. напустила наша вољена

АНКА ЛАЛИЋ
1940–2021.
Оставила си траг који се не брише и доброту која се памти. Хвала ти за сву љубав,
пажњу и подршку коју си нам пружила.
Вечно захвални.
САША са породицом
(287/ф)

Последњи поздрав најдражој баки

Последњи поздрав нашој драгој комшиници

СТАНИЈАНКИ
ЂОРЂЕВИЋ

АНКА (рођ. Савић) ЛАЛИЋ

(89/299874)

СЛОБОДАНУ
ЗДРАВКОВИЋУ

Последњи поздрав драгом

од ћерке ЗОРИЦЕ,
зета СЛАВИШЕ,
унука ЧЕДОМИРА
и унуке ЈЕЛЕНЕ.

ЖАРКУ ВОЈКИ
од породице ЖУРЖУЛ
(2/299771)

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
(304/300113)

ЦАЛЕ
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: унука ДРАГАНА,
зет НЕБОЈША
и праунуци ВИКТОР,
ФИЛИП и СТЕФАН
(100/299888)

1940–2021.

Утехе нема, заборав не
постоји!
Заувек у нашим срцима.
Твоја унука СОЊА
а породицом
(111/299896)

ПЕЂА и СНЕЖАНА са децом
(286/ф)
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Петак, 15. јануар 2021.

12. јануара 2021. напустила нас је наша
драга мама и бака

БРАНИСЛАВА ЛАЛИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

9. јануара 2021. напустио нас је наш драги

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ

1942–2021.
Живећеш увек у нашим срцима.

Сахрана је обављена 12. јануара 2021. на Старом православном
гробљу.

Почивај у миру.

С поштовањем и љубављу чуваћемо га од заборава.

СНЕШКА, ГОГА, НЕНА и МИЛАН

Нашој драгој Љиљи
последњи поздрав

БРАНКИ
ЛАЛИЋ

(149/299934)

Почивај у миру.

(150/299935)

Отишао је наш драги кум

Последњи поздрав нашем

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ВЛАДА

ЉИЉАНА
МИЛОШЕВ

Породица
ЖУЈОВИЋ

Свастика ОЛГА и СТЕВО

Супруга СНЕЖАНА и син АЛЕКСАНДАР са породицом

(278/300076)

Последњи поздрав

С тугом и поштовањем чуваћемо успомену на њега.

Заувек ћемо памтити наша дружења и време
проведено заједно.

ТОДОРОВ ВЛАДИ

Кумови МИЋА и БОЈКА

Комшије ШАШИЋ
(311/300120)

(201/299990)

(277/300075)

од колега, технолога из Пекарске индустрије Панчево
Другу и великом пријатељу

Последњи поздрав нашој

БЕБЕ, ЈОВЕ, ЈАНИЈА, ГРАДИМИРА, ГОЦЕ Д.,
ГОЦЕ Т. и ДАРКА са породицама
(200/299990)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав

ВЛАДИ ТОДОРОВУ
последњи поздрав од СВЕТЛАНЕ и ГРАДИМИРА
са породицом

ЉИЉАНИ МИЛОШЕВ
1942–2020.

(169/299952)

Вољеној мајци и баки.
Преминула је 30. децембра и отишла у царство небеско да нађе свој мир, остављајући у нама велику бол.

Последњи поздрав пријатељу

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

Ожалошћени; њене ћерке СЛОБОДАНКА и МАЈА,
унук МИЛАН и снаја РУЖА

Заувек у срцима сестре МИРЕ и зета СВЕТЕ

(74/1299855)

(151/299935)

Знамо да си ту, јер свако од нас носи део душе
твоје

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЛАДИ

од комшија
из зграде
(249/300042)

Последњи поздрав
драгом комшији

ДОБРИНКА ЈАЛОВЧИЋ

ВЛАДИМИРУ
од пријатеља МИРКА и СВЕТЛАНЕ ПЕТРОВИЋ
са децом
(188/1299978)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

1952–2020.

Твој син ПЕТАР, снаја МИЛИЦА
и унука ПЕТРА

Наше пријатељство траје дуже од педесет година. Сећања остају, почивај у миру.

