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ПРАЗНИЧНО РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”
То ком пред сто је ћих бо жић них и но во го ди шњих пра зни ка

бла гај на „Пан чев ца” ра ди ће по сле де ћој сат ни ци:

СРЕЋНА НОВА 2020. ГОДИНА

АТП ОТИШАО У ИСТОРИЈУ, ВОЗИЋЕ НАС „ПАНТРАНСПОРТ”
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Број 4846, година CLI

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Празнични додатак: 

божићни обичаји и симболи

Поклон:

стони календар

ТЕМА БРОЈА

КАКО СМО НОВУ ГОДИНУ
ЧЕКАЛИ У СОЦИЈАЛИЗМУ

ВЛАДА ИЗМЕНИЛА СВОЈУ УРЕДБУ

ГРАЂАНИ НЕЋЕ ПЛАЋАТИ
ТАКСУ ЗА ЧИСТ ВАЗДУХ

стр. 5 страна 7

стр. 2

НОВО! уто рак, 31. де цем бар: 8–12 са ти
сре да и че твр так, 1. и 2. ја ну ар: не -
рад ни да ни
пе так, 3. ја ну ар: 8–13 са ти
по не де љак, 6. ја ну ар: 8–12 са ти
уто рак, 7. ја ну ар: не рад ни дан
сре да, 8. ја ну ар: 8–15 са ти

Број ко ји из ла зи у пе так 27. де цем -
бра би ће дво број. Пр ви број „Пан -
чев ца” у но вој, 2020. го ди ни иза ћи
ће у пе так 10. ја ну а ра.
Мо ли мо кли јен те да то има ју у ви ду
при ли ком пре да је огла сног ма те ри -
ја ла, чи ту ља и по ме на.

Читаоцима који
Божић славе по 
јулијанском 
календару желимо 
срећан празник!

Читаоцима који
Божић славе по 
јулијанском
календару желимо 
срећан празник!



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 27. децембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

Наши
суграђани

За ста неш и под ву чеш цр ту.
Бо же, шта све је дан чо век

мо же да пре жи ви за го ди ну
да на.

Ка кве не ми ре, стра хо ве, бол,
пат њу, гу бит ке, па он да опет
не ке но ве ра до сти, успе хе и
иза зо ве. И да и да ље сто ји с обе
но ге на зе мљи... До ду ше, ви ше
пу та по на вља ју ћи: ма, не ћу ви -
ше да се нер ви рам; од су тра
окре ћем но ви лист; нај бит ни је
је да смо здра ви...

Ка да на пра ви те ре тро спек -
ти ву, шта је на вас оста ви ло
нај ве ћи ути сак? Због че га је
ва ше ср це тре пе ри ло? Шта вас
је из у ло из ци пе ла? Шта же -
ли те да по но ви те? А шта да
за бо ра ви те?

*   * *

Ова го ди на је би ла успе шна за
мно ге на ше су гра ђа не. По но -
сна сам на то што по ти чем из
овог гра да и што ско ро сва ко -
днев но сре ћем љу де ко ји су
жи ве ле ген де, а та ко ђе и не ке
мла де љу де ко ји су на том пу -
ту. Имам сре ћу да се ба вим
кул ту ром и да због при ро де
по сла са зна јем о нај див ни јим
ства ри ма ко је љу ди ство ре.
То ком ове го ди не чу ла сам
без број при ча и пе са ма, чу ла
сам но ву, ау тор ску му зи ку, по -
сма тра ла љу де док игра ју... И
раз го ва ра ла с то ли ко не ве ро -
ват них љу ди... Не ка да су њи ма
очи би ле пу не су за, не ка да
сам ја од ла зи ла с раз го во ра
про же та па ле том ра зних емо -
ци ја. Оно што су ми сви пру -
жи ли је на дах ну ће! Да, и мно -
го му дро сти... Ко је се по ја ве у
ми сли ма баш он да ка да су
нај по треб ни је. 

*   * *

То ком 2019. го ди не кроз ру -
бри ку „На ши су гра ђа ни” про -
шло је две ста је да на ест Пан че -
ва ца, а у ру бри ци „За пи си” об -
ја вљен је три де сет је дан ин тер -
вју с кул тур ним и на уч ним
рад ни ци ма.

При ча ли смо са учи те љи ца -
ма, ко лек ци о на ри ма, ино ва то -
ри ма, за на тли ја ма, ма ке та ри -
ма, пле са чи ма, вла сни ци ма
нај леп ших вр то ва, олд тај ме ра,
нео бич них жи во ти ња, они ма
ко ји се ба ве екс трем ним ства -
ри ма, бо ри лач ким ве шти на ма,
глу мом, пи са њем... Хва ла њи -
ма на див ним при ча ма, а још
ви ше сви ма они ма ко ји су ми
по мо гли да до ових сјај них љу -
ди до ђем. Сви ви сте овој го ди -
ни да ли бо ју!

Срећ на вам Но ва го ди на,
див ни љу ди!

Нај ва жни ја пи та ња
решава ће ле штан ски
„Сага транс”, зе мун ски
„Думе ко” и обре но вач ки
„Транс-југ”

По чет ком мар та из ве стан
број но вих ау то бу са на
ули ца ма

У пе так, 20. де цем бра, пре стао је да
по сто ји ЈКП АТП. Град ско јав но ко му -
нал но ау то пре во зно пред у зе ће, ко је је
по че ло да ра ди још 1948. го ди не, од -
лу ком од бор ни ка Скуп шти не гра да
оти шло је у исто ри ју и сво је ме сто на
сце ни и пан че вач ким ули ца ма пре пу -
сти ло но вом при вред ном дру штву за
пре воз пут ни ка – „Пан тран спор ту”.

Ово је ре зул тат гла са ња пред став -
ни ка гра ђа на при ли ком усва ја ња тек -
ста уго во ра о осни ва њу но ве фир ме, у
ко јој је Пан че во вла сник три од сто
ак ци ја, па ће, као што сву да у све ту и
би ва у ова квим при вред ним дру -
штви ма, Град има ти ути ца ја на од лу -
ке о ли ни ја ма и це на ма ка ра та у
скла ду с вла снич ким уде лом, тј. ско -
ро ни ка кав.

За Бе о град две тре ћи не при хо да

Ре а ли за ци јом уго во ра о јав но-при -
ват ном парт нер ству, од но сно за кљу -
че њем ак та о до де ли кон це си је за
јав ну услу гу оба вља ња де лат но сти
до ма ћег ли ниј ског пре во за пут ни ка
на те ри то ри ји гра да и из град њи но ве
ау то бу ске ста ни це, за све нај ва жни је
ства ри пи та ће се три рав но прав не
фир ме: „Са га транс” из Ле шта на,
„Ду ме ко” из Зе му на и „Транс-југ” из
Обре нов ца. Се ди ште „Пан тран спор -
та” би ће у згра ди са да шње глав не ау -
то бу ске ста ни це.

Сам текст уго во ра не раз ли ку је се
мно го од слич них тог ти па. Ипак,
При вред но дру штво „Пан тран спорт”
д. о. о. Пан че во има и сво је осо бе но -
сти: јед на од њих је да је осно ва но,
ка ко сто ји у прав но оба ве зу ју ћем ак -
ту, на нео д ре ђе но вре ме, ма да је кон -
це си ја јав но-при ват ног парт нер ства
да та на че тврт ве ка, а дру га да „оба -
вља и де лат но сти спољ но тр го вин ског
про ме та”.

Уку пан упи са ни основ ни ка пи тал
дру штва је 100.000 ди на ра. По ме ну те
три фир ме ће упла ти ти по 32.333,33
ди на ра, што зна чи да ће упра во по то -
ли ко про це на та би ти и вла сни ци
„Пан тран спор та”, а Град 3.000 динара

АТП ОТИШАО У ИСТОРИЈУ, 
ОСНОВАН „ПАНТРАНСПОРТ”

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Празнична атмосфера.

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

за три од сто вла сни штва. Основ ни ка -
пи тал мо же се на кнад но и по ве ћа ти и
сма њи ти, а чла но ви дру штва има ју
пра во пре че ку по ви не уде ла ко ји је
пред мет пре но са вла сни штва.

Упра вљач ки ор га ни но вог ау то -
тран спорт ног пред у зе ћа су скуп шти -
на и, под њом, ди рек тор, чи ји ман дат
ни је огра ни чен, али га скуп шти на
мо же сме ни ти с обра зло же њем или
без ње га. Пре ма сло ву пред ло га уго -
во ра, пр ви ди рек тор но ве фир ме би -
ће са да шњи пр ви чо век АТП-а Бо јан
Бо ја нић.

Он је на сед ни ци Скуп шти не гра да
ре као да су сви ак те ри у овом по слу
„уз ве ли ку му ку и сре ћу” ус пе ли да
ре ше све што је тре ба ло и до дао:

– Остао је још овај би ро крат ски
део ка ко би смо ис пу ни ли све прет -
ход не усло ве и ре а ли зо ва ли оно што
смо за по че ли. По сле пот пи си ва ња
уго во ра сле ди ре ги стра ци ја „Пан -
тран спор та” у Аген ци ји за при вред не
ре ги стре. На кон то га иде из два ја ње
уз при па ја ње, што је вид пре но са уде -
ла вла сни штва из АТП-а у но во при -
вред но дру штво. То се ти че ис кљу чи -
во ме ђу ме сних по ла за ка, а ка да се
ра ди о град ским и при град ским

лини ја ма све ће се де ша ва ти на ни -
воу Гра да.

Нај ва жни ја у овом сми слу је ли ни -
ја ка Бе о гра ду, ко ја је АТП-у до но си -
ла две тре ћи не укуп них при хо да.

Пре ба ци ва ње ли цен ци

У ме ђу вре ме ну се ме ди ји ма пред ста -
вио Ра до мир Ви до је вић, ди рек тор
„Са га тран са”. Он је на ја вио да би
тре ба ло да „Пан тран спорт” пре у зме
град ски, при град ски и ме ђу ме сни са -
о бра ћај од АТП-а по чет ком мар та.
До кра ја не де ље ће гра до на чел ник
Са ша Па влов и Ви до је вић, у име кон -
зор ци ју ма при ват них пре во зни ка,
пот пи са ти и ове ри ти уго вор о осни -
ва њу ме шо ви тог при вред ног дру штва
код но та ра, за шта су свој глас да ли
од бор ни ци Скуп шти не гра да.

Ви до је вић је по твр дио да он да на
ред до ла зи упис но ве фир ме у АПР,
али ка ко се чи ни, пр ви ди рек тор
„Пан тран спор та” би ће он, а не Бо -
јанић, што сто ји у пред ло гу тек ста
уго во ра.

Иа ко су пред став ни ци ло кал не са -
мо у пра ве има ли оче ки ва ња да ће чи -
тав про цес ма ло бр же те ћи, не ће све
би ти баш та ко. Ви до је вић об ја шња ва:

– По сле упи са у АПР до ла зи пе ри -
од при пре ма за пре ба ци ва ње ли цен -
ци за ста нич не услу ге и свих град -
ских, при град ских и ме ђу ме сних ли -
ни ја с АТП-а на „Пан тран спорт”,
укљу чу ју ћи и ону за Бе о град. Оче ку -
јем да ће се све то за вр ши ти до кра ја
фе бру а ра ка ко би смо мо гли пр вих
да на мар та да за поч не мо пре воз из -
ве сним бро јем но вих ау то бу са.

Да под се ти мо, уго вор пред ви ђа да
вла сни ци „Пан тран спор та” у пр вих го -
ди ну да на од ње го вог осни ва ња ку пе
ше зде сет но вих ау то бу са и из гра де но -
ву ау то бу ску ста ни цу у бли зи ни бу вља -
ка. До за вр шет ка па пи ро ло шких ак -
тив но сти гра ђан ке и гра ђа ни ће пу то -
ва ти ста рим во зи ли ма АТП-а. То зна -
чи и да ће део нов ца из град ског бу џе -
та за 2020. го ди ну оти ћи и на по моћ
ау то тран спорт ној фир ми на из ди са ју.

С. Трај ко вић

МИ НИ СТАР НЕ ДИ МО ВИЋ ПО СЕ ТИО НА ША СЕ ЛА

О по љо при вре ди у Омо љи ци и Ива но ву
У пла ну ве ћи под сти ца ји за
ку по ви ну по љо при вред не
ме ха ни за ци је уз зна чај не
по вра ћа је сред ста ва

Ми ни стар по љо при вре де, шу мар ства
и во до при вре де Ре пу бли ке Ср би је
Бра ни слав Не ди мо вић, у дру штву
гра до на чел ни ка Са ше Па вло ва, по се -
тио је 23. де цем бра Омо љи цу и Ива -
но во. У тим на се ље ним ме сти ма су
об и шли по љо при вред на га здин ства и
раз го ва ра ли с до ма ћи ни ма.

То су у Омо љи ци би ли ра та ри Са ва
и Вла ди мир Ла за ров, ко ји об ра ђу ју
750 хек та ра зе мље, а у Ива но ву Јо за
Тел бис, ра тар и во ћар: ње го ва по ро -
ди ца и он, по ред об ра ђи ва ња 200
хек та ра по вр ши не под усе ви ма, ра де
и на пет хек та ра под кај си јом.

Ми ни стар Не ди мо вић је хтео да
рад не љу де на се лу упо зна с ме ра ма

ко је Ми ни стар ство што во ди пред -
ви ђа за бли жу и да љу бу дућ ност, с
ци љем олак ша ва ња по сло ва по љо -
при вред ни ка. Ипак, и по ред оче ки -
ва ња да ће овим раз го во ри ма при су -
ство ва ти ви ше се ља ка, уз до ма ћи не
и у јед ном и у дру гом се лу би ла су
још са мо по три зе мљо рад ни ка. Ми -
ни стар је на ја вио да ће иду ће го ди не

це на сун цо кре та би ти
35 ди на ра без ПДВ-а и
до дао:

– То је це на ко ја се
пред ви ђа због кре та ња
на тр жи шту. Пла ни ра -
мо ве ће под сти ца је за
ку по ви ну по љо при -
вред не ме ха ни за ци је
уз зна чај не по вра ћа је
сред ста ва.

По љо при вред ни ке је
за ни ма ло за што, пре ма
њи хо вим ре чи ма, из -

два ја ју мно го нов ца за од вод ња ва ње
кад од ЈВП-а „Во де Вој во ди не” и ње -
го вих из во ђа ча ра до ва не до би ја ју
ни шта. Обе ћа но им је да ће ми ни стар
Не ди мо вић с ди рек то ром „Во да Вој -
во ди не” до ћи у Омо љи цу, ка ко би се
на ли цу ме ста све стра не уве ри ле где
је про блем и, уко ли ко га има, на шле
за јед нич ко ре ше ње. С. Т.

НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ПРО МЕ ЊЕН РЕД ВО ЖЊЕ

Од по чет ка ове не де ље до 14. ја -

ну а ра 2020. го ди не ред во жње

град ског ау то бу ског пре во зни ка

би ће про ме њен, од но сно при ме -

њи ва ће се онај ко ји ва жи за зим -

ски школ ски рас пуст. То прак тич -

но зна чи да ће би ти уки ну то пет -

на е стак по ла за ка.

До пра во слав не Но ве го ди не

не ће са о бра ћа ти ау то бу си са овим

по ла сци ма из цен тра гра да:

– у 12.00 са ти за Ја бу ку (ли ни ја 3);

– у 12.00 са ти за Ста ри Та миш

(ли ни ја 3);

– у 12.00, 18.00 и 19.00 са ти за

Ми нел (ли ни ја 4);

– у 12.00, 18.00 и 19.00 са ти за

Вој ло ви цу (ли ни ја 6);

– у 13.40 и 18.40 за Ба нат ски

Бре сто вац;

– у 13.30 и 18.40 за Ива но во и

– у 12.15 и 13.00 са ти за Ко ва чи цу.

ЈА СНА ВУ ЈИ ЧИЋ ДИ РЕК ТОР КА „СО ЛИ ДАР НО СТИ”

Од бор ни ци Скуп шти не гра да су, по ред јав ног пре во за, на днев ном ре ду

има ли још јед ну те му. За вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Цен тра за со ци -

јал ни рад „Со ли дар ност” по ста вље на је Ја сна Ву ји чић, де фек то лог, ко ја

је до кра ја про шле не де ље успе шно во ди ла пан че вач ку Си гур ну ку ћу.

Она је за ме ни ла Ве сну Јо ва но вић, ко јој је ис те као ман дат, а ме ди ји

на ја вљу ју њен пре ла зак у Ми ни стар ство за рад.
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АК ЦИ ЈА

Бу ди мо љу ди пре ма
жи во ти ња ма

Дру штво за за шти ту жи во -
ти ња „Љу би мац” ор га ни зо -
ва ће и ове зиме израду и по -
ста вља ње при вре ме них ку -
ћи ца за на пу ште не псе и мач -
ке на град ским ули ца ма и
јав ним по вр ши на ма. Пан че -
во је је дан од рет ких гра до -
ва у ре ги о ну ко ји су град -
ском од лу ком до зво ли ли по -
ста вља ње ова квих ку ћи ца.

Сва ко до кра ја ја ну а ра мо -
же да до ни ра но вац, за ко ји
ће би ти на ру че на јед на од
ку ћи ца, чи ја је це на око 6.000
ди на ра. Мо же се до ни ра ти
и ма ња су ма, ко ја ће се са -
бра ти с дру гим ма њим до -
на ци ја ма ка ко би се на ру -
чи ла јед на од ку ћи ца.

За хва љу ју ћи ху ма ним љу -
ди ма бар не ки на пу ште ни
љу би мац до би ће ре до ван
оброк, основ ну не гу или при -
вре ме ни дом.

Број ра чу на за до на ци је је
105-0000000003669-80, а до -
дат не ин фор ма ци је се мо гу
до би ти по ру ком на имејл lju-
bimci@gmail.com. Р. Т.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Кон церт хо ра 
„Во кал кидс”

Тра ди ци о нал ни но во го ди -
шњи кон церт нај по зна ти јег
пан че вач ког деч јег хо ра „Во -
кал кидс” би ће одр жан у су -
бо ту, 28. де цем бра, од 18 са -
ти, у дво ра ни Kултурног цен -
тра. На про гра му су но во го -
ди шње и бо жић не пе сме, као
и об ра де поп и рок ну ме ра,
а из ве шће их око пе де се то -
ро на ших су гра ђа на уз ра ста
од четири до 16 го ди на.

Во ди тељ про гра ма би ће
Ми ња Су бо та, а као спе ци -
ја лан гост на сту пи ће Да ри ја
Вра че вић, ово го ди шња пред -
став ни ца Ср би је на „Деч јој
пе сми Евро ви зи је”.

– У на ред ном пе ри о ду
пред сто је нам и на ступ по -
во дом све ча но сти „Из бор за
нај бо љег спор ти сту го ди не”
и два ве ли ка кон цер та у са -
рад њи с Деч јим кул тур ним
цен тром Бе о гра да: бо жић -
ни, 12. ја ну а ра, и све то сав -
ски, 24. ја ну а ра – на ја ви ла
је Је ле на Цве тић, ди ри гент
и ру ко во ди лац хо ра „Во кал
кидс”. Д. К.

Про ма шај: по лу мр тва
Скуп шти на гра да

Погодак: но ви
Ин тер ни стич ки бло к

Ка да је реч о до га ђа ји ма у јав -
ној сфе ри у на шем гра ду у го -
ди ни на из ма ку, мо же се ре ћи
да ни је би ло ни чег спек та ку -
лар ног, да нас ни су др ма ли по -
ли тич ки, при вред ни или кул -
тур ни зе мљо тре си, али јед на -
ко је ре ал но да 2019. го ди на
ни је би ла до сад на.

По че ла је опо зи ци о ним бој -
ко том скуп штин ских за се да ња;
до тад гла сна и ја сна ло кал на по -
ли тич ка опо зи ци ја сво је клу пе у
ве ли кој са ли згра де Град ске упра -
ве пре пу сти ла је пра ши ни и па -
у ци ма. Ни су им на то ме за ме -
ри ле чла ни це вла да ју ће ко а ли -
ци је. На про тив, од бор ни ци ма из
ре до ва вла сти на тај на чин је
омо гу ће но да сед ни це за вр ша -
ва ју екс пре сно, го то во без из ла -
за ка из ве сти ла ца о ва жним те -
ма ма за го вор ни цу. Исто вре ме -
но, гла са чи са да опо зи ци о них
стра на ка оста ли су ус кра ће ни за
кон струк тив ну кри ти ку вла сти
кроз ду хо ви те ко мен та ре ис пред
ми кро фо на у скуп штин ској са -
ли, ме сту с ког се ов де од у век
кре та ло у ква ли тет не ло кал не
пар ла мен тар не де ба те.

Ти ту лу нај ве ћег пан че вач ког
до стиг ну ћа у про шлој го ди ни
сва ка ко но си отва ра ње но вог,
по што је ма ло ре ћи ре кон стру -

и са ног, Ин тер ни стич ког бло ка
Оп ште бол ни це Пан че во. Оно
што су па ци јен ти и ме ди цин -
ско осо бље че ка ли де це ни ја ма
– ожи ве ло је у 2019. За то, из
раз ло га фи нан сиј ске при ро де,
тре ба нај пре за хва ли ти по кра -
јин ској ад ми ни стра ци ји.

У ве зи с овим, јер се ра ди о
мно го ви шем ни воу здрав стве -
них услу га, не мо же би ти спо -
ра, али по сто је раз ли чи те те о -
ри је ми шље ња о то ме шта до -
но се ди рект не стра не ин ве сти -
ци је на шем гра ду. Опо зи ци ја,
док се још огла ша ва ла, го во -
ри ла је о то ме да се вред на
град ска зе мља ни ко ме не сме
да ва ти за ну ла ди на ра, а власт

је по на вља ла да то ни је ни ка -
кав по клон, већ да не мач ке
ком па ни је ZF и „Бро зе” до но се
ми ли о не евра у опре ми и не -
ко ли ко хи ља да но вих рад них
ме ста, те да ће са мо кроз по ре -
зе на до хо дак за по сле них новац
из се вер не ин ду стриј ске зо не

ду го и у пер спек ти ви пу ни ти
град ски бу џет. ZF уве ли ко ра -
ди, „Бро зе” се по кре ће, а чи -
ње ни ца је и да ће по та ми шки
ко лек тор, чи ја је из град ња за -
по че та због по слов не зо не, убр -
зо у ко му нал ном сек то ру олак -
ша ти му ке број них град ских
до ма ћин ста ва.

Не дав но је у на шем гра ду би -
ла пре ми јер ка Бр на бић; најавила

је ула га ња у Ма шин ску шко лу,
ко ја је у си сте му ду ал ног обра -
зо ва ња, што је по ве за но с по -
тре ба ма не мач ких а пан че вач -
ких ин ду стри ја ла ца. Том при -
ли ком је гра до на чел ник Па -
влов на ја вио уре ђе ње Град ске
шу ме, ке ја и, ко нач но, спу шта -
ње гра да на ре ку. На то ма ло
ста ри ји су гра ђа ни че ка ју де це -
ни ја ма. Ви де ће мо, или не...

У овој го ди ни је по кре ну то
пр во јав но-при ват но парт нер -
ство од че ти ри на ја вље на. ЈКП
АТП од ла зи у исто ри ју, а гра -
ђа не ће од 1. мар та 2020. по
гра ду, ка се ли ма и ка Бе о гра -
ду во зи ти при ват ни ци. У град -
ском бу џе ту за 2020. по сто ји
и по за ма шна став ка за из град -
њу пу те ва, што пред ста вља по -
че так ре а ли за ци је дру гог парт -
нер ства из ме ђу Гра да и при -
ват ни ка, а ти че се пут не ин -
фра струк ту ре.

Сли кар Вук Вуч ко вић и број -
не од лич не ма ни фе ста ци је, по -
себ но деч ји БУ ДИ, обе ле жи ли
су кул тур ну, а ру ко ме та ши „Ди -
на ма” и фуд ба ле ри „Же ле зни -
ча ра” спорт ску 2019. На се лу
ни шта но во: ра ди се мно го,
при хо ду је не из ве сно, уз по глед
упу ћен ка не бу.

Сви ма све ка ко су ства ра ли,
по за слу зи, у 2020.

С. Трај ко вић

P. S. А нај ста ри ји жи ви не дељ -
ник на Бал ка ну „Пан че вац”
про сла вио је век и по по сто ја -
ња. Хва ла на по ве ре њу.

ПЈЕР 2019.

На гра да за нашег
Душана Лу дви га

На 52. кон кур су „Пјер”, ко ји
тра ди ци о нал но ор га ни зу ју „Ве -
чер ње но во сти”, на гра ду „Злат -
ни Пјер” осво јио је Ду шан Сми -
ља нић, дру го ме сто је при па ло
Де ја ну Бор ко ви ћу, а „Брон за -
ним Пје ром” је на гра ђен ка ри -
ка ту ри ста „Пан чев ца” Ду шан
Лу двиг.

На овом ре но ми ра ном кон -
кур су за нај бо љу но вин ску ка -
ри ка ту ру Лу двиг је до са да два
пу та осва јао злат но, јед ном сре -
бр но и још јед но брон за но од -
лич је пре овог.

На ово го ди шњи кон курс је
при сти гло 312 ра до ва, од 108
ау то ра. У кон ку рен ци ји за на -
гра де би ла су 124 ра да. Р. Т.

СТО НИ ТЕ НИС

Се ћа ње на Зо ра на 
и Ива на

Сто но те ни ски клуб Пан че во у
су бо ту и не де љу, 28. и 29. де -
цем бра, ор га ни зу је пр ви ме мо -
ри јал ни тур нир „Зо ран Па лић
– Иван Пер ко шан”, у част дво -
ји це уте ме љи ва ча и ду го го ди -
шњих но си ла ца раз во ја сто ног
те ни са у на шем гра ду.

Так ми че ње ће би ти одр жа но
у са ли ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај”, а пр вог да на тур ни ра
над ме та ће се мла ђи ка де ти и
мла ђе ка дет ки ње и ка де ти и
ка дет ки ње. У не де љу, 29. де -
цем бра, на сце ну ће сту пи ти
сто но те ни ски ве те ра ни.

У оба да на так ми че ње стар -
ту је у 9.30. А. Ж.

АК ЦИ ЈА „ЗА ЈЕД НО ЗА БЕ БЕ”

Бол ни ца до би ла нов ин ку ба тор

КА КО ЈЕ ПРО ТЕ КЛА 2019. ГО ДИ НА У ПАН ЧЕ ВУ

УКИНУТА РАС ПРА ВА, 
ПРИСТИ ГЛЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

Од ове не де ље Оде ље ње ин -
тен зив не не ге Слу жбе пе ди ја -
три је Оп ште бол ни це у Пан -
че ву бо га ти је је за још је дан
са вре ме ни ин ку ба тор. Овај
уре ђај, вре дан 835.000 ди на -
ра, до ни ра ли су пред став ни -
ци Ко мер ци јал не бан ке и Фон -
да Б92 окви ру ак ци је „За јед -
но за бе бе”.

До на ци ју су ди рек то ру Оп -
ште бол ни це др Сло бо да ну Ову -
ки и на чел ни ку Слу жбе пе ди -
ја три је др Сло бо да ну Про да -
но ви ћу уру чи ли Ве ран Ма тић,
пред сед ник Управ ног од бо ра
Фон да Б92, и др Вла ди мир Ме -
дан, пред сед ник Из вр шног од -
бо ра Ко мер ци јал не бан ке, у

при су ству Зо ра на Ђор ђе ви ћа,
ми ни стра за рад, за по шља ва -
ње, со ци јал на и бо рач ка пи та -
ња у Вла ди Ср би је.

Др Вла ди мир Ме дан је на ја -
вио и да ће Ко мер ци јал на бан -
ка свим бе ба ма у Ср би ји ко је
се бу ду ро ди ле 1. ја ну а ра 2020.
по кло ни ти по 20.000 ди на ра.

Ина че, Фонд Б92 је кроз ак -
ци је „Бит ка за бе бе” и „Бит ка
за по ро ди ли шта”, а уз по др -
шку ра зних до на то ра, за пан -
че вач ко по ро ди ли ште до са да,
за јед но с овим нај но ви јим, обез -
бе дио укуп но се дам ин ку ба то -
ра, али и дру гу нео на то ло шку
опре му за збри ња ва ње бе ба и
мај ки. Д. К.

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

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра ду
не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

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

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је рећи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за
ове услу ге ан га -
жо ван је је дан од
во де ћих струч -
ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med.
Сло бо дан То мић,
кар ди о лог, док -
тор ме ди цин -
ских на у ка и ма -
ги стар кар ди о ло ги је са Ин -
сти ту та „Де ди ње”. Спе ци ја -
ли стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср -
ца по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи хов
ко ле га из исте уста но ве др
Не бој ша Та сић, док је за
пре гле де из обла сти ги не -
ко ло ги је за ду жен др Јо ван
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Тре ба на по ме ну ти
да су пре гле ди код др Не -
бој ше Та си ћа тре нут но на
ак ци ји, па та ко ком пле тан

уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број

Пан чев ки и
Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че -
вац”, по себ но
он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти
пре гле де и ана -
ли зе на јед ном
ме сту и до би ти
ре зул та те што

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

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

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.500 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 4.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900



Сад је ин пра ви ти афе ре, ко год да их пра ви. Да се раз у -
ме мо, не ли бим се да ка жем да сва ка ко ни сам за вла да ју -
ћу но мен кла ту ру и си стем, али не знам, не ви дим оне за
ко је сам. И то је оно што је нај стра шни је. Сво је вре ме но
сам ви де ла, у скла ду с тим гла са ла, по том се раз о ча ра -
ла... Што све мо же би ти ле ги тим но. Али да нас не ви дим
шта, у том по ли тич ком сми слу, мо гу да иза бе рем. Стра -
хо ви то те шко ми то па да и то је оно због че га ме је страх
где то ра сту мо ја де ца. И то је оно због че га сам пр ви пут
у жи во ту из го во ри ла: ја же лим да мо ја де ца оду одав де.
Ни у вре ме НА ТО бом бар до ва ња ни сам има ла ни по ми -
сао да одем одав де. У овим го ди на ма на рав но не ћу ићи,
али сво јој де ци же лим да оду.

(Глу ми ца Не ла Ми ха и ло вић, „Блиц”, 25. де цем бар)

* * *
Исти на ви ше ни је на це ни, не функ ци о ни ше. Не ве ру је
се сво јим очи ма, сво јој па ме ти, не ве ру је се очи глед ном.
То је сва ка ко де при ми ра ју ће. Овај наш свет у ко јем жи -
ви мо пре тво рио се у не ко не бу ло зно ста ње из ме ђу ку пле -
ра ја и луд ни це. Ку пле рај, то су ови ри ја ли ти ји пор но -
граф ског са др жа ја ко ји се еми ту ју дан и ноћ, на слов не
стра не та бло ид них но ви на, а луд ни ца је оно што се до га -
ђа у на шем по ли тич ком жи во ту. Дру штво за сно ва но на
ла жи је дру штво без до сто јан ства и мо ра ла, без истин ске
на де. Без мо ра ла и ети ке не ма ста бил них дру шта ва. Све
је на ста кле ним но га ма, по ли ти ка, еко но ми ја, бу дућ ност
др жа ве.

(Пи сац Фи лип Да вид, „Вре ме”, 19. де цем бар)

* * *
Раз ми шљам и о то ме шта бих ја, ова кав ка кав сам, ра дио
ка да бих до шао на власт и да ли бих ус пео да се од у прем
тој ко ли чи ни пол трон ства. За то нам тре ба кон тро ла вла -
сти. Љу ди у ин сти ту ци ја ма тре ба да схва те да је основ на
ци ви ли за циј ска од ли ка да ра диш по за ко ну и да ни ко не
ути че на те бе. Ствар је вр ло озбиљ на и да би се оства ри ла
функ ци о нал на др жа ва, мо ра се уве сти оба ве за гла са ња за
све би ра че. Ми слим да би под тим усло ви ма сли ка у пар -
ла мен ту би ла мно го ин те ре сант ни ја. Ипак, не тре ба оста -
ти у де пре си ји – пре два де сет го ди на смо има ли ра то ве,
ин фла ци ју, пла ту од две мар ке, си па ње бен зи на из ка ни -
сте ра. А са да има мо мир, а мир је ипак бо љи од ра та.
Има мо сад мир но доп ске му ке. Де мо кра ти ја је јед на ра -
фи ни ра на ствар. И ор хи де ја, ко ја је нај леп ши цвет, кад је
за се јеш, из гле да ру жно. Тре ба вре ме да се раз ви је. Ов де
по сто је ја ко до бри еле мен ти, по сто је ин те лек ту ал ни по -
тен ци ја ли и они ће се раз ви ти за јед но „ра зум но вре ме”.

(Му зи чар Рам бо Ама де ус, Те ле ви зи ја „Но ва С”, 23. де -
цем бар)

* * *

* * *
Ове го ди не ће еми си је угљен-ди ок си да на гло бал ном ни -
воу због са го ре ва ња фо сил них го ри ва би ти ве ће не го
2018. го ди не. Због ефек та ста кле не ба ште тем пе ра ту ре
су све ви ше и ви ше, што зна чи да ће код нас зи ме би ти
све бла же, зим ска се зо на све кра ћа и то мо же за по сле -
ди цу да има, ре ци мо, за хи дро ло шки ци клус, по што сне -
жног по кри ва ча не ће би ти, ни ски во до стај.

(Кли ма то лог Вла ди мир Ђур ђе вић, те ле ви зи ја Н1)

* * *
Не сре ћа на про сто сни жа ва кри те ри ју ме, као што ма те -
ри јал но си ро ма штво оси ро ма шу је људ ску лич ност, ма да
би се то мо гло обр ну ти па ре ћи да си ро ма штво лич но сти
до но си сва дру га си ро ма штва. Људ ска лич ност у Ср би ји
ни ка да ни је би ла на це ни. Ни ка да се ни је ов де ра ди ло на
осло ба ђа њу чо ве ка и ње го вој еман ци па ци ји. Љу ди су ов -
де осло ба ђа ни са мо ко лек тив но, би ло као Ср би, би ло као
„рад нич ка кла са”. И по сто је са мо ко лек тив на пра ва. Све
је на про сто мо ра ло за вр ши ти ова ко ка ко је за вр ши ло, а
још ни је за вр ши ло. Искре но, не ви дим крај овом лу ди лу.
Оно што ме до дат но обес хра бру је је све ви дљи ви ја чи ње -
ни ца да је и оста так све та кре нуо пу тем ко јим Ср би ја већ
две ста го ди на иде.

(Пи сац Све ти слав Ба са ра, „Блиц”, 22. де цем бар)

* * *
Сме та ми ин си сти ра ње на не и сти ни. Не ка ко сла ма чо ве -
ка по свим ша во ви ма. Тре ба ло би за рад не ког бо љег жи -
во та по је дин ца или уже гру пе љу ди да са жва ће те не и сти -
ну и сва ри те је уз осмех, а ни је ло ше ни да, док је ва ри те,
под риг не те или про ко мен та ри ше те ка ко је баш уку сна.
Не мам про блем са ту ђим не и сти на ма ко је не ути чу на
дру ге. Сва ко има пра во да жи ви у сво јим ла жи ма, али
ма ло је не ва спи та но да због то га што их по на вља сва ко -
днев но оче ку је од не ког да их и он усво ји, и то као исти -
ну. Љу ди ко ји ма сам окру жен су ис кре ни и то је оно што
нај ви ше це ним код њих. Ла ко се ис па да из те игре, а кад
јед ном ис пад не те, те жак је по вра так, уко ли ко вам је уоп -
ште ста ло до по врат ка.

(Му зи чар Ни ко ла Врањ ко вић, „Да нас”, 20. де цем бар)
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Град ска ка са за
наред ну го ди ну
пројек то ва на на 
5,8 ми ли јар ди ди на ра

Гра ди ће се ло кал ни
пу те ви и би ће
реконстру и са на Ули ца
Ди ми три ја Ту цо ви ћа

Се ла ће тро ши ти новац
на сво је при о ри те те

След стве но тра ди ци ји, по след -
ња сед ни ца Скуп шти не гра да у
го ди ни, с „пре фик сом” бу џет -
ска, за ка за на је за 30. де цем -
бар. Ка ко ће овај број на шег
ли ста та да уве ли ко би ти на ки -
о сци ма, о то ме ка ко је про јек -
то ва на град ска ка са за го ди ну
пред на ма раз го ва ра ли смо с
Пре дра гом Жив ко ви ћем, за ме -
ни ком гра до на чел ни ка Пан че -
ва, ко ји се ба ви ло кал ним фи -
нан си ја ма.

Он ће прет по след њег да на
2019. го ди не и од бор ни ци ма,
као из ве сти лац, по ја сни ти нај -
ва жни је сег мен те то ко ва јав -
ног нов ца.

По ве ћа ни при хо ди

Жив ко вић нај пре ка же да пр ва
вер зи ја бу џе та, ко ја се пра ви
два-три ме се ца пред крај го ди -
не ка ко би се ис по што вао бу -
џет ски ка лен дар, ни је мо гла да
бу де и ко нач на јер је та да још
увек не до ста ја ло мно штво нео -
п ход них ин фор ма ци ја. Фи нал -
на вер зи ја је, у при лич но из ме -
ње ном об ли ку, за вр ше на. У од -
но су на пла ни ра ни бу џет за те -
ку ћу го ди ну, укуп но про јек то -
ва но по ве ћа ње при хо да је не -
где око 800 ми ли о на ди на ра.

– До би ли смо по моћ од др -
жа ве из те ку ће бу џет ске ре зер -
ве у из но су од 100 ми ли о на ди -
на ра ка ко би смо фи нан си ра ли
на ше оба ве зе. Сти ца јем окол -
но сти не ма мо про блем с те ку -
ћом ли квид но шћу до кра ја ове
го ди не, та ко да ће мо та сред -
ства пре ра спо де ли ти за не ке
по тре бе у 2020. Дру го, по сто је
и на ша не у тро ше на сред ства,
ра ди се о око 100 ми ли о на ди -
на ра раз ли ке, а тре ћи раз лог
за по ве ћа ње при хо да је сте по -
рез на за ра де; про шле го ди не
смо ма ло пот це ни ли мо гућ но -
сти ло кал не са мо у пра ве, па смо
ре ба лан си ма ову вр сту при хо -
да по ве ћа ва ли. Ове го ди не смо
их про јек то ва ли на 2,4 ми ли -
јар де ди на ра, што је за око 400
ми ли о на ви ше не го ла ни и нај -
ви ше у исто ри ји. Прог но за је -
сте оп ти ми стич на, али је
оствар љи ва. Исто та ко, пре ма
ре ал ним про јек ци ја ма Се кре -
та ри ја та за по ре ску ад ми ни -
стра ци ју, по рез на имо ви ну из -
но си ће око 950 ми ли о на, тј. за
200 ми ли о на ви ше не го у 2019.
го ди ни – об ја шња ва Жив ко вић
от куд по зи тив на раз ли ка од 800
ми ли о на ди на ра у од но су на
прет ход ни план.

С об зи ром на то да су сви
оста ли при хо ди на слич ном ни -
воу као прет ход не го ди не, као
и да је град ска ка са на по чет ку
2019. го ди не би ла „те шка” пет
ми ли јар ди, са да је за на ред ну

го ди ну про јек то ва на на 5,8 ми -
ли јар ди ди на ра.

Ин ве сти ци је у пут ну мре жу

Ло гич но, пла ни ра ни рас хо ди
су та ко ђе ве ћи у јед на ком из -
но су од 800 ми ли о на. Све то је
„оти шло” у ин ве сти ци је за сле -
де ћу го ди ну, ко је су и нај за ни -
мљи ви је став ке у бу џе ту.

– Нај ве ће пла ни ра не ин ве -
сти ци је би ће оне за пут ну ин -
фра струк ту ру – пре ко 570 ми -
ли о на ди на ра. У пи та њу је про -
је кат јав но-при ват ног парт нер -
ства и из град ња око 67 ки ло -
ме та ра ло кал них пу те ва у гра -
ду и у на се ље ним ме сти ма. Пр -
во бит ном од лу ком о бу џе ту Гра -
да пла ни ра ли смо 128 ми ли о -
на за ре кон струк ци ју Ули це Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа. Ме ђу тим,
пре ма по след њим ин фор ма ци -
ја ма из Упра ве за ка пи тал на
ула га ња ко ји ма рас по ла же мо,
ту ин ве сти ци ју у сто по стот ном
из но су фи нан си ра ће По кра ји -
на. Оно што је нај ва жни је, та

ве о ма ва жна ули ца до би ће нов
из глед – на ја вљу је за ме ник гра -
до на чел ни ка.

