
Село
Највећа мука

пожари на

депонијама

» странa 9

цена 40 динара

Здра вље
Обавезно пријавите

насиље у породици

» страна 6

Запис

Ивана Димитрић:

Љубав је сила највећа

» страна 12

Фото-репортажа

Гривасти лепотани

из дечјих снова

» страна 13

Спорт

Годину обележили Ања

Цревар, Ђорђе Салапура

и карате Клуб „Динамо”

» страна 30
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Број 4948, година CLIII

РАДОСТРАДОСТ

Повећање плата у јавним институцијама за седам, 
а у службама социјалне заштите за осам одсто.

Нових 100.000
ваучера за одмор

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

ГРАД ЋЕ У 2022. ИМАТИ
НАЈВИШЕ ПАРА ДО САДА

Дечје славље
на Котежу 1

» страна 8

страна 3

НАША ТЕМА: НОВОГОДИШЊЕ КУПОВИНЕ стр. 7

ЈЕЛКЕ ДУПЛО СКУПЉЕ НЕГО ЛАНЕ,
САДА КОШТАЈУ И 100.000 ДИНАРА

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да ће
током предстојећих новогодишњих и божићних празника
„Панчевац” имати измењено радно време.

У последњој недељи 2021. године наш лист ће радити
нормално, па ће „Панчевац” бити на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан у новој
години биће 10. јануар, када ће по устаљеном радном
времену радити и благајна и маркетинг. Први број
„Панчевца” у 2022. години изаћи ће у петак, 14. јануара.

ПРВИ БРОЈ У НОВОЈ ГОДИНИ

ИЗЛАЗИ 14. ЈАНУАРА

РАДНОВРЕМЕ„ПАНЧЕВЦА”
ТОКОМПРАЗНИКА

Срећан Божић свима који
славе 25. децембра!

Срећан Божић свима који
славе 25. децембра!



спровести у нашем граду. Ми ћемо
предвидети ове године 1.700.000.000
за капиталне инвестиције и ја се не
сећам када је последњи пут било толи-
ко новца, а то је скоро трећина буџета.
Ту не рачунам на средства предвиђена
за изградњу и одржавање путне инфра-
структуре, која нису мала, а такође се
налазе у овом предлогу одлуке о буџе-
ту – казао је Стевановић.

Следи уређење приобаља

Он је додао да су неке од инвестиција
које ће се реализовати започете ове
године, а планиране су као вишегоди-
шње.

– Ту пре свега мислим на рекон-
струкцију централног градског језгра,
за коју је у 2022. години предвиђено
око 115 милиона динара. Рехабилита-
ција и уређење приобаља на Тамишу је
посао који смо ове године започели,
спровели смо јавну набавку, одабрали
извођача, потписали уговор и током
2022. цео тај посао ће бити реализован
и за то смо определили 383.200.000
динара. Поред тога, исто у 2021, спро-
ведена је јавна набавка и изабран је
извођач за потпуну реконструкцију
дворишта „америчких зграда”, у Ули-
ци браће Јовановић 33: определили
смо 38 милиона динара, од којих ћемо
у 2022. години тотално реконструиса-
ти то двориште и оно ће у будућности
имати потпуно другачију слику.
Настављамо, наравно, радове у Улици
цара Лазара и у 2022. години планиран
је завршетак реконструкције ове ули-
це, а за то је опредељено 160 милиона
динара. Настављамо радове на уређе-
њу паркова. Завршићемо радове у пар-
ку у Старчеву, а започећемо радове у
парку у Јабуци, чим временски услови
то дозволе – најавио је градоначелник.

Када се ради о инвестицијама које
ће бити започете током 2022, најва-
жније што је Стевановић хтео да под-
вуче јесте да су опредељена средства за
извођење радова и потпуну рекон-
струкцију Улице Димитрија Туцовића,
на потезу од Моше Пијаде до Кнића-
нинове. Одборницима је и то објаснио:

– То је једна од најдевастиранијих
улица у граду и свакако ћете се сложи-
ти да је то од изузетног значаја за цео
град и ми смо планирали средства у
две године по 140 милиона динара и
надам се да ћемо у 2022. и 2023. завр-
шити овај посао и добити једну од нај-
лепших улица града Панчева. Такође,
планирамо реконструкцију једног дела
Улице Михаила Обреновића, јер је то
један од најдевастиранијих путних
праваца, који користи јако велики број
људи, а морамо реконструисати и Ули-
цу Јосифа Маринковића. Поред овога,
за кружни ток код „Плинаре”, који смо
претходним ребалансом уврстили у
буџет за 2021, у буџету за 2022. годину
опредељено је 72 милиона динара. То
је нешто на шта су такође указали гра-
ђани да би требало урадити, јер велики
број људи користи ову саобраћајницу,
па се стварају саобраћајни чепови.

Ниче нови школски објекат

Према градоначелниковим речима,
размишљало се о томе да се „у свакој
области уради нешто крупније”. Тако,
што се тиче пољопривреде, наставља
се с рехабилитацијом и реконструкци-
јом атарских путева, за шта је издвоје-
но 50 милиона динара.

– Када је у питању заштита живот-
не средине, настављамо да реализује-
мо све пројекте које већ годинама
спроводимо, с тим што смо ове годи-
не започели и један нови, а то је подр-

шка коју дајемо уз помоћ Републике
Србије нашим суграђанима за побољ-
шање стања енергетске ефикасности.
Ове године смо планирали четири
милиона динара као бесповратну суб-
венцију Града Панчева и свакако
ћемо у складу с потребама те износе
повећавати уколико буде требало.
Настављамо са чишћењем дивљих
депонија и сметлишта у нашем атару.
Када говоримо о образовању, највећа
инвестиција која ће се реализовати
јесте изградња једног новог школског
објекта и реконструкција спортске
сале у нашој Гимназији и за ту наме-
ну смо определили 38 милиона дина-
ра. По питању културе, ми смо у 2021.
години урадили велику ствар – после
30 година смо реконструисали двора-
ну Културног центра. Али оно што је
још остало јесте да дворана добије
вентилацију и климатизацију и за то
смо определили 18 милиона динара.
У 2022. години настављамо и улагања
у спортску инфраструктуру и ући
ћемо у реализацију реконструкције
двају терена у оквиру СРЦ-а „Мла-
дост”. Један од њих реконструишемо
уз помоћ Покрајинског секретаријата
за спорт и омладину, ради се о
кошаркашком терену, и за ту намену
је опредељено пет милиона динара, а
други је главни фудбалски терен, на
који ћемо поставити најмодернију
вештачку траву и рефлекторе, како
би могле да се одржавају утакмице и
у првој суперлиги; за то смо опреде-
лили 78 милиона динара – закључио
је Стевановић.

На дневном реду су биле и бројне
тачке из сфера пословања јавних
предузећа, као и измена њихових
надзорних одбора, што је усвојено брзо
и без расправе. С. Трајковић

Повећање плата у јавним
институцијама за седам, а
у институцијама социјалне
заштите за осам одсто

За капиталне инвестиције
1,7 милијарди динара

Одборници Скупштине града Панчева
на седници одржаној 17. децембра
пред собом су имали 66 тачака днев-
ног реда. Најважнија – предлог одлуке
о буџету Града за 2022. годину – усво-
јена је пошто ју је образложио градона-
челник Панчева Александар Стевано-
вић. Он је рекао да је изузетан успех за
град Панчево да има овакав, како је
истакао, историјски предлог одлуке о
буџету.

Буџет за 2022. годину планиран је на
нивоу од 6.614.263.000 динара, што се,
према његовим речима, у Панчеву није
досад десило.

Финансијска стабилност

Градоначелник Стевановић је за говор-
ницом рекао:

– Ово је чињеница која нам даје
даљи ветар у леђа и даје нам потврду
да је политика Српске напредне стран-
ке и политика нашег председника
Александра Вучића нешто што заиста
вуче комплетну Србију и наш град
Панчево у бољу будућност за све нас, а
пре свега за нашу децу. Ми ћемо
наставити да идемо тим путем и из тог
разлога у предлогу Одлуке о буџету за
2022. годину предложили смо ствари
за које сматрамо да ће да допринесу
даљем развоју и напретку Панчева.
Буџети града ће из године у годину
бити све већи. Ја сам на неколико
чињеница изузетно поносан, а прва је
та да смо у читавој Републици Србији
успели да финансијским консолида-
цијама, праћењем потрошње новца и
реалном потрошњом средимо финан-
сијску ситуацију тако да данас можемо
да повећавамо плате. Ми смо овим
предлогом одлуке о буџету усвојили
оно што је предвиђено Законом о
буџетском систему Републике Србије,
а то је повећање плата у јавним инсти-
туцијама за седам одсто, а у институ-
цијама социјалне заштите за осам
одсто, што ће значити људима који су
запослени у свим тим службама, који
носе велики терет у овим временима:
пандемија ковида 19 и даље је присут-
на у свету, Србији и Панчеву. Ти људи
се боре заједно са свима нама и сви
они, пре свега медицинско особље,
заслужују повећање плата, баш као и
запослени у свим другим службама
које су укључене у ову борбу. Повећања
плата на овом нивоу одавно није било.

Градоначелник Стевановић је затим
подвукао да је финансијска стабилност
у комуналном сектору важна и да Град
успева да се позитивно носи с тим,
кроз повећање плата.

– Трећа ствар која је од великог зна-
чаја за град Панчево јесу издаци из
буџета Града у 2022. години предвиђе-
ни за капиталне инвестиције које ће се
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Крај и
почетак

Као и много пута до сада, у вре-
мену несигурности и неизвесно-
сти, сигурно је само да оде још
једна година. Некако брзински,
баш као и многе у последње
време. И ова којој бројимо
последње дана била је баш
тешка, као да је није ни било.
Као магла у сећању. И опет сле-
ди сабирање и сумирање. Дај
боже да нису баш под свим
рачунима поразни резултати.

Баш је дошло неко чудно вре-
ме. Туђа несрећа као да је тако
далеко од нас, па често уме и да
развесели. Људи се одродили,
ни пријатељи нису више као
некада... Некако се изгубило
поштовање, о разумевању да не
говоримо. Па, џабе је све ако не
будемо разумели сврху постоја-
ња. Џабе паре, факултети, висо-
ки положаји и страначке књи-
жице ако не поправимо односе
једни према другима, ако не
умемо да кажемо „извини” када
погрешимо, ако нам свакоднев-
не бриге и стресови украду емо-
ције и људскост.

Неће тада ни нова година, тек
тако, сама по себи, бити боља.

И тако... Одлази нам још јед-
на година. То је засад једино
сигурно. И свако ће је испрати-
ти у зависности од тога колико
је велико његово бреме живље-
ња. Неко ће је памтити по
лепом, а неко ће протеклих три-
ста педесетак дана гурнути под
најдебљи тепих, у дубок забо-
рав.

Ма, нека иде. И нека дође све
ново, другачије, лепше и здра-
вије. Нека болести победе и
Сретен и Јасмина и сви они који
неће по лепом памтити годину
на измаку. Доста је више рита и
пресабирања, али...

Што би рекао легендарни
Душко Радовић: „Мало је живо-
та без шавова и закрпа... Не
може! Човек је проклет! Он би
хтео и дуго да живи и да му буде
лепо. Е, а то је мало теже. Не
може! Може дуго, али из парчи-
ћа. Погледајте, свако од нас
носи неку закрпу. Свакоме се
примети где је шав – некоме на
лицу, некоме у очима, некоме у
гласу! Сви смо ми крпљени и
састављани – из много делова.
Ми више волимо живот него
живот нас. У томе је ствар! Е,
ако га тако волимо, онда није
ред да га оговарамо и да му
налазимо мане. Је л’ тако?”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Саобраћајни кркљанац.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

УСВОЈЕН НАЈВЕЋИ БУЏЕТ У ИСТОРИЈИ

Поводом Дана сећања на Роме стра-
дале у Другом светском рату, 16.
децембра, одржана је државна цере-
монија на спомен-обележју „Страти-
ште” код Јабуке. Полагањем венаца и
одавањем почасти обележен је Дан
сећања на стравично страдања Рома,
као и Срба и Јевреја. Централној
државној комеморативној манифе-
стацији у организацији Одбора за
неговање традиција ослободилачких
ратова Србије присуствовали су и
државни секретар Министарства за
рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања Миодраг Капор, пред-
седник Скупштине града Панчева
Тигран Киш и председник Нацио-
налног савета ромске националне
мањине Далибор Накић. Такође, ту
су били и представници Јеврејске
општине Панчево, дипломатског
кора и удружења грађана.

За време Другог светског рата у

целом свету убијено је око 1,2 мили-
она Рома. Тигран Киш је у свом обра-
ћању истакао:

– На Стратишту у Панчеву, у пери-
оду од 1941. до 1944, систематски су
убијани Роми, Срби и Јевреји. Стра-
дали су не зато што су починили
неки злочин, не из идеолошких 
разлога, убијани су само због нацио-

налне припадности. На
овом тужном и светом
месту убијено је преко
10.000 недужних људи.
Имена и тачан број
страдалих никада неће-
мо знати. Сећањем
спречавамо заборав. Не
смемо никада забора-
вити какво је зло фаши-
зам и колико милиона
људи је страдало, да би
се то зло победило. Град
Панчево је дом 26

националних заједница, које у
нашем граду живе у миру, слози,
толеранцији и љубави. Зато је Панче-
во богат и надасве леп град. Мислим
да је најбољи начин да покажемо
колико поштујемо и знамо које стра-
хоте су доживели милиони Рома,
Срба и Јевреја одавање поште њихо-
вој неизмерној жртви. С. Т.

ПОВОДОМ ДАНА СЕЋАЊА НА РОМЕ

На Стратишту одржана државна церемонија
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Законом о буџету за 2022. годи-
ну Влада Србије издвојила је
500.000.000 динара за субвен-
ционисање домаћег туризма, а
тај износ покрива квоту од
100.000 ваучера за одмор у Срби-
ји будући да им је појединачна
вредност 5.000 динара.

Туристички радници очекују да
ће и наредне године бити вели-
ко интересовање грађана за вау-
чере, као и ове, када су брзо пла-
нули, па је држава у више навра-
та повећавала издвајања за ову
врсту помоћи грађанима и тури-
стичкој привреди.

Наиме, ове године у први мах
је обезбеђено 100.000 ваучера за
одмор у Србији, али су ваучери
потрошени брже него икада, те је
средином године Влада одобри-
ла додатних 20.000 ваучера. Како
је и овај број ваучера раздељен за
неколико сати, накнадно је одо-
брено још 30.000 нових ваучера.

Александар Сеничић, дирек-
тор Националне асоцијације
туристичких агенција Србије
(YUТА), рекао је да интересова-
ње за ваучере за одмор у Србији
увек влада и да је сигуран да ће
тако бити и наредне године, јер
додела тих ваучера поспешује и
унапређује домаћи туризам.

– Када крене конкурс, људи
брзо разграбе ваучере јер нуди-
мо 5.000 динара за пет ноћења
било где у Србији. Сматрам да
би било изводљиво уколико би
се разговарало о томе да се доде-
ли 7.000 или 8.000 динара за
неке мање дестинације које су
тек у узлету. То су, рецимо, Љубо-
вија, Таково, Горњи Милановац,

где почиње да цвета сеоски тури-
зам, а приметно је да су грађани
и ове године били заинтересо-
вани за оваква места – каже
Сеничић и додаје:

– Свакако су најомиљеније
дестинације бање, и то Сокоба-
ња и Врњачка Бања, али и Про-
лом Бања и Рибарска Бања.
Затим планине Златибор и око-
лина, Копаоник, Дивчибаре,
Бајина Башта, Тара...

Он наводи и да би, поред фаво-
ризовања мањих дестинација у
нашој земљи, требало разгова-
рати с надлежнима и да се, поред
доделе ваучера за ноћење, уведе
и да туристичке агенције орга-
низују превоз и водича.

– Лепо би било када би грађа-
ни за посету оваквим местима
имали и водича који ће им гово-
рити о знаменитостима наших
места. Сматрам да би то било

могуће организовати јер ће и ове
године, све док траје пандемија,
можда бити још веће интересо-
вање за посету нашим местима.

Удружење „Моја Србија” пози-
ва угоститеље и хотелијере да се
укључе у акцију везану за вауче-
ре за субвенционисани одмор у
Србији, како би својим учешћем
омогућили грађанима Србије
што већи избор објеката и дести-
нација за одмор током 2022.

„Субвенције које су током
неколико претходних година
дате за развој домаћег туризма
дале су изванредне резултате.
Приходи од туризма расту из
године у годину, а све већи број
наших грађана одлучује да свој
одмор или један део одмора про-
веде у Србији”, наводи се у саоп-
штењу за медије и додаје да је
за субвенционисани одмор гра-
ђанима на располагању више од
2.000 категорисаних угоститељ-
ских објеката.

ПРЕДАВАЊЕ У СУБОТУ

О правилном 
коришћењу инсулина
Практично интерактивно пре-
давање на тему правилног
коришћења инјекција инсу-
лина биће одржано у суботу,
25. децембра, од 12 сати, у
просторијама Друштва за бор-
бу против шећерне болести у
Панчеву.

Предавање свим заинтере-
сованим грађанима одржаће
медицинска сестра, дугогоди-
шња сарадница Друштва. Ова
акција се реализује у оквиру
пројекта који је финансијски
подржао Град Панчево и део
је кампање поводом обележа-
вања 14. новембра, Светског
дана борбе против дијабетеса.

Просторије Друштва за бор-
бу против шећерне болести
налазе се на Содари, у Сав-
ској 14. За грађане је Друштво
отворено сваког уторка и
четвртка између 8 и 12 сати.
За додатна питања на распо-
лагању је и имејл
dzbpsb@gmail.com. Д. К.

УЗ ЛЕКАРСКИ УПУТ

Бесплатан тест на
антитела

Од прошле недеље се у Заво-
ду за јавно здравље Панчево
тестирање на присуство анти-
тела на ковид 19, осим на
лични захтев, може урадити
и уз лекарски упут, без надок-
наде. Упут даје изабрани
лекар за оне пацијенте који-
ма је због хроничне болести
и терапије неопходан овај
тест.

Грађани Јужнобанатског
округа имају могућност да,
поред тестирања на антите-
ла, ураде и друге анализе у
Заводу за јавно здравље на
основу лекарског упута.
Тестирање на присуство
антитела на ковид 19, без
обзира на то да ли је на лич-
ни захтев или уз лекарски
упут, обавља се у Заводу за
јавно здравље Панчево у
Очној болници, у Улици 6.
октобра 9, сваког радног дана
од 10 до 13 сати. Д. К.

КО МОЖЕ ДОБИТИ ВАУЧЕР

• Пензионери.

• Студенти.

• Незапослени из евиденције

Националне службе за запо-

шљавање.

• Запослени грађани чија при-

мања не прелазе износ од

70.000 динара.

• Ратни војни инвалиди и

цивилни инвалиди рата с при-

мањимакојанепрелазе70.000

динара месечно.

• Носиоци активног породичног

пољопривредног газдинства

који су се изјаснили да се баве

искључиво пољопривредом.

• Корисници права на додатак

за помоћ и негу другог лица.

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и кар-
диолошки преглед и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца. За ове услуге су
ангажовани водећи струч-
њаци у тој области dr sc.
med. Слободан Томић, кар-
диолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института
„Дедиње”, као и доцент dr
sc. med. Ненад Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске акаде-
мије.

Ендокрино-
лошке прегле-
де обавља др
Гордана Вељо-
вић из Опште
болнице Пан-
чево, а колор
доплер врата,
руку, ногу и
абдоминалне
аорте и ултра-
звук меких
ткива ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радио-
логије, шеф
одсека СТ
дијагностике и заменик
начелника Службе радио-
лошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Из Опште болнице долазе
и др Душан Стојић и др
Александра Стијаковић,
који раде прегледе дојке
(класични односно ултра-
звучни), и др Предраг Вујић,
који ради уролошке прегле-
де. За прегледе из области

гинекологије задужена је др
Весна Новичић Ђоновић из
Дома здравља Палилула.

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

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

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а

све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминал-
не хирургије из Опште
болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити

резултате што
пре. С тим у
вези, треба
подсетити и
на то да се у
Заводу, при-
мера ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за мак-
симално два
сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-
зетно повољ-
ним ценама, а
више о томе,
као и о додат-
ним погодно-

стима које остварују сви
који поседују лојалти кар-
тице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама нашег листа.
Додатне информације
можете добити на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сајту www.zavod pan ce -
vac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и

013/21-90-903.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14 
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

Донирајте 
за пакетић

Група за самозаступање особа
са интелектуалним тешкоћама
удружења „На пола пута” покре-
нула је акцију „Чувари нового-
дишњих жеља”, у оквиру које
се прикупљају слаткиши, играч-
ке и новчане донације за ново-
годишње пакетиће намењене
деци са сметњама у развоју,
као и оној из Сигурне куће и
Дома „Споменак”.

– Позивамо суграђане да дони-
рају и помогну нам да обрадује-
мо малишане. Сваки донатор
добија поклончић који су изра-
дили самозаступници – пору-
чују из Групе за самозаступање.

Донације можете да донесе-
те у просторије удружења „На
пола пута”, у Улици Вука
Kараџића 2 б, од 9 до 15 сати,
или у просторије Радног цен-
тра тог удружења, у Улици Радо-
мира Путника 26 а (улаз из Ул.
цара Душана), од 9 до 17 сати.
Акција траје до четвртка, 30.
децембра. Д. К.

ЧЕСТИТКА

СРЕЋАН 
БОЖИЋ!

У име Града Панчева и у своје
лично име, градоначелник
Александар Стевановић и пред-
седник Скупштине града Пан-
чева Тигран Киш упућују нај-
срдачније честитке свима који
Божић славе по грегоријанском
календару.

Нека најрадоснији хришћан-
ски празник донесе здравље, сре-
ћу и свако добро вама и вашим
породицама. Проведите празнич-
не дане у љубави и миру. Сре-
ћан Божић и предстојећи ново-
годишњи празници!

Наша суграђанка Јасмина Дрн-
дић, која је 1. децембра напу-
нила тек 52 године, бори се с
тешком болешћу и потребна јој
је новчана помоћ за наставак
лечења у Турској.

Јасмина је на рутинској кон-
троли сазнала застрашујућу
истину да има два злоћудна
тумора: један на грлићу мате-
рице, а други на плућима. Нај-
пре је упућена на лечење у
Kлинички центар у Београду,
прво на одељење пулмологије,
а затим и радиологије. Усле-
диле су мучне терапије. Пома-
ка набоље, нажалост, није било.
Трпела је и велике болове у
подручју кичме. С обзиром на

то да је исцрпела све ресурсе
када је лечење у Србији у пита-
њу, помоћ је морала да потра-
жи у иностранству.

Наша Панчевка се тренутно
налази на клиници у Турској на
дијагностици, где чека мишље-
ње лекара о наставку лечења
ове опаке болести. Породица је
досадашње лечење финансира-
ла сама, али сада им је потреб-
на подршка у борби за Јасми-
нин живот. Стога су се обрати-
ли свим хуманим људима са
апелом да им помогну својим
донацијама како би Јасмина
наставила свој пут ка оздравље-
њу. Средства су јој потребна за
лечење, специјалистичке пре-

гледе, дијагностику, рехабили-
тацију, лабораторијске анализе,
за лекове, суплементе, као и за
путне трошкове и смештај.

Помоћ за Јасмину прикупља
Хуманитарна фондација „Буди
хуман”. Износ од 200 динара
можете донирати слањем СМС
поруке 1176 на број 3030. Новац
можете уплатити и на динар-
ски рачун: 160-6000001248404-07
или на девизни рачун:
160600000124862135, IBAN:
RS35160600000124862135,
SWIFT/BIC: DBDBRSBG. За
донације из иностранства и дру-
ге начине донирања посетите
сајт фондације „Буди хуман”.

Д. К.

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ 100.000 ВАУЧЕРА ЗА ОДМОР У СРБИЈИ

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ДОМАЋЕГ ТУРИЗМА
ВЛАДА ИЗДВОЈИЛА 500.000.000

ЈАСМИНА ДРНДИЋ СЕ БОРИ С МАЛИГНИМ ТУМОРОМ

Панчевки потребна новчана помоћ за лечење у Турској



Подизање квалитета
животне средине

Комисија извршила
теренску проверу
домаћинстава

Ове недеље, у згради Градске
управе, свечано су уручени уго-
вори грађанима у оквиру Про-
грама енергетске санације стам-
бених зграда, породичних кућа
и станова: уручио их је градо-
начелник Панчева Александар
Стевановић.

Том приликом је рекао да му
изузетно задовољство доноси то
што је у прилици да у име Града
додели уговоре у оквиру суфи-
нансирања Програма енергет-
ске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова, који
спроводи Министарство рудар-
ства и енергетике Републике
Србије у сарадњи с Панчевом.

Додао је:
– Данас је додељен 41 уговор

за суграђане који су испунили све
критеријуме по јавном конкурсу.
За ове намене укупно је опреде-
љено четири милиона динара, и
то два милиона динара из буџета
ресорног министарства и два
милиона из градске касе. На овај
начин имамо могућност да подиг-
немо енергетску ефикасност ових
домаћинстава, а самим тим ути-
чемо и на квалитет животне сре-
дине, уз све друге мере и програ-
ме које Град спроводи, и ми ћемо

и даље пратити све конкурсе
министарстава и опредељивати
средства у складу с тим.

Градоначелник Стевановић је
истакао да је Град за 2022. годи-
ну определио четири милиона
динара за ове намене и најавио
да ће се, уколико буде било потре-

бе, обезбедити још средстава
како би сви суграђани који желе,
могли да остваре своје право на
субвенцију.

Грађани који су се јавили за
меру „замена спољних прозора и
врата и других транспарентних
елемената термичког омотача са

одговарајућим термичким свој-
ствима према негрејаним про-
сторијама, на породичним кућа-
ма и становима, са пратећим гра-
ђевинским радовима” (41 дома-
ћинство) потписали су уговоре и
договарајупочетак извођења радо-
ва са изабраним привредним
субјектима. Све Панчевке и сви
Панчевци који су се јавили за
меру „набавка и инсталацијa
котлова на природни гас”, а нала-
зе се на коначној листи – 14 дома-
ћинстава – почетком децембра
потписали су уговоре с Градом
Панчевом и привредним субјек-
том од ког су узели профактуре и
тренутно су у фази извођења радо-
ва.

Укупно је пристигла 171 при-
јава, од чега 22 пријаве за дру-
гопоменуту меру, а за меру „заме-
на (набавка са уградњом) спољ-
них прозора и врата и других
транспарентних елемената тер-
мичког омотача са одговарају-
ћим термичким својствима пре-
ма негрејаним просторијама, на
породичним кућама и станови-
ма, са пратећим грађевинским
радовима” било је 149 пријава.
Након прегледа документације
комисија је извршила теренску
проверу домаћинстава која су се
нашла на прелиминарној листи
корисника субвенције, како би
проверила тачност података
наведених у пријавном обрасцу
и ради формирања коначних
листа за обе мере енергетске
санације.

4 ДРУШТВО
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О ПРЕСАЂИВАЊУ САДНИЦА У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА

За хомогеност и компактност

Слобода говора и изражавања је универзално људско пра-
во којим се без страха или цензуре може изразити мишље-
ње, али у нашем друштву све се интензивније злоупотре-
бљава и постаје полигон за повреду људског права на
достојанство. Све чешће понижавајуће изјаве, ширење
мржње, увреде по основу националне припадности, напа-
ди на породице политичких неистомишљеника, омалова-
жавање нечијег порекла, сексизми, постављање тзв. здрав-
ствених дијагноза, све до употребе нацистичких симбола
као што је кукасти крст, постају не само прихватљив, већ
и пожељан наратив. Употреба нацистичких симбола и
обележја никако не сме да буде предмет било каквих
политичких обрачуна, али ни стављања у хумористичан
или сатиричан контекст. Србија је била међу носиоцима
антифашистичке борбе и то је традиција коју с поносом
треба да баштинимо, а не да олако једни друге у политич-
ким сукобима називамо фашистима. Последице су већ
сада забрињавајуће, а могу бити несагледиве и утицати на
цело друштво. Одговорност је на сваком појединачно, али
пре свих на носиоцима јавних функција, политичарима и
медијима, који не смеју бити промотери увреда, дисква-
лификација, а нарочито говора мржње. Оваква атмосфера
доприноси генерисању разних видова насиља и зато сви
треба да имамо свест о томе колико је кратак пут од вер-
балних претњи и конфликата, преко говора мржње, до
њихове ескалације у отворено физичко насиље.

(Повереница за заштиту равноправности
Бранкица Јанковић, портал „Аутономија”, 21. децембар)

* * *
Какви смо људи ако нас толика мука и недаћа оставља
равнодушнима? Бити избеглица је било када и било где
тешко. Са њима делимо ону исту потребу да негде будемо
прихваћени, да живимо сигурно и у миру, да нам деца иду
у школу. Иако не знамо много о културама народа који су
прошли кроз „Балканску руту”, треба знати да су нам ти
људи можда и ближи од северних култура земаља Западне
Европе. Разумем да је у људској природи да осети страх
према нечему што је непознато, али је битно отворити се.

