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ВЛАСНИК

ОСНИВАЧ
ЈОВАН ПАВЛОВИЋ

Шта доноси нови Закон
о фискализацији

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 25. ДЕЦЕМБРА 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК О ПЛАНОВИМА ЗА 2021. ГОДИНУ

НАСТАВЉА СЕ УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА ГРАДА,
ПАНЧЕВО ЋЕ БИТИ НАЈЛЕПШЕ У СРБИЈИ
Убрзо ћемо добити и клиничко-болнички центар
какав и доликује једном граду у јужном Банату
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Није корона наш једини
невидљиви непријатељ

Деда Мраз већ
посетио села
» страна 13

Фудбал

Радно време благајне „Панчевца”
током празника

P Најјефтинија ауто-школа у граду.
све полазнике бесплатни лекарски
P Запреглед
и полагање прве помоћи.

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи
празнични двоброј „Панчевца”.
Последњи рок за предају огласа чије ће радно време бити
и читуља за двоброј је уторак следеће:
30. децембрa до 15 сати;
29. децембар до 15 сати.
31. децембрa до 13 сати;
Наредни број после тог биће у
4. јануарa до 18 сати;
продаји од 15. јануара, а огласи
5. јануарa до 18 сати;
и читуље за тај број могу се
6. јануарa до 15 сати.
дати на благајни „Панчевца”,

Срећан Божић свима који
славе 25. децембра!

Кроз живот с копачкама
на ногама
» страна 15
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Драгана Кожан

Писмо
одлазећој
години
Драга 2020. годино, пакујеш полако своје пинкле и крећеш...
Сузе више и не скриваш. Искаменовасмо те тешким речима
као мало коју годину пре тебе.
Рекли смо ти да си лоша, никад
гора, јадна, бедна, ужасна... Казали смо ти да се губиш и да није требало ни да долазиш таква
никаква...
То је тако жалосно. Мора да
много боли кад те нико неће и
нико не воли. А, реално, и није
ти нека фора. Јасно нам је да си
хтела да будеш оригинална и посебна. Укапирали смо да си желела да те по нечему дуго, дуго
памтимо. Али корона?! Заиста?!
Није ти пало на ум да би могла
бити упамћена по нечему добром? Неки мир, просперитет,
решен проблем глади у свету,
лек за сиду, нешто тог типа? Није довољно упечатљиво, вероватно ћеш рећи. Па добро, могла си
сама да смислиш нешто једнако
ефектно као што је ковид 19, само скроз супротно – некакву
пандемију доброте, тако нешто.
Не вреди ти сад да плачеш.
Ако ти је за утеху, помогла си
нам да научимо понеку лекцију.
Сад више ценимо ствари, захвалнији смо. Схватамо колико су
вредни здравље, слобода, загрљаји, пољупци, шетње... Тек сад
разумемо колико нам је значио
сваки долазак гостију, прослава,
одлазак на концерт... Никада
нам путовања нису деловала драгоценије. Никад нам лепше није
изгледала кафаница из које у поноћ звук гитаре још милује ухо...
Шта бисмо сад само дали за
онај осећај слатког ишчекивања нечег лепог што тек треба да
дође. Уместо њега, дала си нам
само „једвачекање” да ружне
ствари оду... И молимо те, пажљиво се спакуј. Носи глупу корону, маске, ограничења, бригу,
немаштину, стрепњу... Све лоше однеси!
И слушај, ово је најважније:
кад дође трен да се у одласку
сретнеш са две хиљаде двадесет
првом, молимо те, добро погледај шта нам доноси! Немој да је
украла неку глупу идеју од тебе!
Отми јој све гадости како знаш и
умеш! Отимај и бежи! Имаш још
који дан форе да смислиш чиме
би нас она могла обрадовати и да
је убедиш да то и уради. Пази,
после свега, то мора да буде нешто стварно добро! Нешто од чега ћемо, овако увели, да процветамо. Бар толико нам дугујеш.
Ако нам то учиниш, све ћемо ти
опростити, буди сигурна у то. Ајде, срећан ти пут и памет у главу!

Петак, 25. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕД КРАЈ ГОДИНЕ

НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА НА БРОЈНИМ МЕСТИМА
Седницу градског парламента одржану прошлог петка обележила је
расправа у вези с дубином панчевачке касе у 2021, па је зато то главна тема на четвртој страни у овом броју.
Ипак, било је још интересантних тачака дневног реда, кроз које ћемо на
овом месту протрчати…
Пошто су одборници претходно утврдили престанак мандата четворици
вршилаца дужности директора у насељеним местима, Скупштина града
их је 18. децембра поново именовала
на та места. Вршилац дужности директора ЈКП-а „Старчевац” Милан
Бачујков биће опет, годину дана, на
том месту, као и Зоран Марковић у
ЈКП-у „Качарево”.
Исто се десило и с првим људима
у установама културе: Николи Ђукановићу утврђен је престанак мандата, па је именован на место вршиоца дужности директора Дома културе „Вук Караџић” из Омољице, а
Дарко Јешић је поново в. д. директора Дома културе „29. новембар” у
Старчеву.
Промењени чланови школских
одбора
Промењени су и чланови школских
одбора у неким панчевачким школама. Уместо досадашње чланице ШО
Гимназије „Урош Предић” Данијеле
Илић, именована је Ана Живадиновић, као представник Савета родитеља. Исто се догодило у ШО Пољопривредне школе „Јосиф Панчић”: уместо Жељка Јаковљева именован је
Станко Богосављев.
У Школском одбору Медицинске
школе „Стевица Јовановић” дошло је
до две промене: Росу Контић, изабрану у Савету родитеља, замениће
Александар Кнежевић, а Драгу Давид, представницу Наставничког већа, Наталија Грујић. Школски одбор
Техничке школе „23. мај” има пет
промена. Одборници су разрешили
представнике локалне самоуправе
Сању Дрезгић и Бориславу Лукић,
као и наставничког већа – Драгана
Вучића, Наду Тот и Владимира Шарца. Уместо њих су именовани Емилија Димитријевић и Зорана Ћирић, те
Југослав Богићевић, Наташа Станковски и Јасмина Топић, као представници наставничког већа. У ШО
Музичке школе „Јован Бандур”, уместо Вере Царине, именована је Бојана Стражмештеров.
Ана Живадиновић, која је била
члан Школског одбора ШОСО „Мара Мандић”, своје место је уступила
Же ли ми ри Гра хо вац, Или ја на
Огризовић у ШО ОШ „Васа Живковић” Урошу Дражевићу, а уместо
Весне Чанковић, представнице Савета родитеља, сада је ту Татјана
Ковач. Уместо Данијеле Врховац,
Бојана Сузић је део ШО ОШ „Стевица Јовановић”.
Представници град ске вла сти
утврдили су престанак мандата и
досадашњем Управном одбору ПУ
„Дечја радост”. У следеће четири

године у управљачком телу биће
Гордана Симоновић, Снежана Цветановић и Ивана Стокић, као представници локалне самоуправе, Горана Пакашки, Дијана Петров и Горан
Перић, из реда запослених, и Милена Стефанов, Јелена Мацура и Ирина Богдановић, као представнице
родитеља.
Измењен Локални савет родитеља
Ко ми си ја за ка дров ска, ад ми ни стративна питања и радне односе
Скупштине града донела је предлог

једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања
за децу, односно ученике, спречавања социјалне искључености деце,
односно ученика из угрожених и
осетљивих група; да пружа подршку
савету родитеља свих установа у вези с питањима из њихове надлежности; сарађује са организацијама које
делају у областима образовања и
васпитања, заштите здравља, социјалне заштите...
За чланове Локалног савета родитеља на период од годину дана

БО ЖИЋ НА ЧЕ СТИТ КА
Градоначелник Александар Стевановић и председник Скупштине града Панчева Тигран Киш послали су божићну честитку у којој
сто ји: „Сре ћан Бо жић желимo
свим грађанкама и грађанима
Панчева који славе овај празник
по
гре го ри јан ском
ка ленда ру. Про ве ди те нај ра до сни ји
у вези са именовањем чланова и заменика чланова Локалног савета родитеља, а одборници су га усвојили.
Задаци Локалног савета су: да даје
мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права дете та, уна пре ђи ва ње обра зо ва ња,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у граду; да учествује
у утврђивању градских планова и
про гра ма ко ји су од зна ча ја за
остваривање образовања, васпитања
и безбедности деце; да прати и разматра могућности за унапређивање

хришћански празник у миру, слози и љубави, окружени својим
најближима. Чувајте се и чувајте
друге, да победимо заједно епидемију и изађемо здрави из ове
тешке ситуације. Нека вам Божић
донесе здравље, срећу и свако
добро, лично, породично и професионално”.
именовани су: Јасмина Петровић
(представница ОШ „Бранко Радичевић”), Лејла Пуркар (ОШ „Мирослав
Антић Мика”), Драгана Малиџан
Винкић (ОШ „Исидора Секулић”),
Никола Шалковић (ОШ „Свети Сава”), Сања Бугарин (ОШ „Борисав
Петров Браца”), Јелена Лукић Флора
(ОШ „Јован Јовановић Змај”), Атила
Рим (ОШ „Братство–јединство”),
Драгана Милановић (ОШ „Стевица
Јовановић”), Светлана Мојин (ОШ
„Ђура Јакшић”), Драган Цвејић (ОШ
„Васа Живковић”), Милош Пантовић

(ОШ „Олга Петров”, Банатски Брестовац), Сњежана Копања Гојко (ОШ
„Жарко Зрењанин”, Банатско Ново
Село), Јелена Шиц (ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Старчево), Сања Гаћеша (ОШ „Гоце Делчев”, Јабука),
Кристина Игић (ОШ „Жарко Зрењанин”, Качарево) и Јелена Васић (ОШ
„Моша Пијаде”, Иваново).
Делови овог тела такође су Радан
Николић (ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Омо љица), Маријана Нонко вић
(ОШ „4. октобар”, Глогоњ), Дикица
Барајевац (ОШ „Аксентије Максимовић”, Долово), Срђан Гајић (ЕТШ
„Никола Тесла”), Драгана Милановић (Машинска школа Панчево),
Марија Аврамов (МШ „Стевица Јовано вић”), Јо вица Бог данов (СШ
„Јосиф Панчић”), Никола Радоњин
(ЕТШ „Паја Маргановић”), Сања Самарџија (Техничка школа „23. мај”),
Владимир Мио ков (Гимназија
„Урош Предић”), Бранко Мићић
(МШ „Јован Бандур”), Сања Станков
(Балетска школа „Димитрије Парлић”), Драган Вујко вић (ШОСО
„Мара Мандић”) и Александра Сивчев (ПУ „Дечја радост”).
Представници грађана у панчевачком парламенту су изменили и допунили планове детаљне регулације
двеју северних индустријских зона, а
усвојили су измене одлука о локалним таксама, као и програме пословања јавних комуналних предузећа
за 2021.
Прошао је и предлог текста Декларације о улози функције управљања
људским ресурсима у органима Града, као и годишњи извештај о раду
Градског правобранилаштва.
С. Трајковић

ЕЛАБОРАТ ЗА ГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНА НА ЈАВНОМ УВИДУ

До електричне енергије
из обновљивих извора
У зависности од
потенцијала ветра градиће
се инфраструктурни
комплекс

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Асфалтирано.
Улица Спољностарчевачка, сваког дана
Снимио: Милан Шупица

Град Панчево ставио је на рани јавни
увид елаборат за план детаљне регулације градње ветроелектране на територији Банатског Новог Села и Долова. ЈП „Урбанизам” је израдио
план, у коме је прецизирано да микролокација на којој је предвиђена
градња ветропарка „Ветрозелена” обухвата површину од 49,48 квадратних километара.
Оквирно дефинисана територија
будуће ветроелектране са западне
стране се граничи са општином Алибунар, а удаљена је око километара
од границе грађевинског рејона насеља

Долово. Постојећа намена површина
је пољопривредна и нема заштићених делова природе. Предвиђена је
изградња више функционалних целина за производњу електричне
енергије из обновљивих извора.
У зависности од потенцијала ветра,
градиће се инфраструктурни комплекс ветроелектрана са одговарајућом повезном средњонапонском кабловском и телекомуникационом
мрежом, као и с мрежом приступних
путева. Према прелиминарним анализама, планира се изградња максимално 60 ветротурбина укупне инсталисане снаге највише 300 MW, које ће бити прикључене на преносни
електроенергетски систем према
условима ЈП-а „Електромрежа Србије”. Највећа висина стубова ветротурбина ветрогенератора, укључујући

лопатицу турбине у горњем положају, биће 250 метара.
Ветроелектрана „Ветрозелена” биће
прикључена на преносну мрежу напонског нивоа 400 киловата, преко
екстензије ПРП Чибук 1, односно нове
трансформаторске станице и увођењем постојећег далековода Панчево 2
–граница Румуније / Решица. Екстензија ПРП Чибук 1 и нова трансформаторска станица налазе се на територији општине Ковин и биће предмет израде посебног планског документа.
Приступни путеви који воде до стубова ветрогенератора прикључиваће се
на постојеће атарске путеве преко одговарајућих саобраћајних прикључака.
Власник компаније „Ветрозелена”
д. о. о. Београд је амерички „Continental Wind Partners” (CWP). План је
на раном јавном увиду до 1. јануара.
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АКТУЕЛНО

Петак, 25. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОНОВО СМО МЕЂУ НАЈЗАГАЂЕНИЈИМ ГРАДОВИМА У СРБИЈИ

НИЈЕ КОРОНА НАШ ЈЕДИНИ
НЕВИДЉИВИ НЕПРИЈАТЕЉ
У недељу ваздух
оцењен као „нездрав
за сензитивне групе”
Ових дана честе
повишене вредности
прашкастих материја
Ево како да
поступите у случају
аерозагађења
Ваздух у Панчеву је за викенд
и током претходних дана био
загађенији него што смо навикли, а у недељу, 20. децембра,
од Завода за јавно здравље Панчево добио је наранџасту тројку, што значи да је био нездрав
за осетљиве групе. Ипак, судећи по подацима са сајта Агенције за заштиту животне средине (видети табелу), квалитет
ваздуха у Панчеву био је, бар
када је о последњих десетак
дана реч, веома загађен и у четвртак, 17. децембра, као и у
суботу, 19. децембра.
На загађеност су у највећој
мери, као и прошле године у
ово до ба, ути ца ле по ве ћа не
вредности ПМ10 и ПМ2,5 –
ситних честица прашине које
су познате по епитету „невидљиве убице”.

Шта су честице ПМ10 и
ПМ2,5
Ове фине честице могу доћи
из више извора, као што су
струјна постројења, топлане,
индивидуална ложишта (угаљ
– као најгора врста чврстог горива), моторна возила, авиони, сагоревање дрвета, шумски
пожари, паљење њива, вулканске ерупције и пешчане олује.
Неке од њих се емитују директно у ваздух, док се остале формирају када гасови и честице
имају међусобне интеракције
у атмосфери.
Пошто су врло мале и лагане, фине честице имају тенденцију да остају дуже у ваздуху него теже честице. Ово повећава шансе да човек или животиња удахну ове честице у
плућа. Честице од 2,5 микрометара и мање посебно су опасне, јер су способне да прођу
кроз нос и грло, те могу да продру дубоко у плућа, а чак могу
ући и у крвоток.
Истраживања су показала тесну везу између излагања финим честицама и превремене
смрти од кардиоваскуларних

ЗА СТУДЕНТЕ

Пријавите се за
регресирани превоз

Секретаријат за јавне службе и со ци јал на пи та ња
Градске управе Панчева подсећа студенте који се финансирају из буџета Републике
Србије и који су први пут
уписали школску 2020/2021.
годину да могу и даље, односно до краја јануара 2021.
године, да поднесу захтев за
регрес превоза.
Неопходну документацију треба предати у Градском
услужном центру, у канцеларији број 20. Све додатне
информације могу се добити на телефон број 308-847.
Д. К.

или плућних болести. Фине честице су такође познате по способности да изазову или погоршају хронична обољења као
што су астма, срчани напад,
бронхитис и остали респираторни проблеми.

Опасне по живот
Истраживање објављено у часопису „Journal of the American Medical Association” говори о томе да дуготрајно излагање честицама ПМ2,5 може
довести до таложења плакова
у артеријама, изазивајући васкуларно запаљење и смањење
еластичности артерија, што потенцијално може довести до
срчаног удара или шлога. Научници који су спровели истраживање проценили су да за
сваких 10 микрограма по метру кубном повећања финих
честица у ваздуху постоји до
8% повећања смртности изазва них кар ди о пул мо нал ним
обољењем или раком плућа.
Фине честице су, према проценама Светске здравствене
организације (СЗО), сваке године одговорне за преурањену смрт више од 5.400 људи у
Србији.
Према подацима Агенције за
заштиту животне средине, у недељу, 20. децембра, када смо
ваздух током целе ноћи и целог дана буквално могли да видимо, на мерној станици „Ватрогасни дом” измерена је највиша вредност честица ПМ10
у „конкуренцији” 58 мерних

места у целој Србији: 122 микрограма по метру кубном. По
концентрацији честица ПМ2,5
од 86,3 микрограма по метру
кубном били смо други у држави. Судећи по подацима панчевачког Завода за јавно здравље за тај дан, индекс квалитета ваздуха био је највиши на
Стрелишту и износио је 124.
На високу „оцену” утицале су
честице ПМ10 (62), као и чађ
(8), елементарни угљеник из
чађи (3,6) и УВ апсорбујуће несагореле органске материје из
чађи (8,5).

Важни савети
Будући да је током зиме ваздух у Панчеву, управо због
прашкастих материја и чађи,
често на листи најзагађенијих
у држави, ваља се информисати шта нам је чинити када већ
по боји и густини онога што
удишемо схватимо да су се
отровне честице устремиле на
наша плућа и крвоток.
У Центру за хигијену и хуману екологију Завода за јавно
здравље Панчево још прошле
зиме смо добили препоруке о
томе како треба да поступамо
у случају констатованог повећања загађености амбијенталног ваздуха.
– Грађани морају да смање
кретање и боравак на отвореном у градској зони, посебно у
јутарњим и вечерњим сатима,
када је концентрација чађи у
ваздуху највећа. Такође, требало би смањити проветравање

ГДЕ МОЖЕТЕ ОБАВИТИ АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

У Заводу морате заказати, у Дому здравља не
У складу са одлукама Кризног
штаба и Владе, од 15. децембра у Србији је могуће антигенско тестирање на присуство
коронавируса на лични захтев.
Ову врсту тестирања у Панчеву спроводе Завод за јавно здравље и Дом здравља.
У Заводу за јавно здравље,
на адреси Вука Караџића 8, могуће је обавити ово тестирање
од понедељка до петка, у периоду од 12 до 14 сати, уз претходно заказивање на телефон
066/86-66-934. Пре доласка на
тестирање треба уплатити 3.500
динара (односно 7.000 динара
за стране држављане без пријаве боравка) на рачун Републичког фонда за здравствено
осигурањае (РФЗО). Број текућег рачуна је 840-17750-34. У
пољу позива на број уписује се
јединствени матични број грађанина који се тестира односно број пасоша или број иностраног осигурања за стране
држављане. Уколико уплату врши правно лице, уместо једин-

ственог матичног броја, у поље позив на број уписује се
ПИБ. Ако правно лице уплаћује средства за више запослених, потребно је да достави
списак особа за које је извршена уплата и њихов ЈМБГ.
У Дому здравља се овај тест
ради без заказивања, од понедељка до петка, у периоду од
10 до 12 сати. Да бисте се тестирали, потребно је да одете
у Службу за лабораторијску дијагностику, која се налази у
Улици Милоша Обреновића 4,
и такође треба понети доказ о
уплати трошкова на рачун
РФЗО-а. Процедура је иста као
и у случају Завода за јавно здравље. Резултати се издају истог
дана. Додатне информације у
вези с тестирањем у Дому здравља можете добити путем телефона: 013/311-344 или
062/807-37-91.
Антигенски тест је нешто мање осетљив од ПЦР теста, али
је зато бржи, једноставнији и
знатно јефтинији.
Д. К.

просторија до промене временских прилика. Ризичним групама становништва, као што
су хронични болесници, старија популација, мала деца и
труднице, препоручује се, ако
је то могуће, боравак у срединама где нема загађујућих материја. Физичке активности,
попут спортских тренинга, треба реализовати у затвореним,
за то прописаним просторима.
Хронични болесници морају
редовно да узимају терапију,
уз консултације с лекаром. Грађанима се саветује да прате медијска саопштења о стању квалитета ваздуха – рекла је тада
за „Панчевац” др Радмила Јовановић, начелница Центра за
хигијену и хуману екологију.
Она је подсетила и на то да
је, ради смањења загађења, важно подизати свест о неопходности редукције коришћења
индивидуалних возила и индивидуалних ложишта, као и
да треба радити на уштеди електричне енергије, с обзиром на
то да се на тај начин омогућава смањење сагоревања лигнита у термоенергетским комплексима у Србији, а самим
тим и аерозагађење.
Резултате мерења квалитета
ваздуха у Панчеву можете пратити на сајту Агенције за заштиту животне средине sepa.gov.rs,
на сајту Завода за јавно здравље
Панчево www.zjzpa.org.rs (одељак „Мониторинг ваздуха”), као
и на сајту www.paneko.rs.
Д. Кожан

ДОЛИЈАО РАЗБОЈНИК

Ухапшен након
пљачке апотеке
Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су овог викенда и задржали до 48 сати Д. Ћ. (1984) из Панчева,
због постојања основа сумње да је извршио више кривичних дела разбојништва.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, осумњичени је
лишен слободе у суботу, 19.
децембра, у вечерњим сатима, одмах након извршења
кривичног дела разбојништва над радницом једне
апотеке у Панчеву.
Сумња се да је овај изгредник у протеклих месец
дана извршио још два разбојништва, када је, уз претњу
ножем, од радница у трговинским објектима у Панчеву противправно одузимао новац. Осумњичени је,
уз кривичну пријаву, приведен надлежном тужилаштву
у Панчеву.
Д. К.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

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

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

Упропастили смо планету, а, бојим се, ако продужимо
овим темпом, развалићемо је до краја и довешћемо сами себе у питање. Људска права су само један фајл тога… немојте превише очекивати од хомо сапијенса.
(Музичар Влатко Стефановски, „Данас”, 19. децембар)
* * *
Свет и човечанство већ су много пута успешно пребродили многе кризе. Ниједна криза није стална. Али оно
што ме забрињава јесте то како се политика свесно
игра људским страховима и несигурношћу. Да, коронавирус је ужасан, али начин на који се употребљава
као политички инструмент је веома упитан. Најтрагичније је што нико није заинтересован да људима да
перспективу, да их охрабри. Винстон Черчил је једном
рекао да је лакше водити нацију него подизати четворо
деце. Зашто? Зато што ми као родитељи, деца, партнери преузимамо одговорност за наше породице свакога
дана. Мотивишемо их, подржавамо, осећамо с њима,
бринемо, саветујемо, улажемо све своје духовне, емотивне, материјалне и енергетске изворе. У томе је разлика и управо то – да ли ћемо преузети одговорност
направиће разлику у будућности. Да будем искрен: хуманост није преживела на страху, контроли, богатству
и моћи. Преживљавамо захваљујући љубави. Љубав нам
омогућава да издржимо све, да никада не одустанемо и
не изгубимо наду.
(Музичар Урлих Дрекслер, портал „Нова.рс”, 18. децембар)
* * *
Ја у Савету Регулаторног тела за електронске медије –
РЕМ – више немам начина да се борим. Био сам спреман да останем у мањини, било је разних напада, то
није било толико битно, али нећу да прихватим другачији начин одлучивања него демократски. Али пошто то не може да се ради, нећу више да седим у том
савету.
(Редовни професор Филозофског факултета Слободан Цвејић, телевизија Н1, 22. децембар)
* * *
Код нас се годинама уназад политика као облик деловања девалвира, зато што су нам политике лоше, али се
против лоших политика не можете борити ни на који
начин осим политиком. Дакле и против институционалних прекршаја ви се морате пре свега борити кроз
институције. Кључни проблем јесте што су наше институције нефункционалне...
(Професор Факултета драмских уметности Иван Меденица, „Фонет”, 20. децембар)
* * *

* * *
Жене старије од 45 година су међу најугроженијима на
тржишту рада, јер су дискриминисане по два основа –
на основу рода и година. Истраживање говори да би између два кандидата истих квалификација и способности већина послодаваца одабрала особу млађу од 45 година, а у 23 одсто случајева предност би дали мушкарцу. Статистика, која бројкама слика положај жена на тржишту радне снаге, није на страни радница – чак 440.000
жена које имају између 45 и 64 године радно је неактивно, што значи да нису запослене и не траже посао. Већина њих добила је отказ због стечаја предузећа, а само
55.000 њих још увек покушава да пронађе запослење.
(Светлана Церовић из удружења „Жене на прекретници”, „Политика”, 21. децембар)
* * *
У вртићу су нам још предложили да почне да свира неки инструмент или игра шах јер има јако добру концентрацију. Нисмо нашли где да га упишемо на шах,
па смо га одвели у локалну музичку школу, имао је само четири године и могао је да свира једино клавир.
После пола године свирања једном ми је тражио папир
да нешто црта и исписао је ноте. Питала сам га шта је
то и одговорио ми је да је то песма што се тренутно чује на телевизору. Проверила сам на интернету и остала
затечена, ноте су биле идентичне. Након тога, из музичке школе су нас саветовали да га одведемо на Институт за таленте у Ослу. Од почетка је волео да сам
смишља своје крајеве композиција и рекли су нам да
ће вероватно бити композитор. Почели смо да га водимо на фестивале у Грчку, Италију и друге европске земље, сви се одушеве где год га чују. У Италији смо упознали и његовог садашњег професора Лоренца Порција из Рима који ради с њим композицију по програму
за одрасле ученике и студенте. Тренутно је завршио
програм који се предаје на првој години факултета у
Италији.
(Мајка осмогодишњег Андреја Стојановића, Данка
Радаковић Стојановић, „Блиц”, 21. децембар)
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ИНСИСТИРАЊЕ НА ВЕЋОЈ ЕФИКАСНОСТИ
У РАДУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Буџетом предвиђена
средства за установе
образовања, културе,
социјалне заштите,
јавна и јавнa
комунална
предузећа,
месне заједнице...
Чак 87 тачака било је на дневном реду седнице Скупштине
града Панчева 18. децембра:
најважнија је била она о буџету
Града за 2021. Једночасовна расправа завршена је већинским
усвајањем градске касе у висини од 5,84 милијардe динара.
Како су нас навикли, говорничке вештине исказивали су
гра до на чел ник Алек сан дар
Стевановић, који је буџет и
образлагао, и Петар Јојић из
СРС-а, док одборници других
политичких партија нису излазили за говорницу.

Изворни приходи на истом
нивоу
Стевановић је казао да је одлука о буџету за 2021. годину логичан наставак ребаланса и да
сматра да је урађен добар посао, пре свега у смислу очувања система, па је додао:
– Обезбедили смо средства
за све оне функције које су неопходне, како би наши суграђани што мање трпели последице пандемије. Одлука о буџету
Града Панчева је први пут донета у складу с буџетским календаром, а то је пре 20. децембра, и то је је јако важно,
јер сам приликом ступања на
дужност рекао да ћемо инсистирати на већој ефикасности
у раду локалне самоуправе и
то смо на овај начин и доказали. Буџет је програмски и као
и увек транспарентан. Успели
смо да изворне приходе Панчева подигнемо и да их доведемо на отприлике исти ниво
као у претходној години и поред смањених уступљених прихода с републичког и покрајинског нивоа.
Градоначелник је био експлицитан и када је реч о планираним трошковима.
– Прво смо се водили тиме
да обезбедимо примања свим
запосленима у ПУ „Дечја радост”, како би предшколска
установа несметано функционисала у овој ситуацији. Поред тога, предвидели смо средства и за установе образовања,

културе, социјалне заштите, јавна и јавна комунална предузећа, месне заједнице... Буџет је
жив организам, имали смо чак
пет ребаланса у 2020. Активно
ћемо пратити реализацију буџета и, према потребама и препорукама Кризног штаба, ребалансираћемо га у складу са
ситуацијом... У буџету за 2021.
предвиђено је кредитно задужење Града у износу од 564
милиона динара и то је намењено спровођењу инвестиција
од великог значаја: за почетак
уређења Потамишја и градског
кеја у износу од 250 милиона
динара, јер је Панчево смештено на две реке и потребно је да
грађани имају простор и садржаје у пуном капацитету – казао је Стевановић.
Према његовим речима, друга важна инвестиција је наставак уређења централног градског језгра.
– Видели смо сада, када се
завршила прва фаза радова, да
они који су протестовали и негодовали нису били у праву,
јер смо добили део градског језгра до сто јан нај у ре ђе ни јих
европских градова. Наш циљ
је да Панчево буде најлепши
град у Србији. За наставак радова смо одвојили 150 милиона динара. Поред тога, настављамо да радимо најважнији
пројекат за све нас, а то је израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и
изградњу Опште болнице. У договору с вишим инстанцама
власти, имамо план који већ
активно реализујемо: ребалансима смо обезбедили средства
за израду пројектно-техничке
документације, а у 2021. идемо ка грађевинској дозволи, тако да ће Панчево, надам се убрзо, добити клиничко-болнички центар какав граду и јужном
Банату треба. Наша Општа болница је у овом тешком времену показала колико је важна –
нагласио је Стевановић.