(162/29945)

(59/299838)

Последњи поздрав сестри

ВЛАДИ

Породица ЧАЛА

ВЛАДИМИРУ
ТОДОРОВУ

Последњи поздрав куму
Породица
КОЛУНЏИЋ
(173/199958)

ДОБРИНКИ ЈАЛОВЧИЋ
Брат САВА ВЕЉКОВИЋ са породицом
(58/299838)

1959–2021.
Сестра СЛАВИЦА
и МИЛАН
(291/300100)

ПОПУСТ

ВЛАДИ
од породице МАКСИМОВИЋ
(152/299937)

МАРИЈЕНКА
ЛИПОВАЧА

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

Последњи поздрав
сестри, заови и тетки
од брата ЗЛАТКА,
снаје ЕВКЕ, братичина КАТАРИНЕ
и МАРИНЕ
са породицама
(159/299943

Петак, 15. јануар 2021.
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Са великом тугом обавештавамо породицу и пријатеље да је
9. јануара 2021. преминуо наш вољени

Последњи поздрав нашем дивном колеги

ДРАГУТИН
МАНЧИЋ
1943–2021.
Последњи поздрав
од супруге ДУШАНКЕ,
сина ГОРАНА
и ћерке ОЛИВЕРЕ
са породицама

САВИ МИХАЈЛОВИЋУ ЦАЦИ

мр. арх САВА ЦАЦА МИХАЈЛОВИЋ
1944–2021.

(307/300118)

Последњи поздрав
деди

од ART ROYAL INŽENJERINGA

Испраћај за кремацију обавиће се у петак, 15. јануара 2021,
у 13 сати, на Новом гробљу у Београду.

(305/300114)

Ожалошћени: ћерке АНЕТА и ИВАНА, унуци АНДРЕЈ
и БОЖИДАР, зет ИВАН, породице МИХАЈЛОВИЋ,
МОЛДОВАН, ГАВЕЛА и ПРЊАТ

Последњи поздрав пријатељу

ДРАГУТИН
МАНЧИЋ

(260/300060)

од унуке ЈОВАНЕ и
зета АЛЕКСАНДРА

Наша вољени, једини и непоновљиви

(308/300118)

САВИ МИХАЈЛОВИЋУ ЦАЦИ

ТАТА

СЛАВЕ БОЈАЏИЈЕВСКИ

ДРАГУТИН
МАНЧИЋ

(306/300114)

Хвала ти што си нас научио да гледамо пут звезда.
Тамо ћемо те увек наћи.

Последњи поздрав
од пријатеља ИВАНА
и прије МАРКЕ
(309/300118)

Заувек те у срцу чувају
АНЕТА и ИВАНА

БЛАГАЈНА

013/300-830

(259/300060)

Отишао је заувек

Последњи поздрав

наш другар

САВА МИХАЈЛОВИЋ ЦАЦА
Била нам је част и задовољство са Вама сарађивати и са Вама се дружити.

САВА МИХАЈЛОВИЋ

НЕНАД, ГАБРИЈЕЛ и тим „Геовизије”

архитекта
1944–2021.

деда ЦАЦИ

(298/ф)

Напустио нас је

ЦАЦА

Дунав се улива у Тамиш из свих мора из свих
океана...

Збогом драги пријатељу и почивај у миру.
БИЉАНА и СТЕВАН ЂУРИЋ

Заувек твоји АНДРЕЈ и БОЖА

(315/300123)

(262/300060)

Његови: СТЕВА,
МИЛАН, БРАНКА,
КАТИЦА, МАРА,

САВА МИХАЈЛОВИЋ ЦАЦА

ДРАГИЦА, СРЛЕ,

Драги мој

ВЛАДА, МИЛЕ,

Последњи поздрав драгом колеги
Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево

МИША и БОЖА

(284/300086)

(251/300044)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашем

ЦАЦО

САВА МИХАЈЛОВИЋ

Брату, куму, колеги последњи поздрав
од ЈОВАНА и НАДЕ
(316/300124)

ЉУБИНИ ФИШЋА
1948–2020.
од синова САШЕ и СИНИШЕ, снајке ВЕРЕ, остале родбине и пријатеља
(71/299851)

Путују са анђелима и нека твоја душа нађе мир.
Хвала ти за све што си нам дао.
Биће тешко живети без тебе.

САЛЕТУ

МАРИЈА МИХАЈЛОВИЋ

Његова Синђелићева

(261/300060)

(80/199863)
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С великом тугом јављамо да је 30. децембра 2020. преминула
наша супруга, мама и бака

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој драгој ујни

ДРАГИ ТУБИЋ
1941–2020.

БАЛОГ АНТАЛУ ТОНИЈУ

Са поштовањем ЗВОНКО и ЖЕЉКО
са породицом

ДРАГА ТУБИЋ

(98/299887)

Рођ. Стојсављевић
1941–2020.

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

Отишла је наша другарица

(229/30020)

Последњи поздрав с неизмерном љубављу:
супруг АЛЕКСАНДАР, син ДРАГАН, ћерка СНЕЖАНА,
снаха АЛИЈА, зет ЉУБОМИР и унуци АНДРЕЈ и АНА

(290/30094)

ДРАГА ТУБИЋ
на пут без повратка.
Остала је празнина, бол и туга.