Он до да је да ће за уре ђе ње
Ње го ше ве ули це би ти из дво је -
но 60 ми ли о на, за из ра ду тех -
нич ке до ку мен та ци је и из во -
ђе ње ра до ва у Ули ци сед ма но -
ва 24 ми ли о на, а оста вље но је
још 40 ми ли о на ди на ра за со -
ци јал но ста но ва ње у Ули ци Све -
то за ра Ми ле ти ћа.

– При пре ми ли смо сред ства
за тех нич ку до ку мен та ци ју за
Ше ми ће ву ули цу и Ули цу бра -
ће Јо ва но вић 24, од но сно за
пре у ре ђе ње дво ри шта код аме -
рич ких згра да у цен тру Пан -
че ва. Обез бе ди ли смо но вац и
за нео п ход ну до ку мен та ци ју за
из во ђе ње ра до ва на га сној мре -
жи у ули ца ма Бра ће Јо ва но -
вић, Фи ли па Ви шњи ћа и Пе -
тра Пре ра до ви ћа – на бра ја
Жив ко вић.

Град ће ин ве сти ра ти и у
основ но и сред ње обра зо ва ње:
ра ди се о два де се так про је ка та

у вред но сти од по по ла до два
ми ли о на ди на ра. Укуп но пе де -
се так ми ли о на до ма ће ва лу те
до би ће МЗ Ста ри Та миш и де -
вет се о ских ме сних за јед ни ца,
ко је ће тај но вац тро ши ти у
скла ду са сво јим при о ри те ти -
ма: ићи ће, углав ном, ка јав -
ним пред у зе ћи ма и до мо ви ма
кул ту ре.

Јав ним пред у зе ћи ма исто

За суб вен ци је град ским јав ним
пред у зе ћи ма из дво јен је исти
из нос као прет ход не го ди не:
ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП „Зе ле ни -
ло”, ЈКП „Мла дост”, ЈП „Ур ба -
ни зам” и ЈП ГСА до би ће јед на -
ка сред ства за те ку ће по сло ва -
ње, док ЈКП „Гре ја ње” и ЈКП
„Во до вод и ка на ли за ци ја” ни -
су на бу џе ту већ не ко ли ко
година.

– Што се ти че ЈКП-а АТП,
си ту а ци ја је дру га чи ја, јер ће
при ват ни парт не ри по че ти да
упра вља ју це лим си сте мом, ка -
ко је на ја вље но, од 1. мар та
2020. За то ће сред ства ко ја су
из град ске ка се сва ке го ди не
ишла ка пан че вач ком ау то-пре -
во зни ку би ти сра змер но ума -
ње на; за функ ци о ни са ње фир -
ме у пр ва два ме се ца на ред не
го ди не из дво ји ли смо 45 ми -
ли о на ди на ра. Оста так од пр -
во бит но пла ни ра ног – око 210
ми ли о на – на ме ни ли смо за
фи нан си ра ње оба ве зе Гра да
пре ма кон це си о на ру. У град -
ском бу џе ту по сто ји и по зи ци -
ја од 45 ми ли о на ди на ра: то је
на кна да ко ју ће кон це си о нар
упла ти ти на по се бан ра чун Гра -
да, а тај но вац ће би ти упо тре -
бљен за ис пла ту от прем ни на
рад ни ци ма ко ји напу шта ју АТП
– ја сан је Жив ко вић.

Све оста ле обла сти ко је се
фи нан си ра ју из град ске ка се
пре тр пе ле су ми ни мал не про -
ме не. За ме ник гра до на чел ни -
ка при том ми сли на пред школ -
ску уста но ву, со ци јал но ста ра -
ње, кул ту ру, про мо тив не ак -
тив но сти Гра да (од 80 до 100
ми ли о на)... Код по љо при вре де
(Град ула же из ме ђу 350 и 400
ми ли о на) ко ри сти се „ме ха ни -
зам по ла-по ла”, по што По кра -
ји на јед на ким из но си ма пра ти
ула га ња Пан че ва.

План је на пра вљен, пра ти -
ће мо ње го ву ре а ли за ци ју то -
ком 2020.

О БУ ЏЕ ТУ ПАН ЧЕ ВА ЗА 2020. ГО ДИ НУ

ОКО 800 МИ ЛИ О НА ВИ ШЕ НЕ ГО ЛА НИ

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ 38 ТЕ МА

По след ње ово го ди шње за -

се да ње Скуп шти не гра да

Пан че ва би ће одр жа но у по -

не де љак, 30. де цем бра. У

по зи ву ко ји је пот пи сао Ти -

гран Киш, пред сед ник тог

те ла, сто ји да ће од бор ни це

и од бор ни ци од лу чи ва ти о

38 та ча ка днев ног ре да.

Пр ва и нај ва жни ја те ма

би ће Пред лог од лу ке о бу џе -

ту Гра да Пан че ва за 2020.

Би ће до не те од лу ке и у 

ве зи са ад ми ни стра тив ним

и ло кал ним так са ма, мон та -

жним га ра жа ма, так си пре -

во зом, стра те ги јом раз во ја

со ци јал не за шти те, из ме на -

ма про гра ма по сло ва ња за

2019. го ди ну не ко ли ко јав -

них пред у зе ћа... Гла са ће се

и за про ме не про гра ма

рада и фи нан сиј ских пла -

но ва број них град ских и

сео ских уста но ва кул ту ре,

као и за оту ђе ње шест пар -

це ла град ског гра ђе вин ског

зе мљи шта.

РАТ НИ ИН ВА ЛИ ДИ ПРО МО ВИ ШУ КЊИ ГУ

Са чу вај мо од за бо ра ва на ше Пан чев це
Удру же ње рат них вој них ин -
ва ли да и по ро ди ца по ги ну лих
бо ра ца Пан че во при ре ди ће у
Град ској би бли о те ци у по не де -
љак, 30. де цем бра, од 18 са ти,
про мо ци ју књи ге „Са чу вај мо
од за бо ра ва на ше Пан чев це”,
ау то ра Но ви це Ду ка ди нов ског,
пред сед ни ка тог удру же ња.
Књи га је штам па на у спо мен
на Пан чев це по ги ну ле у ра то -
ви ма од 1991. до 1999. го ди не,
а на про мо ци ји ће при мер ци

овог из да ња би ти уру че ни по -
ро ди ца ма по ги ну лих бо ра ца из
на шег гра да.

У раз го во ру за наш лист ра -
ни је ове го ди не Ду ка ди нов ски
је ре као да пи ше спо мен-књи гу
чи ја су те ма Пан чев ци – поги -
ну ли бор ци, од но сно „исто риј -
ски до га ђа ји, јер мла ди љу ди
тре ба да се упо зна ју са чи ње ни -
ца ма ка ко на ши по ги ну ли
суграђа ни у ра то ви ма од 1991.
до 1999. го ди не не би били

забора вље ни”. Ка ко би све би -
ло пре ци зно на ве де но, Новица
Ду ка ди нов ски је, по ред фо то -
гра фи је сва ког по ги ну лог,
написао ка ко је мо би ли сан,
односно отишао у рат.

Предраг Живковић

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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АК ЦИ ЈЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

До не ли ра дост 
Пред став ни ци пан че вач ког Цр ве -
ног кр ста и Кан це ла ри је за Ро ме
Гра да Пан че ва по де ли ли су у по -
не де љак, 23. де цем бра, но во го ди -
шње па ке ти ће уче ни ци ма нижих
раз ре да ОШ „Бо ри слав Бра ца
Петров”.

У скло пу ак ци је „Је дан па ке тић
– пу но љу ба ви” 32 па ке ти ћа су обез -
бе ђе на из до на ци ја при ку пље них у
кам па њи ком па ни је „Лидл” под на -
зи вом „Ма ла де ла су ве ли ка ствар”,
док су још 32 па ке ти ћа са играч -
ка ма до ни ра ли на ши су гра ђа ни.

Но во го ди шњи по кло ни ко је су
при пре ми ли уче ни ци ОШ „Го це
Дел чев” из Ја бу ке би ће по де ље ни
ма ли ша ни ма сме ште ним на Деч -
јем оде ље њу Оп ште бол ни це. Осим
то га, ху ма ни тар ни па ке ти хра не,
та ко ђе при ку пље ни у ак ци ји „Ли -
дла” ко ју су на ши су гра ђа ни по др -
жа ли, би ће по де ље ни со ци јал но
угро же ним чла но ви ма удру же ња
осо ба са ин ва ли ди те том, као и ма -
њем бро ју со ци јал но угро же них
су гра ђа на.

Че тво ро уче ни ка пе тог и ше стог
раз ре да из основ них шко ла „Ђу ра
Јак шић” и „Ва са Жив ко вић” от пу -
то ва ло је у по не де љак, 23. де цем -
бра, на опо ра вак на Вр шач ки брег,
уз фи нан сиј ску по др шку Цр ве ног
кр ста Вој во ди не. Де ца ће та мо бо -
ра ви ти до пет ка, 27. де цем бра, за -
јед но са сво јим вр шња ци ма из је -
да на ест ба нат ских оп шти на.

ПРО БЛЕМ

Ђа ци на па ли еДнев ник?
Ми ни стар ство про све те, од но сно
ње го ва Слу жба сај бер по др шке, оба -
ве сти ло је про свет не рад ни ке у Вој -
во ди ни да су у прет ход не две сед -
ми це не по зна ти по чи ни о ци не пре -
ста но на па да ли ра чу нар ски си стем
еДнев ни ка и да је циљ на па да ча,
по све му су де ћи, био да оме ту за -
кљу чи ва ње оце на.

Бу ду ћи да ова кав на пад мо гу да
из ве ду и уче ни ци ко ји су бо ље упу -
ће ни у ин фор ма ти ку, спе ку ли ше
се да је овај удар на ра чу на ре ђач -
ко ма сло. Ме ђу тим, има и оних
ко ји твр де да су сер ве ри Ми ни -
стар ства про све те и ве зе с њи ма
пре сла би и да јед но став но не мо гу
да под не су оп те ре ће ње иза зва но
исто вре ме ним при сту пом еДнев -
ни ку, што се у вре ме за кљу чи ва ња
оце на ре дов но де ша ва.

ПОЧЕТАК

До би ли смо лу пу
На кон два де сет го ди на Ср би ја је
до би ла акре ди та ци ју за ла бо ра то -
ри ју за без бед ност хра не и за фи -
то са ни тар ну ла бо ра то ри ју с бан -
ком биљ них ге на – про шле не де ље
је отво ре на На ци о нал на ла бо ра то -
ри ја Ср би је за без бед ност хра не у
Ба тај ни ци.

По ред то га, Ди рек ци ја за на ци -
о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је,
у окви ру ко је ра ди На ци о нал на
ла бо ра то ри ја, до би ла је нео п ход -
не акре ди та ци је, чи ме је у пот пу -
но сти за о кру жен си стем без бед -
но сти хра не у Ср би ји. Др жа ва је
до би ла кров ну ин сти ту ци ју за ис -
пи ти ва ње свих вр ста пре храм бе -
них про из во да, као и за кон тро лу
ра да оста лих ла бо ра то ри ја. Ди -
рек ци ја ће мо ћи да кон тро ли ше
све: во ће, по вр ће, мле ко, ме со, се -
ме, као и то да ли у хра ни има пе -
сти ци да, те шких ме та ла, ве те ри -
нар ских ле ко ва, ми ко ток си на…
Са да ће др жа ва мо ћи и да про ве -
ри рад свих при ват них ла бо ра то -
ри ја у зе мљи ко је се ба ве ис пи ти -
ва њем ква ли те та хра не, чи ме ће
се, уко ли ко Ди рек ци ја бу де ра ди -
ла по за ко ну, оне мо гу ћи ти сва ки
вид зло у по тре бе.

Вла да Ср би је је из ме ни ла не дав но
усво је ну Уред бу о кри те ри ју ми ма за
од ре ђи ва ње ак тив но сти ко је не га тив -
но ути чу на жи вот ну сре ди ну, та ко да
гра ђа ни ипак не ће пла ћа ти еко-так су
од 1.200 ди на ра го ди шње по до ма -
ћин ству, ка ко је пр во бит но би ло пред -
ви ђе но. Чла но ви Вла де су гла са ли за
бри са ње чла на у ко јем се гра ђа ни тре -
ти ра ју као за га ђи ва чи жи вот не сре -
ди не.

На и ме, план је био да се део укуп -
них тро шко ва чи шће ња ва зду ха пре -
ва ли на гра ђа не. Ло ги ка је би ла сле -
де ћа: за гре ја ње, осве тље ње, пра ње и
ку ва ње, за тим за тран спорт љу ди и
ро бе (од ла зак до пи ја це, про дав ни це,
по сла, на ле то ва ње...) и про из вод њу
хра не (ни је би ло об ја шње но на шта
се ово од но си) тро ши се стру ја, а она
се код нас до би ја са го ре ва њем угља,
што за по сле ди цу има дим, од но сно
ис пу шта ње опа сних и штет них ма те -
ри ја у ва здух, па они ко ји се гре ју, во -
зе и та ко да ље... има да пла те чи шће -
ње тог ди ма.

Не ко се по сле три де сет го ди на нај -
зад до се тио да Ср би ја тре ба да уло жи
сред ства у уре ђа је за пре чи шћа ва ње
ва зду ха. А уво ђе ње так се ко ју би пла -

ћа ли и гра ђа ни и пред у зе ћа би ло је –
ми сли ло се: до бар – на чин да се до
тих па ра до ђе.

По сле та ла са про те ста у јав но сти
Вла да је пре не ки дан уред бу про ме -
ни ла и гра ђа не осло бо ди ла на ме та.
Гра ђа ни су се, да кле, овог пу та из ву -
кли, али не и при вред ни ци.

Пре ма Уред би, сви при вред ни су -
бјек ти су раз вр ста ни у три гру пе ак -
тив но сти пре ма то ме ка ко ути чу на
за га ђе ње жи вот не сре ди не, тач ни је на
оне ко ји има ју ве ли ки, сред њи и ма ли
ути цај на при ро ду. Сход но то ме, нај -
ве ћи за га ђи ва чи, од но сно ве ли ка прав -
на ли ца, пла ћа ју мак си мал ну на кна -
ду од два ми ли о на ди на ра го ди шње, а
нај ни жа на кна да је 5.000 ди на ра.

Еко ло шка так са је до са да на пла -
ћи ва на по јед ном од два кри те ри ју ма
– ква драт ном ме тру или бру то оства -
ре ном при хо ду. Но вом уред бом та на -
кна да се об ра чу на ва у скла ду са ствар -
ном ко ли чи ном от па да и еми то ва ног
за га ђе ња. Исто вре ме но, на ја вље на је
по ја ча на кон тро ла на пла те, али и кон -
тро ла тро ше ња нов ца од еко ло шке
так се.

Ова кав мо дел про пи са се већ при -
ме њу ју у 120 зе ма ља. А еко-так са је

оба ве зна за све: до ма ћа и стра на
пред у зе ћа и фа бри ке, ин сти ту ци је и
уста но ве.

По ред мањ ка па ра, ка да је реч о за -
га ђи ва њу ва зду ха опа сним и штет ним
ма те ри ја ма, про блем у Ср би ји пред -
ста вља и то што је енер гет ска без бед -
ност на ше зе мље у ди рект ној ве зи с
ко ри шће њем угља. А то има сво ју це -
ну, ко ју пла ћа мо пре ко мер ним за га -
ђе њем ва зду ха че сти ца ма и азот ним
и сум пор ним је ди ње њи ма.

Ако се па ре ску пље не на пла том так -
се бу ду ула га ле у фил те ре и дру ге
еко ло шке ме ре, ова Вла ди на уред ба
би ће то пло по здра вље на од свих.

Али до са да шња прак са је по ка за -
ла да но вац ко ји већ ду же од де сет
го ди на при вред ни ци из два ја ју на име
еко ло шке за шти те не од ла зи у „зе ле -
ни фонд”, ка ко је то прак са у раз ви -
је ним зе мља ма, већ се не на мен ски
тро ши по зах те ви ма дру гих бу џет -
ских ко ри сни ка.

За то је горепо менута кон тро ла тро -
ше ња еко ло шке так се у овом тре нут -
ку нај ва жни ји ко рак.

ВЛА ДА ИЗ МЕ НИ ЛА УРЕД БУ

ГРАЂАНИ ИПАК НЕ ЋЕ ПЛА ЋА ТИ ТАК СУ ЗА ВА ЗДУХ

Про шле не де ље у До му гар де је одр -
жа на све ча ност по во дом де сет го ди -
на по сло ва ња у Ср би ји ру ског нафт -
ног ги ган та „Га спром њеф та”, ве ћин -
ског ак ци о на ра НИС-а. Том при ли -
ком је Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни
ди рек тор НИС-а, ре као да су прет -
ход ну де це ни ју обе ле жи ли зна чај на
ула га ња у НИС и стал ни раз вој ком -
па ни је.

– Све то не би би ло мо гу ће без оног
нај ва жни јег, без са рад ње из ме ђу Ре пу -
бли ке Ср би је и ком па ни је „Га спром
њефт”, са рад ње ко ја је омо гу ћи ла да се
све то оства ри. „Га спром њефт” је до -
нео но ве тех но ло ги је, еми нент не струч -
ња ке, док је Ре пу бли ка Ср би ја пре ко
сво јих ре сор них ми ни стар ста ва и слу -
жби увек по др жа ва ла НИС и на ста вља
да то ра ди. За хва љу ју ћи то ме смо за
ових де сет го ди на по сти гли успех. Хај -
де да на ста ви мо с на шом успе шном
са рад њом и да са си гур но шћу гле да мо
у бу дућ ност. Пред на ма су ам би ци о -
зни ци ље ви и за да ци и ми ће мо их
оства ри ти – ре као је Тјур дењев.

Ра фи не ри ја – ср це НИС-а

То ком про те кле де це ни је, за хва љу ју -
ћи стра те шком парт нер ству с Ре пу -
бли ком Ср би јом, НИС је из ло кал не
нафт но-га сне ком па ни је тран сфор -
ми сан у је дан од во де ћих енер гет -
ских си сте ма у ју го и сточ ној Евро пи,
ко ји у Ср би ји и су сед ним др жа ва ма
ан га жу је пре ко 11.000 рад ни ка. Вре -
ди ис та ћи да је од до ла ска „Га спром
њеф та”, од 2009. го ди не, у раз вој
НИС-а уло же но пре ко три ми ли јар -
де евра, а про из вод ња наф те и га са је
по ве ћа на за ви ше од 30 од сто. По ред
Ср би је, НИС спро во ди ис тра жи ва ње

наф те и га са у Ру му ни ји и Бо сни и
Хер це го ви ни.

Ра фи не ри ја наф те у Пан че ву је јед -
на од нај мо дер ни јих у овом де лу Евро -
пе, а са мо у пр ву фа зу мо дер ни за ци је
уло же но је ви ше од 500 ми ли о на евра.
У Пан че ву се про из во де го ри ва европ -
ског стан дар да ква ли те та, ко ји ма НИС
снаб де ва до ма ће тр жи ште и тр жи ште
ре ги о на. По ред то га, ру ско-срп ски
нафт ни ги гант у Ср би ји и зе мља ма у
ре ги о ну упра вља мре жом од пре ко
400 бен зин ских ста ни ца, од ко јих се
20 од сто на ла зи ван гра ни ца ма тич не
др жа ве.

Дру штве на од го вор ност

Ка да је о енер ге ти ци реч, НИС је ушао
у тр ку и у обла сти про из вод ње елек -
трич не енер ги је отва ра њем ма лих га -
сних елек тра на на нафт ним и га сним
по љи ма у Ср би ји. У тај сег мент је уло -
же но око 20 ми ли о на евра.

Да љи раз вој НИС-а де фи ни сан је
кор по ра тив ном Стра те ги јом раз во ја
ко јом је за пе ри од до 2025. го ди не
пла ни ра но ула га ње још око 1,4
милијар де евра у све сег мен те
бизниса.

НИС и „Га спром њефт” су ме ђу во -
де ћим со ци јал ним ин ве сти то ри ма у

Ср би ји. У дру штве но од го вор не про -
јек те чи ји је фо кус по др шка мла ди ма
у на шој зе мљи НИС је у про те клих
де сет го ди на уло жио ви ше од 30 ми -
ли о на евра.

Кључ ни про гра ми су „За јед ни ци за -
јед но”, кроз ко ји ком па ни ја са ра ђу је с
ло кал ним за јед ни ца ма ши ром Ср би је,
и „Енер ги ја зна ња”, пу тем ко јег се оства -
ру је са рад ња с до ма ћим и ме ђу на род -
ним обра зов ним и на уч ним ин сти ту -
ци ја ма. „Га спром њефт” је у дру штве -
но од го вор не про јек те од 2009. го ди не
уло жио ви ше од 45 ми ли о на евра. Кључ -
ни про јек ти су: мо за ич ка де ко ра ци ја
уну тра шњо сти ку по ле и ол та ра Хра ма
Све тог Са ве у Бе о гра ду, по др шка ФК
„Цр ве на зве зда”, Фе сти вал ру ске му -
зи ке „Kustendorf CLASSIC” у са рад њи
с ре жи се ром Еми ром Ку сту ри цом и
ре кон струк ци ја Ру ског не кро по ља на
Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОД ЛУ ЧИ ТЕ СА МИ!

Пре ма про це на ма Свет ске здрав -

стве не ор га ни за ци је, 6.500 љу ди

у Ср би ји го ди шње из гу би жи вот

због ло шег ква ли те та ва зду ха, а

сма ње ње за га ђе ња ва зду ха Ср би -

ју ће ко шта ти 2,4 ми ли јар де евра

– ре као је ми ни стар за шти те жи -

вот не сре ди не Го ран Три ван.

Три ван је ука зао на то да су

узро ци за га ђе ња го ди на ма исти:

са о бра ћај, ин ди ви ду ал на ло же ња,

град ске то пла не на угаљ и ма зут,

ин ду стри ја, тер мо ка па ци те ти Елек -

тро при вре де Ср би је.

Као нај ве ћег за га ђи ва ча Го ран

Три ван је озна чио са о бра ћај и

пред ло жио да се за бра ни увоз

ауто мо би ла са озна ком мо то ра

„евро три”, али и про ме ну енер ге -

на та, за шта је по треб но обез бе ди -

ти по др шку јав но сти.

Он је под се тио да се го ди шње

уве зе око 150.000 по лов них ау то -

мо би ла, ко ји до дат но за га ђу ју

ваздух.

– Же ли мо да од кра ја сле де ће

го ди не или 2021. го ди не пот пу но

за бра ни мо увоз во зи ла с мо то ри -

ма „евро три”, што ра ди и чи та ва

Евро па – ка зао је ми ни стар за за -

шти ту жи вот не сре ди не и по ру чио

да се сви мо ра ју од лу чи ти да ли ће

да во зе јеф ти не ау то мо би ле или да

уди шу чист ва здух.

БИ ЗНИС ПЛАН 2020.

Од бор ди рек то ра НИС-a про шле не -

де ље је усво јио би знис план за

2020. го ди ну, ко јим је по твр ђен на -

ста вак спро во ђе ња ам би ци о зног ин -

ве сти ци о ног про гра ма. НИС пла ни ра

да у на ред ној го ди ни у да љи раз вој

ин ве сти ра 37,5 ми ли јар ди ди на ра, а

нај ви ше ула га ња би ће ре а ли зо ва но

у ис тра жи ва ње и про из вод њу наф те

и га са, да љи раз вој пре ра ђи вач ких

ка па ци те та и мо дер ни за ци ју ма ло -

про дај не мре же.

Ка да је реч о пан че вач кој Ра фи не -

ри ји, у 2020. го ди ни би ће пу ште но у

рад по стро је ње за ду бо ку пре ра ду с

тех но ло ги јом од ло же ног кок со ва ња,

ко је ће НИС-у омо гу ћи ти до би ја ње

ве ћих ко ли чи на нај ква ли тет ни јих де -

ри ва та, а по че ће и про из вод ња но -

вог про из во да – кок са. За Пан че во

се ве зу је и ин ве сти ци ја у обла сти

енер ге ти ке. Сле де ће го ди не ће би ти

фи на ли зо ва на из град ња и пу ште на у

рад Тер мо е лек тра на –то пла на (ТЕ –

ТО) Пан че во, ко ју НИС ре а ли зу је у

са рад њи с „Га спром енер го хол дин -

гом”. Овај про је кат је из у зет но зна -

ча јан за НИС, јер ће се у но вој

елек тра ни про из во ди ти то плот на и

елек трич на енер ги ја пр вен стве но за

по тре бе Ра фи не ри је наф те Пан че во,

док ће део про из ве де не елек трич не

енер ги је би ти усме рен у енер гет ски

си стем Ср би је.

Та ко ђе, у фо ку су НИС-а би ће да -

ља уна пре ђе ња у обла сти без бед но -

сти на ра ду и за шти те жи вот не

сре ди не ка ко би се ком па ни ја до дат -

но при бли жи ла свом ци љу у овој

обла сти – рад ним про це си ма без по -

вре да и не га тив них ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну.

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СЛО ВА ЊА „ГА СПРОМ ЊЕФ ТА” У СР БИ ЈИ

НИС – ли дер у ре ги о ну

Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а

„Петрохемија”
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Иа ко ак не је су нај ве ћи про -
блем пу бер те тли ја, че сто се ја -
вља ју и ка сни је то ком свих
жи вот них ци клу са. Мно го је
узроч ни ка ко ји на то ути чу,
али је основ ни раз лог пре ко -
ме ран рад лој них жле зда и
хор мо на. До ше сте го ди не жи -
во та де те та лој не жле зде ни су
ак тив не, али са ула ском у пу -
бер тет оне се бу де и по чи њу
пре ко мер но да лу че лој. На
тај на чин за че пљу ју ка на ле и
ства ра ју ми те се ре, ко ји услед
по ве ћа ног при су ства бак те ри -
је propionibacterium acnes пре -
ра ста ју у упал но ста ње.

Ле ка ри углав ном пре пи -
сују пре па ра те на ба зи

Пи ше: Бо ја на Ћор лу ка, 
ко зме ти чар

Ак не као жи вот ни
пра ти лац

По кло ни

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

На мир ни ца ко ја то ком пра зни ка

оба ве зно тре ба да се на ђе на ва шој

тр пе зи сва ка ко је ки се ли ку пус, ка -

ко због сво јих ну три тив них, та ко и

због ле ко ви тих свој ста ва.

Ки се ли ку пус осве жа ва и де лу је

по зи тив но на ва ше рас по ло же ње,

ор га ни зам чи ни от пор ним на стрес,

ак ти ви ра раз ме ну ма те ри ја у мо згу и нер ви ма, сти му ли ше рад ће ли -

ја, до при но си из град њи ко сти ју, сма њу је хо ле сте рол, а по вољ но де лу -

је и про тив не ких вр ста ра ка. Ова хра на је бо га та и про би о тич ким кул -

ту ра ма, па је због то га по жељ на у ле че њу бо ле сти про у зро ко ва них

дис ба лан сом црев не фло ре, по себ но на кон те ра пи је ан ти би о ти ци ма

или хе мо те ра пи је. Упра во за то са ла та од ки се лог ку пу са пред ста вља

са вр шен ба ланс уз гур ман лу ке с ка кви ма уме мо да пре те ра мо ових

да на. Због чи ње ни це да ја ча иму ни тет, ки се ли ку пус се по себ но пре -

по ру чу је ста ри јим осо ба ма, они ма са осла бље ним иму ни те том и де ци.

Ако вам је до са ди ло да са ла ту од ки се лог ку пу са при пре ма те на уо -

би ча је ни на чин, мо же те на пра ви ти ову нео бич ну ва ри јан ту. По ме шај -

те 250 г ки се лог ку пу са с јед ном ја бу ком, две ка ши ке су вог гро жђа

или бру сни ца и ка ши чи цом ма сли но вог уља. Са ла ти мо же те до да ти и

не ки од за чи на ко ји нај ви ше во ли те: пр же ни су сам, се мен ке сун цо -

кре та, але ву па при ку, ким, бе ли лук, цр ни лук, ци мет или ловор.

Ки се ли ку пус – краљ
пра знич не тр пе зе

антибио ти ка те тра ци клин ске
гру пе, ре ти но и де или ан ти -
ан дро ге не хор мо не. Ко зме ти -
ча ри се, при ле че њу ак ни, слу -
же воћ ним ки се ли на ма, азе -
ла ин ском ки се ли ном, клин -
да ми ци ном, са ли цил ном ки -
се ли ном и оба ве зним хи ги -
јен ским трет ма ном ли ца. Ре -
дов ним чи шће њем ко же укла -
ња се пре те ра ни ли пид ни слој
и спре ча ва за че пље ње отво ра
фо ли ку ла и ства ра ње но вих
ми те се ра. Ло кал но се че сто
при ме њу ју рас тво ри, кре ме
или ге ло ви с ре ти но ин ском
ки се ли ном, ко ја де лу је ке ра -
то ли тич ки, док бен зо ил пе -
рок сид и азе ла ин ска ки се ли -
на де лу ју ке ра то ли тич ки, али
и ан ти бак те риј ски.

Са ли цил на и азе ла ин ска
ки се ли на су се из дво ји ле као
нај бо ље у бор би про тив ак ни.
Са ли цил на ки се ли на де лу је
та ко што по ве ћа ва ко ли чи ну
вла ге у ко жи и рас тва ра мр -
тве ће ли је ко же ка ко би от че -
пи ла за пу ше не по ре. Азе ла -
ин ска ки се ли на сма њу је ства -
ра ње ко ме до на, али и вр ши
њи хо ву екс трак ци ју.

Од биљ них пре па ра та ан -
ти ин фла ма тор не биљ ке су ка -
ми ли ца, не вен, ало ја и сла -
дић. Емо ли јент не биљ ке су
бе ли слез, цр ни слез, чи ја се -
ме, ла не но се ме и овас, а за
ре ге не ра ци ју су до бри га вез,
цен те ла и ехи на цеа. Од ових
би ља ка мо же те на пра ви ти ма -
ске та ко што ће те их са мле ти
у мли ну за ка фу и пре ли ти
ма лом ко ли чи ном во де.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, не ка ко се увек с
при бли жа ва њем пра зни ка или
ро ђен да на дра гих љу ди на ђе -
мо у при ли ци да раз ми шља -
мо о при клад ним по кло ни -
ма. У же љи да из не на ди мо и
об ра ду је мо дра ге љу де, де си
се да, ве о ма че сто, и са ми бу -
де мо из не на ђе ни њи хо вом ре -
ак ци јом ка да
отво ре по клон.

Kолико год
ми сли ли да по -
зна је мо не ког и
да смо ускла ди -
ли же ље с мо -
г у ћ  н о  с т и  м а
при ли ком ку по -
ви не по кло на,
ве ћи ном оста -
не мо, нај бла же
ре че но, раз о ча -
ра ни. Сва ко од
нас мо же да се
се ти по све ће но -
сти де те та пра -
вље њу че стит ки ро ди те љи ма
или дру га ри ма. У кре а тив ном
за но су оно угра ђу је сву сво ју
љу бав у ства ра ње је дин стве -
ног и не по но вљи вог умет нич -
ког де ла на дах ну тог на ме ром
да усре ћи во ље не. Има мно го
нас ко ји оста је мо де ти ња сти
у нај леп шем сми слу. Не тре -
ба до зво ли ти да мре же сва ко -
днев них мо ра ња или „та ко -
тре ба ња” по кри ју и за се не ен -
ту зи ја зам ства ра ња и про на -
ла же ња сми сла у сит ни ца ма

ко је дру ги и не при ме ћу ју. Та -
ко кре и ра мо и ства ра мо по -
кло не дра гим љу ди ма, ко ји
до би ја ју и део нас са мих но -
се ћи у се би сми сао дру га чи -
јег, по себ ног, у рит му ду ше
ства ра ног по клона.

Де ша ва се да, из љу ба ви,
мо мен тал но ис пу ња ва мо же -
ље нај дра жих, чак и ка да ни -
су при ме ре не го ди на ма или
пре ма шу ју мо гућ но сти. Пла -
ћа ње љу ба ви је крат ког да ха.
Тра је са мо до по ја ве но вог
мо де ла или бо ље ре кла ме и
све по чи ње из но ва. Бор ба за
још ма ло ку пље не љу ба ви и
из ну ђе не за хвал но сти. Да ли
је то сми сао да ри ва ња? Осе -
ћа ти се ло ше по сле пре да тог
по кло на и очи глед но ло ше
про це не дра ге осо бе?

Пре не го што из гра ди мо от -
пор пре ма пра зни ци ма и да -
ри ва њу, тре ба да се из ме сти -
мо из не ми ло срд ног жрв ња

сва ко дне ви це и
по но во на у чи -
мо ка ко се кре -
и ра ср цем и уз
мно го љу ба ви.
Нај леп ша стра -
на пра зни ка је
тај пра знич ни
дух ко ји се ши -
ри у сва ко ме и
под сти че на чи -
ње ње до брог и
пле ме ни тог де -
ла. Сви мо же -
мо да с пу но љу -
ба ви гле да мо и
слу ша мо на ше

нај дра же и да за ми шља мо се -
бе као узрок њи хо ве сре ће. С
вре ме ном оде у за бо рав ве ли -
чи на и те жи на по кло на ко ји
до би је мо, али ни ка да не за -
бо ра вља мо осе ћај ко ји је он у
на ма иза звао. Ле па реч, осмех,
за гр љај, по клон с лич ним пе -
ча том да ро дав ца су не што што
на се би ни ка да не ће има ти
пра ши ну за бо ра ва.

Би ти узрок не чи јој сре ћи
је не про це њи во, а на ва ма је,
као и увек, да то про ве ри те.

Пе ри од од Све тог Ни ко ле до
срп ске Но ве го ди не вре ме је
ка да мно ги од нас за тр пе зом
из гу бе коч ни це. Не мо же мо да
одо ли мо уку сним ђа ко ни ја ма
ко је нас ма ме са свих стра на,
без об зи ра на то да ли смо код
ку ће или у го сти ма. Уно си мо
та ко го ми ле хра не, а не рет ко
их оби ла то „за ли ва мо” ра зно -
ра зним не здра вим со ко ви ма
или пак ал ко хо лом. На кон ви -
ше днев не тор ту ре над соп стве -
ним ор га ни змом здрав стве не
те го бе те шко да ће из о ста ти. И
у овом слу ча ју па мет ни је је
спре чи ти не го ле чи ти.

Уко ли ко и вас ово до ба го ди не
асо ци ра на про бав не те го бе,
муч ни ну, гла во бо љу и дру ге
симп то ме пре ко мер ног кон зу -
ми ра ња ал ко хо ла и хра не, пра -
во је вре ме да се под се ти те не -
ких ва жних пра ви ла по на ша -
ња за пра знич ном тр пе зом. Бу -
де те ли их се при др жа ва ли,
би ће те и те ка ко за хвал ни са -
ми себи.

Док дру ги на кон ве се ле и
ал ко хо лом обо је не но ћи бу ду
уз ди са ли и др жа ли се за гла ву
и на ду ве ни сто мак, ви ће те у
се би ли ко ва ти што сте се ове
го ди не по ште де ли та квих му -
ка. А тај на је у са мо ма ло са -
мо кон тро ле.

Нај че шће гре шке

Да би сте мо гли да ужи ва те у
пра знич ној тр пе зи у ка сним
по по днев ним или ве чер њим са -
ти ма, ва жно је да не пре ска че -
те обро ке. Си гур но вам се већ
де си ло да у го сте кре не те глад -
ни. Све се ве ро ват но за вр ши ло
та ко што сте уне ли да ле ко ви -
ше хра не не го што би то био
слу чај да сте је ли то ком да на.

„Је ди те по ла ко и до бро са -
жва ћи те сва ки за ло гај. Ка да
је де мо бр зо, не са мо да уне се -
мо ве ћу ко ли чи ну хра не, већ
се оно што смо по је ли не при -
пре ми до бро за про цес ва ре -
ња, те су сто га и те -
го бе из ве сни је.
Опре де ли те се или
за пред је ло
или за
г л а в  н о
ј е  л о .
Уко ли ко
б и  с т е
ипак да
про ба  те
од све га
п о  м а  л о ,
он да нај -

Пиј те пу но во де или воћ -
них со ко ва, ка ко би сте спре -
чи ли де хи дра та ци ју. По себ но
се пре по ру чу ју ме ша ви на ли -
му на, ме да и во де и млак не -
за сла ђен чај од ка ми ли це.

Обаве зно је ди те, чак и ако не
осе ћа те глад или вам је му ка.
Кон зу ми рај те бла гу хра ну, као

што су дво пек и кекс,
ка ко би сте по ве ћа -

ли ни во ше ће ра
у кр ви и сми -

ри ли же лу -
дац. На кон
је ла мо же -
те узе ти
т а  б л е  т у
аце тил са -
л и  ц и л  н е
ки  се  ли  не

про тив гла -
во бо ље. Из -

бе га вај те па ра -
це та мол и цр ну

ка фу. Симп то ме ће
убла жи ти и ви та ми ни

Ц и Б6. Ако осе ћа те муч ни ну,
по је ди те ма ло би стре су пе. Со -
да би кар бо на ће та ко ђе успе -
шно сми ри ти же лу дац. Нај бо -
љи лек за ма мур лук је – вре -
ме. Сто га се нај пре до бро на -
спа вај те. Пре по ру чу ју се и то -
пла куп ка и ма са жа, а са у ну
тре ба за о би ћи у ши ро ком лу -
ку. Пре по ро ди ће вас и фи зич -
ка ак тив ност у ви ду гим на сти -
ке или шет ње.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

пре сло жи те на та њир све што
би сте по је ли, во де ћи ра чу на о
то ме да га не пре пу ни те. Јед -
на ча ша цр ног ви на је са свим
до вољ на да на здра ви те за по -
че так но ве го ди не. Не за ли -

вај те сва ки за ло гај теч но шћу
– во да се пи је из ме ђу обро ка.
Ка ко се слат ки ши обич но слу -
же тек по сле по но ћи,
уме сто тор те, за сла -
ди те се воћ ном
са ла том у ко ју
не ће те до да ти
ни ше ћер ни
шлаг”, са ве -
ту ју струч -
ња ци са Ин -
сти ту та за
јав но здра -
вље Ср би је
„Др Ми лан
Ј о  в а  н о  в и ћ
Батут”.

Шта је ма мур лук

Ако ни сте ус пе ли да се
кон тро ли ше те и по пи ли сте
пре ви ше то ком но во го ди шње
но ћи, он да ће те се на ред ног ју -
тра го то во си гур но про бу ди ти
ма мур ни.

Ле ка ри об ја шња ва ју да до ма -
мур лу ка до ла зи пре све га због
то га што је ал ко хол ди у ре тик.
То зна чи да ће те то ком кон зу -
ма ци је же сто ких пи ћа уче ста ло
ићи у то а лет. Гу би так теч но сти
до ве шће до де хи дра та ци је и ето
уско ро симп то ма ма мур лу ка:
бо ле ће вас гла ва, би ће те жед ни,
вр те ће вам се у гла ви, а уста ће
вам би ти су ва. По ред то га, ал -
ко хол мо же сма њи ти ни во ше -
ће ра у кр ви, због че га ће те се
осе ћа ти сла бо и ис цр пље но.

У за ви сно сти од то га шта сте
пи ли и ко ли ко сте по пи ли прет -
ход не но ћи, мо гло би се де си -
ти да осе ти те и гла во бо љу и
бо ло ве у ми ши ћи ма, муч ни ну
и бол у сто ма ку, , по ве ћа ну осе -
тљи вост на све тлост и звук, сма -
ње ну спо соб ност кон цен тра ци -
је, по ре ме ћај рас по ло же ња (де -
пре си ју, анк си о зност или раз -
дра жљи вост) и .

Убла жи те симп то ме

Ако сте се про бу ди -
ли с ма мур -

лу  ком,
ево не -
ко ли ко
п р а к  -
тич них
са  ве  та
ко ји ће
убла жи -
ти симп -
то ме.