Четири индустријске зоне
Из кредитног задужења финансираће се и побољшање безбедности; у току је пројекат постављања видео-надзора намењеног праћењу саобраћајних
прекршаја, а досад су покривене све школе и вртићи. Градоначелник је рекао и следеће:
– Ту су и инвестиције у индустријске зоне. Сада их има
три, а имаћемо четири, јер су
ове зоне допринеле да, услед

смањених примања од Републике, можемо да креирамо
овакав буџет Града у овој тешкој ситуацији а да нам није
угрожена стабилност. Из кредита смо обезбедили 24 милиона динара за наставак изградње Улице 7. нова за потребе
„Брозеа”, који ће у јуну отворити фабрику у Панчеву. Поред ових инвестиција из кредита, ту су и оне за реализацију пројеката јавно-приватног
партнерства. Радиће се на тоталној реконструкцији шест
улица у граду Панчеву, а настављамо и с рехабилитацијом
путева. Определили смо средства како бисмо превоз путника задржали на овом нивоу: и
поред пандемије имамо најбољи јавни превоз.
Као што смо навели, о буџету је ставове износио и одборник СРС-а Петар Јојић.
– Српска радикална странка
указује на то где су у буџету
могући корупција и криминал.
Треба преиспитати средства намењена финансирању невлади них ор га ни за ци ја. Ми из
СРС-а сматрамо да не треба
финансирати оне организације које раде директно против
интереса наше државе. Уз то,
по мом искуству, постоје позиције које су погодне за малверзације. И, мора се уредити
и реконструисати пијаца. Понављам и захтев да се реши
питање „Беовоза”, да то буде
приоритет, као и веће улагање
у здравство. Мој предлог је да
се оснује савет за безбедност, у
који ће ући и представници
правосудних орgана и полиције – набројао је Јојић.
У својој реплици Стевановић
је рекао да Град реагује на потребе свих здравствених и предшколских и школских установа и да улаже у опрему и заштитна средства. Истовремено, покушано је да се за јавна
комунална предузећа издвоји
што мање новца, јер постоји
договор с њиховим менџментима да побољшају наплату
услуга како би се преко тих
прихода финансирали, а буџет
Града се растеретио.
– Кроз специјализоване услуге, услуге по уговору и на робу
и материјале покушавамо да
„подигнемо” месне заједнице
и у насељеним местима и у граду. С тих позиција се плаћају
опрема и усавршавање људи.
Морамо да пратимо трендове.
Панчево је један од пионира

јавно-приватних партнерстава.
Преко специјализованих услуга ангажујемо људе који нам
стручно помажу у тим пројектима. Сматрам да услуге консултаната нису надуване, јер су
у питању јако озбиљни послови који нам доносе велике уштеде. Пратимо сваки динар и трудимо се да никада не оде у руке оном коме не треба да оде.
Што се превоза тиче, ових 150
милиона и јесте опредељено за
повлашћени превоз свих 13 категорија којима то следује –
одговорио је Стевановић.

Градоначелник:
„Панчево је један
од пионира
јавно-приватних
партнерстава. Преко
специјализованих
услуга ангажујемо
људе који нама
стручно помажу
у тим пројектима.”
Одборник СНС-а Марко Младеновић похвалио је инвестиције у сеоске средине, а Слободан Мрђен из СРС-а навео je
да Банатско Ново Село нема
вртић и да би то требало решити и заложио се за то да се
џудисткињи Андреи Стојадинов додели финансијска подршка. Мрђен је казао и да треба
изградити атлетску стазу како
би наши атлетичари имали где
да тренирају и предложио да
се заврши хала „Багремар”.
Градоначелник је узвратио
да, поред Банатског Новог Села, ни Долово нема вртић, а да
постоји проблем с бројем места у вртићима у граду, што није једноставно решити, па Панчево планира и јавно-приватно
партнерство за те услуге. Говорећи о спорту, Стевановић је
нагласио да постоји конкурс на
основу ког се награђују успешни спортисти и да ће Град
убрзо наградити двадесет четворо спортиста за успехе.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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УСВОЈЕН НОВИ ЗАКОН О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ

ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ

ПОРЕСКА БОРБА ПРЕЛАЗИ У ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Контаминиран животни
простор

За нове касе треба
3,5 милијарди
Држава преузима трошак
транзиције уређаја
Посланици Скупштине Србије усвојили су недавно сет пореских и финансијских закона, међу којима je и
Закон о фискализацији, којим ће 1.
јануара 2022. године бити уведен модел фискализације заснован на онлајн режиму, који омогућава достављање података о издатим фискалним рачунима Пореској управи у реалном времену, у тренутку промета
на мало. Циљ закона је стварање услова за су зби ја ње си ве еко но ми је,
ефикаснију контролу и бољу наплату
пореза.
Наиме, како тврде надлежни у држави, усвојене законске одредбе довешће до ефикаснијег евидентирања
свих испорука добара и пружених
услуга на мало, укључујући и примљене авансе за будући промет добара и услуга.
Нови модел фискализације предвиђа свеобухватни обим фискализације, с тим да је изузетно могуће поједине делатности изузети од обавезе евидентирања промета на мало
преко електронског фискалног уређаја само у посебно оправданим случајевима. Поред наведеног, ново законско решење отклониће уочене недостатке садашњег система (поступак фискализације/дефискализације фискалних каса, редовно сервисирање, чување контролних трака и
др.), чиме се смањују трошкови пословања, укида непотребно администрирање и ствара бољи пословни
амбијент.

Нова правила игре
Од 2022. године у моменту промета
на мало сваки рачун ће се фискализовати и Пореска управа ће у реалном времену имати увид у њихово
издавање путем сталне интернет везе. С обзиром на то да овај тип информационе везе некада није доступан, но вим за кон ским ре ше њем,

Неки привредници
сматрају да ће од новог
система фискализације
имати корист они
који редовно измирују
своје пореске обавезе.

уколико се подаци о издатим фискалним рачунима не могу доставити у реалном времену (услед прекида интернет везе или она није доступна на месту промета), предвиђена је обавеза чувања података у интерној меморији електронске касе до
момента преноса података Пореској
управи. Такође, прописано је да обвезник фискализације мора да поседује одговарајући софтвер за потребе спровођења овог поступка и потврде идентитета приликом размене
података и информација с Пореском
управом.

начин бити оптерећена изменама, јер
ће држава финансирати набавку неопходних уређаја. Цена појединачне
касе требало би да буде око 46.000
динара. У овом тренутку је непознаница да ли моћи да се дода неки модул на постојеће уређаје или ће морати да се купе потпуно нови. Све у
свему, процењује се да ће за набавку
додатака или саме касе на нивоу целе државе бити потребно између три
и по и четири милијарде динара.
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж поводом доношења новог закона истакао је да ће нова

тога да ли Пореска управа има увид у
податке онлајн у својим просторијама или њени службеници морају да
излазе на терен, већ од тога колико
успешно читају и тумаче достављене
податке, односно од вештине да препознају евентуалне малверзације и
проневере.
Порески стручњаци су подељени.
Једни сматрају да дигитализација
доприноси бољој наплати и сузбијању сиве економије, док други постављају питање како ће фискалне касе
да спрече шверц робе преко царине
вредан око пет милијарди евра. Они

ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

Новац за репрезентацију
дају деци

Нову касу чине процесор фискалних рачуна и електронски систем за
издавање рачуна и њену употребу мора да одобри Пореска управа. Ова институција ће у наредном периоду успоста ви ти ре ги стар елек трон ских
фискалних уређаја чија је употреба
дозвољена на нашем тржишту, а кориснику је остављена могућност да
самостално развија и имплементира
уређај за потребе свог пословања.
Поред тога, новим законским решењем предвиђено је да купци производа односно корисници услуга могу да провере мобилним телефоном
да ли је њихов фискални рачун издат
у складу са законом.

Привредници задовољни
Ова промена подразумева увођење додатне опреме повезане с фискалним
касама, а у Министарству финансија
истичу да привреда неће ни на који

опрема олакшати рад не само Пореској управи већ и привредницима.
Како је рекао, реч је о софтверском
производу који ће смањити трошкове. Конкретно, привредници ће сада
моћи да приступе потребним подацима путем једноставних уређаја, попут мобилних телефона. Он сматра
да они који су већ укључени у систем
фискализације неће имати никакав
проблем у функционисању када буду
успостављена нова правила игре.
С друге стране, неки привредници
сматрају да ће нови систем фискализације донети бенефит онима који редовно измирују своје обавезе, јер ће
нова фискализација помоћи у сузбијању сиве економије и нелојалне конкуренције.

Сајбер инспектори
Да ли ће нова фискализација онемогућити сиву економију не зависи од

који одобравају ову меру државе као
аргумент истичу пример да половина произведеног брашна, око 20.000
шлепера, или милион векни хлеба,
заврши на црном тржишту јер се „не
куца”. Како тврде, и сам државни
врх је признао да се на промету цигарета утаји 200 милиона евра годишње или 545.000 паклица дневно.
Слично је и са осталом акцизном
робом, нафтним дериватима на пример, који се продају без рачуна у
вредности од 279 милиона евра. Највећим делом ова роба се купује уз
фискални рачун, али се то не пријави као пазар и порески стручњаци
се надају да ће новом фискализацијом то бити решено. Наиме, пореским инспекторима ће бити лакше
да утврде непокривене токове робе
и новца – лакше ће укрстити рачун
с подацима о промету и потрошњи
робе.

ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС-а УСВОЈИО БИЗНИС ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Наставак реализације кључних пројеката
Драстично смањење
потражње за нафтним
дериватима
Одбор директора НИС-а усвојио је
Бизнис план за 2021. годину с циљем
обезбеђивања стабилног пословања
компаније и реализације кључних пројеката у изазовним макроеномским
усло ви ма, иза зва ним пан де ми јом
ковида 19. Према нaводима менаџмента компаније, овим пословним
планом потврђен је наставак реализације кључних развојних пројеката
НИС-а и инвестициони програм у
вредности од 20,8 милијарди динара
у наредној години.
Када је реч о тренутној финансијској и пословној ситуацији, у првом
полугодишту 2020. године пословање
НИС-а било је под снажним утицајем
глобалних неповољних макроекономских околности. Пад цена нафте и
епидемија ковида 19 узроковали су
драстично смањење потражње за нафтним дериватима и у таквим околностима приоритети НИС-а били су да
се очува здрављe запослених и потрошача, да се обезбеде стабилност на
тржишту нафтних деривата и социјална стабилност запослених, али и
да се наставе улагања у кључне развојне пројекте.

У Србији постоји између 2.500 и
3.000 дивљих депонија које опасно трују обрадиво земљиште и пољопривредне производе – тврди
Центар за еколошку политику Факултета политичких наука. Према
налазима те организације, наша
држава је најгора у Европи по загађености ваздуха, тла и воде. Сматрају да је обрадиво земљиште у
близини депонија озбиљно контаминирано (земља упија отровне
материје) и тако се на пијацама
појављују пољопривредни производи с тих подручја који нису здрави. Наводе да је најзагађенија вода
у средњем и северном Банату, где
живи неколико стотина хиљада становника, који већ 46 година не могу да пију воду са чесме. С друге
стране, у многим градовима 95 одсто канализације излива се у реке.
Истичу да се страни инвеститори неодговорно понашају јер су
код нас еколошки стандарди нижи. Многе стране компаније не поштују ни минимум важећих еколошких стандарда.

Истраживање и производња
Следеће године овај нафтни гигант
издвојиће највише новца за истраживања и производњу нафте и гаса, даљу модернизацију прерађивачких капацитета НИС-а и развој малопродајне мреже у Србији и региону. Поред
тога, НИС ће и даље реализовати процес дигиталне трансформације у свим
областима пословања, а један од приоритета биће и унапређење заштите
животне средине, као и повећање безбедности на раду.
Од конкретних пројеката у 2021.
години, планирано је пуштање у рад

Тер мо е лек тра не –то пла не Пан че во
(снаге до 200 мегавати), а тај пројекат НИС реализује у сарадњи с компанијом „Гаспром енергохолдинг”. У
новој електрани производиће се топлотна и електрична енергија првенствено за потребе Рафинерије нафте
Панчево, а део произведене електричне енергије биће усмерен у енергетски систем Србије.

Оперативна ефикасност
У области истраживања и производње фокус ће бити на најперспективнијим пројектима у Србији, Румунији и Босни и Херцеговини. Када

је реч о модернизацији Рафинерије
нафте у Панчеву, приоритет је отпочињање активности које ће омогући ти про је кат ре кон струк ци је
FCC-а (постројења за каталитички
крекинг) и изградњу новог постројења за ЕТБЕ (високооктанске компоненте бензина), који ће бити реализовани у наредним годинама. У области промета највише ће бити уложено у модернизацију малопродајне
мреже у Србији и региону, као и за
по че так про јек та ре кон струк ци је
складишта НИС-а.
И у наредној години НИС ће наставити да спроводи програм за повећање оперативне ефикасности, као
једну од мера за превазилажење неповољних макроекономских трендова. На седници су разматрани и различити кризни сценарији у случају
про ду же ња не га тив них тр жи шних
трендова. Како истичу у овој компани ји, бу ду ћи по слов ни ре зул та ти
НИС-а, као и свих нафтних компанија, под јаким су утицајем цене
нафте, али и потражње на тржишту.
Нико не може прецизно да прогнозира како ће се одвијати ситуација у
вези с пандемијом, нити како ће се
кретати цена нафте, али су претпостав ке ана ли ти ча ра да ће це не
нафте остати на нивоу приближном
садашњем.

Национална алијанса за локални
економски развој (НАЛЕД) заједно
с друштвено одговорним компанијама покренула је кампању „Празници за све” за помоћ деци улице,
штићеницима Сигурне куће и старима. Кампањи се прикључила и
Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ). У сусрет новогодишњим празницима компаније су донирале вредне производе
и новац, а караван поклона кренуо
је из београдског Свратишта за децу.
У позиву НАЛЕД-а стоји да средства која су планирали за репрезентацију и обележавање Нове године преусмере угроженима и да
свако помогне у складу са својим
могућностима. Кампања „Празници за све” подразумева и донације
за Сигурну кућу у Београду, као и
обуке за стручно оспособљавање
штићеница Сигурне куће у Нишу
и донацију Прихватилишту за стара и одрасла лица у Београду.
У кампањи солидарности прикупљено је укупно 50.000 евра, а подршка је стигла и од међународне
заједнице. Као симбол српско-израел ског при ја тељ ства, Ам ба са да
Израела је у сарадњи с НАЛЕД-ом
донирала респиратор Здравственом центру Зајечар.

СТИГЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Нова донација ЕУ
Заштитна медицинска опрема из
залиха Европске уније стигла је у
Србију. Најновија донација ЕУ садржи 500.000 заштитних маски и
рукавица, око 50.000 заштитних
одела – скафандера и специјалних
ципела и 5.500 заштитних наочара.
Реагујући на кризу изазвану пандемијом, ЕУ је Србији брзо ставила на располагање 93 милиона евра,
од којих је 15 милиона евра опредељено за тренутни одговор, а 78
милиона евра за средњорочни економски опоравак.
ЕУ је током пролећа организовала летове 15 теретних авиона,
који су слетели на Аеродром „Никола Тесла” и превезли више од
721 тоне опреме коју је Србија набавила за борбу против коронавируса. ЕУ је покрила трошкове транспорта у износу од 7,1 милион евра.
Унија је обезбедила и средства
да се ангажује 200 домаћих медицинских радника на период од шест
месеци и донирала медицинске потрепштине у вредности од 4,9 милиона евра, као и 14 возила хитне
помоћи и деконтаминационих возила за болнице.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ЗДРАВЉЕ
Х И Т НА ПО МО Ћ

Кад се жуч „огласи”
хроничног и акутног запаљења жучне кесе. Разлози за
преосталих неколико процената највероватније леже у
смањеној покретљивости и
прокрвљености овог органа,
који има улогу сакупљања жучи и њеног изливања у дванаестопалачно црево када постоји потреба за варењем масноћа из хране. Камен у жучној кеси после неког времена
постаје препрека протоку жучи у главни жучни вод кроз
који она протиче. Уколико је
Пише:
опструкција привремена или
др Мирослав Тепшић
делимична, јавља се билијарна колика – бол. Ако се ради
Мучнина, повраћање, нагло о комплетној опструкцији,
настали бол и осетљивост на жучна кеса почиње да се шипритисак испод десног ре- ри, а њени зидови постају забарног лука више су него до- дебљани. После два до четивољни разлози због којих ве- ри дана, услед великог прићина пацијената тражи по- тиска жучи, јавља се слабија
прокрвљеност
моћ лекара. У
зида жучне кепитању су присе, што обичлично учестано представља
ле тегобе у пеувод у многориоду зимских
број не ком гозби и славља Камен у жучној
пликације кои оне неће би- кеси је одговоран
ти изненађење за 90–95 процената је могу да наступе – некроза лекара урза, бактеријска
гентне службе. хроничног и акутног
инфекција, пуЈош ма ње ће запаљења жучне
цање жучне кеби ти ди ле ме кесе.
се, формирање
уко ли ко се с
ап сце са, фи наведеним тегобама у ординацији појави стуле, развој перитонитиса
особа женског пола, средњег или запаљење панкреаса. Бол
животног доба и с вишком постаје обично веома интенкилограма. Тада ће с вели- зиван и непрекидан, а праком сигурношћу, а на осно- ћен је мучнином, повраћаву узетих података и прегле- њем и повишеном темперада стомака, моћи да се по- туром. Поред анамнезе и престави радна дијагноза каме- гледа, важни су лабораторијна у жучној кеси или могу- ски налази и ултразвук као
ћег запаљења жучне кесе. Иа- веома корисна дијагностичка метода у доношеко смо опињу коначне одлуке
са ли про о потреби за опефил па рацијом.
ци јен та
Операција
с нај ве од стра њи ва ња
ћим иззапаљене жучне
гледом
кесе и њеног саза развој
др жа ја, хо ле ци акутног и
стектомија, метода
хроничног
је избора у лечењу
хо ле ци сти симптоматске калти са, овај
кулозе жучне кесе.
пут морамо
Д о б р а
да истакнеоколност је
мо све већи
та да се
проценат
ова методе це с та да готово
квим ком две депликацијаценије
ма, а због
у нај исто та ко
ве ћем
све ве ће
броју
учесталости
слу ча гојазности у дечјева обавља лапароскопски,
јем добу.
Камен у жучној кеси је од- чиме се знатно умањује трауговоран за 90–95 процената матично искуство пацијента.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Направите сами
крему за руке
Доносимо вам рецепт за
природну крему за руке,
која је прави спас за суву и
испуцалу кожу, као и за заноктице. Направите је сами
и избегните куповне креме
пуне хемикалија, које доводе до тога да кожа постане зависна од мазања како
би одржавала оптималну
хидратацију.
Састојци: три кашике наренданог воска, једна кашика течног ланолина, 1/2 шоље сусамовог уља, две кашике чаја од камилице, једна кашика кокосовог уља, кашичица
меда и 1/8 кашичице соде бикарбоне.
Помешајте све састојке. Kувајте на тихој ватри, док се восак не
истопи и док се све не сједини. Маса не треба да проври. Добро
измешајте и сипајте у чисту теглицу. Оставите да се охлади преко ноћи, а ујутру опет промешајте. Kористите према потреби.
Крему можете мазати и на испуцале усне, као и на суве лактове. Носите је увек са собом и нећете морати да бринете о непријатном осећају сувоће, а кожа ће вам бити неизмерно захвална.

Петак, 25. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ДА ИЗБЕГНЕТЕ ИЛИ УБЛАЖИТЕ МАМУРЛУК

ГЛАВОБОЉА И МУЧНИНА –
ОБАВЕЗНИ ПРАТИОЦИ СВАКЕ ПРОСЛАВЕ
Кажу људи да журка није била
довољно добра ако је се наредног јутра и даље сећаш. Ипак,
већину оних који воле да провод залију чашицом више на
претходну ноћ обавезно подсете пробавне тегобе, мучнина, главобоља и други симптоми прекомерног конзумирања
алкохола и хране.
Период од Светог Николе до
српске Нове године време је
када пред трпезом пуном ића
и пића бар једном поклекну
чак и особе које су током целе
године биле одговорне према
свом организму. Стога је ово
право време да се подсетите
празничног бонтона и да тако
сваки нови дан започнете без
терета прошле ноћи у стомаку
и глави.
Лекари објашњавају да до мамурлука долази пре свега због
тога што је алкохол диуретик.
То значи да ћете током конзу-

сложите на тањир све што бисте појели, водећи рачуна о
томе да га не препуните. Једна чаша црног вина је сасвим
довољна да наздравите. Не заливајте сваки залогај течношћу – во да се пи је из ме ђу
оброка. Уместо торте засладите се воћном салатом у коју
нећете додати шећер ни шлаг
– са ве ту ју струч ња ци са
Институ та за јав но здра вље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут”.

Ублажите симптоме
Ако сте се пробудили с мамурлуком, ево неколико практичних савета који ће ублажити
симптоме.
главобољу и болове у мишићима, мучнину и бол у стомаку, несаницу, повећану осетљивост на светлост и звук,
смањену способност концентрације, поремећај расположења (депресију, анксиозност

НА ПИ ЦИ ЗА ОПО РА ВАК
Ако сте се пробудили с мамурлуком, ма колико вам то
тешко падало, попијте неку
од течности са списка који
следи.
• Спортски или енергетски напици. Они могу одлично да надоместе оно што
сте у борби с мамурлуком
изгубили.
По тра жи те
спортске
напитке са
елек тро ли тима, а избегавајте
оне који садрже кофеин.
• Воћни сок. Било би идеално да га направите од
свежег воћа. Воћни сокови
су богати фруктозом, шећером који ће вам вратити
енергију, и витаминима и
минералима које треба да
надокнадите.
• Чај од ђумбира. Ђумбир
је одличан против мучнине и
мације жестоких пића учестало ићи у тоалет. Губитак течности довешће до дехидратације и ето ускоро симптома
мамурлука: болеће вас глава,
бићете жедни, вртеће вам се у
глави, а уста ће вам бити сува.
Поред тога, алкохол може смањити ниво шећера у крви, због
чега ћете се осећати слабо и
исцрпљено.
У зависности од тога шта сте
пили и колико сте попили, могло би се десити да осетите и

повраћања. Можете га исећи
на танке листиће и жвакати,
а ако вам се та идеја не допада – скувајте чај.
• Расол. Ово је код нас
можда најпризнатији лек
против мамурлука, који ће
вам свакако надокнадити
изгубљене електролите. Потребно је да
попијете чашу до чашу и
по расола.
Важно је да
он буде природан, без
конзерванса,
јер вашој оптерећеној јетри
не требају додатни токсини
за прераду.
• Сок од лимуна. Исцедите свеж лимун и додајте две
кашике лимуновог сока у чашу воде. Можете засладити
медом. Пијте чим устанете и
још два пута у току дана. То
ће помоћи да вам се стабилизује ниво шећера у крви.
или раздражљивост) и убрзан
рад срца.

Важна је боја
Ис ку ство је по ка за ло да ће
симптоми мамурлука бити израженији ако сте конзумирали тамније обојена алкохолна пића. Често таква пића садрже велику количину конгенера – органских једињења и
нечистоћа који настају током
производње алкохола и утичу
на боју и укус течности. Пића

с високим садржајем конгенера су: бурбон, текила, ракија, тамна пива и пива с већим
процентом алкохола, те црно
вино.
Претерана конзумација алкохола понекад може довести
до тровања, што је најчешће
стање опасно по живот. Хитно
позовите лекара уколико особа која је превише попила има
следеће симтоме: збуњеност,
повраћање, споро дисање (мање од осам удисаја у минути),
неправилно дисање (више од
10 секунди између удисаја),
плаво обојена или бледа кожа,
ниска температура тела (хипотермија), несвестица.

У госте идите сити
Није алкохол једини који вам
може донети проблеме. Муке
могу настати и ако немате меру с храном. Претеривање у јелу и пићу посебно је опасно за
хроничне болеснике, пре свега
за дијабетичаре, бубрежне болеснике и за особе које имају
камен у жучној кеси, повишен
крвни притисак или масноће у
крви.
Да бисте могли да уживате
у празничној трпези у касним
поподневним или вечерњим
сатима, важно је да не прескачете оброке. Сигурно вам
се већ десило да у госте кренете гладни. Све се вероватно
завршило тако што сте унели
далеко више хране него што
би то био случај да сте јели
током дана. Ево и неколико
важних правила којих би требало да се придржавате када
идете на славље.
– Једите полако и добро сажваћите сваки залогај. Када
једемо брзо, не само да унесемо већу количину хране већ
се оно што смо појели не припреми добро за процес варења, те су стога и тегобе извесније. Определите се или за
предјело или за главно јело.
Уколико бисте ипак да пробате од свега помало, онда најпре

ХРА НА КО ЈА „ВРА ЋА У ЖИ ВОТ”
Врло је вероватно да нећете
имати апетит ујутру када сте
мамурни. Ипак, пробајте да
натерате себе да поједете нешто са овог пописа.
• Јаја. Она садрже аминокиселину цистеин, која убрзава разградњу токсина у
телу, укључујући и оне који
су се створили претереним
конзумирањем
алкохола.
Најбоље би било да поједете
кувано јаје, јер ће оно пржено на много масти изазвати
још већу мучнину.
• Супа. Уколико сте толико исцрпљени да вам и жвакање представља проблем,
супа је права ствар, јер захтева најмање труда како бисте је појели. Домаћа супа са
што више поврћа богата је

витаминима, минералима и
солима, па ће вас опоравити
за тили час.
• Храна богата калијумом. Претерана конзумација алкохола, праћена честим

одласцима у тоалет, узрокује губитак калијума. Услед
тога се јављају мучнина,
слабост, умор. Намирнице
богате калијумом су банана,
киви, печени кромпир, лиснато по вр ће, пе чурке,

сушене кајсије, мед и сок од
парадајза.
• Нагорели тост. Неколико залогаја тоста ће вам донети преко потребне угљене
хидрате и повратити енергију. Верује се и да нагорели
делови тоста делују као својеврстан филтер који помаже
да се нечистоће из тела што
пре очисте. У те сврхе можда
од веће користи може бити
активни угаљ.
• Мента. Ова биљка је позната по томе да делује умирујуће на стомак и да смањује надутост и мучнину, а
поред тога, она убрзава процес детоксикације. Можете
једноставно жвакати свеже
листове менте или направити чај.

НЕ ВО ЗИ
АКО ПИЈЕШ!
Најважнији савет који вам
неко може дати пре одласка на прославу гласи: ако
планирате да пијете, немојте да возите. Алкохол
смањује вашу брзину реаговања и сужава вам видно поље. Даје вам лажно
самопоуздање, а координацију покрета чини много
лошијом. Успорено реаговање траје све док се алкохол потпуно не елиминише из организма.

Доктори кажу да се он
ослобађа брзином од 0,1
промила на сат. То значи
да вам, ако сте попили једно пиће, које има у просеку 0,2–0,3 промила, треба
од два и по до три сата да
га избаците из организма.
Можете сами израчунати
колико траје елиминација
алкохола ако сте попили
осам-девет пића.
Такси ће вас коштати
много мање од било ког,
па и најмањег проблема
који можете направити ако
будете возили под дејством алкохола. А увек можете и да прошетате, таман да разбистрите главу.
Пијте пуно воде или воћних
сокова, како бисте спречили
дехидратацију. Обавезно једите, чак и ако не осећате глад
или вам је мука. Конзумирајте
благу храну, као што су двопек
и кекс, како бисте повећали
ниво шећера у крви и смирили
желудац. Након јела можете
узети таблету ацетилсалицилне киселине против главобоље. Избегавајте „парацетамол”
и црну кафу. Симптоме ће ублажити и витамини Ц и Б6. Ако
осећате мучнину, поједите мало бистре супе. Сода бикарбона ће такође успешно смирити
желудац.
Најбољи лек за мамурлук је
– време. Стога се најпре добро
наспавајте. Препоручују се и
топла купка и масажа, док сауну треба заобићи у широком
луку. Препородиће вас и физичка активност у виду гимнастике или шетње.

Страну
припремила
Драгана

Кожан
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ГРАЂАНИН И ЗАКОНИ

ПУТ ЗАШТИТЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ
Злостављање на раду или, популарно речено, мобинг, тема
је о којој се данас све више говори. Иако је мобинг правно
регулисан и донет је посебан
Закон о спречавању злостављања на раду, утисак је да запослени нису довољно упознати
шта се под тиме тачно подразумева и која су њихова права.
Злостављање је, по слову закона, свако активно или пасивно
понашање према запосленом које се понавља, а има за циљ повреду достојанства запосленог,
лични и професионални интегритет и изазивање страха и понижавајућег окружења на послу. Овакво понашање према запосленом вршилац злостављања испољава с разлогом – како
би се на запосленог утицало да
самоиницијативно раскине уговор о раду. Ова широко постављена и донекле непрецизна дефиниција учињена је не би ли
се запосленом пружила што већа заштита од било које радње
којом се ствара непријатељско
и увредљиво окружење на радном месту. Честе радње злостављања су вређање запосленог,
обраћање повишеним тоном, измештање запосленог у просторије у којима је одвојен од осталих колега, велики обим посла
за који се претпоставља да запослени неће успети да обави и
остало. За постојање мобинга
потребно је да се ове радње понављају. То даље значи да се
једном испољена недозвољена
радња неће подвести под мобинг, већ је неопходна учесталост. У пракси је најчешћи случај скуп, односно комбинација
више различитих понашања којима се врши злостављање.
Важно је да злостављач може
бити како послодавац, односно

непосредно надређени запосленом, тако и остали запослени.
Када запослени сматра да је злостављан на раду, има право да
против вршиоца злостављања
покрене поступак посредовања
код послодавца. Посредовање
код послодавца није обавезна
фаза када злостављање врши послодавац или особа која је по
својој функцији надређена запосленом. У том случају запослени се може и непосредно
обратити суду подношењем тужбе. Када се посредовање код
послодавца спроводи, њиме руководи посредник – неутрална
особа код послодавца која треба да настоји да се спорна ситуација реши мимо суда, тј. мирним путем. Посредника странке у поступку бирају споразумно и могу одредити начин на
који ће се поступак спровести.
Ако таквог договора нема, посредник је дужан да поступак
спроведе на одговарајући начин
водећи рачуна да буде независан и непристрасан. У том смислу, посредник може водити заједничке или одвојене разговоре са обе стране како би се међу
учесницима евентуално постигао компромис који би задовољио супротстављене интересе.
Поступак је хитан и може се
окончати закључењем писаног
споразума између странака, изјавом странака у спору да одустају од даљег посредовања или
одлуком посредника да се поступак обуставља јер даље вођење поступка није оправдано. У
последња два случаја сматра се
да поступак посредовања није
успео и тада запослени може
иницирати поступак заштите
пред судом.
Без обзира на то да ли запослени подноси захтев за посредовање код послодавца или

тужбу суду, Закон је одредио да
се заштита може тражити у року од шест месеци од дана када
је злостављање учињено. У питању је преклузивни рок, што
значи да с његовим истеком запослени губи право на заштиту.
Тужбом запослени може тражити да суд утврди да је конкретним радњама учињено злостављање, да се забрани даље предузимање ових радњи, да се уклоне последице злостављања, као
и накнаду материјалне и нематеријалне штете. Надлежан је
виши суд, а и овде је идеја законодавца да се поступак спроведе хитно, те је обавеза суда да у
року од 15 дана од пријема тужбе исту достави на одговор туженом. Како жртва злостављања не би била у страху од могућих негативних последица ако
захтева заштиту својих права, у
закону је посебним чланом
прописана заштита учесника

Није свако кршење права мобинг
Постоје поступци и понашања с којима се можеш сусрести на послу и који теби
могу личити на злостављање на раду, али се законски
гледано не могу сматрати
мобингом. У тим случајевима можда је реч о другим
врстама кршења права запослених, па су предвиђени
другачији начини заштите.
Не сматра се мобингом:
• појединачни акт послодавца (решење, понуда
анекса уговора о раду, упозорење и др.) који садржи
одлуку о правима, обавезама и одговорностима запосленог из радног односа (Закон о раду даје ти право да
против ових аката покренеш
судски спор);
• ако ти је ускраћено неко
право утврђено законом, општим актом или уговором о
раду — на пример, не исплаћују ти зараду и друга
примања, одређен ти је прековремени рад супротно закону, ускраћено ти је право
на дневни, недељни или годишњи одмор… (можеш да
се обратиш инспекцији рада
или пред судом покренеш
радни спор);
• радна дисциплина која
је у функцији боље организације посла (на пример, забрана приступа „Фејсбуку” у
току радног времена или забрана оброка у просторијама
где се примају странке);
• активности које су оправдане ради заштите безбедности и здравља на раду (провлачење картица за идентификацију запослених при до-

ласку на посао и одласку с
посла или обавеза ношења
шлемова на градилишту);
• дискриминација, то јест
неоправ дано
пра вљење
разлике међу запосленима
због њихових личних својстава (дискриминација јесте за бра ње на, али се

Важно је правити разлику
између мобинга и кривичних
дела. За наношење лаке или
тешке телесне повреде или
силовање нећеш тужити колегу или шефа за злостављање на послу, већ ћеш случај
пријавити полицији или поднети пријаву јавном тужио-

заштита остварује у посебном поступку);
• понашање које би се могло окарактерисати као злостављање на послу, али се
не понавља, или не постоји
намера повреде достојанства или нарушавања здравља (запослени који се непримерено понаша свакако
може дисциплински да одговара);
• повремене разлике у
мишљењима, проблеми и
конфликти који искрсну у
вези с послом, ако нема намере да се нанесе повреда
или увреда.