Напустила нас је наша мама и бака

ОЛГА, НАДА, РАДА, ХАТИЏА, ВУКА,
ДРАГИЦА МИШКОВИЋ и ЉИЉА СТОЈИЋ
(20/299803)

БАЛОГ АНТАЛ ТОНИ

Последњи поздрав од сестре ГИЗЕЛЕ,
зета ЛАЗАРА, сестрића ДРАГАНА и
сестричине СНЕЖАНЕ са породицом

ДРАГА ТУБИЋ
1941–2020.

ДРАГА ТУБИЋ

(267/300064)

3. јануара 2021. напустио нас је наш вољени

Пријо, почивај у миру.

Обасјавала си наше животе несебичном љубављу, топлином и
разумевањем.

Твоји ГЛАВИЧИ и КУКЕ

Захвални смо на свему што смо заједно проживели.

(96/299883)

Чуваћемо Те у срцима док нас има.
Последњи поздрав

КЕКА, ЉУБА, АНДРЕЈ и АНА

РЕЉА БАБИЋ
15. VII 1940 – 3. I 2021.

(271/300069)

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

30. децембра 2020. остала сам без моје миле сестре Драге

ДРАГИ ТУБИЋ

(60/299840)

1941–2020.
Последњи поздрав драгом пријатељу
ОЛГА, ЛИДИЈА, КОНСТАНТИН и САША,
ЗОРИЦА, МИЛИЦА, ЛАЗАР и ДРАШКО
(99/299887)

Збогом, мила моја

МЛАДЕНУ УЉАРЕВИЋУ

ДРАГА ТУБИЋ

Заувек ћеш остати у лепом пријатељском сећању.
Породице КЊЕГИЊИ
(253/300046)

1941–2020.

Драга моја сестро, тежак и болан био је последњи опроштај
од Тебе.

ДРАГО

Нека је мир твојој праведној души.
Сестра ДРЕНКА са породицом
(272/30069)

Лек за срце и душу био је разговор са Тобом.
Променила си друштво, отишла анђелима. Много ми је жао.

ДРАГА ТУБИЋ
Последњи поздрав драгој кума Драги.

МАРА са породицом

С поштовањем и тугом МИРЈАНА

(270/300069)

(41/1299819)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јануар 2021.

2. јануара 2021. године после кратке и тешке болести напустио нас је

МИЛОРАД
БУГАРСКИ
МИЛЕ

СЕЋАЊЕ

(117/299105)

Прошло је пола године откад није са нама вољени супруг и
отац

МИЛЕНКО МОМЧИЛОВ
17. I 2002 – 17. I 2021.

ВЛАСТИМИР МАРКОВ

Заувек у нашим срцима, души, мислима и причама а понекад и у сновима. У свему недостајеш.

Сећања све више навиру, а туга за Тобом остаје. Никада те
нећемо заборавити.

Твоја породица

Твоји најмилији: син ЗОРАН и супруга ЗОРИЦА

1948–2021.

Нека те анђели чувају.
Твоја ЦАЦА
са породицом
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Последњи поздрав
куму

(248/300041)
(247/300040)

И толико година после...

Прошле су три дуге и тужне године откако ме је напустио мој
једини брат

МИЛОРАДУ
БУГАРСКОМ
од породице КИЏИН
(118/299105)

17. јануара 2021. навршавају се четири
тужне године без наше маме

18. I 1998 – 2021.

БОСИЉКА
ДАКИЋ

… Ти си у нашим мислима, душама, у сваком
тренутку наших живота. Јер у нама Ти никада
умрети нећеш!

Живиш у нашим срцима.

ЈУРАЈ СТАЗИЋ

2008–2021.

С љубављу: твоје БОЈАНА, ЈАДРАНКА са њеним
момцима и ВЕСНА са САЊОМ и ЛУКОМ

Породица

(268/300065)

(282/300084)

Годину дана откако
нас је напустила наша драга мајка

ДАМИР БЕКЧИЋ
1993–2018.
Дане, тешко је без тебе и тужно без твог осмеха и љубави.

СЕЋАЊЕ
Увек ће те волети твој брат БОБА
(265/300062)

ТОТ
ШАРЛОТЕ
Мама пуно нам недостајеш.
ИРЕНА и ЈАНОШ
са породицама
(236/300027)

17. јануара 2021. навршавају се четири године

СТЕВКА
КОСТЕВСКИ

МИЛОЈКО ЦВИЈОВИЋ

ЈЕЛИЦА
НИКОЛИЋ

СТАЈКА ВУЧИЋЕВИЋ
1935–2019.

С љубављу и поштовањем њени најмилији
Драга мајко, бескрајно ти хвала за све
што си нам пружила.