С вре ме ном оде у
за бо рав ве ли чи на
и те жи на по кло на
ко ји до би је мо, 
али ни ка да не 
за бо ра вља мо 
осе ћај ко ји је он 
у на ма иза звао.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПРА ЗНИЧ НИ БОН ТОН: КА КО ДА НЕ ПРЕ ТЕ РА ТЕ СА ИЋЕМ И ПИ ЋЕМ

ДАН ЈЕ ТМУ РАН, ЈА МА МУ РАН,
НЕ МОЈ, СРЕ ЋО, НЕ МОЈ ДА НАС...

Претеривање
у јелу и пићу је

посебно 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.

ТРО ВА ЊЕ 
АЛ КО ХО ЛОМ

Пре те ра на кон зу ма ци ја ал -

ко хо ла по не кад мо же до -

вести до тро ва ња, што је

нај че шће ста ње опа сно по

жи вот.

Хит но по зо ви те ле ка ра

уко ли ко осо ба ко ја је пре -

ви ше по пи ла има сле де ће

симп то ме: збу ње ност, ,

спо ро ди са ње (ма ње од

осам уди са ја у ми ну ти),

не пра вил но ди са ње (ви ше

од де сет се кун ди из ме ђу

уди са ја), пла во обо је ну

или бле ду ко жу,  (хи по тер -

ми ја), не све сти цу.

Ако сум ња те да не ко

има тро ва ње ал ко хо лом,

чак и ако не ви ди те кла -

сич не симп то ме, тра жи те

ме ди цин ску по моћ!

ПО СЛЕ ПО СТА – „БЕ ЛИ МРС”!

Осо бе ко је по сте мо ра ју да бу ду опре зне, јер као што ни

пре ла зак на по сну хра ну не тре ба да бу де на гао, та ко и по -

нов но уво ђе ње на мир ни ца ко је то ком по ста ни смо је ли тре -

ба да бу де по сте пе но.

Пр вих да на по пре стан ку по ста, твр де струч ња ци са Ин сти -

ту та „Ба тут”, тре ба ко ри сти ти пре све га та ко зва ни „бе ли мрс”:

пре по ру чу ју се млад бе ли сир, ча ша јо гур та или ки се ло мле -

ко, као и по сна ме са – пре све га пи ле ти на или ћу ре ти на. На -

рав но, ва жне су и ко ли чи не хра не, па ни у том по гле ду не

тре ба пре те ри ва ти.

НЕ ВО ЗИ 
АКО ПИ ЈЕШ

Но во го ди шња ноћ не би се

зва ла „нај лу ђа” да је за њу

ка рак те ри стич на по ја ча на

са мо кон тро ла код ве ћи не

љу ди. Сто га је мо жда из -

ли шно де ли ти са ве те о

штет но сти пре ко мер ног

кон зу ми ра ња ал ко хо ла то -

ком сла вља.

Ипак, је дан ва жан са -

вет сва ка ко не ће мо за бо -

ра ви ти: ако пла ни ра те да

пи је те, на про сла ву не -

мој те ићи ко ли ма. Так си

ће вас ко шта ти мно го ма -

ње од би ло ког, па и нај -

ма њег про бле ма ко ји мо -

же те на пра ви ти ако бу де -

те во зи ли под деј ством

ал ко хо ла.

ТРИК СА 
АК ТИВ НИМ УГЉЕМ

Је дан од на чи на да спре -

чи те ма мур лук и „са ку пи -

те” ви шак ал ко хо ла из свог

же лу ца је су та бле те ме ди -

цин ског (ак тив ног) угља,

ко је мо же те да на ба ви те у

апо те ци без ре цеп та.

До бро је има ти их при

ру ци у овим пра знич ним

да ни ма. Ко ри сти те их не -

по сред но пре сла вља или

пре не го што оде те на спа -

ва ње по сле ве се ле но ћи.

ШТО ТАМ НИ ЈЕ ПИЋЕ, ТО ВЕ ЋЕ ТЕ ГО БЕ

Ис ку ство је по ка за ло да ће симп то ми ма мур лу ка би ти из ра -

же ни ји ако сте кон зу ми ра ли там ни је обо је на ал ко хол на пи -

ћа. Че сто та ква пи ћа са др же ве ли ку ко ли чи ну кон ге не ра –

ор ган ских је ди ње ња и не чи сто ћа ко је на ста ју то ком про из -

вод ње ал ко хо ла и ути чу на бо ју и укус пи ћа.

Пи ћа с ви со ким са др жа јем кон ге не ра су: бур бон, те ки ла,

ра ки ја, там на пи ва и пи ва с ви со ким са др жа јем ал ко хо ла,

те цр но ви но.

Најпоузданији лек против мамурлука 
је избегавање алкохола



ТЕМА БРОЈА
Петак, 27. децембар 2019.
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КАКО СУ СЕ НЕКАДА ЧЕКАЛЕ НОВЕ ГОДИНЕ

Било је више оптимизма, дружења и хумора

За некадашње дочеке
нас везују
носталгичне успомене

Док одбројавамо последње дане
и сате године која остаје за на-
ма, подвлачимо црту, сводимо
рачуне и полако се припремамо
за дочек нове године. Сећамо се
како је у свему томе некада би-
ло много више оптимизма, иш-
чекивања и притајене наде да
ће током наредних 365 дана све
бити много боље и другачије.

Коме нису у најлепшој успо-
мени остали породични риту-
али попут кићења јелке, отва-
рања поклона, праћења „Ново-
годишњег концерта” Бечке
филхармоније и пољубаца у
поноћ с најдражима?

Данас звуче нестварно пода-
ци да су продавци у Панчеву
некада продавали највише те-
левизора уочи новогодишњих
празника, да су се у то време у
трговинама у огромним коли-
чинама куповали хлеб, месо и
пиће, да су поштари муку му-
чили око тога како да на време
доставе све новогодишње че-
ститке, а да су се панчевачки
трговци просто утркивали у
томе ко ће лепше да украси
излоге.

Најважнији су били добро
друштво и зезање

– Некада је све то око нових
година било много лепше и
магичније. Најважније је било
да се за дочек окупи добро дру-
штво и да буде доста хумора и

шале, а све остало је било ма-
ње битно – истиче наш сугра-
ђанин Бранислав Ђековић Ђе-
ка, који је био главни органи-
затор програма за двадесет пет
дочека нове године.

Био је најзаслужнији за до-
чеке у Џез клубу, „Рафинер-
цу”, Студентском и у Видеоте-
ци хотела „Тамиш”, познатим
местима у Панчеву на којима
су свирали градски бендови.
Према његовим речима, свако
од гостију је доносио колико је
могао хране и пића од куће,
није било инцидената и туча, а
припреме за те догађаје су по-
чињале и по два месеца
унапред.

– Најлепше ми је било када
би ми после тога на улици при-
лазили непознати људи и

говорили да су упознали своје
будуће супруге на једном од
дочека које сам ја организовао
и да су им прилазили захваљу-
јући песмама за плес које сам
пуштао – присећа се Ђека.

Радио је био спас 
за усамљене

Према његовим речима, за „нај-
луђе” ноћи га везује и то што је
петнаест новогодишњих доче-
ка провео водећи контакт-про-
граме на Радио Панчеву.

Објаснио је да му је то било
много лепо искуство, јер се та
градска станица чула, поред
Панчева, у целом Београду и у
већем делу Србије.

– У тим контакт-програми-
ма било је увек доста хумора и
добре музике. Не само да ми

током тих новогодишњих но-
ћи никада није било досадно
него ми је било посебно драго
због тога што се увек у про-
грам јављало доста усамљених
људи. Захваљивали су ми на
томе што сам допринео да им
буде лепо током новогодишње
ноћи и што уопште нису ми-
слили на то да су сами – додао
је Ђека.

Нова година – један од
омиљених празника

Новогодишњи дочеци су оста-
ли у лепој успомени и нашим
суграђанима глумцу Миросла-
ву Жужићу и редитељу Ивану
Ракиџићу. Према њиховим ре-
чима, Нова година им је нека-
да била један од најомиљени-
јих празника, уз Дан републи-
ке (због свињокоља) и Први мај
(због уранака и излета с прија-
тељима у природу).

Они се присећају да су нове
године за старије Панчевце не-
када организоване у хотелу
„Еспланада” (касније „Слобо-
да”), уз томболу и музику Боре
Спужића Кваке и Предрага
Живковића Тозовца. С друге
стране, место предновогоди-
шњих окупљања млађих Пан-
чеваца годинама је био „Атеље
младих”.

Тако се звао панчевачки
драмски студио који је био сре-
диште свих културних деша-
вања у граду и расадник тале-
ната, од којих су многи касни-
је уписали глуму и режију на
Академији у Београду.

– Ниједан дочек није про-
шао без свирке оркестра „Ко-
мете”, одличне организације
Милета Ђорђевића, куваног
вина тетка Славке, домаћице
„Атељеа”, прасећег печења и
друге хране у изобиљу, огром-
них количина алкохола и, да

тако кажем, позитивног луди-
ла. Рецимо, током једног но-
вогодишњег дочека неко је у
једном тренутку приметио да
с нама није наш драги прија-
тељ, сада покојни, Драгутин
Илкић Бирта. Како нам је те
вечери свирао цигански орке-
стар, неко је предложио да сви
ми присутни колико нас је та-
да било заједно с циганским
оркестром одемо код Илкића
кући и да му на лицу места че-
ститамо Нову годину. То смо и
урадили, ушли смо му у стан
све с Циганима, а његова жена
само што се није шлогирала
када је отворила врата и када
нас је угледала – присетио се
Ракиџић.

У једном дану Деда Мраз
двадесет пута
Жужић је рекао да се радо се-
ћа и тога да је некада био пред-
седник Удружења Деда Мра-
зова у Београду и да је само у
једном дану, током једног 31.
децембра, одиграо двадесет
представа, поделио поклоне и
разговарао са 10.000 дечака и
девојчица! Каже да се и дан-
данас сећа текста који је тада
рецитовао: „Преко пустих хлад-
них страна јездио сам много
дана. Прво бејах код Ескима, а
њима никад није зима. Тамо
код њих на санти леда танго
игра бели меда. Са огромном
једном правом поларнога мо-
ра кравом”.

Према његовим речима, вре-
ме до седамдесетих година про-
шлог века било је најлепше и
најведрије у послератној исто-
рији Панчева, а посебно место
у тим сећањима имају дочеци
нових година. То је, како је на-
гласио Жужић, нешто што оста-
је за цео живот и што се никада
не заборавља. М. Глигорић

КО ЋЕ РАДИТИ У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ

Специјална трећа смена

Новогодишња ноћ у Џез клубу 1978.

Новогодишња ноћ је за већину
нас ноћ радосног породичног
окупљања, време песме и игре,
једноставно – ноћ забаве, а на-
редно јутро обележено је устаја-
њем у подне и настављањем пра-
зновања уз богату трпезу. Има,
међутим, оних који ће тренутак
смене година дочекати на рад-
ном месту. Па да их се сетимо у
ово претпразнично време, пошто
ћемо их у новогодишњој ноћи,
као и увек до сада, заборавити.

Конобарица

Неки међу нама ће поноћ из-
међу 31. децембра 2019. и 1.
јануара 2020. дочекати на рад-
ном месту зато што морају. Про-
сто, „закачи” их смена на по-
слу који је такав да не може да
се прекида, у којем су дежур-
ства непрекидна. А неки, опет,
одлуку да раде у новогодишњој
ноћи доносе сами, јер им се ис-
плати. У „најлуђој” ноћи су нај-
траженији конобари, промоте-
ри, продавци, фотографи...

Јована Јашановић (26) техни-
чар је заштите животне среди-
не, али повремено ради и као
конобарица у једном кафићу.
Тако ће бити и у новогодишњој
ноћи, када ће бити део десето-
члане угоститељске екипе.
– Није ми први пут да 31. де-
цембра почнем смену која траје

до следеће године, радила сам
и раније за Нову годину. Не
пада ми тешко, напротив, во-
лим еуфорију у локалу тада,
ону посебну атмосферу која за-
влада... Окупи се фантастична
екипа, а поред сталних гости-
ју, ту ће нову годину чекати и
део мојих пријатеља, па ће све
имати карактер дружења. На-
равно, у поноћ неће изостати

честитке, ни њихове, ни од по-
слодавца и колега... Осим то-
га, и мој вереник тада ради
ноћну смену, па ништа не про-
пуштам – каже Јована.

Рад по сменама

Марко Ћирковић (27) запослен
је у једној панчевачкој фабри-
ци у јужној зони као оператер.
Производни процес током го-
дине се не прекида, а на њего-
вој позицији се ради у три сме-
не. Није одушевљен што ће у
„најлуђој” ноћи бити на рад-
ном месту, али свестан је да
му је посао такав и да неко мо-
ра да ради – он или неко од
његових колега. Распоред се
прави на почетку године, па
како коме падну радни и не-
радни дани.

– За скоро три године, коли-
ко сам на овом послу, никад ми
није запало дежурство за др-
жавни празник. Али од колега

сам чуо да је смена у новогоди-
шњој ноћи као и свака друга,
обична трећа смена, да се ради
регуларно и с подједнаком па-
жњом. У поноћ ћу разменити
срдачне честитке с колегама ко-
ји ће бити на својим радним
местима као и ја – каже Марко.

Кад кроз прозор у поноћ бу-
де видео одсјаје ватромета и
кад запуцају петарде, највише
ће му, каже, недостајати
вереница.

– Да не радим на Нову годи-
ну, отпутовали бисмо некуд.
Али шта је – ту је. Природа
мог посла је таква да не може-
мо да бирамо. Иако и њој сме-
та што нећемо бити заједно,
разуме шта је сменски рад. Ни-
шта зато, следећа Нова година
је „наша” – смеши се Марко
док прича.

Музичар

Иза Миљана Недића (33) из
Старчева до сада је петнаест
радних новогодишњих ноћи!
Код самоуког гитаристе све је
почело из љубави према музи-
ци, да би се с временом пре-
творило у озбиљну професију.

– Овим послом се бавим за-
иста дуго. Волим да на дочеку
нове године с колегама, који
су ми и добри пријатељи, раз-
веселим људе, да им подигнем

расположење и учиним да се
лепо осећају. А кад више не
будем осећао и размишљао та-
ко, кад ми свирка не буде пред-
стављала задовољство, преста-
ћу да се бавим овим послом –
прича Миљан за „Панчевац”.

Новогодишњи наступ је за
њега, у суштини, као и свака
друга свирка уживо, само је пу-
блика мало еуфоричнија, обја-
шњава, и додаје да ће му, кад
се казаљке поклопе, срећу у
2020. години пожелети колеге
на бини и пријатељи који у ова-
квим приликама дођу да буду
с њим.

Чланови породице послаће
му СМС поруку, а честитаће
му кад ујутру дође кући.

– Они имају разумевања за
то што радим и знају и да се
рад у новогодишњој ноћи до-
датно плаћа. А бићемо заједно
током остатка празника – ка-
же Миљан и уз осмех додаје да
није тешко радити целе ноћи
кад знате да ћете се наредна
два дана одмарати.

Вече као и свако друго

Горан Петровић (35) дипломи-
рани је инжењер рачунарске
технике, а у слободно време
свира гитару. Од 2009. године
ради као менаџер у једном клу-
бу и од тада му је свака Нова

година иста и сваку дочекује
на послу.

– Није ми проблем да ра-
дим за дочек, јер Нову годину
не доживљавам као неки по-
себан дан у свом животу. До-
вољно ми је то што сам на ме-
сту које волим и што су ту мо-
ји пријатељи, а узмем и до-
датни динар. Дуго сам са овом
екипом и помажем им у све-
му што је потребно. Да ли је
то цепање карата, одржавање
реда и брига за безбедност го-
стију, намештање тонске опре-
ме, брига о техникалијама...
свеједно ми је. Једино још ни-
сам радио као конобар и шан-
кер, нити намеравам – каже
кроз смех Горан.

У том клубу ће у „најлуђој”
ноћи бити деветоро запосле-
них, али и неки чланови њихо-
вих породица, што ће допри-
нети „фамилијарном” каракте-
ру вечери.

– Мени је важно што ће ми
Нову годину честитати моја де-
војка, колеге с посла и други
људи с којима сам у свакоднев-
ном контакту, а не где се то
дешава – објашњава он.

Радник у Рафинерији

У сваком постројењу и сваком
блоку Рафинерије нафте Пан-
чево дежурне екипе 365 дана у

години брину да цео систем
ради стабилно.

Техничар за заштиту живот-
не средине Андрија Идворјан
(27) из Глогоња свестан је да не
могу сви у новогодишњој ноћи
да ударе бригу на весеље, већ
да неко мора да настави да се
понаша одговорно. Раније му је
Нова година била посебан пра-
зник, а сада је, каже, прилично
равнодушан, па му ни дежур-
ство 31. децембра увече не па-
да тешко. Тим пре што му је
ово прво откако се запослио.

– Пред почетак 2020. годи-
не немам никакав посебан осе-
ћај, па ми дочек није битан.
Не смета ми што сам на послу.
Честитаће ми колеге и шефо-
ви, и ја њима... – каже нам Ан-
дрија, уз кога ће на постројењу
бити још шесторица колега.
Сви они биће додатно плаћени
за рад током празника.

Сетимо се свих ових наших
суграђана у „најлуђој” ноћи. И
пожелимо им, ако се сетимо,
срећну нову 2020. годину. Али и
свима осталима који ће тада би-
ти на својим раднима местима
због нас: пекарима, кондуктери-
ма и возачима, дежурнима у ко-
муналним службама и дежур-
ним тимовима ватрогасаца, по-
лиције и Службе за хитну меди-
цинску помоћ. Ј. Катана
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МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Тра ди ци о нал ни, де ве ти „Но во го ди -
шњи ба зар” одр жан је у на шем гра -
ду про те клог ви кен да, од 20. до 22.
децем бра.

На пла тоу ис пред Град ске упра ве
пред ста вио се ве ли ки број ло кал них
про из во ђа ча, па су на ши су гра ђа ни
има ли при ли ку да на јед ном ме сту
на ба ве све што им је по треб но за
ор га ни за ци ју но во го ди шње про сла -
ве, да ку пе по кло не, али и да ужи -

вају у пра те ћим за бав ним про гра -
ми ма. По ну да је за и ста би ла сјај на,
а на те зга ма су се мо гле на ћи уку -
сне слат ке и сла не ђа ко ни је, ра зна
пи ћа, ко зме ти ка и ори ги нал не и с
љу ба вљу на чи ње не ру ко тво ри не –
укра си, че стит ке, на кит, оде ћа и
играч ке, углав ном по при сту пач ним
це на ма. По до број по се ти да ло би се
за кљу чи ти да на ши су гра ђа ни за и -
ста во ле ову ма ни фе ста ци ју.

То ком сва три да на тра ја ња ба за ра
у хо лу Град ске упра ве ре а ли зо ва не
су но во го ди шње ра ди о ни це, а по се -
ти о ци под ша то ром ужи ва ли су у из -
у зет но бо га том про гра му на ко ме су
се пред ста ви ли фол кло ра ши, ма жо -
рет ки ње, там бу ра ши, пле са чи, хор,
ма ђи о ни чар и мно ги дру ги. Ни је из -
о ста ла ни но во го ди шња том бо ла, а
нај ра ди је ви ђен гост ба за ра био је ко
дру ги не го – Де да Мраз.

Сла ње че стит ки за Но ву го ди ну и Бо -
жић де це ни ја ма је пред ста вља ло по -
се бан знак па жње, ко ји ни шта ни је
мо гло да за ме ни. А он да, с по ја вом
но вих тех но ло ги ја, ова на ви ка је код
мно гих не ста ла. Иа ко се по ру ке на
ин тер не ту гу бе, док че стит ка оста је
ду го у на шем до му, мно ги се да нас
од лу чу ју за че сти та ње пу тем дру штве -
них мре жа и мо бил них те ле фо на.

СВЕ ТЛА НА ЂОР ЂЕВ, до ма ћи ца:
– Че стит ке ша ље мо са мо у ино -

стран ство. Са да се ко му ни ка ци ја од -
ви ја пу тем „Феј сбу ка”, „Ме син џе ра”
и „Вај бе ра”. Про шло је то ли ко вре ме -
на од ка да сам не ко ме на пи са ла пи -
смо да се то га ви ше не се ћам.

ДРА ГАН ЛЕ ЧИЋ, пен зи о нер:
– Не са мо да ша љем че стит ке већ и

да ље пи шем пи сма. Ши рој фа ми ли -
ји, ужој по ро ди ци... Вр ло се ра ду јем

кад до би јем од го вор и че стит ку. По -
вод за пи са ње ми ни су пра зни ци, ша -
љем по шту то ком це ле го ди не. Уо чи
Но ве го ди не ре дов но че сти та мо јед -
ни дру ги ма сла њем раз глед ни ца. Као
не кад у до бра ста ра вре ме на.

МИЛ КА ЧУ РИЋ, пред сед ни ца 
Удру же ња же на „Со се”:

– Пре ста ли смо да ша ље мо че стит -
ке. При кло ни ли смо се но вој тех но -
ло ги ји и ин тер не ту. Иде мо кра ћим
пу тем. Угле да мо се на мла ђе ге не ра -
ци је. Дав но сам на пи са ла јед но љу -
бав но пи смо (смех). Пра зни ке че сти -
там пу тем „Феј сбу ка”.

НА ТА ША РЕ МЕ ЉЕЈ, 
ме ди цин ска се стра:

– Искре но, не ша љем че стит ке. У
по след њих пет го ди на си гур но ни сам
по сла ла ни јед ну. Ко ри стим те ле фон
да се чу јем с љу ди ма, да их пи там ка -

ко су и да им по же лим успе шну но ву
го ди ну. Ко му ни ци ра ње пу тем по шиљ -
ки је сте ле по, има „ду шу”, али не ка ко
је ово но во вре ме све про ме ни ло.

МАР КО ШИЦ, пче лар:
– Сла ње по ште је по мом ми шље њу

из у мр ло. Је ди но де ца не кад ку пе че -
стит ку за ро ђен дан. Ми ста ри ји те -
шко да ша ље мо пи сма. Пре ва зи шли
смо то. Про сле ђу је мо СМС, ММС или
се по здра вља мо пре ко дру штве них
мре жа.

НЕ НАД ТУ ЦА КОВ, ра чу но во ђа:
– Пи са не че стит ке не ша љем. По -

же лим срећ не пра зни ке дра гим љу -
ди ма, али пу тем елек трон ске по ште.
Мо жда и пре ко дру штве них мре жа,
али ви ше ко ри стим мејл. Леп ше је
би ло кад су се сла ле че стит ке, али
ми слим да то ви ше ни ко не ра ди.

Је ле на Ка та на

Н. РЕМЕЉЕЈМ. ЧУРИЋ М. ШИЦ Н. ТУЦАКОВ

ДА ЛИ ША ЉЕ ТЕ ЧЕ СТИТ КЕ?

Све су про ме ни ли СМС и „Феј сбук”

Д. ЛЕЧИЋС. ЂОРЂЕВ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди ни”,
због пла ни ра них ра до ва, у
су бо ту, 28. де цем -
бра, без стру је ће,
од 9 до 13 са -
ти, би ти це ло
на се ље Скро -
бара.

У понедељак,
30. децембра, од
10 до 11 сати,
струје неће имати део

Ули це Светозара Шемића од
Синђелићеве до

Улице Стевана
Шупљикца.

У „Елек тро -
вој во ди ни” ка -
жу да ће, ако

бу де вре мен -
ских не при -

ли ка, ра до ви
би ти от ка за -

ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за -

вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти

укљу че но пре пла ни ра ног вре ме на.
Дру га ис кљу че ња у на шем гра ду

то ком овог, прет пра знич ног пе ри о да
за сад ни су пла ни ра на.

У су бо ту без стру је
цела Скро ба ра

Ми ни-тест: про ве ри те
колико сте ло ша осо ба

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Но во го ди шњим и бо жић ним пра зни -
ци ма не ра ду ју се сви. За на ше кућ не
љу бим це, по го то во псе и мач ке, ово
до ба го ди не рав но је па клу! Њи хов
слух је мно го осе тљи ви ји од људ ског,
па бу ка пе тар ди и ва тро ме та не са мо
да их до во ди у ста ње огром ног стре са
већ им не рет -
ко иза зи ва
ду го трај на и
не по пра вљи -
ва оште ће ња
слу ха.

Ста ти сти ке
по твр ђу ју да
због упо тре -
бе пи ро тех -
нич ких сред -
ста ва сва ке
го ди не од ср -
ча ног уда ра
уги не пре ко
5.000 па са.
По што пси
ни су на ви кли на те зву ке и све тло сне
ефек те, они у њи ма иза зи ва ју ве ли ки
страх, због че га се че сто мо же ви де ти
да жи во ти ња дрх ти, по ку ша ва да се
са кри је или чак и по бег не од вла сни -
ка. Ве ли ки број љу би ма ца та ко на -
стра да у са о бра ћа ју или про сто 

не ста не ка да се од стра ха и па ни ке од
пу ца ња отрг не с по во ца или пре ско -
чи огра ду дво ри шта не би ли по бе гао
од бу ке.

Још је дан ве ли ки про блем, под се -
ћа ју ве те ри на ри, пред ста вља ју фи зич -
ке по вре де. Пси че сто по ми сле да је

ба че на пе -
тар да играч -
ка и по ју ре
да је ухва те,
па та ко за до -
би ју озбиљ не
озле де њу -
шке и очи ју.
Че сто оне бу -
ду и смр то -
но сне. На -
рав но, по ред
па са и ма ча -
ка, на исти
на чин су
угро же не и
дру ге жи во -

ти ње, по пут ку ни ћа, мор ских пра си -
ћа, пти ца и дру гих.

Сто га, пре но што ба ци те пе тар ду,
за пи тај те се да ли сте за и ста то ли ко
ло ша осо ба да сте спрем ни да њо ме
по вре ди те или уби је те дру го жи во би -
ће. Је сте ли?

Неколико наших суграђана обратило
нам се с питањем где могу да купе
новогодишњу јелку с кореном, како
да је негују и на који начин је после
могу исправно посадити. Једна чита-
тељка питала је и шта може да учини
с јелком коју нема где да засади по-
сле празника.

Одговоре на сва та питања имају у
ЈКП-у „Зеленило”, будући да то преду-
зеће и ове године организује акцију
„Спасите новогодишњу јелку – купите
је с кореном”. Акција куповине јелки
почела је 20. децембра, на штанду
ЈКП-а „Зеленило” на Зеленој пи-
јаци, а могућност да купе јелку по
повољним ценама сви заинтере-
совани ће имати до уторка, 31.
децембра. Штанд ће радити
радним данима и у суботу од
8 до 16 сати, а у недељу од 8
до 13 сати.

Цене јелки зависе од
висине. Оне високе до
једног метра коштају 900
динара, од једног до јед-
ног и по метра 1.300
динара, од једног и
по до два метра
1.800 динара, а од
два до три метра
2.500 динара.
Саксија кошта
800 динара.

Ако же-
лите да ку-
пите јелку с
бусеном, а немате

где да је засадите, можете да је вра-
тите ЈКП-у „Зеленило” односно да је
поклоните свом граду и да на тај на-
чин оплемените неку од градских зе-
лених површина. Враћање јелки пред-
виђено је за период од 13. до 17. јану-
ара, од 8 до 16 сати. Довољно је да
позовете екипу „Зеленила”, која ће
доћи на вашу адресу да преузме јелку
и посади је како би она наставила
свој живот. Бројеви телефона „Зеле-
нила” су 377-904, 377-906 и 377-908.

Да би јелка у добром стању про-
вела празнике с вама и сачекала

време да се поново нађе у приро-
ди, потребно је да је чувате даље

од извора топлоте, да јој не се-
чете врх и да је заливате два-

три пута недељно. Немојте
орошавати јелку ако је
украшена електричним

сијалицама.
Ако желите да сами по-
садите јелку, изнесите је
напоље. С првим топли-
јим данима садницу мо-

жете усадити у при-
премљену јаму, у ко-

ју треба да додате
по једну лопату стај-

ског ђубрива и
растресите зе-
мље и једну до

две лопате пе-
ска. Након
садње оба-

везно заливајте
јелку.

Како да јелци 
продужите живот

ОДР ЖАН „НО ВО ГО ДИ ШЊИ БА ЗАР”

ДУХ ПРА ЗНИ КА У СР ЦУ ГРА ДА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Овај прак -
тич ни во -
дич ком -
б и  н у  ј е
про ве ре не
ког ни тив -
но-би хе ви -
о рал не ме -
то де и јед -
но  став  не
ак тив но сти
ко је по ма -
жу ва шем
ма ли ша ну
да пре бро ди анк си о зност. На ме -
њен је де ци уз ра ста од се дам до је -
да на ест го ди на, јер се у тим го ди -
на ма до га ђа мно го то га што мо же
да ути че на де те тов да љи емо ци о -
нал ни раз вој.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка да сте ус пе ли ве ром да убе ди те
се бе да не што мо же те. Књи ге из
„Вул ка на” до би ће ау то ри сле де ћих
по ру ка:

„Сва ке но ћи! Ве ру јем да не ћу
одо ле ти са др жа ју фри жи де ра и
ствар но не одо лим.” 064/2176...

„Про шле го ди не сам се на те ра -
ла да по ве ру јем да ћу ове го ди не
за вр ши ти фа кул тет, али из гле да да
са мо ве ра ни је до вољ на.” 064/1131...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ји по сао ни кад
не би сте ра ди ли:

„Ни кад не бих био те то ва жер из
Ау шви ца.” 063/3262...

„Не бих ни кад би ла пси хи ја тар
у Ср би ји.” 064/5217... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 8. ја ну а ра, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша љу
нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ка да сте ви на пра ви ли суд бин ски
пре о крет у жи во ту?”, на гра ди ће мо
по јед ном књи гом. Од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

П о  ч е т  к о м
два де се тог
ве ка ши па -
ри ца Сун ђа,
обо жа ва на
кћи са ка тог
ри ба ра, за -
љу бљу је се у
бо га тог не -
знан ца на
мор ској оба -
ли бли зу ње -
ног до ма у
Ко ре ји. Он
јој обе ћа ва чи тав свет, али кад
она от кри је да је труд на – и да је
њен љу бав ник оже њен – од би ја да
бу де ку пље на. Уме сто то га,
прихвата брач ну по ну ду од бла -
гог, бо ле шљи вог све ште ни ка ко ји
про ла зи ту да на свом пу ту у Ја -
пан. Али ње на од лу ка да на пу сти
ку ћу и од би је моћ ног оца свог
сина запо чи ње дра ма тич ну са гу
која ће се у од је ци ма раз ли ти кроз
генераци је.

„Па чин ко” 
Мин Ђин Ли

„Не бри ни,
опусти се” 

По пи О’Нил

Два чи та о ца ко ји до 8. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко успе ва те да пре бро ди -
те анк си о зност?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Још по чет ком де цем бра, кад се пра -
зни ци тек по ја ве на хо ри зон ту, на
пан че вач ке ули це иза ђу Де да Мра зо -
ви, да де цу об ра ду ју по кло ни ма и
оста ве им за јед нич ке фо то гра фи је за
успо ме ну. Сва ки од њих је по се бан,
али им је за јед нич ко то што де ца за
сва ког ве ру ју да је пра ви...

Пра ви он

Де да Мраз Игор Кри во ку ћа (44) пр ви
пут се у овој уло зи на шао пре два де -
сет го ди на. Ње го ва бив ша су пру га сво -
је вре ме но је по же ле ла да ве жба че у
свом фит нес- цен тру об ра ду је Де да
Мра зом, али – у скла ду с фи ло зо фи -
јом сво је фир ме – мр ша вим! Из бор је
пао на Иго ра.

– Имам две ћер ке, па сам по же лео
да бу дем и њи хов Де да Мраз. За то
сам са шио цр ве но оде ло и ку пио ма -
ску, а све по сле то га је исто ри ја. Са да
ра дим и за „Пан че вач ки кар не вал”,
где пра вим ма ске и ди зај ни рам би ну,
а ста ти рам у се ри ја ма и фил мо ви ма,
и играм фол клор... – ка же Игор.

Он је по сле осам на ест го ди на на -
пу стио си гу ран по сао у ју жној зо ни и
пот пу но се по све тио кре а тив ним по -
сло ви ма. Са да са ра ђу је са Си мо ном
Стан ко вић, ко ја во ди Глу ми о ни цу у
„Ма рекс цен тру” у Ја бу ци; у но во го -
ди шњој пред ста ви глу ми, на рав но,
Де да Мра за.

– Де лић ове пред ста ве је не ко по -
ста вио на ин тер нет и од та да те ле фон
не пре ста је да нам зво ни. Зо ву нас из
др жав них фир ми, да се по ја ви мо на
њи хо вим до де ла ма па ке ти ћа за де цу
за по сле них, али ми се че сто по ја вљу -
је мо и на ху ма ни тар ним при ред ба ма
– при ча он.

Де ца че сто има ју не ве ро ват не же -
ље ко је са оп шта ва ју Де да Мра зу. И у
Иго ро вом по слу је би ло све га и сва -
че га, али је на ње га нај ја чи ути сак
ипак оста ви ла јед на бе ба.

– Она још ни је про го во ри ла, али
ми се не ве ро ват но об ра до ва ла! Про -
сто, осе ти ла је мо ју енер ги ју – ка же
Игор.

За ње га је, док се ба ви овим по -
слом, сва ки дан но ва аван ту ра.

– Кад об у чем ко стим, као да се све
про ме ни. Тек он да по ста јем пра ви ја
– за кљу чу је Игор.

Ве ра у ма ги ју

Де да Мраз Не бој ша Мар ко вић (59)
фо то граф је, а пре де се так го ди на пр -
ви пут се ма ски рао у цр ве но оде ло и
ста вио бра ду.

– Овај по сао је ужи ван ци ја! С де -
цом је ми ли на ра ди ти. По себ но ужи -
вам од ка да имам уну чи ће, а ве ро ва -
ли или не, пред њи ма имам и нај ве ћу
тре му – при ча нам Не бој ша.

Ка же да де ца, кад су по кло ни у пи -
та њу, има ју без гра нич ну ма шту и сва -
шта тра же – од жа ба до игра ча ка из
цр та них фил мо ва...

– Кад сам у ко сти му, ја се за и ста
осе ћам као Де да Мраз. Убе дим се бе у

то, али ми бу де жао што ни сам та ко
мо ћан да сва ком де те ту ис пу ним же -
љу – ка же Не бој ша.

За кљу чио је да ве ћи на де це ве ру је
у Де да Мра за и да то за ви си од окру -
же ња у ко јем ра сту, од ро ди те ља и
оста лих чла но ва по ро ди це.

– Ја сам у ве ро вао да он по сто ји све
до мог ше стог раз ре да, а сад ми не ки
че тво ро го ди шња ци ка жу да ни сам
пра ви! А опет, има и де се то го ди шња -

ка ко ји ми с пу -
ним по ве ре њем
ша пу ћу шта би во -
ле ли да до би ју за
пра зни ке – при ча.

Не бој шу по зи ва -
ју и у по ро ди це, да
та мо по де ли па ке -
ти ће де ци, и он се
тру ди да сва ки та -
кав до га ђај оба ви -
је пра знич ном ма -
ги јом. Из ме ђу оста -
лог, пи та де цу да
ли су би ла до бра и
од сва ког ма ли ша -
на тра жи да од ре -
ци ту је не ку пе сми -
цу, или ура ди не -
што слич но, да би
за слу жио па ке тић.

Ра дост на ли цу

Де да Мраз Си ни -
ша Зла тић (53)
дру жи се с де цом
већ три де сет го ди -
на. Ко стим, бра ду
и ко су је на сле дио
од оца, ко ји је
ново го ди шње па -
ке ти ће де лио у

фабри ци обу ће. Ка сни је је на ба вио
дру ги, мо дер ни ји, из Не мач ке...

– Пр во сам де лио па ке ти ће де ци
сво јих при ја те ља и при то ме схва тио
да и сам ужи вам у њи хо вом ве се љу.
По сао ни је лак, ма ка ко то из гле да ло
са стра не, и пред -
ста вља ве ли ки иза -
зов, јер има де це ко -
ја не ће да са ра ђу ју.
Не ка се и упла ше,
па тре ба до ста тру -
да да их ани ми рам
да би при хва ти ли
игру – при ча
Синиша. 

Кад се де ца упла -
ше Де да Мра за, Си -
ни ша за мо ли ро ди -
те ље да ре ци ту ју
уме сто њих, да би
се осло бо ди ла, или
ако од би ја ју да се
сли ка ју, сли ка се с
ма мом и та том, ка -
ко би њи хов по том -
ци раз би ли страх.

– Де цу ко ја се
пла ше Де да Мра за
не тре ба си ли ти на
дру же ње с њим, јер
то са мо по ве ћа ва
про блем – ка же он.

А кад су де ца
опу ште на, то бу де
пра ва жур ка с Де да
Мра зом. Мно ги зо -
ву Си ни шу и на ро ђен да не, кад па да -
ју око Но ве го ди не, и он та да уру чу је
и ро ђен дан ске по кло не и сла вље нич -
ку тор ту.

– Ужи вам у оном тре нут ку кад ме
де ца пр ви пут угле да ју и кад им се
ли ца оза ре што ви де Де да Мра за –
за кљу чу је Си ни ша.

Пи смо са же ља ма

Де да Мраз Бран ко Дра го је вић (50)
де ли па ке ти ће де ци већ пе ту го ди ну.
Он ужи ва у искре ним деч јим емо ци -
ја ма. Нај че шће се осме ху ју, ка же, али
бу де ту и по не ка су за.

– Де ца ми ша пу ћу на уво шта же ле
за Но ву го ди ну, или до но се пи смо са
спи ском же ља, а спрем на су и да од -
ре ци ту ју пе сми цу да би за слу жи ла
дар. Ве ћи на ве ру је у Де да Мра за –
ка же Бран ко.

У по слу ко ји ра ди ва жно је би ти
при ро дан у оп хо ђе њу, али по сао му
ни је лак: тре ба учи ни ти да де ца с при -
ред бе оду срећ на и за до вољ на.

– Ра ди мо пред ста ве, сли ка мо се с
ма ли ша ни ма и уру чу је мо па ке ти ће –
чи ни мо све оно што је по треб но да би

ма ги ја би ла ком плет на. Ни је до вољ -
но на ву ћи ко стим, мо раш цео да уђеш
у уло гу, јер је ди но та ко мо жеш да де -
лу јеш искре но. Де ца осе те не ис кре -
ног Де да Мра за. Чим ста виш бра ду и
иза ђеш на сце ну, мо раш да знаш да
из ла зиш пред нај зах тев ни ју пу бли ку,
пред де цу! – уве рен је Бран ко.

По вра так у де тињ ство

Де да Мраз Дра ган За фи ро вић ка же
да има не где из ме ђу ше зде сет и три -
ста шест го ди на. Као Де да Мраз ра ди
ско ро че тр де сет го ди на и убе ђен је да
онај ко се тим по слом ба ви, мо ра да
бу де пра ви при мер де ци. Из ме ђу оста -
лог, не тре ба да пи је и пу ши и мо ра
да бу де фин. Пра ви-прав ца ти Де да
Мраз из бај ке.

– Ја је сам пра ви-прав ца ти! Ме сец
да на пре пра зни ка по чи њем да се при -
пре мам, он да ме сец да на ра дим, по -
сле то га ско ро исто то ли ко од ви ка вам
се од сво је оми ље не уло ге. Во лим да
сам Де да Мраз, јер се, док сам у ко -
сти му, вра ћам у де тињ ство. Гле дам де -
цу кроз се бе и тру дим се да им уго дим
у све му што мо гу. Спре ман сам чак и
на лу до ри је – ка же уз осмех Дра ган.

Де ца му да нас ви ше тра же ма те ри -
јал не ства ри – те ле фо не, та бле те..., а
ра ни је су пред мет деч јих же ља углав -
ном би ли слат ки ши.

– Пре је све би ло мно го скром ни је и
ис кре ни је. Чи ни ми се да свет не иде
баш у до бром прав цу, али ва жно је да
де ца ипак и да ље ве ру ју – ка же он.

За ње га су нај леп ши раз го во ри с
де цом.