цу, јер у тим случајевима није реч о мобингу, него о нечем далеко озбиљнијем.
Постоје и поступци, као
што су кривично дело злостављања и мучења, кривично дело угрожавања сигурности, увреда или клевета, који свакако јесу кривична дела, али од тога колико
су се пута догодили зависи
да ли је истовремено реч и о
злостављању на раду. Ако
си увреду претрпео само једном, онда јеси жртва кривичног дела, али ниси жртва
мобинга.
(mobing.rs)

односно запослених који су у
поступку злостављања. У вези с
тим, учешће у поступку, како
пред послодавцем, тако и пред
судом, не може бити разлог за
отказ уговора о раду, проглашење запосленог за технолошки
вишак или стављање запосленог у неповољнији положај за
остваривање права по основу рада. Смисао оваквог законског
решења је у томе да се запосленом који се „побунио” јер сматра да је изложен злостављању
донекле гарантује да та побуна
не може бити основ за добијање
отказа. С обзиром на наведено,
с једне стране, поставља се питање да ли је ова „мера” довољна гаранција запосленом да неће изгубити посао, а с друге да
ли запослени могу исту и злоупотребити не би ли осигурали
свој радно-правни статус у ситуацији када им оправдано прети отказ.

Будући да је сваки запослени по природи радног односа
подређен послодавцу, циљ је
да се радници у што већој мери заштите од незаконитих понашања којима су неретко изложени на свом радном месту.
Како би запослени били упознати са својим правима у погледу спречавања злостављања
на раду, прописана је обавеза
за послодавца да запосленог
писаним путем упозна са забраном вршења злостављања
на раду, те начином на који се
у том случају може остварити
заштита. Без обзира на то што
је Закон о спречавању злостављања на раду донет још 2010.
године, стиче се утисак да није
довољно „заживео” у пракси
наших судова. Запослени се
ретко усуђују да иницирају поступак ради заштите од злостављања на раду, а разлози су
различити – или страхују за от-

каз уговора о раду и будући
третман на послу (могућност
још израженијег злостављања
што су се уопште усудили да
се буне) или су обесхрабрени
механизмом заштите, нарочито у судским поступцима, који
по правилу трају годинама, као
и новчаном накнадом материјалне или нематеријалне штете, која се најчешће досуђује у
недовољном износу. Чак и када се запослени усуде да затраже заштиту, то је обично
тренутак у коме су престали да
раде код послодавца.
Стога није довољно само донети закон који регулише неко
правно питање, већ је неопходно постарати се да он нађе своју примену у пракси. У конкретном случају, будући да је с
једне стране реч о осетљивој
теми, а с друге да је овом темом нужно бавити се, јер су у
питању права свих радника,
треба подстицати што већу инфор ми са ност за по сле них и
охрабрити их да се за своја права боре у ситуацији када им
закон то омогућава. У томе могу помоћи различите институције – синдикати запослених,
удружења послодаваца, Министарство рада кроз едукативне
програме и семинаре чији је
циљ упознавање запослених са
овом проблематиком и подизање свести не само о законима већ и о Уставом зајемченим правима радника. Такође,
помоћ је добродошла и од посвећених судија који би овим
поступцима руководили с нарочитом пажњом и хитно, не
би ли заштита пред судом заиста била ефикасна.
(Аутор текста је Наташа
Стојадиновић, адвокатица,
а текст је преузет са сајта
otvorenavratapravosudja.rs)

Мобинг ипак може да се докаже
Пресуде свих судских инстанци у Србији доказале су
да је бивши директор некадашње Агенције за локални
економски развој мобинговао И. Т., која је тамо била
запослена. Њен случај је и
прави пример да мобинг може да се докаже. Сада то
своје искуство преноси другима који имају исте или
сличне проблеме.
– Била сам изложена злостављању на раду неколико
година. Мобинг је негативна
енергија, негативан утицај
једног појединца или групе
појединаца усмерен ка једном појединцу или више појединаца с циљем да се тај
појединац односно запослени дискредитује. Крајњи циљ
је натерати запосленег да
или сам откаже уговор о раду
или да добије отказ уговора о
раду од стране послодавца.
• Како је речен ваш случај?
– Случај је решен у моју корист. Оно што је битно везано
за мобинг и што запослени
морају да знају јесте коме морају да га пријаве и са чије
стране трпе злостављање. Јако је битно направити разлику и знати да уколико запослени доживљава злостављање од стране свог надређеног у смислу шефа, не конкретно директора, онда је дужан да мобинг пријави свом
надређеном односно послодавцу, тј. директору. Уколико
је мобинг од стране послодавца, односно одговорног
лица, постоји неколико институција које се тиме баве.
Мобинг је комплексан јер, да

би се доказао, неопходно је
да запослени покаже добру
вољу у смислу решавања тог
случаја, а то значи да би било најпаметније испоштовати
неколико корака пре него
што се оде на суд. Сви који су
у тој нелагодној ситуацији
најрадије би да пусте тужбу,
али најбоље је пре свега обавестити инспекцију рада, да
они провере да ли је послодавац упознао запослене с
понашањем злостављања на
раду, мада није под ингеренцијом инспекције рада да се
бави тим случајевима. Може
се обратити и медијима, али
у првом реду требало би се
обратити Агенцији за мирно
решавање радних спорова,
јер је она задужена за решавање тих случајева. То би
требало да буде последња
инстанца у решавању тог
проблема. Уколико се то не
реши унутар фирме, уколико
послодавац не жели да се
проблем реши мирним путем, треба затражити једини
излаз, а то је суд. Тужба се
подноси вишем суду, а тек
онда следи права борба, против чијег сам избегавања, јер
сам запослени који је доживео злостављање на раду на
суду доживљава додатну легитимизацију јер не зна какав ће бити крајњи исход. Зато треба све ресурсе усмерити на решавање унутар фирме, а да тужба буде последња инстанца.
• Шта бисте конкретно
предложили људима који
трпе злостављање на раду,
ко може да им да конкретан

савет? Какво је ваше искуство са адвокатима?
– Из сваког зла неопходно
је извући нешто добро. Из
мог личног искуства, пре
званично годину дана моја
пријатељица и ја решиле смо
да оформимо једну незваничну групу која ће се бавити заштитом радних права.
Суштина наших активности
је да људе саветујемо шта је
најбоље урадити у датом тренутку, али и оснажити све те
људе да не трпе неправде на
послу, без обзира на то да ли
је у питању злостављање
или нека друга врста неправде и непријатности, којих има све више. Живот је
непрекидна борба и морамо
заузети оптимистичан став.
Сматрам да сваки појединац
може да одради нешто за себе. Што се упућености адвоката тиче, то не могу са сигурношћу да тврдим. Адвокат који је заступао мој случај био је јако посвећен мом
случају, буквално смо учили
једно од другог, али ми се
чини да адвокати избегавају
такве случајеве. Можда је
разлог томе што је, како кажу, мобинг тешко доказати.
Али ја мислим да се уопште
не ради о томе да је мобинг
тешко доказив, него да уопште није на запосленом да
доказује да постоји мобинг,
јер је он самим тим већ показао неку вероватноћу да
се мобинг десио, а на супротној страни је да, уколико
дође до судског процеса, докаже да мобинга није било.
(jugpress.com)
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ГРАДСКА
МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да се угоститељи
укључе у програм
с туристичким ваучерима?
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација најавило је да ће
и у наредној, 2021. години, по седми пут, додељивати грађанима ваучере за одмор у Србији, односно за
субвенционисано коришћење услуге смештаја у угоститељским објектима изван места пребивалишта.
Поменуто министарство је тим поводом објавило обавештење којим се
позивају угоститељи да се пријаве
ради реализације шеме доделе
ваучера за субвен ци о ни са но
коришћење
услуге смештаја у угоститељским објектима.
Прецизирано је да право пријављивања имају предузетник, привредно
друштво, друго правно лице, физичко лице, као и здравствена установа
који пружају услуге смештаја у складу са законом, а који су евидентирани у централном информационом
систему у области угоститељства и
туризма (Е-туриста) и који уредно
воде евиденцију корисника ваучера,
као корисника услуге смештаја, у
централном информационом систему (Е-туриста).

Обрасци пријава за учешће у реализацији шеме доделе ваучера и списак остале документације коју је неопходно предати доступни су на интернет адреси Министарства mtt.gov.rs.
Документацију треба доставити на
адресу Министарства: Омладинских
бригада 1, 11070 Нови Београд.
Угоститељи се могу пријављивати
током читавог периода трајања акције шеме доделе ваучера, а Министар ство ће на
својој интернет
страници 31. децембра објавити
пре ли ми нар ну
листу угоститеља
који су испунили услове и стекли право да учествују у реализацији шеме доделе ваучера. Та листа ће
се потом седмично ажурирати.
Пријављивање грађана за боравак
од минимум пет ноћења у пријављеним објектима вршиће се од 1. јануара до 15. октобра 2021. године или
до утрошка расположивог броја ваучера. Ваучери се могу користити
закључно с 20. новембром 2021. Додатне информације могу се добити
путем телефона 011/26-06-576 и
011/26-06-521.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Због Ј је и један Јован
испао ован

Петак, 25. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УПОЗОРЕЊЕ ЉУБИТЕЉИМА ПИРОТЕХНИКЕ

ПЕТАРДЕ И ВАТРОМЕТ НИСУ ИГРАЧКЕ
Уочи божићних и новогодишњих празника у Србији као да настане ратно
стање: детонације и рафали одјекују
са свих страна. Упркос апелима и упозорењима надлежних, ситуација се
већ деценијама не мења – колико год
да су опасне и бесмислене, петарде и
слична пиротехничка средства не излазе из моде.
Министарство унутрашњих послова
сваке године, од Светог Николе до
краја јануара, апелује на грађане да
не купују пиротехничка средства од
неовлашћених и нестручних лица и
на местима која за то нису предвиђена и одобрена, као што су пијаце,
уличне тезге и улични продавци.
Закон је изричит: пиротехнички
производи се могу продавати на мало само у радњама или продавницама оружја и муниције које су за то
специјализоване, и то уз одобрење
МУП-а. Куповином код неовлашћених лица ризикујете да купите неатестиран или технички неисправан
производ.

овлашћеним правним лицима, и то
на одобреној локацији, уз решење које је издао МУП.

Трајне последице
Последице наизглед безазленог играња петардама и пиротехником могу
бити несагледиве, а њихово неопрезно коришћење може вам заувек променити живот.
Тешке повреде, као што су опекотине, оштећења слуха и вида, ампутације (најчешће прстију), удисање
отровних испарења (отровни селен)
и оштећења имовине због настанка
пожара и експлозија само су неки од
негативних сценарија који су „спаковани” у свако пиротехничко средство.

Ударац на џеп
– На нивоу Србије сваке године
има на десетине озбиљних повреда
проузрокованих пиротехником. Такви случајеви се бележе и у нашем
граду. Најчешће су у питању повреде прстију и шаке, као и очију, односно лица. Ипак, последњих година је

АКО ВЕЋ МО РА ТЕ, РА ДИ ТЕ ТО ПО ПРА ВИ ЛИ МА
Уколико не можете да одолите пиротехници, онда се при употреби
придржавајте следећих правила:
• увек следите упутства са амбалаже;
• активирајте петарде само на
отвореном, у свом дворишту, не
угрожавајући јавни ред и мир;
• имајте воду у близини;
• не палите више средстава у
исто време;
• чувајте пиротехнику на хладном и сувом месту;

За животиње је период новогодишњих празника веома стресан. Њихов слух је много осетљивији од људског, па бука од петарди и ватромета може довести
до озбиљних оштећења.
Статистике потврђују да због
употребе пиротехничких средстава сваке године од срчаног удара
угине преко 5.000 паса. Пошто
пас није навикао на те звуке и
светлосне ефекте, биће под великим стресом, врло је могуће да ће
дрхтати, покушати да се сакрије
или чак побећи од власника.
приметан мањи број оваквих озледа,
што може да указује на бољу контролу промета и продаје пиротехнике,
као и на већу свест родитеља о опасностима којима су њихова деца изложена када користе експлозивне направе – каже за „Панчевац” др Мирослав Тепшић, лекар у панчевачкој
Хитној помоћи.

Забрањен и ватромет
МУП подсећа на то да је Законом о
промету експлозивних материја изричито забрањена употреба пиротехнике у затвореном простору и на јавним местима где се окупља већи број
лица, као и продаја пиротехничких
средстава малолетницима.
Ако сте испланирали да током празника комшилук и суграђане изненадите ватрометом који ћете испалити
с врха зграде, размислите још једном.
Извођење ватромета је дозвољено само

МИСЛИТЕ НА ЖИВОТИЊЕ

• немојте никад поново активирати средства која нису раније
функционисала;
• никад немојте експериментисати и правити властита пиротехничка средства;
• никад не бацајте петарде на
другу особу;
• немојте никад носити пиротехнику у џепу;
• немојте бацати пиротехнику у
металне или стаклене посуде (конзерве, чаше, флаше и сл.).

Паљење пиротехничких производа
или пуцање могло би вас коштати и
много новца. Наиме, Закон о јавном
реду и миру предвиђа оштре новчане
казне за оне који на тај начин нарушавају јавни ред и мир или угрожавају сигурност грађана.
Када је реч о паљењу пиротехнике,
казне износе од 50.000 до 100.000 динара, а уместо тога можете бити осуђени и на рад у јавном интересу у
трајању од 40 до 120 сати. Пуцање из
ватреног и другог оружја или имитације оружја коштаће вас још више: од
100.000 до 150.000 динара. Уместо
новчане казне, може вам бити одређена и казна затвора од 30 до 60 дана. Уколико било који од наведених
прекршаја изврши група од три и више лица – сви иду у затвор на 30 до
60 дана.
Када је реч о малолетницима, за
њих одговорност сносе родитељи, старатељи или усвојитељи, који на себе
„преузимају” и неку од припадајућих,
гореописаних казни, у складу с прекршајем који је дете направило.

НАША АНКЕТА
КАКО ЋЕТЕ ДОЧЕКАТИ НОВУ ГОДИНУ?
Наш читалац Душан М. Беч проследио нам је захтев који је овог месеца упутио и панчевачкој Комисији
за именовање назива улица и тргова
у коме је указао на проблем са именом једне улице на Тесли. Он у захтеву наводи да се Градској управи
истим поводом обратио и пре више
од пет година, када је Улица пролетерских бригада преименована у
Улицу кнеза Михаила Обреновића.
„Нажалост, постављене су табле с
називом: Улица кнеза Михајла Обреновића, а то лице је непознато нашој историји. Упозорио сам надлежне на грешку Комисије и навео да
кнез Михајло не постоји, већ да се
ради о кнезу Михаилу, те да је неопходно да се грешка исправи, што
би подразумевало и замену табли”,

наводи се у документу који је Беч
предао Комисији.
Он напомиње и то да је недуго потом добио одговор у коме је наведено
да грешка заиста јесте начињена, али
табле до данашњег дана нису замењене. Наш читалац се с правом пита
и шта ће, ако до измене икад дође,
бити са адресама у званичним документима грађана ако је и ту којим
случајем Михаило постао Михајло.
Борећи се за част и достојанство
слова ј, које је преузео из латинице,
Вук Караџић је противнику те идеје, Јовану Хаџићу, у то доба скренуо
пажњу да без слова ј он више не би
био Јован, већ ован. Много година
касније, јадно слово ј и даље се бори
за опастанак. Зашто – ником од нас
није асно, пардон, јасно.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

У петак и понедељак без
струје делови Панчева
Како најављује „Електровојводина”,
због планираних радова на електричној мрежи, у уторак, 29.
децембра, од 8.30 до 10 сати, без стру је ће би ти
Kарађорђева улица од броја
27 до броја 41 и објекат у Улици Бранка Радичевића 12-б.
Засад нису најављене обуставе
испо ру ке елек трич не енер ги је у

Страну
припремила
Драгана

Кожан

осталим деловима града или у околним селима. Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама
евентуалних додатних радова можете свакодневно
информисати онлајн.
У „Електровојводини” кажу да ће,
ако буде временских неприлика, радови бити отказани, као и да ће у
случају ранијег завршетка радова
напајање корисника бити укључено
пре планираног времена. Квар на
електродистрибутивној мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

Скромно, у кругу породице

Д. ПОПОВ

С. ЗЛАТАНОВИЋ

В. МАКСИМОВИЋ

М. ШЕВИЋ

Дочек 2021. године разликоваће се од
свих досадашњих – то је скоро једино
што је засад извесно. Поуздано се зна
још и то да нико неће имати проблем
ако нема шта да обуче. Људи ће већином бити у својим домовима, јер ипак,
што је сигурно, сигурно је.
Чак и да се мере Кризног штаба у
вези с дочеком ублаже, суграђани су
јед но гла сни у то ме да не ће ићи
никуда.

контакте с другим људима. Одрадим
посао на отвореном до један сат или
два, одем кући, ручам. А на периферији је чист ваздух, не сметају ми ни
Рафинерија ни „Петрохемија”. На Новосељанском путу је најздравија зона
што се ваздуха у Панчеву тиче, стално дува ветар са севера. Сачекамо 12
сати, када је дочек, док траје програм. Онда телефонирамо, честитамо, примамо здравице, и то је све.

ДРАГАНА ПОПОВ, трговац:
– Код куће, него како... Нова година пада у четвртак, па смо тако током
дана на послу, а увече ушушкани. Доћи ће деца након поноћи, да нам
честитају. Држаћемо се уског круга
породице.

ВЕСНА МАКСИМОВИЋ, продавац:
– Ове године дочек ће бити у кућној варијанти, деца долазе код нас.
Биће нас петоро, као што и треба
(смех). Нисмо ни славу овог пута славили због тога. Наша деца имају своју малу децу, па нам не долазе тако
често. Скупимо се кад је Божић, Нова
година... Таква је ситуација сада с вирусом. Празници томе и служе, да будемо с најближима.

СЛАВОЉУБ ЗЛАТАНОВИЋ,
пензионер:
– Добро ћемо да се наручкамо, попијемо неко винце, слушамо музику
и то је то. До сада, протеклих година,
тако смо углавном и чекали нову годину. Нема никаквих промена за нас.
Иначе, ми живимо даље од града, а
за ме не ви рус не по сто ји. Не мам

МИЛЕ ШЕВИЋ, пензионер:
– У кругу породице, без икаквих
контаката, без остале родбине. Највероватније код куће. Ситуација је таква да ником није до неког великог

Д. МИТЕВСКИ

Ч. СТОШИЋ

славља. На тај начин смо обележили
и славу.
ДОБРИЦА МИТЕВСКИ,
пољопривредница:
– Код куће, са својим унуцима, децом. Сви ћемо бити скупа. Нико нам
не долази, нити некуд идемо. Никог
не зовемо. Није сјајно сада, ја носим
маску. Кад нисам у близини других
људи, скинем је. Раније смо се веселили за дочек, последњих година чувам унуке док деца славе. Али ове године неће ни они никуда ићи.
ЧЕДА СТОШИЋ, пензионер:
– Код куће, не идем никуд, таман
посла. Претходних година су нам долазили син, снаја, унуци. Сада ипак
неће ни они, сви ће бити у својим кућама, а баба и ја сами. Да не будемо
ми старији криви ако заразимо њихову децу, нити да они буду ако пренесу нама. О томе се ради. Криво нам
је што ће све бити на овај начин, ипак
су празници. Али сила бога не моли,
а бог силу не воли. Са женом ћу сачекати поноћ, зваћу потом сина, снају,
унуке...
Јелена Катана

Петак, 25. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs
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Панчево је једино место у Србији у којем домови културе
у насељеним местима функционишу на овај начин.

СЕЛО

Марија Јевић,
чланица Градског већа задужена за област културе

ДОМОВИ КУЛТУРЕ У ТЕШКОЈ ГОДИНИ НА ИЗМАКУ

ПОНЕШТО ИПАК УРАЂЕНО
Епидемиолошка
ситуација омела
многе активности

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Чланови Савета МЗ и неколико волонтера припремили су пакетиће за децу узраста од годину дана до осам година, који су им подељени од 23. до
25. децембра. ЈKП „Kомбрест”
је попуњавао садницама парк
у центру.

Немају сви исте
организационе и
материјалне
могућности
Иако је одлазећа година била
тешка и претешка за све, свакако да постоје они који су додатно оштећени овом ситуацијом.
То важи и за културу, а самим тим и за установе које се
овом облашћу баве у девет насељених места.

Буџет као прошле године
Једна од најпозванијих за сумирање стања у том погледу у
претходних дванаест месеци је
чланица Градског већа за културу Марија Јевић. Она је одмах по ступању на нову дужност, средином августа, обишла домове културе како би се
уверила у фактичко стање.
– Иа ко со лид но по зна јем
прилике у области коју покрива мој ресор, како у граду, тако
и у насељеним местима, ипак
сам желела да у директном
контакту са запосленима сазнам како се сналазе у овим
тескобним временима. Што се
новца тиче, домови културе
практично деценијама нису могли да обезбеде ни оно основно, а камоли да раде у пуном
капацитету, па се директори на
разне начине довијају не би ли
превазишли бројне проблеме.
Домови културе, по својој грађевинској концепцији, саграђени су за неко друго време,
које је далеко иза нас. Све околности које нас прате, од инфлације, преко бомбардовања,
учиниле су своје да за адекватно одржавање тих зграда и објеката није било шанси. Зграда
Дома културе у Качареву чак
није ни преживела и то је једино место у коме је стари Дом
културе у потпуности нестао.

Било je и реконструкција зграда, као недавно у Долову…
није линеарна, будући да немају сви исти број манифестација, програма и других активности, које су у директној вези
с просторним могућностима –
прича чланица Градског већа.
Када је реч о буџету, домови
културе биће финансирани с
више позиција, попут сталних
трошкова, текућих поправки и
одржавања, манифестација и
редовних програма, материјала, нематеријалне имовине, машина и опреме...
– Издвајања за културу у насељеним местима остаће на нивоу плана од прошле године,
пре него што нас је захватила
пандемија, што је врло задовољавајуће. Трудили смо се да
одржимо све знамените манифестације. Међутим, неке нису опстале – наглашава Марија Јевић.

Неке сцене чекају уређење
А када је реч о сагледавању ситуације у домовима појединачно, прича креће од Јабуке
– Ова установа је успевала
да одржи ниво рада, пре свега,
ослањајући се на позориштанце „Мали принц”, које окупља
велики број деце различитих
узраста. Има и других садржаја,

СВЕ ТЛИ ПРИ МЕ РИ
Чланица Градског већа за
област културе издвојила је
и специфична залагања у
појединим срединама.
– Похвално је то што ради
директор доловачког Дома
културе Мирослав Првуљ,
који се изузетно залаже за
очување културне баштине,
што су апострофирали и
представници републичког
Завода за заштиту споменика. Маријана Загорац из
Алтернатива јесте нађена, али
је тај губитак ненадокнадив.
Неки домови имају могућност
најма простора, па на име ренте уберу средства од којих могу да планирају неке програме, а неки немају баш ништа
по том основу. С друге стране,
расподела буџетских средстава

Јабуке веома је агилна, пре
свега када је реч о конкурисању за разне пројекте, на
основу чега је успевала и да
реконструише много тога у
објекту. Вреди истаћи и Невену Ђурић, која је практично сама у брестовачком Дому културе и апсолутно све
одрађује – од менаџерских
послова, преко урамљивања
слика, до фарбања гелендера – истиче Марија Јевић.
попут оних у садејству с локалним представницима македонске националне мањине
или инклузивних програма с
Домом за ЛОМР „Срце у јабуци”. Овај дом има лепу салу и
прилично добре услове за рад.
Међутим, ту недостаје летња
сцена, која ће бити један од

приоритета у наредном периоду. Иако смо сведоци тешке
године за нама, овај дом је
ипак успео да замени столарију и уреди фасаду зграде –
каже чланица Већа.
Глогоњски дом, који је углавном фокусиран на активности
фолклорне секције, такође има
проблем с летњом сценом.
– Бетонске плоче на којима
она почива урушавају се под
притиском подземних и надземних вода. И саме зграде Дома, и нова и стара, неким делом тону у земљу. Како не постоји пројекат кишне канализације, директор је тражио извођење пројектно-техничке документације за то двориште.
Нисам сигурна колико је то реално очекивати у наредној години, али ће бити обухваћено
дугорочним планом приоритета. Када је у питању Качарево,
највише ми је жао због тога
што је прекинута нит одржавања фестивала „Жаока”, нарочито када је реч о дечјем делу, јер је то јединствена прилика да најмлађи стекну овакву врсту неформалног образовања и да искажу своје потенцијале кроз хумор, сатиру
и карикатуру. Ипак, мислим
да ће то већ наредне године
бити настављено. Иако тамошњи Дом културе практично
нема своју зграду, постоји веома употребљив Дом омладине,
а уз неке корекције био би прикладан и за зимске и летње
програме – говори Јевићева.

Културни троуглови
Ново Село, Долово и Старчево
имају идентични такозвани совјетски тип зграде Дома културе, грађене после Другог светског рата.
– По мени су прегломазне и
претенциозне за ово време. Додуше, у Новом Селу су све те
просторије пуне, а њихова установа је прави нуклеус окупљања младих. По свему судећи, у
градском буџету биће испланирана средства за реконструкцију њихове велике сале, чија
је вредност око седамнаест милиона. Иначе, они су познати
по успесима фолклорне секције и музичког ансамбла, као и

по коришћењу прекограничне
сарадње, пре свега с Румунијом, када су добијали новац за
реализацију многих пројеката.
Вреди истаћи и њихову спомен-собу у којој баштине културно наслеђе, а то је и оно чиме се у последње време интензивно баве и Доловци. У том
месту такође вреди истаћи сарадњу с припадницима румунске мањине. А када је реч о
одржавању зграде, недавно је
адаптирана фасада објекта, уз
уређење унутрашњости Дома и
спо ља шњег де ла про сто ра.
Старчевци су, поред проблема
с наплатом закупа, ове године
имали неколико програма, попут „Дана књиге” и неколико
изложби, а нешто што је највредније издвојити јесте отварање музеја, то јест едукативне поставке „Старчево кроз време”. Они имају велику муку с
кровном конструкцијом, за шта
је веома тешко затворити ону
другу конструкцију – финансијску, јер се ради о огромној
инвестицији, вредној око 21
милион динара – истиче чланица Градског већа.
У Омољици, Брестовцу и Иванову највише је у фокусу уметничка фотографија...
– Ова три места чине троугао фото-аматеризма каквог тешко да негде има. И, што је
најбитније, успевају да га одрже упркос свему. Тако су Ивановчани и Брестовчани поново приредили неколико изложби, а Омољчани сачували полувековну традицију фестивала „Жисел”. У том месту су урађени кров и фасада, а било је
реновирања и у два поменута
села. Морам да напоменем да
и тамошњи, као и сви други
домови, мање или више тесно
сарађују са удружењима, пре
свега онима која окупљају жене – наводи Марија Јевић.
Она на крају истиче како је
Панчево једино место у Србији у коме домови културе у насељеним местима функционишу на овај начин, као и да ће
Град као императив имати одрживост ове институције, која
је од великог значаја за младе,
аматеризам и квалитетно слободно време мештана.

ОНЛАЈН АКТИВНОСТИ ГЛОГОЊСКОГ „ИНФИНИТУМА”

Писма Деда Мразу и коледарске песме
Од почетка пандемије све активности у
Културном центру „Инфинитум” одвијају
се онлајн, a jедна од последњих је конкурс новинскe куће „Либертатеа” под називом „Писмо за Деда Мраза”, када су
деца изражавала новогодишње жеље. Међу награђенима су и вредни ученици румунског језика из „Инфинитума”, који су
на тај начин, према речима менторке Родике Марјану, применили оно што су радили на часовима.
Млади Глогоњци учествовали су у четвртак, 24. децембра, и на онлајн такмичењу „Народне коледарске песме” у организацији Заједнице Румуна из Вршца. Том
приликом су се представили певањем коледарских песама и рецитовањем поезије

у духу Божића и, поред нових речи, усвајали су и знање о традицији празника.
Подсећања ради, деца из поменутог села која уче румунски језик учествовала су
на онлајн такмичењу „Откриј свет” румунског града Јашија, затим на приказивању садржаја песама Михаја Еминескуа
посредством цртежа за школу румунског
језика из Атине, као и на надметању „Пријатељи на раздаљини” у Румунији.
И учење румунског се одвијало електронским путем.
Културни центар „Инфинитум” своје активности остварује захваљујући пројектима које финансирају Град Панчево, Национални савет румунске националне мањине
и Министарство за дијаспору из Букурешта.

И Николина и Никола
научили божићне стихове

Банатско Ново Село: Месна
зајeдница поделила је пакетиће деци из припремно-предшколске групе и првог разреда. Мали састав оркестра Дома културе 24. децембра је објавио мини онлајн концерт румунске музике и тако пожелео
срећан Божић и Нову годину
румунском живљу у Новом Селу, а исто ће урадити и 6. јануара, само са српским мелодијама и кореографијама, којима ће честитати поменуте празнике и српском живљу.
Долово: Месна заједница је
поделила педесет шест пакетића малишанима из забавишта. Окићена је велика јелка
у центру села.