(318/300128)

Прошло је двадесет година од смрти нашег

Твоји: БРАНКА
и ЗОРАН
са породицама

Ожалошћени: супруга МИОЉКА,
сестре МИЛЕВА и МИЛОЈКА са породицама

С поштовањем чувам
од заборава.
Супруг

(280/300082)

(137/219925)

(23/299806)

БРАНЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МИШЕ ГРГИЋА

17. јануара обележићемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

Твоји: ЈОВАНКА, НОВИЦА, БИЉАНА, ДАЈАНА, ИВАН,
НЕМАЊА, БОРИС, МИЛОШ, ВИД, МАКСИМ и МАРТА
(288/300092)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Време пролази, туга и
бол за тобом остају вечно.
Твоји најмилији
(224/300013)

АЛЕКСАНДРУ
ЈОВАНОВИЋУ

013/300-830

СЕЋАЊЕ
13. I 2017 – 13. I 2021.

1935–2021.

8. јануара навршиле
су се две године нашем вољеном

БЛАГАЈНА

9. јануара 2021. навршило се тужних четрдесет
дана откада нас је напустио наш драги

Његови најмилији
(115/299902)

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

ЗОРАНУ
СТОЈКОВИЋУ

МИЛАДИНУ БАТИНИЋУ

порезнику
од комшија
и другара: ПЕКЦА
и СМЕДЕРЕВЦА
(254/300051)

Парастос ће се одржати у 12 сати.
Заувек твоји синови, снаје и унучићи.
(240/300031)

36

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јануар 2021.

Заувек ћу Те се
сећати

Четрдесетодневни помен највољенијем супругу и тати

20. јануара 2021. године навршава се шест месеци откако нас је напустио
наш вољени

мајка
ВУКИЦА

ЉУБО ТИЈАНИЋ

1939–2015.

НЕНАД ЈАНДРИЋ

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.

Син ГОРАН

Твоји најмилији

(126/299913)

(47/299828)

Шестомсечни помен

СЕЋАЊЕ

Прошло је четрдесет дана откако са нама није
наша мајка, свекрва, бака, бака нана

Време је за нас стало, увек си са нама и у нама. Волимо те
бескрајно.

ТИЈАНИЋ ЉУБО

Супруга БИЉАНА и ћерка ДУЊА
(235/300025)

Сестра МИЛИЈАНА
са породицом

ДРАГО
ШУТА

МАРА РАДАНОВ

(153/299938)

2005–2021.

РАДОСЛАВ МИЈАТОВ

АНЂЕЛКА МИЈАТОВ

28. I 2011.

19. I 2020.

Заувек ћеш остати у
нашим срцима.

18. јануара 2021, у 11 сати, одржаће се помен на
Старом православном гробљу у Панчеву.

Твоји најмилији

Њени најмилији, родбина и пријатељи

(56/299834)

(210/300000)

Прошло је двадесет
пет година, али заборав на тебе није

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)

13. јануара 2021. навршило се две године без тебе

Прошло је четрдесет
тужних дана без нашег вољеног

ЗОРАН
АНГЕЛИН

16. јануара 2021. навршавају се две године од
смрти наше

АНЂЕЛИЈА
ПОПОВИЋ
18. јануара 2021. навршава се пет година
откако је преминула
наша мама, али ће
заувек живети у нашим срцима.

7. VIII 1948 – 10. I 1996.

ЦВЕТАНКЕ АДАМОВИЋ
Хвала ти за све што си учинила за нас.

Твоја породица

Твоји: супруг САВО, унук ДУШАН,
ћерка САЊА и зет МАРИЈАН

(198/199985)

(194/199981)

Твоји најмилији
(57/299836)

11. јануара 2021. било је
шест месеци откадa није са нама наш драги супруг, отац и деда

Четрдесет дана без нашег вољеног

БОРИСАВ САВИЋ
2019–2021.

ЗОРАНА
МИТРОВИЋА

Живиш у нашим срцима.
Твоји: ћерка ЈАСМИНА и син ПЕТАР
са породицом

Његови најмилији

(237/300028)

(113/299900)

15. јануара, у 10 сати,
дајемо четрдесет дана нашем Јовици

Прошла је тужна година без драгог супруга, тате, деке и
прадеке

Сећање на драгог
комшију

БОЖО
ОЖЕГОВИЋ
ВАСА
ПЕТРОВ
Пуно нам недостајеш.
Твоји најмилији

Тугују за њим: супруга ЈАВОРКА,
ћерка СУЗАНА и син НЕНАД са породицама

(186/299974)

Породице
РАДОВАНОВИЋ
и ЖИВОЈНОВИЋ

8. I 2013 – 8. I 2021.

СТОЈАНА ЂОКИЋА

(303/300111)

13. јануара 2021. године навршава се четрдесет
дана како су нас напустили наши

Воле те и чувају од заборава твоји: отац
ЗДРАВКО, мајка
БОСИЉКА, син
АЛЕКСАНДАР, брат
СЛОБОДАН, снаха
ЉИЉАНА и твоји
ИКА и ОГИ
(227/30017)

СЕЋАЊЕ

ГАВРИЛОВИЋ

(114/299900)

ЈОВАН
ПЕРИЋ

ЛАЗАР
СТОЈМИРОВ
1937–2020.