(Глумица Бранка Катић, 
„Би-Би-Си”, 17. децембар)

* * *
Опет се враћам на те друштвене структуре које су нас
натерале да поверујемо да је родољубље битније од чове-
кољубља. Међутим, родољубље је само део човекољубља
и онај човек који не осећа љубав према другим људима
није у стању ни да буде прави родољуб, него ће бити
крволок у име тог родољубља.

(Писац Љубомир Анђелковић, 
„Данас”, 20. децембар)

* * *
Неостварени снови основна су одлика постјугословен-
ског искуства. Мени је све то веома блиско, како поти-
чем из југословенске радничке породице чији су се број-
ни снови, заноси и планови редом расули и отишли
доврага. Дакле, и на појединачном и на колективном
плану постоји та структура акумулираних неостварено-
сти у којој живимо. Само што би се могло рећи да јуна-
киње „Музеја револуције” и даље упорно сањају чак и
кад знају да од тога ништа неће бити, док друштво које
их окружује више нема ни пројеката ни замисли.

(Редитељ Срђан Кеча, 
портал „Новости”, 21. децембар)

* * *
Они који су стварали „Дејтон” очигледно нису размишља-
ли о будућности, због чега наша генерација носи тај терет
на леђима, док ови данас размишљају само о прошлости,
па се сваки конструктиван дијалог чини немогућим. У
Аустрији се не води полемика око Дејтонског споразума,
јер се модерна друштва баве својим проблемима. Чини
ми се да то апсолутно нико не посматра као проблем. Од
њих можемо да научимо да је битно да свако решава своје
проблеме сам, без интервенција са стране. То морамо нау-
чити, да свој проблем схватимо као свој, а не као туђи.
Мислим да је Дејтонски мировни споразум био једно од
решења, које је донело привремени мир и стабилизацију.
Међутим, данас се испоставило као неделотворно на дуже
стазе, јер није успоставило институције које би нам дале
политичку стабилност, а политичка нестабилност је суштин-
ски разлог због којег млади одлазе.

(Двадесетпетогодишња студенткиња
из Бањалуке Анђелина Марковић, 

портал „Бука”, 21. децембар)

КОНЦЕПТ ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАНОВА

УРУЧЕНИ УГОВОРИ ГРАЂАНИМА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Час на мађарском и словачком
језику одржан је у ОШ „Брат-
ство–јединство”. Присуствовале
су му мр Татјана Божић, члани-
ца Градског већа задужена за
образовање, и Ивана Росић,
одборница у Скупштини града
Панчева и председница Савета
за родну равноправност. Како и
приличи, дочекала их је дирек-
торка школе Ксенија Царевић.

Татјана Божић је најпре рекла
да је имала жељу да посети шко-
лу „Братство–јединство” како би
видела божићне обичаје који се
развијају у оквиру предмета него-
вање мађарског и словачког јези-
ка, а припремили су их ученици
ове школе.

– У школи су тренутно 324 уче-
ника. Распоређенисууседамнаест
одељења. У петнаест одељења

изводи се настава на српском
језику, а у два комбинована наста-
ва је на мађарском језику. Оно
што је још специфично за ову
школу јесте да је уведен изборни
предмет неговање матерњег јези-
ка, и то мађарског и словачког –
рекла је чланица Градског већа.

Ксенија Царевић, директорка
ОШ „Братство–јединство”, каза-
ла је да је ово једина школа у
Панчеву која има и наставу на
неком другом језику осим на
српском и изборни предмет
Неговање матерњег језика са еле-
ментима националне културе,

за словачки и за мађарски језик.
Настава неговања матерњег јези-
ка је изборни предмет који су
бирали ученици крајем прошле
и почетком ове школске годи-
не. Изучава се с фондом од два
часа недељно. Словачки језик
има четири групе ученика, са
укупно 30 ученика, а исто то се
односи и на мађарски језик. Гру-
пе су формиране према узрасту.

Радисеоученицимакојинаста-
ву слушају на српском језику, али
им је дата могућност да кроз овај
изборнипредметнегујусвојматер-
њи језик, обичаје и културу.

АКТИВНОСТИ У ОШ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Говорити језицима мањина и учити их

Стабла врло лошег општег ста-
ња, фитопатолошки и механич-
ки оштећена, у општој врло сла-
бој кондицији и презрела

Поводом извођења радова на
реконструкцији Улице цара Лаза-
ра у Панчеву, на терену су били
градоначелник Панчева Алек-
сандар Стевановић и градска
менаџерка Маја Витман, који су
испратили део послова на пре-
сађивању садница што заједно
изводе панчевачко ЈКП „Зеле-
нило” и ЈКП „Зеленило Београд”.
Наташа Шишаковић, извршни
директор за оперативне посло-
ве поменутог београдског јавног
предузећа, рекла је:

– У духу добре сарадње изме-
ђу два града, Београда и Панче-
ва, ЈКП „Зеленило Београд”
позвано је да се ангажује и да
помогне вашем граду у уређењу
Улице цара Лазара. Улога ЈКП-а
„Зеленило Београд” делимично
је била и саветодавна у вези с
постојећом високом вегетаци-
јом, али и оперативна – да помог-
не у пресађивању стабала која су
адекватна за ту операцију. У првој
фази смо се заиста потрудили
да најобјективније и најстручни-

је проценимо постојеће стање
свих стабала у самој улици и
детаљним теренским прегледом
закључили смо да је већина ста-
бала врло лошег општег стања:
стара су, вишедеценијска, вели-
ких димензија, фитопатолошки
и механички оштећена, у општој
врло слабој кондицији и презре-
ла. Само мали број стабала је
адекватан за пресађивање и има
перспективу преживљавања и ту
смо да урадимо тај део посла и
помогнемо Панчеву да на бољи,
еколошкији и лепши начин збри-
не велики део стабала.

Она је додала да је машина
која је стигла у Панчево нова и
за Београд, да је летос „имала
своје премијерно наступање”, те
да први пут излази ван зоне Бео-
града и помаже у пресађивању
садница, односно стабала из Ули-
це цара Лазара.

– Због опште реконструкције
улице, стаблима није више место
овде, она ће бити пресађена у дру-
ге делове града. У самој улици, у
духу нове садње, биће посађено
око 350 нових садница. Дакле, у
овој саобраћајници и у наредним
саобраћајницама које буду биле
тема реконструкције биће поса-

ђен заиста велики број садница,
што ће допринети општем фонду
зеленог садног материјала у гра-
ду Панчеву – закључила је Ната-
ша Шишаковић.

Жења Јовановић из ЈКП-а
„Зеленило” подвукла је добру
сарадњу с колегама из Београда.

– На јавним зеленим повр-
шинама у Улици цара Лазара
налази се велики број стабала
која су процењена са станови-
шта здравственог стања, витал-
ности и декоративности. Сва ста-
бла која могу да се пресаде на
друго место, а сметају будућем

изгледу улице, ми ћемо преса-
дити. Данас је започета та акци-
ја, неколико стабала четинара је
пресађено, затим јавора, жало-
сних дудова, а настављамо акци-
ју и у наредним данима. Про-
јектом је предвиђена садња 350
садница врсте Acer pse u do pla ta -
nus и поред тога око 4.500 сад-
ница зимзеленог жбуња, око 90
садница полеглих ружа и нешто
мањих четинара.

Према њеним речима, после
ових интервенција изглед Ули-
це цара Лазара коначно ће бити
хомоген и компактан.



Друштвено
одговорна кампања

Свесна значаја пружања подршке у
наставку борбе против пандемије иза-
зване коронавирусом, као и бриге о
здрављу заједнице, компанија НИС
донирала је пијаћу воду „Јазак” здрав-
ственим установама широм Србије.
Више од 111.000 литара пијаће воде
у вредности од седам милиона дина-
ра НИС је донирао Универзитетском
клиничком центру Србије за потребе
Ковид болнице у Батајници, Клинич-
ком центру Војводине, Универзитет-
ском клиничком центру Ниш и при-
падајућој Ковид болници у Крушев-
цу, као и медицинском особљу ковид
одељења КБЦ „Бежанијска коса”.

Поред установа специјализованих
за лечење пацијената оболелих од
ковида 19, компанија је донирала
пијаћу воду и пацијентима који се
лече на Институту за онкологију и
радиологију Србије. Подршку здрав-
ственим установама у Србији компа-
нија НИС посвећено спроводи од 2009.
године, од када је кроз различите
донаторске активности у унапређење
услова рада здравственог система уло-
жила више од 215 милиона динара.
НИС је током 2020. године упутио
донације од око 60.000 литара пијаће

воде „Јазак” различитим здравстве-
ним установама у земљи, док је услед
наставка борбе са епидемијом у овој
години удвостручио количине и укуп-
но донирао више од 122.000 литара
воде.

Широка палета производа

Нафтна индустрија Србије је широј
јавности позната по произодњи и пре-
ради нафте, али руско-српски нафт-
ни гигант познат је и по великом бро-
ју делатности које нису уско повезане
с нафтом. Две су области где се ова
компанија, уз прераду нафте, издваја
и препознаје – једна је производња
струје, а друга воде.

НИС је власник фабрике која про-
изводи бренд „Јазак”. Некада нам при-
рода подари чисто и нетакнуто богат-
ство какво је природна изворска вода.
Нафтни гигант је препознао значај
овог ресурса и пре петнаест година је
почела званична дистрибуција драго-
цене течности рођене у срцу нашег
најстаријег националног парка (Фру-
шка гора), која чува историју непре-
сушног ледника заробљеног у стена-
ма неколико хиљада година.

Подршка становништву

Однедавно је портфолио фрушкогор-
ске воде „Јазак” богатији за газирану

воду „Јазак имуно”. Реч је о новом
производу добро познатог домаћег
бренда пијаће воде, додатно обогаће-
не магнезијумом, цинком и селеном,
минералима који доприносе јачању и
заштити имунитета. Реч је о првом
производу с додатком комплекса мине-
рала у палети газиране воде која се
производи под брендом „Јазак”.

Бренд „Јазак” посебно је познат јер
је саставни део НИС-ових друштвено

одговорних кампања. Компанија НИС
од 2009. године, под слоганом „Будућ-
ност на делу”, организује бројне дру-
штвено одговорне пројекте и хума-
нитарне активности којима се уна-
пређује живот у локалним заједница-
ма, а у које је до сада укупно уложено
више од 3,8 милијарди динара. Наи-
ме, руско-српски нафтни гигант увек
се одазивао позивима за помоћ и пру-
жао подршку угроженима.

ДРУШТВО
Петак, 24. децембар 2021.
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Отворена још
четири поглавља

Урадили смо домаћи
у теорији, сада следи
практична примена

После две године застоја Србија је
наставила приступне преговоре са
Европском унијом (ЕУ) отварањем
такозваног кластера четири, у окви-
ру којег ће се главна реч водити око
животне средине, енергетике и пове-
заности. У досадашњим преговори-
ма са Европском унијом отворили
смо 22 од укупно 35 поглавља – која
се затварају онда када се питања из
тих поглавља реше. Међутим, ова вест
је остала у запећку услед енергетског
хаоса који је избио у Србији због
испада термоелектране у Обреновцу
и прекида у снабдевању грађана елек-
тричном енергијом.

Многима није јасно шта то запра-
во значи и колико је велики успех
постигнут. Наиме, ствар је веома про-
ста. Овај кластер чине четири прет-
ходно дефинисана преговарачка
поглавља: транспортна политика
(Поглавље 14), енергетика (Поглавље
15), трансевропске мреже (Поглавље
21) и животна средина и климатске
промене (Поглавље 27) и ЕУ је при-
хватила домаћи задатак који је Срби-
ја урадила. Европски званичници су
нам поставили циљеве и дефиниса-
ли услове за постизање стандарда у
овим областима који важе у заједни-
ци европских народа. Наш тим је
дефинисао планове, методе, рокове,
стратегије, цену реализације читавог
посла и ЕУ је то прихватила. Када је
реч о горенаведеним поглављима,
многи стручњаци истичу да је послед-
ње у овом сету најважније и најзах-
тевније у процесу европских инте-
грација, а разлог томе је цена и тежи-
на реформи које је неопходно спро-
вести.

Још много посла

До сада су само два поглавља при-
времено затворена (поглавља 25 и
26), а тичу се науке и истраживања и
образовања и културе. Европски зва-
ничници истичу да отварање класте-
ра потврђује да „постоји напредак у
преговорима у процесу придружива-
ња” и да је то „признање Србији за
владавину права и кораке предузете
на реформи Устава у вези са обла-
стима које се тичу отвореног класте-
ра”. Али, како су рекли, сада пред-
стоји много посла на суштинским
преговорима и само посвећеним при-
ступом Србија може да испуни све
услове за затварање поглавља.

Кластери су нешто сасвим ново у
односу на период када су друге земље
испуњавале услове за улазак у ЕУ.
Ова нова реч у процесу европских
интеграција појавила се почетком
2020. године, када је Европска унија
усвојила нову методологију проши-
рења. Дотадашњих 35 поглавља, која
су обухватала области у којима Срби-
ја мора да испуни задате критерију-
ме како би постала чланица ЕУ, гру-
писано је у шест кластера: владави-
на права, тржиште, економија, зеле-
на агенда, пољопривреда и спољни
односи.

Седмогодишњи план

Наиме, кластер је скуп сродних погла-
вља која се отварају заједно, уместо

да се отварају појединачна поглавља,
што је раније био случај. Међутим,
поглавља су и даље ту, а затварају се
свако за себе. Да би кластер био отво-
рен, потребно је да ЕУ види напре-
дак при усаглашавању српских зако-
на са европским у одређеној области.
На пример, то је био случају класте-
ра четири – уочено је да је Србија
усвојила законе о коришћењу обно-
вљивих извора енергије, што је био
јасан сигнал да се ствари код нас
мењају.

Ово је само почетак, а услов за
затварање поглавља (да урадимо оно
што смо планирали) јесте усаглаша-
вање с прописаним стандардима ЕУ,
односно мерилима која ће се у слу-
чају кластера четири односити на

животну средину, транспорт и енер-
гетику. Брзина затварања пре свега
зависи од спровођења реформи.

У децембру је тачно шест година
откако је Србија отворила прво погла-
вље, а у јануару 2020. године навр-
шиће се седам година откако је Срби-
ја званично започела процес европ-
ских интеграција. На нама је да спро-
водимо оно што смо преузели као
обавезу и у том смислу је то примар-
ни задатак државе – да мотивише и
натера све субјекте у земљи (грађане,
организације, државне службе, ком-
паније) да учествују и дају свој допри-
нос у решавању овог обимног и зах-
тевног задатка.

Европска унија нам је отворила
врата, а на нама је да пређемо праг.

СРБИЈА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ДУГ ПУТ ДО ЗВЕЗДИЦЕ

СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИЈЕ

НИС донирао воду „Јазак” здравственим установама

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПОДРШКА ЕУ СРПСКОЈ
ПРИВРЕДИ

Новац за мала
и средња предузећа

Програм Европске уније (ЕУ) за
локални развој „ЕУ ПРО плус” обја-
вио је јавни позив за пројекте орга-
низација за подршку пословању
који би допринели конкурентно-
сти и одрживости пословања. ЕУ
је за овај позив определила пола
милиона евра. Циљ пројеката јесте
да допринесу изласку предузећа на
нова тржишта, увођењу стандарда,
као и повећању способности малог
бизниса да се опорави и буде отпор-
нији на негативне утицаје панде-
мије ковида 19. Право учешћа има-
ју регионалне развојне агенције,
бизнис инкубатори, научнотехно-
лошки паркови, кластери, послов-
на удружења, привредне коморе,
као и истраживачке и високошкол-
ске установе. Позив по коме је поје-
диначна подршка од 20.000 до
50.000 евра отворен је до 2. фебру-
ара 2022. године.

Предност ће имати они који у
својим апликацијама буду понуди-
ли потребу за дигитализацијом,
увођењем циркуларне економије,
сертификацијом за стандарде ква-
литета, маркетингом и ширењем
на нова тржишта.

НОВЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА
О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА

Крај досадним
позивима

Од 20. децембра на снази су
нови прописи о заштити потро-
шача. Једна од важних ствари које
ће многима олакшати живот јесте
увођење регистра „Не зови”, где
ће бити бројеви телефона потро-
шача који не желе да их телефо-
ном позивају и узнемиравају
досадни трговци који стално има-
ју нешто да понуде.

Сви потрошачи који не желе да
им се роба или услуге нуде преко
фиксног или мобилног телефона
моћи ће да „стопирају” такву доса-
дашњу праксу трговаца. Наиме,
грађанин који не жели да га тргов-
ци позивају, обратиће се свом
мобилном оператору с којим има
закључен уговор и од њега ће тра-
жити да се нађе у поменутом реги-
стру. Потрошач ће попунити један
образац, а мобилни оператор ће га
проследити РАТЕЛ-у, који води
евиденцију телефона грађана који
не желе да буду позивани.

ЗАШТО СУ АУТОМОБИЛИ
ПОСКУПЕЛИ?

Растом цена половњака
„пеглају” трошкове

Према анализи сајта „Половни
аутомобили”, просечан купац у
Србији издваја од три до пет хиља-
да евра за куповину половног ауто-
мобила. Међутим, тај новац сада
није довољан да би се купио рела-
тивно пристојан половњак. Наиме,
цене су скочиле од 10 до 16 одсто,
зависно од модела, али продаја
половних увозних аутомобила у
Србији није опала, већ је ове годи-
не порасла за 16 одсто у односу на
прошлу годину, а 23 одсто у одно-
су на годину пре пандемије. Потра-
жња је далеко већа, па продавци
половних аутомобила у Србији твр-
де да је разлог за скок цена полов-
њака недостатак нових модела на
нашем тржишту. С друге стране,
економисти аналитичари пак сма-
трају да је ипак у питању жеља
трговаца да надокнаде губитке
настале у пандемији, као и да иско-
ристе општи тренд раста цена у
земљи.

У јавности се спекулише да су
током прошле године трговци
половним аутомобилима увезли
више возила него што су могли да
продају и да сада повећањем цена
покушавају да надокнаде послов-
не губитке.
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Зашто вичемо?

ХРАНА ЗА ДУШУ

Драги моји, свакоме од нас се
десило да цикне, врисне или
дрекне од изненадне радости,
среће, страха... Неочекивани
сусрет, позив,
вест из среди-
шта бића ишчу-
пају крик. Изу-
зетно јак дожи-
вљај, удружен са
снажном емо-
тивном реакци-
јом, готово тре-
нутно обоји
нашу реалност.

Сасвим друга
прича је потре-
ба да се буде у
праву. У наме-
ри да потврди
своје мишљење,
да „убеди” саговорника да гре-
ши, да оснажи уверење о соп-
ственој важности, поједини ће
вербалном агресијом оствари-
вати своје циљеве. Потреба за
наметањем свог става увек је
праћена викањем, убеђивањем
и уверавањем саговорника да
је он тај који размишља погре-
шно. Свако је своје мишљење
формирао на основу неких
чињеница и уверења која је
усвојио. Покушај да се утиче
на промену нечијег мишљења
уз викање, претње и псовке
натераће свакога да се још више
веже за своја уверења. Свако
ће се „држати” свог већ фор-
мираног мишљења, одбијајући
да уопште размотри аргументе
и тврдоглаво остајући при свом.
Викањем особа прво себе убе-
ђује у сопствену вредност и у
то да је њено мишљење једино
исправно. Од буке коју прави
не може да чује ни себе ни саго-
ворника. Нико никога не слу-
ша, само се појачава викање.
Код некога је осећај самопоу-
здања толико нарушен да једи-

но викањем и наметањем себе
и свог мишљења може за тре-
нутак да умири свој незасити
его.

Када траје дуго и када је
интензивна, бука представља
један од најзначајнијих узроч-
ника стреса. И опет смо се
нашли у зачараном кругу. Желе-
ћи да „победимо аргументи-
ма”, правимо у себи праву 
подлогу за настајање болести.
Исто важи и за буку коју прави-
мо сами себи сопственим мисли-
ма. Понављајући у себи туђе
речи, увреде и проживљавајући
изнова осећај повређености, даје-
мо некоме моћ да утиче на то
како се осећамо, да прави реал-
ност у којој МИ живимо.

Као одговор на дуготрајно,
исцрпљујуће,
н е п р е с т а н о
излагање соп-
ственој или
туђој вербалној
агресији наста-
је крик душе –
бука коју дру-
ги људи не
чују, а ми једва
издржавамо.
Наше биће нам
шаље поруку:
доста је било!
Пре него што
дозволимо да
се болест насе-

ли и завлада, пре него што
прихватимо уверење да нисмо
довољно добри, способни,
успешни, пожељни, пре него
што урадимо било шта – тре-
бало би да застанемо и да се
загледамо у себе. Крик душе
представља путоказ и даје
нам снажан одраз према
напред.

Да ли примећујете колико
гласно причају заљубљени,
којим тоном се мајка обраћа
беби? Када су присутни љубав
и поштовање, не постоји
потреба за викањем. Стазом
која је посута љубазношћу
увек се можемо поново шета-
ти. Не можемо променити
ничији став, понашање или
мишљење. Једино што се
може мењати јесте наше
понашање, које ће изазвати
другачију емотивну реакци-
ју која ће утицати на проме-
ну става.

Викати и даље или слушати
себе, бити у праву или бити
срећан, одлука је, као и увек,
на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Када су присутни
љубав и поштовање,
не постоји потреба
за викањем. 
Стазом која је 
посута љубазношћу
увек се можемо
поново шетати.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уколико имате атероме

или су вам се они чак

вратили након операције,

траварка Милена Марић

препоручује да употребом

природних препарата

допринесете решењу про-

блема тако што ћете пре

свега подстаћи рад лој-

них жлезда и метаболи-

зам масти уопште. Она

предлаже тинктуру од три

биљке коју можете и пити

и мазати.

Направите мешавину

од једнаких делова

коприве, невена и русе. У

стаклену теглу до 2/3 ста-

вите уситњено биље и

налијте до врха алкохо-

лом (40–50%) или дома-

ћом ракијом. Теглу затворите, промућкајте и држите две недеље

на собној температури уз свакодневно протресање.

Kонцентрат који добијете након цеђења треба пити по три

кафене кашичице на дан и користити као облогу за ноћ. Kомадић

вате наквасите и причврстите фластером у пределу атерома. Тре-

бало би да третман траје два-три месеца. У одговарајуће доба

године локално може помоћи свеж лист боквице. Треба га добро

изгужвати да пусти сок и преко ноћи причврстити у пределу ате-

рома.

Тинктура 
за атероме

На Међународни дан људских
права, у петак, 10. децембра,
кампања „16 дана активизма
против насиља над женама” у
Панчеву је завршена трибином
на тему насиља над женама одр-
жаном у дворани „Аполо”.

О узроцима и врстама наси-
ља, профилима жртава и насил-
ника и начинима да се из насил-
не везе изађе говориле су Весна
Станојевић, координаторка Саве-
товалишта за борбу против наси-
ља у породици Сигурне куће у
Београду; Зорица Домошљан,
руководитељица Сигурне куће у
Панчеву, и др Јованка Петро-
вић, психијатар и в. д. директо-
ра Психијатријске болнице у
Kовину. Модератор трибине била
је Марија Јевић, чланица Град-
ског већа града Панчева заду-
жена за културу и омладину.

– Насиље у породици није само
породични, већ је то и друштве-
ни проблем. Физичко насиље је
најприсутније и највидљивије,
али то није једини облик наси-
ља које жене трпе. Имамо мно-
го жена жртaвa психичког, сек-
суалног или економског наси-
ља. Од времена када је у Бео-
граду отворен први СОС теле-
фон за жртве насиља у породи-
ци 1990. године до данас много
се тога променило набоље. Закон-
ски и нормативно је пуно ура-
ђено, али све то није довољно и
неће бити довољно док год не
будемо сваког насилника при-
јављивали и против сваког од
њих водили адекватан правни
поступак – истакла је Весна Ста-
нојевић.

У прилог њеној тврдњи гово-
ри чињеница да је дан уочи три-
бине, 9. децембра, на Цераку
убијена жена која је деветнаеста
жртва породичног насиља у овој
години. Прошле године је битку
с насилним партнером изгуби-
ло 26 жена у Србији.

– Насиље у породици у нашој
земљи је много чешће него што
се мисли. Подаци од пре 15
година говоре да се с тим про-
блемом носи свака друга-тре-
ћа породица, а вероватно је тај
проценат сада исти. Веома је
важно да медији константно
шаљу поруке и насилницима
и жртвама: жртвама да не тре-
ба да трпе насиље, а насилни-
цима да им следују високе
казне за почињена кривична
дела – нагласила је Весна Ста-
нојевић.

Шта нуде сигурне куће

Прихватилишта у којима се
женама и деци пружају привре-
мени смештај, подршка и зашти-
та по изласку из насиља јесу
сигурне куће. У Војводина их
има пет, а у остатку Србије још
толико.

Сигурна кућа у Панчеву отво-
рена је 1. јануара 2012. и ускоро ће
обележити 10 година рада. О томе
колико је насиље у нашем граду и
округу присутно, сведочи податак
да су капацитети куће од њеног
оснивања до данас готово увек били
у потпуности попуњени.

– Kућа је отворена на иници-
јативу и уз средства Града Пан-
чева, Фонда Б92 и Покрајинског
секретаријата и предата је на
управљање Центру за социјални
рад. Kапацитет куће је 15 кори-
сница и имамо три креветића за
бебе. Kа нашој кући гравитирају
жене из целог јужног Баната и
она је до пандемије увек била
пуна. Дешавало се чак да смо
због попуњености капацитета
били приморани да молимо дру-
ге куће да приме жену, па да је
вратимо када и ако се неко место
упразни. Жене у нашој кући могу
остати до шест месеци, а изу-
зетно до годину дана, у ситуа-
цијама када тако процени Цен-
тар за социјални рад – истакла
је Зорица Домошљан.

Поред задовољавања егзистен-
цијалних и безбедносних потре-
ба, женама се у кући пружа и
психосоцијална подршка.

– Информишемо их о њихо-
вим правима, покушавамо да их
оспособимо за неко занимање
или занат и пружамо им помоћ
у тражењу посла. Настојимо да
жени будемо подршка кроз све
судске процесе кроз које ће про-
ћи, да њену децу укључимо у
вртић или да им омогућимо да
несметано иду у школу. Украт-
ко, чинимо све што је у нашој
моћи да жени помогнемо да оја-
ча довољно да у једном тренут-
ку може да изађе из насиља, да
постане самостална и да крене

у неки нови живот – објаснила
је Зорица Домошљан.

Важно је колико 
их се не врати

Према њеним речима, кроз
Сигурну кућу у Панчеву од њеног
оснивања до данас прошло је
око 700 корисника, од којих је
350 жена, а остало су деца.

– Нама не значи много пода-
так колико је жена прошло кроз
кућу на годишњем нивоу. Неке
од њих ће се код нас задржати
свега три дана, неке дуже. Мно-
ге од њих ће се вратити насил-
нику, јер подаци потврђују да
жена у просеку седам пута одла-
зи из насилне заједнице пре него
што је коначно заувек напусти.
И код нас има жена које се вра-
ћају по два, три, па и 14 пута.
Зато је нама много важнији број
оних које су за време боравка
код нас успеле да довољно осна-
же да могу да прекину заједни-
цу у којој су трпеле насиље, да
се осамостале и да се више никад
не врате у Сигурну кућу – пору-
чила је Зорица Домошљан.

Страда и ментално здравље

О томе колико се породично
насиље одражава на ментално
здравље говорила је др Јованка
Петровић.

– У Психијатријској болници
у Kовину имамо велики број
пацијената и пацијенткиња из
породица које су евидентиране
као насилне. Насиље може бити
физичко, психолошко, економ-
ско и сексуално и уколико оно
дуго траје и одвија се у контину-
итету, жртва пати, анксиозна је,
стално има одређену дозу кри-
вице и осећа се изоловано. Може
се јавити депресија, па чак и
суицидалне идеје, намере и поку-
шаји. Због тога се жртве врло

често нађу у нашој амбуланти –
открива директорка болнице.

Деца су највеће жртве

Kод нас нема релевантних ста-
тистичких података, али истра-
живања вршена у Европи и свету
кажу да око 25% жена и осам
одсто мушкараца доживљавају
насиље у породици.Оно што пред-
ставља додатни проблем јесте то
што чак 30% деце гледа то наси-
ље и неретко – учи по моделу.

– Деца су у ствари праве жртве
породичног насиља и она су у
многим породицама колатерал-
на штета. То је нешто што не
смемо да дозволимо, јер ће то
понашање које деца науче по
моделу од својих родитеља њих
саме потом претворити у жртве
или насилнике – упозорила је
Весна Станојевић.

Где је излаз?