заједница је поделила пакетиће
свој деци из села старости до
петнаест година.
Јабука: Месна заједница је,
уз помоћ пријатеља, обезбедила новогодишње пакетиће,
које су васпитачице поделиле деци у обданишту и забавишту. Постављена је ризла
на путу од Улице ЈНА до Тамишке улице, као и од Тамишке до насипа.
Качарево: Свечана седница
месног савета одржана је у
четвртак, 24. децембра. Месна заједница ће у уторак, 29.
децембра, поделити новогодишње пакетиће социјално
угроженој деци. Зоран Марковић је на последњој градској скупштини поново именован за вршиоца дужности
директора комуналног предузећа, коју ће обављати у наредних годину дана.
Омољица: Месна заједница
је поделила 550 пакетића деци од две до осам година. Никола Ђукановић је на последњој градској скупштини поново именован за вршиоца
ду жно сти ди рек то ра До ма
културе, коју ће обављати у
наредних годину дана.
Старчево: Претходних дана
су Деда Мразеви волонтери

Глогоњ: Дом културе је променио подне облоге у ходнику и кухињи у старој згради,
а уместо ламината стављена
је керамика. Месна заједница ће 28. и 29. децембра дели ти па ке ти ће де ци пред школског узраста.
Иваново: Поводом божићних
и новогодишњих празника, уз
поштовање свих мера, Месна

свој деци рођеној између 2014.
и 2017. године донели новогодишње пакетиће на кућни
праг. Милан Бачујков и Дарко Је шић су на по след њој
градској скупштини поново
именовани за вршиоце дужно сти ди рек то ра ЈКП-а
„Старчевац” и Дома културе.

МУЗИЧКА ШКОЛА ОТВАРА
ИСТУРЕНА ОДЕЉЕЊА

Након Новог Села
следи Омољица?

Одсек за виолину и професор Адриjан Ћебзан
Како би се изашло у сусрет
деци из Новог Села и околине, Музичка школа „Јован
Бандур” успела је средином
августа да омогући отварање
истуреног одељења у тамошњој Основној школи „Жарко Зрењанин”. Интересовање
је било солидно: двадесет петоро ученика уписало се у четири понуђена одсека – гитара, хармоника, виолина и
тамбура.
Директор поменуте музичке школе, Михајло Јовић, не
крије задовољство зато што
је малишанима из поменутог
места на овај начин умногоме олакшано школовање.
– Избор је пао на Ново Село, јер је стратешки добро позиционирано, а притом тамо
има мо мно го ака дем ских

музичара, од којих су неки и
наши професори. Видим да
су деца веома посвећена, да
добро напредују и стога очекујем да ће добар део њих да
упише средњу музичку школу, а колико чујем, следеће
године имаћемо и више кандидата – истиче Јовић.
Он додаје да постоји интересовање и за отварање одељења у Омољици, која се такође налази на раскрсници
више насеља, па ће ускоро
кренути у израду елабората и
свега што је неопходно.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ИЗЛОЖБА У МУЗЕЈУ

И ПОЈЕДИНИ ЕСТРАДНИ РАДНИЦИ ДОБИЛИ 90.000 ДИНАРА ПОМОЋИ

Црногорци у Банату
1945–2020.

МИЛИОНЕРИ И СИРОМАШНИ ГЛУМЦИ
У ИСТОМ КОШУ

У Народном музеју Панчево у
суботу, 26. децембра, у 19 сати, биће отворена изложба „Црногорци у Банату 1945–2020”
аутора вишег кустоса – историчара Срђана Божовића и кустоса етнолога Александре Јаковљевић. Посетиоци ће бити
у прилици да виде десетине
експоната везаних за Црногорце у Банату (предмети из покућства, свечане ношње, старе
фо то гра фи је, гу сле, оруж је,
уметничка дела итд.).
Поред изложбе, приређен је
и стручни каталог, а музејски
фотограф Радован Ђерић снимио је и документарни филм
са истом тематиком. Изложба
ће трајати до 15. јануара.
Изложба, филм и каталог резултат су научноистраживачког
пројекта кустоског тима Народног музеја Панчево, који је финансирало Министарство за

културу и информисање Републике Србије.
Број посетилаца је ограничен,
а сви морају да носе заштитне
маске и да одржавају прописано међусобно растојање.

КРАТКА ПРИЧА НА СЛОБОДНУ ТЕМУ

Заврти точак
Ротари-клуб „Ниш – Медијана” расписао је конкурс за кратку причу на слободну тему „Заврти точак 4”.
На конкурс се могу послати
необјављене приче дужине од
три до пет А4 страница на српском језику. Текст у електронској форми (фонт Arial, величи на сло ва 12) с на сло вом
приче, именом и презименом

аутора, кратком биографијом
и контакт-подацима треба послати на имејл адресу: zavrtitocak4@gmail.com. Аутор може послати само једну причу,
а најбоље приче биће објављене у збир ци под на зи вом
„Заврти точак 4”. Аутори објављених радова добиће по један примерак наведене књиге. Резултати ће бити објављени на сајту Ротари-клуба „Ниш
– Медијана” 1. марта 2021.
године.
Крајњи рок за слање радова
је 20. јануар.

избор

МОЈ
МОЈ
Света књига вукодлака

Страну припремила

Мирјана
Марић

који на име ауторских права
добијају милионе, чак и ако сада не раде. Помоћ не може бити унисона, она увек мора зависити од имовног стања примаоца. Коначно, мора зависити и од тога какву културну политику држава води и има ли
је уопште. Није сваки звук музика, нити је свако пренемагање глума – истакао је Пајтић у
изјави за дневни лист „Данас”.
Политички аналитичар Бобан Стојановић има блажи став
и каже да не види проблем у
исплати 90.000 динара поједи ним пе ва чи ма, „уко ли ко
умет ни ци пла ћа ју по ре зе и
доприносе”.
– Сви грађани који су запослени или су предузетници добили су ту помоћ. Чак и они
чији су послодавци имали по
неколико пута већи промет и
који зарађују много више него
током пандемије. Ако се мере
од но се на све гра ђа не ко ји

ТРА ЖЕ ЈОШ НОВ ЦА

Милан Булатовић,
дипломирани мастер
ликовни уметник – сликар
СЕРИЈА: Током ове године
одгледао сам, чак и бинџовао
неколико домаћих и страних
серија, али бих се ипак осврнуо на крај прошле године и
тада актуелну серију „Чернобиљ”, која је на мене оставила снажан утисак. Она нам
кроз причу о нуклеарној катастрофи 1986. године у Украјини (СССР) говори о судбинама обичних људи, хероја
који су спречили катастрофалне последице какве је овај
догађај потенцијално могао
да нанесе читавом континенту, као и о некомпетентном и
немарном руководству постављеном по политичкој основи, због кога је дошло до овог
немилог догађаја.
КЊИГА: Нешто источније, почетком 21. века у главном граду Русије одвија се радња романа „Света књига вукодлака” Виктора Пељевина. Главна јунакиња А. Хули, на први
поглед веома млада сексуална радница, а у ствари паранормално биће старо преко
две хиљаде година, претвара
се у лисицу, која репом хипнотише партнера стварајући
му илузију односа. Кроз њене
клијенте, портфолио менаџере, друга сродна бића (вукодлаке) из војнобезбедносних
служби и писма јунакиње њеним сестрама расутим по светским метрополама аутор опису је и на ци ни чан на чин

Средином месеца по 90.000 динара добили су Иван Гавриловић, Снежана Бабић Снеки,
Марко Булат, Беки Бекић, Јелена Броћић и многи други.
Помоћ су добили музичари
и певачи који су у статусу самосталног уметника, нису у
пензији, већ су активни, и којима још увек тече радни стаж.
Овај податак је изазвао револт у широј јавности, а најчешћи коментари који су се могли чути јесу да они ионако зарађују много више суме од оних
које просечан грађанин Србије
месечно заради, те да је овај
потез државе шамар у лице
свима нама.
Пи сац Мар ко Ви дој ко вић
оцењује за „Данас” да се естрада нашла на великим мукама,
јер је ова помоћ, иако добродошла, скромна у односу на
оно на шта су навикли током
новогодишњих празника.
– Уместо озбиљних баханалија, 90.000 динара биће довољно једва за петицу белог,
две флаше вискија и свега један сат проституционих услуга. Кад прођу празници, реално је очекивати повећану стопу самоубистава међу овим цењеним уметницима. Пандемија не бира жртве – ироничан је
Видојковић.
Бојан Пајтић, универзитетски професор и бивши председник ДС-а, заложио се за
селективни приступ јер, сматра, суштина помоћи је да стигне они ма ко ји ма је за и ста
потребна.
– Не могу се стављати у исти
кош милионери и сиромашни
глумци, оперски певачи или
други уметници који нису запослени на неодређено време,
а немају од чега да живе. Њихов положај није исти као положај оних естрадних уметника

критикује постсовјетско друштво и политички систем.
ФИЛМ: Пре нешто више од
недељу дана једне вечери моја девојка Сања Момчиловић
и ја насумице смо одабрали
и одгледали филм „Двадесет
пети сат” Спајка Лија, причу
о последњем дану на слободи човека који одлази на издржавање дугогодишње затворске казне. Следеће вечери поново смо насумице одабрали „Седам живота” Габријелеа Мучина. Вил Смит тумачи улогу главног лика, човека одговорног за трагичан
догађај због ког покушава да
се искупи помажући људима
за које верује да заслужују
другу шансу у животу. Поред тога што на неки начин
ова два филма говоре о последњем дану или данима
главних јунака, улоге њихових најбољих пријатеља и девојке тумаче исти глумци:
Бари Пепер и Росарио Досон. Ова коинциденција учинила је да ћу ова два филма
сигурно упамтити у пару, што
бих издвојио као специфичан догађај, па сам сматрао
да завређује помињање.

Финансијску помоћ од државе добили су извођачи
који уживају статус самосталних уметника, на молбу
Самосталног
синдиката
естрадних уметника Србије
(СЕМУС), који је од Министарства финансија затражио новчану помоћ за своје
чланове – потврдио је председник тог синдиката Драгиша Голубовић. Накнада је
била наменска због короне,
три пута по 30.000 динара
месечно, укупно 90.000
на њихове текуће рачуне,

с тим што је све исплаћено
одједном.
– Ми смо у име Синдиката упутили захтев Министарству финансија да одобри
додатна средства и за самосталне раднике у области
културе, за музичаре и певаче који нису у статусу самосталног уметника, који живе
искључиво од свог посла и
по том основу су пријављени
код пензионог фонда и плаћају сами себи доприносе.
Надамо се да ће и то одобрити – навео је Голубовић.

плаћају доприносе, не видим
зашто ни уметници или „уметници” не би добили исто. Једнакост у правима и обавезама
је основа демократског друштва и не би требало да нас занима ко се чиме бави, да ли
нам се свиђа или не. И да ли је
раније зарађивао милионе или

Нејасно је да ли народни певачи пријављују све приходе,
плаћају ли порез у Србији и у
којој мери.
Чињеница је и да не зарађују сви подједнако, те да се неки од њих хвале баснословним хонорарима и луксузним
животом.

ПРИ ЈА ВИ ТЕ СЕ ЗА УПЛА ТУ ДО ПРИ НО СА
Градоначелник Панчева расписао је јавни позив за
наше суграђане са статусом
лица која самостално обављају уметничку или другу
делатност у области културе
да се пријаве ради остваривања права на уплату доприноса
за
пензијско,
инвалидско и здравствено
осигурање за 2021. годину.
Услове које морате да
испуњавате да бисте стекли
не, или их сада зарађује – оцењује Стојановић.
Према његовим речима, то
што Влада и Пореска управа
нису у стању да направе мере
које не би биле исте за све и
које би биле праведније – то је
други проблем.
– Али ако је помоћ намењена свима који плаћају порезе и
доприносе (без обзира на формални статус), онда то треба
да добије и касир, универзитетски професор, ауто-лимар
и естрадни певач, и не би на
основу професије требало да
дискутујемо о томе. Више је
била неопходна дискусија о
усмеравању и праведнијим мерама, али је одавно касно за то
– закључује Стојановић.

право на уплату доприноса
и списак документације коју
је неопходно предати заједно с пријавом можете погледати
на
сајту
Града
www.pancevo.rs.
Пријаве се достављају
Градском услужном центру,
закључно с 31. децембром.
Додатне информације могу се
добити на телефон 013/308906 или путем имејла nevenka.kljajic@pancevo.rs. Д. К.
Баш у дану када је објављено да су поједини естрадни
уметници добили помоћ од државе Мирослав Илић је изјавио да је он скроман и да му је
3.000 евра месечно „сасвим довољно да преживи”.
На ту изјаву је реаговала супруга Радише Трајковића Ђанија, Слађана, која је, како наводе медији, прснула у смех и
рекла: „Једино ако се греје на
’смедеревац’, мени то није довољно ни за рачуне”.
Такве изјаве сигурно не доприносе да се народ који једва
саставља крај с крајем солидарише са естрадним уметницима и има разумевање за њихове
егзистенцијалне проблеме, пише
дневни лист „Данас”.

НАГРАДА „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

За оригинално ауторско дело
На свечаности поводом обележавања Дана библиотекара
Србије, 14. децембра, Библиотекарско друштво Србије доделило је угледну награду „Стојан Новаковић” др Жарку Војновићу за књигу „Српске манастирске библиотеке до краја XVIII века”, у издању Градске библиотеке Панчево 2019.
године.
Награда се додељује за објављено оригинално ауторско дело на српском језику из области библиотечко-информационе делатности и ово је трећи
пут да је награђен аутор чију
књигу је објавила панчевачка
библиотека.
Др Жарко Војновић је начелник Одељења за библиографију Народне библиотеке
Србије, а од 2000. до 2011.
био је за по слен у Град ској
библи о те ци Пан че во као

руководилац Позајмног одељења за одрасле и Завичајног
одељења. Носилац је награде
„Најбољи библиотекар у јавним би бли о те ка ма Ср би је”
(2009), као и Плакете „Читалишта”, часописа ГБП (2019)
за оригинално дело на српском језику које представља
изузетан допринос проучавању историје библиотекарства.
Био је члан редакције „Панчевачког читалишта” приликом његовог оснивања 2002.
године и до данас је остао активни сарадник часописа и један од рецензената.
Панчевачка библиотека је,
пре ове, објавила још две његове књиге: „Рађање словесног
града: каталог старих књига
Градске библиотеке Панчево”
(2009) и „Из Спарте светлост
то јест Живот и подвизи Каменка и Павла браће Јовановића;

уједно и библиографија издања” (2010).
Награђеној студији, насталој
на основу његове докторске дисертације, претходила је књига „Кућа на камену: Војловица
и њене књиге” (2015) посвећена

манастиру Војловица и његовој библиотеци.
Монографија „Српске манастирске библиотеке до краја
XVIII века” Жарка Војновића
представља прву домаћу књигу
у целини посвећену манастирским библиотекама, као и прву
домаћу књигу која тој теми приступа из угла историје библиотека и теорије библиотекарства.
Војновић је за неколико деценија унапред померио границе
нашег досадашњег разумевања
основа на којима почива модерно српско библиотекарство.
Осим тога, ова монографија је
коначно „наслонила” српске библиотеке на њихове манастирске корене, што су много раније од Срба урадили Руси, Енглези, Немци и Французи –
истичући националну самосвојност и вишевековну библиотекарску традицију.
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Петак, 25. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВЦИ ПРОГРАМЕРИ И ВЕБ-ДИЗАЈНЕРИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ДИГИТАЛНИ ЧАРОБЊАЦИ
Иза онога што ми данас завршавамо
у два-три клика стоје сати нечијег рада… Често и не размишљамо превише о томе, али ако само застанете и
помислите: oво је неком сасвим обичном човеку пало на памет, онда вам
се отме: „Вау!”

На врху света
Ленка Живковић (23) завршава веб-програмирање на Високој ICT школи у Београду. Почела је да програмира са седамнаест година.
– Технологија напредује сваког дана, никада не можете да научите баш
све о једном програмском језику или
фрејмворку на пример. Увек постоји
могућност за напредовање и надограђивање знања – прича Ленка.

Без ове две науке суштински не постоји, с њима се одлично надопуњује
– објашњава.
Он тренутно ради симулације израде радиографске слике X-зрацима,
припремa дипломски рад и одржава
један сервер за две андроид апликације које израђује у оквиру једног
стартап пројекта.
– У програмирању ми се свиђа то
што није потребно знати све, увек,
стално, већ је довољно држати основна знања у глави, а једном кад прођеш кроз неки изазов увек га можеш
касније погледати и брзо се преслишати. Већ имам довољно искуства да
знам да муке и стрес које доживљавам у одређеном тренутку заправо
значе искуство и добит у знању и вештинама које ћу искористити
касније – закључује Стефан.

Темељно планирање
Милан Јарић (42) програмер је
са скоро двадесет година искуства. Још као основац добио је
свој први компјутер, на ком је у
почетку играо игрице. Када је
био у седмом разреду, у госте
му је дошао рођак који је спремао семинарски рад из програмирања. Са собом је донео књигу „Основе програмирања у ’Турбо Паскалу’”, коју му је касније
оставио. Тог тренутка се родила љубав према програмирању.
– Прво сам научио „Турбо
Паскал”. У почетку је то био само хоби на који сам трошио доста времена. Тада није било интернета, па су једини извор информација били књига и
упутство на енглеском коЛенка Живковић је је долазило уз инсталацију програмског језика.
Ба ви се из ра дом сај то ва, као и Измишљао сам шта ћу да наапликација за мобилне телефоне и правим – то су биле апликације
рачунаре.
као што су телефонски именик
– Као и све, ово занимање има своје и слично, а онда и неке просте
мане. Уме да буде напорно и обесхра- аркадне игрице. Први хонорар
брујуће, али када пронађете нов, бо- сам зарадио са двадесетак гољи начин да нешто урадите и проши- дина, а тада сам већ студирао
рите знање, осећате се као да сте на на Вишој електротехничкој шковрху света – објашњава.
ли у Београду. Израдио сам јеС обзиром на то да доста времена дан уметнички веб-портал, а хопроводи за рачунаром, Ленка се тру- норар је био слика која краси
ди да у дневну рутину убаци и физич- мој зид у кући – прича Милан.
ке актвности.
Да бисте успешно направили
– У овом послу се највише учи на неку апликацију, потребно је
грешкама и, што више радите, то ћете прво да се упознате с проблесве брже и боље одрадити следећи про- мом који апликација треба да
јекат. Развој игрица је нешто што ме реши, а потом и с програмским
јако интересује, већ имам пар напра- језиком, уколико га већ нисте
вљених игрица, које сам радила као упознали. Тако програмирање
своје споредне пројекте. Волела бих финансијског софтвера изискуда проширим то знање – закључује.
је познавање рачуноводства у
извесној мери. Програмер не
Упорност у раду
мора бити експерт, али мора
Стефан Ђорђевић (22) студира фи- разумети проблем који решава.
– Сходно трендовима, и ја сам се
зичку електронику, биомедицински и
еколошки инжењеринг на Електро- прилагођавао и учио нове програмтех нич ком фа кул те ту. Ра ди као ске језике како бих могао да конкуaндроид и бекенд програмер у ком- ришем на више огласа за посао када
је то било потребно – објашњава.
панији „Tedy Loyalty”.
Каже да су темељно планирање и
– Као и већина мојих другара, одмалена сам волео да играм видео- стриктно радно време кључни за ба-игрице и желео да их и сам правим, лансирани живот. Ако паушално, одали је то била чисто дечја маштарија, ока, процени колико ће му времена
док ми професорка из ОШ „Свети Са- бити потребно за неки посао, само
ва” Милена Михаиловић није предло- пар недеља касније програмер ће можила да похађам додатне часове из рати нон-стоп да седи за рачунаром
како би испоштовао рок.
програмирања – прича Стефан.
– Често се доста времена потроши
Од осмог разреда је почео да слуша програмирање у Центру за тален- и на састанке на које колеге долазе
те „Михајло Пупин”, где је начинио неспремне, појаве се тек да би било
прве кораке ка прављењу видео-игри- евидентирано њихово учешће. Такви
разговори су бачено време: ем дуго
ца и апликација, база података…
– Програмирање представља про- трају, ем се не уради ништа... Замислидужену руку математике и физике. те колико времена треба потрошити

Стефан Ђорђевић

од куће, и време рада је често
флексибилно – каже он.
Али непрестано седење које
изискује ово занимање може
направити проблем.
– Од малих ногу сам се увек
бавио спортом, па сам углавном тако решавао проблем
седења, али некад једноставно немате времена за друге
активности. Саветујем свима
који то могу да одреде себи
радно време и после тога угасе нотификације, не одговарају на мејлове и слично, и
своје слободно време искористе искључиво за себе. То је
добитна ситуација, јер ће следећег дана на послу бити продуктивнији – закључује он.

Добро разрађен концепт
Данијел Гајан (42) стекао је
звање инжењера на Факултету организационих наука, а
Милан Јарић веб-дизајном се професионално бави већ две деценије. Суда би се десет неспремних учесника власник је мале фирме која израђује
договорило око заједничког плана ак- шаблоне за лако креирање интернет
тивности – објашњава Милан, који сајтова.
тренутно ради на изради платформе
– Не сећам се када је тачно интерза управљање групним трансферима нет стигао у Панчево, али од тренутпутника.
ка када сам се први пут „закачио” за
мрежу, фасцинирала ме је чињеница
Константно учење
да можеш креирати нешто и показаНикола Павлов (21) студира инфор- ти то целом свету. Касније је веб-димационе системе на Високој школи зајн постао моја професија и део сваелектротехнике и рачунарства стру- кодневице, али су ми веома драге
ковних студија Београд. Ради као успомене на прве кораке у истражи„JavaScript” програмер у компанији вању потпуно нове технологије – прича Данијел.
„Hooloovoo”.
Сматра да се веб-дизајн налази на
раскрсници технологије и креативног
израза – и то је оно што га привлачи
код овог занимања.
– Да не буде забуне, веб-дизајн није уметност, то је пре свега вештина
да се садржај сајта прикаже на атрактиван начин, али тако да се порука и
садржај јасно и недвосмислено пренесу посетиоцу – каже он.
Прича нам да је тржиште програма за веб-дизајн врло турбулентно и
да се често појављују нова решења
која доносе нове могућности, али да
је давно научио да основни алат представљају оловка и папир. Тек када се
концепт добро разради на папиру,
прелази се на екран.
– Задужен сам за дизајн у фирми
која производи шаблоне односно теме за „WordPress”, једну од тренутно
најјачих платформи за креирање веб-сајтова. Пошто креирамо решења која морају да задовоље кориснике с
различитим потребама, а не једног
Никола Павлов крајњег корисника, главни изазов мог
посла је израдити дизајн који ће „истр– Са интернетом сам се први пут пети” све могуће начине на које крајсусрео преко модема и дајал-ап ко- њи корисник може да подеси свој
некције, када сам почео да играм веб-сајт – објашњава.
Дуготрајно седење испред рачунаигрице с више учесника. Већ тада
сам размишљао о својим идејама за ра има своју цену, те да би довео свој
игрице, а интернет ми је дао могућ- ум и тело у равнотежу, слободно врености да истражујем све и свашта. И ме проводи с породицом у природи,
тако сам једног дана на „Гуглу” једно- далеко од екрана.
ставно укуцао „како направити
игрицу”. Појавила ми се гомила информација, која се углавном сводила на то да морам да
научим да програмирам. Тада
сам укуцао „шта је то програмирање” и појавили су ми се
свакакви програмски језици и
пуно тога што нисам разумео.
Изабрао сам језик „C#” јер су
на интернету говорили да је он
добар за прављење игрица. Први програм који сам икада направио нудио је да корисник
унесе своје име, а програм га је
исписивао на екрану… – прича
Никола.
Ово занимање га је привукло
јер га је сматрао уметношћу.
Било му је занимљиво то што
без иједног динара улагања можеш да направиш цео један свет,
Данијел Гајан
само ако имаш рачунар.
– Поносан сам на све што смо моје
– Мораш стално да учиш због константног напредовања технологија, колеге и ја изградили у фирми у коали је цела програмерска заједница јој сам сувласник, јер смо успели да,
веома гостопримљива – готово све од радећи посао који волимо, обезбедисадржаја за учење програмирања мо- мо добру зараду за нас и наше запоже се наћи бесплатно и већина по- слене, али, што је још важније, да
знатих програмера и ментора ће по- остваримо добру равнотежу између
моћи ако их питате. Такође је супер посла и приватног живота – закључује
што вас за посао не везује локација, Данијел.
Мирјана Марић
јер већи део посла може да се одради

„Четири
стране срца”
Франсоаз Саган

Тешка саобраћајна несрећа умало
је коштала живота Лудовика Кресона. Али је преживео, и не само
то: након неког времена потпуно
се опоравио. На велику жалост његове младе супруге Мари-Лор, којој се допала улога богате удовице.
Два читаоца који до 30. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Колико страна има ваше
срце?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Аника” Норе
Робертс

Три пара. Древна мистерија. Моћ
безвремене љубави. Након успешне потраге за звездама у Грчкој
шесторка која је ујединила моћи
сада је у Италији. Док улози у опасној игри постају све већи, прелепа Аника и храбри Сојер пронаћи
ће још нешто.
Два читаоца који до 30. децембра,
у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Да ли постоји безвремена љубав?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
У прошлом броју смо вас питали
колико вас деца слушају. Књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:
„Слушају они, али чују само оно
што њима одговара.” 062/1784...
„У нашој породици углавном ја
слушам, а деца командују. И не
само деца него и жена и ташта и
таст. Али моја је увек последња!
Кад загрмим: ’Разумем и није ми
тешко’, и комшије чују!” 060/0298...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање шта за вас представљају мостови:
„Не питајте ме ништа. Знате ли
ви колико кошта уградња зубног моста?! Е, ја однедавно знам и зато
боље да променимо тему.” 064/6141...
„Мостови су оно што нам треба
сваки пут кад између нас и оних
које волимо потече река неспоразума, љутње или неразумевања.”
064/7066...
Д. К.
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НАШ ГОСТ: МИРЈАНА УЗЕЛАЦ, ДИПЛОМИРАНА ПРАВНИЦА И СПИСАТЕЉИЦА

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: НУШИЋЕВА

У ИШЧЕКИВАЊУ БЛЕСКА

Ватрени родољуб
Нушићева улица се простире од Жарка Зрењанина до
Максима Горког и припада
територији Месне заједнице
Центар. Први пут се спомиње 1855. године под називом Улица лабудова, да би
касније добила мање поетски назив – Кобасичарска.
Од 1891. носи име по Емерику, краљу Угарске и Хрватске између 1196. и 1204.
Од 1921. до 1946. била је Немачка, а после тога до данашњих да на но си са да шње
име.
Комедиограф, приповедач,
романописац, новинар и дипломата Бранислав Нушић
рођен је у Београду 20. октобра 1864. године у цинцарској породици као Алкибијад
Нуша. Детињство је провео у
Смедереву, где је завршио
основну школу и прве две године гимназије. Матурирао је
у Београду, започео студије
права у Грацу и дипломирао
на београдској Великој школи. Поставши пунолетан, званично је променио име у Бранислав Нушић.