Време протиче, а
бреме је на мојој души, мили мој сине
јер те већ четрдесет
дана нема са нама
Твоји најмилији
(226/300016)

Много нам недостајеш.
Супруга РАДМИЛА
и ћерка СНЕЖАНА
са породицом
(228/300019)

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

БРАНКО и МИЛЕВА
АВРАМОВИЋ
Остаје бол и туга за њима...
… и успомене и сећање!....

МИЛОРАД

КАТА

1926–1966.

1930–2005.

Зет и паша МИЋА

Успомену на вас чувају: син ВЛАДА
и ћерка НАДА са својим породицама

(13/299795)

(174/299959)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јануар 2021.

15. јануара 2021. навршавају се три године откако није са нама наша драга

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
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Нела, прва радости моја а вечна туго. Прође година откада си нас изненада 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

ПЕКИ ЦВЕТАНОВИЋ

РОСЕ МИЛОШЕВ

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

рођ. Прибиловић

Твој супруг КОСТА, ћерке СНЕЖАНА и НАТАША
са децом)
(212/300001

НЕЛА ЂОРЂЕВИЋ БОЖИЋ
21. XI 1970 – 13. I 2020.

С љубављу, поносом и захвалношћу чувају је у
срцима: супруг ВАСА, син МИЛОШ са породицом и ћерка ТАТЈАНА са породицом

Најдража моја мајко
Тугујемо за тобом вечно деца, а тата жури код Тебе,
вечно ти рајско насеље.

(207/299997)

(166/299949)

Прошло је четрдесет болних дана
13. јануара 2021. године прошло је четрдесет дана откако смо изгубили нашу мајку, баку и ташту, а 18. јануара 2021. године даћемо четрдесетодневни помен нашем оцу, деди и тасту

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 фалиш превише. Недостајеш мајко моја мила.

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

Твоја неутешна ћерка СНЕЖАНА
(213/300001)

Сине вољени, незаборављени, мајкина бол и туга неподношљива.
Сине Злајо, нека те чувају Божји бели анђели у
твојој тешкој болести.

Најдража моја бако

Твоја мајка ДУШАНКА
(161/299944)

После четрдесет тужних дана

ПЕКО
17. I 2020 – 17. I 2021.
Година прође а ја сам те жељан остао. Увек си била моја подршка, моја звезда водиља... сада си мој анђео чувар. Знам да ме тамо из раја чуваш, пазиш, бодриш...
недостајеш превише... Никада те нећу заборавити.

МИЛЕВА
АВРАМОВИЋ

БРАНИСЛАВ
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. године у вашу вечну кућу.
Захвални на свему што сте чинили за нас: ћерка ЗОРИЦА, зет ДРАГАН
и унуци ВЛАДИМИР и НЕВЕНА

Твој унук СТЕФАН

ЗЛАТКО ЈОЧИЋ

(167/199950)

(211/200001)

туга и бол су већи и јачи. Почивај у миру!

ПОМЕН
18. јануара је десет година без тебе

Годину дана откако
није са нама наша
мајка, бака и прабака

Брат МИРОСЛАВ са породицом

На Богојављење дочекујемо двадесету годину
откако није са нама наш драги супруг, отац и деда

(160/299944)

БОГОЉУБ БОРКА ЦАЦА

ЈАНКО КЕЛЕБУДА

ЧАРНА
ПОПОВ

2011–2021.

КОНСТАНЦА ПАУНОВ
Године пролазе... и даље све је исто... недостајеш.
Твоји најмилији)

Твоја породица

Твоји најмилији

Твоји: БОЈАНА, СЛАВОМИР, СВЕТЛАНА,
МИХАЈЛО, НИКОЛА, МИЛАН, ЏЕНЕТ,
АЛЕКСАНДАР, СТЕФАН и МИЛА

(205/299994)

(204/299993)

(132/299918)

2020–2021.

Време пролази – празнина остаје.

(116/299903

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље

Време пролази, сећање на тебе не бледи.

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
12. I 2014 – 12. I 2021.