На питање како изаћи из наси-
ља и има ли адекватног решења
за тај проблем др Јованка Петро-
вић каже:

– Решење свакако постоји.
Важна је мултисекторска сарад-
ња у решавању проблема, као и
психоедукација и дестигматиза-
ција жртве и породице у којој се
насиље одвија. Kао видови помо-
ћи постоје наша струка, психоте-
рапија, саветовалишта за брак и
породицу и тимови који успешно
раде на сузбијању породичног
насиља. Благовремено пријављи-
вање насиља је изузетно важно.
Од велике користи је разговор
жртве о проблему с блиском осо-
бом. Веома је корисно и да има-
мо што више оваквих скупова и
трибина, да разговарамо и слу-
шамо о овој теми, јер је решава-
ње овог проблема свакако део
ширег друштвеног процеса.

Анонимне пријаве су могуће

Насилници врло често континуи-
рано врше терор над својим жртва-
ма, јер се оне тешко одлучују да
их пријаве. Врло често и сведоци
пред насиљем затварају очи.

– Морамо да знамо да жене
тешко проговарају о насиљу
првенствено из страха или из
стида. Оне се стиде зато што у
Србији и даље важи став да је
жена крива за све, па и за про-
блеме у браку или за мужевље-
во незадовољство и агресију. С
друге стране, жене се плаше да
ће им се насилник светити уко-
лико га пријаве. Из истог разло-
га сведоци насиља не реагују.
Зато је веома важно подсетити
јавност да је насилника могуће
пријавити и анонимно и да је
полиција дужна да реагује и по
анонимној пријави – апеловала
је Весна Станојевић.

ТРИБИНА О НАСИЉУ НАД ЖЕНАМА

ИЗЛАЗ ИЗ ПАКЛА ПОСТОЈИ 
И ЗОВЕ СЕ – ПРИЈАВА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПАНЧЕВО ЈЕ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Скупу је присуствовала и

Ивана Росић, председница

Савета за родну равноправ-

ност, који је и организовао

трибину уз подршку Јужно-

банатског управног округа и

Града Панчева.

– Панчево је препознато у

Србији као град с добром

праксом када је реч о борби

против насиља над женама.

Већ годинама постоји Савет

за родну равноправност и

ми озбиљно и посвећено

радимо на тој теми. Циљ

нам је да кроз овакве едука-

тивне скупове научимо

жртве да препознају насиље

и да их упутимо у механизме

који им стоје на располага-

њу како би из тог проблема

што безболније и лакше иза-

шле – истакла је Ивана

Росић.

СОС ТЕЛЕФОН

У оквиру Сигурне куће Пан-

чево функционише СОС теле-

фон за жене жртве насиља, а

и интересовање за ову врсту

помоћи веома је велико.

Број телефона је

0800/100-113, а он је досту-

пан сваког радног дана од 

9 до 19 сати. Позиви су 

бесплатни и анонимни.



Дани нас деле од дочека нове
2022. године, а неке је еуфорија
због кићења дома већ одавно
ухватила. Многи жељно ишче-
кују дочек, иако ће он и ове годи-
не по много чему бити другачи-
ји од других, због ситуације с
коронавирусом.

Ипак, новогодишњи дух је нешто
што се тешко губи код оних који
воле празнике, па је тако купо-
вина новогодишњих јелки и укра-
са кренула већ од средине новем-
бра, каже Ненад Ковачевић, коор-
динатор тима огласних савет-
ника за остале категорије у „Saso -
man ge.rs”.

– Последњих година много
чешће се купују вештачке јелке
него природне, па је самим тим
и понуда оваквих јелки много
већа. Њихова цена зависи од
висине, квалитета, густине. Нај-
траженије су оне средњих виси-
на, и то углавном стандардних,
од 1,8 метара и 2,1 метра. Цене
се крећу од 3.000 до 30.000 дина-
ра – рекао је Ковачевић.

Има и оних који воле да пра-
ве микросвет украсима, па купу-
ју мини-јелке од 10 и мање цен-
тиметара, за које је довољно
издвојити 150 динара.

Ипак, ко жели да украси дом
јелком од четири и више мета-
ра мора да се одрекне близу
100.000 динара, каже наш саго-
ворник и додаје да боја у мањој
мери утиче на крајњу цену.

– Свакако, очигледно је да
сваке године нека боја буде посеб-
но занимљива купцима. Ако су
прошлих година то биле бела и
зелена са украсним снегом, ове
године се приметно повећала
потражња за тамнозеленим, па
чак и црним јелкама – наводи
Ковачевић.

Наш саговорник открио је и
занимљивост. Наиме, велика
већина ових производа долази
нам из увоза, и то пре свега из
Кине, јер потреба за новогоди-
шњим производима далеко пре-
вазилази оно што могу понуди-
ти домаћи произвођачи.

– Ове две ковид године су доне-
ле велике проблеме продавцима
који се ослањају на овакав вид
набавке робе. Први разлог је тај
што су испоруке почеле да касне,
а пословни партнери из Кине су
често у последњим тренуцима
одлагали или чак отказивали
слање робе због проблема с

производњом, јерсумногефабри-
ке биле затворене. Тако је неке
испоруке неопходно чекати и по
неколико месеци. Док су се на то
наши продавци лакше навикли и
своје поруџбине томе прилагоди-
ли, цена транспорта је почела
умногоме да им диктира посло-
вање. У току ове и прошле године
превоз теретним бродовима из
далеких источних држава поску-
пео је три до четири пута, па су

самим тим и цене морале да пра-
те тај тренд. Осим транспорта, и
набавне цене код кинеских доба-
вљача су порасле, па су наши про-
давци смањили своје марже да
раст цена не би био толико дра-
стичан, али је ипак и те како при-
метан – објаснио је Ковачевић.

Он је стога дао пример. Ако
желимо јелку која је прошле
године коштала 4.000 динара,
ове године је морамо платити

скоро дупло више. 
– С тим у вези су сасвим логич-

не и оцене продаваца да је потра-
жња за јелкама мања него у истом
периоду прошле године, а да су
многи купци набавили јелке већ у
новембру од прошлогодишњих
залиха. Ценаувозаутичеинаново-
годишњурасвету, ализнатномање
него на јелке, па се лампице, све-
тлеће фигуре, LED завесе и други
слични производи могу наћи по
приближно истим ценама од про-
шле године – наводи Ковачевић.

Да јелка никад не иде сама,
јасно је, али је срећа што прате-
ћа опрема не бележи драстично
високе цене.

– Лампице коштају од 400 до
2.000 динара у зависности од
дужине и врсте. Светлеће фигу-
ре ирваса, Снешка Белића и
медведа могу се наћи по цени
од 3.000 па до 10.000 динара, а
LED новогодишње завесе већ од
1.200 динара – рекао је он и
додао да, за разлику од јелки и
новогодишње расвете, где интер-
нет куповина преузима домина-
цију, набавку украса купци и

даље више чине традиционал-
ним путем. Један од разлога за
то је и тај што су ови производи
много осетљивији, па њихово
паковање и транспорт до купа-
ца представљају велики проблем.

– На пијацама и у кинеским
тржним центрима доминирају
црвене, сребрне, златне, дрвене,
крзнене или сламне кугле (већ од
10 динара по комаду), венци (од
500 до 1.500), гирланде (већ од
150 динара) ифигурицеДедаМра-
за (од неколико стотина па до
неколико хиљада динара, у зави-
сности од висине, квалитета и
врсте). У последње време све је
доминантнија куповина сетова
украса од четири комада (од 50
динара), шесткомада(од100 дина-
ра), 12 комада (од 200 динара), па
сведопаковањаодпреко40 кома-
да, која коштају 400 и више дина-
ра. У односу на јелке и расвету
украси се много чешће производе
и у нашој земљи, па је последич-
но и њихова цена стабилнија јер
мањезависиодувоза– кажеКова-
чевић, напомињући да је и њихо-
ва цена у односу на прошлу годи-
ну виша за око 30 одсто.

– Потражња за овим произво-
дима је годинама скоро непро-
мењена, па су стандардно најпо-
пуларнији украси за јелку, про-
зоре, али у последње време и све
траженије фигурице Деда Мра-
за, ирваса, новогодишња села с
музичким ефектима (од 3.000
динара), LED диораме (од 500 па
све до пар хиљада динара), сне-
жни фењери (већ од 500 динара)
итд. Неизоставан део новогоди-
шњег амбијента јесу и прскали-
це, које се могу набавити по цени
од 50 и више динара – каже он.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 24. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

7

НОВОГОДИШЊИ ШОПИНГ

ЈЕЛКЕ ДУПЛО СКУПЉЕ НЕГО ЛАНЕ, ИДУ И ДО 100.000 ДИНАРА!

ТРАЖЕНИ ПАКЕТИЋИ, ЧАРАПЕ И ТЕХНИКА

Поред новогодишњих укра-

са, у овом претпразничном

расположењу пораст продаје

бележе још неки производи,

каже Ненад Ковачевић,

координатор тима огласних

саветника за остале катего-

рије у „Saso man ge.rs”. Тако

су велике продавнице игра-

чака већ увелико почеле да

продају дечје пакетиће, али

се и потражња за њиховим

појединачним производима

знатно повећава.

– Куповина кухињског

прибора, тканина, крпа,

кеса, али и чарапа с нового-

дишњим мотивима стан-

дардно је већа у овом пери-

оду. Од осталих производа

већа је потражња за техни-

ком, и то пре свега телеви-

зорима, лаптопима и теле-

фонима, роковницима и

другим стандардним покло-

нима – рекао је он.

Ове године се
приметно повећала
потражња за
тамнозеленим, па
чак и црним јелкама.

Цена сетова украса у
односу на прошлу годину
већа за око 30 одсто.

ПСИХОЛОЗИ О НОВОГОДИШЊОЈ ЕУФОРИЈИ

Шта и како пожелети
Добро је подсетити се да је
„добро” некад боље од „сјајног”,
па социјални часовник, по којем
средина очекује да се одређени
животни догађаји морају дого-
дити у посебном добу и узрасту,
буде у раскораку с нашим оства-
реним жељама.

Приближавају се новогодишњи
и божићни празници, а с њима
се буде размишљања о сопстве-
ним оствареним и неоствареним
жељама. Идеја о томе како тре-
ба да изгледа наш живот често је
условљена социјалним часовни-
ком, односно очекивањима сре-
дине да се одређени животни
догађају морају догодити у посеб-
ном добу и узрасту. Самеравају-
ћи себе према том часовнику,
неретко наликујемо Белом Зецу
из „Алисе у Земљи чуда” који
панично трчи и виче: „Касним,
касним, ја ужасно касним”, пише
Јована Трбојевић Јоцић у рубри-
ци „Из угла психолога” у „Поли-
тикином” „Магазину”.

Међутим, једно су социјалне
норме које је друштво постави-
ло у односу на ток и развој циви-
лизације, а друго је наш унутра-
шњи сат. Социјални часовник
постоји као смерница, али ни у
ком случају не треба да нам буде
омча око врата због које ћемо,
по цену на папиру савршеног

живота, чинити ствари за које
нисмо спремни или за које нисмо
сигурни да их желимо.

Време за велике кораке

Недавно сам групу студената
питала да ли би у овом тренутку
– када имају 23 године – хтели
да буду у браку. Према раније
утврђеном социјалном часовни-
ку, они сада улазе у доб која се
назива рано одрасло доба, а обе-
лежавају га развојни задаци попут
напуштања породичног дома,
успостављање партнерског одно-
са, те улазак у брак и родитељ-
ство. У питању су изузетно вели-
ки кораци који не представљају
нимало лак избор, а који се под-
разумевају као саставни део при-
че „Живели су срећно до краја
живота”. Над главом им притом
виси сат који показује да све то
треба да постигну до средине
својих тридесетих година.

Потрага за савршеним живо-
том којим ћемо парадирати у
друштву и на друштвеним мре-
жама као ознаком да смо сада
одрасле особе које су, ето, испу-
ниле све своје „животне” задат-
ке, често нас много више кошта
него што том јурњавом добије-
мо. Толико смо обузети тим
морањем и појмом „савршен
живот” да не стижемо да се запи-
тамо да ли заправо јуримо један

тек апстрактан појам, уместо да
откријемо шта је то што је савр-
шено само за нас.

Моја идеја о „савршеном живо-
ту” драстично се мењала са мном.
Мој савршени партнер није више
Бред Пит, како сам замишљала
с петнаест година. Моје пред-
ставе савршене породице или
посла такође су потпуно проме-
ниле облик. Нисам, међутим,
имуна на туђе савршене животе
и њихове откачене рубрике испу-
њених задатака одрасле доби.
Нисам имуна јер сам човек, а
једна од наших особина је да смо
друштвена бића која желе да
припадају чопору или племену.
Када чопор иде напред, ми онда
имамо утисак да стојимо. Тада
код нас превладава страх од одба-
цивања и усамљености и почне-
мо да чинимо кораке који нису
у потпуности у складу с нама
самима – а све с идејом да мора-
мо „бити део нечега”.

Филм који сјајно осликава овај
процес је „Кажи кад” („Lag gi es”,
2014; буквални превод с енгле-
ског гласио би „Спораћи”). Кира
Најтли у овом наслову глуми
Меган, младу одраслу особу која,
покушавајући да остане део сво-
је вршњачке групе (има 28 годи-
на), губи из вида шта је саврше-
но за њу. На почетку филма
Меган је приказана као особа

која стагнира у личном развоју.
Упркос завршеном факултету, и
даље није започела своју карије-
ру; и даље живи с родитељима;
успорена је и њена веза с деч-
ком. Меган стога доноси исхи-
трене одлуке како би задовољи-
ла очекивања групе, односно сво-
јих средњошколских пријатеља.

Филм „Кажи кад” покреће
више значајних тема у вези с
унутрашњим конфликтима, али
ме реплика Крега (којег тумачи
Сем Роквел) сваки пут подсети
колико смо збуњени када ула-
зимо у одраслост и колико смо
и даље збуњени и након што смо
загазили дубље у њу: „Нисам
очекивао да ћу и након што
постанем одрастао и даље мора-
ти да тражим место у које ћу се
уклопити. Мислио сам да га ауто-
матски добијеш када нађеш
посао и породицу. Али ту сам
само ја, сам”.

Моји студенти, који спадају у
неправедно омражену генера-
цију миленијалаца, одговорили
су да не би желели да у овом
тренутку буду у браку. Навели
су ми битне факторе који утичу
на такво мишљење, али суштин-
ски: сматрају да још увек нису
спремни. Одлагање постизања
оваквих социјалних задатака
може бити и део неких унутра-
шњих неразрешених конфлика-

та – као у случају оних који дане
проводе „на каучу”, немоћни или
немотивисани за покретање из
летаргије – али се у раду с кли-
јентима чешће сусрећем с они-
ма који су трчали за тим часов-
ником и дошли до тога да та
визија савршеног живота није
савршена за њих.

Притисак окружења

Социјални часовник и унутра-
шњи часовник понекад буду у
раскораку и тешко је одупре-
ти се призорима других и при-
тиску окружења, и у том мору
савршених односа, бракова и
послова пронаћи оне који су
заиста савршени за нас. Често
себе морам да подсетим, као и
моје клијенте, да је „добро”
некад боље од „сјајног”. Посто-
јаност и присутност у тренут-

ку могу много више да пруже
него вијање савршенства у оку
других.

И без доласка празника, нава-
ла туђих савршених живота ће
узнемирити оне тачке за које
још нисмо сигурни да ли их
желимо и да ли смо спремни за
њих. Када осетите тај убод, сети-
те се да туђе савршено не мора
да буде ваше савршено. Штави-
ше, туђе савршено заправо ника-
да није савршено за нас. А потра-
га за нашим сопственим добрим
почиње с допуштањем себи да
окаснимо који пут. Све што је
значајно постићи ћемо ако се
примарно водимо својим уну-
трашњим часовником. Саврше-
ни смо онолико колико смо
спремни да видимо сопствене
пукотине и сматрамо их делом
нас и наше приче.

ЦЕНЕ НОВОГОДИШЊЕ ОПРЕМЕ

Производ Цена

Мини-јелке (10 цм и мање) 150

Јелка од 1,8 м до 2,1 м 3.000–30.000

Јелка од четири метра 100.000

Лампице 400–2.000

Светлеће фигуре ирваса, 
Снешка Белића, медведа

3.000–10.000

LED новогодишње завесе 1.200

Кугле (ком.) 10

Венци 500–1.500

Сет од четири украса 50

Сет од шест украса 100

Сет од 12 украса 200

Сет од 40 украса 400

Фигурице Деда Мраза, ирваса, 
новогодишња села с музичким ефектима

3.000

LED диораме 500

Снежни фењери 500

Прскалице 50

* Цене су у динарима
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Прослава Нове године на Котежу 1 у
четвртак, 30. децембра, биће од оних
догађаја који се памте. Група ентузија-
ста је пожелела да за Нову годину деци
подари нешто посебно – празничну
еуфорију. Идеје су се ређале, а потен-
цијал манифестације су препознале
градске институције Градска управа,
Месна заједница Котеж, ЈКП „Зелени-
ло” и Туристичка организација града
Панчева, који су подржали пројекат,
као и бројни спонзори.

– Спонтано смо дошли на идеју да орга-
низујемо један зимски догађај за децу
и тако је одлука пала на новогодишњи
дочек Деда Мраза, а припреме су уве-
лико у току. Осећамо да ће ово бити
једно лепо дружење, чији је циљ оку-
пљање и дружење деце из Панчева, а
комплетан програм конципиран је тако
да га деца памте целог живота. Води-
тељ програма биће Срђан Крстић Бам-
би, који је осмислио програм. Мани-
фестација ће се одржати под слоганом
„Свет је леп када сањамо”. Пројекту су
се прикључили и наша Градска управа,
без које ова манифестација не би могла
да се одржи, као и Месна заједница,
ЈКП „Зеленило” и ТО Панчево. Имали
смо и велику подршку начелнице Јужно-
банатског округа Марине Томан, којој
овом приликом захваљујемо. Надамо
се да ће грађани имати разумевања за
нас, јер ће можда неке улице бити затво-
рене током трајања манифестације –
испричао нам је Дејан Ковачки, један
од организатора.

Чаролија на дар

– Идеја се родила с циљем да деци
дочарамо новогодишњи ентузијазам,
јер се то код деце изгубило. Нема више
те новогодишње чари и новогодишњег
лудила који би децу покренули да осе-
ћају и да се радују као што смо ми
некада у нашем детињству – рекао нам
је Срђан Крстић Бамби, који ће на
манифестацији бити задужен за вође-
ње програма.

Део програма су нам организатори откри-
ли, али чини се, ипак, да ће ноћ бити пуна
изненађења. „Панчевац” има информаци-
ју да ће се Деда Мраз појавити између 18 и
20 сати, а деци ће се придружити у про-
слави на врло необичан начин.

– Програм ће водити
кловн и наступиће дечји
хор „Вокал кидс”, деца из
школе „Васа Живковић”,
која ће бити вилењаци,
виле и принцезе, а
предводиће их учитељи-
ца Душанка Младеновић,
као и КУД „Станко Пау-
новић”. Цео догађај ћемо
завршити представом и
ватрометом на самом кра-
ју – испричао је Ковачки.

Сви смо ми Деда Мраз

Поред дружења и забаве,
догађај ће имати и хума-
нитарни карактер. Сви
посетиоци ће бити у при-
лици да донирају новац,
који ће улепшати празни-
ке породицама којима је
то најпотребније.

Припремљена је кутија
за прикупљање новца, а са
удружењем „Од гола до
гола” договорено је дa се
сав приход усмери трима
панчевачким породицама
којима је помоћ преко
потребна. Прилоге су дали
и чланови Удружења
добрих људи „Огњиште”. 

Недавно су православни верници обе-
лежили славу Светог Николу, за коју
важи правило да је пола Србије слави,
а да друга половина одлази код рођака
и пријатеља на славље. Ипак, године у
којима влада пандемија коронавируса
одразиле су се и на број места за слав-
ском трпезом.

Разговарали смо с нашим суграђа-
нима на ову тему и питали их како они
славе славу.

БОРА ПОПОВ, пензионер:
– Слава ми је Свети Јован, који се

изузетно цени и поштује, то је велика
традиција. Сада не идем, али сам ишао
на славу, Светог Николу, код родбине.
Некада смо одлазили, па нас буде по
двадесет-тридесет, али смо сада то про-
редили, због ове ситуације која влада
неколико година. Код рођака сам одла-
зио деценијама на славу, а сада сам
седео код куће. Светог Јована ћемо про-
славити у кругу породице, ћерка са сво-
јом породицом, син са својом породи-
цом и ја. Слави се код мене, јер сам ја
још глава фамилије. Скромно, како и
треба. Само ми је жеља да прославимо
у миру, да буде љубави међу нама. Тада
треба да покажемо пажњу једни према
другима. Начини живота нас разједи-

њују и упућују на све могуће стране,
тако да је то прилика да се окупимо у
тишини и миру и да искажемо љубав
не само према вери већ једни према
другима, јер то чини веру.

МИЛАН ТРБОВИЋ, пензионер:
– Славим у најужем кругу породице,

Ђурђевдан. Тада дођу само пријатељи,
снахини родитељи. Ја никада нисам био
за те велике славе са сто-двеста људи.
Треба да се слави у кругу породице с
најближима и најдражима, веома скром-
но. На тај дан не треба радити, већ га
треба посветити свом свецу. Све друго
је некакво кинђурење, скоро као испрат-
ница у војску или свадба. То није то.

АЊА МИЛЕНКОВИЋ, гимназијалка:
– Ишла сам на две славе. Код моје

породице се ништа није променило,
јер смо увек славили у мањем кругу
људи, тако да корона није значајно ути-
цала на то.

МАРИЈА ШОРМАЈЗ, гимназијалка:
– Славим Светог Николу, а све је

било мало другачије него претходне
године, када нам нико није био, већ
смо прославили у кругу породице. Ове
године је мало другачије јер славимо и

с породицом и с пријатељима, мало је
шири круг људи.

ТАМАРА РАНИСАВЉЕВ, гимназијалка:
– Свети Никола је моја слава, сла-

вим у кругу породице, као и сваке годи-
не. Никад нам не долазе гости, увек се
слава обележава у кругу породице. Одла-
зила сам на славе код кумова, пријате-
ља и рођака, јер је ситуација боља него
прошле године. Страх од короне и даље
постоји, то је присутно највише код
старијих људи, код млађих мало мање,
али чини се да се полако враћамо нор-
малном животу.

РУЖИЦА ГОЛУБОВИЋ, пензионерка:
– Данас се слави само у кући у кругу

породице, не зову се гости, због коро-
не, да се не би ширила зараза. Страх је
још присутан. Славим Светог Аранђе-
ла. Претходних година су људи носили
колач и жито на јутрење, па када се
заврши служба, све се носи кући, па
дође попа да изреже колач, а сада не
могу да постигну, већ режу колач у
цркви. Ја нисам носила колач у цркву
јер смо скоро преузели славу, нисмо
стигли да освештамо, па смо је ове
године само обележили, без оних пра-
вих традиционалних обичаја.

М. ШОРМАЈЗА. МИЛЕНКОВИЋ Т. РАНИСАВЉЕВ Р. ГОЛУБОВИЋМ. ТРБОВИЋБ. ПОПОВ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Када наступа застарелост
тешке крађе?

Какав пример дајемо деци?

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Драга децо, наставите потрагу за
Деда Мразовом радионицом. Иако
смо пронашли фотељу за коју смо
мислили да припада Деда Мразу,
морамо да вас разочарамо. С обзи-
ром на то да се налази у мрачној
улици покрај пруге, окружена дру-
гим смећем, верујемо да то није
место које је Деда одабрао за одмор
или паковање поклона. Чини се да
је само решио да стару замени новом,
удобнијом фотељом... Не дајте се
преварити, није ово (не)дело добро-
душног дедице седе браде, он ника-
да овако нешто не би учинио, ника-

да вам не би дао лош пример, пого-
тово зато што зна да ЈКП „Хигијена”
организује акције „Изношење каба-
стог отпада”, али и да отпад попут
овог може да се однесе и преда на
старој депонији „Хигијене”, у Ули-
ци Димитрија Туцовића.

Ово је дело неког ко не воли свој
град, не обазире се на своју околи-
ну, неког ко не мари за изглед и
будућност града који остаје управо
вама. Будите паметни и извуците
поуку из ове приче. Израстите у боље
људе, нека то буде ваша новогоди-
шња одлука.

КАКО СЕ СЛАВИ ОВЕ ГОДИНЕ?

Скромно, у кругу породице

Поштована редакцијо, занима ме
када и како застарева дело урађено
пре више од десет година. У питању
је тешка крађа. Још се води посту-
пак и није решено ништа. Колико је
времена потребно да све то застари
и како? Мирко П.

Застарелост у кривичном праву
представља губитак права државних
органа да воде кривични поступак,
изрекну и изврше кривичну санк-
цију према учиниоцу кривичног дела,
услед протека одређеног временског
периода од извршења кривичног
дела. Наше право познаје два обли-
ка застарелости: застарелост кри-
вичног гоњења и застарелост извр-
шења кривичних санкција.

На ваш случај ће се применити
застарелост кривичног гоњења.

Застарелост кривичног гоњења
подразумева да се кривични посту-
пак протеком законом одређених
рокова не може више покренути,
односно да се не може наставити
већ започети поступак. Рок застаре-
лости тече од дана извршења кри-
вичног дела и закон предвиђа 
различите рокове застарелости у
зависности од прописане казне за
кривично дело, при чему се у обзир
узима најтежа прописана казна за
то дело.

Према Кривичном законику, за
кривично дело тешке крађе може се
изрећи казна затвора у трајању од
једне до осам година, осим у случа-
ју када је кривично дело учињено од

стране организоване криминалне
групе или вредност украдене ствари
прелази износ од милион и петсто
хиљада динара, када се може изре-
ћи казна затвора у трајању од две до
десет година. У овом случају рок
застарелости износи десет година.

Овај рок је релативног каракте-
ра и наступа уколико не дође до
обуставе или прекида рока заста-
релости.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

ЗА ЛЕПШЕ ДЕТИЊСТВО НА КОТЕЖУ 1

НОВА ГОДИНА КОЈА ЋЕ СЕ ПАМТИТИ

ОВАКО ЈЕ СВЕ КРЕНУЛО

– Неколико другара и ја смо се оку-

пили и основали удружење „Од гола

до гола”, с циљем да свака наша

активност улепша одрастање деце

из Панчева. Прва акција коју смо

имали била је у јулу ове године, када

смо направили фудбалски терен и

организовали турнир за децу, желе-

ћи да покренемо најмлађе да изађу

из куће и да с лаптопа пређу на

терен и окрену се здравијем животу

и одрастању. Наравно, поред тога,

имали смо велику жељу да направи-

мо нешто што ће деци остати година-

ма, па смо одлучили да то буде фуд-

балски терен. Догађај је био изузет-

но успешан, с доста пријављених

екипа, па смо одлучили да он буде

традиционалан и да се одржи тако

што ће се у насељу освајача турнира

саградити нови терен и да на новом

терену они буду домаћини наредне

године. Након овог догађаја наше

удружење је с нашим чувеним сли-

каром Александром Алимпићем и

Жулетом Стефановићем остварило

сарадњу у оквиру које смо осликали

мурал Панчева који је јединствен

сам по себи. Имамо још занимљи-

вих и креативних идеја, које ћемо,

надамо се, реализовати у будућно-

сти – испричао је Ковачки.

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

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

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

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

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Сеоска предузећа на
једвите јаде решавају
„горући” проблем

Хроничан
недостатак кадра

На заласку је још једна година
обележена пандемијом, као и
енергетском кризом, скоком цена
и другим проблемима.

Све то утицало је и на рад
служби, а ево како је протеклих
дванаест месеци изгледало у
појединим сеоским предузећи-
ма...

Помаже и Град

Глогоњска комунална фирма је
у одлазећој години, поред редов-
ног кошења свих јавних зеле-
них површина, обављала и услу-
ге одношења комуналног отпа-
да, чишћења и одржавања сме-
тлишта, као и сахрањивања и
других радова на гробљу.

Према речима директорке
Љиљане Станковић, санирано је
неколико већих дивљих депо-
нија.

– Током лета имали смо вели-
ких проблема с паљењем поме-
нутог сметлишта, што је, уз
помоћ нашег ДВД-а и ватрога-
саца из Панчева, успешно сани-
рано. Kрајем године поставили
смо велика слова с називом
места у самом центру нашег
села. Неколико година интен-
зивно радимо на модернизаци-
ји и функционалности села, као
и на улепшавању парка и пла-
же Скела. Иначе, све проблеме
суграђана успевамо да решимо
и увек смо ту да им изађемо у
сусрет. Морам да нагласим и
изванредну сарадњу с Месном
заједницом, као и огромну подр-
шку Града Панчева, који нам
помогне кад год је то потребно
– каже директорка.

Јабучки „Вод-ком” је у току
2021. године, такође, био анга-
жован на уобичајеним послови-
ма, што подразумева управља-
ње сеоским гробљем и пијацом,
одржавањем и уређењем парко-

ва, зелених површина, дечјих
игралишта, сеоске депоније, као
и чистоће на површинама јавне
намене.