Мирјана Узелац
Мирјана Узелац (58) по занимању је дипломирана правница. Први роман „Ко су ти Надрљански?”, у оквиру Издавачке куће „Арте” из Београда, објавила је 2012. године и он је
био проглашен за најбољи дебитантски роман. Други роман
„Жижи” издала је кућа „Порталибрис” 2017. и био је најбољи роман на конкурсу „Врата
књиге”. Објављене су јој кратке приче „Приче о шљиви” (Дом
културе Пирот, 2014) и „Стојане, пусти воду” у збирци прича
о Зви жду и Хо мо љу 2018.
годинe под називом „Чувари
златног руна II”. Недавно је објавила књигу „Џокеров усуд”,
која је промовисана почетком
новембра у Панчеву.
ПАНЧЕВАЦ: Завршили сте право и тиме се бавите читавог
живота. Како је текао ваш професионални пут?
МИРЈАНА УЗЕЛАЦ: Након
Гимназије право није било мој
први избор. Моја најбоља пријатељица Рада Ђурков Коцољевац, с којом сам почела да се
„дружим” у породилишту давне 1962. године (ја сам рођена
26, а Раца 28. јуна), и ја, желеле смо да упишемо клиничку
психологију, али пошто нисмо
успеле, отишле смо заједно на
права. И то нам је касније обележило читав живот, приватно
и професионално. Удале смо се
за колеге, момке из Мошине
улице 1-а и 1-б. Данас ми много недостају и она и Боба. Када
оду драги људи, оставе део себе у вама, али добар део вас
понесу са собом. Као правник
сам поприлично тога прошла.
Најпре приправништво у Општинском суду у Панчеву, а онда мало просвета, па привреда,
управа и последњих осамнаест
година сам стручни сарадник
за радне односе у Савезу самосталних синдикату града Панчева. Надам се да ми је ово последња станица пре пензије.
l Почели сте да пишете тек
пре десетак година, али сте током тог „кратког” периода написали већ три романа. Када
сте уопште спознали да имате
таленат за писање и да ли вас
је неко посебно охрабрио да
почнете да објављујете свој рад?
– У сваком од нас постоје
слојеви којих можда нисмо свесни, који стрпљиво чекају да се
ствари рашчисте и да они дођу
на ред, или их пак свесно гушимо јер немамо довољно смелости да их тек тако извучемо
на површину. Док пишете, то
је само ваше, а када се отворите, када се књига објави, онда

сте као на ветрометини. Ви сте
нечија мајка, супруга, кћи, другарица, рекао би мој друг Дака, и онда помислите: шта сад?
Педесет година и сад ти је дунуо неки ветар с банатске стране и рашчистио ти видике. Борхес има једну дивну реченицу:
„Господе, нека на крају свог
живота не осрамотим свог анђела”. Надам се да ја свог нећу. А главни „кривац” за моје
истрчавање на терен писања је
моја ћерка Марина Узелац, која је у време док је студирала
филмску режију била оно... шта
мислиш како ти ово изгледа…
звучи... прочитај... додај... и тако ја седнем и кренем... и стигнем уз вратоломне кристијаније… довде. На читаоцима је
да просуде докле. Али није ми
жао што сам се упустила у овај
спуст. Падови заболе, али те и
натерају да наставиш ка циљу.
Макар био и последњи, ниси
одустао. Тај осећај вам нико не
може одузети. Дивна Марија
Достић ми је на промоцији „Џокеровог усуда” рекла најлепшу
ствар: „Мирјана Узелац као особа склона свим страховима и
бригама и Мирјана Узелац као
писац су две различите особе.
Ова која пише је као да сте је
извукли и изврнули наопачке”.
И то јесте суштина. Кроз писање се ослобађа невиђена енергија која вас на неки начин,
макар и кроз илузије, спасава
свег зла и лудила око вас. Оно
је ваше уточиште.
l Недавно сте објавили књигу „Џокеров усуд”, која је промовисана почетком новембра.
О чему се ради у овом роману
и шта вас је инспирисало да га
напишете?
– Била сам напросто згрожена и престрављена информацијама о несталим бебама. Та помисао да се неко може усудити
да зарад новца уђе у тај ланац
зла била је непојмљива. Какав
је то свет у коме људски живот,
људско тело, деца постају драгоцена роба? Куда ми то срљамо? Границу између добра и
зла смо толико истањили, злоупотребили, да је готово минорна. И онда сам напросто желела да читаоце ставим у позицију пороте. Читајте, вагајте,
пресудите. И поред тешке теме, покушала сам да роман
оплеменим добрим људима, ликовима којима је стало до других, деловима у којима се прожима хумор, јер није нам само
љубав потребна. Потребан нам
је смех да будемо срећни. Нема ничег лепшег од човека који вам прилази са осмехом на
лицу. Данас, у доба короне, у

свету који нас окружује то је
фатаморгана, или што би Балашевић рекао: догађај.
l Пре овог романа издали
сте две књиге: „Ко су ти Надрљан ски?” (2012) и „Жи жи”
(2017). Реците нам нешто о
овим романима.
– „Ко су ти Надрљански?”
назвала сам, у свом преводу,
роман у покушају. То је сатирични роман о страдању малог
човека, како то данас називамо. О лу зе ру. Не што по пут
„Мућки”. Оно када се смејеш
самом себи на здрав начин да
би сварио и преживео данашњицу. Била сам најопуштенија и некако најсрећнија док
сам писала тај роман, јер сам
се смејала и плакала, баш као
многи који су га читали, и то је
најлепши смисао свега. Када
други људи, вама познати и непознати, на исти начин проживе, док читају, оно што је у вама. И извуку оно најбоље. Срж.
Суштину. И ухвате се за то као
за сидро. Писање је зато лепо.
Када кренеш, не знаш где ћеш
завршити. Куда ће те понети
једра. Али надаш се да ћеш се
на крају ипак усидрити. „Жижи” је роман у коме је главни
лик девојчица која са својим
пријатељима и мечком Касандром креће да пронађе наду која је побегла из Пандорине кутије. Деца су та најчистија честица универзума и најчистији
део нас. Што га дуже задржите
у себи, то сте безбеднији. Писати за децу је највећи изазов.
Ту сте на најклизавијем терену. Децу, као ни оно дете у вама, не можете преварити.
l Објављивали сте и кратке
приче. Од када њих пишете?
– И оне су настале у мојим
животним „продужецима”, после педесете. Кратке приче су,
бар мени, најтежа форма. Тешко ми је да се уклопим у задату тему са ограничењима. Ја
сам некако тркач на дуге стазе,
иако се трудим да ми свако поглавље романа има тежину кратке приче. Треба имати ужасно
јаке темеље за писање кратких
прича. Оне не трпе површност.
l Колико времена изискује
писање романа и како се то постиже уз свакодневни посао?
– Када имате инспирацију и
када вам „иде”, онда вас све
тера да се у то унесете. Али наравно дођу периоди када се „закуцате”. Имате тон, али не и
слику. И обрнуто. „Надрљанске” сам писала око шест месеци, и „Жижи”, али „Џокеров
усуд” неколико година ако се
узме у обзир да сам га уз сугести је уред ни ка „Фрак ту ре”

Романа Симића и уреднице
„Порталибриса” Јоване Ристић,
у чијем издању је роман коначно угледао светлост дана,
баш брусила. Права је срећа
када имате људе који се на тај
начин посвете вашем рукопису. Како пишем уз свакодневни посао? Ухвати се време и
писање вас инфицира. Лепо је
ако у њему нађете смисао. Најважније је да тај жижак одржавате упаљеним. Не да тежите буктињама, ватромету, јер
лако се можете опећи. Зато ја
волим свој микросвет. И ако
се он допадне неком ко је подешен на исте фреквенције као
ја, то је супер.
l У ком делу процеса писања највише уживате и зашто?
– Највише у деловима који
су „смешни”. То ми је ужасно
потребно. Лоше ликове тешко
„варим”. Рвем се с њима. Они
трагични ме разбију, док добри... они су ми насушно потребни. Зато у сваком роману,
без обзира на жанр, а ја сам по
том питању врло проблематична, јер ми се у сваком роману
преплићу, имам ту потребу за
хумором. И зато волим људе
са смислом за хумор.
l Која тематика вас највише
занима и колико има реалних
елемената, а колико је фикција?
– Шта је реалност, а шта фикција, данас је, нажалост, ствар
хамлетовског питања бити или
не бити. Толико тога може бити покретач, окидач инспирације за роман. Све се може свести на реалност, али исто тако
се може побећи на неко друго
место. Ваља направити баланс.
Да не претегне ниједна страна. У писању ви држите можда
волан, али вожњу вам намећу
путеви којима возите.
l Да ли сте почели већ нешто ново да пишете?
– Никако да се макнем од
тог новог почетка. Покушавам
да напишем роман чија се радња дешава у Бококоторском заливу. Леп комад свог живота,
својих лета, провела сам у Прчању, малом месту надомак Котора. Имам осећај да сам му
бар у писању остала дужна.
l Какви су вам планови у
списатељској каријери?
– Тешко себе доживљавам као
списатељицу. Нарочито зато што
је данас то некако прекомотно.
Свашта се да углавити, подвести под појам списатељица, књижевница, писац... И зато је мој
отклон приличан. Не из сујете,
него из респекта према оним
великим. Шта даље? Нешто ће,
надам се, блеснути.
Мирјана Марић

Бранислав Нушић
У деветнаестој години написао је своју прву комедију
„Народни посланик”, која ће
због политичке неподобности бити постављена на сцену тринаест година касније.
Сличну судбину је имала и
његова друга комедија „Сумњиво лице”, која ће на извођење чекати више од три деценије. Као добровољац, учество вао је у срп ско-бу гар ском рату 1885, што је описао у збир ци „При по вет ке
једног каплара”.
Због сатиричне песме „Два
раба”, у којој је увредио краља Милана, осуђен је 1888.
на две године затвора у Пожаревцу, али је после годину
дана помилован. На робији је
писао приче касније окупљене у књигу „Листићи” и комедију „Протекција”.
Сле де ћих де сет го ди на
проводи у дипломатској служби у конзулатима у Османском царству, у Битољу, Скопљу, Солуну, Серезу и Приштини. Током службовања у
конзулату у Приштини био
је сведок страдања српског
становништва на Косову и
Метохији, што је описао у
својим конзулским писмима. Године 1900. постављен
је за секретара Министарства просвете. Убрзо након
тога постао је драматург Народног позоришта у Београду, а 1904. године именован
је за управника Српског на-

родног позоришта у Новом
Саду. Након годину дана преселио се у Београд, где се бавио новинарством. Писао је
и шаљиве фељтоне у „Политици” под својим именом,
али и под псеудонимом Бен
Акиба. Од 1912. боравио је у
Битољу као државни службеник, а 1913. године основао
је по зо ри ште у Ско пљу.
Повлачи се с војском кроз
Албанију током Првог светског рата и потом борави у
Ита ли ји, Швај цар ској и
Француској.
Након рата Нушић је постављен за првог управника
Умет нич ког од се ка Ми ни старства просвете. На тој позицији је остао до 1923. године, када је постао управник Народног позоришта у
Сарајеву, да би се 1927. године вратио у Београд. За
редовног члана Српске краљевске академије изабран је
1933. Аутор је првог уџбеника реторике код нас (1934),
а дао је и важан допринос
развоју српске фотографије.
Преминуо је 19. јануара 1938.
Тог дана фасада зграде београдског Народног позоришта била је увијена у црно
платно...
Петог октобра 1908. године у 11 сати цар Фрањо Јосиф издао је проглас о присаједињењу Босне и Херцеговине Аустроугарској, а већ
у пола пет по подне „Политика” је штампала ванредно
издање с текстом Јована Дучића на насловној страни:
„Београђани, Отаџбина је у
опасности!”
У шест се Бранислав Нушић, праћен барјактаром и
злослутним бубњањем добошара, упутио према Кнежевом споменику. Успут им се
придружило на стотине грађана. Кад су стигли, Позоришни трг већ је био пун. Писац се попео на постоље споменика кнезу Михаилу и одозго, испод развијене заставе, загрмео:
„Браћо, непријатељ је пред
вратима! Над нашим главама виси разбојнички мач! Аустрија се спрема да отме Босну и Херцеговину, а ми, Срби, нећемо, не можемо то да
допустимо!”
За сутра заказује нови збор
и такав скуп као што је био
митинг 6. октобра Београд у
сво јој исто ри ји све до 27.
мар та 1941. не ће ви де ти.
Овог пу та Ну шић ни је је дини говорник. Придружују
му се народни посланици,
професори, студенти... а народ скан ди ра: „У бој! На
Дрину! Рат Аустрији! Смрт
отимачима!”
По ред спо ме ни ка кне зу
Михаилу одмах је разапет
шатор где су се уписивали
добровољци. Први су се уписали Дучић, оснивач „Политике” Владислав Рибникар и
Ну шић. До за ла ска сун ца
пријавило се више од две хиљаде добровољаца за рат.
Краљ Петар тада је послао
у Петроград престолонаследника Ђорђа и Николу Пашића да моле руског цара за
помоћ. Цар их је примио чим
су стигли. Рекао им је како
му срце крвари због српске
несреће, али да „мора тако
бити са Босном”...
Р. П.

Нушићева
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ПРЕДНОВОГОДИШЊА АТМОСФЕРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

ДЕДА МРАЗ, УЗ ПОШТОВАЊЕ МЕРА, ПОНОВО ОБРАДОВАО ДЕЦУ
Пре него што закуца нова година у панчевачким насељеним местима већ годинама је
пракса да Деда Мраз дарује
малишане.
Иза тог догађаја су стајале
месне заједнице, које су, најчешће уз помоћ локалних предузетника, обезбеђивале пакетиће деци и делиле им уз пригодне програме.
Овог пу та, из по зна тих
разло га, из о ста ло је ве се ло
дружење на трговима, али Деда Мраз је, уз неизбежно поштовање мера, ипак стигао до
оних најмлађих. На њихово
одушевљење...
Ни пандемија коронавируса,
која тресе целу планету, није
омела неустрашивог белобрадог јунака из најлепших дечјих маштарија да упрегне своје вихорне ирвасе и директно
из далеке, снежне и ледене
Ла по ни је до је зди до сво јих
миљеника.
Упркос целој гунгули у вези
са епидемиолошком ситуацијом Деда Мраз је успео да одржи традицију и да, на радост
малишана, поново направи турнеју по панчевачким насељеним местима и обрадује их пакетићима. Наравно, уз поштовање свих прописаних мера...

Долазио и у куће...
Као и много година уназад, једно од првих места у која је Деда Мраз дојездио било је Старчево. Иако је, због свега наведеног, изостао новогодишњи
базар на тамошњем Тргу неолита, који је око Светог Николе одржаван заједно с традиционалном поделом пакетића
деци, организатори поменуте

Иваново

ЗДРА ВЉЕ – НАЈЛЕП ША ЖЕ ЉА
У најмањем панчевачком
селу, Иванову, подељени
су пакетићи свој деци до
осмог раз ре да основ не
школе, то јест до петнаест
година.
Они су показали велику
захвалност и скромност у
жељама, па су тако, рецимо,
пакетића донирали су локални дародавци, а бројни волонтери су помагали да све то и у
складу с прописаним епидеми о ло шким ме ра ма лак ше
стигне до кућа деце од три до
шест година. Цео посао обављен је у три дана, када се
Деда Мраз „уосмостручио” и

ученици петог разреда Маријана Пољак, Ивана Холер,
Властимир Мариловић, Невена Милешић и Младен
Дудуј пожелели само да им
Деда Мраз, у ова тешка времена, у новој години донесе
што више здравља за њихове најближе.
подељена у шест група, а додела је уприличена без дужег
задржавања.

И новосељанска Месна заједница је већ пету годину заредом, у складу са својим могућностима, обезбедила пакетиће за дечицу из вртића и првог разреда ОШ „Жарко Зрењанин”. Уз поштовање свих
епидемиолошких препорука и
мера, Деда Мраз им је лично
однео дарове.

Измамио сијасет дечјих
осмеха...
Омољчани су решили да обрадују децу рођену од 2012. до
2018. го ди не. Због по зна те

ситуације није организован никакав музичко-сценски наступ,
по чему је ово село било познато ранијих година. Малишанима који су
у мањим групама раз вр ста ни
по годиштима у
четири дана подељено је укупно 550 пакетића испред Месне за јед ни це,
чији људи су их
делили и по кућама онима који су у изолацији.
И људи који
воде Јабуку припремили су празнична изненађе ња за де цу
пред школ ског
узраста. Одлучено је да, због бојазни од коронавируса, васпитачице у обданишту и забавишту
саме поделе око
деведесет пакети ћа, ко је су
спон зо ри са ли
локални приватници –ауто-превозници, угоститељи, пољопривредници, стаклоресци...
Месна заједница Иваново је
поводом божићних и новогодишњих празника позвала родитеље да у петак, 18. децембра, доведу своју децу у просторије Основне школе „Моша
Пи ја де”, ка ко би при ми ла
пакетиће. Било је их укупно
127 и подељени су у три термина: најпре су дошли ђаци
нижих разреда, па малишани
из вртића и предшколске групе и, на крају, ученици виших
разреда. Поред Деда Мраза, ангажован је и фотограф, а деца

млађа од три године, то јест
она која не иду ни у школу ни
у вртић, добила су пакетиће на
кућну адресу у току истог дана.

Омољица
Чланови Савета МЗ Брестовац, уз помоћ неколико волонтера, сами су паковали пакетиће за најмлађу децу – од
годину до осам година. То је
протеклих дана код њих измамило сијасет осмеха, а подела
је обављена између 23. и 25.
децембра по распореду који је
јављен родитељима и уз поштовање епидемиолошких мера.
И напослетку је Деда Мразу
преостало да обиђе глогоњску
и качаревачку децу, што ће сасвим сигурно урадити наредних дана, до почетка, надајмо
се, ку ди ка мо срећ ни је но ве
године.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Старчево

Избачена
четворка

Ново Село
манифестације, Месна заједни ца и Дом кул ту ре, ни су
желели да ма ли ша ни бу ду

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

Неко крајње нехуман и несавестан избацио је беспомоћне
штенце у центру града. Једно
младунче је удомљено, а остала су још четири и сви вапе за
новим топлим домом.
Ови лепотанчићи немају више од три месеца и изгледају
предивно – као плишане играчке.
Сви заинтересовани за њих могу да се јаве на телефон
060/184-35-00.

поделио триста пакета. Помагала му је и Баба Мразица, а
малишани су имали прилику

Ђоле
Јабука

Брестовац
ускраћени за ту радост, па су
одлучили да им омиљени лик
у црвеном плашту дође директно на кућне адресе.
Људи из Месне заједнице су
све ор га ни зо ва ли; на бав ку

Страну припремио

Јордан
Филиповић

и да се фотографишу на Тргу
неолита, где су се налазили и
санке и ирвас.
Тих да на су и до ло вач ки
пред школ ци до че ка ли оми љеног деку, који им је, заједно с представницима Месне
заједнице „Мита Вукосављев”,
уру чио пе де сет шест па ке тића испред Основне школе
„Аксен ти је Мак си мо вић”.
Ка ко та мо шње за ба ви ште
има три оде ље ња, де ца су

Долово

Мешанац стар око три године, који у себи има крви
јазавичара, тражи нови дом.
Спреман је за новог власника – кастриран је, микрочипован, вакцинисан и
третиран против паразита.
Ђоле је имао тешке преломе на предњим ногама,
али је, на срећу, успео да
се опорави. Међутим, предње ноге су му ипак остале мало
криве, као што може да се види на сликама, иако га то не
спречава да буде живахан, трчкара и мази се.
Заинтересоване удомитеље ова предивна куца чека у градском прихватилишту, а информације о њој могу се добити
на телефон 352-148.

Све информације о овој акцији могу се добити на
имејл адреси ljubimci.pancevo@gmail.com.
Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене
(расно или мешанца), или је животињу изгубио, требало
би да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља
за цео живот!
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ХРАБРЕ ДЕВОЈКЕ СА
СРЕБРНИМ ПЕХАРОМ

ТАМИШ СРУШИО ЈОШ ЈЕДНОГ ФАВОРИТА

Финале Купа Војводине за рукометашице одиграно је у недељу, 20. децембра, у дворани
СЦ-а „Петроварадин”. У борби
за трофеј победника најмасовнијег такмичења нашле су се
девојке из домаћег Петроварадина и из ЖРК-а Панчево, а заиста је права штета што публика, због пандемије коронавируса, није могла да присуствује
овом сусрету. Био је то врло добар меч, с много узбуђења и резултатских преокрета, с лепим
и уиграним акцијама, али и грешкама које важност оваквог дуела увек носи са собом.

Тим из нашег града отишао
је на ово гостовање практично
из ка ран ти на, али не оног
спортског, редовног, већ оног
изазваног коронавирусом. И
поред тога, девојке тренера
Марка Крстића добро су се бориле и биле надомак великог
тријумфа, али без тренинга нису имале снаге да издрже до
краја: Петроварадин – ЖРК
Панчево 25:21 (11:11).

Гошће су одлично започеле
овај дуел, а њихова жеља за
тријумфом била је велика као
Панчево. Играле су храбро и
чврсто у одбрани, а ефикасно
у нападу. Већ у тринаестом
минуту имале су пет голова
„вишка” (3:8), али недовољно
опорављене, без правих припрема за овако важан дуел, нису
могле у високом ритму да одиграју цео
меч. Домаће играчице су ус пе ле да се
извуку из незавидне
ситуације, па су до
од ла ска на од мор
успеле да изједначе
на 11:11.
Када су на паузи
мало повратиле снагу и концентрацију,
Александра Васић и
њене другарице поново су заиграле на високом нивоу. Хелена
Инђић и Валентина
Божиновић биле су
нерешива енигма за

Стране припремио

Александар
Живковић

рукометашице Петроварадина,
а на голу Панчева бриљирала
је млада Дијана Балабан. Среди ном дру гог по лу вре ме на
екипа тренера Марка Крстића
имала је и „плус пет” (14:19),
а онда је поново почело да недостаје снаге...
До ма ће су, ма ло-по ма ло,
„топиле” предност ривалки,
па су у 53. минуту стигле до
изједначења (20:20). Панчевке су још једном успеле да поведу (20:21), али у последњим
минутима утакмице нису могле да зауставе нападе Петроварадина.

– С обзиром на то да смо
имали много здравствених проблема и свега два тренинга пре
ове утакмице, честитам нашим
девојкама на борбености и залагању. Оне су упркос свим
проблемима, као и чињеници
да су челници из РСВ-а инсистирали да се ово финале ипак
одигра, испоштовале свој , а
Марка Крстића и мене и дошле да одиграју ово финале
Ку па Вој во ди не –
рекла је после утакми це
ди рек тор ка
ЖРК-а Панчево Светлана Ничевски.
Тим из нашег града играо је у саставу:
Милица Илић, Бојана Ба ла бан, Ти ја на
Симић (два гола), Уна
Бркић, Теодора Станојевић, Јована Павлов, Марија Митрић
(три), Анастазија Јамбрушић, Даринка Петро ни је вић (је дан),
Дијана Балабан, Хеле на Ин ђић (пет),
Александра Васић и
Валентина Божиновић (десет голова).
Најефикаснија
играчица финала била је рукометашица Панчева
Валентина Божиновић, која је
један од најпрецизнијих стрелаца у Супер Б лиги. За најбољег гол ма на про гла ше на је
седамнаестогодишња Дијана
Бала бан, та ко ђе из ЖРК-а
Панчево.

Пред девојкама из нашег града је заслужена пауза, до средине фебруара, када ће одиграти утакмицу против Кикинде у наставку шампионата у
Супер Б лиги Србије.

Најбоље издање
нашег тима у
досадашњем делу
првенства
У суботу против
Динамика
Коронавирус диктира и одржавање спортских надметања у нашој земљи. Има одложених мечева, неки се играју по раније
утврђеном распореду, а у међувремену се, кад год се отвори
„рупа” у календару, надокнађује пропуштено... Тако је требало да и кошаркаши Тамиша прошлог викенда играју с Радничким у Крагујевцу, али пошто је
из срца Шумадије стигло обавештење да у њиховом клубу
има много заражених играча,
Панчевцима су на црту стали
момци из екипе Златибора. Био
је то раније одложен сусрет 13.
кола Кошаркашке лиге Србије.
Промена ривала, за коју се
сазнало дан пре утакмице, није пореметила стручни штаб
клуба из нашег града. Први
стратег Тамиша Бојан Јовичић
одлично је припремио утакмицу против једне од најбољих
екипа у лиги. Саша Радовић и
његови другови одиграли су можда најбољу партију у досадашњем делу шампионата, па су
без великих проблема остварили и седму победу: Тамиш–
Златибор 89:75, по четвртинама 28:18, 18:8, 21:19 и 22:30.

Од самог почетка утакмице
кошаркаши Тамиша заиграли
су агресивно против гостију из
Чајетине, који су до суботњег
дуела имали само један пораз.
Златиборци су повели с 0:3 и
то је била њихова једина предност у мечу који је одигран баш
на Светог Николу у Хали спортова на Стрелишту. Поентирао
је потом Лука Петровић, а Бревин Прицл је презицним хицем за три поена убрзо довео
Тамиш до вођства, које се из
минута у минут само увећавало. По уласку у игру капитена
Саше Радовића домаћи тим је
добио нову енергију. Одлични
плејмејкер је врло добрим и
разноврсним идејама у нападу
разигравао своје другове, који
су из свих позиција решетали
обруч Чајетинаца. Капитен је
погодио и „тројку”, убрзо је
исто учинио и Иван Смиљанић, а ни тајм-аут Страјина Недовића, тренера гостујуће екипе, није много тога променио.
Разиграо се фантастични Никола Вујовић, који је погађао
за три поена, доминирао под
кошевима, „лупао” блокаде ривалима... Већ после прве четвртине Тамиш је имао двоцифрену предност – 28:18.
Иако су кошаркаши Златибора на почетку друге четвртине заиграли пресинг по целом терену, нису успели да поремете игру ривала и зауставе
Тамиш. После сјајне акције
Смиљанића и Павићевића на

семафору је писало 30:18, а онда је, након неколико минута,
уследио и нови рафал домаће
екипе. Поентирали су Вујовић
и Радовић, Смиљанић је убацио нову „тројку”, капитен Радовић је соло продором још
једном показао колико је расположен за игру, а у последњој
секунди пре одласка на одмор
Никола Вујовић је поново био
прецизан за три поена... Тамиш је на паузу отишао с дуплираном предношћу у односу на први период игре – 46:26.

четвртине резултат је гласио
67:45.
Највећа предност Тамиша у
четвртој четвртини износила је
28 поена (75:47), а онда је дошло до малог, потпуно разумљивог опуштања, па су гости
у финишу сусрета мало поправили утисак.
– Златибор се добро борио,
иако је ова екипа имала много
проблема с вирусом. Што се
мог тима тиче, евидентно је да
подижемо форму, ово нам је
би ла нај бо ља утак ми ца од

Већ тада је могло да се наслути да ће тим Бојана Јовичића славити велику и важну
победу, али момци из нашег
града ни за тренутак се нису
опуштали. Играли су на високом нивоу и у трећој четвртини, одржавали су високу предност. Гости су у финишу овог
периода утакмице направили
серију од 0:6, а тренер Јовичић је реаговао тајм-аутом,
што се одмах одразило и на
резултат. Смиљанић и Вујовић
су „тројкама” поново вратили
свој тим на „плус двадесет”,
али и преко тога. После треће

почетка сезоне и верујем да
можемо да наставимо у истом
ритму и да се боримо за врх
табеле – рекао је најбољи актер утакмице Никола Вујовић.
Тамиш је играо у саставу:
Филип Анђушић (два поена),
Петар Ребић, Иван Смиљанић
(15), Василије Ковачевић, Бревин Прицл (осам), Никола Вујовић (30), Никола Манојловић (осам), Саша Радовић (14),
Лука Петровић (четири) и Марко Павићевић (осам поена).
– Честитам домаћинима на
заслуженој победи. Што се тиче
саме игре, нема ниједне мрље у

овом тријумфу. Али морам да
кажем да смо се ми четири дана припремали за мегдан с Војводином, а онда нам је у четвртак увече, после тренинга, стигло обавештење да гостујемо у
Панчеву. Имали смо три-четири играча који су лежали, који
двадесетак дана нису тренирали, а онда су убачени у ватру.
Не знам, можда другачује и не
може у овим условима да се
одржава такмичење, али свакако се стиче неки горак утисак.
Здрава екипа ће да постиже резултате, она коју покоси вирус
неће и то је то. Имали смо неки
план да јуримо највиши пласман,
али сада све пада у воду. Понављам, Тамиш нас је апсолутно
надиграо и ове моје речи се не
односе на убедљив тријумф домаћег тима – рекао је на конференцији за новинаре тренер
Златибора Страјин Недовић.
Тим из нашег града је у досадашњем делу шампионата
одиграо дванаест утакмица и
има скор од седам победа и
пет пораза.
– Честитам мојим момцима
на свему што су приказали у
овом мечу. Јако сам задовољан
издањем мог тима. Играли смо
одлично у првом полувремену,
али морам да кажем да смо
имали и дванаест изгубљених
лопти, што значи да има ствари које треба поправљати у игри,
а то онда значи да имамо простора и за напредак. Слажем се
са Страјином, али мислим да
прекидање такмичења никоме
не би ишло у корист. И ми смо
се припремали за Раднички, а
такође у четвртак увече обавештени смо да ћемо се састати
са Златибором. Шта је, ту је –
истакао је Бојан Јовичић, први
тренер екипе из нашег града.
Уколико све буде текло по
плану, Тамиш ће и следећег
викенда играти на свом терену. У суботу, 26. децембра, у
Хали спортова на Стрелишту
гостоваће Динамик. Овај меч
почиње у 19 сати.
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МИНА И НИНА ЧАВИЋ, РЕПРЕЗЕНТАТИВКЕ СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ПЛИВАЊУ

КРОЗ ЖИВОТ С КОПАЧКАМА НА НОГАМА

АЊА ЛАКО ДО НОВЕ ТИТУЛЕ

Великим радом и
одрицањем до успеха

је донело и нових 795 ФИНА
бодова.
Своју прву медаљу на државном првенству освојила је Андреа Нађ, и то у дисциплини
на 100 метара прсно. Андреа
је у квалификацијама имала
време од 1:22,08, док је финалу освојила бронзано одличје
с резултатом 1:21,28.

НАЈ БО ЉЕ У СР БИ ЈИ
Сестре Чавић су као ученице седмог и осмог разреда
ОШ „Мика Антић” предводиле женску екипу те школе
у футсалу.
Тим је прве године остварио невероватан успех у
Кладову, где је постао првак
Србије у школском футсалу,
а потом је освојио и шампионску титулу на Школској

Жеља – Бундеслига
Рођене су 20. јула 2003. године, а фудбал су заволеле дружећи се с братовим друштвом
испред зграде на Стрелишту,
где су пикале фудбалицу заједно с његовим другарима. До
своје 14. године играле су у мушким екипама и увек биле раме уз раме са својом генерацијом дечака. Углавном, све добре фудбалерке Србије прошле
су исту причу – одрастање у
мушком фудбалу, где су у ствари ојачале и напредовале у
развоју...
Постојале су и предрасуде
попут оних: шта ће девојчице
у фудбалу; биће им криве ноге; постаће мушкобањасте... Али
оне су то демантовале лепим
фризурама и облачењем на пристојан, женски начин, како им
и доликује... Ово је прича о сестрама Мини и Нини Чавић,
нашим младим суграђанкама
које свој спортски, али и животни пут крче с копачкама на
ногама.

Прошлог викенда, тачније од
17. до 20. децембра, на базену
„Милан Гале Мушкатировић”
у Београду одржано је Првенство Србије у пливању за кадете, јуниоре и у апсолутној
категорији.
Конкуренција на најпрестижнијем домаћем такмичењу била је заиста велика, а Пливачки клуб Динамо се представио
са седам својих такмичара.
Најуспешнија је била најбоља српска пливачица Ања Цревар. Она се надметала последњег дана државног шампионата, у недељу, 20. децембра,
а на старт трке на 400 метара
мешовито стигла је практично из авиона, јер се у суботу
вратила с припрема у Шпанији. Ања је прелиминарну трку
испливала у времену 4:49,33,
док је у финалу убедљиво тријум фо ва ла, с ре зул та том
4:47,45. И поред недостатка
праве конкуренције, наша суграђанка је остварила највреднији резултат тог дана, што јој

Њихова љубав према фудбалској лопти датира од 2010.
године. Почеле су да тренирају у ФК-у „Мика Антић” код
тренера Слободана Зукића и
Милета Гачића, а потом су прешле у Мундијал, где су их фудбалским цакама подучавали

тренери Данијел Милутиновић,
Синиша Радуловић и Звонко
Лазаров. Годину дана су провеле и у Динаму, код „учитеља” Амановића и Нешковића,
а играле су једну сезону и за
Женски фудбалски клуб Железничар из Панчева. Потом
су се отиснуле преко Дунава...
Чланице ЖФК-а Земун биле су сезону и по, а сада, већ
другу сезону, носе дрес Слоге.
Успешно играју у Суперлиги
Србије бранећи боје најстаријег женског фудбалског клуба
у земљи, под стручним надзором тренера Марине Шишковић, Милована Ристића и Дејана Паунковића.
Сестре Чавић су биле чланице репрезентација Србије до
петнаест и до седамнаест година, тренутно су у омладинској националној селекцији, а
Мина, која игра на позицији
нападача, пре месец дана је дебитовала и за А-селекцију Србије. Постигла је гол у квалификационој утакмици с Казахстаном, потом је наступила у
пријатељском сусрету Србије и
Бугарске, а недавно је, као део
српског најбољег тима, играла
и против Аустрије у Алтаху.
Мина и Нина Чавић су редовне ученице трећег разреда
Економске школе „Паја Маргановић” у Панчеву, где имају
велико разумевање како своје
разредне Зденке Радоњин, тако и осталих професора, који
им максимално излазе у сусрет
због великих обавеза у клубу и
у репрезентацији Србије.
Јунакиње наше приче полако али сигурно корачају кроз
своју фудбалску каријеру, а према речима стручњака, спадају
у највеће таленте женског фудбала у окружењу. Планирају да
у наредне две-три године стасају као играчице у Србији, како би постале занимљиве неким

олимпијади у Пироту. Поред
сестара Чавић и наставника
Драгана Радосављевића,
заслуге припадају и осталим чланицама шампионског тима.
Мина и Нина Чавић су
2018. године проглашене и
за најбоље спортисткиње
града у оквиру школског
спорта.