БРЕЂАН

МИЛОШЕВИЋ

МИЛЕНА
РАШКОВИЋ
2020–2021.
Драга сестро годину
дана прође, а ти нам
никад не дође.
Твоје сестре
ЖИВКА и ЈАГОДА
(138/299926)

ДАРИНКА

МИЛУТИН

2018–2021.

2008–2021.

С љубављу и поштовањем: ћерке
ЉУБИЦА и МИЛОМИРКА са породицама
(217/300004)

ВЛАДИМИР
РУДИНАЦ

СТОЈАНКА

СРЕТКО

16. I 2017 – 16. I 2021.

2007–2021.

1984–2021.

Породица
РУДИНАЦ

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

(154/199939)

(178/299966)

ДОБРИЛА
САВИЋ
Седам тужних година
без тебе.
Твоји најмилији
(143/299929)
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Петак, 15. јануар 2021.

ПОМЕН

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
13. јануара 2021. године је пола године како се
упокојила моја предобра супруга

Четрдесет дана је прошло откада нас је напустио наш драги

Прошло је годину дана туге откако нас је
напустила наша мила мајкица и нана

КОСА

ТОМИЋ НИКОЛА ПУЛАН
ЉИЉАНА ПЕТРОВИЋ
ГОЛУБОВИЋ

Твоји најмилији

… али из сећање на срећне дане и године не
одлазиш никада!
Твој супруг МИЋА

(8/299786)

(14/1299735)

Остаћеш у нашим сећањима.

Много нам недостају твоје нежне речи
вечне љубави и подршке.

ПОМЕН

Драга моја тетка

Твој неутешни син ГАГА и унук РАСТКО
(44/299823)

КОСА РЕЉИЋ
6. XII 1939 – 13. VII 2020.

БРАНКА ЛАТИНОВИЋ ПУЉЕВИЋ
1958–2020.
Овог 19. јануара се навршава пола године откако није међу нама, наша вољена супруга, 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

БЛАГОЈЕ БОКШАН
6. I 1955 – 16. I 2012.
Панчево

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)

(246/300039)

СЕЋАЊЕ

Благоје, девет година ја преживела, а тебе нема.

СЕЋАЊЕ

Помен даје мајка

БЕКЧИЋ
(42/299821)

21. јануара 2021. даваћемо четрдесетодневни
помен на Новом гробљу, у 11 сати, нашој драгој

ЖАРКО РЕПОВИЋ
МИЛАН

ДАМИР

24. XII 2010.

17. I 2018.

9. I 1938 – 8. I 2009.
Почивај у миру.

Неутешна ДАНИЈЕЛА

У мислима с тобом твоји најмилији
(163/299946)

(164/299948)

МИЛИЦИ
Драги наш

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Сећање на наше драге

КОСТИЋ

Супруг НОВАК са децом и унуцима
(127/299914)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
12. I 1998 – 12. I 2021.

РАДА КАРАС

ДАМИР БЕКЧИЋ
17. I 2018 – 17. I 2021.
Заувек у нашим мислима и нашем сећању.

РАДУНКА МАРКОВИЋ
рођ. Перовић
С поносом чувамо успомену на тебе.
Супруг МИЛУН и ћерка ВЕРА
(72/299854)

КЕНДЕРЕШКИ

2004–2021.

(148/299933)

Прошло је годину дана
откада није са нама наш
вољени

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДИВНА

С љубављу бака ЗЛАТА, уја ПРЕДРАГ
и ујна ДРАГАНА

МИЛОЈКО НЕВЕНКА

ЂОРЂЕ
ПОПОВСКИ

Ваши: ЈЕФТА, НЕНАД и СНЕЖАНА
са породицом

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ГИЗЕЛА,
синови ДРАГАН
и СЛОБОДАН

(22/299805)

(133/299919)

2015–2021.

2020–2021.

Годишњи помен
нашем драгом

11. I 1998 – 11. I 2021.

БРАНИСЛАВ

МИРОСЛАВ

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на тебе.

10. XII 1958 – 19. I 1980.

10. XII 1958 – 7. I 2019.

Твоја НАДА
са породицом

Мајка СМИЉАНА

(15/299796)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(3/199772)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂОРЂУ
ПОПОВСКОМ

ЂОРЂЕ
ПОПОВСКИ

НОВЕСКИ
TОМИСЛАВ

2020–2021.

2020–2021.

Чувамо те у нашим срцима.

Заувек у нашим срцима.
Сестра БУБА, зет ДРАГИ и сестричине СУЗАНА и БИЉАНА са својим породицама
(134/299920)

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

С тугом брат ВЛАДА
са породицом

Твоја супруга СТОЈАНКА,
ћерка ЈАСМИНА и син
ДЕЈАН са породицама

(135/299920)

(120/299908)

МИОДРАГ
ВЕЛИЧКОВ
18. I 2012 – 18. I 2021.
Девет година туге и
бола.
Мајка СЛАВКА
са породицом
(122/299910)

Петак, 15. јануар 2021.