Према речима директорке
Иване Ивановски, поред оста-
лог, улагано је у уређење и бето-
нирање нових стаза на сеоском
гробљу, а планира се и његово
проширење.

– У наредном периоду развој
предузећа огледаће се у унапре-
ђењу и повећању степена кому-
налних услуга. Жељени исходи
су нам профитабилност, јачање
квалитета пружених услуга, бољи
живот суграђана и запослених,
као и заштита животне средине
– истиче директорка.

Нађе се времена и за цвеће

Дејан Гонди, први човек ново-
сељанских комуналаца, каже да
је било мука с водоснабдевањем,
пре свега због шест хаварија на
пумпама.

– На срећу, брзо смо то реша-
вали, јер имамо три резервне
пумпе, па се ниједном није чека-
ло дуже од 24 сата на замену и
пуштање у рад бунара. Највећи
проблем нам је одвожење кућ-
ног смећа, јер га сваке недеље
одвеземо у петнаест камиона, а
имамо два стара и већ истроше-

на возила која захтевају често
ремонтовање. У селу је и све
већи број кућа у којима више
нико не живи, па на нас пада
кошење траве испред њих. С тре-
нутним бројем запослених то је
изузетно тешко постићи, али
некако успевамо само зато што
смо у последњих пет година наба-
вили додатне машине – по још
један трактор и „малчер”, као и
камион кипер, а и целокупну
механизацију смо ремонтовали,
па и она данас ефикасно ради –
каже Гонди.

Он апострофира и да редовне
делатности сеоских јавних кому-
налних предузећа оптерећују
пожари на сеоским сметлишти-
ма.

– Ове године смо имали једа-
наест малих пожара, које смо
по избијању гасили у року два
до три сата, пре свега захваљују-
ћи брзој дојави наших суграђа-
на. Два велика смо обуздали у
прва 24 сата, захваљујући одлич-
ној сарадњи с ватрогасцима из
села и Панчева. Они су профе-
сионално одрадили свој део посла
и остајали док смо ми „ултови-
ма” набацивали гомиле земље
преко пригушене ватре пожара.
У оба та пожара потрошили смо
укупно око 900 кубика земље, а

да бисмо у будућности смањили
овакве ситуације, управо је у току
инсталирање видео-надзора на
улазу у сеоску депонију – исти-
че директор.

Директорка ЈКП-а „Комбрест”
Татјана Цветановић каже да је
програм реализован уз мање или
више потешкоћа, које им је, тако-
ђе, изазивало паљење сеоског
сметлишта.

– Проблем с депонијом траје
од 24. априла, откад је констант-
но димила или горела, а најви-
ше проблема имали су мешта-
ни који живе близу ње. Поред
готово свакодневног ангажова-
ња запослених у ЈKП-у на гаше-
њу сметлишта, то нам је напра-
вило и велики, непланирани
финансијски издатак. Што се
другог тиче, у сарадњи с Месном
заједницом посадили смо пре-
ко сто садница дрвећа по селу и
сезонског цвећа у центру насе-
ља. Уз помоћ Града, успели смо
да урадимо тротоар у Улици мар-
шала Тита, у дужини од 500
метара, као и две стазе на гро-
бљу, где смо поставили и три
нове капије. Ова година је посеб-
на и по томе што нам се број
сахрана повећао за трећину у
односу на претходне – закључи-
ла је директорка.

Петак, 24. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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МАЛИШАНИ ИЗ СТАРЧЕВА И ЈАБУКЕ ДОБИЛИ ПАКЕТИЋЕ

Деда Мраз већ обишао два места

Поводом новогодишњих пра-
зника брестовачка Месна
заједница, заједно с другим
локалним институцијама,
спрема доделу пакетића мали-
шанима из тог насељеног
места, која ће бити приређе-
на у уторак, 28. децембра.

С тим у вези започето је
украшавање центра, око којег
су се потрудили и поједини
грађани како би, пре свега
малишанима, улепшали пред-
стојеће дане. Акцију је, као и
много пута досад, предводи-
ла директорка ЈКП-а „Ком-
брест” Татјана Цветановић.

– У новогодишње уређење
су се, као и досад, укључили
и људи који обављају важне
послове у селу, попут Драга-
на Миричића, Невене Ђурић
и Ненада Минић, а себе нису
штедели ни суграђани Миле
Јовановић и Јордан Дане
Kокошков. Свих ових година
на њих можемо да се ослони-
мо, јер су добри и способни

мајстори. Довољно је само да
кажем шта желим и уопште
нема потребе да размишљам
како ће то бити изведено, јер
они то све сами среде у нај-
краћем року. Што се овог
кићења тиче, још у септем-
бру смо започели припреме;
нешто сам сама осмислила, а
понеку идеју сам украла са
интернета. Поред осталог,
направили смо велике „лиза-
лице” од стиропора, нового-
дишњи цилиндар за Снешка
Белића и фигуру Kрцка Ора-
шчића, а за капу коју смо ока-
чили на прво слово великог
натписа села користили смо
жичане мреже, мушеме и јам-
болије и ушивали их паље-
ном жицом – наводи дирек-
торка.

Банатски Брестовац: Започе-
то је асфалтирање другог сло-
ја у делу Улице Жарка Зре-
њанина и у целој Улици Рат-
ка Павловића. Деци до осам
година биће подељени паке-
тићи у уторак, 28. децембра,
између 16 и 18 сати, на пла-
тоу испред Дома културе.

Банатско Ново Село: Удру-
жење жена је направило
сарадњу са школом и врти-
ћем у вези с прављењем
дидактичких едукативних
играчака. Дом културе спре-
ма велики новогодишњи кон-
церт фолклорних група с
гостима из Руменке и Лока-
ва, који ће бити одржан у
уторак, 28. децембра, од 19
сати, у спортској хали.

Долово: Месна заједнице је,
заједно са школом, Домом
културе и комуналним пред-
узећем, у уторак, 21. децем-
бра, организовала поделу
пакетића за децу предшкол-
ског узраста, а добили су их
из руку Деда Мраза, којег су
на црвеном фијакеру дове-
зли липицанери.

Глогоњ: Месна заједница је
заказала доделу новогоди-
шњих пакетића најмлађим
суграђанима за почетак сле-
деће недеље, а сликање с
Деда Мразом за ученике мла-
ђих разреда и децу из врти-
ћа и забавишта било је при-
ређено претходне недеље у
организацији школе. Удру-
жење жена представиће се
на новогодишњем базару,
који ће бити одржан пред-
стојећег викенда. Панчевач-
ки афористичар Александар
Чотрић приредио је вече
сатире у уторак, 14. децем-
бра, у Дому културе.

Иваново: Школа је послала
пријаву на конкурс „Зелене
школе Војводине” и покуша-

ће да, бројним активности-
ма, у мају буде победник овог
циклуса.

Јабука: Месна заједница Јабу-
ка је поделила око сто осам-

десет пакетића деци из обда-
ништа, забавишта и првог
разреда основне школе.

Качарево: У оквиру заједнич-
ког пројекта Дома културе и
Удружења жена „Етно-кутак”
у четвртак, 23. децембра,
организована је креативна
радионица за прављење ново-
годишњих украса за јелку.
Истог дана је удружење „Вар-
дар” приредило дечју пред-
ставу „Чајанка са Деда Мра-
зом” и поделу пакетића. 

Омољица: Подела пакетића
одржана је у среду, 22. децем-
бра, на платоу Дома култу-
ре. Друштвo пчелара је осми-
слило оквирни програм рада
за следећу годину.

Старчево: Новогодишњи
базар је одржан у суботу, 18.
децембра, на Тргу неолита
(пијачни плато), а истог дана
је обављена и подела ново-
годишњих пакетића деци од
три до шест година. Друштво
пчелара организовало је пре-
давање Момчила Милојеви-
ћа на тему производње мати-
ца на сопственом пчелиња-
ку у среду, 22. децембра, у
свечаној сали Месне зајед-
нице.

Месне актуелности

БРЕСТОВЧАНИ ПОНОВО ВРЕДНИ И КРЕАТИВНИ

Новогодишње
рукотворине улепшале село

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ОМОЉИЧКО ДРУШТВО ПЧЕЛАРА ПЛАНИРА НАРЕДНЕ КОРАКЕ

Следи борба против употребе штетних пестицида
Друштво пчелара Омољица
завршило је сезону, уједно и
прву годину постојања, а тим
поводом чланови поменуте
организације окупили су се у
уторак, 14. децембра, у Дому
културе.

Они су том приликом
разматрали планове и програм
рада за наредни период, а пре-
ма речима председника Лаза-
ра Дехељана, истакнуте су неке
важне теме.

– Причали смо о пролећ-
ном развоју пчела, као и о
размени воска с једним пре-
рађивачем из Лазаревца у којег
имамо поверења, тако да би
постојала и могућност да сва-
ко ко има већу количину може
да сачека претапање на лицу

места. Поред тога, у скорије
време планирамо и трибине
по жељама чланова. Вођена је

и расправа у вези са израдом
текста на основу којег хоћемо
да анимирамо ширу друштве-

ну заједницу у вези са
употребом пестицида , 
неоникотиноида, тотала и дру-
гих средстава штетних по пче-
ле, односно да упознамо људе
који њима третирају засаде са
законским нормативима када
је реч о забранама. Спремамо
и неке брошуре на ту тему које
бисмо поделили пре свега
ратарима с више земље, а тај
проглас ћемо обзнанити у
медијима. Идеја је и да над-
лежни инспектор узме узорке
с терена, који би потом били
испитани, и да се санкциони-
шу они који користе недозво-
љена средства. И у моменту
када због тога неко буде
кажњен сви други ће да упру
прст у чело – каже Дехељан.

НИМАЛО ЛАКА КОМУНАЛНА ГОДИНА

НАЈВЕЋА МУКА ПОЖАРИ НА ДЕПОНИЈАМА

Протекленедеље месне заједни-
це су започеле традиционалну
поделу пакетића малишанима.

Најпре је у суботу, 18. децем-
бра, поменута институција из
Старчева, уз помоћ Дома култу-
ре, Kреативног културног клуба
и Одреда извиђача „Надел”, на
тамошњем Тргу неолита обра-
довала око триста деце узраста
од три до шест година. Њима је
поклоне делио лично Деда Мраз,
а они, као и сви који су се тамо
нашли, могли су да се бесплат-
но послуже топлим напицима и
свежим крофнама и кифлица-
ма. Истовремено је на пијачном

платоу трајао новогодишњи базар
на којем су учествовали пчела-
ри, произвођачи ракије, члано-
ви удружења „Пагус”, као и дру-
ги грађани.

Два дана касније Месна зајед-
ница Јабука пријатно је изнена-
дила децу поменутог узраста.
Овог пута је у школи „Гоце Дел-
чев”, уз помоћ Деда Мраза и
вилењака, који су дошли из
локалног позориштанца „Глу-
мионица”, подељено око сто
осамдесет пакетића. Већ шести
пут заредом дарована су деца из
обданишта и забавишта, а од ове
године локална управа је, захва-

љујући пријатељима, обезбеди-
ла исту могућност и за ученике
првог разреда.

На оба догађаја био је прису-
тан и републички посланик Мар-
ко Младеновић.

Било ватре и на глогоњском сметлишту

Предновогодишњи програм на Тргу неолита

Договор о наступајућој сезони
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Зидове галерије Дома омлади-
не у последње време красе заи-
ста важна и вредна дела. После
изложбе стрипа Ђорђа Лобаче-
ва и радова једног од најпозна-
тијих сценографа у Србији,
Миленка Јеремића, овог пута на
ред је дошао наш Панчевац Саша
Ракезић (Александар Зограф).

Изложбу његових стрипова у
петак, 17. децембра, отворио је
Зоран Деранић, руководилац
Школе цртања Дома омладине.
Он је подсетио да та школа иду-
ће године обележава велики јуби-
леј – 40 година постојања. Више
речи о томе биће у наредном
броју „Панчевца”.

– Изложба представља пресек
кроз мој рад током последњих
пет-шест година. У питању је
случајан избор из моје продук-
ције. Она је врло обимна, па

избор и може бити само такав –
случајан. Углавном су то приче
од по две стране на различите
теме које сам радио за недељ-
ник „Време”, с којим сарађујем
из броја у број још од 2003. годи-
не. Представљени су и стрипови
с путовања. Када путујем, радим
стрипове о градовима које посе-
ћујем, тако да је то нека врста
журнализма и размишљања о
просторима, времену и још поне-
чему. Поред тога, има ту и доста
стрипова који се баве старим и
заборављеним чланцима или
књигама које сам „ископао” из
своје архиве. Кроз те стрипове
настојим да оживим оне приче
из прошлости које су заборавље-
не и гурнуте у неки ћошак наше
подсвести и нашег колективног
размишљања. Оне су старе и по
више деценија и на неки зани-

мљив начин говоре о реалности
у том времену. Ту се налази и
неколико стрипова које сам ура-
дио за италијански часопис
„Интернационале”, с којим тако-
ђе паралелно сарађујем – рекао
је Александар Зограф.

У оквиру изложбе приређено
је и предавање на коме је аутор
говорио о свом раду.

– Младима који желе да се
баве стрипом поручио бих да не

одустају. Иако ауторски стрип
није нарочито профитабилна
делатност, илустрација данас
може да буде добро плаћен посао.
По мени, битно је да млади ауто-
ри не одустану од властите пое-
тике и да траже неки смисао у
овом галиматијасу у ком живи-
мо – истакао је Зограф.

Изложбу у Дому омладине
моћи ћете да погледате и током
јануара.

Вeлика и значајна изложба Мар-
тина Јонаша (1924–1996), јед-
ног од најзначајнијих представ-
ника ковачичке школе наивне
уметности, отворена је у панче-
вачком Народном музеју у четвр-
так, 16. децембра.

– Идеја да се ова изложба поста-
ви дошла је спонтано када је Ана
Жолнај Барца, директорка Гале-
рије наивне уметности у Кова-
чици, контактирала с нашим
музејом како би потражила помоћ
око рестаурације
Јонашеве слике
„Ковачички про-
цес” из 1957. годи-
не коју је прона-
шла. Реч је о сли-
ци која је децени-
јама била скриве-
на од очију јавно-
сти и чије је стање
било изузетно
лоше. Уз финансиј-
ску подршку
Општине Ковачи-
ца, наше колеге
конзерваторка Гор-
дана Ђурађевић
Прванов и историчар уметности
Данијел Прашникар рестаурира-
ли су слику. Тај успешан поду-
хват био је повод да проширимо
сарадњу и да панчевачку публи-
ку подсетимо на стваралаштво
овог великог уметника – рекао је
Мирослав Бирцлин, директор
Народног музеја.

Слике, тањири, признања...

Поставка у панчевачком музеју

садржи 17 уља
на платну, осам
графика, осли-
кане тањире
које је Јонаш
сакупљао током
свог живота,
дипломе и при-

знања, као и личне предмете
великог мајстора.

– Неизмерно сам срећна што
у Панчеву можемо приказати
дао културног добра које је оста-
ло иза великана уметности наи-
ве Мартина Јонаша, човека који
је оставио несумњиво најдубљи
траг у ковачичкој школи наив-
ног сликараства. Овај уметник
је, захваљујући својој имагина-
цији, израдио сопствену ликов-

ну поетику, сопствени, лако пре-
познатљив ликовни свет. Цен-
трални мотиви на Јонашевим
сликама су преувеличани, док
композицију ослобађа сувишних
појединости како би основна
идеја остала уочљивија. Kлип
кукуруза, бундеве, симболи плод-
ности и богатства постају огром-
них размера. Актери на њего-
вим сликама имају мале главе,
док су им руке и ноге несра-
змерно велике, чиме је нагла-
шавао тежину сељачког рада –
рекла је на отварању изложбе
Ана Жолнај Барца, директорка
ковачичке галерије.

Егал с Далијем

Иако се бавио и акварелом и

пастелом, Мартин Јонаш је нај-
познатији по својим уљима на
платну, графикама и цртежи-
ма. Међу бројним светским при-
знањима која је побрао за своја
бриљантна дела издваја се злат-
на медаља коју је добио зајед-
но са Салвадором Далијем на
међународној изложби цртежа
у Италији 1978. године.

O Јонашу су на изложби
говорили и Јано Чех, бивши
директор Дома културе у Кова-
чици и уметников пријатељ, и
Бранислав Атанацковић, пред-
седник Савета за културу
Општине Ковачица. Изложба
у Народном музеју може се
погледати до краја јануара иду-
ће године.

ЗОГРАФ ИЗЛАЖЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Живот је стрип

У ФОАЈЕУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Новогодишње карикатуре Николе Драгаша
Занимљива и помало несваки-
дашња, али за ово доба године
савршено пригодна изложба отво-
рена је у четвртак, 16. децембра,
у фоајеу Kултурног центра у Пан-
чеву. Своје радове – новогоди-
шње и божићне карикатуре изло-
жио је наш суграђанин, познати
и награђивани карикатуриста и
илустратор Никола Драгаш (1981).

– Током последњих десет годи-
на свог рада сваке године напра-
вим бар по две-три карикатуре на
тему Нове године и Божића. Никад
до сада их нисам изложио на некој
изложби, углавном су оне обја-
вљиване у различитим новинама
и часописима, па је ово сада пре-
мијера када је реч о галеријским
просторима – рекао је Драгаш.

Он је открио да празнике
посматра како из свог угла, тако
и из угла обичног човека.

– Закључујем да ми Нову годи-
ну сви једва чекамо, али шта
ћемо од ње заправо добити, то је
већ нешто што не можемо да

предвидимо. Углавном је Деда
Мраз главни јунак на карикату-
рама и некако се њиме увек
бавим... Он је мени и даље ениг-
ма, још увек се питам да ли
постоји или не постоји, да ли је
он у нама или је на неком дру-
гом месту... Има у радовима мно-
го порука, а највише се препли-
ћу оне социјално-друштвене.
Kорона је актуелна и ове године,

иако сам се двоумио да ли да је
цртам или не. Ипак, та тема је,
нажалост, и даље наша реалност,
па је добила своје место на изло-
жби. Божићне карикатуре су ми
посебно драге. На пример, пре-
лазак из посног у мрсни период
приказао сам као штафету где
риба предаје лист бадњака пра-
сету – рекао је Драгаш.

О Драгашевој личности можда
и више од саме изложбе говори
један његов необичан гест.

– Оно што бих волео посебно
да истакнем јесте чињеница да
је ово већ трећа у низу изложби
у Панчеву коју посвећујем свом
преминулом пријатељу Мило-

шу Марковићу. Он је исто био
уметничка душа, тако да, кад
год излажем, имам потребу да
одржим сећање на њега, да се
он не заборави. Зато се његова
фотографија с посветом нађе у
сваком каталогу који прати изло-
жбу – истакао је Никола.

Ова година је за Драгаша била
веома успешна и када је реч о
његовом педагошком раду. Деца
из ликовне секције „Чаробни свет
цртања”, којом он руководи, доби-
ла су прегршт признања на фести-
валу „Мала жаока” у Kачареву,
на Шестој међународној изло-
жби карикатура – Чаковец 2021.
у Хрватској и на Петом међуна-
родном конкурсу „Стрип каиш
2021”. И он сам је, након што му
је прошле године у Kрушевцу
заслужено припало „Kласово мај-
сторско перо”, ове године добио
награду „Љубиша Дивљак” за нај-
бољег ментора на овогодишњем
Бијеналу уметничког дечјег изра-
за БУДИ у Панчеву.

ПСЦПД У УСПЕНСКОМ ХРАМУ

Обележили славу и 
183 године постојања

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Нисам се раније оглашавао о

серији „Suc ces sion” („Наследни-

ци”, 2018–2021) пре свега зато

што није захвално давати вита-

лан суд о серији која још увек

траје, а и стекао сам утисак да

се она нешто претерано и не гле-

да у Србији, што је чудно јер су

породични бизниси, издаје и

медијске корпоративне махина-

ције иначе

главна дома-

ћа разбибри-

га уз кафу и

цигарету.

„Наслед-

ници” су

нешто као

„Kраљ Лир”

н а п и с а н

о т р о в н и м

црнохумор-

ним језиком

Црне Гује. То

је прича о

мегаломан-

ском медиј-

ском поро-

дичном царству које води омато-

рели, али и даље „не да се пре-

веслати” Логан Рој. Он је изда-

нак оних старих корпоративних

диносауруса који су окорели по

тзв. напредним или „woke”

схватањима, али зато сурови,

брутални и незајажљиви када се

ради о ширењу своје империје

динамиком старих колонизатора

што су силом и чистим „булинго-

вањем” потврђивали свој ауто-

ритет.

Његови наследници, три сина

и кћерка, свако понаособ начет и

уназађен златном кашиком која

им је вирила из уста од детињ-

ства, на свој начин искомплекси-

рани и „оштећени”, желе да

постану „калиф уместо калифа”.

Спремни су за своје личне и међу-

собне сплетке, интриге и замеша-

тељства не би ли некако скрајнули

оца, али и једни друге на том пле-

менитом путу заседања на трон

корпоративне Америке.

Тренуци породичних велеи-

здаја у овој серији премашују

чак и оне у „Игри престола”.

Каква закулисна „нож у леђа и

под ребра” махинација дешава

се на сваки минут, каква сочна

увреда или псовка одроњава се

с уста на сваких неколико секун-

ди, а ликови се ваљају у каљузи

сопствених изопачених морал-

них невредности лако као што

мењају доњи веш. Осим тога,

серија осли-

кава невеселу

слику и даље

круте, патри-

јархалне кор-

п о р а т и в н е

а м е р и ч к е

политике која

је све оно

против чега је

А м е р и к а

„као” вокално

устала у

п о с л е д њ е

време – мизо-

г и н и ч н а ,

шовинистич-

ка, ксенофо-

бична и болно загледана само у

профит.

Сочан и барокни сценарио,

који обилује обраћањима у сли-

ковитим и метафоричким слика-

ма, каткада подсећа на апдејто-

вани језик којим би данас писао

Шекспир да којим случајем

обрађује корпоративне заврзла-

ме 21. века. То је, поред бри-

љантних улога, главна снага ове

црнохуморне драме која, осим

тога што представља бруталну

сатиру на модерни капитали-

зам, доноси и вечну архитему

деце која желе очеву главу на

тањиру несвесна да ће њихова

глава бити следећа за исти

такав одстрел.

Занимљиво је да је један од

продуцената серије Вил Фарел,

као и да су неки глумци, као што

су Џереми Стронг, Сара Снук

или Kиран Kалкин, постали

водеће телевизијске звезде

управо захваљујући овој серији.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

„Suc ces sion”: 
Породични змијарник

Двадесет трећи фестивал
духовне музике „Хорови међу
фрескама” свечано је отворен
у петак, 17. децембра, у Свето-
успенском храму у Панчеву.

Тог дана је целовечерњи слав-
ски концерт одржало Панче-
вачко српско црквено певачко
друштво под диригентским
руководством мр Вере Цари-
не. Друштво је овим концер-
том обележило 183 године
постојања, као и своју славу
Светог Јована Дамаскина.
Наступили су и дечји хор и

подмладак ПСЦПД-а, чији је
диригент Борјана Стражмеште-
ров.

Концерт је почео извођењем
молитве „Оченаш”, коју је ком-
поновао Душан Максимовић
Думакс, а потом су се дечји
хор и подмладак представили
народном духовном песмом
„Божић, Божић” и песмом „Ми
смо деца неба” Драгане Д. Мир-
ковић. Уследила су нека од нај-
лепших дела духовне музике у
извођењу подмлатка и хора
одраслих. Као солисти на кон-
церту наступили су Бисера Сто-
јановић и Игор Куртз.

Друго вече фестивала „Хоро-
ви међу фрескама” одржано је
18. децембра у крипти Цркве
Светог Марка у Београду.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Уметников штафелај

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

МАРТИН ЈОНАШ – ОД ПОЉОПРИВРЕДНИКА
ДО ВЕЛИКАНА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ



РАЗГЛЕДНИЦА
Петак, 24. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

11

ЗГРАДЕ КОЈЕ ПЛЕНЕ ЛЕПОТОМ

СТАРЕ ДАМЕ У ЗАГРЉАЈУ ГРАДА
Лице сваког града чини његова архи-
тектура. Када сте последњи пут заста-
ли крај неке грађевине, добро је осмо-
трили и запитали се каква је била нека-
да? Чему је служила? Ко су били људи
који су је посећивали?

У Панчеву има доста зграда занимљи-
ве архитектуре и историје. Вила које
су биле статусни симболи својих бога-
тих власника, префињеног и истанча-
ног укуса. Многе и данас, ушушкане у
загрљају града, плене својом лепотом,
сведочећи о једном времену, трајању,
постојању и начину живота. Након
Другог светског рата већина је одузета
власницима и постале су државна имо-
вина.

Закова кућа

Закова кућа је препознатљив симбол
града. Спада у најлепше градске гра-
ђевине, са својим карактеристичним
кубетом. За ову лепотицу можемо захва-
лити трговцу Милорадовићу, који ју је
подигао 1903. године. Од самог почет-
ка спрат је био предвиђен за станова-
ње, док је у доњем делу зграде био
пословни простор.

Власник пре Првог светског рата био
је вршачки и панчевачки жупан Милан
Зако, све до национализације 1959.

„Трубач”

Препознатљива зграда у Улици Радо-
мира Путника „Трубач” саграђена је
почетком XIX века, а њен градитељ
био је угледни трговац Лазар Драги-
ћевић, који је своје богатство стекао
трговином житом. Грађена је као хотел-
ски објекат. Имала је позоришну салу,
велику плесну дворану украшену кри-
сталним огледалима, казино и кафа-
ну која је носила назив „Код трубача”.
Верује се да је популарни „Трубач”
име којим га и данас називамо добио
по песми Стевана Каћанског „Хеј, тру-
бачу, с бојне Дрине...”

Све до национализације 1959. годи-
не била је у власништву породице Дра-
гићевић.

Данас када се загледате у њене про-
зоре као да је време стало. Чини се да
још, уколико се препустите маштању,
можете осетити атмосферу и дивити
се паровима док укруг играју валцер,
гледајући своје одразе у кристалним
огледалима.

Витигшлагерова палата

На углу улица Војводе Радомира Пут-
ника и Мите Топаловића налази се
кућа породице Витигшлагер, чији је
власник знаменити Панчевац који је
поседовао штампарију и књижару.

Палата је конфискована септембра
1945. у корист Демократске Федера-
тивне Југославије, а судбина породи-

це Витигшлагер је непознаница. У згра-
ду се уселио Срески народни одбор, а
потом је 1961. године постала и згра-
да социјалне заштите, што је и данас.
Витигшлагеровој палати је неопходна
обнова, јер је у лошем стању, али упр-
кос томе плени својом лепотом.

Кућа Алексића

На углу Корзоа и Војводе Радомира
Путника налази се кућа Алексића,
данашња Галерија савремене уметно-
сти. У овом велелепном здању некада
је била колонијална трговина „Код
црвеног рака”, затим кућа породице
Алексић, а потом дом Олге и Стевана
Смедеревца. Салон дома Олге и Сте-
вана Смедеревца био је место где се
окупљао сам крем тадашњег Панчева,
интелектуалци, песници, књижевни-
ци, композитори. Имена попут Петра
Коњовића, Јована Бандура, компози-
тора и диригента Српског певачког
друштва, Милана Ћурчина, песника,
Милоша Црњанског, Вељка Петрови-
ћа,Уроша Предића...

Галерија представља културни дом
Панчева, баш у складу с временом у
ком је Олга Смедеревац у свом салону
окупљала великане културе на чаши-
цу разговора.

Пучка банка

Током XIX века у Панчеву је подигну-
то неколико банака, а неке су успеле
да опстану, међу којима је била и Пуч-
ка банка, основана 1869. Због доброг
пословања и ширења послова, указала
се потреба за подизањем велелепног
здања на Малом тргу. Данас она чвр-
сто стоји и плени својим препозна-
тљивим изгледом.

Роман „Питај ме поново” ауторке
Мери Бет Kин врло брзо је постао
бестселер „Њујорк тајмса”, те се
нашао у финалу за најбољи роман
на сајту Goo dre ads. Прича о иску-
пљењу и опроштају, о томе како се
успомене из детињства, провучене
кроз филтере зрелог доба, могу
променити...

Овај роман је прави избор за
читаоце који воле вешто написане
приче о комплексним односима
међу људима, уз дозу напетости и
мистерије.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
које кућне послове највише мрзите.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:

„Не волим усисавање, јер још
нисам нашла начин да добро чујем
аудио-књиге док бруји усисивач. Све
остало су ми оне учиниле подно-
шљивијим.”

„Не мрзим само оне које одради
моја жена. Дакле већину.”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање коју згоду с неке
свадбе памтите:

„Згоде не памтим, али памтим
једну велику незгоду са своје свадбе:
удала сам се.”