ОНЛАЈН СВЕТСКА ЛИГА У ШАХУ

ВУК НА ДРУГОМ МЕСТУ

европским клубовима. Велику
подршку имају од својих родитеља и брата, који их максимално подржавају, почев од
свакодневних вожњи на тренинге и утакмице, па до осталих сегмената живота. Посебно се истиче тата Пера, који је,
пратећи своје девојчице кроз
фудбалске воде, и сам постајао део клубова у којима оне
играју, несебично помажући
како ћеркама, тако и осталим
девојкама. И Мина и Нина желе да иду стопама свог идола
Јоване Дамњановић, која успешно наступа у Бундеслиги за
Бајерн из Минхена, а кренула
је такође из Земуна.

На онлајн шаховској платформи „Lichess” одржана је светска јуниорска лига клубова под
називом „Worldwide Junior D1
Team Battle”.
На овом изузетно јаком и престижном турниру надметали су
се кадети из целог света, узраста до шеснаест година. Међу
учесницима је био и члан Шах
клуба „Аљехин” из нашег града
Вук Каначки, који је још једном

потврдио свој раскошни таленат. Вук је у укупном појединачном пласману, од свих такмичара из свих десет тимова,
освојио изванредно друго место.
Сви у клубу из нашег града
поносни су на овај велики успех
Вука Каначког, који је иначе
одличан ученик шестог разреда и пред којим је још пуно рада, али и успеха у магичној
игри на 64 поља!

ШАХОВСКИ КУТАК
Denkovski
Потпуно су посвећене успеху у фудбалу и раде заиста много. Поред пет-шест фудбалских
тренинга недељно, плус утакмица викендом, два пута седмично иду у теретану, али и на
тренинге технике на Врачару.
Тај додатни рад гура их напред, желе да им фудбал буде
професија...
Срећно, девојке!

8
7
6
5
4
3

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб7)
Избор Р. Радојевић
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ДВЕ СВИЊЕ ухрањене, веће, нудим, договор. Тражим. Тел. 344-461, Стева
Лала. (299289)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПОЛО 1.4, бензин, 2000.
годиште, регистрован до
маја 2021, 144.000 км,
1.000 евра. 062/832-36-38.
(299345)

ДРВА за шпорет, мешана
на продају, може и на џакове, повољно. 062/19071-60. (299311)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
065/445-57-36, 065/22059-89. (299378)

ПЕЖО 206, 1.4, 2005, петора врата, фул опрема,
ук првој боји. 064/587-5024. (299402)
АУДИ а 2, 2010, 1.6 дизел,
увоз из Немачке, на име.
Тел. 064/318-90-95.
(299166/р)

ФАБИЈА, 2004, 1.9 ТДИ,
1.750 евра. 064/240-67-56.
(299517)

АПАРАТИ

ПУНТО 1,2, 2002, 5 В, ате- ЛЕД, ЛЦД телевизори, отстиран плин, клима, серво. куп слупаних и неисправ064/142-55-93. (299423)
них. 060/07-84-789,
063/77-84-789.
ПУНТО 1.2, 2006, петора
(299504261)
врата, атестиран плин.
064/587-50-24. (299402)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ рено сеник,
ПОНУДА
1.8, бензин, плин, регистрован, 2001. годиште,
ПРАСИЋИ на продају.
1.000 евра. 060/454-67-97. 064/303-28-68, Мића.
(299551)
(СМС)

ВОЗИЛА
ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема,
160.000 км. 064/130-3602. (299402)
ШКОДА фабија 1.2, 2014,
петора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(299402)
КОРСА 1.0, 3 В, 2002, металик плав, клима, серво,
одличан, гаражиран.
064/856-60-65. (299423)
СТИЛО 1.2, 2002, петора
врата, шест брзина, фул
опрема. 064/587-50-24.
(299402)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мерцедес 190 и
остала возила, 90 до 700
евра. 064/230-52-21.
(299407)

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Сушени вреоци 13.500
Пљевља
12.600
Костолац
7.700
Огревно дрво
на палети
13.500
063/893-89-87
065/893-89-87

СИТРОЕН саксо 1,1, 2002,
ИСПОРУКА ОДМАХ!
петора врата, регистрован.
064/130-36-02. (299402)
НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, каталиФИЈАТ линера 1.4, 2011,
затора, продаја делова,
динамик опрема, 150.000
долазим на адресу.
км. 064/130-36-02.
069/203-00-44, 066/409(299402)
991. (299458)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
III, sporting 1.2, 2006. goГАРАЖЕ
di[te, 1.750 евра. 062/11257-01. (299460)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,
900 евра, југо 55, 2007,
600 евра. Регистровани.
063/140-62-92. (299550)
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ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ гаражни простор од 130 квм
у Тамиш капији. 063/17562-95. (299500)

МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност клања и печења. 060/037-1196.
ВЕЛИКИ избор половне
беле технике, најпознатијих брендова. Увоз из Немачке.. 064/528-92-84.
(299156)
СВИЊСКЕ полутке од 35
до 45 кг, цена и начин
плаћања по договору. Испорука на адресу.
062/881-06-75. (298722)

ПРОДАЈЕМ ТА пећж 3.5
кв, магнохром, са постољем. 063/802-98-13.
(299382)
ПРОДАЈЕМ ТА пећи.
013/352-114. (299412)
ФРИЖИДЕР и хладњак
вертикални, АЕГ, из Немачке, 13.500 динара комад. 062/155-15-73.
(299418)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 063/773-45-97.
(299422)
ВЕЋА рерна, уљани радијатор, веш-машина, сто,
столице, телевизор.
063/861-82-66. ((299433)
НОВ мушки бицикл, БМХ
бицикл, зелени кухињски
креденац. 064/129-92-07,
013/355-687. (299449)
ПРОДАЈЕМ дечји креветац
са фиоком, антиалергијским душеком, дечја колица. 064/129-92-07,
013/355-687. (299449)
НА ПРОДАЈУ дебеле свиње и прасићи. 064/821-9060. (299466)

СВИЊСКЕ полутке на проОГРЕВНО дрво, багрем,
дају. Тел. 013/632-145,
буква, храст, 4.5000 дина- моб. 060/500-30-91.
ра. 064/356-03-93, беспла- (299489)
тан превоз. (299087)
ПРОДАЈЕМ четири свиње,
JAVOR DRVO расе пијентер од 250 кг,
годишњаци. Тел. 062/465STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
777. (299474)
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

ПОЛУУГАОНА гарнитура,
кревет, двосед, орман с
ципеларником, судопера,
комоде, фотеље. 063/86182-66. (299433)

ПРОДАЈА нових столова
од 4.500, столице од
1.800. 060/600-14-52.
(299464)

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

НА ПРОДАЈУ више плацева за изградњу, у Старчеву. 066/365-101. (299078)
СТАРЧЕВО, на продају
спратна кукћа у дворишту,
160, и приземље куће до
улице на 5 ари плаца. Тел.
064/203-04-24. (299035)
ПРОДАЈА плацева, градско грађевинско земљиште. 064/212-52-52.
(299343)

БАВАНИШТЕ, 270, 19 ари,
НОВИ дрвени кревети, 900
42.000. (679), „Трем 01”,
х 90 – 5.900, клик-клак ле063/836-23-83. (299397)
жајеви од 15.300.
060/600-14-52. (299464)
КУЋА 180 квм + 3.5 ара,
Горњи град, 69.500 евра.
СТО од пуног дрвета, нов,
063/740-22-41. (299420)
некоришћен. 065/315-5516. (299519)

ПЛАЦ, нова Миса, Златарска 26, 2,52 ара, власник,
укњижен, 32.000 евра.
065/641-53-48. (299424)
ЈАБУЧКИ пут, нова кућа,
111 квм, власник, укњижена, 79.000 евра. 065/25887-77. (299424)

ШИРИ ЦЕНТАР, 105, 2.5
ара, 17 ширина, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/83623-83. (299397)

ТЕСЛА, кућа за рушење,
2.61 ар фронт 6 ари. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (299282)

П. ЦЕНТАР, пословностамбени простор, одлична локација, фул, ПР +
ПК, 280 квм, два локала и
стан, 1.500 евра/ар. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (299581)

ПРОДАЈА плацева, градско
грађевинско земљиште.
064/212-52-52. (299343)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, 91,91 ар, Новосељански пут, 56.000. „Кров”,
060/683-10-64. (299421)

ПОВОЉНО продајем близаначка колица bebvetz 3
у 1. 062/819-56-41.
(299522)
ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фотељу, машину за
веш, одлично стање.
064/163-57-59. (299562)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, телевизоре,
замрзиваче, веш-машине,
долазим на адресу.
064/158-44-10, 063/10111-47. (299034)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (299331)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ара, Пелистерска,
преко пруге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24
(СМС)
НА ПРОДАЈУ плац на Кудељарском насипу, 27.43
ара, излаз на две улице,
градско грађевинско земљиште. 068/408-97-21.
(298492)
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

видели смо и одређени број гратис
операција катаракте како бисмо им
помогли да реше тај, до сада непремостив здравствени проблем – истакао је Зоран Пешевски.
Операције катаракте у Специјалној
болници „Свети Василије Острошки”
обављаће проф. др сци. мед. Мирослав Стаменковић, специјалиста
офталмолог и очни хирург и директор
Клинике за очне болести „Проф. др
Иван Станковић” при КБЦ Звездара.
Сви материјали и машине који ће
се користити приликом оперативних
захвата у „Светом Василију Острошком” представљају оно најбоље што
тренутно постоји на тржишту.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 18. ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020.
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
ПАРАМЕТРИ ИНФЛАМАЦИЈЕ: Se + CRP

•
•

Цена: 550 динара

ПАКЕТ 4

• ТУМОР МАРКЕРИ ПРОСТАТЕ PSA + fPSA
УРОЛОГИЈА
КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара
ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

+ индекс fPSA/PSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

ПАКЕТ 7
УРЕА + КРЕАТИНИН

•

Цена: 200 динара
Цена: 200 динара

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ГАРСОЊЕРА, нова, ВП,
намештена, фул, 16 квм,
22.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299282)
КОТЕЖ 1, двособан, V,
ЦГ, 60 + 18, усељив. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (299581)
КОТЕЖ 1, двособан, IV,
ЦГ, тераса, 54 квм, 41.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (299581)
ТЕСЛА, трособан, IV, 88
квм, ЦГ, две терасе,
70.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299581)

HIT PONUDA:
900 evra/m²
Svetozara Šemića 70 – 42,86 m² i 61,20m²

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац, просек
преко пута Новог гробља,
3.7 ари са помоћним
објектима. Тел. 062/465777. (299474)
ПРОДАЈЕМ два плаца 37
+ 12 ара, Пелистерска
преко пурге, грађевинско
земљиште. 063/708-00-24.
(299567)

НОВО. Сениорски програм 65 + за наше пензионере. Куповина станова са
вашим плодоужитком.
АМК некретнине, Његошева 12. 061/262-08-44.
(299480)
БЛИЗИНА Тесле, прелеп
дворишни стан са б
аштом, гледа на улицу, 31
квм, сређен, 22.000. (398),
„Кров”, 060/551-64-50.
(299421)

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88

СТАНОВИ

Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ТРОСОБАН, приземље,
спрат, 75 квм, велика тераса, паркинг, 49.000
евра. 341-789, 064/41093-00. (299549)

СТРОГИ центар, троипособан, 106 квм, II,
106.000. (398), „Кров”,
060/551-64-50. (299421)

ЦЕНТАР, кућа, двориште,
СТАНОВИ
ПР + I, ЕГ, 152 квм, одлична, 85.000, помоћни. (67),
ПОНУДА
„Милка М”, 063/744-28ПРОДАЈА станова, ново66. (299581)
градња, нова Миса, Улица
БАВАНИШТАНСКИ пут,
Војвођанска 46. Лифт,
ПО + ПР + СП + помоћне грејање и топла вода на
просторије у раду,
гас, енергетски пасош.
350.000. (67), „Милка М”, Клима блок 25 цм + 10 цм
063/744-28-66. (299581)
стиропор. Немачка schuco
седмокоморна столарија
НОВОСЕЉАНСКИ пут 13
и 9 ари, 1.200 евра по ару, са три стакла, комарници,
алу ролетне, парки3 нзи и
ограђени. (67), „Милка
гараже. Усељиво јул 2021,
М”, 063/744-28-66.
цена 900 евра + 10 %
(299581)
ПДВ. 063/812-34-47.
(298730)

ЦЕНТАР, 60 квм + тераса,
двоипособан, прелеп, ЕГ,
нов. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299581)

СТРОГИ центар, трособни,
70 квм, полунамештен, генерално сређен, без улагања, одмах усељив, од власника. 063/263-193.
(199383)

КОТЕЖ 2, леп двособан,
IX, 48.000; Браће Јовановић, трособан, I, 60.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (299491)

СТАН, Стевана Шупљикица 53, 40 квм, комплетно
реновиран,с ве ново, вреди видети. Власник.
069/434-181. (299521)

ЦЕНТАР, трособан, ВП,
ЕГ, две терасе, фул, 78
квм. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (299581)
АМК некретнине. Новогодишњи поклон за наше
клијенте. Процена продајне вредности некретнина.
АМК некретнине, Његошева 12. 061/262-08-44.
(299480)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ кућу или део куће у Качареву. 064/36947-02. (299132)

Pančevo, Ružina 14

АГЕНЦИЈИ „Милка М” потребни станови, куће, на
свим локацијама, брза реСОДАРА, 53, ЕТ, ВПР, теИздаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.
ализација. (67), „Милка
раса, сређен, 46.000.(679),
М”, 063/744-28-66.
Контакт: Љупко, 063/313-844,
„Трем 01”, 063/836-23-83. (299282)
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
(299397)
КУПУЈЕМ мањи стан у
Панчеву. Исплата одмах.
КУПУЈЕМ плац за кућу или
ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле- 064/418-82-14. (298017)
стару кућу. 060/371-53-00.
(199292)
тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

КУПУЈЕМ кућу или парцелу у центру Панчева, површине 4 ара па на више.
Плаћање у готовини или
КУЋА, Војловица, 68 квм + по договору заквадрате.
помоћне просторије, 5,35 Само озбиљне понуде.
ари, укњижена, 32.000.
Контакт од 12 до 16 сати
(67), „Милка М”, 063/744- на број 063/244-705.
28-66. (299581)
(299481)

ПОТРАЖЊА

Taksam invest

d.o.o.

Петак, 25. децембар 2020.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA
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КУПОВИНА станова. Исплата одмах. АМК некретнине, Његошева 12.
061/262-08-44. (299480)

29 КВМ, 29,700; 77 квм,
66.000, Светог Саве, нови,
ВПР. 069/655-214.
(298308)
ДУПЛЕКС, нова зграда, 71
квм, 74.000, дуплекс Тип
Станко, 93 квм, 56.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (299491)
ШИРИ ЦЕНТАР, двоипособан, IV, 58 квм, ЕГ,
37.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (299574)
СОДАРА, једнособан, VII,
35 квм, ЦГ, 31.000. (353),
„Премиер”, 063/800-4430. (299574)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНИ станови, куће,
у Панчеву. Брза и сигурна
исплата. „Перфект”,
064/348-05-68. (298017)
КУПУЈЕМ двособан и једнособан стан, исплата одмах. Весна, 060/551-6450. (299421)
КУПУЈЕМ једнособан или
двособан стан, исплата
одмах. 064/385-31-15.
(298467)

ИЗДАВАЊЕ

ОЗБИЉНОЈ породици издајем стан и кућу са двориштем, стара Миса.
060/142-22-13 (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештене станове у центру. 063/313005, 062/978-34-26 (СМС)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру самцу у Самачком хотелу.
064/411-20-41 (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, приземље, комплетно опремљен, 38 квм, са терасом.
Контакт телефон 063/77259-18. (ф)
ШИРИ центар града, намештена самостална кућа,
90 квм, двориште.
060/393-11-88. (299134)
ЗА САМЦЕ гарсоњера, полунамештена, у центру
града. 063/733-02-53.
(299291)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
намештен, Котеж 1, у
згради. Тел. 064/408-8258. (199313)

„HYDROTERRA” d. o. o. Панчево
О ГЛ А С
за пријем радника на неодређено време

МЕХАНИЧАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
МЕХАНИЗАЦИЈУ И ТЕРЕТНА
ВОЗИЛА .......................1 извршилац
Контакт телефон за кандидате: 060/644-50-15
email adresa: hydroterra.office@gmail.com
ЛЕКАР тражи празан двособан кофморан стан, ниже спратности, на дуже
време. Могућност паркирања. 066/200-514.
ИЗДАЈЕМ намештен, рено(299404)
виран дворишни стан,
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
озбиљној женској особи
или пару, Содар, цена 150 65 квм, Новосељански пут
бр. 49. Тел. 066/310-029.
евра. 063/784-71-04.
(299413)
(299287)
НАМЕШТЕНА гарсоњера
са етажним грејањем. Тел.
013/312-189, 064/440-2089. (299360)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, намештен, Та, једноипособан, позвати
060/366-00-63. (299366)

БРАЧНИ пар тражи гарсоњеру. 064/946-15-39, и
посао за брачног пара.
(299417)

ИЗДАЈЕМ стан, 30 квм,
центар, 120 евра месечно
+ депозит. 063/253-593.
(299375)

СТАН намештен, издајем
студентима код Стоматолшког факултета. 069/36010-11. (299445)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 квм,
опремљен, Котеж 1.
065/665-75-10. (299391)

ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Биг пака. 013/631-423,
066/631-42-31. (299467)

Потребне раднице за рад у новом
локалу у Улици Ослобођења
Ћевабџиница „Хало Лесковац”

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

Петак, 25. децембар 2020.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру града.
Тел. 013/602-401. Моб.
064/372-88-19. (299448)
ИЗДАЈЕМ мањи комплетно
намештен двособан стан у
центрус а централним грејањем, за 200 евра, у цену
улазе све дажбине за стан
осим струје. 060/417-3450. (299490)
ИЗДАЈЕМ стан за самца,
око 30 квм, у строгом центру. 062/345-958.
(299475)
ИЗДАЈЕМ смештај за самце, раднике, студенте.
Раднички смештај, центар.
063/502-211. (299486)

ОГЛАСИ

Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
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Наша драга мајка, баба и прабаба

СТАНА ПЕТКОВИЋ
Последњи поздрав од њених најмилијих.
Син ГОРАН, снаја МИРЈАНА и унук МИЛАН

преминула је 3. децембра 2020, у 91. години.
Почивај у миру напаћена мајко.

Последњи поздрав

Ожалошћени: син САВА, снаха ДАНКА, зет БРАНКО,
унуци ИГОР, ГОРАН, ОЛИВЕРА, ДРАГАНА, праунуци
ЛАРА, МИЛОШ, ЛУКА, ПЕЂА, УРОШ, многобројна
родбина, комшије и пријатељи

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98

(8/299294)

ИЗДАЈЕМ у центру локал
од 46 квм, погодно за
здравствене услуге.
013/312-189. (299360)

ПОТРЕБНА продавачица у
пшекари. Звати од 8 до 12
сати. 013/342-025.
(299494)

Почивај у миру

СТАНИ ПЕТКОВИЋ
од њених најмилијих.
Унук МИЛАН и БОЈАНА
(91/199381)

Наша драга

МАРА НЕДЕЉКОВИЋ

ПОСАО

из Омољице
1942–2020.
Последњи поздрав од супруга МЛАЂЕ НЕДЕЉКОВИЋА

ПОТРАЖЊА

ПРУЖАМ водоинсталатерске услуге, замена и
уградња бојлера, славина,
цеви. 063/708-00-24
(СМС)
БЕСПЛАТНО субу, кухињу, ЛОКАЛ од 70 квм, поред
купатило издајем станарки Грејања. 064/440-20-89.
у Иванову. 064/372-94-71. (299360)
(299515)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у строгом центру. 063/736-38-50. (299461)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Б категорије и магационери за
рад у дистрибуцији штампе. 069/867-72-06.
(299194)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови мајстори из Ковачице. 060/066-08-60
(СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно. 065/523-02-73.
(299509)
ПОТРЕБНА жена за негу
старијег поллупокретног
мушкарца, одмах. Тел.
352-403. (299396)

ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан, етажа куће, за
више људи. 064/2217-4856. (299531)

(14/299302)

Последњи поздрав

СТАНА ПЕТКОВИЋ
је отишла на далеки пут.
Увек ће је памтити породица МАТИЋ
(211/299528)

ЧИСТИМ подруме, таване,
шупе, дворишта, гараже,
избацујем шут и стари намештај, повољно. 063/19654-56, 061/130-44-33. (299436)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге, замена делова, поправци, одгушења, адаптације, нова купатила.
062/832-09-81. (299428)
ПАРКЕТИ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 065/314-90-18,
061/314-90-18, 601-892.
(299390)

ЛОКАЛИ
ИЗДАЈЕМ локал, Ул. Кочина 4, близина Зелене пијаце и три школе. 063/617421. (299102)

ДОМУ за стара лица потребна медицинска сестра, неговатељица, физиотерапеут са радним исИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, куством. За све остале информације позвати
код Аутобуске станице.
065/523-05-95 (ф)
063/278-421. (299069)

ИЗДАЈЕМ локал у Омољици, 300 квм. 062/404-144.
(298785)

ПОТРЕБНА радница за
рад у продавници.
064/462-12-61. (299286)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,
угао Браће Јовановић и
Светог Саве. 064/231-0733. (299352)

ТРАЖИ се помоћни радник у перионици и вулканизерској радњи са или
без искуства. Почетна плата 50.000 дианра.
064/244-42-19. (199303)

РЕТКО у понуди. ЈНА улица, пословни простор, 30
квм, приземље 24.900
евра. АМК некретнине,
061/262-08-44. (299480)

из Добрице

(93/199385)

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Идеал”.063/106-02-84,
013/333-160. (299520)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, ЦГ, трећи
спрат, Котеж 1. л063/83679-87. (299516)

ЗАГОРКА ТОМИН

ПОТРЕБНА радница у пекари. 062/404-144.
(299494)

СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење просторија, дворишта,
6 – 23 сата. 061/644-1406. (298781)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа, санитарије.
062/382-394. (299119/р)

ДИМЉЕЊЕ сланине, меса
и месних прерађевина.
063/179-01-78. (299223)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-06. (299432)

УСЛУГЕ

МАРИ НЕДЕЉКОВИЋ

СЕЛИДБЕ

ИВАН
ТРАНСПОРТ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптација куаптила, поправке,
славине, одгушење канализације. 061/193-00-09.
(299556)

РАДИМ све врсте физичВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
ких послова, пелет, шут,
одгушење судопере, купаугаљ, итд. 060/143-52-10.
тила, поправке, замене од(299566)
мах. 013/331-657,
064/495-77-59. (299411)
ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ОБАРАЊЕ стабала, крчеТВ-а. 064/866-20-70. (299487)
ње плацева, рушења кућа,
шупа, зидова,а одношење ПРУЖАМ водоинсталатерствари, чишћења подрума, ске услуге, замена и уградња бојлера, славина, цеви.
итд. 064/122-69-78.
063/708-00-24. 8299567)
(299412)

(15/299302

Последњи поздрав

Тел. 061/288-28-38
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (29853)
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ купатила, 600 евра, са материјалом, брзо и професионално. 065/210-61-98.
(299134)

МАРИ НЕДЕЉКОВКИЋ
Нећемо те заборавити.
Твоји најмилији: син ЈОВИЦА, снајка ЉУБИЦА, унуке
ИВАНА и НЕВЕНА
(16/299302)

Последњи поздрав нашој баки

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализаВРШИМ превоз кола,
шлеп службе, у свим прав- ције, водоводне адаптације, замена вирбли, вентицима. 063/196-54-56,
ла, батерија, санитарије,
061/130-44-33.
(299436)
КОМБИ превоз робе, сесве за воду, 0-24 сата.
лидбе. 064/243-82-85.
ВРШИМ превоз у свим –
Пензионерима екстра по(299046)
правцима, селидбе, радни- пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74ЕЛЕКТРИЧАР, климе, мон- ци, износим стари намештај – повољно. 063/19689, Јовичин. (299070)
таћа, сервис, бела техника, индикатори, табле, ин- 54-56, 061/130-44-33.
(299436)
сталације, ТА пећи.
РОЈАЛ МГ: уградња/по060/521-93-40. (299332)
КИПЕРОМ повољно преправке; ролетне, комарнивозим грађевински матеци, венецијанери, све заЕЛЕКТРИЧАР, поравке
ријал,
утовар,
одвоз
пшувесе, тенде, хармо-врата,
бојлера, шпорета, разводта. 063/754-02-72. (299484) роло-заштита. 063/816-20них табли, индикатора,
98 (299456)
инсталација. Мића.
ПРЕВОЗИМ мањим кипе064/310-44-88. (298540)
ром материјал, повољно,
ТВ СЕРВИС „Тесла елекутовар, одвоз шута.
троник”, бесплатан превоз
064/354-69-94. (299484)
и преглед. 060/07-84-789,
ПРАВИМ домаће торте по
063/77-84-789, Ул. Јована
СТОЛАРСКЕ и браварске
вашој поруџбини. ПовољРајића 1 (код поште на
услуге + хаус мајстор.
но. 063/871-68-93.
Тесли). (299504)
Александар, 064/157-20(299304)
03. (29949)
АДАПТАЦИЈЕ станова и
кућа, струја, вода, гипс,
молерај, сцве на једном
месту. 060/521-93-40.
(299332)

Нећемо те заборавити.
Твоји најмилији: син ГОРАН, снајка ДАЛИБОРКА, унуке
НАТАЛИЈА и МАГДАЛЕНА

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе, бојлере, ТА пећи, шпорете, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
064/122-68-05. (299557)
ОВЛАШЋЕНИ сервис аристон и бош бојлера.
060/371-53-00. (299293)

МАРИ НЕДЕЉКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоје унуке: ИВАНА, НАТАЛИЈА,
НЕВЕНА и МАГДАЛЕНА
(17/199302)

ПРЕВОЗ робе и селидбе.
Повољно. 061/818-34-96.
(299354)

РАЗНО
ПОТРЕБНА масерка за
опуштајућу релакс масажу, позив или СМС.
061/298-96-69. (298786)
МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(299365)
ПЕНЗИОНЕР, 73 године,
упознао би жену озбиљну,
брака ради, договор. Неситуирану. 064/433-58-62.
(299523)

АКО си нежна, романтична, јави се да поделимо,
љубав и леп живот.
064/437-63-59. (299355)
ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име
Ана Александра Гајић издату школске 2017/18. Године за пети разред
Основне школе „Јован Јовановић Змај” Панчево –
Душка Мрвош. (299564)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору. 061/638-24-86.
(298364/р)

БЛАГАЈНА

300-830
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Тужна срца обавештавамо родбину пријатеље да је наш драги

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. децембра
2020, преминула наша драга мајка, баба и прабаба
БЛАГАЈНА

300-830

НАЈДЕН АЛЕКСИЋ
СТЕВАН
БУРА

преминуо 18. децембра 2020, у 74. години.

ДРАГИЊА БЕЛИЋ
1920–2020.

1954–2017.

Сахрана је обављена на сеоском гробљу у Црепаји. Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ДИЈАНА, син АЦА, ћерка АНКА,
сестре ЈАГОДА и СНЕЖА са породицама
(116/199419)

Тужна срца јављамо да је 17. децембра 2020, у 91. години, преминуо а 19. децембра 2020. сахрањен у Качареву.

Хвала ти за све. Заувек ћеш бити у мом
срцу и мислима.

Сахрана ће се обавити 26. децембра 2020, у 13 сати, на Католичком
гробљу у Панчеву.

Супруга АНКА

Њени најмилији

(249/299561)

(224/299537)

Последњи поздрав драгој
Последњи поздрав вољеној мајци

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ
од ДАНЕТА са породицом
(227/299537)

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

ВЕСЕЛИН СТОИЛКОВСКИ

Последњи поздрав нашој драгој

1930–2020.

од сина МИЛИВОЈА и снаје АНЕ

Ожалошћени: ћерка ЗЛАТИЦА ТАЊА, унука ТАМАРА, зетови МИЛОРАД и
ПЕТАР, праунуци и остала родбина и пријатељи

(225/299537)

(214/299530)

Са најдубљим пијететом опраштамо се од
нашег зета и тече

Ујаку

бака ДРАГИ

Последњи поздрав вољеној мајци

од унуке ДРАГАНЕ, зета ГОРАНА, праунука МИЕ
и ЛУКЕ

(229/299537)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

ВЕСЕЛИНА СТОИЛКОВСКОГ
1930–2020.

ЈОСИП КРКОБАБИЋ са породицом
(98/299392)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

КАМЕНКУ
ЋИРИЋУ

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

последњи
поздрав
и
опрост од твог сестрића
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА са породицом и сестричине ЉИЉАНЕ БРАНКОВИЋ са породиоцм.
Вечнаја памјат
(49/299337)

РАДНО ВРЕМЕ
благајне „Панчевца”
током празника

од сина ИВАНА са породицом

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ

(226/299537)

1944–2020.
С љубављу и тугом чувамо те од заборава.

Последњи поздрав нашој драгој

Твоја супруга МИРЈАНА, син ГОРАН, снаја
СНЕЖАНА и унуци ИГОР и ДЕЈАН
(147/299454)

Последњи поздрав деверу и стрицу

бака ДРАГИ

Обавештавамо читаоце
да ће у четвртак
31. децембра изаћи
празнични двоброј
„Панчевца”.

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ
1944–2020.
Вољени не умиру, они и даље живе у нашим срцима.
Твоја ћерка ДРАГАНА, зет ДРАГАН,
унук ДАРКО, унука ИВАНА и прија СТОЈАНКА
(148/299454)

Последњи рок за предају
огласа и читуља
за двоброј је уторак
29. децембар до 15 сати.
Наредни број после тог
биће у продаји од
15. јануара, а огласи
и читуље за тај број
могу се дати на благајни
„Панчевца”, чије ће
радно време бити
следеће:

од унука ЈОСИПА, снаје СНЕЖАНЕ, праунука
МАРКА, СТЕФАНА и СОФИЈЕ

(228/299537)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

КАМЕНКУ ЋИРИЋУ
од снаје ЈЕЛИЦЕ и братаница НАТАШЕ и ГОРАНЕ
(59/299342

Нашем драгом пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

ЗОРАНУ
ЈОСИПОВИЋУ

30. децембрa до 15 сати;
31. децембрa до 13 сати;

СТАНКА ПЕТКОВИЋ

4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;

Заувек ћеш остати моја Станка.
МИЛА
(120/299429)

6. јануарa до 15 сати.

Последњи поздрав
прији

КАМЕНКУ
ЋИРИЋУ
Породица БОЈКО
(166/299476)

КАМЕНКУ
од прије АНКЕ и НАДЕ
из Б. Луке
(167/1299476)

ДРАГИ

Тужни смо због твог
одласка.
Породица ПЕШИЋ

од ДУШАНКЕ МОЦ
са породицом

(142/299450)

(239/299546)
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Последњи поздрав
колеги

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на мог оца

Последњи поздрав драгом колеги

ЕНОХУ
КРИЗМАНИЋУ

МИЛАНА БЕКЧИЋА

ВУЧКУ МАРИЋУ

од удружења
Weifert taxi

24. XII 2010 – 24. XII 2020.

1960–2020.