– Из њих из би ја ју искре ност и чи -
сто та. Не ка да же ле не што што је ја ко
те шко оства ри ти. Јед на од дир љи ви -
јих си ту а ци ја ми је би ла баш пре не -
ки дан – до шла је мај ка са ћер ком од
пет и си ном од две го ди не. Ни сам
ско ро ви део та ко ле по вас пи та но де -
те као што је она и да та ко па зи на
свог ма лог бра та, то ме је раз не жи ло
до су за. Не мо гу да опи шем ре чи ма –
ка же нам с кне длом у гр лу Дра ган.

Он свој по сао до жи вља ва ве о ма
озбиљ но. Не ка да, по сле да на про ве -
де ног ме ђу де цом у ко сти му Де да
Мра за, сан не ће да му до ђе на очи од
сил них на ку пље них емо ци ја.

Мир ја на Ма рић

ДЕ ДА МРА ЗО ВИ

ХО-ХО-ХО! КО ЈЕ БИО ДО БАР ОВЕ ГО ДИ НЕ?

Драган Зафировић

Синиша Златић

Небојша Марковић

Бранко Драгојевић

Игор Кривокућа
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Сне жа на Ра ди во јев, 

док то рант ки ња 

ме ди цин ских на у ка

КЊИ ГА: Ни сам си гур на да ли
је књи га „Не мо жеш ме по -
вре ди ти” („Can’t Hurt Me”)
Деј ви да Го гин са до ступ на на
срп ском је зи ку, али вас то не
тре ба оме сти. При ча је де фи -
ни тив но за све оне ко ји се осе -
ћа ју за гла вље ни, у сми слу емо -
ци ја, фи зич ког здра вља, шко -
ле… Деј вид нас во ди пр во кроз
сво је муч но де тињ ство, де таљ -
но опи су ју ћи од ра ста ње, си -
ро ма штво, зло ста вља ње, ка ко
је шко лу за вр ша вао на све на -
чи не осим пре да ним ра дом и
уче њем. Али не ка ко, у свој тој
та ми, он про на ла зи из лаз из
то га. Про на ла зе ћи сво је огле -
да ло од го вор но сти, он по ста -
је је ди на осо ба на све ту ко ја
је за вр ши ла тре нинг „Navy
SEAL”, „Army Ranger”, као и
„Air Force Tactical Air Control-
ler”. Он при ча ко ли ко је те -
шко пре ла зи ти пут од дна ка
вр ху, али исто та ко ко ли ко је
ла ко па сти с ње га због не су о -
ча ва ња са сво јим ми сли ма и
осе ћа њи ма.
МУ ЗИ КА: С об зи ром на то да
до ста свог вре ме на про во дим
у ла бо ра то ри ји, му зи ка је са -
став ни део мог по сла и не -
што што ме ис пу ња ва. Ри там
ко ји ме увек про бу ди и вра ти
ми ток ми сли на же ље ни пра -
вац је сте онај ко ји из би ја из

пе са ма хр ват ског бен да „Си -
лен те”. Њи хов пр ви ал бум
„Ло вац на чу де са” иза шао је
2013. го ди не. Је сте ста ри ји,
али је увек пра во осве же ње.
Уве ре на сам да су емо ци је ко -
је ће они про бу ди ти пра ва
пре по ру ка за сва ког од нас ко
је са кри вен ис под те жи не сва -
ко дне ви це ко ју жи вот но си.
ЦР ТА НИ ко ји је оста вио ду -
бок траг на ме не је „У мо јој
гла ви” („Inside Out”). Прот -
кан је бри љант ним на чи ном
пред ста вља ња емо ци ја и сва -
ко од нас тре ба да га по гле да
и да се за пи та: шта је то што
би ра мо да по не кад са кри је -
мо? Да ли се од лу чу је мо за
ра дост јер је лак ше пред ста -
ви ти не што ша ре ним бо ја ма?
За што по ку ша ва мо да су зби -
је мо осе ћа је ту ге или бе са?
Филм но си пре ле пу по ру ку
да је у све ту где са свих стра -
на до пи ру по ру ке да мо ра мо
да бу де мо срећ ни два де сет
че ти ри ча са, се дам да на не -
дељ но... ипак у ре ду да не бу -
де мо увек у ре ду.

Ло вац на чу де са

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Нај ве ћи хи то ви у
новим аран жма ни ма

На ши су гра ђа ни су у по не де -
љак, 23. де цем бра, у Кул тур -
ном цен тру има ли при ли ку да
чу ју Там бу ра шки ор ке стар Пан -
че ва, ко ји је овог пу та при пре -
мио кон церт по све ћен ле ген -
дар ној рок гру пи „Битлси”. Дво -
ра ном су се ши ри ле ме ло ди је
хи то ва „And I Love Her”, „Help!”,
„Let It Be”, „Norwegian Wood”,
„Yesterday”, „Love Me Do”, „Hey
Jude”... А пу бли ка је уз апла у зе
и ова ци је по зи ва ла ор ке стар
не ко ли ко пу та на бис.

– „Битлси” су не по но вљи ва
гру па, њи хо ва му зи ка је јед -
но став но ма ги ја ко ја на не ки
на чин увек иза зо ве емо ци је
код љу ди. Мо ја иде ја је би ла
да по ка же мо да на там бу ра ма
мо же мо то да из ве де мо, јер
смо ми ве о ма слич ни аку стич -
ном са ста ву, са мо што там бу -
ре има ју ма сив ни ји и леп ши
тон. Уз Вла ду Јо ва но ва на пер -
ку си ја ма је све то до би ло праву

фор му – ре као је Ми хај ло Јо -
вић, умет нич ки ру ко во ди лац
ор ке стра.

Ка ко је он об ја снио, ура ђе ни
су по себ ни аран жма ни, али су
пе сме сви ра не у ори ги нал ним
то на ли те ти ма.

Там бу ра шки ор ке стар Пан -
че ва је по чео да ра ди 2014.
годи не. На кон ду го го ди шњег

пе да го шког и из во ђач ког ис -
ку ства про фе сор Ми хај ло Јо -
вић је осно вао там бу ра шки ор -
ке стар с ци љем да не гу је и из -
во ди тра ди ци о нал ну там бу ра -
шку и умет нич ку му зи ку. Од
пр вог кон цер та при вла че ве -
ли ку па жњу љу би те ља там бу -
ра шке му зи ке. Пр вим ком пакт-
ди ском, под на зи вом „Срп ски

пе сни ци ро ман ти ча ри у ста ро -
град ској му зи ци”, овај са став
опле ме њу је, под се ћа на ве ли -
ке ре чи и де ла ис так ну тих срп -
ских пе сни ка. Там бу ра шки ор -
ке стар Пан че ва је са став ко ји
на ста вља и на до гра ђу је тра ди -
ци ју там бу ра шке му зи ке но вом
мла да лач ком енер ги јом, ко ја
при бли жа ва там бу ра шку му зи -
ку свим ге не ра ци ја ма. У до са -
да шњем ра ду ор ке стар се пред -
ста вио пу бли ци с ви ше раз ли -
чи тих про гра ма: „Там бу ра шка
ин стру мен тал на му зи ка”, „Вал -
це ри на там бу ри”, „Би се ри там -
бу ра шке му зи ке”, „Ве чи те ме -
ло ди је” и, већ по ме ну ти, „Срп -
ски пе сни ци ро ман ти ча ри у
ста ро град ској му зи ци”.

Ор ке стар чи не Ми хај ло Јо -
вић, Алек сан дра Јо вић, Сте фан
Ста јић, Да ни јел Пеј чић, Де јан
Пеј чић, Го ран Пеј чић, Ми хај -
ло Обре но вић, Ми лан Бо ро јев,
Ог њен Ар бу ти на, Вла ди мир Вој -
нак, Ми ха и ло Ђор дан, Ре ља
Јар ко вач ки, Лу ка Вуј чић и Вла -
да Јо ва нов.

Културни телекс
Музика

Петак, 27. децембар, 19 сати, сцена Културног центра: ново-
годишњи концерт. Наступају Ана Братељевић (харфа), Габри-
ела Динић (клавир) и Иван Динић (клавир).

Субота, 28. децембар, 21 сат, Креативни културни клуб Стар-
чево: фестивал акустичне гитаре „Гашини акорди XIV”. Зве-
зде вечери: „Збогом Брус Ли”.

Субота, 28. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: концерт RHCP трибјут састава под називом „Ритам 
секс-и-ја”.

Понедељак, 30. децембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: Гиле („Електрични оргазам”) и „Ma gic Bush” изво-
де филмску музику и ретко свиране песме.

Тематски програм

Четвртак, 26. децембар, 19 сати, клуб „Купе”: промоција и
продаја Кораксових новогодишњих календара.

Петак, 27. децембар, 18 сати, Градска библиотека: предста-
вљање прве литургије (Св. Јована Златоустог) на ромском је-
зику, аутора Зорана Мулића, и отварање изложбе фотографија
„Интеркултуралности” Културног центра Војводине „Милош
Црњански” из Новог Сада.

У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у сре ду, 18. де цем -
бра, отво ре на је из ло жба ра до -
ва чла но ва Удру же ња ли ков -
них умет ни ка Пан че ва и тра -
ја ће до 30. де цем бра.

Удру же ње ли ков них умет -
ни ка осно ва но је 1988. го ди -
не и од та да, с про мен љи вом
ак тив но шћу, ег зи сти ра на пан -
че вач кој сце ни. Сви чла но ви
су ујед но и чла но ви ре пре зен -
та тив них удру же ња УЛУС-а
или УЛУВ-а, што је и основ ни
услов за члан ство. Ме ђу њи -
ма има про фе со ра Уни вер зи -
те та умет но сти, као и из у зет -
них умет ни ка ко ји су ак тив ни
на до ма ћој и ме ђу на род ној
сце ни. Удру же ње ли ков них
умет ни ка Пан че во је мул ти -
кул ту рал на за јед ни ца нај ра -
зли чи ти јих ли ков них из ра за,
ка ко тра ди ци о нал них, та ко и
са вре ме них.

Сво је ра до ве су пред ста ви ли
Ива на Ди ми трић Пе шић, Че -
до мир Ке сић, Че до мир Ми ло -
са вље вић, Сне жа на Јов чић Ол -
ђа, Дра го слав Ху сар, Ксе ни ја

Ба рић, Ма ја Ла зић, Све тла на
Ка ро вић Де ра нић, Игор Гар -
ди но вач ки, Го ран Пе че но вић,
Ми ло ван Па нић, Је ле на Ла лић,
Ива на Мар кез Фи ли по вић,
Ђерђ Ереш, Пре драг Бач ко ња,
Ни ко ла Ко мо сар, Не бој ша Јо -
цић, Ми ша Чо ло вић, Ми лан
Бу ла то вић, Са ња Мом чи ло вић,
Је ле на Жи гић, Ми лан Ма нић,
Ми ро слав Сав ков, Де јан Рат -
ко вић, Ми лан Стан ков, Вла ди -
мир Тјап кин, Жељ ко Ко мо сар,

Го ра на Аћа, Шан дор Ше бр ле,
Зо ран Де ра нић, Ми ли ца Гр -
бић, Сла ђа на Ди нић Ђор ђе вић,
Ма ри ја Ди ми трић, Је ле на Бад -
ње вац Ри стић, Бар ба ра Мо рел,
мр Вла да на Мол до ван, Дра ган
Ђор ђе вић, Мир ја на Ши му но -
вач ки Шу ње варић, Иван Па -
влов, Алек сан дар Са ша Алим -
пић, Љу бо мир То пал, Би ља на
До лић и То ми слав Сто шић.

Про је кат је фи нан си рао Град
Пан че во.

СВИ РАО ТАМ БУ РА ШКИ ОР КЕ СТАР ПАН ЧЕ ВА

„БИТЛСИ” НА ДРУ ГА ЧИ ЈИ НА ЧИН

НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ КОН КУР СУ „СТРИП КА ИШ”

Успех по ла зни ка шко ле 
„Ча роб ни свет цр та ња”

ПРЕ ДА ВА ЊЕ БЕ ТИ НЕ ЕГЕР

Ау тор ке у фран цу ском стри пу

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ВОЈ КА НА МО РА РА

Ан ђе ли у То ки ју
У га ле ри ји „Seyyou” у То ки ју
у пе так, 20. де цем бра, отво -
ре на је са мо стал на из ло жба
сли ка пан че вач ког умет ни ка
Вој ка на Мо ра ра. Из ло жбу је
ор га ни зо вао ње гов при ја тељ
и ко ле га сли кар Ка цу ми Цу -
џи, ко ји је сво је ра до ве пред -
ста вио пре две го ди не у Пан -
че ву. Из ло жба ће би ти отво -
ре на до 26. ја ну а ра.

Вој ка н Мо ра р је ро ђен 1966.
у Пан че ву, а сли ка од 1986.
го ди не. Ми ну ци о зном тех ни -
ком до ча ра ва па ра лел ни свет
ан ђе ла и свет оностра ног. Ње -
гов бо гат умет нич ки опус пра -
ти зна ча јан број са мо стал них
и груп них из ло жби у зе мљи и
ино стран ству (Бер лин, Лон -

дон, Па риз, Бра ти сла ва, Бу -
дим пе шта, То кио...). Уче ство -
вао је на мно гим ме ђу на род -
ним ма ни фе ста ци ја ма, ме ђу
ко ји ма су и Би је на ле на ив не
и мар ги нал не умет но сти,
МНМУ, Ја го ди на; Би је на ле
ми ни ја ту ре, Гор њи Ми ла но -
вац; Ок то бар ски са лон, Пан -
че во; Свет ски три је на ле са -
мо у ке умет но сти ИН СИ ТА,
Бра ти сла ва... До бит ник је Ве -
ли ке на гра де Четр на е стог би -
је на ла на ив не и мар ги нал не
умет но сти, МНМУ, Ја го ди на.

Де ла Вој ка на Мо ра ра за -
сту пље на су у број ним му зе -
ји ма, га ле ри ја ма, као и у при -
ват ним ко лек ци ја ма у зе мљи
и ино стран ству.

У ГА ЛЕ РИ ЈИ

САВРЕМЕ НЕ

УМЕТНОСТИ

Ис ход(и)
но ве 

тех но ло ги је
У Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти у уто рак, 17. де цем бра,
отво ре на је ма ни фе стаци ја под
на зи вом „Но ве тех но ло ги је”.

На ши су гра ђа ни ће све до
24. ја ну а ра има ти при ли ку да
по гле да ју ра до ве Не на да Гајића,
„Кар ка таг ко лек ти ва”, Уро ша
Кр ча дин ца, Вла ди ми ра Ни ко -
ли ћа, Ду ша на Ра до ва но ви ћа,
фон да ци је „Share Lab” и Зо ра -
на То до ро ви ћа. 

За се лек ци ју и кон цепт за -
слу жна је Ми ли ца Ће бић, а ку -
стос је би ла Ма ја Ћи рић.

У Деч јем кул тур ном цен тру
Бе о гра да у су бо ту, 21. де цем -
бра, до де ље не су на гра де по -
ла зни ци ма шко ле „Ча роб ни
свет цр та ња” ко ји су оства ри -
ли за па жен успех на Ме ђу на -
род ном кон кур су „Стрип ка -
иш 2019”. Ста ша Дра гаш (6)
осво ји ла је пр во ме сто у ка те -
го ри ји де це од пет до шест го -
ди на, док су На де жда Пан то -
вић (9) и Мила на Ку куљ (9)
на гра ђе не ин диви ду ал ним по -
хва ла ма у кате го ри ји од се дам
до де сет го дина.

Ка иш је нај про сти ја фор ма
стри па, са сто ји се од два до че -
ти ри ква дра та. Ста ша Дра гаш
је осво ји ла пр во ме сто за стрип
„Су пер Ке ти”, ко ји пред ста вља
си ту а ци ју где ма ца као су пер -
мен по ма же ку ци и спа са ва је
из про ва ли је у ко ју је упа ла. На
кон курс је сти гло де вет сто осам -
де сет се дам ра до ва из де се так
зе ма ља. Жи ри је ра дио у са ста -
ву: Ми ле та Ми ло ра до вић, ка -
ри ка ту ри ста и ли ков ни пе да гог,
Ја на Ада мо вић, стрип-ау тор, и
Фи лип Стан ко вић, стрип-ау тор.

– На ча со ви ма че сто ра ди мо
и ра до ве за кон кур се – стри по -
ве и ка ри ка ту ре. Де ца да ју све
од се бе и за крат ко вре ме до -

би ја мо ком плет на ли ков на ре -
ше ња с ја сном иде јом – ре као
је мен тор Ни ко ла Дра гаш, илу -
стра тор и ка ри ка ту ри ста.

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА УДРУ ЖЕ ЊА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НИ КА ПАН ЧЕ ВА

Ре ви ја сли кар ских оства ре ња

Ау стриј ска стрип-ау тор ка Бе -
ти на Егер, ово го ди шња го шћа
„Кро ко ди ло ве” „Ку ће за
писце”, одр жа ла је 19. де цем -
бра у про сто ру аген ци је „Ко -
му ни кАрт” пре зен та ци ју под
на зи вом „Ау тор ке у фран цу -
ском стри пу”.

Она је го во ри ла о исто ри ји и
зна ча ју жен ских ау то ра из све -
та стри па ко ри сте ћи при ме ре
де ла дру гих ау тор ки, укљу чу -
ју ћи и сво је ра до ве. Пред ста -
ви ла је и свој нај но ви ји стрип

– цр та ни ин тер вју са стрип-
умет ни ком Ема ну е лом Ги бе -
ром. Пре да ва њу је при су ство -
ва ла и Ка трин Фо дри, ата ше
за кул ту ру Фран цу ског ин сти -
ту та у Бе о гра ду.

– Сле де ћа го ди на би ће го ди -
на стри па у Фран цу ској, али и
ши ром све та. Фран цу ски ин -
сти ту ти у ино стран ству има ће
у фо ку су упра во ау тор ке. И у
Ср би ји ће мо се на ро чи то потру -
ди ти око то га и по ку ша ће мо
да ра ди мо на пред ста вља њу

аутор ки, на што ду же ста зе –
ис та кла је Ка трин Фо дри.

Бе ти на Егер је ро ђе на 1981.
у Ау стри ји. Сту ди ра ла је фран -
цу ски и ру ски је зик, као и исто -
ри ју умет но сти, а 2006. го ди -
не сти че ма стер ди пло ме из
обла сти фик ци о нал не кар то -
гра фи је и ру ских бај ки, под
мен тор ством стрип-ау то ра Фи -
ли па Мар се ла. То ком сво је ка -
ри је ре ра ди ла је као сло бод на
умет ни ца у Фран цу ској, где је
об ја ви ла шест стри по ва на

фран цу ском је зи ку. Ис ти че се
и на по љу илу стра ци је и сли -
кар ства, а њен рад је при ка зан
у окви ру ра зних из ло жби у
Фран цу ској, Ау стри ји и Ру си -
ји. До бит ни ца је пр ве на гра де
на так ми че њу мла дих стрип-
ау то ра на фе сти ва лу „Next Co-
mic” у Лин цу (2009) и на фе -
сти ва лу стри па у Ли о ну (2012).
Док то рант ки ња је Уни вер зи -
те та у Салц бур гу, где из у ча ва
од нос стри па и раз ли чи тих те -
о ри ја пам ће ња.

Сташа Драгаш и Надежда Пантовић
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Зо ран Т. По по вић (62) ро ђен
је у Сом бо ру, али од ма лих но -
гу жи ви у на шем гра ду, ту се
шко ло вао и ту је ра стао. Пи са -
њем афо ри за ма се ба ви још од
мла до сти и са да је јед но од нај -
зна чај ни јих име на у обла сти
са ти ре у Ср би ји и ши ре.

До бит ник је пр ве на гра де на
Пр вом ју го сло вен ском фе сти -
ва лу афо ри за ма, 1990. го ди не у
При је до ру. За књи гу афо ри за -
ма „Пе ри о дич ни об ра чун” 1999.
го ди не до био је на гра де „Дра -
ги ша Ка ши ко вић” и „Ра до је До -
ма но вић” и на гра ду Град ске би -
бли о те ке Пан че во. Пре осам -
на ест го ди на Дру штво књи жев -
ни ка Вој во ди не уру чи ло му је
на гра ду „Ђор ђе Фи шер”, а го -
ди ну да на ка сни је за вр хун ско
оства ре ње у са ти ри на гра ђен је
„Но со ро гом пр вог ре да” у Ре -
пу бли ци Срп ској. Осва јач је пр -
вих на гра да за афо ри зме на ме -
ђу на род ним фе сти ва ли ма у Да -
ни лов гра ду и Шап цу („Чи ви ја -
да”) 2010. го ди не, а на ред не го -
ди не у Ча је ти ни и на гра де „Јо -
ван Ха џи-Ко стић”.

Град Пан че во му је до де лио
Но вем бар ску на гра ду за до -
при нос у обла сти кул ту ре 2011.
го ди не. За сту пљен је у ви ше
до ма ћих и стра них  ан то ло ги -
ја и збор ни ка са ти ре, а ње го ве
књи ге су пре ве дене на мно ге
стра не је зи ке: ен гле ски, пољ -
ски, ру ски, шпан ски, бу гар -
ски, ма ке дон ски, не мач ки, ру -
мун ски, сло ве нач ки, ба скиј -
ски, ита ли јан ски... Члан је
Удру же ња књи жев ни ка Ср би -
је, Бе о град ског афо ри сти чар -
ског кру га и Удру же ња књи -
жев ни ка и књи жев них пре во -
ди ла ца Пан че во. До са да је об -
ја вио је да на ест зби р ки афо ри -
за ма. Осни вач је фе сти ва ла ху -
мо ра и са ти ре под на зи вом
„Жа о ка”, ко ји je осам пу та до
са да одр жан у Ка ча ре ву. 

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ро ђе ни сте у
Сом бо ру. Че га се се ћа те из пе -
ри о да од ра ста ња?

ЗО РАН Т. ПО ПО ВИЋ: У Сом -
бо ру сам про вео све га две го -
ди не. Отац ми је за тим као вој -
но ли це до био пре ме штај у Пан -
че во 1959. го ди не. Из Пан че ва
се ви ше ни смо по ме ра ли. Ов -
де сам за вр шио и основ ну и
сред њу шко лу. Али оста ла су
се ћа ња на ши ро ке и зе ле не ули -
це Сом бо ра и при ча ка ко је то
нај леп ши град у це лој бив шој
Ју го сла ви ји. На рав но, се ћам се
и од ла за ка код ба бе и де де.

l Ка кво је би ло Пан че во ва -
шег де тињ ства, а ка кво је са да?

– Пан че во је не кад има ло
ми рис ду ди ња и де во ја ка ко је
иду на кор зо, а бо со но ги де ча -
ци и де вој чи це су трч ка ра ли
по ули ца ма… Био је град с ве -
ли ким Г. Да нас је па лан ка ко ју
је про гу тао Бе о град, са свим
на шим си ви лом. Кад су се мо -
ји до се ли ли у Пан че во, ста но -
ва ли смо у Ули ци Мак си ма
Гор ког број 13, од мах по ред

Клу ба глу во не мих. Они су ме
при хва ти ли као свог си на. У
њи хо вом клу бу сам сва ко днев -
но гле дао те ле ви зи ју, чи тао
„По ли ти кин за бав ник”, стри -
по ве,... Та мо сам на у чио да чи -
там и пи шем и већ са пет го -
ди на умео сам да играм шах,
ко ји је обе ле жио до бар део мог
жи во та. Имао сам баш срећ но
де тињ ство. Био сам до бар ђак.
Али док су се сви игра ли кли -
ке ри ма, ја сам играо шах.

l Ка да сте по че ли да пи ше -
те? Ко је при ме тио код вас та -
ле нат за пи са ње афо ри за ма?

– По чео сам да пи шем још у
сред њој шко ли, она ко за сво је
дру штво и сво ју ду шу. Пр ви је
мој та ле нат за пи са ње при ме -

тио по зна ти пан че вач ки књи -
жев ник Дра гу тин Ил кић – Ба та
Бир та, а он да осам де се тих та да
већ по зна ти срп ски афо ри сти -
чар Алек сан дар Ба љак, ко ји ме
је у ства ри усме рио на пра ви
пут. С Ба том Бир том сам се ма -
ло дру жио због ве ли ке раз ли ке
у го ди на ма, али ува жа вао сам
ње го во кри тич ко ми шље ње, јер
је он тад био ве о ма угле дан пи -
сац… Као кли нац сам во лео да
се дим и слу шам ње го ве анег до -
те, као и Ми ле та Ђор ђе ви ћа и
њи хо вог дру штва. С Ацом Баљ -
ком је већ дру га при ча, с њим
се дру жим већ три де сет го ди на.
Он ме је увео у свет афо ри зма,
от кри ва ју ћи ми мно ге тај не, и
по мо гао да да нас бу дем оно што
је сам. Рет ке су та кве ко ле ге.

l Пр ву књи гу сте об ја ви ли
1994. го ди не. Да ли сте пре то -
га не где об ја вљи ва ли сво је афо -
ри зме?

– Пр ву књи гу афо ри за ма „Ор -
га ни зо ва но ра су ло” об ја вио сам
1994. го ди не, а пре то га сам
об ја вљи вао афо ри зме у свим
књи жев ним ча со пи си ма, днев -
ној и на рав но ло кал ној штам -
пи. Би ло их је у „По ли ти ци”,
„Но во сти ма”, „Књи жев ним но -
ви на ма”, „Књи жев ној ре чи”,
„Екс прес по ли ти ци”, ча со пи су

„Дан га” и мно гим дру гим. Пр -
ви афо ри зам сам об ја вио у
„Утви зла то кри лој”, но ви на ма
та да шњег СО УР-а „Утва”, осам -
де се тих го ди на. Мој пр ви уред -
ник је био но ви нар Дра ган Ди -
ми три је вић, а афо ри зам је гла -
сио: „Ма ла вра та су на ше три -
јум фал не ка пи је”. Ина че, мо ја
нај дра жа и нај бо ља књи га је
књи га афо ри за ма за де цу „Кад
по ра стем, би ћу ве ли ки”, ко ја
је до жи ве ла ви ше из да ња. Је -
дан од на ших књи жев них ве -
ли ка на ми је ре као да сам том
књи гом са чу вао де те у се би.

l Мо же ли се чо век ба ви ти
са ти ром у да на шње вре ме?

– Пи са ње са ти ре је ве ли ки
иза зов, јер кад вам она уђе у

крв, не мо жете да је се осло бо -
ди те. То је ве чи та бор ба Да ви да
и Го ли ја та. Ка да по бе ди Да вид,
он да зна те да сте на пи са ли до -
бар афо ри зам. У сво јим афо ри -
зми ма се углав ном не ба вим
днев но по ли тич ком си ту а ци јом,
јер те жим да мо ји афо ри зми
бу ду уни вер зал ни. Оно по че му
сам пре по зна тљив, је сте то што
пи шем о про бле ми ма ма лог,
обич ног чо ве ка. Че сто пи шем у
пр вом ли цу јед ни не, јер се на
тај на чин ус по ста вља при сни ји
кон такт са чи та о цем. Не ка ква
мо ја де фи ни ци ја је да је „афо -
ри зам ор га зам ду ха”.

l Ка ко об ја шња ва те успех
са ти ре код Ср ба? Да ли је по -
гре шно ста но ви ште да је на ша
са ти ра до ми нант на у од но су на
ре ги он?

– Успех са ти ре код Ср ба не
за ви си од тре нут не по ли тич ке
си ту а ци је. Тре ба са мо да се се -
ти мо Ко чи ћа, Ну ши ћа, Срем -
ца и оста лих ко ји су утр ли пут
на шој са ти ри и ху мо ру. Ви ше
је то ствар ка рак те ра и иро ни -
је, ци ни зма и хра бро сти ко је
но си мо у се би. На ша са ти ра
си гур но до ми ни ра у ре ги о ну,
али и у Евро пи. То га ран ту ју
име на Раст ка За ки ћа и Ми ла -
на Бе шти ћа, ко ји на жа лост ви -
ше ни су ме ђу на ма, за тим Алек -
сан дра Баљ ка, Алек сан дра Чо -
три ћа, Ни ну са Не сто ро ви ћа,
Сло бо да на Си ми ћа, Јо ве Ни -
ко ли ћа, Ми ла на То до ро ва и
мо је ма лен ко сти, као и не ко -
ли ци не дру гих ко ји су пре ве -
де ни на го то во све свет ске је -
зи ке. Крун ски до каз је то да је
пр ва књи га афо ри за ма, об ја вље-
на 1792. го ди не у Бе чу, ау то ра
Ми хај ла Мак си мо ви ћа, ко ја се
зва ла „Ма ли бу квар за ве ли ку
де цу”, а да не спо ми њем књи гу
кра љи це На та ли је Обре но вић,
из 1897. го ди не. А ако нам Ру -
си, По ља ци и Нем ци при зна ју
пр вен ство, он да је то не што. 

l Ко су ва ши пре ци у са ти -
ри, ко га сте во ле ли да чи та те,
а ко га це ни те од са вре ме них
афо ри сти ча ра?

– Чи тао сам Ви ба, Ви те зо -
вића и Црн че ви ћа, њи хо ве

афоризме, али мо рам да при -
знам да ме ни ко ни је по себ но
фа сци ни рао. На ме не су нај -
ви ше ути ца ли Јер жи Лец, Га -
бри јел Ла уб, Оскар Вајлд, Ки -
шон, Алек сан дар Ба љак...

l Где се да нас об ја вљу ју афо -
ри зми? Да ли су се пре се ли ли
на дру штве не мре же?

– Да нас је у од но су на ра ни -
је све ма ње ме ста за афо ри -
сти ча ре. Углав ном их по ста -
вља мо на дру штве не мре же.
Об ја вљу ју их не ки елек трон -
ски ме ди ји, ма ло „По ли ти ка”
не де љом, као и „Но во сти”, за -
тим „Раз би бри га”, „Ениг ма” и
то је то. Ни ко ни шта не пла ћа
од ча со пи са, та ко да ће мо мо -
ра ти и да ан га жу је мо из у зет -

но га адво ка та ко ји ће се ти ме
ба ви ти. Тај про блем тра је ба -
рем де це ни ју. 

l Да ли има те свој оми ље ни
афо ри зам?

– Имам ви ше оми ље них
афо ри за ма, а за ову при ли ку
из дво ји ћу два. То су: „Лоп та
је ја је не пра вил ног об ли ка” и
„Ко му ни сти су се пре ру ши ли
у де мо кра те, али их је на род
пре по знао и опет гла сао за
њих”.

l До бит ник сте број них на -
гра да за свој рад, прет по ста -
вљам да то у ве ли кој ме ри охра -
бру је и да је елан за да љи рад.
Ко ли ко ва ма зна че при зна ња?

– На гра де ми при ја ју и сви
ко ји дру га чи је ка жу не го во ре
исти ну. Не ма ни чег леп шег не -
го би ти ла у ре ат. Сви те во ле
бар ме сец да на... и те ра ју на
да љи рад.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни? А шта би сте про ме ни ли
ка да би сте мо гли?

– Нај ви ше сам по но сан на
то што сам већ де це ни ја ма јед -
на од пер ја ни ца срп ске са ти -
ре, а кри во ми је што не мо гу
да про ме ним свет.

l Шта је сле де ће у пла ну?
– У штам па ри ји ми је књи га

„Дођох, ви дех, пре бе гох”, ко ја
ће би ти об ја вље на у из да њу
Удру же ња књи жев ни ка и књи -
жев них пре во ди ла ца Пан че во.
У но вој књи зи те ме су слич не
као у прет ход ним – ма ли чо -
век и ње го ви про бле ми. Има
афо ри за ма о ра ту, по ли ти ци,
со ци ја ли, љу ба ви, спо р ту, сек -
су и, на рав но, оних ко је нај ви -
ше во лим, а то су они ко ји су
пи са ни у пр вом ли цу. Мно ги
хва ле на слов књи ге, а ја сам
са мо хтео да до ка жем да и ми
тех ни ча ри де ли мич но вла да -
мо ла тин ским. Ко ри це је ра -
дио Ни ко ла Дра гаш, а пре лом
је ура ди ла Ја сна Ми ли ћев. 

l Ка ко би сте јед ним афо ри -
змом об ја сни ли прет ход ну го -
ди ну и на ја ви ли сле де ћу?

– Сва ка по ро ди ца има сво ју
цр ну ов цу. У мо јој са мо ја пи -
шем афо ри зме.

Мир ја на Ма рић

Ви це ви о Ла ли и до бро ћуд -
ној Со си ко ја му уга ђа та ко
што му спре ма оми ље на је -
ла, јед на од нај по пу лар ни јих
Ба ла ше ви ће вих пе са ма „Ал’
се не кад до бро је ло”, као и
раз не „гу ла ши ја де”, „пих ти -
ја де” и број не дру ге ку ли нар -
ско-гур ман ске ма ни фе ста ци -
је го во ре о то ме да се од у век
ужи ва ло у хра ни на овим
просто ри ма.

Ба нат ска ку хи ња об је ди -
њу је ку ли нар ске спе ци ја ли -
те те раз ли чи тих на ро да ко ји
су то ком ве ко ва жи ве ли на
овој те ри то ри ји, а украт ко би
мо гла да се опи ше као
калоријскa бом ба. Чи ни је
ком би на ци ја ку ва них је ла (на
при мер, рин дфлајш, гу лаш,
па при каш, пер келт), је ла од
те ста (штру дле, гом бо це) и
су хо ме сна тих про из во да (сла -
ни на, ко ба си це, чва р ци,
сушено ме со, бе ле ко ба си це,
џи гер ња че, шва р гла и
крвавице)...

Су шти на ба нат ске ку хи ње
је ба нат ски ру чак, а он је не -
за ми слив без до бро ску ва не
су пе (с ре зан ци ма или
кнедла ма) и рин дфлај ша
(кува но ме со и по вр ће из
супе, сер ви ра но уз сос, чу -
вени ај мо кац, с ку ва ним
кром пи ри ма).

То је са мо по че так ужи ва -
ња за то што до ма ћи ца на кон
то га сер ви ра по хо ва но ме со
(пи ле ће или го ве ђе) и са ла ту.
За крај је пред ви ђе но оно нај -
леп ше – уку ћа ни ма се до но -
си не ка по сла сти ца да се за -
сла де, по пут кроф ни, штру -
дли, гом бо ца (кне дли са шљи -
ва ма), ро ла та или ре за на ца с
ма ком.

Иа ко ће мно ги ну три ци о -
ни сти и ле ка ри ре ћи да по -
ред то ли ко ђа ко ни ја на сто -
лу ни је за чу ђе ње што мно ги
Вој во ђа ни и Вој во ђан ке има -
ју ви сок при ти сак и хо ле сте -
рол, та ква пре ду бе ђе ња су
на уч но де ман то ва на. Сто га
Ла ле и Со се ко ји не би да се
од рек ну ужи ва ња у ба нат -
ским спе ци ја ли те ти ма мо гу
да одах ну.

На уч но је утвр ђе но да на
енер гет ску вред ност уне те
хра не не ути че то ко ји спе -
ци ја ли тет је у пи та њу, већ да
ли се уно си у ор га ни зам у
уме ре ним или у пре те ра ним
ко ли чи на ма. Исто та ко је по -
гре шно ве ро ва ње да на ба -
нат ским про сто ри ма има пу -
но обо ле лих од хо ле сте ро ла
због то га што се сви спе ци ја -
ли те ти спре ма ју на свињ ској
ма сти.

Не по бит но је до ка за но да
ни то ни је исти на, јер је ви -
сок хо ле сте рол по сле ди ца на -
ру ше ног ме та бо ли зма и пре -
о бил ног уно ше ња ка ло ри ја,
без об зи ра на то из ко јег је ла
оне по ти чу.

У ба нат ској ку хи њи да нас
има све ма ње ста рих је ла
као што је по па ра (је ло од
ста рог хле ба) или пи та бун -
де ва ра. До ма ћи це су не ка да
ку по ва ле ти кве (лу да је) на
пи ја ца ма и на кон пе че ња у
рер ни сер ви ра ле их за сла -
ђе не уку ћа ни ма, или су их
рен да ле и та ко ко ри сти ле
као на дев за до ма ће ко ре.
Увек је би ло „пр сте да
полижеш”.

Веб-сајт „vojvodinaonli-
ne.com” об ја вио је ми шље ње
про фе со ра док то ра Дра га на
Те ша но ви ћа с При род но-ма -
те ма тич ког фа кул те та у Но -
вом Са ду да у при лог бла го -
твор но сти вој во ђан ске ку -
хиње го во ри то што се сва
је ла ко ја је чи не ку ва ју или
дин ста ју.

То је, ка ко је Те ша но вић
из ја вио, мно го здра ви је не -
го пр же ње или пе че ње, јер
хра на ни је из ло же на пре го -
ре ва њу због ви со ких тем пе -
ра ту ра. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, су пе, чор бе, ва ри ва,

гу ла ши, пер кел ти и дру га вој -
во ђан ска ку ва на је ла би за то
бар јед ном не дељ но тре ба ло
да се на ђу у сва чи јем
јеловнику.

У же љи да отрг ну од за бо -
ра ва спе ци ја ли те те ба нат ске
ку хи ње, не ке од пан че вач ких
ка фа на су јед но вре ме не де -
љом при ре ђи ва ле ба нат ски
ру чак за сво је го сте. Ме ђу -
тим, тај оби чај је пре ки нут
јер за то ни је би ло ве ли ког
ин те ре со ва ња. То је ште та,
јер би тре ба ло да ба нат ска
ку ли нар ска тра ди ци ја бу де
на ста вље на.

За то се за сад нај у пор ни је
бо ре жен ска удру же ња ко ја
де лу ју на те ри то ри ји Пан че -
ва. Њи хо ве чла ни це се тру -
де да са чу ва ју од за бо ра ва
ста рин ске ба нат ске ко ла че,
као што су гран цле, ша пи -
це, гу ра би је, кне дле са
шљива ма, сал чи ћи итд. То
по сти жу пра вље њем тих по -
сла сти ца, као и уче шћем на
ку ли нар ским ма ни фе -
стација ма.

Та ко је, за хва љу ју ћи упор -
но сти и за ла га њу по је ди них
удру же ња, штру дла као је дан
од вој во ђан ских брен до ва увр -
ште на у ка та лог „Ри зни ца уку -
са Вој во ди не”. М. Г.

АФОРИЗМИ

Зоран Т. Поповић

СТА РА БА НАТ СКА ЈЕ ЛА

По сла сти це ко је је
немо гу ће за бо ра ви ти

НАШ ГОСТ: ЗО РАН Т. ПО ПО ВИЋ, АФО РИ СТИ ЧАР

АФО РИ ЗМЕ ПИ ШУ ЦР НЕ ОВ ЦЕ 
У ФА МИ ЛИ ЈА МА
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Ништа без штрудли

Неки од банатских специјалитета
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* Ја сваких пет година про-

читам једну књигу. Толико

ми треба да је напишем.

* Његове мисли имају тако

велику дубину, у коју писац

често пропада.

* Препознао сам се у једном

свом афоризму. Боже, на шта

личим.

* Цензори имају пуне руке

посла, што је знак да се код

нас ипак чита.

* Његова књижевност је јеф-

тина. Зато му се књиге про-

дају као алва.

* Читам само оно што сам

напишем, да не бих кварио

свој особени стил.

* Ни моје књиге нико не

чита, тако да сам на тај начин

и ја ушао у круг многих вели-

ких писаца.

* Нико не зна шта је сатири-

чар хтео да каже, тако да он

нема баш ниједну олакша-

вајућу околност.

* И аутоцензура је вид умет-

ничке слободе.

* Одсад ћу ја с вама друкчије

да разговарам. Научио сам

све падеже.

* Одужили су се на прави на-

чин том књижевном велика-

ну. Постхумно су му додели-

ли награду која носи његово

име.
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С об зи ром на то да се По ња -
ви ца сва ко днев но за му ља ва и
за га ђу је, мно ги сум ња ју да у
њој има круп не ква ли тет не ри -
бе, а ако се по вре ме но не што
и уло ви, то је, по ред ба бу шке
и дру ге бе ле ри бе, углав ном
ша ран. Ме ђу тим, то је у не ку
ру ку опо вр гао Вељ ко Пот коњак,
мла ди, али већ ис ку сни члан
омо љич ког Удру же ња спорт -
ских ри бо ло ва ца „Ша ран”, ко -
ји се већ до ка зао на так ми че -
њи ма „плов ка ро шке” еки пе
клу ба у ка те го ри ји ка де та.