„Младожења се толико напио да
је младу ословио именом бивше.
Још ме подилази језа кад се тога
сетим. Опростила му је, развели су
се касније из другог разлога.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Када сте се осе-
ћали као да сте невидљиви?”, награ-
дићемо по једном књигом. Не би
требало да одговор буде дужи од јед-
не до две реченице. У наслову имеј-
ла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

У делу „Невидљиве: Kако подаци кро-
је свет по мери мушкараца”, проми-
шљеном и изненађујуће духовитом
осврту на институционалне пристра-
сности и недостатак родно осетљи-
вих информација, Kеролајн Kријадо
Перес једноставним језиком износи
убедљиве аргументе за већу укључе-
ност жена у све сфере друштва.

Иако би неки читаоци рекли да је
равноправност остварена и да род
више није важан, ова књига убе-
дљиво оспорава тај став.

Невидљиве

Питај ме поново

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Он је врсни уметник чијег имена се
сетимо при сваком помену Гимнази-
је, чувени Урош Предић. Рођен је 7.
децембра 1857. у Орловату као нај-
млађе дете у породици свештеника
Петра Предића и Марије, рођене Или-
јевић, из Црепаје. У Орловату завр-
шава основну школу, а потом и немач-
ку школу у Црепаји, а након тога и
гимназију у Панчеву, која данас с
поносом носи његово име. Био је
добитник престижне стипендије Мати-
це српске. Школовао се на бечкој сли-
карској академији, где је усавршио
своја знања и таленат.

У наследство нам је оставио више
иконостаса, због којих важи за послед-
њег значајног српског иконописца.
Иконе у Преображенској цркви, као
и у Цркви Свете Ане његово су дело.
Осликао је иконостас Капеле Светог
Ђорђа на имању дворца Дунђерског,
као и иконостас бечејске православ-
не цркве, али и иконостас у цркви у
родном Орловату.

Његовом кичицом су осликани пор-
трети многих Панчеваца из угледних
имућних породица, као што су Јаго-
дићи, Милутиновићи, Драгићевићи,
Јовановићи, Хаџи-Павловићи, до мање
познатих лица из тог времена.

Иконостас Преображенске цркве

Иконостас Уроша Предића у Прео-
браженској цркви је дело којим се

Панчевци засигурно поносе. Ипак,
мало њих зна да је за сам иконостас
Предић инспирацију проналазио упра-
во у лицима грађана тадашњег Пан-
чева. У лику апостола Павла препо-
знао се свештеник Лука Поповић, док
је у лику Богородице сачувано лице
Милесе Стојановић. Други ред ико-
ностаса представља дванаест апосто-
ла, а њихова лица су рађена по узору
на ликове свештеника који су тада
боравили у Панчеву.

Говорио је да његове црквене сли-
ке нису настале како би им се побо-
жни гледалац молио, већ да прикажу

једно благо и свето лице.

Пријатељство између Уроша
Предића и Богдана Дунђерског

Капела Светог Ђорђа је грађена исто-
времено када и дворац Дунђерски Фан-
таст, у неовизантијском стилу. Богдан
Дунђерски је решио да је подигне непо-
средно у близини дворца јер је дошао
до сазнања да се баш на том месту
некада давно налазила црква. Урош
Предић је био велики пријатељ Дун-
ђерског, па је баш њему било и повере-
но да ослика капелицу. Богдан је имао
само један услов, а то је било да Бого-

родица добије лик његове велике љуба-
ви – Маре. У годинама после рата капе-
ли је била предодређена судбина елек-
тричне централе. Урош Предић то није
могао да дозволи, па је упутио једно
веома значајно писмо Моши Пијади,
након чега је црквица била, ако се тако
може рећи, „само” закључана.

Данас капелица представља место
које чува Предићев рад велике умет-
ничке вредности, место вечног почин-
ка, место које чува причу о једном вели-
ком и правом пријатељству између Бог-
дана Дунђерског и Уроша Предића и
место где се данас дешавају најроман-
тичнија венчања и крштења.

СЛИКАРСТВО НАСТАЛО ЊЕГОВОМ КИЧИЦОМ

Панчевци на платну Уроша Предића

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић
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Ивана Димитрић, магистар
ликовних уметности и академ-
ски сликар, рођена је 1976.
године у Панчеву, а након
основне и средње школе 2002.
године завршила је Факултет
ликовних уметности, сликар-
ски одсек, да би на постди-
пломским студијама дипломи-
рала 2008. године.

Ова старчевачка уметница је
много пута излагала самостал-
но и групно, а члан је УЛУС-а
од 2003. године.

Исте године се запослила у
ОШ „Вук Стефановић Кара-
џић” као наставник ликовне
културе и до данас је на пут
извела бројне даровите уче-
нике.

ПАНЧЕВАЦ: Како сте открили
вансеријски таленат?

ИВАНА ДИМИТРИЋ: Отац
Божидар и мајка Ана приме-
тили су и подржали очигледну
даровитост и потребу за ства-
ралаштвом, не само код мене
већ и код моје старије сестре
Марије, која је данас такође
магистар уметности и академ-
ски сликар. Иначе, одрастала
сам на пространом имању, где
и данас живим и стварам, које
се налази надомак рита, тог
непрегледног и инспиративног
пространства. Уопште, равни-
ца је веома утицала на моје
поимање сопствене слободе,
креативног мишљења и широ-
ког схватања света у којем оби-
тавамо, а непосредан контакт
с природом и животињама
развио је осећај за лепо и пле-
менито, оку често невидљив
осећај. Најранија сећања у вези
са стваралаштвом тичу се првог
трага оловке, у мом случају
зидарске, као и црвенкастих
линија парчета црепа, што је
изазивало неописиву радост
стварања, а опчињава ме и раду-
је подједнако снажно и дан-
-данас.

• Шта вам је највећа инспи-
рација?

– Свет биљака и животиња,
као и портрети, увек су ми били
примамљиви. Та потреба за
лепим непрекидно траје, а на
то је, поред родитеља, утицала
и квалитетна музика – од кла-
сике и Баха, Моцарта, Бетове-
на, до блуза, рокенрола и Дила-
на, Хендрикса, „Ролингстон-
са”... Био ми је важан и избор
књига, којима смо сестра и ја
биле окружене – од неброје-
них бајки, преко класика, попут
Пушкина, Толстоја, Достојев-
ског, Кафке, Рембоа, Црњан-
ског, до филозофије, коју је
отац преферирао. Сав тај ути-
цај нагнао ме је да трагам за
сопственим путем, цртајући
коње, краве, гуске, патке, људе,
цвеће и дрвеће.

• Како се одвијало ваше обли-
ковање у школованог уметни-
ка?

– Већ у Основној школи „Вук
Стефановић Караџић” омиље-
ни предмет била ми је ликов-
на култура, а мој таленат одмах
је уочио и подржао легендар-
ни наставник Властимир

Мадић, којег памтим као нео-
бично строгог, али уједно и
духовитог: умео је да укори,
али и да запева. Он је био и
прва сликарска фигура с којом

сам се касније сретала и сара-
ђивала. Након средње школе
и припрема у Школи цртања
Дома омладине, сасвим при-
родно, уследила је ликовна ака-
демија у Београду – одсек сли-
карство. Прве две године про-
вела сам у класи професора
Слободана Роксандића, да бих
потом дипломирала у класи
професорке Анђелке Бојовић.
На постдипломским студија-
ма одлучила сам се за цртеж,
као посебну, помало забора-
вљену и скрајнуту, а неопход-
ну грану стварања, која је основ
и темељ свега. Магистарске
студије завршила сам на Факул-
тету драмских уметности у кла-
си професора Радомира Кне-
жевића.

• Вишеструко сте награђива-
ни за свој уметнички рад?

– Иако сам добила много
већих признања, најдража ми
је награда за цртеж на првој
години студија, која ми је дала
ветар у леђа и додатну сигур-

ност да је оно што радим вред-
но и исправно. Члан УЛУС-а
постала сам 2003. године, а
учествовала сам и у бројним
ликовним колонијама које су
битно утицале на раст и развој
мог стваралачког духа, као и
свести да су слобода мишље-
ња, говора, избора, неисцрпан
извор задовољства и радости.
Све у свему, радост стварања
је непроцењива и истински дар
од Господа.

• Педагогија је саставни део
вашег професионалног пута?

– Од 2003. године радим у
ОШ „Вук Стефановић Кара-
џић” у Старчеву, као настав-
ник ликовне културе. Педаго-
шки рад с децом обогаћује мој
унутрашњи свет и трудим се
да пробудим у ученицима свест
о животу, свој његовој лепоти
и величанствености, као и о
томе да је она свуда. И као што
је написао Достојевски: „Лепо-
та ће спасити свет”, а ја бих
додала: ... ма у ком облику!
Моја импресија је да деца и те
како препознају топлину и воле
ликовно, а радосна сам кад уви-
дим колико је талентованих
ученика у читавом јужном
Банату, нарочито у Старчеву,
које је плодно тле што рађа
бројне сликаре, писце и музи-
чаре.

• Породица је, ипак, оно што
заокружује личност једног људ-
ског бића...

– Нешто најважније и нај-
лепше у мом животу је то што
сам мама Мие и Луке. Једно-
ставно, и породица и пријате-
љи, уметнички рад и боравак у
природи пружају неисцрпну
инспирацију и поред љубави,
која је од сила небеских – вере,
наде и љубави, сила највећа
која нас гони да се надамо,
стварамо и радујемо све док
дишемо, гонећи нас да осваја-
мо сопствени интегритет, запра-
во потпуност, недељивост и
беспрекорност. Због тога се увек
вреди борити и не одустајати,
јер ниједан пут није лак, а нај-
тежи је онај на ком се не истра-
је. Јордан Филиповић

Шумадијска улица припада
територији Месне заједни-
це Младост. Под овим нази-
вом постоји од 1980. годи-
не, а простире се од Банат-
ске улице.

Многи не знају да је Јаго-
дина шумадијска варош, а
да Параћин и Ћуприја то
нису.

У географским уџбеници-
ма пише да је Шумадија нај-
већа област средње Србије.
Њена територија у ширем
смислу обухвата просторе
између токова Саве и Дуна-
ва на северу, Велике Мора-
ве на истоку, Западне Мора-
ве на југу и Дичине, Љига и
Колубаре на западу. Најзна-
чајнији градови су Београд,
Крагујевац, Смедерево, Мла-
деновац, Велика Плана, Сме-
деревска Паланка, Јагодина,
Аранђеловац, Топола, Лаза-
ревац, Горњи Милановац и
– половина Чачка, северни
део изнад Западне Мораве,
која тече кроз град.

Шумадија је име добила по
густим и непроходним шума-
ма којима је била покри-
вена нарочито у 16.
и 17. веку. У путо-
писима и народ-
ном предању из
тог времена
шуме су неза-
о б и л а з а н
детаљ. Још
у 15. веку
путописац
Брокијер,
који је
п р о ш а о
к р о з
Србију, на
путу од
П а л а н к е
до Београ-
да бележи
да је „про-
лазио кроз
врло велике
шуме”. У доба
кнеза Милоша
шуме су биле
толико густе да
„гдешто ни пешак
никуд није могао проћи,
а толи коњаник”.

До пада Србије 1459. годи-
не Шумадија је била напре-
дан, богат и поприлично
насељен предео. То истичу
путописци који су се у то
доба затицали на овом гео-
графском простору. После
пада деспотовине прилике
су се нагло измениле. Наје-
зда Турака, као и сви остали
догађаји који ће се одигра-
вати у Шумадији, све до
почетка 19. века, условиће
нове миграције шумадијског
становништва које, склања-
јући се испред Турака, напу-
шта огњишта и одлази на
разне стране. Насеља су
нестајала, рушене су цркве
и манастири, живља је бива-
ло све мање.

У већим групама или поро-
дично, становници Шумади-
је напуштали су завичај и
одлазили на разне стране:
преко у Срем, Банат, Бачку
и Славонију, па у Босну и у
друге крајеве.

За време аустријско-тур-
ских ратова (1788. године)
становништво шумадијских
села Кораћице, Неменикућа
и Рогаче прешло је преко.
Међу њима је био Милован
Видаковић и он, описујући
тај пут, између осталог је
записао:

– Гледимо на села кроз која
и поред којих смо пролази-
ли, сва већ у трави обрасла,
нигде никога у њима нема,
све је то отишло било; вино-
гради, вртови, станови, све
је то пусто и у корову лежи.

После аустријско-турских
ратова и познате Кочине кра-
јине, када је у Шумадији
постало сношљивије, почи-

ње прилив досељеника, наро-
чито после Карађорђевог
устанка. Тих година Шума-
дија, ослобођена, плодна и
слабо насељена, постаје мека
за Србе из неразвијених
динарских крајева.

Кроз Србију је 1833. годи-
не прошао и француски
писац Ламартин и њему се
чинило „као да је био усред
шума Северне Америке”. У
селима уз Јасеницу одржа-
ло се предање да је „свуда
била пустахија шума” и да
су „досељеници позивали
рођаке да дођу и заузму
земље колико хоће”.

– Шума се морала година-
ма крчити и палити... била је
тако непроходна да се дани-
ма кроз њу могло ићи а да се
сунце не види – говорило се.

Кад се данас анализира
порекло шумадијског станов-
ништва, види се да међу њима
има врло мало староседела-
ца. Шумадију су населили
досељеници из скоро свих
јужнословенских крајева, а
највише их је било из динар-

ских области.
П р о у ч а в а ј у ћ и
Шумадинце, Јован

Цвијић је писао
да они негују

„демократска
осећања и сви
су прожети
љ у б а в љ у
према отаџ-
бини и
њихова је
о с о б и т а
о с о б и н а :
гајити наду
и веру у
будућност
и никад не
напуштати
н а р о д н и
идеал. Сви

се прилаго-
ђавају новим

н а ч и н и м а
живота. Овде је

мање говора,
мање песама и

епских склоности
него код чистих динар-

ских људи... Сељаци се често
одликују осећањем мере, које
ређе имају њихови школова-
ни сународници”.

– У Шумадији сам имао
највише прилике да се дивим
сељацима широке и објек-
тивне интелигенције, који
посматрају ствари и догађа-
је и дају своје мишљење тек
кад се потпуно обавесте.
Шумадинци показују несум-
њиво знатне склоности за
науку, књижевност и умет-
ност, јасноћу у посматрању,
живу машту, полет и одуше-
вљење – наводио је Цвијић.

Набрајајући све особине
Шумадинаца, Цвијић даље
пише:

– Исто је тако развијен
смисао за комичним који
потиче од интелигентног и
финог посматрања туђих
акција, нарочито њихових
побуда. Све оно што се не
допада јавно се износи шала-
ма, хумором и исмевањем.
Тешко онима који истичу
своје особине, тешко наср-
тљивцима и сујетнима...
Ниједном од ових недоста-
така Шумадинац неће учи-
нити милост и прогледати
му „кроз прсте”. Нигде у
јужнословенским земљама
не постоји више живе искре-
ности и нигде више склоно-
сти за исмевањем. А ова
склоност никако не спреча-
ва врло живо осећање захвал-
ности за указане услуге, осе-
ћање које се често преобра-
жава у скоро безгранично
поверење – забележио је Цви-
јић.

Таквих анализа особина
савремених Шумадинаца
данас нема.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ШУМАДИЈСКА

Од лишћа се сунце
није видело

ШКОЛА ЦРТАЊА ДОМА ОМЛАДИНЕ

ОГРОМНА ЈЕ ПОМОЋ МЛАДИМ СЛИКАРИМА

Ивана Димитрић је витално

важан период профилисања

свог уметничког бића прове-

ла у Школи цртања у Дому

омладине, коју је у то време

водио Чедомир Кесић.

– Тамо сам, праћена Чеди-

ним беспрекорним оком, сте-

кла неопходну сигурност за

даље проналажење сликар-

ског пута и имала срећу да

упознам невероватне уметни-

ке који су оставили неизбри-

сив траг. Многих од њих,

нажалост, више нема међу

нама, попут Драгослава

Кањевца, Миливоја Ђорђе-

вића, Педе Крстића, Милице

Грбић, Ксеније Илијевић,

Слободанке Шоботе...

Наравно, ту су живи и здра-

ви панчевачки академски

сликари – Нада Оњин,

Милан Јакшић, Јован Ока,

Јонел Поповић, па и старче-

вачки прекаљени и благород-

ни аматери Будо и Голуб

Славковић, Никола Пољак и

Паја Рајковић. Сви они били

су ми на неки начин узор

попут омиљених великана,

као што су Ван Гог, Веласкез,

Микеланђело, Предић или

Паја Јовановић. Поменута

школа је изнедрила бројне

уметнике и академске слика-

ре: поред сестре Марије, и

Ђерђа Ереша, Емила Сферу,

Предрага Бачкоњу, Катарину

Љубојевић, Мају Пољак,

Јовану Јанков, Вељка Оњина

и Зорана Деранића, који

данас води ову установу –

наводи сликарка.

НАШ ГОСТ: ИВАНА ДИМИТРИЋ, МАГИСТАР ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АКАДЕМСКИ СЛИКАР

ЉУБАВ ЈЕ СИЛА НАЈВЕЋА

Иванин аутопортрет



живљи, што је и у реду, јер сe
тако на парадама енергичније
крећу и много су елегантнији.
Коњарством се бавим већ шесна-
ест година, заправо откако сам
крочила на хиподром, тако да
се нисам одвајала од коња. Кре-
нула сам убрзо и са школом јаха-
ња, па сам радила и дресуру у
смислу – „седи”, „лези”, „дај
ногу” и све што подразумева
класична дресура. У међувреме-
ну сам прешла на галопски спорт,
али не као јахач, јер то раде
џокеји, већ ми је посао да тре-
нирам у овом случају два коња
– наводи Маша.

Старчевачко коњарство
има традицију

За бригу и негу коња задужен је
Јован Милићев, који потиче из
старчевачке породице с дугом
традицијом узгајања расних
коња. Заправо њему ово и није
посао, већ истинско уживање.

– Моје обавезе су да дођем
сваког јутра у 7 сати и почистим
шталу, нахраним коње, истима-
рим их и помогнем колегиници
која их учи. Иако посао није лак,
мени је то права медитација, јер
не могу ни да замислим живот
без коња. А ови су врхунски и
без претеривања тако нешто није
виђено у нашем региону, јер у
целој земљи можда има тек десе-
так „фризијаца”. С друге стране,
њихов долазак ипак је наставак
континуитета постојања квали-
тетних грла у нашем месту. При-
мера ради, старчевачки коњи су

последњих година двапут осво-
јили двогодачко првенство Срби-
је, а убеђен сам и да ће успеси
тек долазити – каже Јован.

Инвеститор овог пројекта је,
логично, фирма Саше Никића
„Мерац скеле”, основана 1999.
године и позната по учешћу у
изградњи Храма Светог Саве и
бројним пословима, попут више-
годишње сарадње с компанијом
НИС.

Сретен Јевремовић, дугого-
дишњи директор поменуте
фирме, каже да је ницање ове
лепе оазе кренуло пре око две
године.

– Тада је почела изградња
модерне штале с десет боксова
по европским стандардима, а
добри познаваоци прилика у
коњичком спорту кажу да су
такву видели тек у Словенији
или у Немачкој. Поред тога, ура-
ђено је и неколико пратећих обје-
ката, попут једне веће сале и
дрвене бараке, а у плану је још
много тога, што ће зависити и
од изградње инфраструктуре и
куповине околног земљишта. Пре
свега намеравамо да урадимо
неколико бунгалова, где би, поред
осталих, могли да предахну и
белосветски бициклисти који ову-
да пролазе на стази „Евро-вело
6” – најављује Јевремовић.

Но већ сада је јасно да ће овај
несвакидашње миран кутак зра-
чити само позитивним вибра-
цијама, нарочито с пролећа, када
ће се из њега редовно чути весе-
ла дечја граја...
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Много је животиња на овом свету,
али само неколико врста тих див-
нихстворењаустопуследичовека
кроз историју његовог развитка.

У овој причи реч је о коњима,
а откако су их пре више хиљада
година припитомили, људи без
њих не могу да замисле живот.
Служили су за транспорт, ора-
ње, релаксацију, медитацију... С
друге стране, до пре мање од
стотинак година ниједан сукоб
на бојном пољу без њих није
могао да прође.

Међутим, технолошке ново-
тарије су учиниле своје, па они у
нашим животима све мање има-
ју радну и још мање ратну улогу.

Ипак, остало је оно суштин-
ски највредније – нераскидиво
пријатељство између човека и
коња, проткано тешко описивом
обостраном љубављу.

Један од оних који одмалена
обожавају ова суптилна и еле-
гантна бића свакако је и Саша
Никић, познатији као Мерац,
који ни након година проведе-
них на гастарбајтовању у Немач-
кој није заборавио на своју род-
ну груду, па је, поред тога што је
запослио многе суграђане и
помагао им на разне начине,
недавно одлучио и да заснује
ергелу. И то с каквим коњима!

Они ће ускоро, од пролећа,
одлуком власника бити бесплат-
но доступни свим малишанима
који желе да се с њима друже.

Коњи су по много чему једин-
ствене животиње, али оно што
је можда најпосебније код њих
јесте осећај који вас обузме када
се сусретнете с тим крупним
очима и у њима у трену откри-
јете ретко виђену приврженост,
суптилност и елеганцију.

Поред свега осталог у вези с
њима, доказано је да је боравак с
тим лепотанима терапеутски бла-
готворан и да доноси јединстве-
но усхићење, нарочито код деце.

Е, баш за њих је на самом ула-
зу у Старчево спремна права
ергела елитних грла („фризија-
ца” и „квотера”), пореклом из
Холандије и Америке, досад
невиђених на овим просторима.

Ови предивни и препаметни
коњи од првих следећих лепих
дана биће доступни, пре свега,
малишанима, који ће моћи да
их јашу, помилују и до миле
воље уживају у њиховом префи-
њеном друштву.

Од пролећа за малишане
бесплатно јахање

Виновник ове лепе приче је стар-
чевачки предузетник Саша
Никић, познатији као Мерац,
човеккоји јепрошаопутизмодер-
не бајке – од копања канала и
конобарисања, преко одласка на
печалбарењеуНемачкоји„црнач-
ког” рада на грађевини, до ства-
рања респектабилних фирми.

Међутим, он ниједног тренут-
ка није дозволио да га богомда-
ни успех понесе и да заборави
на родно место и људе с којима
је одрастао. И не само да се није
уобразио и, за разлику од мно-
гих свакојаких „бизнисмена”,
није искључиво бескрајно
похлепно грабио већ је добар
део поштено зарађеног иметка,
као и сваки духовно богат човек,
давао у племените сврхе, рачу-
најући и помоћ црквама и спорт-
ским клубовима, културно-умет-
ничким друштвима и разним
другим удружењима која на здрав

начин негују развој младих људи.
Баш из тог разлога, као и због

велике дечачке љубави према
коњима, Мерац је одлучио да
оформи ергелу, како би, заједно
с драгим суграђанима и свим
људима добре воље, уживао у
благодетима које пружају ове
дивне животиње.

– Коње обожавам одмалена и
након толико времена створени
су услови да направим праву
ергелу. Тако смо од прошле годи-

не почели да набављамо и прве
коње, који су неко време бора-
вили код суграђанке Весне Лаза-
ревић, сада такође ангажоване
код нас. Стигли смо до шест
расних грла, чија се вредност
креће од пет до петнаест хиља-
да евра. Два коња су фризијске
пасмине, која потиче из Холан-
дије и једна је од најцењенијих
на свету, а прославила се након
филма о Зороу, који је баш јахао
једног таквог лепотана. С тим
паром, који чине мужјак Гроф и
женка Јулија, први пут смо насту-
пили прошле године на омо-
љичкој „Фијакеријади” и одмах
узели прву награду. Преостала
четири грла су амерички „кво-
тери”, који су веома мирни и
издржљиви и могу да се јашу
унедоглед – каже Мерац.

Тренутно је у току обука поме-
нутих коња, како би били пот-
пуно спремни за пролеће, када
треба да почну да долазе деца.

– Поред „фризијаца” Грофа и
Јулије, ту су, као што рекох, и
„квотери”: најстарија кобила

Доли и њен ждребац Џорџ, а
имамо и две млађе женке – Тину
и Киру. Све у свему, након број-
них обавеза, коњи ме највише
одмарају и релаксирају и стога
ме радује помисао да ће у њима
моћи да уживају и бројна дечи-
ца. Она ће, поред осталог, коње
моћи да користе и за хипотера-
пију, којом се лече бројни пси-
хофизички проблеми – истиче
овај љубитељ коња.

Обука је свакако неопходна

А с коњима и децом радиће пре-
каљена инструкторка Маша
Огњеновић...

– Време обуке једног коња
зависи од његове старости, па
ако се не тражи неки велики
спортски резултат, сасвим је
довољно дневно издвојити четр-
десет пет минута по грлу, како
би оно набило мишићну масу и
кондицију. Иначе, шаргарепа,
јабука и трава дођу му као награ-
да и стимуланс да настави рад.
У овом случају најважније што
коњ треба да научи јесте да човек
и, нарочито, дете нису никаква
опасност. А сви који желе да
јашу морају да прођу неку основ-
ну обуку од око десет до
петнаест часова како би знали
да се владају на коњу, што
подразумева став у седлу, пона-
шање, гледање, заустављање... За
почетак је најбитније да коњи
буду мирни и сигурни како би
деца могла да се прошетају поред
њих, али им никако не треба
прилазити од назад, јер онда они
могу нехотице и да ударе – исти-
че инструкторка.

Њена обука коња је у завр-
шној фази...

– Тренутно радим с младом
кобилом Киром, која је баш крот-
ка и мирна. С друге стране, Јули-
ја је, као фризијски коњ, мало
динамичнија, па захтева више
рада. Ипак, тих шест грла је у
старту било довољно адаптира-
но на људе и навикнуто на јаха-
ње. Сви они имају различите
карактере. Рецимо, „квотери” су
сигурни, мирни и стабилни и
погодни су за опуштено јахање,
а „фризијци” су жустрији и

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

Рада
Женка, мешанац, старости око годину и по
дана, привремено се нашла у градском при-
хватилишту након што ју је неко напустио.

Рада је сада стерилисана, микрочипова-
на и вакцинисана против беснила, а обожа-
ва да се мази и да се игра и пуна је енергије.
У вези с њом интересантно је то што се увек
прва огласи када је неко испред капије и
немогуће је ући а да она то не алармира.

Све друге информације могу се добити позивом на телефон
352-148.

Малиша
Овај штенац је пронађен у
Улици Петра Бојовића, код
броја 18, а уколико га неко
препознаје или зна чији је,
треба да се обрати градском
прихватилишту у Власин-
ској 1 (телефон 352-148).

Малиша је стар три-четири месеца и права је добрица, па
ако се власник не јави у року од неколико дана, требало би
што пре да нађе топли дом и пронађе нове власнике, то јест
неке добре људе, који сасвим сигурно ниједног момента неће
зажалити због удомљавања овог лепотана.

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

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

     Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или ште-
не, расног или мешанца, или је животињу изгубио, треба-
ло би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.

     На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НА УЛАЗУ У СТАРЧЕВО НИКЛА ЈЕДИНСТВЕНА ЕРГЕЛА „МЕРАЦ”

ГРИВАСТИ ЛЕПОТАНИ ИЗ БАЈКЕ КАКВЕ САЊА СВАКО ДЕТЕ

ХОЛАНДСКИ „ФРИЗИЈЦИ”

И АМЕРИЧКИ „КВОТЕРИ”

Фризијски коњи воде порекло

из Фризије у Холандији, а

карактеришу их грациозан став

и неуобичајена брзина за

њихову величину. Препозна-

тљиви су по црној длаци, а

имају снажну свеукупну кон-

формацију и добру коштану

структуру.

Квартални коњ, или „кво-

тер”, америчка је раса која се

истиче на спринтерским крат-

ким раздаљинама. Име му је

изведено по способности да

надмаши друге расе коња у

тркама на четврт миље. Тело

им је добро прилагођено брзим

маневрима потребним за обу-

здавање, а „квотери” се кори-

сте и у енглеским дисциплина-

ма, вучи кола, шоу-скакању,

дресури...

То је сада најпопуларнија

пасмина у САД.

Спремно чекају да усреће добре људе

Екипа у пуном саставу

Инструкторка Маша обучаваће и коње и децу

Искусни Јован брине о свему у штали

Мерац с малим Џорџом
и великим Грофом

Миран кутак као створен за релаксацију
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Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
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Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Будите опрезни и добро се распи-
тајте пре него што улетите у неко
велико пословно улагање. То
можда и неће бити тако повољна
прилика како ће вам се учинити.
Заљубићете се на први поглед бар
два пута ове седмице. Хемија је
чудо. Проблеми с грлом.

Никад не дижите руке, јер све
дође у своје време. Новац од кога
сте се такорећи опростили биће
вам враћен ових дана. Стабилни
партнерски односи дају вам ветар
у леђа. Чувајте се прехлада, а
посебно обратите пажњу на ури-
нарни тракт.

Новац ће почети да вам пристиже
у количинама којима се не нада-
те. Немојте заборавити период
иза себе, почните полако да раш-
чишћавате старе дугове. Интриги-
ра вас једна особа, али чини вам
се да никако не можете да допре-
те до ње.