13. јануара 2021. навршило се тужних
шест месеци откада није више са нама
наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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27. децембра навршила се двадесет једна година откако није са нама

РУЖИЦА ЧОЈБАШИЋ
МИЛОРАД ПРАЛИЦА

Навршава се седам тужних година без моје
вољене маме

С љубављу која никад не престаје.

1953–2020.

Син МИКАИЛО са породицом

Бол и тугу лечимо сећањима на тебе, твојом добротом и безрезервном љубављу коју си нам даривао.

(78/299857)

Прошло је тужна година oткако ниси са нама

Твоји најмилији: супруга РАДОЈКА и
синови ДУШАН и ДЕЈАН са породицама

РАДИНКЕ МИЛЕУСНИЋ

(31/2998139

Заувек у мом срцу.

Прошло је четрдесет дана откада нас је напустио наш драги стриц

МИРА са ДЕЈАНОМ
(19/299802)

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

Четрдесет дана откако није са нама наш драги

(55/199833)

АЛФРЕД ПЕЗЕЉ
11. јануара навршава се годину дана откако
ниси са нама

Спокој његовој племенитој души.
Породица

СТОЈАН ГРУБАНОВ

(84/299867)

РАДОЈКА
ДАБИЋ

Нека твоја добра и племенита душа почива у миру. Увек ћеш бити вољен, никада заборављен у
нашим срцима.
Супруга ДРАГИЦА, ћерке СНЕЖАНА
и МИРЈАНА, унуци ТАМАРА и НЕМАЊА
(24/299808)

МИРА СОФТИЋ

Двогодишњи помен.
Нека те анђели чувају.

1947–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг и ћерке са децом

Твоје колегинице
ДРАГАНА и БРАНКА

(17/299800)

(1/290769)

МИРКО МОЛНАР
10. I 2015 – 10. I 2021.
Вољена мајчице

СЕЋАЊЕ

Пуно нам недостајеш.

УРОШ ЦВЕТКОВИЋ

МОРАР

МИЛЕНА и СТАНА

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.

(79/2199862)

Ожалошћени: сестра РУЖИЦА, сестрић СТЕВАН
и сестричина МАЈА.

ИВАНА
РАДМИЛА ИЛИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима, чуваћемо те од заборава.
СВЕТЛАНА и ДЕСА са породицaмa

Постојиш и трајеш
кроз најлепше успомене.

СПАСЕНИЈА

1952–2005.

1957–2011.

Отавили сте најдубљи траг и најлепше успомене.
Заувек сте део нас. Хвала вам на свему.

Твоја ЦАЦА

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

(9/299788)

(4/199774)

(5/299780)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

СЕЋАЊЕ

Нека те анђели чувају и мирно почивај Урке мој.
(39/299818)

Драги брате

ЧЕТРДЕСЕТ ДАНА

СЕЋАЊЕ

УРОШЕ

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ

ЗОРИЦА
НАКОНЧИЋ

2015–2021.

2015–2021.

Увек си са нама.
Твој МИЛОШ
и БАЦКО
(38/299816)

Вечно ћеш живети у срцима оних који те воле.

ЦВЕТКО СМИЉКА
ПЕТКОВ ПЕТКОВ
1991–2021.

1992–2021.

СОФИЈА
ПЕТКОВ
1992–2021.

С љубављу и поштовањем ваша деца

Сестра са породицом
(37/299816)

(16/299799)

СВЕТОМИР
НОВИЧИЋ

Прошло је четрдесет
тужних дана, туга и
бол не пролазе за тобом.
Вечно ћеш бити у мојим мислима.
Нека те анђели чувају.

Нећемо те заборавити.
Заувек ћемо те памтити као насмејаног,
поштеног и пре свега
доброг стрица.

Породица

Твој брат ЈОВАН
са породицом

Братанац БОГОЉУБ
са децом

(85/299868)

(40/299818)

(46/299827)

РАДОВАН
ЋУЋА
10. I 2013 – 10. I 2021.