(266/299580)

Увек си у мојим мислима и срцу.
Син СЛОБОДАН

Последњи поздрав
драгом ујаку

од колектива „Феромонт опреме” а.д.
(163/299472)

(72/299359)

Последњи поздрав нашем школском другу

Са тугом вас обавештавамо да је 17. децембра 2020. преминула
у 88. години

ПЕРИ
КОВИЋУ
од СВЕТЕ
са породицом

ВУЧКО
МАРИЋ

(203/299512)

1960–2020.
Супруга СИЛВАНА,
синови ИВАН
и МИЛАН
са породицама.

Ујаку

ВУЛЕТУ МАРИЋУ
Од првих школских дана памтимо те по ведром
осмеху, искреном другарству и свему лепом што
смо заједнички проживели у одрастању.
Твоја генерација из основне школе

Волимо те!

ГОРДАНА ЈОКОВИЋ

(112/299410)

(198/299507)

1933–2020.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом

Сахрана је обављена 19. децембра, у 12 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ПЕТАР, снаја ЗОРИЦА, унучад и праунучад

(50/2199338)

ДРАГАНУ
ЋИРИЋУ
последњи поздрав од сестрића БОБАНА ЈОВАНОВИЋА са породицом и сестричине ЉИЉАНЕ БРАНКОВИЋ са породицом.
Вечнаја памјат.

ВУЧКУ МАРИЋУ

чика ВУЛЕТУ

1960–2020.

Породице ЕРГАРАЦ и ЂЕРИСИЛО

(48/299337)

(180/и)

(194/1299503)

Последњи поздрав

Снаја ДРАГАНА
са породицом

Последњи поздрав тетки

С тугом вас обавештавамо да је 17. децембра 2020. године преминула у 88. години

ДРАГАНУ ЋИРИЋУ

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
1948–2020.

од Јеличиних колегиница из АТП-а

од МАРКА ЈОВИШИЋА

(104/299401)

Последњи поздрав чики

(68/299356)

Последњи поздрав драгој и поштованој

ГОРДАНА ЈОКОВИЋ
1933–2020.

ДРАГОЉУБУ ЋИРИЋУ
1950–2020.

Сахрана је обављена 19. децембра, у 12 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
од породице ЂАКОНОВИЋ

Породице ЋИРИЋ и ПЕТРОВИЋ

(69/299356)

(149/199454)

Последњи поздрав вољеном

Последњи поздрав

Ожалошћени: ћерка НЕВЕНА, унучад и праунучад
(51/199338)

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи
празнични двоброј „Панчевца”.
Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је
уторак 29. децембар до 15 сати.

СТОЈЧЕТУ ЈАЋИМОВИЋУ
14. III 1951 – 19. XII 2020.
Од супруге и ћерки са породицама
(107/199406)

МИЛИЦИ МИХАЈЛОВИЋ
С љубављу и поштовањем породица ТОДОРОВ
(85/299374)
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Радно време благајне
„Панчевца” током
празника

Последњи поздрав вољеној мами и баби

Последњи поздрав вољеном тати, деди и
тасту

Последњи поздрав

30. децембрa до 15 сати;
31. децембрa до 13 сати;
4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;

МИЛОРАД
ПОПОВИЋ
ПОП

6. јануарa до 15 сати.

Последњи поздрав
школском другу

МАРИЦИ ДЕСАНЧИЋ
1955–2020.

1953–2020.

Ожалошћени: ћерка ЈЕЛЕНА,
унуци МАРКО, МАША, МАТЕЈА
и зет САША

Хвала ти на свему што си учинила за нас.
Ћерке ДАЦА и НАТАША и унуци ДУЛЕ, ВУЛЕ и ПАКИ.

МИРКУ
ЛАЗИЧИЋУ

(130/299439)

1952–2020.
Драгом пријтељу и
колеги. Чувамо успомену на све лепе тренутке проведене са
тобом.
Искрено саучешће
породици.
МИЛАН и МИЛИЦА
ПЕТРОВИЋ
(90/199380)

1960–2020.

Сахрана ће се обавити на Котеж гробљу у суботу, 26. децембра
2020. године, у 12 сати.

од МОМИРА
ПЕТРОВИЋА МОШЕ
(186/299493)

(117/1299425)

Неверица, туга и бол!
Последње збогом мојој

МИЛОРАД ПОПОВИЋ
МИШО

Последњи поздрав

МИЛОРАД ПОПОВИЋ
2. VI 1952 – 16. XII 2020.

МАРИЦИ ДЕСАНЧИЋ МАЦИ

ЖЕЉКУ ШМИГИЋУ

Твој осмех никада нећу дати забораву да избрише из сећања.
У мом срцу и у мојим сновима ћеш живети вечно.
Почивај у миру, анђеле мој.

Драги куме, почивај у миру.
Сестра ВЕСНА са сином ЖАРКОМ
(170/299479)

Последњи поздрав нашој драгој

Бескрајно... М.

Кума ВИКТОРИЈА

(92/299384)

(258/299575)

20. децембра 2020. преминула је наша драга

Последњи поздрав

МАЦИ
од Наташиних другарица: РОБИ, БРЕЗА и ГАГИЦА
(251/299565)

НЕВЕНКА БУЛАТОВИЋ
1937–2020.

МИЛОРАДУ ПОПОВИЋУ МИШИ

Последњи поздрав пријатељици

Сахрана ће бити обављена у најужем породичном кругу.
Ожалошћени: ТАЊА и ДЕЈАН са породицама
(80/299370)

Последњи поздрав драгом колеги, другу и пријатељу

МАРИЈИ КОВРЛИЈИ

Био си драг човек племените душе. Оставио си много успомена и са тобом
је дружење траг лепог сећања.
Волео си свој Книн, али животне околности довеле те у ову банатску
равницу.
Нема више нашег пријатеља, његове песме, лепих речи за смех, ведрину
коју си носио у себи. Остале су приче, док постојимо да се сећамо.
Нека те анђели чувају.
Твоји: ТРАВИЦА НИКОЛА, МИЛОШ и СИМО са породицама

Твоја ЉУБИЦА са породицом

(109/ф)

(9/199297)

Последњи поздрав најбољој другарици

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав

НИКОЛИ СТАНЧИЋУ
БРАНА
МИЛАНОВИЋ

РАДОВАН ПЕШИКАН
(79/199369)

Последњи поздрав поштованом комшији

МАРИЦИ
КОВРЛИЈА
од комшинице
ДРАГИЦЕ, породица
ДЕЈАНОВИЋ
(33/299321)

Хвала ти за све што
си учинила за нас.
Бићеш вјечно у нашим срцима.

ЖИВИ ФИЛИПОВИЋУ

ВЕЛИНКИ
МИНИЋ
Вецо, вечно ћеш живети у нашим срцима.

МИЛОРАДУ
ВУЈАНОВИЋУ
чика ЖУЋИ
1937–2020.

Твоји ИВАНОВИЋИ
БРАНКО
са породицом

од станара у Милоша Обреновића 47

Твоја другарица
КРИСТИНА
са породицом

од МОМИРА
ПЕТРОВИЋА МОШЕ

(103/299399)

(264/299578)

(7/299290)

(185/1299493)

МИЛОРАДУ
ПОПОВИЋУ
МИШИ
Комшије из зграде у
Милорада Бате
Михаиловића
бр. 7 и 7-а
(182/1299491)

Петак, 25. децембар 2020.
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18. децембра 2020. преминуо је наш вољени син, брат
и унук

НЕНАД ИЛИЈИН

СРЕТКО ЈЕЛАЧА

ДАВИД УРШИЧИЋ

1952–2020.

2006–2020.

Тешко је прихватити твој одлазак и тешко је испунити празнину која је
настала. Свакодневно ћеш живети у мом срцу и мислима. Сећање на тебе
испуњава ме поносом. Поносна сам што си био мој и ја твоја.
Твоја супруга ДОЈА

Сахрана ће се обавити 27. децембра, у 12 сати, на Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка САЊА, отац БОЈАН, брат ДЕЈАН,
баба ЛОЗА, деда СЛОБОДАН и МИРОЉУБ и остала
родбина

(233/299542)

Последњи поздрав од
сина БРАНИСЛАВА, снаје ЈОВАНЕ,
унука КРИСТИЈАНА
и супруге РАДОЈКЕ

(31/299319)

Драги наш

(208/299525)

ДАЧО

СРЕТКО ЈЕЛАЧА

Почивај у миру. Нека те
анђели чувају. Живећеш вечно у нашим срцима.

Анђели су те одвели из
наших живота, али ти
ћеш заувек живети у нашим срцима и мислима.

Ћерка БИЉАНА, унука СОФИЈА и зет ФИЛИП

Ожалошћени:
твоји баба ЛОЗА
и деда МИРЕ

Твоји: ујка ДРАГАН,
ујна НЕДА, сестра
БОЈАНА и брат АЛЕКСА

(234/299542)

(128/299438)

(129/199438)

1952–2020.

РАДИВОЈ
ИГЊАТОВИЋ
Последњи поздрав
од супруге
СТОЈАНКЕ
Напуни се срце туге а
душа пуна боли, ови
дани су ми тешки
драги мој, душа боли!

РАДИВОЈ
ИГЊАТОВИЋ

Тата, био си наша сигурност, ослонац и снага наше породице.
Хвала ти за сваку лепу реч и сву љубав. Недостајеш ми неописиво.
Волимо те, заувек поносни на тебе.

Драги наш

Највећи пријатељ
мојој мајци!
Најлепши рају овог
света!
Највећи пријатељ
свих планета!
Најбољем оцу
од сина ДАРКА
и снаје ТАМАРЕ

ДАЧО

СРЕТКО ЈЕЛАЧА

(261/299577)

(260/299377)

ДАВИДЕ

наш мали анђеле

1952–2020.
Тата, твоја племенита душа остаје звезда водиља у нашим животима.
Заувек остајеш у нашим срцима и успоменама вечном љубављу.
Волимо те.
Ћерка ЈЕЛЕНА, унуке ДУЊА и ДЕА и зет ДЕЈАН

Сада си на бољем месту, далеко од нас, али ћеш заувек
остати у нашим срцима и мислима.
Остаћеш вољен и запамћен по својој снази и лекцијама које си нас све научио.
Почивај у миру анђеле лепи.
Твоји: БОЈАНА, НИКОЛА, СИМЕОН и НИКОЛИНА

(235/299543)

Последњи поздрав
пријатељу

РАДИВОЈ
ИГЊАТОВИЋ

Поносна сам и на
бол, јер је због тебе!

Последњи поздрав
драгом оцу
од ћерке ЉИЉАНЕ

Последњи поздрав
поштованом
пријатељу

РАДИВОЈ
ИГЊАТОВИЋ
Није лако писати
ово и знати да је
узалудно.
Али... само желимо
рећи да нам
недостајеш.

СРЕТКУ
ЈЕЛАЧИ

од породице
НИКОЛИЋ

(263/299577)

(158/299465)

16. децембра 2020. године преминула је наша
мајка

Породица
ЈОВАНОВИЋ

(255/299572)

(256/299572)

ДАВИДЕ

1947–2020.

1937–2020.
из Омољице

Мирно спавај и нека
те анђели чувају.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Сахрана је обављена 17. децембра 2020. године у
Омољици.
Ожалошћене ћерке МИЦА и ВИДА са породицама
(71/299358)

ДАЧИ

од породице
ДРЕНЧА

од ЛЕНХАРДА,
САШЕ и БЕТЕ

(28/299316)

(83/299372)

Отишао си прерано
на небеса

Драги

Вољени брате

Последњи поздрав

СРЕТКУ
ЈЕЛАЧИ

ТОДОР и МИЛИЈАНА
ДАНИЛОВИЋ

БИСАК БАЛАЖ

СТАНА КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав

ДАЧИ

СРЕТКУ
ЈЕЛАЧИ

Твој унук ЂОРЂЕ и
унуке КРИСТИНА и
АЛЕКСАНДРА

(262/299577)

Последњи поздрав
поштованом
пријатељу

(212/299529)

Сестра ЖУЖИКА, браћа ЛАЈОШ, ЈОШКА,
ФЕРЕНЦ и ЈАНИ са породицама

Породица СЕВЕР

(44/299333)

(231/199539)

ДАВИД
УРШИЧИЋ
Сада мирно спавај
бато мој.
Твоја ЈЕЦА, ДАРКО
и НИКОЛА
(183/199492)

ДАВИД
УРШИЧИЋ
Остаћеш у нашим срцима и успоменама.
Твој чика ИВА,
бата СРКИ и НИНА
(184/299492)

26

Петак, 25. децембар 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав мајци

20. децембра 2020. напустио нас је наш драги

МИЛИЦИ СОКОЛИ
Син МАЋАШ, снаја ДРАГИЦА и унук БОРИС

БОШКО МАНОЈЛОВИЋ

(22/199308)

Отишао је наш дека у неки, можда бољи
свет. За све нас био је омиљен лик, човек
који је умео да воли и шири ту љубав око
себе.

ЖИВА МИЛОВАНОВ

Посебан. Обожавао је своје „пилиће” - унуке и праунуке. Памтићемо га по добру...

„Када се човек роди, цео свет се радује, а само он плаче. Али треба да
живи тако да, кад умре, цео свет плаче, а само он се радује – Патријарх
Павле успео си.

Последњи поздрав драгој мајци

1950–2020.

Син РАЧА, снаха ВЕСНА, унук ВЛАДИМИР,
унука СОФИЈА, снајка ЈОВАНА и пилићи
МАША, АНДРЕЈ и АНИКА

Твоји: супруга ЉИЉАНА, ћерке ДРАГАНА и НАТАША, унука ЈОВАНА,
унук ДРАГАН, сестра КАТА, сестричина ДАНИЕЛА и зет ЕЛМАР

(247/299559)

(118/299426)

МИЛИЦИ СОКОЛИ
од ћерке МАРГИТЕ са породицом
(29/299317)

17. децембра 2020. преминула је

БОШКО МАНОЈЛОВИЋ

ЖИВА
МИЛОВАНОВ

ЖИВА МИЛОВАНОВ

1931–2020.
Остали смо без дивног оца, таста и деке
који ће нам заувек недостајати својим духом и неизмерном љубављу коју нам је несебично даривао.
Ћерка СНЕЖАНА, зет ДРАГАН,
унука НАТАША, унук СЛОБОДАН,
зет ЗОРАН и праунук ВУКАШИН

Био си ми све!
Почивај у миру драги мој Жићо.
„Твој Гарави”

Последњи поздрав
од другова: МИМА,
ЂОЛЕ, ДРАГАН,
ИВА, КАРАСИ,
ЗОРАН и ПЕТРИЦА

1938–2020.
Ожалошћени: ЛЕЛА, НЕВЕНА, НЕША, САША, СЛОБА
и РАДЕ
(21/299307)

Последњи поздрав
вољеном брату

Последњи поздрав вољеном ујаку

(123/299434)

(135/299442)

Последњи поздрав
драгом комшији

ЗОРАНУ
ЛАЗИЋУ

ЗОРАНУ
ЛАЗИЋУ

(250/299563)

ЖИВА МИЛОВАНОВ

ЖИКИ

19. X 1957 – 14. XII 2020.

Последњи поздрав нашем Жилету од колектива
„Браварије Стојановић”
Сећање на тебе никада неће избледети.
(134/299442)

од породице
ПЕТРИЋ и његовог
малог другара
МАТЕЈЕ

БОШКО МАНОЈЛОВИЋ

МИЛИЦА СОКОЛА

Последњи поздрав

од његових сестричина
БИЉАНЕ, ЉИЉАНЕ,
ЈАСМИНЕ, МИРЈАНЕ
и ДРАГАНЕ

од сестре ЉИЉАНЕ
и ЗОРИЦЕ
са породицом

(5/299288)

(4/299288)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи помен свом
деда

Почивај у миру
(131/299440)

На крају кад нам одлази неко драг, не боли смрт,
већ све што иде после.
А после, нажалост не иде ништа – и то ништа
највише боли!

Последњи поздрав
нашем пријатељу

ЖИВА
МИЛОВАНОВ

Твоја унука СОФИЈА
(246/299558)

ЖИВА
МИЛОВАНОВ

Драга

Последњи поздрав
пријатељу од прија
ВЕСНЕ

ЖИВИ
МИЛОВАНОВУ
Хвала Ти на седамдесет година дугом, искреном пријатељству. Остају лепа сећања и туга.
ПЕРА и МИРЧИЦА

Породици најдубље
саучешће у болу.
Породице АЛОБИЋ
и РАДЕНКОВИЋ

(84/299373)

(189/299497)

ЈЕЛО

Са тугом се опраштам од драге пријатељице

(133/299442)

од породице
ШЕРЕМЕТОВИЋ
(140/299447)

ЗОРАНУ
ЛАЗИЋУ
од кума ДОБРИВОЈА,
куме ЈЕЛЕНЕ, кумица
ДАНИЈЕЛЕ
и АЛЕКСАНДРЕ
и малог кумића
АНДРЕЈА
(3/299288)

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра
изаћи празнични двоброј „Панчевца”.
Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је
уторак 29. децембар до 15 сати.
Наредни број после тог биће у продаји од 15. јануара, а
огласи и читуље за тај број могу се дати на благајни
„Панчевца”, чије ће радно време бити следеће:
30. децембрa до 15 сати;

ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ
и породице ПЕТРОВИЋ и ЈОВАНОВИЋ

Породица РАДАНОВ

(95/1299387)

(99/299393)

(6/299288)

благајне „Панчевца” током празника

БРАНИСЛАВУ ЖЕГАРЦУ
ЈЕЛЕНЕ МИКОВИЋ

од његових пилића:
ТЕОДОРЕ, ОГЊЕНА,
НОВАКА, НИКОЛИНЕ,
СОФИЈЕ, ЛАЗАРА,
ВУКА и КОСТЕ
и НИКОЛЕ

РАДНО ВРЕМЕ

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав куми

ЈЕЛЕНИ
МИКОВИЋ

ЗОКИЈУ

Почивај у миру, нека ти је вечна слава!
Твојој породици искрено саучешће.
Породице ИГЊАТОВ и КУЗМАНОВ
(32/299320)

31. децембрa до 13 сати;
4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;
6. јануарa до 15 сати.

Петак, 25. децембар 2020.

Последњи поздрав зету и течи

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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18. децембра напустила нас је наша вољена мајка, свекрва и
бака

МИЛОЈИЦИ
МАРКОВИЋУ

РУЖИЦА ПАРЕЖАНИН
1951–2020.

од сваје МИЛКЕ и породице
МИЛОВАНОВ

Не постоји време које ће донети заборав на тебе, нити сећање
у којем тебе нема.
Недостаје твоје благо лице, твој осмех, недостајеш нам много!

(26/299314)

Последњи поздрав
зету и течи

Сахрана ће бити обављена 27. децембра, у 14 сати, на Новом
гробљу у Панчеву.

После кратке и тешке болести преминула је наша драга

Твоји: син ВОЈИСЛАВ, снаја ЗОРАНА,
унук БЛАГОЈЕ и унука СОФИЈА

РУЖИЦА ПАРЕЖАНИН
Драга Рушка, била си перфекциониста у свему,
незамењива у свом послу и изнад свега велики
човек.
Хвала ти на свему.
У најлепшем сећању док год трајем.
ЈЕКА са породицом

(46/299336)

Последњи поздрав драгој сестри

МИЛОЈИЦА
МАРКОВИЋ

(202/299512)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

БРАНКА
РАМАДАНОВИЋ

од породице
СТАНИЋ – МИЛИСАВ,
БОЈАНА, ДЕЈАН
и МИРОСЛАВ

Ожалошћена многобројна породица
и пријатељи

(18/299187)

(66/299353)

РУЖИЦИ ПАРЕЖАНИН

РУЖИЦИ ПАРЕЖАНИН
1951–2020.

3
14. децембра 2020. године отишао је од нас да вечно
оре небеске њиве и салаше, наш

Свако има неког кога нема. Кога жели, без кога му је тешко и кога нико и
ништа не може заменити. Ја, имам тебе.
Твоја сестра МЕЛАНИЈА са породицом

Рушка, волећемо те заувек.
Твоји: ДРАГАН, ВЕРИЦА и МАРИЈА

(47/299336)

(132/199441)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој вољеној

СЛОБОДАН Марка РАПАЈИЋ
1939–2020.
Сахрана је обављена 21. децембра 2020. године на Новом гробљу, у 14 сати.

РУШКИ

Остали за њим да тугују: син ЖАРКО, ћерка РАДА,
унук МАРКО и унука МИЛИЦА

(248/299098/р)

РУШКИ ПАРЕЖАНИН
Почивај у миру

Нека твоја добра душа почива у миру са нашим Батом.
ТАЊА McKELLIPS са фамилијом

Војини другови из „Рагине главе”: СИБИН, ЈАНКЕЉА,
МИЦИ, ПАНТА, РАДЕ, МОЦ, ДОКСИ, МАРЦИ, РАЂА,
МИМИ, ИГЊА, РАША, ГАРИ, БОЛЕ, ДУЛЕ, ЂОЛЕ и
РАЈКА, ЗОЛИ, МРШКЕ, ЖИКИЦА, САВИЦА, БОКА,
МИКИЦА, ЈОЦА ПАЛМА, ЈОЦА МЕХАНИЧАР, НЕША
ЦРНИ, МАЛИ, ТЕРЗА, КОКА, КРЛЕ, БЕРИ, ОСТОЈА,
РОРА, МИШКО, ДАРКО, ЋОРА и комшија НЕША

(81/299371)

РУШКА ПАРЕЖАНИН

(146/299453)

Последњи поздрав

Напустила нас је наша

Последњи поздрав

Твоји пријатељи: МИЋА и ЉУБИНКА ТРЊАНАЦ
(124/299435)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој

РУЖИЦИ
ПАРЕЖАНИН РУШКИ

РУЖИЦИ
ПАРЕЖАНИН

РУШКА ПАРЕЖАНИН
Драга Ружо, остају сећања на лепе године нашег заједничког живота.

РУШКИ

Породица
ЈЕЛОВАЦ

С љубављу ДЕЈА, ДАКИ, ЗОРИЦА и СРЕЛЕ

РУЖИЦИ
ПАРЕЖАНИН
Чуваћемо сећање на
наше познанство.
БУБЕ и СЕКА

(119/299427)

(181/1299491)

(82/299371)

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи
празнични двоброј „Панчевца”.
Последњи рок за предају огласа и читуља за двоброј је
уторак 29. децембар до 15 сати.

од др ТАЊЕ
СТОЈИЉКОВИЋ
(175/299485)

Последњи поздрав комшији

од Војиних другара
из „Сидра”: ТОЂА,
САЛЕ ПОТРЧКО,
ЈАЛЕ, ЗОЛИ, ПИРКЕ,
ГАГИ, СТЕВА, РАЛЕ,
РАША, БОКИ, ОЉА
и ЗОРАН
(145/299453)

ЖЕЉКУ
од породице
МИЛУТИНОВ
(34/299322)
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Тужна срца обавештавамо вас да је преминуо наш вољени
супруг и отац

МИРОСЛАВУ
КАРАНОВИЋУ

Последњи поздрав вољеном пријатељу
Почивај у миру, добри наш

САЛЕ

ВИДАН БРКИЋ

1961–2020.

1952–2020.

Болест је била јача, па нам те је отела,
али те никада нећемо заборавити.

Сахрана ће се обавити 27. децембра 2020, у 13 сати, на Старом
гробљу.

Нека Те анђели чувају у Царству небеском,
а ми ћемо те чувати од заборава.

Сестра ГОРДАНА, сестричина ЈЕЛЕНА
и сестрић МАРКО

Последњи поздрав: СЛАВИЦА и НЕМАЊА

МИЉАН, ДЕЈА, УЗЕ, ДЕДА, МИКИ,
ЛАЗА, ИВАН, ГРУЈА и САЛЕ

(19/199305)

(37/299325)

(244/299554)

Недостајао си, недостајаћеш

Последњи поздрав вољеном пријатељу .
Почивај у миру, добри наш

Жао нам је што те више нема, драги друже наш

МИРОСЛАВ КАРАНОВИЋ КУЖЕ
1961–2020.
Твоја ћерка ИВАНА

САЛЕ

(10/299299)

Последњи поздрав тати

Нека Те анђели чувају у Царству небеском, а ми
ћемо те чувати од заборава.

КУЖЕ

МИЉАН и МИРА БРАЈОВИЋ
(243/299554)

МИРОСЛАВУ
КАРАНОВИЋУ
КУЖЕТУ
од његове ћерке
ИВАНЕ, зета ИВАНА,
унука УРОША
и унуке ЛЕНЕ

МИРОСЛАВ
КАРАНОВИЋ
КУЖЕ
Последњи поздрав
од колега DOO
„BIMAX” Панчево

(11/299299)

МИЋА КИЧКИЛА, РАША, СТАВРА, ЗОКИ САВИЋ, ЏИГИ,
ГРОЗДИЋ, ЛАКИ ДРВОСЕЧА, ИВИЦА, МИЛЕ, ЧИЛЕ,
ТИШМА, ЗОКИ, СТЕВА ЗУБАР, ТРАПЕР, ИСИДОР,
комшије ЉУБА и РАДА, ДЕКИ АНУШИЋ и АЦА РУС,
другови из Бифеа ТАШТА, МИЛЕ, БАТА ТАЛИЈАН, ЖИЋА,
БОЛЕ, ГАВРА, БАНЕ СТАРТ, СПЛАЈТ, АЦА ПАСУЉ,
АЦА СТОКИЋ, ВЕРИЦА и МИЋА

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
Последњи поздрав Саши од Пеђине бабе ЗОРИЦЕ
и деде ЈОЛЕТА

(45/299334)

(206/299518)

(221/299534)

Са тугом у срцу опраштамо се од нашег драгог
супруга, оца и деде

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
Последњи поздрав Саши од ДАНИЈЕЛЕ
и СЛАВИЦЕ

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

СТАНИМИРА
ДИМИТРИЈЕВИЋА
Супруга СЛОБОДАНКА, син ДЕЈАН
и ћерка ДАНИЈЕЛА са децом

Последњи поздрав од кумова САЊЕ и ДРАГАНА
(242/299553)

(252/1299568)

Због изненадне смрти драгог нам комшије
Станка

(219/299534)

Са великом тугом драгом пријатељу

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгом пријатељу

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
Последњи поздрав Саши од ВЕРИЦЕ и МАРКА
(220/299534)

САЛЕТУ
СТАНИМИРА
ДИМИТРИЈЕВИЋА СТАНКА
последњи поздрав САША и ГЛИША
БЈЕЛАНОВИЋ са породицама
(253/299569)

Последњи поздрав

САШИ

Породица ЖИГА

од КАТЕ и МИЛАНА
КРСМАНОВИЋА

(199/199508)

(230/1299538)

Радно време благајне „Панчевца” током празника
29. децембрa до 15 сати;

4. јануарa до 18 сати;

30. децембрa до 15 сати;

5. јануарa до 18 сати;

31. децембрa до 13 сати;

6. јануарa до 15 сати.

АЛЕКСАНДРУ
ЂУРИНУ
Породица
ДРАГИШИЋ
(245/299555)

САЛЕТУ
од CAFE ČOBI, ЖУЛЕ, ПЕРА, БАНЕ, САЛЕ,
ТИШМА, ЗЕКА и БИЉА
(257/299573)
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Почивај у миру, добри наш

Последњи поздрав другу и сараднику са многих свирки, концерата и путовања

САЛЕТУ ЂУРИНУ

САЛЕ

од ВИДОМИРА и чланова Тамбурашког
оркестра „Неолит” из Старчева

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН

Верујемо да си отишао на неко боље место.
Нека ти је лака ова наша земља банатска,
коју си толико волео.

(136/299443)

Последњи поздрав и нека Те анђели чувају у царству небеском.

Последњи поздрав драгом Салету

Драги тата,

САЛЕ и СТАША ИВКОВИЋ
(195/299505)

отишао си тихо и неприметно, али ћеш заувек остати у
мом срцу.
Твој син ПЕЂА

Последњи поздрав нашем Салету

(218/299534)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
САША
Породица ФУКС
(191/199501)

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
САША

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН САША
1966–2020.

САША ЂУРИН
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Породице СТАНИШИЋ и ДИМИТРОВ

Оркестар „Војвођански сан”

Не питај ме дал’ је зима
док по роси с циганима
брилијанте за кравату бирам
не питај ме зашто птице
не слећу на сваке жице
не питај ме никад зашто свирам...
Збогом, добри мој Саша

(192/299501)

Драги Брашо, колико још има до Врдника?
ВОЈА ЕРБЕС с породицом

(223/299536)

Последњи поздрав
куму

Последњи поздрав
великом пријатељу,
другу

(102/299398)

И дође онај дан када оду они које волимо...

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
Увек ће те волети ТАЊА и САЛЕ

АЛЕКСАНДРУ
ЂУРИНУ
Породице
МИЛОВАНОВИЋ
и ЈОВАНОВИЋ
(216/299532)

(143/299451)

САШИ
ЂУРИНУ
од ВЕРИЦЕ,
ЕМИЛИЈЕ и БИНЕТА
ПУПИНА

Драгом

АЛЕКСАНДАР ЂУРИН
1966–2020.

(232/1299541)

Сада тамо горе, засвирај само онако како си ти то умео.

Последњи поздрав

САЛЕТУ

Колеге Привредне банке а.д. Панчево

последње збогом. Почивај у миру. Никада те неће заборавити твоје Б-1 ОШ „Стевица Јовановић” 1980/81.

(111/299410)

Последњи поздрав нашем драгом

САЛЕТУ
ЂУРИНУ
Породица
ТОДОРОВИЋ
(240/299547)

(168/299477)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем
драгом пријатељу

САША
ЂУРИН
Био си ведар, благ и
брижан.
Чувамо те у срцима.

САШИ ЂУРИНУ

САЛЕТУ

Породица ОЛЋАН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Колеге БИЉАНА и МИЛАН

С љубављу и тугом твој брат ДУШАН,
ЈЕЛИЦА и МИЛОШ

(259/299576)

(153/299462)

(190/299498)

САЛЕТУ
Породице ЖИВАНОВ
и ВАСИЛЧИН
(201/1299511)
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Последњи поздрав нашем најмилијем

ИВАН БЕУТУРА
1948–2020.
Твоје име, наш понос.
Твој изненадни одлазак – вечна рана.
Да смо те сузама могли вратити био би са нама.
Наш бол за тобом вечно ће трајати.
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Ожалошћени: супруга СЕЈА, син ГОРАН, ћерка СЛАЂАНА, снаја БИЉАНА, унуци ТИЈАНА и АЛЕКСАНДАР
(154/199463)

Драгом газди, искреном пријатељу и колеги

Последњи поздрав
нашем пријатељу

Последњи поздрав брату

Последњи поздрав драгом комшији

БЕУТУРА ИВАНУ

ИВАНУ БЕУТУРИ ИВИ
Последњи поздрав, вечна слава и хвала.
Колектив „Gumiplast Ivon”
(197/299506)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 15. децембра
2020, у 79. години, преминула

Прерано си отишао, оставио планове и жеље.
Сестра ЈЕЛЕНА

ИВАН БЕУТУРА
ИВАН
БЕУТУРА
1948–2020.