Балансирајте колико можете у
односу с партнером, без излива
емоција. Kредит узмите само ако
морате. Пружа вам се могућност
додатне зараде, што ће вам
помоћи да испливате из финан-
сијских проблема. Невоље с
дисањем.

Ако вас ишта хоће ове седмице,
то је новац. Пажљиво бирајте
послове који ће вам донети нај-
више прихода кад вам се укаже
добра прилика. На путу сте да се
решите дугова. Проблем са згло-
бовима.

Неко под хитно треба да вас нау-
чи да правилно располажете нов-
цем. У тренуцима лудила бацате
новац на гомилу непотребних
ствари. Знате да се кад-тад све
тајне сазнају, па ако имате ста-
билну везу, зауставите се на вре-
ме.

Kад вам крене, крене на свим
пољима. Греше кад мисле да
Јарац не може да буде модеран,
то ћете показати ових дана. Новац
стиже из више извора. Веза на
даљину има све шансе да прера-
сте у праву љубав.

Kад су вам жеље изнад могућно-
сти, доводите себе у стање нерво-
зе и благе агресивности. Измири-
те обавезе које вам стоје над гла-
вом. Помало сте ситничави и заје-
дљиви, проблеме затрпавате
већом количином хране и ето
невоља са стомаком.

У последњем тренутку успећете
да се ишчупате из већег финан-
сијског проблема и решите се
кошмара. Прилива новца биће
већ од средине седмице, па
полако излазите из кризе. Гла-
вобоља.

Финансије су вам стабилне, али
вам предстоје и неки ненадани
добици. Искористите све прилике
које вам се пруже да зарадите, јер
су ово повољни дани. Играјте се
мало, љубав може и то да буде –
дивна игра.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Пробајте да се обуздате у троше-
њу јер ће се прилив новца сма-
њити, па ћете себе довести у
ситуацију да потрошите више
него што имате. Не журите да
уђете у нову везу јер још увек
постоје ствари из прошлости које
нисте решили.

Осећате да сте преоптерећени, а
недовољно плаћени. Искористите
своју креативност и зарадићете
додатно. Kроз мисли вам плови
особа која је физички удаљена.
Бојите се да направите први
корак и чекате на конкретан потез
с друге стране.
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У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

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

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЈЕТРЕ: УКУПНИ БИЛИРУБИН +
ДИРЕКТНИ БИЛИРУБИН + AST+ALT+GGT+ALP

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 24. ДЕЦЕМБРА ДО 13. ЈАНУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ГАРАЖЕ

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

Достављам на адресу у року од 24 сата.

Моб. 061/383-80-00
(1/308988)

JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 
ZA TEHNIČKI PREGLED NA
JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

За сушење меса – букове цепанице 
у врећи и пањеви.

МИРИС ДИМА БУКОВОГ ДРВЕТА.
061/383-80-00

(5/310562)

АСТРА 1.7 Д, караван, ре-

гистрована. 066/377-288.

(311153)

ПРОДАЈЕМ рено клио, 1.5

дци, 2003. годиште, у де-

ловима. 062/491-240.

(311159)

МУЛТИПЛА рестајлинг,

1.9, 2005, фул опрема.

064/130-36-02. (311199)

ФИАТ БРАВО 1.4, 2009,

пет врата, фул опрема,

фабрички атестиран плин,

на име. 064/130-36-02.

(311199)

ФИАТ ДОБЛО макс, 1.4,

2009, пет седишта, 730 кг

терета, фул опрема.

064/130-36-02. (311199)

ПУНТО, 1.2, 8в, 2001, пет

врата, атестиран плин, ре-

гистрован годину.

064/130-36-02. (311199)

ЈУГО ин 2008, исправан,

нерегистрован, 400 евра.

064/240-67-56. (311281)

ДАЧИЈА логан, рестајлинг.

1.6, 2008, атестиран плин,

на име. 064/130-36-02.

(311199) 

ОПЕЛ мерива 1.3 ЦДТИ,

2007, црн, одличан, гара-

жиран, клима. 064/142-

55-93. (311242)

ПУНТО, 2010, бензин,

18.000 прешао, петора

врата, 2.500 евра.

063/804-07-85. (311247)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 2004.

годиште, у одличном ста-

њу, прешао 14.000 км, са

пуном опремом, аутома-

тик квадро. 064/124-45-

07. (311330)

ОПЕЛ агила 2000. годиште

– 1.100 евра. Тел.

060/050-35-85. (311425)

РЕНО меган, караван 1.6

бензинац, аутоматик, ре-

гистровани. 066/377-288.

(311153/р)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто

2011. годиште, први вла-

сник, летње и зимске гуме

са фелнама, прешао

97.000, гаражиран, повољ-

но. Тел. 063/830-42-53)

ОПЕЛ мерива, 1.3 цдти,

2007, црна, одлична, гара-

жирана, клима. 064/142-

55-93. (311442)

ДАЧИЈА логан, рестајлинг,

1.6, 2008, атестиран плин

пет година, регистрована

годину. 064/587-50-24.

(311469)

АУДИ А6, 1.9 тди, 2002,

прва боја, фул опрема,

очуван, регистрован годи-

ну дана. 064/130-36-02.

(311469)

МУЛТИПЛА, 1.9, рестај-

линг, 2005, фул опрема,

регистрована, може заме-

на. 064/130-36-02.

(311469)

ДАБЛО макс, 1.4, 2009,

фул опрема, пет седишта,

730 кг носивости.

064/130-36-02. (311469)

ПУНТО II, 1.2, 2001, фул

опрема, пет врата, атести-

ран плин, регистрован го-

дину. 064/587-50-24.

(311469)

ПУНТО 1.2, бенз, прешао

19.000 км, 2.500 евра.

063/804-07-85. (311522)

ОТКУП возила, стање не-

битно, од 100 до 2.000

евра. 062/193-36-05.

(311461)

КУПУЈЕМ аутомобиле од

100 до 2.000 евра, стање

небитно. 063/165-83-75.

(311441)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-

ње небитно, од 70 до

1.800 евра. 063/161-08-19.

(311461) 

ПРОДАЈЕМ две монтажне

гараже, Стрелиште, Ми-

хајла Пњетровића.

064/469-84-88. (311367)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу у

„Конструкторовој гара-

жи”, Котеж 2, приземље,

погодна за ауто или мага-

цин. 063/122-55-22.

(311428)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

купслупаних и неисправ-

них. 060/078-47-89,

063/778-47-89. (311412)

ПРОДАЈЕМ прасиће.

062/100-58-57 (СМС)

ТА пећ, собни и трпезариј-

ски намештај, судо-маши-

на, мини шпорет, кауч.

Тел. 064/813-00-21.

(311118)

ОГРЕВНО дрво, мерење

кући, превоз, сеча гратис,

5.000 динара. 060/304-16-

92. (310200)

ПРОДАЈЕМ ћурке и гуске.

064/137-06-16. (311374)

СМЕДЕРЕВАЦ 9, орман
бидерјамјер, фрижидер,
кауч, трпезаријски сто са
столицама. 063/861-82-66.
(р)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 061/286-41-00.
(311374)

КРЕВЕТАЦ са анатомским
душеком, шпорет на чвр-
сто гориво, две пећи, др-
ва. 061/278-39-26.
(311464)

ДВЕ свиње ухрањене и

ћурке домаће на продају.

Тел. 065/600-05-30, Стева.

(311368)

ПРОДАЈЕМ полован шпо-

рет алфа 9, 5.000 динара.

060/500-22-83. (311348)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-

вани фрижидер, микрота-

ласна, уљани радијатор,

грејалица, телевизор.

063/861-82-66. (311449)

КРЕКА ВЕСА очувана, пећ

Кикинда 2, гарнитура тро-

сед, лезај и фотеља.

062/621-096. (311478)

ПРОДАЈЕМ јечам јесењац.

065/445-57-36, 065/220-

59-89. (311457)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

нове, повољно. 063/773-

45-97. (311511)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

акумулаторе, бакар, ме-

синг, алуминијум, фрижи-

дере, замрзиваче, веш-ма-

шине, итд. 061/322-04-94.

(311059)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,

олово, бакар, месинг, алу-

минијум, прохром, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре. Долазим. 061/321-

77-93. (311455)
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ

Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²
II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

stan 15 – 78,61 m² rezervisan

SLAVKA BOKŠANA 5
(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46
Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

НА ПРОДАЈУ СТАН,

СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 

58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, 

СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

Продаје се пословни простор, 

60 квм, Змај Јове Јовановића 5-в.

Укњижено, употребна дозвола,

центрлано грејање, чајна кухиња,

три бројила, три водомера, 

два санитарна чвора, власник.

Контакт: 063/281-679
(11/311513)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

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

40-22. (311421)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи. Дола-

зак. 060/138-52-38.

(311370)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, акумулаторе,

старе лимузине, веш-ма-

шине, фрижидере, замр-

зиваче, све остало.

061/206-26-24. (311455)

КУПУЈЕМ исправне и не-

исправне ТА пећи. Дола-

зак, исплата одмах.

061/641-30-36, 066/641-

30-36. (311489)

ПРОДАЈЕМ кућу 200 квм,

на Баваништанском путу.

060/500-22-83. (311349)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-

донска улица, 2,87 ари,

струја, вода, канализација,

асвалт. 063/321-327.

(311375)

ПРОДАЈА парцелисаних

плацева, градско грађе-

винско земљиште.

064/212-52-52. (311390)

ПРОДАЈЕМ спратну нову

кућу са локалом у Бавани-

шту. 060/500-22-83.

(311349)

ПРОДАЈЕМ грађевински

плац 49 ари, Новосељан-

ски пут 91. 064/131-42-02.

(311454)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари +

кућа 40 квм. Све легализо-

вано. 1/1 власник. 63.000

евра. 065/207-09-00.

(311436)

КУЋА, Иваново, 74 квм,

6.89, укњижена, 15.000.

(67), „Милка М”. 063/744-

28-66. (311532)

МИСА, Шарпланинска,

плац 9 ари, 26 квм, 4.000

евра/ар. (67). „Милка М”.

063/744-28-66. (311532)

КУЋА 130 квм на 10 ари,

незавршена, приземље,

Караула, Рибарска 4. 1/1,

вода, струја. 65.000 евра.

061/664-39-26. (311522)

ПЛАЦ 10ари, вода, струја,

1/1, Караула, Железничка,

50.000 евра. 063/804-07-

85. (311522) 

КУЋА и 30 ари, Јабучки

пут, 65.000 евра, „Гоца

013”. 063/449-090.

(311501)

КУЋА, нова Миса, 250

квм, 89.000 евра. „Гоца

013”. 063/899-77-00.

(311501)

СТАН, Котеж 2, 60.000

евра, „Гоца 013”. 063/899-

77-00. (311501)

ПРОДАЈЕМ једнособан
дворишни стан. Лењинова
21 (Војводе Петра Бојови-
ћа). Поседује дозволу за
доградњу. 
063/122-55-22. 
(311428)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ гар-

соњеру на Тесли, 26.000

евра – 140 евра. 064/237-

54-35. (311401)

ПРОДАЈЕМ апартман У

Грчкој, Халкидики – 71,5

квм, Неа Каликратија.

Тел/vi ber +381 631 030

433. (311235) 

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –

69.000 евра, Маргита, пот-

кровље, 34.000 евра, 34

квм. 069/655-214.

(311329)

ПРОДАЈЕМ станове у цен-

тру 37, 39, 65 квм, могућ-

ност куповине на кредит.

060/043-52-98. (311373)

ЦЕНТАР, нов, приземље,
двориште, остава, ЕГ, пре-
леп, 57 квм, 55.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311532)

ЕКСТРА повољно: двосо-
бан стан, Миса, н. Призе-
мље, (470) „Дива некрет-
нине”. 064/246-05-71.
(311438)

ТРОСОБАН стан, строги
центар 65 квм, доњи град
70 квм, (470), „Дива не-
кретнине” . 064/246-05-
71. (311438)

СТРЕЛИШТЕ, 37 квм, V,
ЦГ, две терасе, комплетно
сређен, 36.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311532)

ЦЕНТАР, I, ЕГ, нов, тера-
са, фул са намештајем, 54
квм, 65.000. (67). „Милка
М”. 063/744-28-66.
(311532)

КАРАЂОРЂЕВА 109, ста-
нови у изградњи – 38 квм,
50 квм, 61 квм, 59 квм, 51
квм, могућност резерваци-
је стана. 063/321-327.
(311375)

ЦЕНТАР, 27 квм, II, ЦГ,
лифт, сређен, 36.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311532)

ГАРСОЊЕРА, I, ТА, тера-
са, 18 квм, 20.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311532)

НОВИ Београд, III, ЦГ,
лифт, тераса, 80.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-
66. (311532)

ТЕСЛА, трособан, II спрат,

74 квм, 72.000. „Кров”,

(398). 060/683-10-64.

(311528)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, V

спрат, 78 квм, ЦГ, 65.600.

„Кров”. (398). 060/683-10-

64. (311528)

НА ПРОДАЈУ стан 58 квм,

Карађорђева, 064/371-62-

74. (311499)

КОТЕЖ 2, леп двособан,

приземље, 59 квм, 51.000.

„Кров”. (398). 060/683-10-

64. (311528)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-

жу 2, 85 квм, сређен, или

мењам за мањи уз допла-

ту, Кикиндска 4, III спрат.

064/124-45-07, 064/276-

09-97. (311510)

ПРОДАЈЕМ стан 40 квм.

066/018-442. (311487)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне некретнине, стано-

ви, куће, све локације.

(67). „Милка М”. 063/744-

28-66. (311532)

ИЗДАЈЕМ стан. 062/100-

58-57 (СМС)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру, Карађорђева.
064/994-13-16 (СМС)

ИЗДАЈЕМ дуплекс на Те-
сли, 114 квм, ЦГ, клима,
паркинг, гаража, власник.
063/321-038. (311220)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан на новој Миси,
за војна лица, самце.
063/839-56-81. (311423)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у Жарка Фога-
раша, сопствено централ-
но грејање. 064/301-73-95.
(311355)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 квм,
Котеж 1, полунамештен,
ЦГ. Контакт 063/187-24-
65. (311362)

СТАН једнособан на Тесли
са парним грејањем, ка-
бловска, интернет – сам-
цима издајем. 065/892-85-
00. (311342)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ЦГ, Миса, иза „Давида”.
064/410-09-99. (3113459

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан намештен, Карађор-
ђева. 064/994-13-16.
(311398)

ИЗДАЈЕМ мањи двоипо-

собан усељив, празан, ЦГ,

лифт, други спрат, тераса,

строги центар. 066/661-

72-30. (311393)

ИЗДАЈЕМ намештен, дво-

собан стан, Тесла, II

спрат, лифт, ТА грејање,

180 евра + депозит.

064/961-36-06. (311492)

НАМЕШТЕН једнособан

дворишни, ТА, код хотела

„Тамиш”, 100 евра.

064/122-48-07. (311517)

КОТЕЖ 2, издајем ком-

плет опремљену трособну

кућу са великим двори-

штем и гаражом, грејање

на гас. 063/831-56-24.

(311705)

СТАН трособан у кући, на-

мештен, празан, грејање,

плин, двориште, Котеж.

061/225-16-43. (311476)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ собу вак-

цинисаном запосленом

самцу, Котеж 1. 064/921-

08-04, 062/377-345.

(311378)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-

соњеру на новој Миси,

120 евра + депозит.

063/281-891. (311463) 

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

лукс опремљен, интернет,

паркинг, грејање. Светог

Саве 133, Панчево.

063/724-13-90. (311531)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

КОПАОНИК

SKY IN – SKY OUT

100 м од гондоле – до 7 особа Изнајмљујем. 065/377-86-58

FB family kopaonik apartmani
(8/311327)

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

060/625-97-17
(6/307989)

КОНКУРС
за стоматолога

– ортодонта 
до 01. 02. 2022.

Послати CV
czofiksnaproteza@

gmail.com

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

064/422-02-03
(5/305327)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-

бан стан на Тесли.

062/873-62-98. (311434)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

центар, лукс намештен,

нов, паркинг и подрум.

063/289-127. (311447)

ИЗДАЈЕМ трособан наме-

штен стан, приземље, цен-

тар, грејање на гас.

063/311-369. (311456)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

са грејањем. 063/304-898.

(311508)

ИЗДАЈЕМ локал на Новој

Миси, 97 квм, 250 евра.

063/327-884 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-

словни простор, 59 квм,

Содара. 063/320-588.

(3311291)

ПОСЛОВНИ простор – ре-

сторан у центру Панчева

153 квм + 30 продајем.

062/806-02-58. (311233)

ИЗДАЈЕМ пословни про-

стор 47 квм, на Тесли,

близу БИГ-а, приземље,

паркинг, грејање, ТА.

065/341-97-66. (311162)

ИЗДАЈЕМ локал у центру

Панчева, преко пута глав-

не Аутобуске станице.

063/817-94-46. (311165)

ЛОКАЛ за издавање у цен-

тру. 061/292-30-30.

(311264)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, у

центру, поред „Грејања”.

064/440-20-89. (310932)

ПРОДАЈЕМ киоск код но-

ве Поште 12 квм + мокри

чвор, 4.000 евра. 060/812-

66-63. (310916)

ПРОДАЈЕМ разрађену

трафику на главној ауто-

буској станици. Контакт:

063/102-86-41. (310843)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем

локал 10 квм. 064/305-76-

78. (311405)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-

кал у Тржном центру Тру-

бач, II спрат, 17 квм, 50

евра месечно или 8.000

евра продаја. 063/850-’02-

66. (311353)

ИЗДАЈЕМ локал у Змај Јо-

виној код Зелене пијаце,

бивша месара, „Бифтек”.

063/234-419. (311516)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 квм,

ужи центар, за све врсте

делатности. 064/163-58-

50. (311497)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,

строги центар Качарева.

064/255-83-31. (311104)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2, сада

мењачница Спарта.

069/251-19-55. (311444)  

ПРОДАЈЕМ локал 30 квм,

Тржни центар – Карађор-

ђева 2-б. Тел. 069/266-98-

20. (310865)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм

у Панчеву, Немањина 8.

064/184-87-50. (311429)

ПИЦЕРИЈА „Попај” тражи

нове раднице пица-мај-

сторе, помоћне раднице,

раднице за прављење сен-

двича и палачинки. Иску-

ство није потребно.

(311276)

СТОЛАР са искуством у

раду са плочастим мате-

ријалим, потребан СЗР на-

мештај „Комови”. Пријаве

слати на: in fo@ ko mo vi.rs

или звати 064/128-88-80.

(309666)

ПОТРЕБНИ ЦО 2 и елек-

тро вариоци, бравари

монтери 3. Фирма „Bro di -

co”, може и пензионери.

Тел. 064/160-32-34.

(311425)

ПОТРЕБАН офсет мајстор

са искуством на двобојној

машини за стални радни

однос. Штам,парија „Ал-

кан-М” Панчево. 064/170-

25-93. (311344)

ПОТРЕБНА радница за

рад у продавници.

064/462-12-61.  (311527)

ТРАЖИМ раднице за от-

пакивање произзвода из

поврата робе широке по-

трошње. Посао и пријава

загарантовани, после

пробног рада од 15 дана.

063/772-13-05. (311360)

ПОТРЕБНИ радници за

реализацију послова

уграднје телекомуникаци-

оних услуга (оптички ка-

блови), потребно искуство

на сличним пословима,

предност Б категорија.

Могућност рада у ино-

странству. 069/589-56-91,

065/333-13-59 (ф)

ПЕКАР потребан.

062/404-144. (311526)

ПОМОЋНА радница у пе-

кари потребна. 062/404-

144. (311526)

ПОТРЕБАН радник за рад

на ауто-плацу, обавезна Б

категорија. 062/286-031.

(311466)

ПОТРЕБАН млађи мушка-

рац, продавац за рад у

продавници електромате-

ријала и расвете. 064/121-

36-50 (311492)

ПОТРЕБНА озбиљна жена

за рад на пијаци.,

063/354-337. (311505)

ПЕКАРИ у Старчеву по-

требна спремачица.

063/835-08-48. (311503)

ХОТЕЛУ у Панчеву потре-

бан рецепционар.

065/205-10-52. (311512)

ОРЕМ баште, крчим пла-
цеве, обарам, сечем дрве-
ће, сецкам гране. Милан,
069/400-99-18 (СМС)

ПРЕВОЗ робе и аутомоби-
ла, шлеп.  064/382-50-43
(СМС)

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

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(305093)

ПРЕВОЗ до два кубика:
шљунак, песак, итд. Чи-
стим таване, подруме,
шупе, гараже. 061/322-04-
94. (311059)

ОДНОШЕЊЕ непотребних
ствари, чишћење подрума,
тавана, шупа, дворишта,
градилишта. 063/772-64-
56. (310924)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вине, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (310197)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,

гипс, керамика. 063/888-

26-96, 066/27’0-170.

(310646)

КОМБИ превоз, селидбе,

превоз робе. Превоз по

пређеном километру. Нај-

повољније цене. Ивке,

064/564-24-47. (311211)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе, Панчево-даље. Цена

договор. 063/193-22-29,

013/366-843. (311225)

КОМБИ превоз и селидбе,

наш утовар и истовар.

064/144-37-65. (311354)

ОБАРАЊЕ стабала, крче-

ње плацева, одношење

ствари, рушења и друго.

060/035-47-40. (311372)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења, обарање

стабала, одношење ства-

ри. 064/122-69-78.

(311372)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-

торном тестером свако др-

во које смета. 063/369-

846. (311391)

ПРЕВОЗ кипером до 2 м³,

песак, шњунак, сејанац,

остало. Цена по тури

1.500 динара. 064/141-47-

39. (311228)

МЕДИЦИНСКИ педкиир:

урасли нокти, гљивице, за-

дебљања, курје очи. Тел.

063/708-00-23. (311394)

ВОДОИНСТАЛАТЕР рено-

вирање купатила, славине,

санитарије, поправке, од-

гушење канализације.

061/193-00-09. (311462)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаусмајстор

Александар. 064/157-20-

03. (311400)

ПРЕВОЗИМ мањим кипе-

ром ризлу, грађев ински

материјал, огрев, утовар,

одвоз шута. 013/344-645,

064/354-69-94, 063/754-

02-72. ((311518)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,

дубинско прање тепиха и

намештаја.  302-820,

064/129-63-79. 

(311497)

СЕЛИДБЕ, екипа радника,

превоз, одвоз непотребних

ствари. 064/280-30-16,

063/731-77-67. Владимир.

(311384)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98. (311458)

ОДЈАВЉУЈЕМ ђачку

књижцу издату 2020. годи-

не на име Анастасија Јеф-

тић, VI/3, OШ „Јован Јова-

новић Змај”. 

(311409)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме и шут, радимо све по-

слове. 061321-77-93

(311455)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење сукдопере, ку-

патила, поправке, замена,

одмах. 064/495-77-59,

013/331-657. (311460)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,

антибактеријско прање.

Фрифо „Матић”, 060/521-

93-40. (311483)

МОЛЕРСКИ радови, по-

вољно. 064/462-81-82.

(311347)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, табле, бојлере, ТА

пећи и остале ел. Услуге.

060/521-93-40. (311483)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, гипс, хидроизола-

ција, тапете, технике, га-

ранције, најповољније.

061/155-06-18. (311490)

ТВ сервис „Тесла електро-

ник”, бесплатан превоз и

преглед. 060/078-47-89,

063/778-47-89. Ул. Јована

Рајића 1, код поште на Те-

сли. (311412)

ПРОДАЈА: два канцелариј-

ска стола, четири тапаци-

ране столице. Тел.

063/247-346. 

(311346)

МУШКАРАЦ тражи жен-

ску особу за повремена

дружења. 064/301-09-71.

(311484)
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На основу члана 5. Одлуке о уплати доприноса за
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање ли-
цима које су стекле статус лица која самостално
обављају уметничку или другу делатност у области
културе („Службени лист Града Панчева”, број 38/12
и 21/13), Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

лицима која су стекла статус лица 
која самостално обављају уметничку 

или другу делатност у области културе, 
ради остваривањa права на уплату доприноса

за пензијско, инвалидско и здравствено 
осигурање за 2022. годину

I. Право на уплату доприноса за пензијско, инвалид-
ско и здравствено осигурање има лице које испуња-
ва следеће услове:

1. има својство лица које самостално обавља умет-
ничку или другу делатност у области културе, а
које је утврђено од стране репрезентативног
удружења у култури, у складу са законом

2. има пребивалиште на територији Града Панчева 

3. није остварио укупан приход у претходној години,
који прелази износ просечне годишње бруто зара-
де на нивоу Града Панчева

4. не поседује непокретну имовину (ни члан зајед-
ничког породичног домаћинства-супружник, ван-
брачни партнер, дете, усвојеник, родитељи или
усвојилац и друга лица која живе у заједничком
породичном домаћинству), осим стана – куће где
станује.

II. Право на уплату доприноса за пензијско, инва-
лидско и здравствено осигурање стиче се на основу
поднете пријаве и следећих доказа (документи не
смеју бити старији од шест месеци), и то : 

1. Попуњени формулар-пријава за остваривање
права на уплату доприноса за пензијско, инва-
лидско и здравствено осигурање 

2. Образац 1 – Изјава о сагласности за обраду и
прибављање личних података (преузима се на
званичном сајту града, www.pancevo.rs или на
шалтеру Услужног центра Градске управе Града
Панчева)

3. Уверење надлежног репрезентативног удружења
у култури о чињеницама уписаним у евиденцију

4. Доказ о пребивалишту и доказ да није у радном
односу

5. Пореско уверење о висини остварених годишњих
прихода

6. потврда Републичког геодетског завода – Службе
за катастар непокретности Панчево, о катастар-
ским приходима на непокретностима,

7. Оверена изјава о броју чланова заједничког поро-
дичног домаћинства.

Пријаве подносилаца који имају своје неизмирене
обавезе у Пореској управи на основу доприноса за
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање, не-
ће се узимати у разматрање.

III. Рок, начин објављивања и достављања пријаве:

Пријаве на позив се могу поднети закључно са 07.
01. 2022. године 

Пријаве са доказима се достављају путем Услужног
центра Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I 2-4 , са назнаком:

за „ЈАВНИ ПОЗИВ лицима која су стекла статус
лица која самостално обављају уметничку 

или другу делатност у области културе, ради 
остваривање права на уплату доприноса 
за пензијско, инвалидско и здравствено 

осигурање”

Јавни позив je објављен и на званичној интернет
страници Града Панчева. Додатне информације мо-
гу се добити на телефон 013/308-906, или путем
имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

„SILEX” doo

Bore Šipoša 9-b, Pančevo, Tel. 013/341-315

„SILEX” je društvo sa ograničenom odgovornošću za
proizvodnju i trgovinu, a bavi se prvenstveno pro -
izvodnjom materijala za završne radove u gradjevi -
narstvu. „Silex” uspešno posluje tako da svake godi -
ne značajno povećava proizvodnju. 

Zbog obima posla „Silex” raspisuje konkurs za poziciju:

• Radnik/ca u maloprodaji: znanje i veštine,
odgovornost, organizovanost, komunikacija sa potro -
ša čima.

Компанији „ATALIAN GLOBAL SERVICES-RS хитно
потребни хигијеничари/ке за одржавање хигијене у

производним погонима клијента.
Редовна и стимулативна зарада, пријава.

Контакт особа: Пеђа, 062/294-755 и 061/284-56-59

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

raspisuje 

konkurs za sledeća radna mesta:

– Radnici za rad u tehničkoj pripremi

– Radnici za kontrola gotovih proizvoda

– Radnik za održavanje zelenih površina i kruga fabrike

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 
ili zvati na: 013/335-177

VOJVODINA DOO STARČEVO 

OGLAS ZA POSAO

DOO VOJVODINA STARČEVO traži izvršioca, sa isku-
stvom, sledećeg profila :

MAJSTOR NA FARMI
OPIS POSLA: BRAVARIJA, ELEKTRIKA i VODOVOD. 

DOO VOJVODINA STARČEVO nudi redovna primanja
i mogućnost prijema u stalni radni odnos.

MESTO RADA: STARČEVO 

Prijave, sa radnom biografijom, poslati na adresu : 

DOO VOJVODINA STARČEVO, Pančevački Put 10,
26232 Starčevo, ili, doneti lično. 

KONTAKT TELEFON: 063/10-60-178.

OGLAS JE OTVOREN DO 10. JANUARA 2022.

Адвокатска канцеларија „Манић” из Панчева
расписује оглас за пријем у рад

АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА

Пријаве слати на mail: manicadv@gmail.com. 
(6/311397)

18. децембра, 

НЕСТАЛА ЖЕНА
73 године, болесна, пије
лекове за притисак, зове
се Ленка.

Ако неко зна за њу нека
јави на тел. 064/348-07-
27, следи добра награда. 

Хвала пуно           
(7/311432)

У рачуноводственој агенцији отворено радно местo
на пословима обрачуна плата и накнада.