То се до го ди ло у су бо ту, 21.
де цем бра, на по ме ну том во -
до то ку по крај та мо шњег
спорт ског цен тра. Три на е сто -
го ди шњак је је ди ни ко ри стио
ва ра ли цу, док су сви оста ли
пе ца ли на пло вак и ке де ра.

– Ко ри стио сам штап, ма -
ши ни цу и нај лон фир ме „For-
max”, као и ма лу ва ра ли цу
каси ка. На кон не ко ли ко са ти
за ба ци ва ња око 11 ча со ва
закачио се по за ма шан ко мад,

па је бор ба тра ја ла пет на е стак
ми ну та. У пи та њу је би ла ве -
ли ка шту ка, ко ју сам са мо -
стал но из ву као из во де, иа ко
ми је не ко ли ко ри бо ло ва ца
при тр ча ло у по моћ с ме ре до -
ви ма. На кон ме ре ња се ис по -
ста ви ло да је ду гач ка око 80
цен ти ме та ра, а те шка око пет
ки ло гра ма и то је био је ди ни
улов тог да на на це лом ре ви -
ру – ка же овај уче ник осмог
раз ре да омо љич ке шко ле.

Прем да је ње гов отац Бо -
жи дар пред ла гао да Вељ ко
ри бу по љу би и вра ти у во ду,
по ме ну те ко ле ге су ин си сти -
ра ле да је по не се ку ћи и по -
ка же мај ци и мла ђој бра ћи,
ко ја не што слич но ни су ви -
де ла ни на те ле ви зи ји.

СЕЛО

ЛЕП УЛОВ НА ПО ЊА ВИ ЦИ

Вељ ко над му дрио
лука ву шту ку

Прет пра знич на ат мос фе ра ла -
га но за хва та и сва пан че вач -
ка на се ље на ме ста, че му се,
као и увек, нај ви ше ра ду ју
најмла ђи.

То у пре во ду зна чи да су по -
че ле тра ди ци о нал не по де ле
па ке ти ћа, ко је углав ном ор га -
ни зу ју се о ске ме сне за јед нице,
уз по моћ ло кал них ин ституци -
ја, пред у зет ни ка и других
суграђана.

Пр ви су то ура ди ли Омољ ча -
ни у пе так, 20. де цем бра, ка да
су ин те ре сант ним про гра мом
раз га ли ли де цу од две до осам
го ди на.

За њих је Ме сна за јед ни ца
при пре ми ла не сва ки да шњу за -
ба ву уз му зи ку, пе сму, игру,
прин це зу Ел зу из „За ле ђе ног
кра љев ства” и на рав но Де да
Мра за, тач ни је Де да Мра зо ва
ко ји су ма ли ша ни ма да ро ва ли
пре ко пет сто па ке ти ћа.

Ба за ри све по пу лар ни ји

И ре кон стру и са ни стар че вач -
ки Трг нео ли та у не де љу, 22.
де цем бра, под се тио је на
европ ска ме ста у ко ји ма се
тра ди ци о нал но при ре ђу ју
адвен ти, то јест не што на лик
на на ше но во го ди шње ба за ре.
И док су вред ни и кре а тив ни
гра ђа ни на уку сно уре ђе ним
штан до ви ма ну ди ли сво је ру -
ко тво ри не, де чи ца од три до
шест го ди на стр пљи во су че -
ка ла на сво је па ке ти ће, ко је
су за њих, та ко ђе, обез бе ди ле
Ме сна за јед ни ца и дру ге ин -
сти ту ци је, као и ло кал ни пред -
у зет ни ци. По кло не им је, на -
рав но, де лио оми ље ни бе ло -
бра ди лик у цр ве ном пла шту,
овог пу та уз по моћ љуп ких
аси стент ки ња.

Већ су тра дан су упри ли че -
не но ве но во го ди шње ма ни -
фе ста ци је. У до ло вач кој шко -
ли, на до га ђа ју под на зи вом
„Ма ли пред у зет ни ци”, уче ни -
ци су про да ва ли ике ба не, маг -
не те, свећ ња ке и дру ге укра се,
а све зарађенo оти ћи ће у ху -
ма ни тар не свр хе. От при ли ке
у исто вре ме у згра ди До ма
кул ту ре Ме сна за јед ни ца је за -
ба ви штан ци ма по де ли ла ше -
зде се так па ке ти ћа, а уве че је
на истом ме сту и истим по во -
дом КУД „Банат ски вез” при -
ре дио ма скен бал.

У ме ђу вре ме ну је у ивано -
вaчкој шко ли одр жа на при ред -
ба по во дом пред сто је ћих пра -
зни ка, и то на че ти ри је зи ка –
срп ском, ма ђар ском, бу гар ском
и ен гле ском. Ор га ни зо ван је и
бо жић ни ба зар, ка да су уче ни -
ци про да ва ли укра се ко је су
прет ход но из ра ди ли са ми или
уз по моћ ро ди те ља, док су маме

и ба ке на пра ви ле ста рин ске
кола че.

Труд за деч ји осмех

И ту ни ка ко ни је крај, јер ће се
ве се ли но во го ди шњи се ри јал
на ста ви ти већ у пе так, 27.
децем бра, од 13 са ти, ка да ће
ја буч ка Ме сна за јед ни ца, уз
при год ну пред ста ву, де ли ти па -
ке ти ће де ци из вр ти ћа.

Не што ка сни је, од 18 са ти, у
ка ча ре вач кој Ха ли спор то ва на
про гра му ће би ти „Но во го -

дишња бај ка”, ка да ће, уз бес -
пла тан улаз, ма ли ша ни мо ћи,
по ред оста лог, и да се фо то -
гра фи шу с Де да Мра зом.

Су тра дан од 10 са ти би ће
при ре ђе на пред ста ва с до де -
лом па ке ти ћа у гло гоњ ском До -
му кул ту ре, а сли чан про грам
од ви ја ће се из ме ђу 16 и 19 сати
на пла тоу у цен тру Бре стовца.

За тај до га ђај ду го је при пре -
ман сце на рио, чи ји је глав ни
„ау тор” Та ња Цве та но вић, ди -
рек тор ка ло кал ног ЈКП-а „Ком -
брест”, ве ћи ну иде ја про на шла
на ин тер не ту.

– Раз ми шља ла сам ка ко да
са што ма ње ма те ри ја ла на -
шој де чи ци на пра ви мо не за -
бо ра ван уго ђај. До не ла сам бо -
је, тра чи це и ма шни це, а Ме -
сна за јед ни ца је до ку пи ла ле -
пак, сти ро пор и пла стич не
цеви, од ко јих смо, ре ци мо,

пра ви ли ли ли хи пе, пу ни ли их
шљун ком, фар ба ли и оба ви ли
цр ве ном тра ком. Би ло је мно -
го по сла, ко јег су се, по ред
ме не, при хва ти ли Не на, Не -
шко, Ве ра, Ми ра и Дра ган.
Али ка ко је сва ко га да на би -
ва ло све ин те ре сант ни је, по -
че ли су да нам се при дру жу ју
и оста ли су гра ђа ни, по пут

Дени са, Ми ки ја, Пе тра, Ива -
не, Љи ље, Зо ри це, Ива не... Ба -
ло не смо об ле пи ли но ви на ма,
од сти ро по ра смо се кли бро -
је ве но ве го ди не, али нај ви ше
гла во бо ља за дао нам је Ру -
долф, јер га је тре ба ло ис цр -
та ти део по део, све до ње го -
вог пре слат ког цр ве ног но си -
ћа – на во ди ди рек тор ка.

А да се труд ис пла ти(о), по -
твр ди ће ис кре ни осме си оних
ко ји још увек то не уме ју да
сакри ју...

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ЛЕ ПО РАС ПО ЛО ЖЕ ЊЕ ПРЕД ПРА ЗНИ КЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СЕ ЛИ МА

ДЕ ДА МРАЗ ВЕЋ РАЗ ГА ЛИО МА ЛИ ША НЕ
Ба нат ски Бре сто вац: Ура ђе -
на је пе шач ка ста за код фуд -
бал ског те ре на. Но во го ди шњи
про грам с до де лом па ке ти ћа
де ци од јед не до осам го ди на
би ће упри ли чен у су бо ту, 28.
де цем бра, од 16 до 19 са ти,
на пла тоу у цен тру.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће је са ни ра ло
два ки шна ка на ла. Ре до ван
го ди шњи кон церт До ма кул -
ту ре при ре ђен је у не де љу, 22.
де цем бра, у спорт ској ха ли,
уз уче шће свих ан сам ба ла
фол клор не сек ци је До ма кул -
ту ре и го сти ју из Угри но ва ца.

До ло во: Пред но во го ди шњи
про гра ми су одр жа ни у по не -
де љак, 23. де цем бра, на три
ме ста: у шко ли је упри ли чен
ху ма ни тар ни до га ђај под на -
зи вом „Ма ли пред у зет ни ци”;
КУД „Ба нат ски вез” при ре -
дио је ма скен бал у До му кул -
ту ре, а на истом ме сту Ме сна
за јед ни ца је за ба ви штан ци ма
де ли ла па ке ти ће. По ме ну та
ин сти ту ци ја је на цен трал ном
тр гу по ста ви ла ве ли ког Де да
Мра за, ви си не де вет ме та ра.

Гло гоњ: Фол клор на сек ци ја
До ма кул ту ре и КУД „Ве се ли -
ја” уче ство ва ли су за ви кенд у
про гра му по во дом „Но во го ди -
шњег ба за ра”. Но во го ди шња
пред ста ва и до де ла па ке ти ћа
за де цу би ће ор га ни зо ва не у
су бо ту, 28. де цем бра, од 10 са -
ти, у До му кул ту ре.

Ива но во: Бо жић ни ба зар је
одр жан у по не де љак, 23. де -
цем бра, у шко ли, као и при -
ред ба на ко јој се го во ри ло на
че ти ри је зи ка. Деч ја пред ста -
ва и по де ла па ке ти ћа при ре -
ђе не су у сре ду, 25. де цем -
бра, у До му кул ту ре.

Ја бу ка: При год на пред ста ва,
уз до де лу па ке ти ћа де ци из
вр ти ћа, би ће одр жа на у пе -
так, 27. де цем бра, од 13 са ти,
у ор га ни за ци ји Ме сне за јед -
ни це. Та ин сти ту ци ја и да ље
спро во ди ак ци ју при ку пља ња
очу ва не по лов не гар де ро бе за
со ци јал но угро же не.

Ка ча ре во: Ве че на род не му -
зи ке у ор га ни за ци ји удру же -
ња „Вар дар Ка ча ре во” при ре -
ђе но је у уто рак, 24. де цем -
бра, у До му омла ди не. „Но -
во го ди шња бај ка” за де цу би -
ће упри ли че на у пе так, 27.
де цем бра, од 18 са ти, у ка ча -
ре вач кој Ха ли спор то ва.

Омо љи ца: До де ла па ке ти ћа
за де цу уз ра ста од две го ди -
не до дру гог раз ре да, у ор га -
ни за ци ји Ме сне за јед ни це,
упри ли че на је у пе так, 20.
де цем бра, на пла тоу До ма
кул ту ре. Ми ни стар Не ди мо -
вић je у по не де љак, 23. де -
цем бра, об и шао га здин ство
по ро ди це Ла за ров и по том
оба вио раз го вор с по љо при -
вред ни ци ма. Све ча на скуп -
шти на Са ве та Ме сне за јед -
ни це би ће одр жа на у пе так,
27. де цем бра.

Стар че во: „Но во го ди шњи ба -
зар” је одр жан у не де љу, 22.
де цем бра, на Тр гу нео ли та,
ка да је де ци од три до шест
го ди на Де да Мраз де лио па -
ке ти ће. Че тр на е сти фе сти вал
ги та ре „Га ши ни акор ди” би -
ће при ре ђен у су бо ту, 28. де -
цем бра, од 21 сат, у ККК-у,
ка да ће на сту пи ти и чу ве ни
но во сад ски са став „Збо гом
Брус Ли”.

Месне актуелности

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ИВА НА РО СИЋ, ПРЕД СЕД НИ ЦА СА ВЕ ТА ЗА РОД НУ РАВ НО ПРАВ НОСТ

Не дво сми сле на по др шка удру же њи ма же на
На кон што је „Пан че вац” пред -
ста вио удру же ња же на из свих
де вет се ла, као јед но од оп -
штих ме ста тих при ча по ја вљу -
је се и са рад ња са Са ве том за
род ну рав но прав ност, чи ја пред -
сед ни ца Ива на Ро сић у ак ту -
ел ном бро ју из но си свој по глед
на те од но се.

Она је на том ме сту не што
ви ше од го ди ну да на, а за то
вре ме се, ка ко ка же, кон стант -
но тру ди ла да ути че на по бољ -
ша ње усло ва у ко ји ма функ ци -
о ни шу по ме ну те ор га ни за ци је.

– Пре све га, ис та кла бих да
сва ко на се ље но ме сто има бар
по јед но удру же ње же на и ор -
га ни зу је та ко ђе нај ма ње јед ну
ет но-ма ни фе ста ци ју у тим ме -
сти ма. Мо је за до вољ ство је да
сам сва ку од њих по се ти ла, и
то као пред став ни ца Гра да. За -
хва љу ју ћи по ли ти ци пред сед -
ни ка Алек сан дра Ву чи ћа, у Пан -
че во су до шли но ви ин ве сти -
то ри, а у на ја ви је до ла зак још
ин ве сти то ра, чи ме Пан че во еко -
ном ски ја ча, што ујед но ути че
на мо гућ ност по ве ћа ња нов ца
ко ји се опре де љу ју за удру же -
ња. За хва љу ју ћи то ме она ор -
га ни зу ју ма ни фе ста ци је, а исто
та ко, ко ри сте их и за ку по ви ну
сред ста ва за рад, по пут раз бо ја
и ма те ри ја ла по треб ног за из -
ра ду њи хо вих руч них ра до ва –
ис ти че пред сед ни ца.

Из ве сни про блем
за та удру же ња пред -
ста вља ју пу то ва ња,
на ро чи то у уда ље ни -
ја ме ста, јер за сад ни -
је пред ви ђе но да се
то фи нан си ра из
град ске ка се.

– Ипак, мо рам да
на по ме нем да је Град
ус пео да омо гу ћи од -
ла зак пред став ни ца
је да на ест удру же ња,
из град ских и на се -
ље них ме ста, на обе -
ле жа ва ње Ме ђу на -
род ног да на же на на
се лу у Ши ду ове го -
ди не – укуп но њих
че тр де се так, што је
пред ста вља ло нај ви -
ше же на из јед ног
гра да на ни воу це ле
Вој во ди не. С дру ге
стра не, го то во све оне
до би ја ју по моћ од
сво јих ме сних за јед -
ни ца за по је ди на пу -
то ва ња, а има ју и ап -
со лут но раз у ме ва ње
до мо ва кул ту ре ка да
је реч о ко ри шће њу про сто ри -
ја – на во ди Ива на Ро сић.

Она ис ти че да ће се у на ред -
ном пе ри о ду фо ку си ра ти на
ома со вља ва ње по сто је ћих ма -
ни фе ста ци ја, да се при ву че већи
број уче сни ка и по се ти ла ца,

као и да се те ма ни фе ста ци је
ста ве у ту ри стич ку по ну ду на -
шег гра да.

– На тим до га ђа ји ма же не
из удру же ња ну де сво је про -
из во де, а мо гу да их про да ју и
у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји

то ком це ле го ди не. Са -
вет је имао и иде ју да
се на јед ном ме сту на -
ђу све те њи хо ве ру ко -
тво ри не, па се на дам да
ће мо уско ро и то ре а -
ли зо ва ти. Не ке од њих
има ле су же љу и за
осни ва њем ет но-ре сто -
ра на где би при пре ма -
ле до ма ћу хра ну по тра -
ди ци о нал ним ре цеп ти -
ма. Сма трам да имам
јед на ко до бру ко му ни -
ка ци ју и са рад њу са
свим удру же њи ма с те -
ри то ри је гра да Пан че -
ва, иа ко се она раз ли -
ку ју по број но сти, го ди -
на ма по сто ја ња, те ма -
ма ма ни фе ста ци ја ко је
ор га ни зу ју и дру гим ка -
рак те ри сти ка ма. Мо жда
је нај ве ћи про блем код
свих њих ста ро сна
струк ту ра, бу ду ћи да се
мла ђе осо бе ве о ма рет -
ко укљу чу ју у ак тив но -
сти по ме ну тих удру же -
ња, ве ро ват но и за то што
тај ан га жман из и ску је

мно го стр пље ња, вре ме на и
љу ба ви. Сто га и овом при ли -
ком апе лу јем на њих да про -
на ђу ма ло вре ме на и во ље и
си гур но не ће по гре ши ти – за -
кљу чу је пр ва осо ба Са ве та за
род ну рав но прав ност.

Омољица Старчево

Долово Иваново
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Сла ње но во го ди шњих че стит -
ки у со ци ја ли зму би ло је ва -
жан и сло жен ри ту ал.

Три не де ље пре пра зни ка Цр -
но гор ци на сту ди ја ма у Бе о -
гра ду (би ла је реч о озбиљ ном
по слу и ве ли ким па ра ма, за то
они) по ста вља ли су сво је те зге
скле па не од ле та ва и нај ло на у
цен тру гра да, а кон ку рен ци ја
је сво ју ро бу из ла га ла на пре -
вр ну тим кар тон ским ку ти ја ма.

Основ на по де ла че стит ки би -
ла је на оне „без” ко ве ра та и
оне „са” њи ма, оба ве зно бе лим.
Оне „без” су би ле у фор ми раз -
глед ни це: на јед ној стра ни цр -
теж или фо то гра фи ја, на дру -
гој про стор за по ру ку и за адре -
су. По шта ри на за њих би ла је
ми ни мал на, а мо ти ви илу стра -
ци ја кре та ли су се у ши ро ком
ра спо ну: од ка ри ка ту ра пи ја -
на ца с цр ве ним но се ви ма ко ји
гр ле бан де ре, пре ко раз и гра -

них го ли ша вих ле по ти ца (и јед -
ни и дру ги с ку па стим ка пи ца -
ма, оба ве зно!), и јел ки у свим
ва ри јан та ма, до иди лич них сне -
жних пеј за жа се ла... Че стит ке
с ко вер ти ма би ле су фор мал -

ни је и ску пље. На спо ља шњој
стра ни пре кло пље ног кар то на
на ла зи ла се илу стра ци ја, а по -
ру ка се пи са ла на уну тра шњој,
де сној. По себ ну под вр сту ових
пред ста вља ле су че стит ке исе -
че не та ко да су при ли ком де -
ли мич ног рас кла па ња по ста ја -
ле тро ди мен зи о нал ни објек ти
с Де да Мра зо ви ма, јел ка ма или
слич ним мо ти ви ма. Ко вер те су
омо гу ћа ва ле и да че стит ке до
по ши ља о ца стиг ну укра ше не
за ле пље ним шљо ки ца ма злат -
не и сре бр не бо је.

Осам де се тих су се на тр жи -
шту по ја ви ле и „Уни це фо ве”
че стит ке с деч јим цр те жи ма
као мо ти ви ма. Иа ко су би ле
при лич но ту роб не, сма тра не су
од ма ком од ки ча и као та кве
иде ал не за че сти та ње Но ве го -
ди не раз ред ном ста ре ши ни или
на став ни ци срп ског...

Дру ги део ри ту а ла би ло је
ис пи си ва ње, али је ње му прет -
хо ди ло на ме њи ва ње – ко ја ће

ко ме ићи. Од лу ку  о то ме бес -
по го вор но је до но си ла мај ка, а
отац је енер гич ним по те зи ма
налив пера ис пи си вао че стит -
ке по ро дич ним при ја те љи ма.
Род би ни је, чим на у чи сло ва,
по чи њао да пи ше ста ри ји син.
Прет ход но је отац ле њи ром и
гра фит ном олов ком ис цр та вао
ли ни је да му се ре до ви не би
кри ви ли, а он да је из да нак нај -
мла ђе ге не ра ци је, по гр бљен над
ку хињ ским сто лом, по чи њао
му ко тр пан по сао... Јер је про -
сеч на ју го сло вен ска по ро ди ца
у со ци ја ли зму уо чи Но ве го ди -
не сла ла из ме ђу два де сет и пе -
де сет че стит ки.

Кад се ма сти ло осу ши, оне
по моћ не ли ни је бри са не су гу -
ми цом, а он да на све ле пље не
ли за њем – не го ка ко! – мар ке.
По клоп ци ко ве ра та у ко ји ма су
би ле че стит ке увла че ни су без
ле пље ња, јер је та ко та ри фа би -
ла ни жа. Че стит ке та ко спре -
мље не за сла ње од ла га не су на

јед ну стра ну, да су тра ују тру
бу ду уба че не у по штан ско сан -
ду че, а оне ко је је из да нак нај -
мла ђе ге не ра ци је по ква рио пре -
ви ше упа дљи вим пре пра вља -
њем или про гу та ним сло ви ма

пре бро ја ва не су, да су тра бу де
до ку пље но оно ли ко ко ли ко тре -
ба. Ина че, нај че шће се гре ши -
ло та мо где се нај ви ше ви де ло
– у ис пи си ва њу го ди не ко ја се
че сти та. „Срећ на но ва 1972. го -
ди на”, а тре ба 1973... Двој ка у
трој ку и мо же да се пре пра ви,
али сед ми ца у осми цу – не.

По себ но ле пе, ори ги нал не,
или че стит ке при мље не од из -
у зет но дра гих осо ба, ста ја ле су
за де ну те за ста кло кре ден ца,
или при сло ње не уз ва зу на те -
ле ви зо ру, још не де ља ма за тим.

Он да смо их ба ца ли, јер смо
зна ли да ће сле де ће го ди не до -
ћи но ве.

И би ло их је, али ма ње.
Та ко смо по сле из ве сног вре -

ме на пот пу но оста ли без до -
брих же ља, не ка ко баш кад нам
је сре ћа би ла нај по треб ни ја.

А че сти та ка ви ше не ма у про -
да ји...

(М. Пе тро вић, 
„За што смо во ле ли СФРЈ”)

И пекари су славили,
па смо стари хлеб
јели све до 3. јануара

Чкаља изазвао
политички земљотрес

Је смо ли у со ци ја ли зму до че -
ки ва ли сме не го ди на с ма ње
еу фо ри је?

Да ли нам за и ста ни је би ло
ло ше, па ни смо све кар те ста -
вља ли на кар ту вре ме на ко је
до ла зи, да нам оно на док на ди
све про пу ште но до та да? Или
је то са мо про ток вре ме на у се -
ћа њу за о блио све оштре иви це
на ших он да шњих рас по ло жења?

Пред но во го ди шњих гу жви
је сва ка ко би ло. Ку по ва ли су
се по кло ни, али и на мир ни -
це, јер су и про дав ци сма тра -
ни рад ним љу ди ма ко ји има ју
нео ту ђи во пра во на сла вље ње
пра зни ка. Пе ка ри та ко ђе, па
ко је шта ку пио 31. де цем бра,
то му је би ло све до 3. ја ну а ра
ујутру!

Мла ди су пра ви ли жур ке по
ста но ви ма, уз цр ве не си ја ли це
у лу сте ру, гра мо фон и пи во из
гај би на те ра си, а њи хо ви ро -
ди те љи – ма њи део! – ве се ли -
ли су се у ре сто ра ни ма, за сто -
ло ви ма с про јом, пе че њем и
пе пе ља ра ма (о, да, ни ко ме ни -
је па да ло на па мет да за бра њу -
је пу ше ње!). Та ва ни це су би ле
укра ше не креп-па пи ром... По -
сле по но ћи се из вла чи ла лу -
три ја, а по бед ни ци су до би ја -
ли умет нич ку сли ку или пра -
се, за ви сно од ре но меа уго сти -
тељ ског објек та, те шо љи це за
ка фу, ве ли ко огле да ло...

Ве ћи на гра ђа на СФРЈ пак
пра зни ке је про во ди ла удоб но
за ва ље на ис пред цр но-бе лих
те ле ви зиј ских при јем ни ка.

Се дам де се тих го ди на но во -
го ди шњи про грам на пр вом ка -
на лу тра јао је це лу ноћ, а на
дру гом се за вр ша вао око пет

ују тру, по сле че га се на екра ну
ви део са мо „снег”...

Ве че је по чи ња ло днев ни ком
са он ду ли ра ном спи кер ком ис -
пред укра ше не јел ке, а за тим
су се укљу чи ва ли во ди те љи из
оста лих ре пу блич ких и по кра -
јин ских сту ди ја – от при ли ке
као гла са ње за „Евро ви зи ју” да -
нас. Сле дио би ху мо ри стич ки
про грам, по „на ци о нал ном кљу -
чу”: са ра јев ски сту дио имао је
Мо ма и Узе и ра, за гре бач ки Не -
лу Ер жи шник, ко ја је игра ла
чи ста чи цу оштр ог је зи ка Ма -
ри цу Хр да ло, а бе о град ски фа -
во ри ти би ли су де це ни ја ма Ми -
ја и Чка ља.

Те ле ви зи је су ду ги низ го ди -
на но во го ди шњи про грам еми -
то ва ле ужи во. То је зна чи ло да
су глум ци, пе ва чи и во ди те љи
Но ву го ди ну за пра во про во ди -
ли у сту ди ју, да се све еми то -
ва ло од мах, али и да су емо ци -
је би ле ау тен тич не.

Спек та ку лар ну но ви ну уве ла
је Те ле ви зи ја Бе о град, ко ја је
1970. го ди не глу мач ку еки пу та -
да шње хит се ри је „Љубав на
сеоски на чин”, с ле ген дар ним

Чка љом на че лу, посла ла у Лон -
дон, где су сни ми ли је дан од
пр вих до ма ћих „специ ја ла”.

Се дам де се тих го ди на Чка ља
је за сва ку Но ву го ди ну из во -
дио скеч с те ле фо ни ра њем: на -
вод но је по зи вао по ли ти ча ре и
на ду хо вит на чин го во рио им
оно што на род ми сли. На рав -
но, у мно го, мно го, мно го бла -
жој фор ми! Тек сто ве му је пи -
сао Но вак Но вак, ау тор доц ни -
јег „По зо ри шта у ку ћи”.

У не до стат ку брит ки је са ти -
ре, ово је те ле фо ни ра ње по ста -
ло ве о ма по пу лар но, па је Чка -
ља по зи ван и у дру ге еми си је.
Де си ло се та ко да је у фе бру а -
ру 1971. са овим ске чом го сто -
вао у те ле ви зиј ском кви зу „Све
од се бе”. Због не ких жа о ка упу -
ће них хр ват ским и сло ве нач -
ким по ли ти ча ри ма, за гре бач -
ки и љу бљан ски сту дио исе кли
су Чка љи ну ну ме ру и квиз еми -
то ва ли без ње го вог де се то ми -
нут ног на сту па.

По сле по но ћи, око је дан сат,
сле ди ла је ју го сло вен ска пре -
ми је ра фил ма ко ји је то ком
прет ход не го ди не сте као статус

пла не тар ног хи та: „Љу бавна
при ча”, „Кум”, „Апо ка лип са
са да”..., а он да би по че ле да се
вр те ре при зе прет ход не вечери.

Се ћа њу овог хро ни ча ра из -
ми че шта је, на по чет ку на ред -
ног да на, би ло пр во: кон церт
Хо ра беч ких де ча ка или ски ја -
шки ско ко ви? Али пам ти да је
гле да ње и јед ног и дру гог у си -
во ја ну ар ско ју тро, док цео свет
спа ва, а маст се сте же око оста -
та ка пе че ња на сто лу, би ло под -
јед на ко депресив но...
Пр вог рад ног да на но ви не су
пи са ле да је „те ле ви зиј ски про -
грам био лош” или да је „оби -
ло вао ки чем” и та би га ла ма
тра ја ла не ко ли ко да на, па се
све за бо ра вља ло до на ред не Но -
ве го ди не.

Од ко је ни смо, ре кох, оче -
ки ва ли „све или ни шта”, јер
смо по не што већ има ли и ми -
сли ли смо да нам је до ста.

При се ти мо се, за то, ка ко је
он да зву ча ло „Срећ на Но ва го -
ди на!” и по но ви мо на исти на -
чин и да нас.

Мо жда је бар ма ло ма ги је
оста ло...

ИСТОРИЈА

Нова година – почеци слављења
Указом кнеза Александра

Карађорђевића 1850. Нова

година уврштена је у држав-

не празнике, па су „Србске

новине” 1. јануара 1851. из-

вештавале о веселом дочеку

у београдском високом дру-

штву: „Синоћ, уочи Нове го-

дине, а по закљученију ста-

ре господин руско-импера-

торски конзул у Београду, г.

ђенерал Левшин давао је у

своме конаку вечерњу заба-

ву на којој је најотменије

друштво присуствовало. Ка-

ко сат избије дванаест, до-

маћин напи својим гостима

здравицу поздрављајући их

сретним новим летом”.

Кад је у Краљевини СХС

1919. године усвојен грего-

ријански календар, СПЦ је

остала при старом рачуна-

њу времена. Одједном су се

појавиле две Нове године.

Срби у први мах нису сла-

вили 13. јануар. Међутим,

врло брзо почела су у новој

држави трвења између Ср-

ба и Хрвата. Тако је Трго-

винско-обртничка комора

из Загреба тражила 1923.

године од Министарства со-

цијалне политике да укине

слављење верских празни-

ка по старом календару,

српске празнике дакле, јер

наводно то ствара губитке у

пословању.

Срби су то доживели као

атак на национална права,

па је од 1924. почело бурно

и демонстративно сла-

вљење „православне Нове

године”.

У комунизму је првих го-

дина, у складу с политиком

„сузбијања српског нацио-

нализма”, свако обележава-

ње 13. јануара било кажњи-

во. У Архиву Југославије по-

стоје документи који стрикт-

но наређују да се „нового-

дишњи поклони повлаче из

продаје у време верских

празника”. Каснијих година

стега власти је попустила,

па се на „православну Но-

ву” увелико певало „Ко то

каже, ко то лаже...”, и пуца-

ло. Као и данас.

Али, и у социјализму,

најважнија је била „права”

Нова година.

ЗАБАВА У СОЦИЈАЛИЗМУ

СРЕЋ НА НО ВА, ДРУ ГО ВИ И ДРУ ГА РИ ЦЕ!

НЕКАД БИЛЕ НО ВО ГО ДИ ШЊЕ ЧЕ СТИТ КЕ

Дра ги на ши, пу но сре ће и ве се ља у...

Миодраг Петровић Чкаља
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Бо жић је, по сле
Ускрса, нај зна чај нији
хри шћан ски пра зник
и сла ви се у знак
сећа ња на рођење
Исуса Христа.

1. Па ће ро ди ти си на, и
надје ни му име Исус

Кад су се Адам и Ева, на на го -
вор ђа во ла пре ру ше ног у зми -
ју, огре ши ли о Бож ју за по вест
и по је ли ја бу ку, плод са др ве та
са зна ња до бра и зла, Бог их је
пра вед но ка знио и ис те рао из
ра ја у ко ме су до та да без бри -
жно жи ве ли. Пра о тац и пра -
мај ка, оста вље ни да се са ми о
се би ста ра ју, та да су спо зна ли
на по ре, страх, бо лест, жа лост,
па и смрт.

Срет ни и без бри жни у ра ју,
Адам и Ева по ста до ше не срет -
ни и про кле ти.

„Али, чо век је сли ка и при -
ли ка Бож ја, те сто га Ство ри тељ
ни је чо ве ка са свим од се бе од -
ба цио, већ му је дао на де да ће
у сво је вре ме по сла ти Спа си те -
ља, ко ји ће из ми ри ти љу де с
Бо гом, и ко ји ће кр вљу сво јом
ис ку пи ти људ ски род од пр во -
бит ног гре ха, а вас кр се њем сво -
јим уни шти ти грех и смрт.”

По бо жни љу ди ду го су и жељ -
но оче ки ва ли да се по ја ви Спа -
си тељ, а про ро чан ства ста ро за -
вет них про ро ка оства ри ла су се
5.508 го ди на од ства ра ња све -
та, или 753. го ди не од осни ва -
ња Ри ма, ка да „по сла Бог свог
си на јед но род ног, ко ји се ро -
дио од же не” – Ису са Хри ста.

Пре ма Но вом за ве ту, „ро ђе -
ње Ису са Хри ста би ло је ова ко:
кад је Ма ри ја, ма ти ње го ва, би -
ла ис про ше на за Јо си фа, а још
док се ни је су би ли са ста ли, на -
ђе се да је она труд на од Ду ха
све то га.

„А Јо сиф, муж ње зин, бу ду -
ћи по бо жан, и не хо те ћи је јав -
но сра мо ти ти, на ми сли је тај -
но пу сти ти.

„Но кад он та ко по ми сли, а
то му се ја ви у сну ан ђео Го -
спод њи, го во ре ћи: ’Јо си фе, си -
не Да ви дов, не бој се узе ти Ма -
ри је же не сво је; јер оно што се
у њој за мет ну ло од Ду ха је све -
то га. Па ће ро ди ти си на, и на -
дје ни му име Исус; јер ће он
из ба ви ти свој на род од гри је ха
њи хо ви јех’.

„Кад се Јо сиф про бу ди од
сна, учи ни као што му је за по -
вје дио ан ђео Го спод њи, и узме
же ну сво ју.

„И не зна ди ја ше за њу док не
ро ди си на сво је га пр вен ца, и
над је де му име Исус.” (Је ван -
ђе ље по Ма те ју, гла ва I, 18–25).

2. И ро ди си на сво је га
првен ца, и по ви га, и 
мет ну га у ја сле

Па рох пан че вач ки Ва са Жив -
ко вић у свом по зна том де лу „О
срп ској сла ви и да ни ма ко ји се
сла ве”, штам па ном 1908. го ди -

не, пи ше: „У то вре ме на род је -
вреј ски, по сле ду гог ро бо ва ња
мно гим го спо да ри ма, био је
под вла шћу Ри мља на. Пред ро -
ђе ње Хри сто во, рим ски им пе -
ра тор Ав густ из да де за по вест
да се у рим ској ца ре ви ни из -
вр ши по пис ста нов ни штва. Сва -
ко је мо рао ићи да се по пи ше у
оном ме сту ода кле су му би ли
пре ци. По што Ма ри ја бе ше од
ло зе ца ра Да ви да, ко ји је ро -
дом био из Ви тле је ма, а та ко ђе
и њен су пруг Јо сиф, они кре ну
из На за ре та Га ли леј ског, где су
жи ве ли, у Ви тле јем, баш у вре -
ме ка да је тре ба ло да се ро ди
Исус Хри стос.

„Умо р ни пут ни ци сти го ше у
Ви тле јем уве че, а по што због
сво је си ро ти ње не мо га ше да
на ђу пре но ћи ште, по тра жи ше
скло ни ште у јед ној пе ћи ни у
око ли ни Ви тле је ма, у ко јој су
па сти ри за вре ме не по го да скла -
ња ли сво ја ста да.

„Те но ћи Дје ва Ма ри ја ’опро -
сти се сво га бре ме на’ и ро ди
Си на пр вен ца и је дин ца, и по -
вив ши га у пе ле не, по ло жи га у
ја сле. У нај бед ни јем ста њу, у ја -
сла ма ле жа ше Онај, ко ји са да
се ди на нај ви шем пре сто лу.”

На ико ни се Хри сто во ро ђе -
ње пред ста вља ова ко: пе ћи на
и у њој ја сле; Пре све та Бо го ро -
ди ца с Јо си фом и мла дим Ису -
сом; па сти ри се кла ња ју, а сјај -
на зве зда сво јом све тло шћу
осве тља ва но во ро ђе ног Хри ста;
на ви си ни ле те ан ђе ли, за ја -

сле при ве за не су ма зге, а у пр -
вом пла ну је јаг ње.

У но ћи ка да се ро дио Исус у
Ви тле је му и око ли ни вла да ла
је ду бо ка ти ши на; са мо буд ни
бе ху ви тле јем ски па сти ри, код
сво јих ста да на ис па ши. У јед -
ном тре нут ку угле да ше ве ли ку
све тлост и ан ђе ла ко ји си ла -
жа ше с не ба. Па сти ре об у зе
страх, али ан ђео ста де ме ђу
њих и ре че им: „Не бој те се,
ме не је Бог по слао да вам ја -
вим ве ли ку ра дост, ко ја ће би -
ти све му на ро ду. Овог ча са ро -
дио се у Ви тле је му Бо гом обе -

ћа ни Спа си тељ све та, Хри стос,
у пе ћи ни код са мог гра да, ви
ће те на ћи де те по ви је но, где
ле жи у ја сли ма”.

По што ан ђео иш че зе, па сти -
ри пу ни ра до сти по хи та ју у пе -
ћи ну и, угле дав ши ма лог Ису -
са, сме р но му се по кло ни ше.
За тим ис при ча ше Јо си фу и Ма -
ри ји све што им је Бог от крио
и шта су од ан ђе ла чу ли, па
одо ше сла ве ћи и хва ле ћи Бо га.

3. Ви дје смо ње го ву звијезду
на Ис то ку и до ђо смо 
да му се по кло ни мо

У исто то вре ме – на ста вља па -
рох Ва са Жив ко вић – над зе -
мљом изра ел ском по ја ви се ве -
ли ка и сјај на зве зда, ко ја бе ше

нео бич на сто га што се ни је кре -
та ла од ис то ка ка за па ду, као
све зве зде, већ се кре та ла пре -
ма ју гу, а не бе ше на ви си ни

као оста ле зве зде, већ у ви си -
ни пти чи јег ле та. Пре ма он да -
шњем ве ро ва њу, сва ки чо век
имао је на не бу сво ју зве зду,
ко ја је оно ли ко сјај на и ве ли ка
ко ли ко је угле дан по ло жај чо -
ве ка на зе мљи. Ова чуд на зве -
зда на ве ла је на ми сао три му -
дра ца са да ле ког ис то ка, из
Пер си је, да се ро дио не ки вр ло
угле дан чо век, нај ве ро ват ни је
цар. За то пер сиј ски му дра ци
кре ну ше по зве зди да тра же
но во ро ђе ног ца ра да му се по -
кло не.

По пре да њу, би ла су тро ји ца
му дра ца: Га спар, Вал та зар и
Мел хи ор. Ови му дра ци, упра -
вља ју ћи се по кре та њу чуд но -
ва те зве зде, ду го су пу то ва ли и
на том пу ту при спе ше и до Је -
ру са ли ма. Ов де им се зве зда из -
гу би, па свра ти ше у град, ве ру -
ју ћи да се ро дио цар ју деј ски.

Њи хо ва рас ко шна оде ћа, на -
зив му дра ца, као и ме сто ода -
кле су до шли уз бу ни ше све ста -
нов ни ке Је ру са ли ма, па глас о
пут ни ци ма до ђе и до уши ју ца -
ра Иро да Иду меј ца, ко га је глас
о но во ро ђе ном ју деј ском ца ру
ја ко упла шио. Бо је ћи се да му
но во ро ђе ни цар не пре от ме
пре сто, он сми сли да га уби је
док је још де те, али ни је знао
где да га на ђе. За то он оку пи
све гла ва ре, све ште ни ке и уче -
не љу де, зна ју ћи да има ју про -
роч ке књи ге, па их упи та: „Где
тре ба да се ро ди Хри стос?” „У

Ви тле је му ју деј ском, та ко је
ре као про рок Ми хеј”, од го во -
ри ше му они. За тим Ирод тај -
но по зва три му дра ца у двор и
за мо ли их, кад на ђу де те, да
се вра те к ње му и ка жу му где
је да би и он оти шао да му се
по кло ни.

Му дра ци по ђо ше још исте
ве че ри и чим иза ђо ше из Је -
ру са ли ма, зве зда на не бу се по -
но во по ја ви и од ве де их до Ви -
тле је ма, где ста де над оном пе -
ћи ном где се Хри стос ро дио.
Му дра ци уђо ше уну тра, на ђо -
ше Јо си фа и Ма ри ју с ма лим
Ису сом, по кло ни ше му се и
да до ше да ро ве: зла то као ца -
ру, та мјан као Бо гу и ми ри сну
смо лу, сми р ну, као пр во све -
ште ни ку и учи те љу. Пре ко но -
ћи, му дра ци ма се у сну ја ви
Бог и ре че им да се не вра ћа ју
Иро ду, већ да се дру гим пу тем
вра те у сво ју зе мљу, те они та -
ко и ура ди ше.