СПОРТ

СПОРТСКИ САВЕЗ ПАНЧЕВА НАГРАДИО НАЈУСПЕШНИЈЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ

ЈЕДНА ЖЕЉА – ДА 2021. ДОНЕСЕ
ТРЕНИНГЕ БЕЗ МАСКИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Одлични резултати
и поред отежаних
услова
Уручена једнократна
новчана помоћ
Због опште здравствене ситуације, због чињенице да је
коронавирус потпуно променио календаре спортских такмичења у 2020. години, традиционална манифестација
„Избор спортисте године”,
која се деценијама одржава
у нашем граду, овог пута је
изгледала мало другачије.
Није било традиционалних
категорија, попут најуспешнијег клуба, тренера, спортског
радника... Али најважније је
да су успеси наших спортиста ипак били примећени и
да су они због тога награђени.
Спортски савез Панчева је
и ове године издао велики
зидни календар на коме су
своје место нашли најуспешни ји мла ди спор ти сти.
Поред плакета и признања,
најбољи у граду добили су и
једнократну новчану помоћ
у износу од петнаест до четрдесет хиљада динара, коју је
донирао Град Панчево.
– Пандемија коронавируса умно го ме је изме ни ла
календаре такмичења. Многа нису одржана, велика већина њих је отказана и сачекаће неко боље време. Због свега тога одлучили смо да ове
године наша традиционална
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манифестација изгледа мало
другачије. Награђени су спортисти који су имали појединач не резул та те, осва ја чи
медаља на државним и међународним такмичењима. Сви
они су прави хероји нашег
града, јер су и у години када
је било готово немогуће трени ра ти, пости гли запа жен
успех. Захваљујем и Градској
управи, градоначелнику Александру Стевановићу и његовом тиму, јер су издвојили
значајна средства и помогли
наше спортисте. То је знак
да такмичари нису сами, да
у Панчеву постоје људи који
прате сваки њихов успех и
стоје иза њих. Надам се да
ће 2021. година донети тренинге без маски и још много

добрих резултата наших такмичара – рекао је председник Спортског савеза Панчево Слободан Битевић.
Свечана додела плакета и
промоција календара за 2021.
годину одржане су 29. децембра у просторијама Спортског
савеза, а лауреатима су признања уручили Слободан Битевић и генерални секре тар
Спортског савеза Дејан Перић.
Добит ни ци при зна ња за
2020. годину су: Милош Стано је вић (Веслач ки клуб
Тамиш), Марко Милановић
(Шах клуб „Светозар Глигорић Глига”), Стефан Бирка,
Богдан Јелача и Лука Глигорић (Триатлон клуб Тамиш),
Алек сан дар Шери фо вић и
Радо мир Јова но вић (Бокс

клуб Професионалац), Теона
Јовановић, Стефан Жикић и
Јован Шпехар (Стреличарски
клуб Панчево), Ива Миоч и
Данијела Стојановић (Коњички клуб Кре мен), Нико ла
Алимпић (Ауто-мото спортско удржење Фанатик), Слободан Битевић, Јана Којичић
и Урош Петровачки (Карате
клуб Дина мо), Ната ша
Митровић, Барбара Тотарвај,
Кристина Цветићанин и Урош
Дашић (Спортско удружење
диза ча тего ва Дина мо),
Михаљ Шуља и Алекса Живанов (Атлетски клуб Динамо).
Признања за допринос развоју спорта припала су и Градској управи Панчева и Савезу
за школски спорт нашег града.
А. Живковић

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

НАША „ДРУЖИНА” МЕЂУ НАЈБОЉИМА
Стрељачка дружина „Панчево 1813” поново је у групи од
десет најбољих клу бо ва у
нашој земљи. Од 32 бодована
колектива на ранг-листи Стрељачког савеза Србије за 2020.
годину, наша „дружина” је на
десетом месту, са 273 бода, а
могла је да буде и осмопласирана да се Дејан Пешић такмичио у гађању из малокалибарске пушке. Када су војвођански клубови у питању, Панчевци су на другом месту,
одмах иза Новосађана.
Алекса Ракоњац је први
кадет, а четврти млађи јуниор у гађа њу из вазду шне

пушке. Теодора Кондић је
прва, а Ива Ракоњац друга у
конкуренцији пионирки.
Стефан Кешишјан је најбољи кадет и други млађи
јуниор у гађању из ваздушног
пиштоља, док је Марко Нинковић први у пионирској, а
четврти у кадетској конкуренцији.
Дејан Пешић је поново
потврдио међународни разред, који му сада важи до краја 2022. године, по категоризацији ССС-а. Синиша Вељковић је категорисан за тренера националног ранга и
лиценциран је до 2023. године.

Додела признања Стрељачког савеза Србије планирана
је за крај јануара, а панчевач ки стрел ци оче ку ју и

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...

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.

ранг-листу Стрељачког савеза Војводине, на којој су још
успешнији.
А. Ж.

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.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
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.

Данијел Николић,
рачуновођа:
– Викенд ћу
провести са женом.
Шетаћемо у природи
и ићи ћемо
у куповину.
Имаћемо времена
и да погледамо
неки 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.
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