1948–2020.

(164/299473)

Живот нестаје у трену, али твоје племенито срце
и твој лик остаће вечно у срцима оних који су те
знали.
Нека твоја племенита душа почива у миру.

Чуваћемо успомену
на тебе заувек у нашим срцима.

С тугом у срцу опраштамо се од ујака

Комшиница ЈОВАНКА
(156/1299463)

Последњи поздрав драгом
Пријатељ РАТКО
и прија СИМКА

БЕУТУРА ИВАНА
Сестричина МАГДАЛЕНА са породицом

МАРИЈА МИХАЈЛОВ

(157/299463)

(165/299473)

1941–2020.
Сахрана ће се обавити 25. децембра 2020, у 13 сати, на
Котеж гробљу Панчево.

Последњи поздрав

Последњи поздрав
нашем чика

ИВИ

Ожалошћени: ћерка ИВАНКА, зет ДРАГАН, унук
ИГОР, унука САЊА са породицом као и остала родбина и пријатељи

од ЗОРАНА, ПАТРИШЕ, ДУШАНКЕ и МИЛЕ

(1/299284)

(155/299463)

Драгом

23. децембра 2020. навршава се година откада нема нашег вољеног

Последњи поздрав

МАРИЈИ
МИХАЈЛОВ

ИВАНУ
БЕУТУРИ

Са великом тугом се
опраштамо од ње.
Сестра ЕВА, зет ЈАНИ
и сестрић МАЛИ
(97/199389)

ДРАГАНА ЦВЕТКОВИЋА

чика ИВИ
БЕУТУРИ

ИВИ
БЕУТУРИ

последњи поздрав.
Твоји најмилији: син ВЛАДИМИР,
сестра ВИДА и остала родбина
(254/299571)

Драги наш

БЛАГАЈНА

300-830

Велико хвала, вечно поштовање и слава.
Анђели са вама.
Породица
ПАНТЕКОСКИ

од ПРША МАРИНЕ
и ЗОРАНЕ

(196/299506)

(209/299526)

Остаћете заувек у нашим срцима, нека
вас анђели чувају.

ИВО

Рајска ти насеља и
вечна успомена у нашим срцима.

Ваши: МИЊА,
ЖЕЉКО и ЕЛВИРА

Твоји: ВУЈИЋИ
и НИКОЛИЋИ

(38/299326)

(39/299326)
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Последњи поздрав драгој колегиници
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18. децембра 2020, у 84. години, преминуо је наш драги

МИЛУНКА ВЕЛИЧКОВИЋ

ДУШАН СОЛОМУН

ЕВИЦИ КРНИШАН
1965–2020.

Последњи поздрав мајци од сина РАШЕ са
породицом

Пребрзо си нас напустила.

(61/1992346)

1937–2020.
Сахрана је обављена 21. децембра 2020. у Качареву.
Ожалошћени: сестре БОРКА и САВКА, сестрићи и сестричине
(139/299446)

Тешко је поверовати да више нећеш бити
део нашег тима, дружења и сарадње.
29. децембра навршава се четрдесет тужних и болних дана
откако нас је изненада напустила наша драга

Твој Специјалистички центар
(210/299527)

Последњи поздрав поштованој колегиници

МИЛУНКА ВЕЛИЧКОВИЋ
ЕВИЦИ КРНИШАН

Последњи поздрав мајци од сина ЉУБЕТА
са породицом

медицинска сестра
Колектив Опште болнице Панчево

Последњи поздрав поштованој колегиници

СЛАВИЦА ГАЈИЋ

(62/299347)

(75/ф)

Последњи поздрав

Остала је болна празнина. Недостајеш пуно.

Супруг БОРО, син ЖЕЉКО, ћерка ДРАГИЦА,
снајка ДАНИЈЕЛА, зет БОЖА,
унуци ДУЊА, ФИЛИП, ЈОВАНА и МАРЈАН

ЕВИЦИ КРНИШАН
Општински савез здравствених радника Панчево
(67/ф)

(222/299535)

РАТОМИРУ ЦВЕТКОВИЋУ
1941–2020.
СЕЋАЊЕ
29. XII 2016 – 29. XII 2020.

Последњи поздрав нашој
од супруге МИЛИЦЕ, ћерке ТАЊЕ
и сина ДЕЈАНА

Драга и вољена

(74/299362)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЕВИЦИ
Колектив ОРЛ одељења
(105/299403)

Последњи поздрав
драгом
и поштованом

Сећање на кума

РАТОМИРУ
ЦВЕТКОВИЋУ

РАТОМИРУ
ЦВЕТКОВИЋУ
од породице
ВИЈАЧЕВСКИ
(110/299409)

од његових комшија
у Ослобођења 27
(265/299579)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ
ЂУРИЋУ

1930–2016.
С љубављу и поштовањем породица

Свастика РАТКА
са породицом

(215/299531)

(200/2199510)

СЕЋАЊЕ

ДУШАНУ
СОЛОМУНУ

МАРА СМИЉАНИЋ

Сећање на драге родитеље

ВУЈИЋ

МОМЧИЛА
ЈАГОДИЋА
29. XII 2011 – 29. XII 2020.
Отишао си.
Остале су слике.
Остале су мисли.
ЈЕЛЕНА и ЖАРКО
БРАДИЋ, ТИЈАНА
са породицом
и кума КАТАРИНА

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1946–1989.
Породица
(237/299545)

ПОМЕН
Напустила нас је наша тетка и заова

(236/299544)

ГЕОРГИЈЕ

ЈОВАНКА

1931–2008.

рођ. Николајев
1933–2017.

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.
од породцие
РИКАНОВИЋ
(78/299368)

НАДА ПАВЛОВИЋ
БЛАГАЈНА

300-830

(238/299545)

рођ. Лазаревић
1941–2020.
Са тугом у срцу њени ЛАЗАРЕВИЋИ

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом
(241/299552)
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Четрдесетодневни
помен, у суботу, у 10
сати

Прошла је година откада смо остали без наше мајке

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА
ЂОКИЋ

ТАМАРА ПЕРИЋ

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ

1927–2020.

1995–2020.

1946–2019.
Њени најмилији:
син, ћерка, снаја,
унука са породицом,
родбина и пријатељи

Са љубављу и тугом чувамо те од заборава.

Супруг НЕБОЈША, синови НЕНАД и ФИЛИП,
снаје АЛЕКСАНДРА и КСЕНИЈА, унуци МИЛИЦА,
ВУК, КАТАРИНА, МАТИЈА и ВЛАДИМИР
и сестре ОЛИВЕРА, ТИЈАНА и САЊА

Твоји најмилији
(178/299488)

(43/299330)

27. децембра 2020. навршава се годину дана од
смрти

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

(213/ф)

СЕЋАЊЕ

У понедељак, 28. децембра 2020. навршава се четрдесет дана од изненадног одласка наше вољене маме и баке

ЉИЉАНЕ РАДОВАНЧЕВ

БУДИМКА
ВАРИ

ДРАГОМИР
ЈАЊОВИЋ

1937–2020.
Година је прошла. Остала су само сећања и успомене.

БОЖИДАР
ЏУНИЋ

ДОБРИЛЕ КОВИЈАНИЋ

Син ДУШКО, снаја, унуке и праунуци
(173/199483)

1995–2020.

Прошло је четрдесет дана
откако није са нама.
Даваћемо помен 26. децембра 2020, у 11 сати, на Католичком гробљу.
Њени најмилији

Увек ћемо те се сећати.
Твоји ВУКАЉЕВИЋИ

(207/299524)

(127/199437)

крзнар

Туга и празнина.
Помен ће се одржати тога дана, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Њени ЉУБИЦА и МИЛАН
(205/299514)

Божо, никада те нећемо
заборавити.
Твоји: зет МИЛОЈЕ,
сестрић ЗОРАН
и сестричина ЗОРИЦА
са породицама

ГОДИШЊИ ПОМЕН

(187/199495)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА РАДОВАНЧЕВ

МИРКО
ВУКАЉЕВИЋ

МИРКО ВУКАЉЕВИЋ

2005–2020.

2005–2020.

Прошло је годину дана, ниједан дан без сећања
на тебе. Превише туге, а премало речи да ти кажем колико ми недостајеш. За све што долази...
Недостајеш.
Твоја сестра КАЈА са породицом

1936–2019.
Заувек у нашим срцима и сећању....
Твоји вољени

(172/299483)

(204/299513)

Годину дана одкако није са нама наш
ГОГА са породицом
(179/299488)

(125/199437)

30. децембра 2020.
навршава се десет
година откако нас је
напустио наш драги

ЉИЉАНИ
РАДОВАНЧЕВ

БОСИЉКА
САВАНОВИЋ
2019–2020.

Ти још увек живиш у
нашим мислима.

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ

Прији

Време и године које су
прошле не значе заборав.
Твоји: МИЦА,
БИЉА и МИКА

ИМРЕ
МЕНЕШИ

27. XII 2019 – 27. XII 2020.

СТОЈАНКА
АНЂЕЛКОВИЋ
2016–2020.

Прошла је година туге и бола за тобом.
Носимо те у срцу јер
вољени не умиру.

Од заборава увек ћемо чувати лепе успомене.
Породица
ПОЗНАТОВ

ЉИЉАНА
РАДОВАНЧЕВ
Успомене никада не
бледе. Увек ћеш бити
у моме сећању.

НЕНАД СТАМЕНКОВИЋ
4. V 1961 – 31. XII 2019.

Ћерка МЕРИМА
са породицом

Брат са породицом

(174/199483)

(193/299502)

(171/1299482)

6. јануара 2021. навршава се година откада нас је напустила моја мајка

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.

Твоја сестра
ИЛОНКА и зет
ДРАГАН
са породицом

Твоја ћерка РОСА,
зет ДУШАН, унуци
ЈОВАН и МИЛИЦА
са породицом

Супруг БОРИВОЈЕ,
син ВЛАСТА,
снаја СЛАЂАНА
и унуци МИЛОШ
и АНА

(217/299533)

(64/299349)

(122/299431)

МАРКО ВУЛОВИЋ

СЛАВНА РАШКОВ

25. децембра навршава се осамнаест година откако
није с нама.
Синови НЕНАД и ПРЕДРАГ са породицама

У срцима туга, у очима сузе.
Њена неутешна ћерка СТАНКА, зет ПЕРА
и унук ВЛАДИМИР из Вршца
(188/199496)

(77/299367)

Петак, 25. децембар 2020.

Прошла је година откад ниси са нама
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Нисмо те могли сачувати од смрти али те
чувамо од заборава.

26. децембра навршава се четрдесет дана откако нас је
напустила наша драга мама, бака и прабака

Прошле су четири тужне године откако
ниси са нама вољени наш тата

ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ

МИРКА ЈАЊОВИЋ
Никада те нећемо заборавити, јер сваки дан буди сећање на тебе.

ПОМЕН
Прошла је тужна година откако није са
нама наша вољена

ЖЕЉКО ЂУРИЋ
24. XII 2016 – 24. XII 2020.
Заувек ћеш остати у срцима и мислима
својих најмилијих.

Тог дана одржаће се помен, у 10.30, на Новом гробљу.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(144/199452)

(176/299488)

26. децембра навршава се четрдесет дана од смрти мајке и
баке

Твоји: ДАДО, АДРИЈАНА и ЈАГОДА
(115/199416)

27. децембра навршава се тужна година од смрти

Навршава се четрдесет дана од смрти наше мајке, баке
и прабаке

КОСТЕ ЂОРЂЕВА
1950–2019.

ОЛГА
БЛАГОЈЕВИЋ

АНА
РЕГОЈЕ

Много нам недостајеш.
Увек си у нашим мислима.

Твоја љубав и топлина живи у нашим срцима, а нека твоја
племенита душа почива у миру.

Твоја сестра МИРА
са породицом
(150/299455)

Захвални и поносни
син ЉУБОМИР
са породицом

Увек ћеш бити у наши срцима, јер вољени се не
заборављају.

МИРКЕ ЈАЊОВИЋ

Супруга са ћеркама и осталом породицом
(162/299471)

Твоја љубав и топлина живи у нашим срцима, а нека твоја племенита душа почива у миру.
Твоји најмилији
(177/299488)

(121/199430)

25. децембра 2020. навршава се четрдесет тужних дана откада није са нама наша супруга,
мајка и бака

26. децембра, у 11 сати, одржаћемо шестомесечни помен на Новом гробљу

Четрдесетодневни
помен

Јединој сестри

ДУШАН МИХАЉЧИЋ
1947–2020.
Само је време прошло, а бол и туга остали су.

МИРКИ ЈАЊОВИЋ
Заувек ћеш остати у срцима нас који смо те волели.

СТАНОЈКА МИЛОВАНОВИЋ

МИЦА, БИЉА и МИКА

СТАНОЈКИ
МИЛОВАНОВИЋ

(126/199437)

Годину дана туге и бола
за вољеним татом

Увек ћеш живети у нашим срцима.
Супруг ДРАГАН, син СЛАВКО
и ћерка СВЕТЛАНА са породицама

Јетрва МИРЈАНА
са породицом

(160/299469)

(161/299470)

2. јануара 2021. године навршава се годину дана
од смрти нашег драгог и вољеног

7. јануара навршава
се година откада није
са нама наш драги

26. децембра 2020. навршава се петнаест година откако није с нама

ВЕРА
ВАШТАГ

Година прође, дан никад.

Твоји најмилији

Ћерка СВЕТЛАНА
са породицом

(53/299340)

(138/299444)

ВАСО
НОВАКОВИЋ

Сећање на драгог

Тога дана обићи ћемо
вечну кућу.

Сестра, снаја и брат

Супруга АНИЦА
и син АНЂЕЛКО
са породицом

(54/1299340)

(137/299444)

СЕЋАЊЕ
22. XII 2010 – 22. XII 2020.

рођ. Балаш
Десет година је прошло као трен, много ми недостајеш.
Твој брат МИРКО
(114/299415)

26. децембра навршава се шест месеци како
се у Господу представио наш

ФЕРЕНЦ
(76/299364)

Сећање на наше драге

ПЕШИЋ

Недостајеш нам пуно, али те с поносом
чувамо у нашим срцима.

ОБРАДА АЋИЋА

(113/299414)

ДРАГИЊА ЈОВАНОВ

ВАСО
НОВАКОВИЋ
ОБРАДА АЋИЋА

Његови најмилији: супруга ТРАЈАНКА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, снаја СОЊА, зет МИЛОАД, унуци
МЛАДЕН и ДУШАН, унуке АЊА, МАРИЈА и МИЛИЦА

ДРАГАН МАРИНКОВИЋ
МОМИР

НАДА

1927–1990.
Заувек ће бити у нашим срцима.
(141/199450)

1935–2015.

Син БОРИВОЈЕ са породицом

Заувек у нашим срцима.
Мајка ЦАНА и брат ВОЈА са породицом
(42/299329)
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Петак, 25. децембар 2020.
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26. децембра 2020. навршава се осамнаест
година откако није са нама наша драга

Навршава се тринаест дугих година

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

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

У суботу, 26. децембра 2020, у 11.30, навршава се дванаестогодишњи помен нашем милом сину и брату Цакију.

Када оде пола душе, само бол и туга
остану.

Цаки, анђеле наш, заувек ћеш бити у нашим срцима, души и мислима, волимо те највише на свету.

Туго и љубави наша....

ДУШАНКА КАЊЕВАЦ
рођ. Ћуковић

С љубављу, поносом и захвалношћу чувају је у срцима: ВЕРИЦА, ГОЦА, МИРЈАНА,
ЖАРКО и ЗОКИ

Тата ЦАЛЕ, мајка ОЉА и сестре АЛЕКСАНДРА и САНЕЛА

Отац БАНЕ, мама МИРА
и брат ДРАГАН с породицом

(152/199459)

(41/299328)

(73/299361)

28. децембра је пуних
девет година откада нас
је напустио наш вољени

28. децембра 2020. навршава се тридесет година откако нас је напустио

АНЂЕЛКО
СТОШИЋ

Пола године прође откад није са нама наш
драги

РАДА, ЗОРАН
и НЕБОЈША
са породицама

Успомену на њега чувају ЉИЉАНА
и ДРАГАНА са породицом

(12/199300)

(63/299348)

26. децембра 2020, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег вољеног

Твоји најмилији

Породица

(106/299405)

(40/299327)

СЕЋАЊЕ

1932–2020.

Помен ће се одржати у четвртак, 31. децембра, у
10 сати, на гробљу у Омољици.
Породице: ЛУКИЋ, ВАСИЋ,
ДИВЉАК и ВАСИЉЕВИЋ

(55/299341)

Увек си био наша подршка и снага.
Недостајеш....!

МИЛЕВА
ЛУКАЧ

1948–2020.

Знао си колико те волимо, ал никад нећеш
знати колико нам недостајеш.
Твоји најмилији

2016–2020.

Бол и туга не пролазе.
У срцу те носимо и чувамо.

МИЛОРАДА ЛУКИЋА

ГОРАНУ БИРЂАНУ

МЛАДЕН ПУЗИЋ

ДМИТАР КАЛИНИЋ

ДЕЈАН МОЧОРКА

(96/299388)

26. децембра навршава се шест месеци од смрти мога брата

ПОМЕН

И прође четрдесет
тужних дана откако
си нас напустила наша драга мајка.
Хвала ти за све, што
си нам пружила неизмерну љубав.

Навршава се шест месеци откада нас је напустио наш драги супруг и отац

ИЛИЈА МИЛУТИНОВ
Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син
ВЛАДИМИР и ћерка ИЛИНКА са породицом
(25/299312)

Прошло је четрдесет дана од смрти наше драге и
никада непрежаљене мајке

Твоја деца
(52/299339)

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ

Година је прошла ,
пуна туге, бола и безброј непроспаваних
ноћи

1925 – 5. I 2011.
Десет година чувамо најлепше успомене на Тебе и бескрајну љубав и захвалност.
Твоји најмилији
(94/299386)

МАРИЈЕ СТЕФАНОВИЋ
Њени најмилији

ЖАРКА ВИДИЋА

(60/299344)

1954–2020.
Тужно сећање на сина јединца

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Сестра ЈУЛКИЦА са породицом
(100/299394)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈШУ
РЕЛИЋА
25. XII 1990 – 25. XII 2020.
Жали за тобом
твоја мама
(35/299323)

НЕБОЈША
РЕЛИЋ РЕЉА

Све је твоје на истом
месту, јер ти си ту.

25. XII 1990 – 25. XII 2020.
Време које пролази не
брише сећања и не умањује лепоту времена
проведеног са тобом.
ЗОРИЦА и МИЛКА
(101/299395)

МИШО

ЗОРИЦА
БРАНКО
КУКАВИЦА рођ. Срећков СРЕЋКОВ
1953–1999.
1925–2000.
Нећемо вас заборавити.
Брат и син ЗОРАН са породицом
(89/1299379)

Твоји: ОЛГА, БИЉА
и ВЛАДА
(36/299324)

ЈЕЛЕНА
ЂУРИЋ

РАДЕ
КЛИПА

рођ. Илијин
2006–2020.

2000–2020.

Године пролазе, али љубав, сећање и туга вечно
трају.
Ћерка ЉИЉАНА
и зет РАДИША

Остао си у нашем сећању.

(2/299285)

Твоја породица
(27/299315)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 25. децембар 2020.

СЕЋАЊЕ
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31. децембра наврашвају се три године откако није са нама
наш драги

Време пролази, празнина остаје

СЕЋАЊЕ

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ
МИША

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

28. XII 2005 – 28. XII 2020.

Нема дана да те се не сетимо и поменемо.
Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем твоје:
супруга АНЂА и ћерка НАТАША са породицом

(23/299309)

(169/199478)

Недостајеш нам брате

18. децембра 2020. године напустио нас је наш драги супруг, отац и деда

ЉУБОМИР МАРТИНОВ
БАТА
3. II 1953 – 27. XII 2011.
Помен подсећа на тебе оне који су те заборавили, за нас и после девет година, постојиш у нашим срцима и мислима.

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША

Вечно памћење и захвалност:
МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

28. XII 2005 – 28. XII 2020.
Твоји: ДУЦА и ДУШАНКА са породицама

(30/299318)

(24/199309)

ДРАГОЉУБ ЋИРИЋ ЋИРА
25. децембра 2020. је тачно шест месеци откако
ниси са нама драги наш

1950–2020.

1. јануара навршава се шест месеци откада није
с нама наш вољени

Твоји најмилији те никада неће заборавити.
Супруга ЈЕЛИЦА, ћерке НАТАША и ГОРАНА и унуци МИЛОШ и МАРКО
(57/299342)

Последњи поздрав

У суботу, 26. децембра на гробљу Котеж изићи ћемо на четрдесет дана нашој

ИГОР ВАБРИК

ВИДЕН РАДОМИРОВИЋ
Мислимо на тебе свакога дана, сваког трена...
Никада те неће заборавити: супруга КИКА,
ћерке ЈАСМИНА и НЕЛА, син БОРКО
и унуци ДАНИЈЕЛ и АНДРЕЈ
(70/299357)

Бато, време пролази, љубав, бол и патња су вечити!
Никада те нећемо преболети и заборавити.

ДРАГАНУ
ЋИРИ

Твоја сестра СУЗАНА и сестрић ЖЕЉКО
(20/299306)

МИРОСЛАВИ ПОПОВ

1950–2020.
Почивај у миру, нека те
анђели чувају.
Породице ЂУКИЋ,
КОЦИЋ и ДОДИЋ

Увек ћеш бити у мом срцу и мислима.
Почивај у миру.
МИРКО

(56/1299342)

(108/199408)

Последњи поздрав драгом супругу

24. децембра навршавају се две године

27. децембра навршава се једанаест година откада нас
је напустио наш

АНТОН ВАРГА

ЕМБЕЛИ ЂЕРЂ

1951–2019.

1949–2018.
Прошла је дуга, тужна и болна година откако си
нас напустио.
Увек ћеш бити у нашим мислима, у срцима недостајати .
Твоји најмилији
(13/199301)

Вечно ћеш остати у нашим срцима.

ДРАГОЉУБУ
ЋИРИЋУ

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА

Моји најмилији

Почивај у миру, нека те
анђели чувају.
Твој пријатељи
и супружник ЈЕЛИЦА

Сати, дани и године пролазе, али поштовање, љубав и
сећање вечно трају.

Радно време благајне
„Панчевца” током
празника

ГОЈКО
МАНИЋ

(159/299468)

30. децембрa до 15 сати;
31. децембрa до 13 сати;

МИРОСЛАВ
МИЛОРАДОВИЋ
1930–2007.
(151/199457)

Две године

(88/299377)

СЕЋАЊЕ

Мили моји, време иде а моја бол све већа. Сине, ово
није живот без тебе.
Шест година туге.
Једва чекам да се сретнемо и да те мајка загрли.
ЈАГОДА

24. децембра навршавају се две године

Твоји најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН, снаја
СЛОБОДАНКА, унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

(58/299342)

ЗОРАН
МАНИЋ

(87/299376)

27. XII 2009 – 27. XII 2020.

1950–2020.

ПОМЕН

Твоја супруга ГИЗЕЛА, син ЂЕРЂ са породицом
и ћерка ХАЈНАЛКА с породицом

БОСИЉКА
МИЛОРАДОВИЋ
1938–2009.
Њихови најмилији

4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;
6. јануарa до 15 сати.

ЕМБЕЛИ
ЂЕРЂ
1949–2018.
Тата, недостајеш ми.
Твоја ћерка ХАНИ
са породицом
(86/299376)

ЕМБЕЛИ
ЂЕРЂ
1949–2020.
Недостајеш пуно, али
док ми живимо бићеш у
нашим срцима.
Твоји најмилији
(65/1299350)

СПОРТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„БОРЦИ” НАМУЧИЛИ ШАМПИОНА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Чувари ватре
Осетиш искру у себи.
Па пламичак, па ватру.
Гори у теби, све.
Збуњеност новим пламеном.
И њено смењивање са осећајем живости.
Што ти се допада.
Мада, ватра може бити сачувана и ако је наизглед нема.
Дубоко је у теби.

Одличан отпор
старчевачких
одбојкаша
Наставити у
истом ритму
После релативно дуге и потпуно неочекиване првенствене паузе, изазване пандемијом коронавируса, прошлог
викенда је у Хали спортова
на Стрелишту одиграна суперлигашка одбојкашка утакмица. И то каква! У нашем
граду је гостовала шампионска екипа Војводине из Новог Сада.
Да су поклоници игре преко мреже могли уживо да присуствују овој утакмици, из
панчевачког „храма спорта”
отишли би и више него задовољни. Иако су снаге одмерили „фењераш” и лидер, на
терену је све прштало. Играла се „атомска” одбојка, а
момци из домаћег тима не
само да су били равноправни
са шампионом већ су га на
почетку утакмице потпуно
надиграли. Играчи тренера
Душана Јовића и Војислава
Павловића храбро су ушли у
овај дуел, борили се до изнемоглости, али нису имали довољно снаге и концентрације
да издрже до краја: Борац–
Војводина 1:3, по сетовима
25:20, 17:25, 21:25 и 18:25.
Иако је играла против најбоље екипе у Србији, стартна
постава домаћег тима, коју
су чинили: Игор Суботић, Ненад Мадић, Никола Стоковић, Ду шан Стој са вље вић,
Владимир Кнежевић, Александар Гмитровић и либеро
Не ма ња Ми ле тић, ни је се
уплашила, нити је устукнула
пред реномираним ривалом.
Напротив. Старчевачки „борци” су заиграли свом снагом,

„запуцали” из свих оружја,
па лидер на почетку сусрета
није знао шта га је снашло.
Први поен Борцу у првом сету донео је Владимир Кнежевић, потом је блоком један на један поентирао Гмитровић, а онда је популарни
Кнеле са сервис-линије потпуно пореметио пријем Новосађана. Са два „винера” довео је Борац до предности од
два поена, па је већ тада најављен прави спортски спектакл на Стрелишту. Играло
се поен за поен све до средине првог сета, смењивали су
се у вођству и једни и други,
а када су Новосађани повели

ривала за 24:20... Потпуно заслужено Борац је повео с 1:0
и тако показао да може да се
носи и с најбољим екипама у
Србији, да за њега има места
у друштву најбољих...
Тренери Јовић и Павловић
извукли су максимум од својих играча у тим тренуцима.
Већина момака је одрадила
само неколико тренинга пре
овог меча, снага је почела да
издаје... И поред тога, „борци” су били прави борци. „Гинули” су у одбрани, сервирали јако и прецизно, блок им
је био готово непробојан. Да,
Борац је имао све одлике правог суперлигашког тима.

са 16:19, реаговала је клупа
Борца. Затражен је тајм-аут,
после кога је поново дошло
до преокрета. На сервис Игора Суботића Борац је „везао”
неколико узастопних поена,
а двојним блоком Стојсављевића и Кнежевића повео са
20:18. Није вредео ни тајмаут тренера Новосађана Синише Гавранчића... Ништа у
тим тренуцима није могло да
заустави „старчевачку машинерију”. Стојсављевић је поентирао за 23:20, потом је
Ма дић из бло ки рао свог

Велика борба одвијала се и
почетком другог сета. Иако су
Новосађани консолидовали
своје редове и заиграли јаче и
агресивније, с друге стране су
имали ривала који је што скупље желео да прода своју кожу. Поново је Владимир Кнежевић ас-сервисом наговестио
блиставо издање своје екипе,
исто је учинио и Гмитровић
недуго затим, а Стојсављевић
је наставио да решета поље
противника... Одбојкаши Борца су били одлични све до
средине сета, до техничког

тајм-аута (11:12), а онда су
им досуђена два „пеца”, па се
Војводина, ни крива ни дужна, одвојила на три поена
разлике (13:16). Тешко је против лидера јурити заостатак,
поготово када се игра у тако
јаком темпу... Домаћи одбојкаши су покушавали на све
начине да се врате у игру, али
разиграни Новосађани нису
дозволили никакво изненађење. После 23 минута игре у
другом сету изједначили су
на 1:1.
Много узбуђења донео је и
трећи део овог сусрета. Војводина је водила са 2:6 и 9:13,
али се одбојкаши Борца нису
предавали. Прецизном паралелом Гмитровић је смањио
на 10:13, Мадић је изблокирао један на један, Кнежевић
је пласирао још један ас... Борац је изједначио на 14:14,
потом и повео са 17:15, па
када се родила нова нада да
домаћи тим може стићи до
великог изненађења, до бар
једног бода у дербију, лидер
је искористио тренутак пада
концентрације у редовима
Борца, поново преузео контролу над утакмицом и рутински меч привео крају.
И поред пораза, сви они
којима срца куцају за Борац
могу да буду задовољни после дуела с Војводином. Уколико са оваквим жаром и оваквом енергијом буду играли
и у наредним утакмицама,
одбојкаши из Старчева моћи
ће да остваре свој циљ, а то
је опстанак у елити.
У четвртак, 24. децембра,
када је овај број „Панчевца”
већ био закључен, Борац је у
Хали спортова на Стрелишту
одиграо још један раније одложени меч. У нашем граду
је гостовала Рибница из Краљева, која, баш као и Војводина, има само један пораз.
А. Живковић

Везе
Чак и када су замршене, пријају.
Везе нису без везе.
Ни у случајевима кад изгледају као везане у чвор.
Од тебе зависи.
Ти можеш да их контролишеш.
Да им дајеш ток.
Све док не приметиш искрзали крај.
Тад је време да идеш даље.

Између неба и земље
Гордо стоји.
Између неба и земље.
Као да чува оба краја.
Није надмена.
Само је усправна.
Било да је птица летелица.
Било да је она једна права...
... реч.

µМ. Шупица ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Дајана Радивојевић,
дипломирана
правница:

Александар
Радивојевић,
дизајнер:

– Као и сваког
викенда, бићу код куће
са својом породицом.
Најбитније нам је да
сви останемо здрави.
Припремаћемо се за
празнике. Такође,
снимаћу подкаст за
@zenatomoze.

– Одмараћемо се и
припремаћемо се за
празнике. Окитићемо
јелку и стан да се
орасположимо и
гледаћемо новогодишње
филмове. Мало ћу радити
на сопственим пројектима
и последњем испиту.

Јован Митровић,
радник:
– Викенд ћу
провести на послу,
а недељу ћу
искористити за пецање.
Спремам се
за новогодишње
празнике.
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