4. Раз гње ви се ве о ма и
посла те по гу би сву дје цу
по Ви тле је му

Ирод је с не стр пље њем оче ки -
вао по вра так му дра ца, али кад

чу да су они дру гим пу тем от -
пу то ва ли, раз ја ри се и на ре ди
да вој ни ци у Ви тле је му и око -
ли ни исе ку сву му шку де цу ста -
ру до две го ди не, ка ко би у оп -
штем по мо ру и Хри стос био
по гу бљен. Та да је уби је но че -
тр на ест хи ља да не ви не де це, а
плач и ја ук не срет них мај ки
раз ле гао се на све стра не. Али
Исус би спа сен, јер је Јо сиф,
по на ре ђе њу ан ђе ла, бла го вре -
ме но од вео мај ку и де те у Ми -
сир (Еги пат) и та мо жи вео све
док Ирод ни је умро.

У Је ван ђе љу по Ма те ју, пише:
„А кад они (му дра ци) оти -

до ше, а то ан ђео Го спод њи ја -
ви се Јо си фу у сну и ре че: ’Уста -
ни, узми ди је те и ма тер ње го -
ву, па бје жи у Еги пат, и бу ди
он дје док ти не ка жем: јер ће
Ирод тра жи ти ди је те да га по -
гу би’.

„И он, устав ши, узе ди је те и
ма тер ње го ву но ћу и оти де у
Еги пат.

„И би та мо до смр ти Иро до -
ве – да се ис пу ни што је Го -
спод ре као пре ко про ро ка ко ји
го во ри: ’Из Егип та до звах си на
сво је га’.

ШТА СЕ ДОГОДИЛО У ВИТЛЕЈЕМУ

ПА ЋЕ РОДИТИ СИНА, И НАДЈЕНИ МУ ИМЕ ИСУС; ЈЕР ЋЕ
ОН ИЗБАВИТИ СВОЈ НАРОД ОД ГРИЈЕХА ЊИХОВИЈЕХ
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„Та да Ирод, ви дјев да су га
му дра ци пре ва ри ли, раз гње -
ви се ве о ма и по сла те по гу би
сву дје цу по Ви тле је му и по
свој око ли ни ње го вој од дви је
го ди не и ни же, по вре ме ну
које је тач но до знао од му дра -
ца (...).

„А по смр ти Иро до вој, гле,
ан ђео Го спод њи ја ви се у сну
Јо си фу у Егип ту, и ре че: ’Уста -
ни, узми ди је те и ма тер ње го ву
и иди у зе мљу Изра и ље ву; јер
су по мр ли они ко ји су тра жи -
ли ду шу дје те та (...)’.

„И до шав ши на ста ни се у
гра ду зва ном На за рет, да се ис -
пу ни што су ре кли про ро ци да
ће се На за ре ћа нин на зва ти.”

5. Ус по ста вља ње пра зни ка

Од да на Хри сто вог ро ђе ња за -
по чи ње хри шћан ска ера и од
тог да на хри шћан ски на ро ди
бро је го ди не.

У спо мен на ро ђе ње Хри -
сто во још од апо стол ских вре -
ме на уста но вљен је ве ли ки
пра зник – Бо жић. Све ти Јо -
ван Зла то у сти ка же да је Бо -
жић из вор за све хри шћан ске
пра зни ке, јер да ни је би ло
Хри сто вог ро ђе ња, не би би ло
ни кр ште ња, ни вас кр се ња, ни
дру гих. Бо жић се ни је пра зно -
вао истог да на од по чет ка. Тек
у че твр том ве ку, у вре ме ца ра
Ар ка ди ја, уве де но је да се Бо -
жић пра зну је одво је но од Бо -
го ја вље ња и да се сла ви баш
25. де цем бра по ју ли јан ском
ка лен да ру (7. ја ну а ра, по но -
вом, гре го ри јан ском). На тај
дан су, на и ме, Ри мља ни
славили Dies natalis Solis in-
victi (Дан сун ца ко је се не пре -
стано вра ћа к ле ту и об на вља),
па је од ре ђе но да се Бо жић
пра зну је баш та да ка ко би се
по ти снуо овај па ган ски
празник.

Да би се хри шћа ни до стој но
при пре ми ли за Бо жић, уста но -
вљен је пост од 28. де цем бра
до 6. ја ну а ра уве че (од 15. но -
вем бра до 24. де цем бра), ко ји
ни је та ко строг као ус кр шњи.
Бо жић, ма у ко ји дан па дао,
мр сни је дан.

6. Но ва го ди на

Об ре зи ва ње му шке де це код
Је вре ја вр ше но је осми дан по
ро ђе њу, а та да је де те ту да ва но
и име. Је вре јин ко ји ни је био
об ре зан сма трао се не чи стим
и нео све ће ним и ни је био при -
хва ћен као при пад ник је вреј -
ског на ро да. Хри стос, ко ји „ни -
је до шао на свет да по ни шти
за ко не, већ да их ис пу ни”, као
што је и сам јед ном ре као, по -
што вао је и за кон об ре зи ва ња,
те је за то осмог да на об ре зан.
Јо сиф и Ма ри ја да ли су му име
Исус, као што им је ан ђео за -
по ве дио пре ње го вог ро ђе ња.
Име Исус је је вреј ско и зна чи
Спа си тељ, а Хри стос је грч ка
реч, ко ја зна чи „по ма за ни” или
„осве ће ни”.

У спо мен на об ре за ње Го -
спод ње, Цр ква је уста но ви ла
пра зник ко ји се пра зну је 14.
ја ну а ра (1. ја ну а ра). Тог да на
пра зну је се и по че так но ве го -
ди не.

За Но ву го ди ну љу ди се ме -
ђу соб но по здра вља ју са: „Срећ -
на Но ва го ди на!” И за Но ву го -
ди ну при пре ма ла се че сни ца,
по не где „ба ре ни ца” од про ји -
ног бра шна, и пи ло се у „сла -
ву”, као за Бо жић. У мно гим
се ли ма оста вљао се бад њак од
Бо жи ћа до Но ве го ди не.

Но ва го ди на се зо ве и Ма ли
Бо жић и Мла ди Бо жић. У Цр -
ној Го ри, у Ку чи ма, Но ва го ди -
на се на зи ва Жен ски Бо жић.
Та да се у ку ћу уно си оно ли ко
ма лих бад ња ка, зва них „бад -
ња ри це”, ко ли ко има жен ских
осо ба...

На Но ву го ди ну па да и пра -
зник Све тог Ва си ли ја.

НЕКА ПРОПАДНЕ СЕЛО, САМО НЕКА СЕ ОБИЧАЈ ОДРЖИ

И ДОШАВШИ НАСТАНИ СЕ У ГРАДУ ЗВАНОМ НАЗАРЕТ,
ДА СЕ ИСПУНИ ШТО СУ РЕКЛИ ПРОРОЦИ

Због сво јих 
оби ча ја Бо жић је
најрадоснији и
највесе ли ји од 
свих пра зни ка

Ни је дан пра зник не ма, као Бо -
жић, ви ше на род них оби ча ја
ко ји су се одр жа ли до да на -
шњих да на. Нај ра спро стра ње -
ни ји су: по ла га ње бад ња ка, ме -
ше ње че сни це, пе че ње пе че ни -
це, мир бо жа ње, по ло жај ни штво,
за сти ра ње до мо ва сла мом, кво -
ца ње и пи ју ка ње, а има и мно -
гих дру гих...

На Бо жић се љу ди, уме сто
уо би ча је ног осло вља ва ња при
пр вом су сре ту, по здра вља ју са
„Хри стос се ро ди” и „Ва и сти ну
се ро ди”.

1. Бад њак

Јед но од пре да ња о по ре клу
бад ња ка ка же да је код ста рих

Ср ба, још док су би ли мно го -
бо шци, по сто јао не ки бог Бад -
ња, чи ји је кип био де љан од
др ве та. Кад су при ми ли хри -
шћан ство, уо чи да на кад се но -
ви Бог ро дио, Ср би су свог ста -
рог Бад њу ба ци ли у ва тру, а у
се ћа ње на тај чин оби чај се по -
на вља на сва ко Бад ње ве че.

По ре кло бад ња ка је, ипак,
мно го ста ри је. Још су Је вре ји
има ли пра зник Сје ни ца или
Ша то ра, ко ји је па дао у је сен,
ка да су пра ви ли се ни це, за кло -
не од ли сна тих гра на и под тим
се ни ца ма бо ра ви ли се дам да -
на, у знак се ћа ња на пу то ва ње
је вреј ског на ро да из Егип та у
обе ћа ну зе мљу.

У хри шћан ству бад њак сим -
бо лич ки пред ста вља оно др во
ко је су па сти ри до не ли и ко је
је Јо сиф за ло жио у хлад ној пе -
ћи ни ка да се Хри стос ро дио.

Цр ква бад ња ку да је овај сми -
сао: гре ју ћи се око бад ња ка,

уку ћа ни се за гре ва ју љу ба вљу,
искре но шћу и сло гом, а све -
тло шћу ње го вом раз го не мрак
не зна ња и пра зно вер ја и оза -
ру ју се и оба си па ју ра до шћу и
ми љем, здра вљем и оби љем.

Ра ни је на се лу, а по не где и
да нас, на Бад њи дан, пре не го
што се сун це ро ди, је дан од
уку ћа на оде у шу му и иза бе ре
мла до – оба ве зно це ро во! – др -
во. Пре не го што за мах не се -
ки ром, по спе др во жи том и по -
здра ви га: „До бро ју тро и че -
сти ти ти Бад њи дан!” За тим
за се че на два ме ста да ис пад не
ивер и тај ивер узме са со бом.
Од се че но др во окре ше, од не се
ку ћи и уве че ста ви у ва тру. Кад
пре го ри, до њи крај се но си око
то ро ва и шта ла, а на го ре ли крај
се оста вља за по ло жај ни ка. Због
то га што се на тај дан па ли
бад њак, и дан се зо ве Бад њи
дан.

Из ме ђу два свет ска ра та оби -
чај је био да вој ска и офи ци ри
из Топ чи де ра до не су бад њак за
двор, а по сле то га офи ци ри су

ишли у Офи цир ски дом, узи -
ма ли бад ња ке за сво је је ди ни -
це и од ла зи ли у ка сар не да сла -
ве Бад ње ве че. Са чу ван је са мо
је дан сни мак ове це ре мо ни је,
и то из 1940. го ди не.

Да нас се у гра до ви ма бад -
њак ку пу је на пи ја ци од се ља -
ка, али му је сим бо ли ка иста, а
ри ту ал скра ћен, или се јед но -
став но са мо др жи у ку ћи.

2. Сла ма и че сни ца

Уо чи Бо жи ћа под у ку ћи по -
си па се сла мом, чи ме се дом
пре тва ра у ону ви тле јем ску пе -
ћи ну у ко јој се ро дио Хри стос
и у ко јој је сла ма би ла про стр -
та да би ле жа ла сто ка. У се о -
ским ку ћа ма сла ма на по ду
оста је и по три да на, а у гра -
до ви ма је ова сим бо ли ка све -
де на на ру ко вет сла ме ко ја се
по ста вља уз бад њак.

Сла ма се, пре не го што се
уне се, је дан круг об но си око
ку ће, а за ни мљив је и вр ло стар
оби чај да та да не ко од ста ри -
јих опо на ша кво ца ње квоч ке,

док де ца иду за њим и пи ју чу.
Ве се ли до ма ћин та да пред њих
ба ца ра зно вр сно жи то, то бо же
хра не ћи „сво је пи ли ће”. Па ган -
ски ко ре ни овог оби ча ја су не -
ја сни (не ки сма тра ју да се кво -

ца њем и пи ју ка њем по зи ва ју
ду ше умр лих пре да ка, за ко је
се ве ро ва ло да се на ла зе у те -
ли ма жи во ти ња), а ме ђу ту ма -
че њи ма но ви је сим бо ли ке пре -
о вла ђу је сле де ће: као што квоч -
ка под кри ла при ку пља сво је
пи ли ће и за гре ва их ма те рин -
ском љу ба вљу, та ко је и Христ
до шао да све љу де збли жи и
сло жи у јед ну хри шћан ску за -
јед ни цу и за гре је љу ба вљу; а
као ште се пи ли ћи хра не жи -
том, та ко је и он љу де на хра -
нио и на по јио сво јом на у ком,
јер је го во рио: „Ко је гла дан,
не ка до ђе к ме ни и ја ћу га на -
хра ни ти, и ко је же дан, не ка
до ђе к ме ни да пи је во де живе”.

За че сни цу, ко ја се ме си на
Бо жић, ве ру је се да је до би ла
та кво име за то што се ме си за 
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че сти (у част) Ису са Хри ста,
или што се ло ми на че сти, од -
но сно на оно ли ко де ло ва ко -
ли ко у до му има уку ћа на. Но -
вац ко ји се у че сни цу ста вља
тре ба да је од зла та или сре -
бра, да кле од пле ме ни тог ме -
та ла за ко ји рђа не при а ња, јер
је то дар но во ро ђе ном Хри сту.

3. По ло жај ник

По ло жај ник је ри ту ал ни гост,
пр ва осо ба ко ја уђе у ку ћу на
дан Бо жи ћа. Пр ва ду жност по -
ло жај ни ка (не где га зо ву и „ра -
до ван”) је сте да по же ли сре ћу,
здра вље и на пре дак до ма ћи но -
вом до му.

Чим пре ђе праг (а па зи да то
учи ни де сном но гом), по ло жај -
ник при ла зи шпо ре ту и кра јем
бад ња ка џа ра ва тру да из би ју
вар ни це. При то ме го во ри:
„Ово ли ко ова ца и но ва ца, тр -
на ка и кр ма ка, ко ња и во ло ва,
кра ва и те ла ди, жи во та и здра -
вља, сре ће и бе ри ће та и сва ког
на прет ка, не ка да Бог!”,  или
не што слич но.

По сле мир бо жа ња (до ма ћин
и по ло жај ник при сла ња ју образ
уз образ – ре ђе се љу бе – и го -
во ре „Хри стос се ро ди!” и „Ва -
и сти ну се ро ди!”) по ло жај ник
да ру је ог њи ште, тј. на крај ог -
њи шта с ис точ не стра не ста ви
но вац, ма ло по се ди, по пи је (нај -
че шће) вру ћу ра ки ју, по здра ви
се и оде.

На од ла ску се и по ло жај ник
да ру је, ча ра па ма или пе шки -
ром, ја бу ком или ко ла чем ко ји
је ис пе чен за јед но са че сни цом.

За по ло жај ни ка и џа ра ње ва -
тре гор њим, пре го ре лим де лом
бад ња ка ве ру је се да пред ста -
вља ју му дра це са ис то ка и њи -
хо во га та ње по зве зда ма, јер
као што су они сво је га та ње из -
во ди ли из ја та не бро је них не -
бе ских зве зда, та ко и по ло жај -
ник, га та ју ћи по вар ни ца ма из
ва тре, из ја вљу је сво је же ље до -
ма ћи ну и ње го вом до му. Наш
нај по зна ти ји ет но лог Ве се лин
Чај ка но вић сма трао је да је по -
ло жај ник (по ла же ник) ин кар -
на ци ја мит ског пре тка ко ји се
по ја вљу је у свим нај ва жни јим
тре ну ци ма у жи во ту ње го вих
по то ма ка – о Бо жи ћу, сла ви,
ро ђе њу, свад би и при ли ком
смрт ног слу ча ја.

4. Ста ри оби ча ји у 
Ву ко вим спи си ма

Не ка да се на Бо жић, у знак ра -
до сти и ве се ља, пу ца ло из пу -
ша ка, а пе ва ле су се и бо жић не
пе сме. Јед на од нај по пу лар ни -
јих би ла је: „У Бо жи ћа три но -
жи ћа / Ој бо жо ле / Ој бо жо
мој. / Је дан си је че пи је ци ви цу
/ Ој бо жо ле / Ој бо жо мој. /
Дру ги си је че ги ба ни цу / Ој бо -
жо ле / Ој бо жо мој. / Тре ћи
ри је же чи је сни цу / Ој бо жо ле
/ Ој бо жо мој.”

Вук Сте фа но вић Ка ра џић је
у свом „Рјеч ни ку” опи сао ка ко
Ср би сла ве Бо жић:

„Кад се по од ју та ри, по што
на ми ре сто ку, он да сје ду за
ру чак, али при је из ба це не ко -
ли ке пу шке (а та ко и ују тру
ра но кад уста ну) па се ис ку пе
око со фре, те се мо ле Бо гу (др -
же ћи сва ко по јед ну во шта ну
све ћу у ру ка ма) и мир бо жа ју
се, тј. из љу бе се сви ре дом го -
во ре ћи: ’Мир бож ји! Ри стос се
ро ди, ва и сти ну ро ди, по кла -
ња мо се Ри сту и Ри сто ву ро -
жден ству’. По том до ма ћин по -
ку пи све оне сви је ће у јед ну
ру ко вет и уса ди у жи то, ко је
сто ји на со фри у ка квој кар -
ли ци или у чан ку (сва ко ја ко
жи то по ми је ша но за јед но; у
том жи ту сто је и ко ла чи ко је -
ка кви) те он дје ма ло по го ре,
па их yкра се оним жи том. Оно
жи то да ју по сли је же не ко ко -
ши ма да но се ја ја. Кад поч ну
ру ча ти не ки нај пре оку се си -
ра, не ки пе че ни це итд. али ра -
ки је мло ги не пи ју пр ви дан
због вру ћи це. Око по ла руч ка
уста ну у сла ву и ло ме ко лач
ка ко год и о кр сном име ну, са -
мо што не ма ко љи ва. На Бо -
жић се обич но ру ча с вре ће
(про стре се пра зна вре ћа ме -
сто чар ша ва или по чар ша ву)
и со фра се не ди же (ни ти се
ку ћа чи сти) за три да на. Пр ви
дан Бо жи ћа ни ко ни ко ме не
иде у ку ћу осим по ло жај ни -
ка... Од сла ме, с ко јом се на

Бад њи дан кво че и пи ју че, оста -
ви до ма ћи ца по не што, па кад
на са ђу је ко ко ши, под сва ку
мет не по ма ло. Оно уже у ко -
ме се сла ма до не се, не раз ре -
ши се, не го се са мо рас пу сти,
па се на Бо жић, у ју тру пред
ку ћом ба ци по ње му жи то, те
ко ко ши зо бљу, а до ма ћи ца рек -
не: ’Ка ко ми у ску пу зо ба ле,
та ко ми у ску пу и но си ле!’”

5. Дру ги оби ча ји и ве ро ва ња

У на се љи ма око Ве ли ке Мо ра -
ве је оби чај да се на Бо жић
уста је ра но и уми ва на се ки ри
са оштри цом окре ну том на ви -
ше. По сле уми ва ња узи ма се у
уста пу по љак дре на и гу та с
ви ном. Уми ва ње на се ки ри сим -
бо ли ше спи ра ње пр љав шти не
и са се ца ње гре ха, дрен здра -
вље, а ви но крв Ису со ву.

Бад ња не де ља је не де ља пред
Бо жић. Тих да на се не ши ша,
не бри је и не се ку се нок ти, да
се не би „се кло” здра вље, а де -
ца се не ту ку, да им се не по ја -
вљу ју чи ре ви по те лу.

Леп се оби чај по ми ње у Ри -
сну: на Бо жић, у цр кви по сле
ју тре ња, сви се љу бе је дан с
дру гим, и та ко се та да  из ми ре
мно ги и ко ји су ду го вре ме на
би ли у за ва ди.

У мно гим ме сти ма се сма -
тра да су да ни из ме ђу Бо жи ћа
и Бо го ја вље ња не кр ште ни

дани, јер је Исус кр штен тек
на Бо го ја вље ње. Ве ру је се да
се тих да на нат при род на би ћа
– вам пи ри, ка ра кон џу ле, не -
кр ште ни ци и со то не – кре ћу
но ћу и па ко сте љу ди ма. За то
се не сме ићи но ћу на рас кр -
сни це, гро бља, под мо сто ве и

во де ни це, јер су то њи хо ва ста -
ни шта. У те да не, та ко ђе, не
тре ба по сле ве че ри и но ћу пи -
ти во ду.

На Ко со ву се ка же да ка ра -
кон џу ла пред ве че за сед не на

стре ху из над кућ них вра та и
ту че ка: чим ко изи ђе на по ље,
од мах му ста вља сач на гла ву,
уз ја ше га, па га ис те ра из дво -
ри шта на по ље и оте ра у ка кву
ре ку и ту га те ра кроз во ду све
док пе тао не за пе ва или ма га -
ре не за ри че, а он да га пу сти.

У алек си нач ком По мо ра вљу
ве ру је се да ће де те, ако се ро -
ди у не кр ште не да не, сна ћи ве -
ли ка не сре ћа у жи во ту. Ако пак
не ко умре тих да на, бо ду га
иглом или гло го вим тр ном, да

се не по вам пи ри, да не по ста -
не ву ко длак.

У не ким ме сти ма на Бо жић
се но си „ву ку ве че ра”: од сва -
ког је ла спре мље ног у ку ћи
узме се по ма ло, па се оста ви
на рас кр шћу, уз ре чи: „Ето, ву -
че, ве че рај сад код ме не и не -
мој ви ше ни ка ко...” Сли чан оби -
чај је и на Ко со ву: мно ги на
Бад ње ве че из не су со фру пред
ку ћу и на њу ста ве све што су
зго то ви ли за ве че ру, па он да
поч ну да до зи ва ју на ве че ру
сва ку штет ну зве р ку и сво је не -
при ја те ље по име ну, го во ре ћи:
„Ву ци, меч ке, ли си це, зај ци,
тво ро ви, пси, љу ди и сви ко ји
на ма зло ми сли те, до ђи те на
ве че ру... Ако са да не до ђе те на
ве че ру, а ви за го ди ну да на не -
мој те до ла зи ти у наш обор на
ве че ру ни по ве че ри, јер ће те
би ти пи шман!”

Кад на Бо жић па да снег, ве -
ру је се да ће го ди на би ти род -
на. Не ва ља ни због љу ди, ни
због сто ке, ни због ле ти не, да
на Бо жић бу де ју го ви на или
ки ша.

До бро је на Бо жић, по сле
руч ка, от по че ти сва ки рад. Та -
да се жен ска де ца уче да пле -
ту, про ја шу се ко њи, или се
за поч не не ки дру ги по сао, да
би љу ди це ле го ди не би ли
вред ни и да им по сло ви иду
од ру ке.

Што се Но ве го ди не ти че, ве -
ру је се да ће го ди на би ти род -
на ако на Но ву го ди ну па да
снег или бу де облач но.

На Ко со ву се сма тра ло да,
ако де вој ка не мо же да се уда,
тре ба уо чи Но ве го ди не да пре -
но ћи у ту ђој ку ћи, па ће од мах
би ти ис про ше на.

У Не го тин ској кра ји ни, опет,
ве ру ју да се за Но ву го ди ну не
тре ба сва ђа ти, јер ће по сва ђа -
не це ле го ди не те ра ти бак суз,
а љу ди нај ви ше стра ху ју да их

на тај дан не ко не пре ва ри, јер
ће их це ле го ди не ва ра ти...

Ве ру је се да из ју тра на Но -
ву го ди ну тре ба пи ти ви но на -
ште ср ца, да би се до би ла но -
ва крв. Р. Т.

НЕКА ПРОПАДНЕ СЕЛО, САМО НЕКА СЕ ОБИЧАЈ ОДРЖИ

СРЕЋУ ДОНОСИ ПОЛОЖАЈНИК
(Наставак са 15. стране)

Различити облици чеснице
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL, ТРИГЛИЦЕРИДИ И 
АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

ИСПОРУКА ОДМАХ

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(2
/2

8
5

9
7

1
)

Сирови вреоци 7.700

Костолац 8.000

Сушени вреоци 13.000

ИСПОРУКА ОДМАХ

061/645-8008
(6/287263)

ОПЕЛ астра караван,
2007. годиште, 1.500
евра. 060/525-41-07
(СМС)

СКАЛА, 2004, регистро-
ван, плин до 2022, урађен
сервис, 600 евра.
064/319-35-67. (287033)

ОПЕЛ корса 1.3, мултиџет
спорт, 2007, шест брзина,
2.600 евра. 063/256-191.
(287165)

ПАСАТ Б 6, 2.0, 2006, ка-
раван, 3.500 евра.
063/256-191. (287165)

ПРОДАЈЕМ фијат брава,
2001. годиште. Тел.
063/833-78-85. (287266)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мулти-
џет, 2007, петора врата,
на име. 064/587-50-24.
(287272)

ПУНТО 1.2, 2007, петора
врата, атестиран плин,
власник. 064/587-50-24.
(287272)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А
160, 2001. урађен мали
сервис, регистрован.
064/517-84-21. (287246)

ЈУГО 55, 1999, оригинал
фарба, регистрован.
063/776-16-77. (287231)

ЛОГАН 1.4, 2005, фул
опрема, оштећена мало
од града. 064/587-50-24.
(287272)

ПРОДАЈЕМ мотор југа,
делови голф 2. Тел.
060/458-66-25. (287232)

ДОБЛО теретни макси,
1.4, 2007, атестиран плин.
064/130-36-02. (287182)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран
плин, власник. 064/130-
36-02. (287182)

ПУНТО 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран
плин, власник. 064/130-
36-02. (287182)

ПЕЖ0 207, 1.4, бензин,
2007, фул опрема, петора
врата. 064/587-50-24.
(287272)

ЈУГО 55, ин, 2006, фа-
брички гас, регистрован,
очуван, 600 евра. 063/
140-62-92. (287153)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-
05. (287187)

КУПУЈЕМ возила, стање

небитно, до 2.000 евра.

063/165-83-75. (287187)

ОТКУП возила, алата,

продаја делова. 063/782-

82-69, 061/211-59-15.

(287154)

ПРОДАЈЕМ голф дизел,

регистрован. Тел.

013/332-384, 063/778-81-

33. (287155)

ФОРД ескорт 6, 1998,

бензин, гас, караван, 1.4.

061/132-85-43. (287116)

ПРОДАЈЕМ шлепер рено

премијум 420 R, 2002. го-

диште, исправан. 

Тел. 063/103-04-33. 

(287090)

ФИЈАТ панда 1.2, 1. 2.

2007. годиште, 170.000

км, регистрован до маја

2020. 063/843-88-67.

(287031)

ПУНТО 1.2, 8 В, 3 В, 2001,

клима, електроподизачи,

одличан, гаражиран.

064/142-55-93. (287207)

ПЕЖО 607, 2.0, дизел,

2002. металик сив, кожа,

регистрован, фул опрема.

064/049-62-72. (287219)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (287154)

ПРОДАЈЕМ монтажну га-
ражу на Содари. 060/683-
10-64. (287204)

ИЗДАЈЕМ повољно гара-
жу на Содари. 063/864-
07-06. (287271)

ПРОДАЈЕМ трактор ИМТ
560, 1983. годиште, агро-
механикину прскалицу.
064/523-28-32 (287227)

ВЕШ-МАШИНА, кухињ-
ски бојлер и половни де-
лови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (287223) 

ПРОДАЈЕМ шиваћу ма-
шину багат, 100 евра.
064/539-93-57. (СМС)

ПРОДАЈЕМ алфа плам
камин,150 евра.064/539-
93-57. (СМС)

ПРОДАЈА огревног дрве-
та, буква, багрем, цер,
исечено и исцепано. „Бо-
санац 013”, 064/357-82-
08. (285901)

КОФЕР шиваћа машина,
самачки кревет, угаона
гарнитура, сто, столице.
063/861-82-66. (287159)

АЛФА пећ дрва-угаљ,
фрижидер бош лукс, ком-
биновани фрижидер,
веш-машина,. 063/861-
82-66. (287159)

ОГРЕВНО дрво: багрем,
буква, храст, бесплатан
превоз. Попуст пензионе-
рима. 064/356-03-93.
(286602)

ПРОДАЈЕМ слике Труми-
ћа, Радовића и других
сликара. Рани радови,
уља на платну. 06/333-
892. (286501)

ДЕБЕЛЕ свиње, може и
полутке, прасићи, може и
заклани.  617-336.
(287269)

ТА пећи, 4.5 кв и 6 кв, и
половна машина за судо-
ве. 066/922-70-73.
(2872539

НА ПРОДАЈУ камена коц-
ка и топола. 013/420-761.
(287234)

ШТЕНЦИ бишона, стари
два месеца. 063/162-97-
65. (287236)

СОБЕ (узраста 10 – 20 го-
дина) For ma ide a le, по-
вољно. 063/162-97-65.
(287236)

ТОВЉЕНИК око 170 кг и
назиме 70 кг. Повољно.
063/879-03-55. (287241)

НА ПРОДАЈУ четири зма-
јевке, приколице, шапу-
рина и дрва за ложење:
јасен, багрем, брест. Ми-
каило, 063/728-22-14.
(287230)

СВИЊСКЕ полутке на
продају.  013/632-145,
060/500-30-91. (287186)

ПЕКАРСКА топла/хладна
витрина, три метра, рас-
клопљена, пећ дуваљка
четири плеха, повољно.
061/184-79-89. (287179)

ПРОДАЈЕМ јагњад.
064/611-37-09. (287268)

ПРОДАЈЕМ две јунице од
седам месеци. Тел.
0137618-269. (287063)

ПРОДАЈЕМ судооперу,
остале кухињске елемен-
те, судопера 3.000 динара
нова. 371-568, 063/773-
45-97. (287095)

ПРОДАЈЕМ намештај,
шпорети, кревети, сто,
столице, итд, због пресе-
љења. 066/312-882.
(287175)

ПРОДАЈЕМ шпорет на
плин, одличан, повољно.
060/615-10-23. (287252)

ПРОДАЈЕМ АПН 4, шпо-
рет на дрва, пуромат, ти-
ки бојлер. 061/644-62-07,
631-291. (287169)

ПЛИНСКИ камин, 120
квм, два горионика, 250
евра, повољно. 063/256-
191. (287165)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 061/286-41-00.
(287140)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја: столице од
1.600, столови од 4.500
евра. 060/600-14-52.
(2871449

ПРОДАЈЕМ товне свиње.
063/812-36-04. (287122)

ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица, шиваћа машина
багат, брачни кревет сим-
по. 063/109-01-44. (287103)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци, свиње, могућност
клања и печења. 060/037-
11-96, 064/290-50-29.
(287107)

ПРОДАЈЕМ ТА пећи и
улазна двокрилна врата.
Тел. 013/352-114.
(287108)

ПРОДАЈЕМ цвеће – дрво
живота висине 1.8 м јако
лепо. 065/371-09-49.
(287086)

ХИТНО продајем гаражна
врата, пумпу за воће,
абрихтер, шиваћа багат,
замрзивач 400 л. 065/535-
93-09. (287205)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, гаран-
ција. 063/705-18-18, 335-
930. (287060)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
Старчево. Тел. 631-811,
064/288-74-71. 

ПРОДАЈЕМ шиваће ма-
шине и поправљам.
063/828-16-52. (287030)

ЧЕТИРИ зимске гуме
185/60 R 14 са челичним
фелнама. 064/319-35-67.
(287033)

ТА пећ 3 кв – 6 кв, крека
весо, повољно. 065/634-
38-51. (287026)

ПРОДАЈЕМ машину за су-
шење меса ардо и елек-
трични шпорет слобода.
060/024-56-43. (287009)

НА ПРОДАЈУ балирана
детелина. 064/438-54-15.
(287145)

ПРОДАЈЕМ кровне носа-
че за скије и пактрегер за
ауто. 063/716-48-68.
(287093)



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

Петак, 27. децембар 2019. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

КУПУЈЕМ сатове, ордење,

плоче, пенкала, фото-

апарате, значке, ситне ан-

тиквитете. 066/354-412.

(287275)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, слике, са-
тове, стари новац, старе
играчке, стрипове, сифон
флаше, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(287060)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, перје, плинске боце,
гвожђе, бакар, акумула-
торе. 066/900-79-04.
(287037)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенакала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (287216)

ПРОДАЈЕМ плац 26 ари,
50.000 евра. Јабучки пут.
063/853-63-00. (286728)

КУЋА у центру са два ста-
на, С. Милетића око 100
квм + нова градња.
063/776-16-77. (286587)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
стамбене јединице, 8 ари
плаца, Горњи град.
063/829-89-48. (286796)

КАЧАРЕВО, продајем
двоспратну комфорну ку-
ћу, 250 квм, локација од-
лична. 063/401-052.
(286581)

КАЧАРЕВО, кућа, 100

квм, 11 ари, комфорна,

усељива. 064/172-86-12.

(286906)

СТАРЧЕВО, усељива кућа

150 квадрата, помоћни

објекти, 9.3 ара. 063/725-

99-37. (286559)

ПЛАЦ на Баваништан-

ском путу, 7 ари, вода,

струја, ограђен. 063/163-

97-17. (287191)

БЛИЗУ центра кућа са две

стамбене јединице, дого-

вор.  „Лајф”. 061/662-91-

48. (287202)

НА ПРОДАЈУ кућа у Со-
кобањи, код стационара,
300 квм, чука 2. 063/248-
254. (287148)

НОВА КУЋА, центар, 196
квм, функционалан и иде-
ал за пословни простор и
породични живот. Вла-
сник, договор, 137.000
евра. 063/232-757.
(287102)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, у Качареву. Тел.
601-281. (277055/6)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-
мље, преки пут. 060/153-
25-15. (287078)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
пре Крнете. Тел. 063/103-
04-33. (287090)

ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Баваништу, за стан
у Панчеву. 064/252-51-99.
(287079)

ЧЕТИРИ и по ланца гра-
ђевинског земљишта на
путу, преко пута кафане
„Секин салаш”, северна
зона. 065/846-37-50.
(287087)

ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште 2,2 хектара,
Новосељанси пут, може
парцелисање. 062/403-
241. (286490)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
од 100 квм, на 17 ари зе-
мље, са осталим објекти-
ма, легализовано, својина
у Иванову. 062/415-359,
064/828-36-26. (286757)

ПРОДАЈЕМ земљиште, 58
ари, градско грађевинско,
северна зона, друга дужа,
иза „Пивашевића”.
060/442-2258, 064/920-
48-60. (287032)

ПРОДАЈЕМ земљу у Доло-
ву, Ливадице, осма дуж.
319-754, 061/153-34-61.
(287047)

ПЛАЦ 13 ари, ширина 16
м, Новосељански , поред
фирме Bri lum. 065/624-
83-21. (286894)

ПРОДАЈЕМ форд фокус,
2001, 1.8, ДДИ. 063/118-
70-80. (287221)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари,
код Карауле, Кудељарац.
063/118-70-80, Јефтино.
(287211)

ПРОДАЈЕМ плац у Јабуко-
вом цвету, хитно, повољ-
но. 069/158-63-76.
(287215)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Јабуковом цвету.
069/158-63-76. (287215)

ПРОДАЈЕМ плац на Зла-
тибору, 800 евра по ару.
064/668-89-00. (287215)

НОВА МИСА, 180 квм,
1.5 ЕГ, усељива, 60.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287273)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа
са локалом, 45.000; Стре-
лиште, 10 ари, 40.000.
(338), „Јанковић”, 348-
025. 

ПРОДАЈЕМ плац, 6 ари,
Банатско Ново Село, цен-
тар, повољно. 060/615-
10-24. (287251)

КУЋА на продају у Стар-
чеву, три стамбене једи-
нице јединице, укњижена.
064/203-04-24. (287240)

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ

предузимачима, плац са

кућом, 10 ари, Цара Ду-

шана. 062/807-88-15.

(287260)

ПОВОЉНО продајем

плац на Караули. Тел.

063/752-12-13, 062/198-

13-88. (288243)

САМОШ, 137, 29,13, при-

земна, 12.000; Брестовац,

84, 7.45, 16.000. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (287281)

ПЛАЦ 6 ари, три стамбе-

не јединице, 100 квм + 60

квм + 70 квм, усељиво,

Козарачка 10, 53.000

евра, договор.  063/804-

07-85. (287278)

ПЛАЦ, Шарпланинска,

4,45, темељ, 19.500. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (287281)

КУЋА, 260 квм, М. Горког

10, I спрат + поткровље,

160.000 евра, договор.

063/804-07-85. (287278)

ПЛАЦ, Козарачка 6,

11.000, Баваништански

13,89, 3.000. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66.

(287281)

ДЕО куће, посебан улаз,
60 квм, 15.000 евра, 2
ара. Козарачка 10.
063/804-07-85. (287278)

115 АРИ шуме, у Шуша-
ри, продајем. 063/776-16-
77. (287231)

КУЋА, 100 квм, 4 ара,
29.000 евра, приземна,
усељива, Козарачка 10.
063/804-07-85. (287278)

КУЋА, монтажна, нова, 70
квм, 19.000, 2 ара, 1/1,
договор. Козарачка 10.
063/804-07-85. (287278)

КУЋА са два стана у цен-
тру, продајем. 063/776-
16-77. (287231)

МИСА, ПР, I, II, ВП, пре-
лепа, 25.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(287281)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље, Новосељански пут,
пре Крнете. Тел. 063/103-
04-33. (287090)

СОДАРА, војна зграда,
двоипособан, XII, усељив.
064/327-54-10. (287109)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,

37.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (287117)

КОТЕЖ 1, двособан, 57

квм, X, ЦГ, 38.000. (300),

„Ћурчић”, 063/803-10-52.

(287221)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Рад но вре ме бла гај не „Пан чев ца” то ком пра зни ка

уто рак, 31. де цем бар: 8–12 са ти сре да и че твр так, 1. и 2. ја ну ар: не рад ни да ни пе так, 3. ја ну ар: 8–13 са ти

по не де љак, 6. ја ну ар: 8–12 са ти уто рак, 7. ја ну ар: не рад ни дан сре да, 8. ја ну ар: 8–15 са ти

Број ко ји из ла зи у пе так 27. де цем бра би ће дво број.

Пр ви број „Пан чев ца” у но вој, 2020. го ди ни иза ћи ће у пе так 10. ја ну а ра. 

Мо ли мо кли јен те да то има ју у ви ду при ли ком пре да је огла сног ма те ри ја ла, чи ту ља и по ме на.

СТРЕЛИШЕ, двособан, 55

квм, III, ЦГ, 31.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (287208)

ПРОДАЈЕМ трособан

стан, 67 квм, Содара, IV

спрат, без грејања.

063/789-10-89. (287209)

ПРОДАЈЕМ усељиве ново-

изграђене станове, Па-

тријарха Чарнојевића 6.

063/389-974. (287142)

ЦЕНТАР, 2.5, ЦГ, III,

33.000; трособни, 65, ТА,

28.000. (338), „Јанковић”,

348-025. (287220)

НОВА МИСА, двособан,

57 квм, ВП, 34.000, дого-

вор. (300), „Ћурчић”,

063/803-10-52. (287221)

НОВА МИСА, нов лукс
трособан, 91 квм, ВП, 650
евра/квм. (300), „Ћур-
чић”, 063/803-10-52.
(287221)

НОВА МИСА, трособан,
III, 68 квм, ЕГ, 44.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (287273)

УЛИЧНИ део куће, заебан
улаз, војловица, 56 квм,
двособан. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(287247)

ТЕСЛА. Авив, код „Љуби-
чева”, сређен, двособан,
34.900 евра. АМК,
061/262-08-44. (287261)

ТЕСЛА, ПР, ТА, 55, 37.50;
IV, ТА, 53, 32.000. (67),
063/744-28-66. (287281)

ЗА ТВОЈ дом или посао у
срцу града. Карађорђева,
109 квм, 54.900 евра.
АМК, 061/262-08-44.
(287261)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 46 квм, у Панчеву,
Моше Пијаде 58, у призе-
мљу. 062/294-329. (287074)

КОТЕЖ 2, троипособан,
ЦГ, три спаваће собе, II,
лифт, без улагања,
55.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287117)

ЦЕНТАР, прелеп новији,
трособан, 71 квм, II, екс-
тра стање, 68.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(287204)

ТЕСЛА, IV, 88, ЦГ, 55.000,
Миса, ПР, 90, 45.000. (67),
063/744-28-66. (287281)

ШИРИ центар, 91 квм, че-
творособан, дуплекс, III,
ЦГ, лифт, 70.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (287208)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар,
58.000 евра. 064/171-22-
70, 064/090-10-92. (287279)

ЦЕНТАР локал 67, стан
30, приземље, одличан,
65.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287281)

СТАН, Стрелиште, V, ЦГ,
37, 23.000, сређен, тера-
се. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287281)

СОДАРА, 62 квм, ЦГ, IV,
37.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (287117)

СТРЕЛИШТЕ, II, ЦГ, 66,
тераса, 42.000, тераса,
42.000, прелеп. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (287281)

КУПУЈЕМ једнособан стан
или гарсоњеру, ниже
спратности у Панчеву.
066/354-204. (287267)

СТАН, Котеж, 35, ЦГ,
20.000, сређен, усељив.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (287281)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, X, ЦГ, 38.000. (300),
„Ћурчић”, 063/803-10-52.
(287221)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (287273)

ХИТНО купујем станове

мање и двособне. Брза

исплата. 060/551-64-50.