Контакт: агенција „Beba professional” Панчево,
063/281-679

(10/311513)

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан

возач за доставу и снабдевање.
062/160-34-29

(6/305327)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС„ бр.135/04
и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „ПРОМЕТАЛ НП”, Спољно-
старчевачка 64, Панчево, поднео Захтев за одлучи-
вање о потреби процене утицаја на животну среди-
ну пројекта – постројења за складиштење неопас-
ног отпада, на к.п.бр. 7182 и 7183 КО Панчево, Град
Панчево, на територији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секрета-
ријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 617
у периоду од 25. децембра 2021. године до 04.
јануара 2022. године радним даном од 10 до 14 са-
ти.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-
ном року достави мишљење у вези са поднетим за-
хтевом.
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17. децембра навршиће се година како је преминуо мој дивни отац

ВЕСЕЛИН СТОИЛКОВСКИ
1930–2020.

Време не умањује моју бол.

Недостајеш ми.

Почивај у миру.

Ћерка ТАЊА са породицом

(40/311008)

II

ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

II- 1
Катастарска парцела под редним бројем 1 налази се
у обухвату Плана генералне регулације целина 4а-
караула са јабучким путем и 4б – Скробара у насеље-
ном месту Панчево („Сл.лист Града Панчева” бр. 6/14
и 8/14)-исправка) (у даљем тексту План), у зони гра-
ђевинског земљишта остале намене – и то претеж-
ним делом у пословно-производно-стамбеној зони, а
мањим делом у зони ограничења (зона забране град-
ње за све комплексе посебне намене и зона
ограничене градње – прибавање услова Министарст-
ва одбране РС), а у непосредној близини зоне инфра-
структурног коридора. 

II- 2
Катастарска парцела под редним бројем 2 налази се у
обухвату Плана детаљне регулације „Хиподром” у Пан-
чеву („Службени лист Града Панчева”, број 17/10, 28/18
и 34/21) (у даљем тексту План), у зони грађевинског
земљишта остале намене, становање са компатибли-
ним наменама, зони вишепородичног становања.

III

ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

Катастарске парцеле из табеле делимично су опрем-
љене објектима комуналне инфраструктуре

Услове за изградњу прикључака на комуналну ин-
фраструктуру прибављају се од имаоца јавних ов-
лашћења у поступку издавања локацијских услова.

IV

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ 
ОТУЂУЈЕ 

Лице коме се непоретност отуђује је обавезно да о
свом трошку изврши евентуалну реконструкцију, до-
градњу или изградњу објеката комуналне инфра-
структуре према условима имаоца јавних овлашћења
прибављених у поступку издавања локацијских усло-
ва, закључивањем уговора о припремању, односно
опремању грађевинског земљишта. За износ утврђен
уговором лице има право на умањење обрачуна до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта у по-
ступку издавања грађевинске дозволе.

V

ПОЧЕТНА ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ, НАЧИН 
И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Почетна цена непокретности које је предмет јавног
надметања дата је у табели.

Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевин-
ског земљишта, што износи:
– за парцелу под редним бројем 1. - 81.214,25 динара
– за парцелу под редним бројем 2. - 7.357.240,35 динара

Највиша постигнута цена по завршеном јавном над-
метању представљаће купопопродајну цену. 

Учесник јавног надметања који је понудио највиши из-
нос потписује изјаву да је понудио највиши износ са
назнаком висине износа у динарима.

Лице коме се непокретност отуђује дужно је да за-
кључи уговор о отуђењу непокретности у року од 30
дана од дана доношења решења о отуђењу Скупшти-
не Града Панчева. 

Лице коме се непокретност отуђује дужно је да испла-
ти купопродајну цену у року од 15 дана од дана за-
кључења уговора о отуђењу непокретности. 

VI

ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И
РОК ЗА ПОВРАЋАЈ ГАРАНТНОГ ИЗНОСА 

Обавеза учесника у јавном надметању је да на подра-
чун број 840-0000003428741-76, по моделу 97, са по-
зивом на број 02-226 отворен код Министарства фи-
нансија РС – Управе за трезор, Филијала Панчево,

прималац: Град Панчево, сврха: Градска управа Гра-
да Панчева – гарантни износ за учешће на јавним
надметањима, уплати гарантни износ у висини од
30% почетнe цене која је дата у табели за непокрет-
ност под редним бројем 1 , односно 50% за непокрет-
ност под редним бројем 2.

Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не
понуде најповољнију цену је 15 дана од дана јавног
надметања.

Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач
не закључи уговор о отуђењу непокретности у предви-
ђеном року, губи право на повраћај гарантног износа.

Ако дође до закључења уговора о отуђењу непокрет-
ности, уплаћени гарантни износ представља део ку-
попродајне цене.

Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не
изврши своју уговорну обавезу плаћања купопродајне
цене непокретности у прописаном року, уговор о от-
уђењу непокретности се једнострано раскида. У слу-
чају раскида уговора не врши се повраћај средстава
која су уплаћена на име гарантног износа за учешће
у поступку јавног надметања.

VII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће у јавном надметању са приложе-
ном документацијом доставља се поштом или лично
на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 У ЗА-
ТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ СА НАЗНАКОМ НА КОВЕРТИ:
– СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНУ - „ЗА КОМИСИЈУ ЗА

РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА

– НЕ ОТВАРАЈ
– НАЗНАКА НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈУ СЕ ОДНОСИ и
– КО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ” 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање и исте ће бити одбачене.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које
пристигну на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I
2 - 4, најкасније до 24. јануара 2022. године, до 14 сати.

VIII

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА
ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА

ОГЛАС 

Пријава за учешће на јавном надметању мора бити
потписана од стране физичког лица, односно потпи-
сана од стране овлашћеног лица и обавезно садржи: 
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања, 
предузетнике и правна лица: назив, односно послов-
но име, МБ, ПИБ, седиште 

Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу, 
2. уредно овлашћење за заступање, 
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од

шест месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју 
6. потврде о измирењу обавеза по основу изворних

прихода Града Панчева које издају Секретаријат за
пореску администрацију и Секретаријат за финан-
сије Градске управе Града Панчева 

7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове
из јавног огласа.

IX 
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске
управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Пан-
чево, у Малој сали на I спрату, 25. јануара 2022. годи-
не, са почетком у 12 сати.

Ближа обавештења у вези са огласом, као и докумен-
тацијом на основу које је сачињен и расписан овај
оглас, могу се добити у просторијама ЈП „Урбанизам”
Панчево, у Улици Карађорђева бр. 4, Панчево, кон-
такт особа: Милан Балчин, телефон број 013/ 219-03-
20 и у просторијама Секретаријата за имовину Град-
ске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 ,
Панчево, контакт особа: Дејан Јовановић, телефон
број 013/351-228.

ГРАД ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА

I

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈУ

Предмет отуђења су непокретности на кат.парцеле бр. 2 К.О. Панчево и 18260 К.О. Панчево, а како следи у табели:

Редни

број

Кат. парцела

број
Потез

Површина

кат. 

парцеле

(м²)

Површина под 

објектима (м²)

Почетна цена

(РСД)

Гарантни 

Износ 

(РСД)

1. 2 КО Панчево Караула 479 м²

Породични стамбени

објекат 51м² и три 

помоћна објекта укупне

површине 23 м²

1.624.284,90 487.285,47

2.
18260 

КО Панчево
Хиподром 31814 м²

9 помоћних објеката

укупне површине 

1027 м²

147.144.807,00 76.572.403, 50

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о про-

цени утицаја на животну средину ("Службени глас-

ник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о доношењу решења о обиму и садржају 

студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине је дана 13. 12. 2021. године, донео

решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструк-

ција система искоришћења топлоте кондензата са

станице кондензата блока 12 (FА-1201), за грејање

резервоара сирове нафте FB-1202, FB-1204 у Ра-

финерији нафте Панчево, на к.п. број 3555, 3563,

3570, 3571, 3572 КО Војловица СО Панчево. 

Носилац пројекта је НИС а.д. Нови Сад, Блок Пре-

рада, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

Решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за предметни пројекат мо-

же се добити на увид радним данима од 10 h до 14

h у просторијама Покрајинског секретаријата за ур-

банизам и заштиту животне средине, Булевар Ми-

хајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија

бр. 39), на телефон 021/4874690 или на упит на ад-

ресу olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs и natasa.kneze-

vic@vojvodina.gov.rs.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на до-

нето решење у року од 15 дана од дана објављива-

ња овог обавештења.

24. децембра 2021. навршава се годину дана од смрти наше драге

и вољене

АНЕ МИТРОВИЋ
1942–2020.

Година је прошла, обележавамо је са истим осећањима као и сва-

ки други дан, испуњен тугом што те нема и жељом да ти последњи

пут кажем колико нам недостајеш.

Ћерка МИРЈАНА и син НЕНАД са породицама

(31/311392)

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРАЗНИКА

Први број у новој години излази 14. јануара

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да ће током предстојећих новогодиш-

њих и божићних празника „Панчевац” имати измењено радно време.

У последњој недељи 2021. године наш лист ће радити нормално, па ће „Пан-

чевац” бити на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан у новој години биће 10. јануар, ка-

да ће по устаљеном радном времену радити и благајна и маркетинг. Први број

„Панчевца” у 2022. години изаћи ће у петак, 14. јануара.

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПОПУСТ
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Последњи поздрав нашој баки

АНКИ ПАВКОВ
1940–2021.

од зета ЗОРАНА, ТАЊЕ, ЈЕЛЕНЕ, 

НИКОЛЕ и ВЕРИЦЕ

(64/311439)

Последњи поздрав

АНКИ ПАВКОВ
1940–2021.

од ЈУРИЧАН СОЊЕ и ПАВКОВ СВЕТЛАНЕ са децом

(65/311439)

Последњи поздрав зету и течи

МИЛИСАВУ СТОИЉКОВИЋУ
Свастика МИЉА, ЖЕЉКО, ДИЈАНА и ЉУБИША

са породицама
(83/311473)

МИЛИСАВ СТОИЉКОВИЋ

Последњи поздрав тетку Милисаву

од ДРАГОЉУБА, ДРАГАНЕ и ЕВИЦЕ

(84/811473)

МИОМИР

ФИЛИПОВИЋ

МИША

Последњи и

најтужнији поздрав

комшији и нашој

младости

а породици

саучешће у овом

тужном моменту

од породице

РАЈКОВИЋ

(3/311339)

Последњи поздрав

племенитом и до-

бром

МИЋИ

ЈАСМИНА

и МИЉЕНА

са својима

(4/311340)

г-дин ЈОСИП ВЕБЕР

Још један сноп сунца мање...

АЦА КАНДИЋ са фамилијом

(61/311433)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЕБЕР ЈОСИФУ

од породице БЛАЖЕКОВИЋ

(66/311440)

t

Обавештавамо родбину и пријатеље, да је наш драги отац и деда, преминуо

у суботу, 18. децембра 2021. у 82. години

JO SIF WE BER
1940–2021.

Сахрана је обављена у среду, 22. децембра 2021, у 15 сати,  на Римокатолич-

ком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синови ЈАНЕЗ и ЈОСИП, унук БАЛИНТ, снаја КРИСТИНА, ЈО-

ВАН ПЕКОВИЋ, породице ПЕРНЕ, ЛАПАН, ШИЛЕР и ПЕТРЕВЧИЧ из Кра-

ња, породица CHA BEK из Vil lach-a, породица WE BER из Загреба, породица

ПОЉАК, као и остала родбина и многобројни пријатељи
(117/311523)

ВЕЉКО МАРИНКОВИЋ

Последњи поздрав стрицу Вељи од РАДЕ и САЊЕ

(46/311415)

ВЕЉКО МАРИНКОВИЋ

Последњи поздрав брату Вељи

од ПЕЦЕ са породицом

(47/311416)

ВЕЉКО

МАРИНКОВИЋ

Последњи поздрав

стрицу Вељи

од РАДМИЛЕ

и МАРКА

(48/311416)

ВЕЉКО
МАРИНКОВИЋ

Последњи поздрав
од комшија у
Гундулићевој 4

(30/311389)

Обавештавамо вас да је 21. децембра 2021. године преминуо наш

вољени отац и деда

НЕНАД МИЛОРАДОВИЋ
1945–2021.

Путуј драги наш тајко у небеска насеља и одмори душу.

Волимо те.

Твоји најмилији: МИРА, МАЈА, НЕНА, ДУЊА, МАТИЈА, АЛЕКСА,

ВАСИЛИЈЕ, МАРКО, САВА и СОФИЈА

(108/311507)

Последњи поздрав

НЕНАДУ МИЛОРАДОВИЋУ

Породице СОЛЕША и ЈОЖИЋ

(100/311495)

ЧЕДОМИР ЋУЛИБРК
1953–2021.

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку.

Остаће заувек у нашим срцима и мислима.

Нека те на том месту анђели чувају када ми

нисмо могли да те сачувамо.

Твоја сестра МИРЈАНА, сестричина МАША

и зет НЕНАД

(70/311450)

Последњи поздрав

ЧЕДИ

МИЛА, МАЈА

и ИВАН

(33/311396)

ЉЕПОЈА ВЕРИЦА

Драга тетка, заувек ћеш бити у нашим срцима.

Са великом тугом те испраћамо.

Твој АЦА и ВИДА
(12/311361)

Са болом и тугом обавештавамо родбину и при-

јатеље да нас је 15. децембра 2021, у 61 години,

напустила наша вољена мајка

БРАНКА ЛЕКСОВИЋ
Сахрана је обављена 17. децембра 2021, на Но-

вом гробљу у Панчеву.

Твоји најмилији: синови МАРКО и АЛЕКСАН-

ДАР са породицом
(97/311494)

Последњи поздрав

вољеној супрузи

БРАНКИ

ЛЕКСОВИЋ

Супруг ИВАН

(98/311494)

Последњи поздрав

мојој секи

БРАНКИ

ЛЕКСОВИЋ

Волим те пуно.

Сестра ВЕРИЦА

са породицом
(99/311494)
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Наша драга мајка преминула је 17. децембра

2021.

МИЛИЦА ЂОРЂИЈЕВСКИ

Последњи поздрав нашој вољеној мајци

од ћерке СЛАВИЦЕ, сина ВЛАДИМИРА

и њихових породица

(34/311399)

МИЛИЦА ЂОРЂИЈЕВСКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: МАРКО, ДИЈАНА и ПАВЛЕ

(41/311410)

МИЛИЦА

ЂОРЂИЈЕВСКИ

Последњи поздрав

прији Милици

од СПИРЕ и ЉИЉЕ

са породицом

(71/311451)

МИЛОШ ГВОЗДЕНАЦ
1997–2021.

Почивај у миру, а ми ћемо те чувати од заборава, по до-

броти те памтити и са поносом помињати.

Твоје колеге и пријатељи из Рафинерије нафте Панчево

(56/311426)

Последњи поздрав нашем драгом, вољеном и никад непрежаљеном

ГВОЗДЕНАЦ МИЛОШУ
1997–2021.

који је трагично изгубио живот у саобраћајној несрећи у Банат-

ском Новом Селу.

Памтићемо твоју доброту, племенитост и спремност да свима по-

могнеш. Анђеле наш почивај у миру и нека те анђели чувају.

Заувек неутешни: отац ГОРАН, мајка ВЕСНА, брат ДЕЈАН

са породицом, деда ВЛАЈКО, баба ГРОЗДА и стриц НЕНАД

(43/311413)

МИЛОШ

ГВОЗДЕНАЦ

Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају.

Твоји: ДУШАНКА,

МИОДРАГ

и НАТАША

(95/311491)

Последњи поздрав

МИЛОШ ГВОЗДЕНАЦ

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево

(114/ф)

Тужна срца јављамо да је наша драга

СЛАЂАНА СТАНИШИЋ
1948–2021.

преминула 20. децембра 2021. године.

Ожалошћени: супруг МИРОЈЕ, 

син НЕНАД и ћерка МИЉАНА

са породицама

(74/311454)

Последњи поздрав

СЛАЂАНИ СТАНИШИЋ

од комшија из зграде у Ослобођења 31. 

(111/311515)

СЛАЂАНА

СТАНИШИЋ

Последњи поздрав

од ЈАГОДЕ и САНДЕ

(120/311529)

Тетка Ренати

С поштовањем,

БАКА, ИЛДИКА, АТИ, МИОНА, КУКИ, МИКИ,

АТТИЛА, ЛИДИА и ИВАНА
(39/311408)

Последњи поздрав

комшиници

РЕНАТИ

БИСАК

од станара

у Кикиндској 15

(115/311521)

Опраштамо се од супруге, мајке и баке

РЕНАТЕ БИСАК
1957–2021.

Супруг МАРТОН, син АТИЛА и ћерка

СИЛВИЈА са породицама

(123/311534)

18. децембра 2021. преминуо је наш драги супруг,

отац и деда

ВОЈИСЛАВ КАЛЕЈСКИ
1947–2021.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Супруга ЉИЉАНА, ћерка НАТАЛИЈА

и унук АЛЕКСА

(110/311509)

Почивај у миру

ВОЈИСЛАВ

КАЛЕЈСКИ
1947–2021.

Ћерка НАТАЛИЈА

и унук АЛЕКСА

(109/311509)

Последњи поздрав нашем драгом

ДОБРИ ЈОВИЋУ
1949–2021.

Наш вољени преминуо је 16. децембра, али ће

увек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга ВЕСЕЛА, син ЈОЖЕФ са

децом, ћерка МАРГИТА и зет ЈОВИЦА са децом,

остала родбина и пријатељи
(14/311364)

Последњи поздрав

ПРЕДРАГ

РАДАНОВИЋ

ПЕКИ
1953–2021.

од колеге и другара

СРЕЋКО КРСТИЋ
(32/311395)

ЉУБА МИХАЈЛОВИЋ
1929–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Памтићемо те по ведром духу и топлој души.

Твоји најмилији: ћерка ВЕРА, зет НИКОЛА,

унуке МАРИЈА и ДРАГАНА и праунука ЕЛЕНА

(60/311431)
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МИХАЈ БОЉАНАЦ
1955–2021.

Отају нам лепе успомене и велики бол

и туга.

МИРЈАНА, ДАНИЕЛ и МИХАЕЛА

(13/311353)

Последњи поздрав

ДИВНИ ЂУКНИЋ
1953–2021.

Драга супруго, мајко, бако и свекрво неизмерно ти
хвала што си постојала. У нашим срцима ћеш живети
и бити наша звезда водиља. Волећемо те заувек, вјеч-
на ти слава. Почивај нам у миру.

Твоји: супруг СРЕТЕН, син ВЛАДИСЛАВ, 
снаја МАРИЈА и унуци ЛУКА и МАРКО

(18/311371)

Нашој вољеној

ДИВНИ ЂУКНИЋ
1953–2021.

Недостајаћеш нам пуно, али те с поносом чува-

мо у нашим срцима и мислима.

Нека те анђели чувају.

Твоји: ћерка ВАЛЕНТИНА, зет СВЕТИСЛАВ,

унук ДУШАН и прија БОСИЉКА
(19/311371)

С великом тугом и болом јављамо родбини, при-

јатељима и познаницима да је наша драга и во-

љена

СМИЉА МОХАР

преминула 12. новембра 2021. у 96. години.

Датум и вријеме сахране биће накнадно обја-

вљени.
Ожалошћена породица

(22/311380)

18. децембра, у 90. години, преминула је

наша мајка, бака и свекрва

МИЛИЦА ЂУРИШИЋ
1932–2021.

из Старчева

Сахрана је обављена 20. децембра 2021, у

Старчеву.

Ожалошћени: син ЈОВАН, 

снаја СВЕТЛАНА, унук БАНЕ

и унука ВЕСНА са породицама

(55/311424)

МИЛИЦА

ЂУРИШИЋ
1932–2021.

Последњи поздрав

мами од ћерке

ЈОВАНКЕ

Мама недостајеш

(57/311427)

МИЛИЦА

ЂУРИШИЋ
1932–2021.

Последњи поздрав

мами од ћерке

ИВАНКЕ

са породицом

(58/311427)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР МАРТИНОВ
27. XII 2011 – 27. XII 2021.

Време пролази а туга и бол заувек остају.

Много нам недостајеш.

Твоји: МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

(25/311383)

26. децембра 2021. навршавају се четири тужне

године без нашег

БУРА СТЕВАНА
1954–2017.

Живим са болом и тугом. 

Заувек ћу памтити твој ведар дух и топлу душу.

Супруга АНКА

(118/311524)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ НЕНАДИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(116/ф)

ЗОКО

Била нам је част и задовољсатво радити и дружити се

са тобом.

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

(122/311533)

Последњи поздрав

мојој

ЗОКИ

од МИЛЕНЕ

и БОБАНА

(88/311479)

ЗОРИЦА НЕНАДИЋ
1968–2021. 

Не желимо да је крај, превише боли...

Ми ћемо дисати за тебе.

ЧИКА, ЈЕЦА, КАЈА и ЦОКА

(89/

Са жаљењем вас обавештавамо да је 17. децембра 2021. преминула

наша

ЗОРИЦА НЕНАДИЋ
1968–2021.

Сахрана је обављена 18. децембра 2021. године на Новом гробљу.

Помен дајемо у суботу, 25. децембра 2021. године, у 10.45, на

Новом гробљу.

Твоји: ТЕА, МИША и МИШКО

(102/ф)

Наша драга Зорица преминула је 17. децембра 2021. године

ЗОРИЦА НЕНАДИЋ
1968–2021.

Ожалошћени: отац ПЕТАР, браћа ЗОРАН и ГОЈКО

и братанци са осталом многобројном родбином

(103/ф)

Преминула је наша драга сестра, заова и тетка

ЗОРИЦА НЕНАДИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: ПЕЂА, ДРАГАНА, МИЉАНА и МИЛИЦА
(104/311500)

Последњи поздрав

сестри

ЗОРИЦИ

НЕНАДИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твој брат РОБИ

са породицом
(107/311506)

БЛАГАЈНА

013/300-830
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24. децембра 2021. навршава се четрдесет дана

МИРИ СТАНИСАВЉЕВ
рођ. Блечић

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима.

Веровали смо да ћеш изаћи као победник из ове

битке.

Супруг СЛАВКО и ћерка ДАЛИБОРКА

(51/311419)

26. децембра 2021. године навршава се четрде-

сет тужних дана откако нас је напустио

ВЛАДО ГАВРИЛОВИЋ

Помен ће се одржати 26. децембра 2021, у 11.30,

на Старом православном гробљу.

Успомену на тебе вечно чува твој УРОШ

(53/310526)

24. XII 2016 – 24. XII 2021.

Драги наша тата

ЖЕЉКО ЂУРИЋ

Прошло је тужних пет година откако ниси са на-

ма, твојим вољеним који те никада неће препу-

стити забораву.

Твоји: АДРИЈАНА, ДРАГОСЛАВ и ЈАГОДА

(59/311430)

26. децембра, ове године, навршава се деветна-

ест година откако није са нама наша драга

ДУШАНКА КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

С љубављу и поносом чувамо је од заборава у на-

шим срцима и мислима.

Њени: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА, 

ЖАРКО и ЗОКИ
(76/311465)

27. децембра 2021. навршава се четрдесет дана откада

нас је напустио наш најмилији

БРАНИСЛАВ ОБРАДИНОВ
29. VII 2021 – 17. XI  2021.

Остаје нам бол у души док смо живи, али и утеха јер си

отишао на најбоље могуће место, постао си анђео

Божји. Волимо те заувек батко наш!

Твоји: сека ПЕТРА, мама ТИЈАНА и тата ГОРАН
(78/311468)

Шеснаест година те нема... остаје сећање

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
28. XII 2005 – 28. XII 2021.

Твоји најмилији

(8/311356)

28. децембра 2021. је пола године мојој

НАДИ ГВОЗДЕНАЦ
рођ. Радевић

из Пећи

Око моје, ништа више није исто као пре.
У срцу туга, на гробу тишина а у животу велика пра-
знина.
Нека ти је вечна слава и на свему ти хвала.

Супруг СЛАВКО
(9/311357)

МАРИКА СТОЈАНОВИЋ
4. VI II 1950 – 23. XII 2017.

Драга наша мама,

у нашим си мислима, одлукама, осмесима и сузама, ту си сваки

дан. Иако осећамо да си присутна, да нигде ниси отишла, твој то-

пли загрљај, пољубац и мио лик не престају да недостају.

Хвала Богу што смо те имале, хвала ти мама што си нас научила

шта значи бити вољен!

Твоје ћерке СЛАЂАНА и ЈЕЛЕНА

(94/311488)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈ ЖИВОЈНОВ
29. XII 2011 – 29. XII 2021.

Заувек ће бити у нашем сећању.

Породица

(96/311493)

Прошло је четрдесет тужних дана откако нема нашег

драгог

ДРАГАНА МУШКИЊЕ
Почивај у миру.

БРАНКА МИЛОВАНОВИЋ
(105/311502)

МИРЈАНА ВИДИЋ
1946–2020.

25. децембра навршава се годину дана од смрти

наше мајке и баке.

С љубављу син ВЛАДАН и ћерка СЛОБОДАНКА

са породицама

(106/311504)

Мојим драгим

ГРУБЕТИЋ ФАРБАР

БОРИВОЈ ЂУРИЦА
осам година шест месеци

Поносна сам на Вас што сам вас имала.

Почивајте у миру.

Ваша ЈАСМИНА са породицом
(11/311359)

ЂУРИЦА

ГРУБЕТИЋ

Недостајеш и недо-

стајаћеш. Живећеш у

мом срцу.

Твоја сестра

ОМЕРКА

(80/311471)

Шестомесечни помен,

25. децембра 2021. 

ЂУРИЦА

ГРУБЕТИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Неутешни

твоји најмилији

(81/311471)

ПОМЕН

29. XII 2016 – 29. XII 2021.

МАРА СМИЉАНИЋ

И даље Те се радо сећамо, често цити-

рамо, будимо успомене и чувамо од

заборава.

Породица

(119/311525)

СТОЈАНКА АНЂЕЛКОВИЋ
2016–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(121/311530)

Са закашњењем по-

здрав пријатељу

ДРАГАНУ

КОСИЋУ

Био си ретко добар и

племенит човек.

МИРКО

МИЛЕНКОВИЋ
(20/311377)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ

ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРАЗНИКА

У последњој недељи 2021. године наш лист ће

радити нормално, па ће „Панчевац” бити на ки-

осцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан у

новој години биће 10. јануар, када ће по уста-

љеном радном времену радити и благајна и

маркетинг. Први број „Панчевца” у 2022. години

изаћи ће у петак, 14. јануара.
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

РЕЛИЋ РЕЉА
1961–1990.

Сваког дана, 

сваког трена, 

недостајеш.

Воли те МАМА

(44/311414)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША

РЕЛИЋ РЕЉА
1961–1990.

Време пролази, сећања

остају заувек.

Породица МАРКОВИЋ

(45/311414)

Прошла је година откако нас је напустила

наша

ЕВА СПИШЈАК
1941–2020.

Никада нећемо заборавити тебе и твоју до-

броту.
Твоји најмилији

(50/311418)

МИЛЕНКА ПЕРОВИЋ
1946–2021.

Нашој вољеној Миленки дајемо годину дана 25. децем-
бра 2021. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Син РАДОВАН, снаја БРАНКА и унук ПРЕДРАГ
(52/311420)

30. децембра 2021. године навршава се четрде-

сет тужних дана како нас је напустила наша

НАДЕЖДА ВАЛЕРИ
рођ. Гавриловић

Помен ће се одржати 30. децембра 2021, у 11 са-

ти, на Старом православном гробљу.

Успомену на тебе вечно чува твој СЛАВКО

(53/311422)

Навршава се пет година откако није са нама наш вољени

МЛАДЕН ПУЗИЋ

Живиш кроз нас и сећања која не бледе.

Породица

(62/311435)

СЕЋАЊЕ

КРСТИЋ

ЖИВКА МИЛИЦА БРАНКО
1987. 2006. 2014.

Синови са породицама

(69/311448)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЉУБИЦА МИТКОВИЋ
1937–2021.

Драга наша, година је прошла али ниједан дан

без сећања на тебе.

Сви памтимо твоју љубав и посвећеност коју си

нам давала.

Твоји најмилији: породица МИТКОВИЋ

(68/311445)

СПАСОЈЕ

ДИКЛИЋ
2019–2021.

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(67/311443)

31. XII 2017 – 31. XII 2021.

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

Ти си са нама увек и тако ће бити док живимо.

С љубављу и поштовањем твоји: супруга АНЂА

и ћерка НАТАША са породицом

(77/311467)

Прошло је шест месеци откако нас је напустио

ПЕТАР МАРИН
1936–2021.

Парастос ће бити у суботу, 25. децембра 2021, у 9.30, на Старом

православном гробљу.

Супруга МИЛЕНА, ћерка МИРЈАНА и син СЛАВКО са породицама

(82/311472)

СТЕФАНОВИЋ ЦАЛЕ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

Помен ћемо давати на Новом гробљу, 25. децембра 2021, у

11.30.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твој тата ЦАЛЕ, мама ОЉА и сестре АЛЕКСАНДРА и САНЕЛА

(85/311474)

29. децембра 2021.