(287204)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”

потребни станови, куће,

све локације, брза реали-

зација.   063/744-28-66.

(287281)

ДВОРИШНИ једноипосо-

бан намештен леп стан,

грејање. Стрелиште.

064/218-83-45, 013/362-

406. (286593/р)

СТАН, миса, I, 35, кућа

четири етаже, празна.

(67),  063/744-28-66.

(287281)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан дворишни стан,

ТА, код Хотела „Тамиш”.

064/122-48-07. (287276)

ИЗДАЈЕ се леп намештен

стан, код новог Максија

на Новосељанском путу.

066/310-029. (287256)

КОТЕЖ 2, троипособан,
одржаван, 55.000, двосо-
бан са уградним плакари-
ма, кухињом, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (287202)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, Кутко-
ва зграда, дуплекс, трои-
пособан, 80.000, центар,
нов трособан, 73.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (287202)

ЈЕДНОСОБАН салонски,
38 квм, строги центар, по-
годан за канцеларију.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71.
(287176)

СТЕЛИШТЕ, реновиран,
трособан стан, 96 квм
(84 + 6 + 6), IV, ЦГ.
064/163-57-59. (287194)

НОВА МИСА, 83 квм, ви-
соко приземље, ТА, укњи-
жен, без улагања, 43.000.
063/252-559. (287178)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, лифт, III, 38.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (287141)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс,
103 квм, новоградња.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (287141)
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ИЗДАЈЕМ стан преко пута
Авива. 066/631-42-31,
013/631-423. (287225)

ИЗДАЈЕМ кућу у Панчеву.
063/207-819. (287228)

ИЗДАЈЕ се стан у кући,
шири центар, празан.
355-687, 064/129-92-07.
(287200)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на почетку ноев
Мисе, ученику, ученици,
самици. 060/761-11-81.
(287201)

ДВОСОБАН стан, 60 квм
+ лођа, модерно опре-
мљен, Котеж 2, за издава-
ње. 063/701-11-31.
(287180)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу, скроз намештену,
центрлано грејање, на ду-
же. 064/137-63-19.
(287177)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, строги центар,
ТА, wi/fi, 130 евра.
069/113-00-73. (287168)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, 68 квм, засебна, дели-
мично намештена.
064/305-80-73. (287105)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (287654)

ИЗДАЈЕМ једнособан ве-
ћи намештен, грејање,
нон-стоп, нова Миса.
060/301-51-13. (287065)

ИЗДАЈЕМ мањи једносо-
бан намештен стан, 80
евра, депозит. Максима
Горког 96. 060/517-82-53.
(287072)

80, 50, 30 квм, станови
локали, Св. Саве 18, изда-
јем. 064/948-71-22.
(2870889

„Дива некретнине”.
064/246-05-71. (287176) 

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 32 квм, код Болни-
це, wi/fi, SBB, комплет
намештен. 060/023-08-54.
(287038)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске стани-
це. 063/278-421. (286797)

ПРОДАЈЕМ повољно ло-
кал на Зеленој пијаци,
10,5 квм. 063/101-69-37.
(286787)

ПРОДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач, 17,5
квм, II спрат, 7.000 евра.
063/850-02-66. (286601)

ИЗДАЈЕМ локал од 64
квм, у центру. Тел.
063/722-49-98. (ф)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру, Змај Јовина 5-б, изу-
зетан, 39 квм, 36.000
евра. 064/217-79-88.
(285768)

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,
центар, ЦГ грејање, роло,
аларм. 061/208-37-97.
(287199)

ИЗДАЈЕМ локале 72 и 125
квм из два нивоа. Војво-
де Путника 29. 063/278-
250. (287158)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и
више канцеларијских про-
стора, 150 квм. АЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца
88.  063/278-250.
(287158)  

ИЗДАЈЕМ се локал 35
квм, близу Болнице.
061/130-08-43. (287118)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
24 квм. 064/267-72-17.
(287091)

КАНЦЕЛАРИЈА – локал
12,5 квм, центар, 10.000
евра. (287176)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Стрелиште.
060/152-88-55. (287172)

ПРОДАЈЕМ повољно ло-
кал на Зеленој пијаци,
10,5 квм. 063/101-69-37.
(286787)

ПОТРЕБАН возач са Ц ка-
тегоријом за развоз по
Србији. 062/889-01-20
(СМС)

ПРОИЗВОДЊИ прехрам-
бених производа потре-
бан радник на паковању.
063/289-388. (286607)

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и по-
моћни радник. 063/315-
268. (286953)

ПОТРЕБНА жена за кла-
ње живине са искуством.
Звати после 15 сати.
064/365-65-56. (286929)

ПОТРЕБНА озбиљна жена
за одржавање домаћин-
ства и пословног просто-
ра у Качареву, као и за
чување детета.  065/237-
33-09 (и)

СЕНДВИЧАРИ „Буба” по-
требни радници за рад на
роштиљу. 063/248-599.
(287265)

ПОТРЕБНА радница у
трафици код Спортског
центра, Панчево.
064/853-83-50. (287044)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник продавац/продавачи-
ца за рад у пекари.
063/606-330, звати рад-
ним данима од 8 до 16
сати. (287258)

ПОТРЕБНИ радници у по-
љопривреди: тракториста
и физички радник.
063/728-22-14, Микаило.
(287230)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку, козмети-
ка. 064/942-91-390.
(287280)

ПОТРЕБНА жена за одр-
жавање зграда. 060/517-
83-00. (287238)

ЕСТЕТИК студио PER LA
тражи козметичарку са
искуством, педикир, нок-
ти, депилација. 065/344-
54-66. ((287218)

ПОТРЕБНЕ две девојке за
рад у кафићу у Максију.
063/862-10-74, 065/261-
22-85. (287101)

ПОТРЕБНИ радници за
постављање сат. ТВ и ди-
гитализације за МТС.
„Изолвар” Панчево.
065/333-33-00. (28971139

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (287213)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (286216) 

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
061/660-31-84. (287174)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка/израда инсталација,
бојлера, ТА пећи, најјеф-
тиније у граду. 066/354-
412. (287275)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тстером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (287161)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(286054)

КОМБИ превоз робе, гра-
ђевинског материјала, се-
лидбе. Иван. 064/243-82-
85. (285436)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (286363)

ОЗБИЉНА, одговорна
жена чувала би старије
лице. 063/707-19-88.
(287270)

ПОПРАВЉАМ ТА пећи,

веш-машину, кућне апа-

рате, инсталације.

060/180-02-83.  (286359)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење судопере, купати-

ла, адаптације, поправке,

замене одмах. 013/331-

657, 064/495-77-59.

(287193)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке

бојлера, шпорета, инди-

катора, разводних табли,

инсталација. Мића,

064/310-44-88. (286549)
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АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА” Панчево
потребан

АУТОМЕХАНИЧАР
и ВУЛКАНИЗЕР

Контакт тел. 013/348-422, 063/271-703

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
– ТЕХНИЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. јануар 2020.

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE 
SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI

UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za da-

vanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na

životnu sredinu PROJEKTA- REKONSTRUKCIJA

JEDNOG OBJEKTA I IZGRADNJE 7 OBJEKATA

SPRATNOSTI P+0 ZA FARMU SVINJA, na kat.par.

br. 7119/4 K.O. Crepaja, na teritoriji opštine Kova -

čica, nosioca projekta „FOTOS” D.O.O., Beogradska

89, Crepaja.

Saglasno članu 20. stavu 1. i 2. Zakona o proceni uti-

caja na životnu sredinu, ovaj organ će obezbediti

JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja na

životnu sredinu, u kancelariji inspekcije, u prostorija-

ma OU. Kovačica, u Ulici Maršala Tita 50, u Kovačici,

u periodu od 20. 12. 2019. godine do 17. 01. 2020.

godine.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o

predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredi-

nu biće održana u prostorijama OU. Kovačica, u Ulici

M. Tita 50, u Kovačici, dana 15. 01. 2020. godine u

vremenu od 12 do 14 sati.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj

studiji uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20.

Stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

učestvovaće nosilac projekta. 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 
РАДНОГ ОДНОСА

1. Једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за ужу научну
област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– Завршен стоматолошки факултет,  као и остали

услови предвиђени Законом о високом образо-

вању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.

88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о

раду на одређено време од 12 (дванаест) месеци. 

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 15

(петнаест) дана од дана објављивања конкурса на

адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.

Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/2351-292.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта Шандор Бурјан, Улица Шандора

Петефија број 83, Панчево, поднео је захтев за од-

лучивање о потреби процене утицаја на животну

средину за Пројекaт доградње, реконструкције и

изградње пословно-производног објекта на кат.

пар. бр. 398/5, 401/1, 404/5 и 404/6 К.О. Војловица,

Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине Градске

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

соба 708 у периоду од 27. децембра 2019. до 10.

јануара 2020. године године  радним даном од 10

до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „BROSE” д.о.о. Београд,

Врачар, поднео захтев за одлучивање о потреби

израде процене утицаја на животну средину за

пројекaт Производни комплекс са пратећим објек-

тима на катастарској парцели 9639/3 к.о. Панчево,

на територији Града Панчева. 

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама

Секретаријата за заштиту животне средине Град-

ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.

2–4, соба 710 у периоду од 27. 12. 2019. до 6. 01.

2020. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

УСЛУГЕ

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”
Тел. 062/896-39-78

(7/284892)

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ
И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, де-
монтажа, монтажа наме-
штаја, изношење непо-
требних ствари, кутије за
паковање. 064/047-55-55.
(287277)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фри-
готехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (287185)

ПРЕВОЗИМ кипером, пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-
94. (287249)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубин-
ско прање тепиха наме-
штаја. Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-63-79.
(287274)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, вен-
тила, батерија, санитари-
је, све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (287069)

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и
комплетна адаптација ку-
патила. 061/249-29-90.
(287019)

ВОДОИНСТАЛАТЕР са
дугогодишњим искуством
при изради и адаптацији
купатила. 060/747-53-36.
(287019)

ТВ сервис „Плус” на новој
локацији, Браће Јовано-
вић 56, 0д 1. 1. 2020. го-
дине. 063/877-38-21,
066/579-39-58. (287097)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(287126)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
063/253-028, 064/444-66-
74.(287126)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији.   063/253-
028, 064/444-66-74.
(287126)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 063/253-028,
064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(287126)

СЕЛИДБЕ, камионски
превоз, комби превоз,
екипа радника. 064/280-
30-16, 063/731-77-67.
(287100)

ПЕНЗИОНЕР, чувам све
врсте грађевинских обје-
ката. Повољно. 013/352-
203, звати око 21 сат.
(287058)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: за-
мена старих, уградња но-
вих цеви, одгушење, мон-
тажа санитарија.
062/382-394. (287071)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством: квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75,
061/153-37-06. (287160)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање, кровови, бе-
тонирање, стиропор, ба-
валит фасаде, повољно.
063/865-80-49. (287052) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење канализације,
адаптације купатила, сер-
вис. 013/377-930,
063/115-71-67. (287076)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: пре-
правке купатила, славине,
вентили, одгушење кана-
лизације. 061/193-00-09.
(287136)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (287048)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, шу-
па, одношење ствари,
обарање стабала и оста-
ло.  060/035-47-40.
(287190)

ПРАЊЕ намештаја, дого-
вор. 064/110-93-62.
(287035)

ЧИШЋЕЊЕ, спремање
станова, пословног про-
стора, зграда, брзо, одго-
ворно, повољно. 062/819-
76-96. (287179)

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ТУРИЗАМ

МОМАК, 1975. неоже-
њен, инвалидски пензио-
нер, упознао би девојку
ради брака. 064/520-62-
98 (СМС)

МАСЕРКА потребна за
опуштајућу релакс маса-
жу. Позив или СМС,
061/298-96-69. (286777)

ТРАЖИМ девојку за до-
писивање и упознавање.
065/675-23-25. (287167)

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ра-
ди дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (287058)

ТРАЖИМ озбиљну жену
до 55 година, за брак.
064/372-94-71. (287043)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољ-
но. 063/709-44-97. /187164)  

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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17. децембра 2019. године преминуо је наш драги

ПЕТАР МИЛОШЕВИЋ
1949–2019.

Сахрана је обављена 18. децембра на Католичком гро-

бљу.

Ожалошћени: супруга МЕТИХА, син ПРЕДРАГ, снаја

БИЉАНА, унуке СВЕТЛАНА и ЗОРИЦА, пријатељ

БРАНКО и остала родбина
(4/287024)

Последњи поздрав

ПЕТРУ

МИЛОШЕВИЋУ

од тетке БОЖИЦЕ,

сестара ВЕРЕ и

ВЕСНЕ с породицама

(5/287034)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 21. децембра
2019. у 73. години преминуо наш драги

ЗЕМА ЗВОНКО
1946–2019.

Сахрана ће се обавити 26. децембра 2019, у 14 сати, на
Котеж гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: брат СИЛВИО, снаја МИРОСЛАВА, бра-
танац АЛЕКСАНДАР са МИЛИЦОМ и КАТАРИНОМ,
братаница АНТОНИЕТА са ДЕЈАНОМ и АЛЕКСОМ, као
и остала родбина и пријатељи

(24/287064)

АНТОН ВАРГА
1951–2019.

Последњи поздрав од твојих најмилијих: 

супруге ИЛОНКЕ, ћерке ИРЕНЕ, 

сина ЂУСИЈА, снаје ЕСТЕР, 

унука ЛАСЛА и ЗОЛТАНА

(30/287073)

АНТОН

ВАРГА
1951–2019.

Заувек вољен и ве-

чан.

Ћерка ИРЕНА

(31/287075)

Мој искрени друг и пријатељ

МИША РАДЕЧ

у недељу, 22. децембра 2019. преселио се у веч-

ност.

Кремација у четвртак, 26. децембра, на Новом

гробљу у Београду, у 15.30.

Саучешће његовој породици

ЉУБО ЈАНКОВИЋ
(50/287114)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. децембра 2019, у

69. години, преминула је наша драга и вољена

ОЛГА БЛАГОЈЕВИЋ
рођ. Сисан

1951–2019.

Сахрана је обављена 25. децембра 2019. на Католичком гробљу у Панчеву.

Хвала ти на неизмерној љубави коју си нам пружала.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, ћерке ТАМАРА и ТИЈАНА, унуци, сестра

МИРА са породицом, многобројна родбина и пријатељи

(77/287151)

Вољеној нашој

ОЛГИ БЛАГОЈЕВИЋ

Туга и бол за тобом су неизмерни, али љубав и

успомене су јаче од времена и заборава.

Одмори своју уморну душу и почивај у миру.

Воле те твоја сестра МИРА, зет БОБАН и сестри-

чина МАРИЈА са децом

(78/287152)

Вољеној нашој тети

ОЛГИ БЛАГОЈЕВИЋ

Велико ти хвала за сву твоју љубав и доброту.

Заувек ћеш имати посебно место у нашим ср-

цима.

Твоји: МАРИЈА, ЂОРЂЕ и НИКОЛА

(79/2871529

Последњи поздрав вољеној супрузи, мајци и баки

АНИЦИ МИХАЉЧИЋ
1948–2019.

Супруг МИРКО, син ЗОРАН са породицом

и ћерка ЉИЉАНА са породицом

(118/287244)

Драгом пријатељу

БОШКУ КАВГИЋУ

последњи поздрав од пријатеља МАНИЋ и

МИЛОШЕВ

(122/287255)

БОШКО КАВГИЋ
1947–2019.

Супруга СЛАВИЦА, син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА, сестра

СТАНА, зет АЛЕКСАНДАР, снаја ДЕЈАНА, унуке НЕВЕНА,

ЈОВАНА, СТЕФАНА, НАЂА и ЈАНА

(123/287257)

Мом деди

БОШКУ

НЕВЕНА

(124/287257)

23. децембра преминула је наша вољена

ДАНИЦА ГРУЈИЋ
1939–2019.

За трен си нас напустила, али вечно ћеш бити у

нашим срцима.

Ожалошћени: син НЕБОЈША, снаја МИЛОСАВА,

унука ДАНИЈЕЛА и унук ДАНИЛО

(116/287239)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЦВЕТКОВИЋУ

Преминуо 23. децембра 2019, сахрана 25. децем-

бра 2019, у 12 сати.

Ожалошћени син ВЛАДИМИР, сестра ВИДА и

многобројна родбина

(113/287233)

Пр ви број „Пан чев ца” у но вој, 2020.

го ди ни иза ћи ће у пе так 10. ја ну а ра. 



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. децембар 2019.26

Наша најмлађа, најдража колегинице, увек ћеш нам недостајати

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
1998–2019.

Нека те анђели чувају.

Колеге из фирме PA NA GRO M&G d. o. o. Панчево

(92/ф)

НЕВЕНА ВИЛИМАНОВИЋ
1938–2019.

Последњи поздрав драгој мајци од сина БАНЕТА са породицом

(43/287098)

Последњи поздрав моме сину

ЦЈЕТКУ ПЕТРОВИЋУ
1958–2019.

од мајке ГРОЗДЕ
(6/287039)

Последњи поздрав

брату

МИШИ

од сестре РАДЕНКЕ

са породицом

(7/287039)

Последњи поздрав

брату

МИШИ

од сестре ЈАДРАНКЕ

и брата ЗОРАНА

са породицама

(8/287039)

Последњи поздрав

брату

МИШИ

од брата МИРКА

са породицом

(9/287039)

Последњи поздрав

ЦЈЕТКУ

ПЕТРОВИЋУ

од рођака ВЛАДЕ

и синовца САВЕ

(39/287089)

Последњи поздрав

ЦЈЕТКУ ПЕТРОВИЋУ МИШИ

од комшија, родбине и пријатеља са фудбала: ЋУНЕ,

ДРАГО, КАРИ, КОЛЕ, СЛАВКО, ДЕЈА, МИКИ, НЕША,

БАЋКО, МИРЗА, БОБА, НЕЦА, ДАМИР и МИШКО

„Зумбуле”, недостајаћеш нам на терену, а још више на

трећем полувремену.

Почивај у миру
(26/287067)

Последњи поздрав

брату

МИШИ

од сестре ЈЕЛЕ

са породицом

(25/287066)

Последњи поздрав нашем

ЦВЕЛЕТУ

Ветерани ФК АТП-а: ЖАРКО, БАБИЋ, ПОКРА-

ЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА, БУДИШКА,

ТЕГЕЛТИЈА, ШЉИВАР, ДАЧА, СЛАВКО, ХАЛЕР,

КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО ЂУРА,

МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ,

ПОП, СТЕЈИЋ, ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ
(28/287070

Последњи поздрав нашем

ЦВЕЛЕТУ

Другари из Стаклорезачке радње „Фишћа”:

ЂОЛЕ, МАРЕ, СТЕВА, БОРКО, ЂУРА, ЈОВА, 

ЛЕКА, ДАЧА, МИЋА ПРИЗМА и ТОЗА

(29/287070)

Наш друг

ЦЈЕТКО ПЕТРОВИЋ ЦВЕЛЕ
напустио нас је 22. децембра 2019. године.

Сећаће га се његова 107. генерација Гимназије „Урош

Предић”
(69/287137)

Последњи поздрав поштованој колегиници

др ВЕРИ ВОЈКА
лекар у пензији

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(40/Ф)

Број ко ји из ла зи у

пе так 27. де цем бра

би ће дво број. Пр ви

број „Пан чев ца” у 

но вој, 2020. го ди ни

иза ћи ће у пе так 

10. ја ну а ра. 

Мо ли мо кли јен те да

то има ју у ви ду 

при ли ком пре да је 

чи ту ља и по ме на.
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Последњи поздрав

драгој мајци, баки и

прабаки

БОСИЉКИ

САВАНОВИЋ
1928–2019.

Чуваћемо те у срци-

ма и успоменама.

Син БОРИСЛАВ, 

снаја ЗАГОРКА, 

унук ЂОРЂЕ

и унука ЉИЉАНА

са породицама

(106/267224)

Последњи поздрав

БРАНИСЛАВУ

БРАНКОВИЋУ

од кумова

СТАНОЈКОВИЋ

са породицом

(105/287222)

Последњи поздрав

драгој мајци, ташти,

баки и прабаки

БОСИЉКИ

САВАНОВИЋ
1928–2019.

Хвала ти мајко на

свему. Вољени никад

не умиру.

Од ћерке РОСЕ, зета

ДУШАНА, унука

ЈОВАНА и МИЛИЦЕ

са породицом

(107/287224)

Година за годином... девет

Сећање на вољеног тату, супруга, сина и брата

СЛОБОДАНА СПАСИЋА
судије Врховног суда Србије

2010–2019.

Вољени наш Бобо, тешко је стегнути срце да не

боли, душа да не пати, сузе да не теку. По до-

бром те памтимо, с поносом помињемо и чува-

мо од заборава – све је то љубав.

Твоји најмилији: супруга НАДИЦА, ћерка НЕДА,

мама МИЛИЦА и сестра ТАТЈАНА СПАСИЋ

(101/287210)

9. јануара 2020. године, у 11 сати, у Долову, даваћемо полугоди-

шњи помен

РУЖИЦИ ИВАНКОВИЋ
30. III 1951 – 11. VII 2019.

Неутешни, с поштовањем и љубављу: супруг БОЖИДАР, сестра

ЂУЂА, снаја ЛЕЛА, тетка МЛАДЕНКА са породицама

и родбином као и њени највољенији „пилићи”

(115/287237)

26. децембра навршава
се четрдесет дана откад
нас је напустила наша
мама и бака

ЈАЊА КАТИЋ
1933–2019.

Синови РАДИША и
МИЛОМИР, снаја

ВЕРИЦА
и унук НИКОЛА

(10/287041)

20. децембра отпловио из банатске равнице

мој брат

ДУШКО НОВАКОВИЋ

Заувек тужна сестра МИЛИЦА са породицом

(117/287242)

БРАНИСЛАВ БРАНКОВИЋ

У знак сећања на много лепих година које смо

провели скупа, с тугом се опраштамо од драгог

зета и тече.

Породице: МАРТИНОВИЋ, МИЉАНИЋ, 

НОВАКОВИЋ, НЕШКОВИЋ, СИМОВИЋ

и СИМИЋ
(38/287085)

Вољеном супругу, оцу и деди

БРАНИСЛАВУ БРАНКОВИЋУ

Велико хвала за све добро што нам је пружао.

С љубављу супруга ДАНИЦА и ћерка БРАНКА

са породицом

(41/287094)

Последњи поздрав великом куму, пријатељу и другу

ЂУРИЦИ СРЕМЦУ СТРИКИ
1947–2019.

ЂУКА и ЉУБА РАДОВАНЧЕВ са породицама

(119/287245)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ
7. I 2005 – 7. I 2020.

Увек у мислима, заувек у нашим срцима.

Мама МИЛАНА и брат МИЛАН

(120/287248)

ПОМЕН

МИЛИЦА ТОТ

ХАРШАЊИ
31. XII 2018 – 31. XII 2019.

Са поносом и тугом чу-
вамо те од заборава.

Сестра БЕБА
са породицом

(121/287250)

Прошло је четрдесет

дана откада није са

нама

ОЛИВЕРА

ЈОВАНОВИЋ
1936–2019.

Ћерка НЕВЕНКА

са породицом
(64/287132)

МИРЈАНА РАШЧАНИН
8. IX 1963 – 23. XI 2019.

Свако на овом свету може умрети само

два пута, први пут када заиста умре, а

други пут кад га потпуно забораве.

Ја нећу дозволити да ти умреш по други

пут јер те никада нећу и не могу забора-

вити.

Супрузи Мирјани од супруга СТЕВАНА

(108/287229)

Нема речи, само сузе и бол за тобом

МИРЈАНА РАШЧАНИН
1963–2019.

Увек са нама и вечно у нама.

(109/287229)                                    Сестра ДУШИЦА са породицом

Драга тетка

МИРЈАНА

РАШЧАНИН

Вечност није довољ-

на да се заборави

твоја доброта, ведри

дух и велико срце. 

Нeка те анђели чувају. 

Недостајеш.

Неизмерно тужни

твоји најдражи:

САНДРА и ДУШАН

(110/287229)

Последњи поздрав

драгој сестри

МИРИ

Сестра МИЛКА

са породицом

(111/287229)

Последњи поздрав

МИШИ

Твоје присуство нам

је увек уносило ра-

дост. Хвала ти.

СРЕЋКО, МИЉА, 

МАРИНА и БОБА

(100/287206)

ДРАГАН

МАНИТАШЕВИЋ

Почивај у миру тата.

Твоји: БОБАН

и ИВАНА

(95/287195)

ДРАГАН

МАНИТАШЕВИЋ

Почивај у миру.

Твоји: ГОЦА, ЉИЉА,

ГОРАН, ТАРА

и НАТАША

(96/287195)

НЕВЕНКА РАДИЋ

Последњи поздрав драгој комшиници од ста-

нара у Михајла Петровића Аласа 3

(42/287096)

21. децембра преми-

нуо је мој стриц

МИЛОРАД

РАДЕЧ МИША
1939–2019.

БРАНКО РАДЕЧ

(33/287080)
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1. јануара 2020. је десет година откако је отишла од нас наша

ДУБРАВКА ЈАРАКОВИЋ ДУДА
1955–2010.

Увек мислимо на тебе и волимо те.

Породице ЈАРАКОВИЋ и МИЛИВОЈЕВИЋ

(55/287123)

3
Сећање на драге родитеље

ВУЈИЋ

ГЕОРГИЈЕ ЈОВАНКА
рођ. Николајев

1931–2008. 1933–2017.

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом

(74/287146)

28. децембра 2019, у 11 сати, дајемо годи-

шњи помен у Јабуци, нашој драгој Тањи

ТРАЈАНКИ ПЕНДИЋ

Кажу да време лечи све.

Губитак драгих особа не може ништа да

излечи.

Твоја сестра СЛАВИЦА, зет СТЈЕПАН, се-

стрић ГОРАН са ВАСКОМ, КАТАРИНОМ и

МИХАЈЛОМ

(80/287156)

9. јануара 2020. навр-

шава се пет тужних

година

МАРА

РАНКОВИЋ
2015–2020.

С поштовањем

твоји најмилији
(84/287163)

Сећање на наше драге

МИЛОРАДОВИЋ

МИРОСЛАВ БОСИЉКА
1930–2007. 1938–2009.

(90/287183)                                                            Синови са породицама

У недељу, 29. децембра,
у 11 сати, на Старом пра-
вославном гробљу, даје-
мо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

НИКОЛИ

ПАВЛОВУ
1941–2019.

Твоји најмилији

(91/287184)

МАРКО

МАРИЋ
3. I 2010 – 3. I 2020.

Заувек недостајеш.

Твоја породица

(93/287188)

БОРИВОЈ ГРУБЕТИЋ
ФАРБАР

1929–2013.

Мом драгом тати, 29. децембра пуних шест година от-
кад је престало да куца његово племенито и насмејано
ведро срце.
Тешко је помислити да је наша љубав престала, не она
не престаје зато што те још волим, а чим те волим то
значи да и даље постојиш у мојим мислима.

Твоја ћерка ЈАСМИНА са породицом
(94/287192)

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

Сећање на тебе не бледи анђеле.

Једанаест година недостајеш.

Воле те: тата ЦАЛЕ, мама ОЉА и сестре

АЛЕКСАНДАРА и САНЕЛА

(97/287196)

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

Једанаест година како те нема и почиваш

са анђелима.

Недостајеш нам свима.

Стриц АЦА, стрина БРАНКА и браћа

АЛЕКСАНДАР и НИКОЛА

(98/287197)

ИВАН

БОГДАНОВ

Пре четрдесет дана

напустио нас је наш

драги пријатељ. Мно-

го нам недостајеш.

ЈОВАН и МИЦА

БОЈКОВИЋ

(82/287234)

СЕЋАЊЕ

ЕСАД ГЕЉО
2016–2020.

3. јануара 2020. навршавају се четири године от-

кад ниси са нама. Заувек остајеш у нашим срци-

ма драги тата.

Твоји најмилији

(102/287212)

Прошло је једанаест тужних година откако није с нама
наш вољени супруг и отац

ДРАГАН МИЛОЈЕВИЋ
Недостајеш нам превише.

Твоји најмилији
(103/287214)

РУЖИЦА ЋОЈБАШИЋ
27. XII 1999 – 27. XII 2019.

Мајко, двадесет година је прошло, али ти си и

даље са нама као најбоља мајкица на свету.

Син МИКАИЛО, ЈАСМИНА, МАЈА са породицом

и БОЛЕ са породицом
(112/287230)

7. јануара 2020. године навршава се дванаест година
туге и бола

МОМИР НЕЂИЋ
2008–2020.

Све тече и све се мења, само бол и туга остају тамо где
су и настањени 7. јануара 2008. године.

Твоји неутешни: мајка ЈЕЛЕНА, отац ВИДОЈЕ, сестра

САЊА са породицом, супруга СЛАЂАНА , кћери ТИЈАНА

и ЈОВАНА и унука ТАРА
(114/287235)

СЕЋАЊЕ

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2019.

Породица

(125/287259)

25. децембра 2019. године навршава се пет година от-
када није са нама наша драга супруга, мајка и бака

МИЛИЦА ВИШНИЋ
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(17/287049)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. децембар 2019. 29

Дванаест година туге и бола

АЛЕКСАНДАР ДУМИТРУ

Живе ране остају заувек отворене!

Нас боли све више и више...

Тата БАНЕ, мама МИРА и брат ДРАГАН

са породицом

(48/287111)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо четрдесетодневни помен нашој во-

љеној

МИРИ ИВКОВИЋ

одржати 4. јануара 2020. године, у 11 са-

ти, на гробљу Котеж.

Супруг МИЛОРАД, син СРЂАН

и снаја МАРИЈА

(46/287106)

� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

28. XII 2018 – 28. XII 2019.

У суботу, 28. децембра даваћемо годишњи по-

мен супрузи и мајци

ЉУБИЦИ ВИЛОТИЋ
из Омољице

Вечно ожалошћени: супруг ПАВЛЕ и ћерке ЈЕ-

ЛЕНА и МАРИНА
Породица ВИЛОТИЋ

(67/287134)

БРАНИСЛАВ

РАДИВОЈЕВ

БАНЕ
3. I 1979 – 3. I 2020.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(68/287135)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће

се четрдесетодневни помен нашем дра-

гом оцу, супругу и деди

МОМИРУ ЂАКОВИЋУ
1955–2019.

одржати 29. децембра 2019, у 10.30, на вој-

ловачком гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЈАГОДА са ћеркама

ДРАГАНОМ и МИРЈАНОМ и унуцима БО-

РИСОМ, ЈУЛИЈОМ и ИГОРОМ са зетовима
(70/187138)

29. децембра 2019. године навршава се четрде-

сет дана откада нас је напустио

ДРАГАН ВУЧЕТИЋ БАТА
1952–2019.

У нашим срцима неизмерна туга.

Почивај у миру.

Твоји: супруга САВКА, син ЗДРАВКО, снаја

МАЈА, унуци НИКОЛА и НЕМАЊА
(71/287139)

ДРАГАН

ВУЧЕТИЋ

БАТА

С неизмерном љуба-

вљу и тугом чуваће-

мо успомену на тебе.

Сестра ВЕРА

са децом
(72/287139)

Пролетела је година дана без наше мајке

СТАНЕ ВЕСКОВИЋ

Памтимо њену пожртвованост, љубав и нежност.

Помен је у суботу, 28. децембра 2019, на Новом

гробљу, у 11 сати.

Синови АНДРИЈА и БРАНИСЛАВ са породицама

и родбина

(73/287143)

ЖИВА ЋИРИЋ ЋИРА
из Омољице

2016–2019.

Много нам недостајеш, душо моја.

Твоја супруга ЈЕЛЕНА, синови ВАСА и СТЕВАН,

снаје САЊА и СЛАВИЦА, унука МИЛИЦА и уну-

ци ЛАЗАР и НИКОЛА
(75/287149)

Полугодишњи по-

мен, 28. децембра

2019, у 11 сати

МАРА

РАМЊАНАЦ

С љубављу

твоји најмилији

(76/287150)

31. децембра 2019.  навршавају се две године откако није са нама

наш вољени

БРАНКО МИЛЕУСНИЋ

Нема дана да те се не сетимо.

Много нам недостајеш.

С љубављу и поштовањем твоја супруга АНЂА

и ћерка НАТАША са породицом

(81/287157)

СЕЋАЊЕ

28. XII 2014 – 28. XII 2019.

НАТАЛИЈА

ЦВЕТАНОВИЋ

Успомену на Тебе чува-

ју: супруг ЖИВОЈИН и

синови ЈОВИЦА и БРА-

ТИСЛАВ са породицама

(83/287162)

СЕЋАЊЕ

Прошле су три године откако нас је напустила

наша вољена

МАРА СМИЉАНИЋ
29. XII 2016 – 29. XII 2019.

Породица

(86/287170)

ВЛАДИСЛАВ

МЕНЕШИ

Прође и година како

нас напусти. Вечно

ћемо те памтити по

добру.

Ћерка ИЛОНКА, зет

ДРАГАН и унука

СНЕЖАНА са децом

(36/287083)

Сећање на драге родитеље

САНАДЕР

ЈОВАН АНА
14. I 2000. 28. XII 2000.

Увек у мислима сина МИРОСЛАВА с породицом(
87/287171)

СЕЋАЊЕ

Прошло је седамнаест година откако ниси са

нама

МАРКО ВУЛОВИЋ

Чувамо и гајимо успомене на тебе и никада те

нећемо заборавити.

Твоји синови НЕНАД и ПРЕДРАГ

(89/287181)

8. јануара 2020. је че-

трдесет дана без на-

шег драгог

РАТКО

СТОИЛКОВСКИ

Вољени увек недо-

стају!

Твоји: син ЗОРАН

и ћерка СНЕЖАНА

са породицама

(99/287203)

СЕЋАЊЕ

на драгог пријатеља

БРАНКА

МИЛЕУСНИЋА
1941–2019.

Породица БЕЛИЋ

(126/287264)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших услу га да

на це не огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма 

осим сре дом.
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СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО

ЈАГОДИЋ
2011–2019.

Заувек ћеш бити у

нашем срцу.

Брат МИЛАН

са породицом
(14/287046)

СЕЋАЊЕ

БЛАГОЈЕ

ЈОВАНОВИЋ
2015–2019.

Твоја породица: 

ЦАНА, МАЈА

и МАРКО
(18/287053)

28. децембра , у 11 сати, на Новом гробљу,

даваћемо годишњи помен

МИЛЕВИ ЈЕЛЕНКОВИЋ

Време пролази, бол и туга остају.

Много нам недостајеш.

Успомене чувају: супруг СЛОБОДАН, 

унука ЈЕЛЕНА, унук ВЛАДИМИР, зетови

ВЕЛИМИР и БОЈАН и праунук НИКОЛА

(12/287042)

27. децембра навршава се осам година без

нашег

ЉУБОМИРА МАРТИНОВА

Помен подсећа на тебе оне који су те за-

боравили, за нас увек постојиш у нашим

срцима и мислима.

Вечно памћење и захвалност: 

МИЛА, МИЛАН и ЈАСМИНА

(21/287059)

5. јануара 2020, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен

нашој драгој

ТОМКИ ПУРИЋ
рођ. Кањевац

18. X 1949 – 26. XI 2019.

Време које пролази не ублажава бол. По добром ћемо те

памтити, с поносом помињати и с поштовањем и љубављу чу-

вати од заборава.

Супруг БРАНКО и син САША

(27/287068)

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
30. IV 1925 – 5. I 2011.

Драга наша Маро, са љубављу, поштовањем и захвал-
ношћу мислимо на Тебе.

(37/287084)
                                                 Твоје: ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ

Колектив Ауто-центра „Зоки”

(127/f)

Заувек у срцима и мислима

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
29. XII 2011 – 29. XII 2019.

Супруга ЉУБИЦА, ћерка АНЕТА са породицом и

АЛЕКСАНДРА
(51/287115)

Сећање на драге родитеље

ПОЗНАН

МИЛОЈКА ГЕОРГИЈЕ
2004–2019. 2016–2019.

(53/287120)
                                                                       Њихови најмилији

27. децембра навршава се десет година откада

нас је напустио наш

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
27. XII 2009 – 27. XII 2019.

С поштовањем и поносом чувамо те од заборава.

Твоји најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН,

снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО

(57/287125)
и унука МИРОСЛАВА

Сећање на драге родитеље

ТМУШИЋ

ВЕСЕЛИН ДРАГИЊА
1. I 2000 – 2020. 2019.

Син ДРАГАН, снаја РАДИЦА, унук АЦА и ДАЦА

(58/287127)

ШЉИВОВАЧКИ

МИРЈАНА ГОРДАНА
2002–2019. 2005–2019.

Наша срца су прожета вечном љубављу према вама.

(59/287128)                                                        МАРА, ДУШИЦА и БЕБА

29. XII 2012 – 29. XII 2019.

НЕНАД ЗЕНГ
Сине недостајеш твојој деци, твом брату и његовој по-
родици, тетка Бранки и твојим родитељима.
Почивај у миру.

(60/287129)

МИРКО ВУКАЉЕВИЋ
2005–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(61/287130)
                                     МИРКА, ОЛИВЕРА и ГОРАН

ДРАГОМИР ЈАЊОВИЋ
1995–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(62/287130)

4. јануара 2020. године навршава се шест месе-

ци од преране смрти наше драге и вољене

ИРИНЕ ЦВЕТКОВИЋ

Помен дају супруг БРАНИСЛАВ

и ћерке ВИКТОРИЈА и НАТАША

(63/287131)

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
1954–2015.

Успомену на све што

је лепо чувају твоји

МИЛОШ и БАЦКО

(65/287133)

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
1954–2015.

Вечно ћеш живети у

срцима оних који те

воле.

Мајка и сестра

са породицом
(66/287133)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО

ЈАГОДИЋ

МОМА
29. XII 2011 – 29. XII 2019.

Умиру само забора-

вљени.

Кумови: ЈЕЛЕНА,

ЖАРКО, ТИЈАНА

са породицом

и КАТАРИНА

(85/287166)

5. јануара 2020. навршава се годину дана од смрти на-
ше драге

ДАРИНКЕ УСКОКОВИЋ

Годишњи помен ће се одржати на Православном гро-
бљу у Банатском Брестовцу, 28. децембра 2019, у 11.30.
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, снаја ЈАСМИНА, зет

ДРАГИША, унуци МИЛИЦА, МАРКО, БОЈАНА, НАТА-

ША и ЈОВАНА са породицама
(88/1287173)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 27. децембар 2019. 31

28. децембра 2019. навршава се четрнаест година отка-
ко није са нама

МИЛОСАВ ЛАЗИЋ МИША
1951–2005.

Недостајеш.

(1/287015)
                                                                                Твоји најмилији

ПОМЕН

СТАНКО

ЛОНЧАРЕВИЋ
1953–2019.

Прошло је шест тужних
месеци откако си нас
заувек напустио.

Неутешна сестра
РАДМИЛА са породицом

(2/287016)

СЕЋАЊЕ
28. децембра је пуних
осам тужних година от-
када нас је напустио
наш вољени

АНЂЕЛКО

СТОШИЋ
РАДА, ЗОРАН

и НЕБОЈША

(3/287071)
са породицом

СЕЋАЊЕ

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.

Тамо си ти – где птице свијају гнезда,

Тамо где пада – малена звезда...

Тамо си Ти – Тамо је место твоје,

тамо где сузе не постоје...