године навршава се

четрдесет дана отка-

да није са нама наша

најдража

ЂУРЂА

ВУЧКОВ

Твоји најмилији: 

супруг СЛАВКО, 

син РОБЕРТ, 

ћерка САНДА, зет

МИЛОВАН и унуке

МИА и АНАСТАСИЈА

(101/311498)

Прошло је девет тужних година откада си оти-

шао

НЕНАД ЗЕНГ
1975–2012.

По доброти те памтимо, с поносом помињемо и

од заборава чувамо.

Твоји најмилији

(112/311519)

СЕЋАЊЕ

МИРКО ВУКАЉЕВИЋ
2005–2021.

ГОГА са породицом
(113/311520)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Седамнаестогодишњи помен нашем

МИЉАНКО МАРИН МАРЕ

Вољени наш много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга и деца
(1/310485)

Тата и брате

БИСАК БИСАК

ЈОЖЕФ БАЛАЖ
29. XII 2001 – 29. XII 2021. 17. XII 2020 – 17. XII 2021.

Љубављу и поштовањем вас заувек носим у срцу.

Ћерка – сестра ЖУЖИКА

(5/311341)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Прошло је седам година откада ниси са нама

ДРАГАНА ИВКОВ ИЛИЋ
1950–2014.

Породице ИЛИЋ и ДУБЉЕВИЋ
(16/311366)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

РАИЧЕВИЋ
2003–2021.

Године пролазе, се-

ћања остају.

Твоји ЂОРЂЕВИЋИ
(17/311369)

25. децембра 2021. даваћемо годишњи помен на-

шем драгом

ИВИЦИ ЗАФИРОВИЋУ
1972–2020.

Помен ће се одржати на гробљу у Глогоњу, у 11

сати.

Ожалошћена породица ЗАФИРОВИЋ

(21/311379)

Навршава се година од смрти наше сестре

МИРЕ

Трајаће туга за тобом, али ће нас тешити сећање и понос на твој

племенити лик. 

Твоје место у нашим срцима остаће заувек твоје!

Твоје сестре БУЦА, ЉИЉА и ВЕСНА са породицама

(23/311382)

30. децембра навршава се тужних годину дана

откако није са нама наш вољени

ДРАГУТИН ГУТА ВЕЉКОВИЋ

Био си частан и вредан човек, чувар своје поро-

дице, супруг, отац, таст, свекар и поносан деда

Време пролази, туга и бол остају заувек.

Супруга БИЦА са породицом

(26/311385)

27. децембра навршавају се две тужне године от-

кад нас је напустио наш вољени

КОСТА ЂОРЂЕВ

Како време пролази све више нам недостајеш.

Заувек неутешне: супруга МИРЈАНА и ћерке

ЉИЉА, ИВАНА и БИЉА са породицама

(27/311386)

ПОМЕН

ФИЛИПОВИЋ

ЖАРКО ЗАГОРКА

И после толико година све ми више недостајете.

Ћерка ЈЕЛИЦА са унукама и праунуком.

(28/311387)

28. децембра биће четрдесет дана од смрти

МИЛИЦЕ ЦВЕТКОВИЋ

Ћерка ТАЊА и син ДЕЈАН

(29/311388)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА ПОПОВ
30. XII 2011 – 30. XII 2021.

Сакрили су твој сан испод камена

тело покрили вечним временом

Ти прелепа у мени ниси заспала

јутрима и вечерима успоменама љубиш

Сновима те тражим у ноћима

а нису ту, поред мене празнина

Глас ти утихну у бездану вечности

сада сањаш таму, камен сунце заклони.

БОРА
(38/311407)

3

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
1995–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ЈАЊОВИЋ

(63/311437)

24. децембра је четрдесет тужних дана откако није са

нама наша драга супруга, мајка, свекрва, ташта, бака и

прабака

РОСКА МИТРОВИЋ
1942–2021.

Време пролази а бол и туга остају.

Твоји најмилији: супруг РАДОЈКО, ћерка БИЉАНА,

синови НЕБОЈША и НЕНАД са породицама

(72/311452)

СЕЋАЊЕ

НАДЕЖДА

ВУЈИЧИЋ

на нашу драгу мајку

и баку.

Њене ћерке БУБА и

ВЕРА са породицом

(73/311453)

Навршава се четрнаест година туге и бола

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

Још се боримо са истим болом као и пр-

вог дана.

Нас боли све више и више...

Тата БАНЕ, мама МИРА

и брат ДРАГАН са породицом

(87/311477)

У суботу, 25. децембра 2021. године, у 10 сати,

даваћемо годишњи помен нашем

НЕБОЈШИ ОСТОЈИЋУ

За све што је прошло,

за све што долази,

недостајеш...

Твоји: ћерка ИВАНА, зет НЕНАД

и унука ТЕОДОРА

(90/311481)

БЛАГАЈНА

013/300-830

Навршава се тужна година од смрти наше вољене

СМИЉЕ ЛЕКОВИЋ

Прошла је година, али ниједан дан без сећања на тебе.

Живи у нама твој топли лик, твоја доброта и посвећеност сви-

ма који смо те волели. Чуваћемо те од заборава, а ти почивај у

миру.

Твоји најмилији

(24/311382)
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СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ЂУРИЋ
рођ. Илијин

2006–2021.

Не постоји време ко-

је може да избрише

љубав и сећање на те-

бе.

Ћерка ЉИЉАНА и

зет РАДИША

(2/311336)

СТЕВАН ЛОЗОВИЋ
24. XII 2020 – 24. XII 2021.

Празнина, бол и туга остају.

Породица ЛОЗОВИЋ

(6/311343)

СЕЋАЊЕ
28. децембра је пуних
десет година откада нас
је напустио наш вољени

АНЂЕЛКО

СТОШИЋ

РАДЕ, ЗОРАН
и НЕБОЈША

са породицама
(7/311351)

9. јануара 2022. навршава се годину дана откада није са нама

ГОРИЦА СТАНОЕВСКИ

Заувек у нашим срцима и сећању.

Ћерка ВЕРА са породицом

(10/311358)

СТОЈАН СТОЈКОВ
2. VI II 1951 – 29. VI 2021.

Прошло је шест тужних месеци од смрти нашег

вољеног Цолета.

Његови најмилији

(15/311365)

Навршава се годину дана откако није са нама

наша вољена

МИЛКА АРБУТИНА

Заувек ће бити у нашим срцима.

Син ЈОВАН и снаја СЛАВИЦА

(35/311402)

У суботу, 25. децембра 2021. је четрдесет тужних

дана откако је преминула наша драга

ИРЕНА МОМЧИЛОВИЋ

Помен ће се одржати на Старом православном

гробљу, у 11 сати.

Ожалошћени: синови ЗОРАН и ДРАГАН

са породицама

(36/311403)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОРИЦА СТАНОЕВСКИ
1940–2021.

Син ЈОВИЦА са породицом

(37/311406)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

на нашег

ЉУБИНКА БАТУ

УРОШЕВА
28. XII 2001 – 28. XII 2021.

Његови: брат СТЕВАН, синовица

ДРАГАНА и синовац ДУШАН

(42/311411)

Трогодишњи помен

ЕМБЕЛИ

ЂЕРЂ

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

Твој син ЂЕРЂ, 

снаја ЖЕЉКА, 

унука АНДРЕА

и унуци

АЛЕКСАНДАР, 

АНТОНИО и АНДРЕЈ

(75/311459)

Прође година без нашег кума

ВЛАДИМИРА ТОДОРОВА ВЛАДЕ

Недостају нам наша дружења.

Кумови МИЋА и БОЈКА
(92/311485)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

РАДМАН

ЂОРЂЕВИЋ
1947–2020.

Недостајеш

Твоја ћерка

са породицом

(93/311486)

У суботу, 25. децембра 2021, у 11 сати, обележи-

ћемо једногодишњи помен

ВЛАДИМИРУ ТОДОРОВУ

Поносни смо што си био део наших живота, пра-

знина је неутешна али љубав је вечна.

Твоји најмилији

(49/311417)

Гоцо, једина и најмилија моја

ГОРДАНА ЧОБАНИН РОДАНОВА
23. VI 1973 – 26. XII 2019.

Прошле су две године бола и туге како си изненада и прерано

отишла, али доћи ће дан среће када ћемо опет бити заједно.

Твоја тужна мајка ЂУРЂИНА

(86/311475)

ВАСИЋ

БЛАГОЈЕ РАДЕНКА
29. XII 2016. 7. IV 2013.

Драги моји родитељи, у сећању заувек.

МИЛЕНА са породицом

(79/311470)

ПОМЕН

ПЕШИЋ

ВАСА МИРОСЛАВА ПЕТАР

БУВА
две године 17 година 20 година

Породице ФИЛИПОВ и ПЕШИЋ
(91/311482)
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ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ПАНЧЕВО

ГОДИНУ ОБЕЛЕЖИЛИ АЊА ЦРЕВАР, 
ЂОРЂЕ САЛАПУРА И КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО

Председник ФК-а Железничар
Зоран Наунковић изабран за
најуспешнијег спортског радни-
ка у Панчеву

Спортски савез Панчева наста-
вио је лепу традицију. Ону која
у нашем граду траје већ пуне
четири деценије. Изабрани су и
проглашени најбољи појединци
у клубови који су обележили
спортску 2021. годину у Панче-
ву и околини.

Свечаност је одржана у петак,
17. децембра, у дворани Култур-
ног центра, а том приликом је
промовисан и календар који чине
дванаест величанствених пан-
чевачког спорта који су обеле-
жили годину на измаку. Сјајне
фотографије за календар ура-
дио је наш суграђанин фотограф
Бојан Бабин.

– Иако је ова година сама по
себи била тешка због пандемије,
она није поразила панчевачки
спорт. Пошло нам је за руком да
реализујемо већину планираних
пројеката и наши спортисти и
спортски радници су успели да
наш град обрадују новим свет-
ским, европским, балканским и
државним медаљама. Тиме је
оправдан епитет града спорта
који Панчево с поносом носи. За
нас у Спортском савезу Панчево
2021. година била је заиста посеб-
на, јер смо награђени највећим
друштвеним спортским призна-
њем које додељује Спортски савез
Србије: „Мајском наградом”. Она
нам је припала као најбољем
територијалном савезу у Србији
– рекао је на свечаности пред-
седник Спортског савеза Панче-
во Слободан Битевић.

Он је захвалио на подршци и
одличној сарадњи Градској упра-
ви Панчево с градоначелником
Александром Стевановићем на
челу, као и председнику Спорт-
ског савеза Србије Давору Ште-
фанеку и свим чиниоцима спор-
та како у нашем граду, тако и у
нашој држави.

На самом почетку манифе-
стације уручена су средства на
име појединачних давања спор-
тистима за резултате постигну-
те у 2021. години, а добитници
су: Богдан Јелача, Стефан Бир-
ка, Ања Давидовић, Лука Глиго-
рић (Триатлон клуб Тамиш),
Милош Милић (Спортско удру-
жење Академија одбојке на
песку), Ања Цревар (Пливачки
клуб Динамо), Михал Шуља,
Марија Мркела, Страхиња Стев-
шић, Андреја Божанић (Атлет-
ски клуб Динамо), Наташа Рај-
ков (Планинарско друштво „Јеле-
нак”), Лука Поповић (Стрели-
чарски клуб Панчево), Рагби
клуб Динамо 1954, Слободан
Битевић, Марина Радичевић,
Урош Петровачки, Дарко Спа-
сковски, Ђорђе Салапура, Тама-
ра Живић (Карате клуб Дина-
мо), Марко Нинковић (Стрељач-
ка дружина „Панчево 1813”),
Милан Ђорђијевски, Дарко Тер-
зић (Ауто-мото спортско удру-
жење „Фанатик”), Урош Дашић,
Кристина Цвјетићанин, Јована
Радованов, Марко Лазић, Алек-
сандар Колоцка, Новак Лукић,
Наташа Митровић (Клуб диза-
ча тегова Динамо), Лена Ећи-
мовић (Рвачки клуб Динамо) и
Милица Секуловић (Џудо клуб
Тамиш).

Школски спорт

Без добрих постигнућа у школи
нема успешних резултата ни на
спортским борилиштима. Зато
је председник Савеза за школ-
ски спорт Панчево Душан Лукић
уручио награде најбољим поје-
динцима и колективима у школ-
ском спорту.

За најуспешнијег у мушкој
конкуренцији проглашен је
Огњен Тодосијевић, ученик ОШ
„Ђура Јакшић”, а најбоље уче-

нице су Сара Жунић из ОШ „Све-
ти Сава” и Милица Секуловић
из ОШ „Стевица Јовановић”.

Најбоља школа јесте основна
и средња школа „Мара Мандић”,
признање за најбољег професо-
ра добио је Љупчо Цветкоски,
професор у Економско-трговин-
ској школи „Паја Маргановић”,
а награда намењена најбољем
директору отишла је у руке Дра-
гане Крстић, директорке ОШ
„Мирослав Антић”.

Све креће од најмлађих

Награде најуспешнијим младим
спортистима у области такми-
чарског спорта добитницима је
предао Дејан Перић, генерални
секретар Спортског савеза Пан-
чево.

За најбољу пионирку је про-
глашена Милица Секуловић, чла-
ница Рвачко-спортског удруже-
ња Динамо и ученица ОШ „Сте-
вица Јовановић”. Она је вице-
шампионка светске „Школари-
јаде”, вицешампионка Балкана,
првакиња Србије и петопласи-
рана на Европском првенству.

Титулу најбољег пионира
понео је Миличин клупски друг
Стефан Тодосијевић. Стефан је
у 2021. години постао првак Бал-
кана и првак Србије у рвању грч-
ко-римским стилом, шампион
Србије у слободном стилу, првак
школског првенства Србије и
трећепласирани на светској
„Школаријади”.

Признање намењеној најбо-
љој кадеткињи у Панчеву заслу-
жила је Наташа Митровић, чла-
ница Клуба дизача тегова Дина-
мо. Наташа је кадетска прваки-
ња Србије у категорији до 69 кг
у дисциплини бенч-прес и шам-
пионка је државе у самбу за каде-
те и јуниоре. Она се бави и џудом,
у којем такође постиже одличне
резултате.

Најуспешнији кадет у нашем
граду и околини је члан Џудо
клуба Динамо Алекса Ђуровић.
Он је постао првак Србије у кате-
горији до 60 килограма и члан
репрезентације Србије. На првој
светској „Школаријади”, која се
сматра првенством света за уче-
нике основних и средњих шко-
ла, окитио се бронзаном меда-
љом. Стручњаци га сматрају јед-
ним од најперспективнијих џуди-
ста у Србији.

Најистакнутији јуниори

Панчевачкијуниорисуиовегоди-
не били одлични, па жири Спорт-
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скогсавезаПанчевонијеимаолак
задатак да одабере најуспешније.
Ипак, у жестокој конкуренцији
издвојила су се два имена.

Најбоља јуниорка је Марија
Мркела, чланица Атлетског клу-
ба Динамо. Марија је првакиња
Србије на 200 и 400 метара и
ове године има најбољи резул-
тат у целој Србији. Требало је да
наступи на Европском првен-
ству у Италији, али је оно отка-
зано због пандемије. Марија има
испуњену норму за следеће
европско првенство у трци на
на 400 метара, као и за штафету
4 × 400 метара.

У мушкој конкуренцији при-
знање је заслужио јуниор Лука
Глигорић, члан Триатлон клуба
Тамиш Панчево. Лука је првак
Србије у спринт-дуатлону и крос-
-триатлону. Члан је јуниорске
репрезентације Србије. Триатлон
тренира од 2012, а повремено
се такмичи и у атлетици.

Посебна признања

Додељене су и две награде клу-
бовима који ове године обеле-
жавају јубилеје.

Добили су их Бадминтон клуб
Динамо, који прославља десет
година постојања, и Стреличар-

ски клуб Панчево, који у Пан-
чеву успешно ради већ округло
четири деценије.

Специјалне награде за допри-
нос развоју спорта у Панчеву
доделио је Слободан Битевић.

Прва специјална награда при-
пала је градоначелнику Алек-
сандру Стевановићу.

– Његов допринос је немерљив.
У сваком тренутку је саслушао и
сагледао сваки проблем у спорту.
Свионисубрзорешени, штоспор-
ту даје додатну сигурност – истак-
нуто је на свечаности.

Награду је у име градоначел-
ника преузела Биљана Миоч.

Друга специјална награда оти-
шла је у руке, како је речено,
„једног истинског ентузијасте и
правог борца” – Миомира Кала-
бића из Рагби клуба Динамо
1954. Калабић је у том клубу
дуже од четири деценије.

Готово без конкуренције, награ-
ду за најбољег ветерана и ове
године је заслужио џудиста Слав-
ко Станишић, дугогодишњи члан
Џудо клуба Динамо и светски
шампион. Славко је летос у Пор-
тугалији одбранио титулу свет-
ског првака, чиме је трећи пут
постао ветерански првак света.

Спортски савез је у заслужену

пензију испратио своју дугого-
дишњу радницу Светлану Савин.
Популарна Цеца је уз много емо-
ција и сузе на сцени Културног
центра примила пригодан
поклон из руку генералног секре-
тара Дејана Перића.

Лето на измаку
у њиховом знаку

Без добрих организатора у спор-
ту, без ентузијаста и заљубље-
ника у оно што раде, не би било
ни добрих резултата панчевач-
ких клубова.

Титула спортског радника
године припала је Зорану Наун-
ковићу, председнику Фудбал-
ског клуба Железничар.

Популарна „дизелка” из Пан-
чева такмичи се у Првој лиги
Србије, а јесењи део сезоне окон-
чала је на четвртом месту на
табели, с реалним шансама да
се на пролеће укључи и у борбу
за пласман у елиту, што би био
историјски успех за панчевачки
спорт. Један од најзаслужнијих
за то што је Панчево поново вели-
ким словима уписано у фудбал-
ску мапу Србије свакако је и први
човек „Жеље” Зоран Наунковић.

Добрих резултата не би било
да панчевачке спортисте и спор-

тисткиње не подучавају добри и
успешни тренери. Из плејаде
одличних стручњака које наш
град има ове године се издвојио
учитељ каратиста Динама, нека-
дашњи светски шампион Пре-
драг Стојадинов.

Она ове године није имала
баш никакву конкуренцију. Жири
није имао тежак задатак када је
бирао најбољу спортисткињу
Панчева. Признање за најбољу
сениорку добила је Ања Цревар,
наша најбоља пливачица, чла-
ница Пливачког клуба Динамо,
европска вицешампионка и
вишеструка првакиња Србије.

Награду није могла лично да
преузме будући да се тренутно
такмичи на Светском првенству
у Абу Дабију.

А четвртог дана Светског
првенства у пливању у малим
базенима репрезентативка Срби-
је Ања Цревар поставила је нови
државни рекорд у дисциплини
400 метара краул у апсолутној
конкуренцији девојака, с време-
ном 4:07,49.

Најбољи сениор Панчева за
2021. годину јесте Ђорђе Салапу-
ра, члан Карате клуба Динамо.

Салапура је стандардни репре-
зентативацнашеземље, освајачсре-
брне медаље на Светском првен-
ствуивишеструкипрвакСрбије.

Титулу најбољег клуба понео
је Карате клуб Динамо, а заслу-
жено признање примио је леген-
дарни Никола Крстић, „алфа и
омега” овог популарног и успе-
шног спортског колектива.

– Динамо је клуб који је изне-
дрио велике шампионе, клуб
чији такмичари чине окосницу
репрезентације Србије, баш оне
која се окитила сребрном меда-
љом на Светском првенству у
Дубаију. Карате клуб Динамо
има озбиљну школу каратеа, која
је свакако гаранција за будућ-
ност – речено је о клубу прили-
ком уручења плакете.

Нама једино преостаје да свим
награђенима честитамо још јед-
ном, а онима којима су признања
умало измакла да пожелимо да у
наредној годинибуду јошбољина
својим борилиштима. Спортски
савез Панчева, институција града
наобалиТамиша, свакакоћењихов
труд и рад знати да примети.

СПОРТ
Петак, 24. децембар 2021.
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Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТ
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

На видику
Батргаш се и бацаш на све стране.

    Уместо да само отвориш очи.

    И видиш: штапове забодене у воду.

    Барке које би да плутају.

    Град који би да расте.

    Себе, оног што хоће да си нешто друго.

    А не ти. Није то добро.

    Хајдемо из почетка. Заиста отвори очи.

Кецеље
Свим особама понекад тешко падају везе.

    Без обзира на сву љубав коју добијају. И емитују.

    Кад си, као, кул, а у ствари дебил, магарчиш неког.

    Или тај неко тебе. Чему?

    Треба да имаш камен, не срце, да све то исхендлујеш.

    Ма, јок, не треба.

    Тако само граматички добро звучи претходно речено.

    Шта је важније: обуци кецељу, буди код куће.

Ћао, ћао
Окренеш задњицу свима.

    И кажеш: ћао, ћао.

    То би могло да буде решење.

    Да је срећа дефинисана самством на планети.

    Ипак није, на срећу.

    Да би ико полетео, неопходна му је подршка.

    Подршка је кључна реч.

    И стање.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тим из Старчева
надвисио Лесковчане

Повреда зауставила Одбојку 013

Био је ово викенд после кога поклоници
игре преко мреже у нашем граду и околи-
ни могу да буду и задовољни и поносни.
После два узастопна и врло непријатна
пораза одбојкаши Борца из Старчева успе-
ли су да се врате на победнички колосек, а
прави дерби одигран је у Банатском Новом
Селу, где су девојке из Одбојке 013 угости-
ле лидера, непоражени састав из Кљајиће-
ва, и готово га надиграле, а када је требало
да задају завршни удрац, повреда Драгане
Марковић преокренула је ток меча...

Старчевачки „борци” су поново играли
под императивом победе. У сезони од
које се много очекивало Борац је већ на
почетку првенствене трке за бодове у
Првој лиги претпрео неке непланиране
поразе и непријатно изненадио своје нави-
јаче, па му сада предстоји велика борба
како би у утакмицама које следе надок-
надио пропуштено.

Због тога је дуел с Дубочицом из Лесков-
ца, прошлог викенда, у Хали спортова на
Стрелишту, био веома важан. Једностав-
но, тим Јовице Цветковића морао је да
победи како би наставила да тиња каква-
-таква нада да може доћи до повратка у
елиту. На срећу својих навијача, „борци”
су успели: Борац–Дубочица 3:0, по сето-
вима 25:19, 25:22 и 25:19.

Лесковчани у овој утакмици нису има-
ли баш много прилика да покажу шта
знају, јер су домаћи одбојкаши домини-
рали током целе утакмице и све време су
меч држали под својом контролом. Они

најискуснији овог пута су били на висини
задатка, па су Борац до нове победе
предводили Душан Стојсављевић и Никола
Ражнатовић, али сви који су играли
свакако заслужују похвале.

Борац је после десетог кола на четвр-
том месту на табели, са скором од пет
победа и пет пораза, а следећег викенда
му предстоји пут у Ваљево и дуел с прет-
последњом домаћом екипом ВА-014.

Уследиће мала пауза, а наставак првен-
ствене трке у Првој лиги планиран је за
последњи викенд у јануару, када ће тим
из Старчева гостовати у Клеку. Биће то
добра прилика да се са две „везане” побе-
де потпуно врати самопоуздање и да се у

новој години поку-
ша још један
„јуриш” на елиту.

Изванредна одбој-
кашка утакмица
одиграна је у Банат-
ском Новом Селу.
Био је то дерби десе-
тог кола Друге лиге
„Север”, али и меч
који превазилази тај
ранг такмичења.
Одбојка 013 и лидер
из Кљајићева води-
ли су велику битку,
али су се на крају
радовале гошће:
Одбојка 013 – Волеј-
старс 1:3, по сето-

вима 26:24, 23:25, 23:25 и 19:25.
Пред великим бројем навијача, у сјај-

ном амбијенту, непоражени тим из места
надомак Сомбора боље је почео и водио
је у првом сету са 18:24, али онда је на
сервис-линију стала Драгана Марковић,
а тим Владимира Јованчића начинио је
велики преокрет. Јелена Петров, Бјанка
Петковић, Теодора Минић, Лана Рњак,
Наталија Пувалић и Јована Кљајић игра-
ле су као у трансу, спасле су чак шест сет-
-лопти, начиниле серију од 7:0 и стигле
до величанственог преокрета.

Жестока одбојка играла се и у другом
сету. Гошће су водиле с 11:14, а онда је Тео-
дора Минић сервисом потпуно поремети-
ла њихову игру. Одбојка 013 је повела са
18:15, па Волејстарс са 19:20... Мало више
срећеунеизвеснојзавршнициимаојелидер.

Јелена Петров и њене другарице кре-
нуле су у трећи сет чврсто решене да опет
стекну резултатску предност у сетовима.
И биле су надомак испуњења својих жеља.
Све је функционисало као сат у игри
домаћег тима. Све до самог финиша сета,
када се повредила Драгана Марковић,
једна од најистакнутијих играчица у дер-
бију. Био је то шок од кога девојке нису
успеле да се опораве до краја утакмице.
Лидер је „преживео” гостовање у Банат-
ском Новом Селу, иако није био бољи.

Наредног викенда Одбојка 013 гостује
у Новом Саду, где ће одмерити снаге с
другопласираним НС волеј тимом.

А. Живковић

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ПОБЕДАБОРЦА, ПРАВИДЕРБИДЕВОЈАКА

Утакмицама петнаестог кола прошлог
викенда је настављена трка за бодове у
Адмирал Бет кошаркашкој лиги Србије.
Тамиш је отишао на тешко гостовање у
Ужицу потпуно десеткован, без чак осмо-
рице играча, па је домаћи тим, један од
фаворита целог шампионата, славио убе-
дљиву победу: Слобода–Тамиш 89:64, по
четвртинама 25:24, 13:20, 31:15 и 20:5.

Слобода је прво полувреме одиграла
веома лоше, што су храбри момци из Пан-
чева успели да искористе и на одмор оду
с предношћу од шест поена (38:44).

Ипак, у наставку утакмице слика на
терену потпуно се изменила. Ужичани су
додали гас, а предводио их је наш сугра-
ђанин у дресу Слободе Алекса Илкић, који
је са саиграчем Божићем прецизним „трој-
кама” потпуно преокренуо ток меча.

Тамиш више није имао ни снаге да се
супротстави фавориту. Најефикаснији у
редовима екипе из нашег града био је Иван
Смиљанић, који је постигао 18 поена, а
солидан учинак су имали и Бранислав Тер-

зић (17) и Геги Бакрадзе (13 поена).
– Ово што се нама догађа мислим да се

никада није десило ниједном тиму у про-
фесионалном спорту. Не можемо да тре-
нирамо, играли смо без осам момака, а
већина оних који наступају играју своју
прву сезону у КЛС-у. Следи нам дуел с
Дунавом, јако важан меч за нас, који
долази у најнезгоднијем тренутку. Али
морамо да дигнемо главе. Борићемо се
до краја, па како буде – истакао је на кон-
ференцији за новинаре после меча тре-
нер Тамиша Бојан Јовичић.

Дакле, следећег викенда тим из нашег
града биће на новом, великом искушењу.
Можда и највећем до сада. На програму
је важан меч у Старим Бановцима, који
ће Панчевцима много значити у борби за
опстанак. А. Ж.

Недавно је окончано такмичење у Јуниор-
ској лиги Војводине у шаху, на коме је ШК
„Аљехин” из нашег града још једном потвр-
дио да спада у ред најбољих клубова у
покрајини који раде с младим шахистима.

Екипа „Аљехина” коју су чинили: Вук
Новковић, Матеја Мијушковић, Алекса
Опачић, Вук Каначки, Милица Амиџић
и Андреј Добричан убедљиво је освојила
прво место, сакупивши чак седамнаест
бодова.

Тако је на најлепши начин окончана
још једна успешна година, у којој су чла-
нови овог спортског колектива освајали
медаље на шампионатима Војводине,
Србије, Европе и другим међународним
и домаћим такмичењима.

– Захваљујемо Шаховском савезу Вој-
водине на организацији овог такмичења,
као и Шаховском савезу Панчева, Шах
клубу „Светозар Глигорић Глига” и Пољо-
привредној школи „Јосиф Панчић”, који
су заједно с нашим клубом организовали
последња три кола лиге у нашем граду –
рекао је први човек ШК-а „Аљехин” Пре-
драг Томин.

На такмичењу у Јуниорској лиги Вој-
водине много успеха имала је и друга
екипа „Аљехина”, која је до последњег
кола била у трци за медаљу. Тим су чини-
ли: Стефан Марсенић, Михаило Пасер,
Петар Стаменковић, Аљоша Каначки, Сте-
фан Козић Белић, Нина Јочић, Лука
Петронијевић и Јана Стошић. А. Ж.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ЈОШ ЈЕДНО ТЕШКО ИСКУШЕЊЕ

ЈУНИОРСКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ У ШАХУ

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР ПРИПАО „АЉЕХИНУ”