Тамо си ти – где све је тако високо, 

и плаво као то твоје око...

Тамо си ти – где небо за земљом плаче, и где се

воли од свега јаче!..

Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА,

зет ВАЊА и унуци СТЕФАН и НИКОЛИНА
(11/287040)

Драги оче,

АДАМ МАЛЕР

Тридесет година си у

нашим причама, сва-

кодневно у мислима.

Твој син БУКА

са породицом

(13/287045)

Већ пола године без тебе

МИТАР

ГАГИЋ
1951–2019.

Супруга РАДОЈКА, син

МАРКО, кћи МИЛИЦА,

таст СЛОБОДАН

и шурак ЖАРКО
(15/287050)

Нећемо вас заборавити

РАПАЈИЋ

МАРКО РАДОЈКА
22. II 1904 – 24. XI 1991. 24. IX 1919 – 24. XII 2003.

Син СЛОБОДАН, унук ЖАРКО, унука РАДОЈКА, прау-
нук МАРКО и праунука МИЛИЦА (16/297050)

СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ЛУКИЋ
3. I 2017 – 3. I 2020.

Недостајеш....
Породица

(19/287057)

26. децембра 2019.

навршава се четрна-

ест година откако ни-

је с нама

ВЕРА ВАШТАГ

Тога дана обићи ће-

мо вечну кућу.

ФЕРЕНЦ
(20/287058)

СЕЋАЊЕ

ВАСИЋ

РАДЕНКА БЛАГОЈЕ
2013–2019. 29. XII 2016 – 2019.

Године пролазе али љубав, сећање и туга вечно

трају.

Ваша деца: ЗОРАН, МИЦА и МИЛОРАД

(23/287062)
са породицама

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ХЕРБЕРТ ЕМА
1911–2019. 1915–2019.

(22/287061)                         С поштовањем синови с породицама

СЕЋАЊЕ

на драге и вољене

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА и МИЛАНА
2005–2020.

Сећање и љубав нас прате, али нам ви бескрајно недостајете.

Породица УЗУНОВИЋ
(32/287077)

У суботу, 4. јануара 2020. на православном гро-

бљу у Старчеву даваћемо годишњи помен

БОРИСАВУ САВИЋУ
1947–2019.

Ожалошћени: супруга СЕЛЕНА, ћерка

ЈАСМИНА и син ПЕТАР са породицом

(34/287081)

Прође година откако
наш вољени брата-
нац није са нама

БОРИСАВ

САВИЋ
1947–2019.

Стриц СТАНОЈЕ
и стрина ИВАНКА

(35/287082)

ПОМЕН

МОРАР

ДУШАН СПАСЕНИЈА
1952–2005 1957–2011.

Део сте наших бића, емоција, мисли, живота...

Хвала вам на свему.

С љубављу и поштовањем: ћерка ИВАНА, син

НЕГОСЛАВ, унук ДУШАН и снаја МИЛИЈАНА
(44/287099)

СЕЋАЊЕ

ВЕЉКО ИЛИШЕВ
29. XII 2019

Тридесет пет година од смрти супруга, оца, деде

и прадеде.

С поштовањем његова породица

(45/287104)

28. децембра 2019, у 11 сати, на Новом гробљу,

обележавамо једногодишњи помен

ВУКАДИН НЕДЕЉКОВИЋ
1934–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(47/287110)

1990–2019.

НЕБОЈША

РЕЛИЋ РЕЉА

Време пролази, успо-

мене на тебе не бле-

де.

ЗОРИЦА и МИЛКА

(49/287112)

28. децембра 2019, у 11.30, даваћемо годишњи

помен нашем драгом оцу, деди и супругу

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ

Прошло је годину дана откада ниси са нама.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји: супруга ГОРДАНА, ћерка СВЕТЛАНА, син

ЈОВАН, унуци ЂОРЂЕ, ПАВЛЕ и САВА и унука

КАТАРИНА, снаја АЛЕКСАНДРА и зет ЗОРАН
(52/287119)

СЕЋАЊЕ

БОЖИДАР

ЏУНИЋ
крзнар

2002–2019.

Драги наш Божо, чу-

вамо сећање на тебе.

Твоји: МИЛОЈЕ, 

ЗОРАН и ЗОРИЦА

са породицама

(54/287121)

СТОЈАНКА

БРКИЋ ЦУКА

Прошла је година а

тебе нема. Остала је

само туга и бол. Зау-

век ћеш бити у на-

шим срцима. 

Твоји најмилији: 

син МИРОСЛАВ,

снаја ЈАДРАНКА,

унук СТЕФАН

и унука ТАМАРА

(104/287217)
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Уз по др шку ва ма дра ге осо бе
спрем ни сте да пре бро ди те
све те шко ће. Са мо ди пло мат -
ским раз го во ри ма до би ја те
мо гућ ност да оства ри те не ке
сво је дав не ци ље ве. Не тро -
ши те се на сит ни це.

Рас те ре ти те се све га што мо -
же не ко дру ги да ура ди. Про -
мен љи вог сте рас по ло же ња,
по себ но ка да су емо ци је у
пи та њу. За вас су пра зни ци
већ по че ли, са мо од лу чи те с
ким ће те их и где про ве сти.

Ве о ма је бит но да у по гле ду
на жи вот и по сао про ши ри те
сво је ви ди ке. Ис ти ца ње се бе
у све му што се ра ди мо же
про из ве сти ве ли ку кон тра -
про дук тив ност код са рад -
ника.

Осо ба ко ја вам је емо тив но
бли ска зна ових да на да вас
до ве де до зве зда, али и да
вам по ка же па као. Ипак,
про на ћи ће те на чин да сво је
иде је и за ми сли спро ве де те у
де ло.

Ка ко ће се ства ри да ље од ви -
ја ти, за ви си ис кљу чи во од
ва шег ста ва, ин те ре со ва ња и
мо ти ва ци је да на го ми ла не
про бле ме ре ши те. Ма ло сте
пре те ра ли у хва ло спе ви ма о
се би.

И у жи во ту и у по слу по сто је
ства ри ко је тре ба да оста ну
тај на. По не кад сит ни це има ју
ве ли ку моћ ако их пра вил но
вред ну је те и по де ли те с бли -
ским и дра гим осо ба ма. Не -
кад је сре ћа и у да ва њу.

Кре а тив ност вам је на за вид -
ном ни воу, па же ли те да се
бр зо пе ње те на ле стви ци
успе ха. Пре ве ли ке ам би ци је
но се и пре ве ли ки ри зик, за то
де таљ но ана ли зи рај те сво је
мо гућ но сти.

По не кад из гле да те су ви ше
стро го у сво јим оче ки ва њи ма
и не при сту пач но у емо тив -
ном да ва њу. Два пут пре кон -
тро ли ши те све ин фор ма ци је
ко је до би ја те да не би до шло
до не су гла си ца.

Не ма раз ло га за до но ше ње
бр зо пле тих од лу ка. Кон сул -
туј те се са са рад ни ци ма или
са осо ба ма ко ји ма ве ру је те.
Не ска чи те у ва тру, јер све
што вам се са да ну ди крат ког
је да ха.

Оста ни те по стра ни у свим
ин три га ма ко је се пле ту око
вас и во ље не осо бе. Бу ди те
до вољ но про ми шље ни и про -
бај те да пред ви ди те ре ак ци је
дру гих. По тре бан вам је до -
бар сан.

У ва ма тре пе ри емо тив ни за -
нос ко ји ће се ових да на пре -
тво ри ти у јак пла мен. Срећ ни
сте и то вам се ви ди на ли цу.
Парт нер вас оба си па па -
жњом, што вам го ди. Мо гућ
је кра ћи пут.

Не пот це њуј те ни чи ју уло гу у
по слу, по себ но ако се ра ди о
фи нан си ја ма. Бу ди те де таљ -
ни у ана ли за ма свог по сло ва -
ња, јер вам од то га за ви си
ка ко ће те стар то ва ти сле де ће
го ди не.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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Нај ра до сни ји хри шћан ски пра -
зник се по гре го ри јан ском ка -
лен да ру, упра во у та квом ду ху
– пре пу ном ра до сти и ве се ља,
већ де це ни ја ма обе ле жа ва у на -
шем гра ду.

Ипак, та да је увек нај жи вље
у Вој ло ви ци. Раз лог је по знат:
та мо жи ви нај ви ше вер ни ка ма -
ђар ске и сло вач ке на ци о нал но -
сти, ко ји ових да на сла ве Божић.

То је ме сто где се пре пли ћу
ра зни оби ча ји, али и до бро су -
сед ски од но си, са мим тим и
мно го по зи тив не енер ги је, што
кул ми ни ра на Бад ње ве че.

Ко за ко ра чи у Вој ло ви цу у пред -
ве чер је 24. де цем бра, осе ћа ће
се као да је за шао у пра ви све -
тлу ца ви рај. Го то во сва ка ку ћа
је оки ће на ра зно бој ним ни зо -
ви ма си ја ли ца, као да је у пи -
та њу над ме та ње за нај леп ши
ма ли Ди зни ленд.

Та ко је би ло и ове го ди не, с
том раз ли ком што су по ме ну -
ти укра си до дат но до шли до
из ра жа ја, бу ду ћи да је с пр вим
мра ком ово пан че вач ко на се -
ље оста ло без стру је. И то баш
у вре ме ка да су при пад ни ци
две ју нај број ни јих вој ло вач ких
на ци ја има ли бо жић не ми се.

На сре ћу, убр зо је вра ћен на -
пон у елек трич не во до ве и фе -
шта је мо гла да се не сме та но
на ста ви до ду бо ко у ноћ.

Ка ко Вој лов ча ни нај ви ше
воле...

Пр во на Ми су...

Тог по по дне ва су нај пре при -
пад ни ци сло вач ког на ро да ис -
пу ни ли ло кал ну еван ге лич ку
цр кву. И на кон што је о зна ча -
ју Хри сто вог ро ђе ња го во рио
њи хов све ште ник, на сце ну је
сту пио деч ји хор ка ко би от пе -
вао не ко ли ко бо жић них пе са -
ма. По том је сва ко од њих по -
на о соб из го во рио не ко ли ко сти -
хо ва на ма тер њем је зи ку, по -
пут ве ро ват но нај мла ђе, али
бес крај но слат ке Лу ци је, ко ја
је, као сим бол ра до сти ко ју но -
си овај ве ли ки хри шћан ски пра -
зник, хра бро ре ци то ва ла иа ко
је од тре ме на мо мен те је два
до ла зи ла до да ха.

За то вре ме је у Мо ли тве ном
до му, где се оку пља ју Ма ђа ри
ре фор ма те, та ко ђе др жа на ми -
са, а пре ма ре чи ма јед не од
рев но сни јих вер ни ца, Кла ре
Ке ре кеш, они се та мо пред Бо -
жић оку пља ју сва ке ве че ри на
по лу сат ној мо ли тви.

– От пе ва мо и две-три пе сме,
што је при пре ма пред ве ли ку
пра знич ну при чест, ка да се у
цр кви слу же хлеб и ви но. И
оста так Бад ње ве че ри про во -
ди мо у ат мос фе ри уз др жа ва -
ња, нај ма ње до по но ћи, а ако
се не што и на ђе на тр пе зи, то
мо ра да је по сно – ка же ова
ро ђе на Вој лов чан ка.

Ма ски ра на тру па ишла 
од ку ће до ку ће

На кон одр жа них ми са до бре
пра знич не ви бра ци је пре ли ле

су се у до мо ве. Из го то во сва -
ког од њих чу ла се ве се ла гра -
ја, а еки па „Пан чев ца” је за ку -
ца ла и на не ко ли ко вра та, ка -
ко би се на ли цу ме ста уве ри ла
у рас по ло же ње до ма ћи на, по -
пут оних у Ули ци Све то зо ра
Мар ко ви ћа, где на бро ју 25 ста -
ну је ср дач на и го сто љу би ва че -
тво ро чла на по ро ди ца Па влов.

Они су ин те ре сант на „ком -
би на ци ја”, јер је отац „гла ве
ку ће” Го ра на – Сло вак, а мај ка
Срп ки ња, док је код ро ди те ља
ње го ве су пру ге Ан ђе ли је си ту -
а ци ја обр ну та. То је раз лог да
они, ка ко ка жу, са истим ин -
тен зи те том сла ве Бо жић по оба
ка лен да ра, у че му, по ред њих,
ужи ва и дво је де це ти неј џер -
ског уз ра ста – Ми о на и Урош.

Упра во је овај омла ди нац те
бад ње но ћи био је дан од нај у -
пе ча тљи ви јих ма ски ра них ли -
ко ва што до зо ре де фи лу ју вој -
ло вач ким ули ца ма. Реч је о
оби ча ју ко ји ов да шњи Сло ва -
ци не гу ју де це ни ја ма, пре ма
не ким из во ри ма још од 1936.
го ди не, а он се унај кра ће сво -
ди на при каз Ису со вог ро ђе ња
у Бе тле хе му, по сце на ри ју
веродо стој но пре сли ка ном из
Би бли је.

Ове го ди не је је да на е сто ро
„бе тле хе ма ца” кре ну ло баш из
ку ће Па вло ва. Ме ђу њи ма су,
по ред три кра ља, зве зда ра и
пе то ро па сти ра, би ла и два ан -
ђе ла, ко ји су за пра во до ма ћи -

ни ма и до но си ли вест о ро ђе -
њу Хри ста. Њих су, на кон ви -
ше од по ла ве ка, игра ла два
жен ска че ља де та. Обе се зо ву
Ја на (пре зи ва ју се Ма рек и Бе -
рац ка) и по ха ђа ју сред њу шко -
лу, као и сви дру ги (му шки)
чла но ви еки пе.

Ка ко ка же Ми ро слав Бе шка,
ис ку сни „бе тле хе мац”, ко ји је
ове го ди не не ка вр ста ре ди те -
ља ове пред ста ве, до шло је до
сме не ге не ра ци ја, али не сум -
ња да ће и ова тру па би ти на

ни воу за дат ка и об ра до ва ти су -
гра ђа не. Вред но су ве жба ли, а
као и увек па жљи во је при пре -
ма на ко сти мо гра фи ја, ко ју ни -
је би ло ла ко обез бе ди ти, па су,
ре ци мо, по зајм љи ва на све ча -
на ва тро га сна оде ла за кра ље -
ве, док је оде ћа за чо ба не при -
ку пља на с ра зних стра на. Он
до да је да су већ одав но за
помену ти игро каз за ду же ни

тинеј џе ри, док су не ка да на то
пра знич но пу те ше стви је ишли
оже ње ни.

Ве де та те „ста ри је гар де” сва -
ка ко је и Па ја Бе рац ка (73),
де да јед ног од по ме ну тих ан -
ђе ла ка, ко ји на во ди да су не -
кад Вој ло ви цом кр ста ри ла и
два „Бе тле хе ма”.

– И док је по дру гим се ли ма,
по пут Па ди не, Ко ва чи це или
Ја но ши ка, овај оби чај го то во
за мро, ми се још увек др жи мо.
Не ка да је би ло ви ше сне га, па

је са мим тим би ло и леп ше, а
и јед но став ни је ући у ку ћу не -
го ка да је на по љу бла то. Би ло
је и ра зних анег до та, као ка да
би се не ком упа ли ла бун да;
дру ги, ма ло при пи ти би се ома -
кли на сло нив ши се на огра ду,
док би по не ком до ма ћи ну па -
ла ро лет на на врат. То и тре ба
да бу де по ма ло за бав но, а ка ко
је и ве о ма атрак тив но, због тога

нам до ла зе мно ги го сти чак и
из ино стран ства, па сни ма ју
мо бил ним и де ле по све ту... –
ка же Бе рац ка.

Без ко ба си ца и опе ка на ца
не иде

Уто се са ули це за чу ла пе сма
под про зо ром Па вло вих, око
ко јег се оку пи ла це ла по ро ди -
ца. Не ду го за тим их је га зда
Го ран увео у ку ћу и на кон
шест-се дам ми ну та, ко ли ко је
пред ста ва тра ја ла, за хва лио им
је и да ро вао их нов цем и ви -
ном. А от при ли ке та ко би ло је
у преко се дам де сет ку ћа, све
до сви тања...

Он да су Па вло ви се ли за бо -
жић ну тр пе зу с ро ђа ци ма и
при ја те љи ма да та ко ђе до зо ре
ужи ва ју у све чар ској ат мос фе -
ри. На сто лу су се за ово ве че
на шле не за о би ла зне „шпе ци -
је”: ба ре на ди мље на ко ба си ца,
ре бра и кр ме на дла, па сит ни
ко ла чи и, на рав но, опе кан ци.

До ма ћи ца ка же да се за овај
вој ло вач ки слат киш при пре ма
кла сич но те сто за хлеб, у ко је
иду ква сац, бра шно, во да и со.

– Од то га се уме се ваљ ко ви,
ко је је мо ја ба ка се кла та њи -
ром. Те „гли сти це” се у рер ни

до бро осу ше да бу ду хр ска ве,
а по том се оба ре у вре лој во -
ди, али да се не рас пад ну, јер
он да бу ду гње ца ве. На кра ју се
све то пре ли је ма ком по ме -
шаним с ме дом – об ја шња ва
Ан ђе ли ја.

Па вло ви сва ке го ди не по сле
ве че ре не из о став но од ла зе код
по ро ди це ком ши је Ма ђа ра Јо -
же фа Ба лин та, а они им се су -
тра дан „ре ван ши ра ју”.

А то, што мо же мо на зва ти
хар мо ни јом жи вље ња, од вај ка -
да је нор мал но у Вој ло ви ци, па
и да, ре ци мо, чак пра во слав ци
ко рин ђа ју код су гра ђа на ко ји
сла ве Бо жић по гре го ри јан ском
ка лен да ру.

У пре пли та њу оби ча ја 
је ча ро ли ја

На из ме ша ност оби ча ја ука зу -
је и по ме ну та Кла ра Ке ре кеш,
у чи јој су се ку ћи, у Ули ци 7.
ју ла 25, за пра знич ним аста -
лом ве се ло ти ска ли су пруг Јо -
жеф, две ћер ке и дру га род би -
на, као и при ја те љи и ком ши -
је, ина че, пра во слав не ве ре. 

– Ово је нај ве ћи вер ски пра -
зник, ка да иде мо у цр кву и мо -
ли мо се у ду ху пра шта ња. Пр -
вог да на Бо жи ћа у на се љу прак -
ти ку је се пе ва ње у „де во јач ким
ку ћа ма”. За тај до га ђај мом ци
се те мељ но при пре ма ју, а они
ко ји не ма ју пре ви ше слу ха, обу -
ку се у пре вр ну ту јаг ње ћу ко жу
и ста ве ма ске од при род них
ма те ри ја ла, по пут пе ра од гу -
са ка или па су ља за зу бе, док на
че ло оба ве зно иде огле да ло да
би се оте ра ли зли ду си. Ми те
ма ски ра не зо ве мо чу ме; бу ду
их дво ји ца, ко ји са звон ци ма
иду ис пред пе то ро-ше сто ро пе -
ва ча. Ти ме се на ја вљу је до ла -
зак у ку ће у ко ји ма жи ве не у -
да те де вој ке, као што сам и ја
не кад би ла. По том се игра ло
пре по зна ва ња, удва ра ња, цен -
ка ња за по љу бац... Су тра дан, у
цр кви, ко мен та ри са ли би смо
ко је где био и ду же се за др -
жао. Бу ду ћи да у ку ћи имам
не у да то жен ско де те, чу ме и
да нас на вра ћа ју и код нас – ка -
же Кла ра.

Док се за Бад ње ве че код Ма -
ђа ра уз др жа ва и по сти, пре ма
ње ним ре чи ма, бо жић на тр пе -
за на ли ку је на ону код Сло ва -
ка, са ко ба си ца ма, шун ком,
слат ки ши ма...

– На кон што се ма ло од мо -
ри мо по сле не про спа ва не бад -
ње но ћи,  су тра дан оби ла зи мо
род би ну, при ја те ље или ком -
ши је да им че сти та мо Бо жић.
Та да се још од кућ ног пра га
пе ва, а са да је, ре ци мо, нај по -
пу лар ни ја „Ти ха ноћ”, ко ја је
пре ве де на на не ко ли ко је зи -
ка. Дру гог да на ве ли ког пра -
зни ка ва жио је оби чај да се уз
пе сму че сти та имен дан су гра -
ђа ни ма ко ји се зо ву Иштван,
што је че сто име у Вој ло ви ци,
а сле де ћег да на је на ре ду Ја -
нош. Ме ђу тим, са да то ла га но
из у ми ре. А и оби ча ји се те -
шко мо гу хер ме тич ки са чу ва -
ти, већ се кон стант но мо ди -
фи ку ју и пре пли ћу – ис ти че
ова Вој лов чан ка.

А упра во у том пре пли та њу
је ча ро ли ја ле по те за јед нич ког
жи вље ња на овим про сто рима....

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Чуп ки ца
Ма ле на цр на жен ка, ста ра око два
ме се ца, на пу ште на је и при мо ра на да
се до ви ја ка ко би пре жи ве ла у су ро -
вом окру же њу. Чуп ки ца је ме ша ви на
шар пла нин ца и цр ног ла бра до ра, а
на ла зи се у кру гу из ве сне фир ме и
би ло би ле по да је не ко удо ми док не
уда ри зи ма.

Сва ко ко је бу де усво јио, не са мо да
ће је спа сти од не из ве сне бу дућ но сти већ ће до би ти при ја те -
ља за цео жи вот.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на 066/344-660.

Се стре из Ја бу ке
Ове две се стри це че ка ју да се не ком
до пад ну, да има ју сво је дво ри ште,
јер за јед но с ма мом ве ћи део да на
про во де на ули ци, ју ре за во зи ли ма
и трак то ри ма и ла ју на про ла зни ке.

У ули ци у ко јој су тре нут но, по -
ма жу не ки до бри љу ди, али они не -
ма ју огра ђе но дво ри ште, а већ има -
ју пса и мач ке. Сто га и се стри це же ле да на ђу но вог вла сни -
ка и бу ду срећ не у си гур ни јем окру же њу.

Ма ма им је сте ри ли са на, што је и за њих обез бе ђе но, а све
дру го се мо же са зна ти на 064/433-15-13.

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

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
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Же сток от пор Та ми ша

Те жак рас по ред

Из о ста ло је из не на ђе ње у 12.
ко лу Ко шар ка шке ли ге Ср би -
је, ко је је би ло на про гра му
про шлог ви кен да. Та миш је у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
уго стио Ди на мик, са свим си -
гур но је дан од нај бо љих срп -
ских клу бо ва. Го сти су у наш
град до шли са оре о лом из ра -
зи тог фа во ри та, али мом ци ко -
је пред во ди тре нер Бо јан Јо ви -
чић ни су же ле ли да се пре да ју
уна пред.

Око 300 по кло ни ка игре под
обру че ви ма, ко ли ко их се у не -
де љу, 22. де цем бра, оку пи ло у
пан че вач ком „хра му спо р та”,
при су ство ва ло је до бр ој ко шар -
ка шкој пред ста ви, у ко јој је по -
бе ду из во је вао у овом мо мен ту
ипак бо љи са став: Та миш –Ди -
на мик 62:77, по че твр ти на ма:
21:27, 18:17, 12:11 и 11:22.

Са ша Ра до вић и ње го ви са и -
гра чи ни су устук ну ли ни пред
овим ри ва лом. Бо ри ли су се
„пр са у пр са” с над моћ ни јим
про тив ни ком, по ку ша ва ли на
све на чи не да бу ду рав но пра -
ван так мац, а оно што све љу -
би те ље спо р та у на шем гра ду

мо же да охра бру је – и успе ва -
ли су у то ме. И то ве ћим де лом
утак ми це.

Го сти из глав ног гра да до -
бро су отво ри ли утак ми цу, а
да ће би ти глав но оруж је Ди -
на ми ка, бив ши играч Та ми ша
Иван Сми ља нић по ка зао је већ
у пр вој че твр ти ни, ка да је по -
го дио две „трој ке”. Иа ко су по -
сле пр вих де сет ми ну та го сти
има ли пред ност од шест по е на
(21:27), ко на чан ис ход овог уз -
бу дљи вог ме ча ни је мо гао ни
да се на слу ти.

Ко шар ка ши Та ми ша су игра -
ли хра бро. Зу ја ли су као оси це
по те ре ну, да ва ли сто од сто сво -

јих мо гућ но сти... Би ло је ту и
гре ша ка, што су ис ку сни ји игра -
чи Ди на ми ка уме ли да ка зне,
али и по ред то га фа во рит ни је
био у при ли ци да се ре зул тат -
ски „од ле пи”. До ма ћи тим је у
тим тре ну ци ма пред во дио плеј -
меј кер Ми лош Ни ко лић, ко ји

је сво јим пре ци зним шу то ви -
ма „чу вао” Та миш и умно го ме
до при нео да Бе о гра ђа ни на по -
лу вре ме оду са „са мо” пет по е -
на пред но сти – 39:44.

Мом ци из на шег гра да су по -
сле од мо ра за и гра ли од лич ну
ко шар ку. Са ша Ра до вић је по -
ен ти рао уз фа ул ри ва ла по сле
со ло про до ра, био је по том пре -
ци зан и с ли ни је сло бод них ба -
ца ња, па је убри згао до дат ну
ин јек ци ју сво јим са и гра чи ма...
Ди на мик је по чео да се по ви ја
под сил ним на ле ти ма Та ми ша,
а не што ма ње од три ми ну та
пре кра ја тре ће че твр ти не Ха -
ла спор то ва је про кљу ча ла од

адре на ли на и уз бу ђе ња –
поенти ра ли су Аљо ша Јан ко -
вић и Пре драг Пр ља, а на се -
ма фо ру је та да пи сао ре зул тат
50:50. По на да ли су се број ни
сим па ти зе ри до ма ћег ти ма да
је до шао пре лом ни тре ну так
на утак ми ци, али... По сле тајм-
ау та ис ку сни ји го сти зна ли су
ка ко да за у ста ве на па де до ма -
ћих игра ча, па су бр зо по но во
сте кли пред ност од че ти ри по -
е на (51:55).

По бед ник је ко нач но од лу -
чен у че твр тој че твр ти ни. Ко -
ша р ка ши Ди на ми ка су пот пу -
но не у тра ли са ли пле ја до ма -
ћих Ни ко ли ћа, а про ра дио је и
њи хов шут са дис тан це. „Трој -
ка ма” су сте кли ве ли ку, по ма -
ло и не ре ал ну пред ност, а цен -
трал на лич ност у тим мо мен -
ти ма по но во је био Иван Сми -
ља нић, ко ји је на кра ју, с де -
вет на ест по е на, био и нај е фи -
ка сни ји играч су сре та и си гур -
но нај за слу жни ји за но ву по -
бе ду Ди на ми ка.

– Че сти там Та ми шу на сјај -
ној утак ми ци. Ње го ви игра чи
су игра ли хра бро, му шки. Ни -
су нам да ва ли да по сти же мо
ла ке по е не. То је ја ко млад тим
и по треб но је вре ме да се све
слег не, али не тре ба сум ња ти у
Та миш. Мом бив шем клу бу же -
лим мно го сре ће у на став ку пр -
вен ства – ре као је на кон фе -

рен ци ји за но ви на ре играч
Дина ми ка, до ско ра шњи љу би -
мац љу би те ља ко шар ке у Пан -
че ву, Иван Сми ља нић.

Та миш је играо у са ста ву: Ни -
ко лић (16 по е на), Ча бри ло (три),
Ра до вић (се дам), Ва сић, Па ви -
ће вић (осам), Ву ко ји чић (три),
Фил биш, Пр ља (14), Јан ко вић
(че ти ри), Лу чић (је дан), Ро удс
(шест по е на) и Ла бу до вић.

– За слу же на по бе да Ди на -
ми ка. Мно го су ја ка еки па, са
два из у зет на плеј меј ке ра. Мо -
ји мом ци су се од лич но бо ри -
ли, не мо гу да им за ме рим.
Ипак, у по след њих пет ми ну -
та на пра ви ли смо мно го глу -
по сти, па је на кра ју због пре -
ви со ког по ра за, ко ји не од сли -
ка ва пра во ста ње на те ре ну,
остао по ма ло го рак укус. Не -
ма мо куд, мо ра мо да на ста -
ви мо да ра ди мо, да тре ни ра -
мо и да ви ше ве ру је мо у се бе.
Мо ја еки па је из у зет но мла -
да, гре шке су та да са свим нор -
мал не, али мом ци мо ра ју да
зна ју да мо гу да се но се и с
фа во ри ти ма. Рас по ред нам
баш и не иде на ру ку, па мо ра -
мо хра бро да се су о ча ва мо са
ис ку ше њи ма ко ја до ла зе – ис -
та као је тре нер Та ми ша Бо јан
Јо ви чић.

Са мо још ма ло стр пље ња.
По ла ко ће све до ћи на сво је
ме сто...

КО ШАР КА И ЗА ПРА ЗНИ КЕ

У Ко шар ка шкој ли ги Ср би је не ма од мо ра ни то ком пра зни ка.

Већ у су бо ту, 28. де цем бра, мом ци ко је пред во ди тре нер

Бо јан Јо ви чић би ће на ве ли ком ис ку ше њу, јер пу ту ју у Вр -

шац на мег дан са исто и ме ном до ма ћом еки пом.

Че тр на е сто ко ло КЛС-а на про гра му је већ у су бо ту, 4. ја -

ну а ра. Та да ће у на шем гра ду го сто ва ти Сло бо да из Ужи ца.

Ова утак ми ца по чи ње у 18 са ти.

Мла ди ша хи сти су се не дав -
но над ме та ли у Но вом Са ду,
где су одр жа на пр ва два ко ла
Ју ни ор ске ли ге Вој во ди -
не, али и по је ди нач ни тур -
нир у окви ру ак ци је „Шах
у шко ле”.

Еки пу Шах клу ба „Аље -
хин” из на шег гра да пред -
ста вља ли су Ма те ја Ми -
ју шко вић, Ми ха и ло Па -
сер, Вук Ка нач ки и Лу ка
Ми шко вић.

По ме ну ти де ча ци су у
пр вом ко лу по бе ди ли еки -
пу из Бе о чи на са 4:0. У
по је ди нач ном над ме та њу,
у гру пи ша хи ста из тре -
ћих и че твр тих раз ре да,
Лу ка Ми шко вић је осво -
јио пр во ме сто, Вук Ка -
нач ки је био че твр ти у
так ми че њу де ча ка из пе -
тих и ше стих раз ре да, а у кон -
ку рен ци ји нај ста ри јих осно -
ва ца пе хар је за слу жио Ма те -
ја Ми ју шко вић.

Чла но ви ШК-а „Аље хин”
уче ство ва ли су и на тур ни ру
у Тре би њу.

У гру пи так ми ча ра до два -
на ест го ди на Вук Ка нач ки је
осво јио осам бо до ва из де вет
пар ти ја и оки тио се сре бр ном
ме да љом. Ја на Сто шић је у
кон ку рен ци ји два на е сто го ди -
шњих де вој чи ца по де ли ла пр -
во ме сто, са шест бо до ва.

Од лич но су игра ли и Пе -
тар Ста мен ко вић и Сте фан
Мар се нић.

Про шлог ви кен да у Ни шу је
одр жан тра ди ци о нал ни „Га -
ла куп” у па у ер лиф тин гу, на
ко ме се над ме та ло сто так -
ми ча ра из го то во свих клу бо -
ва ди за ча те го ва у Ср би ји.
Због та ко ве ли ке кон ку рен -
ци је, над ме та ње је тра ја ло пу -
них се дам на ест са ти.

Клуб ди за ча те го ва Ди на -
мо пред ста вио се са шест так -
ми ча ра, ко ји су по сти гли од -
лич не ре зул та те.

У кон ку рен ци ји ка де та наш
град су пред ста вља ли Са шка
Мла де но вић и Мар ко Шу ља.
Са шка је по бе ди ла у ка те го -
ри ји де во ја ка пре ко 84 кг, док
је Мар ко три јум фо вао у гру -
пи так ми ча ра до 120 кг. Са -
шка и Мар ко су про гла ше ни
за ап со лут но нај ја че ка де те
на так ми че њу.

Кри сти на Цвје ти ча нин је
убе дљи во по бе ди ла у над ме -
та њу ју ни ор ки до 72 кг, а поред

три јум фа у сво јој ка те го ри ји,
про гла ше на је за све у куп но
нај ја чу так ми чар ку на „Га ла
ку пу”. У кон ку рен ци ји де во ја -
ка до 84 кг на сту пи ла је Бар -
ба ра То тар вај, ко ја је де би то -
ва ла на овом так ми че њу и
осво ји ла сре бр ну ме да љу. У
гру пи ју ни о ра до 105 кг Но -
вак Лу кић је осво јио злат ну
ме да љу и про гла шен је за нај -
ја чег ју ни о ра на так ми че њу.

Сте фан Др па се так ми чио у
ка те го ри ји се ни о ра пре ко 120
кг и осво јио дру го ме сто. У
уло зи глав ног су ди је на так -
ми че њу био је пред сед ник
КДТ-а Ди на мо Фи лип Вла јић.

Овим так ми че њем за вр ше -
на је так ми чар ска се зо на у
2019. го ди ни. Пред чла но ви -
ма Клу ба ди за ча те го ва Ди -
на мо је крат ка па у за, а по том
по чи њу при пре ме за Пр вен -
ство Ср би је, ко је ће би ти одр -
жа но у апри лу.

НАД МЕ ТА ЊЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ПАН ЧЕВ ЦИ ДО МИ НИ РА ЛИ У НИ ШУ
ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ХРА БРО ПРО ТИВ ФА ВО РИ ТА

Два де се так ме да ља
на др жав ним
шампионати ма

Ста за на Град ском
ста ди о ну – ве ли ки
про блем

У са ли Спорт ског са ве за Пан -
че ва у сре ду, 18. де цем бра, одр -
жа на је ре дов на скуп шти на
Атлет ског клу ба Па но ни ја, ко -
јој је при су ство вао ве ли ки број
чла но ва.

Па но ни ја је ове го ди не до -
би ла пла ке ту АСС-а на ме ње -
ну нај бо љем ор га ни за то ру Пр -
вен ства Ср би је у кро су, као и
пре по ру ке за ор га ни за ци ју Бал -
кан ског шам пи о на та у кро су,
ко је та ко ђе тре ба да бу де одр -
жа но у Пан че ву. Ово ве ли ко
при зна ње Са ши Сто ји ло ви ћу
је уру чио Сло бо дан Бран ко -
вић, ди рек тор Атлет ског са ве -
за Ср би је. Атле ти ча ри Па но -
ни је су у 2019. го ди ни на пр -
вен стви ма Ср би је и Вој во ди -
не осво ји ли два де сет јед ну ме -
да љу, што је оце ње но као ве -
ли ки успех.

Чла но ви скуп шти не клу ба су
по том јед но гла сно усво ји ли
пред лог да се на ме сто спорт -
ског ди рек то ра, уме сто Нан до -
ра Ба ло га, име ну је Алек сан дар

Дра го је вић, као и да се адре са
се ди шта клу ба пре ба ци на Ма -
са ри ко ву 1-а.

Та ко ђе, иза бра ни су но ви чла -
но ви Управ ног од бо ра, па су
та ко, по ред Са ше Сто ји ло ви -
ћа, Алек сан дра Дра го је ви ћа,
Го ра на Ми хај ло ва и Де ја на Ја -
ра ма за, на че ло Па но ни је ста -
ли и ул тра ма ра то нац Жељ ко
Зељ ко вић и два про фе со ра фи -
зич ког вас пи та ња: Ду шан Лу -
кић и Но ви ца Сто ја но вић.

У пре ла зом ро ку у Па но ни ју
је из дру гих клу бо ва пре шло
шест атле ти ча ра, ме ђу ко ји ма
је и про фе сор фи зич ког вас -
пи та ња и ви ше стру ки по бед -
ник Бе о град ског ма ра то на, али
и мно гих дру гих так ми че ња,
Иван Ми шке љин.

Ово је ве о ма зна чај на чи ње -
ни ца, јер по ред Са ше Сто ји ло -
ви ћа и Алек сан дра Дра го је ви -
ћа, ко ји су ове го ди не ди пло -
ми ра ли и сте кли ли цен це за
атлет ске тре не ре, са да уз три
по ме ну та про фе со ра, те мен -
то ра Звон ка Ло зан чи ћа (тре -
не ра с про фи ли цен цом) и јед -
ног тре не ра на мен тор ском про -
гра му, Па но ни ја има чак шест
ли цен ци ра них тре не ра, па је
на том по љу ли дер у тој гра ни
спор та у Пан че ву.

Пред сед ник клу ба Са ша Сто -
ји ло вић уру чио је при зна ња
нај у спе шни јим атле ти ча ри ма
у 2019. го ди ни. Мла ђи ју ни ор
Сте фан Ла зић осво јио је че ти -
ри ме да ље на пр вен стви ма Ср -
би је, а мла ђи пи о ни ри Зан ди

Штр каљ и Вла ди мир Мир ков
за слу жи ли су по два од лич ја.

Члан УО Жељ ко Зељ ко вић
до де лио је пла ке ту нај бо љем
тре не ру, а то је ове го ди не био
Вла дан Леу.

– Па но ни ја је ко лек тив ко ји
се фи нан си ра из соп стве них
сред ста ва, али и клуб ко ји има
не ко ли ко хи ља да при ја те ља ко -
ји га по др жа ва ју. У на ди да ће
се наш рад пре по зна ти и од над -
ле жних ин сти ту ци ја, хра бро иде -
мо на пред. АК Па но ни ја ће уз
по др шку Атлет ског са ве за Ср -
би је би ти део про јек та „Бр зи -
ном до зве зда”, чи ји је циљ про -
мо ци ја спор та и здра вог на чи -
на жи во та, а ко ји ће на про ле ће
би ти спро ве ден у пан че вач ким
шко ла ма. Нај ве ћа же ља ве ли -
ког бро ја спор ти ста из на шег
гра да је сте ре кон струк ци ја
атлет ске ста зе на Град ском ста -
ди о ну, за ко ју је Атлет ски са вез
Ср би је до ни рао про је кат, као и
из град ња ми ни-ста зе за уче ни -
ке основ них шко ла за ко ју наш
клуб већ има про је кат – ре као
је пред сед ник овог спорт ског
ко лек ти ва Са ша Сто ји ло вић.

Сви у АК-у Па но ни ја на да ју
се да ће њи хо ви так ми ча ри у
на ред ној го ди ни осво ји ти још
ве ћи број ме да ља на др жав ним
шам пи о на ти ма, а по бољ ша ће
се и рад на ор га ни за ци ји спорт -
ских ма ни фе ста ци ја.

РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА АК-а ПА НО НИ ЈА

ЛЕТО ЗА ПАМЋЕЊЕ МЛА ДОГ КЛУ БА

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ МЛА ДИХ ША ХИ СТА

„АЉЕ ХИН” НИ ЖЕ ОДЛИЧЈА

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Сјај ном енер ги јом
осво ји ле су гра ђа не

Ра ме уз ра ме 
с најбољи ма

Је дан од спорт ских ко лек ти ва
ко ји ма наш град мо же да се
по но си сва ка ко је и Жен ски
ру ко мет ни клуб Пан че во. Иа -
ко се не так ми че у срп ској ели -
ти, већ у Су пер Б ли ги, де вој ке
из на шег гра да осво ји ле су ср -
ца Пан чев ки и Пан че ва ца. И
то пре све га од но сом пре ма
дре су ко ји но се, бор бе но шћу
на те ре ну и фан та стич ном енер -
ги јом ко јом „ло ме” ри ва ле...

Од у век је ЖРК Пан че во био
по пу ла ран у гра ду на Та ми шу,
у гра ду где се ру ко мет ја ко до -
бро по зна је и где успе ва ју са -
мо нај бо љи. Још од 1995. го -
ди не, ка да су пи о нир ке овог
спорт ског ко лек ти ва би ле пр -
ва ки ње Ју го сла ви је, би ло је ја -
сно да се „кли ца” при ми ла...

И у го ди ни ко јој бро ји мо по -
след ње да не ру ко ме та ши це
Пан че ва има ле су мно го успе -
ха. Пр ви део шам пи о на та у Су -
пер Б ли ги окон ча ле су на тре -
ћем ме сту, иза ли де ра Рад нич -
ког из Кра гу јев ца, ко ји је „већ
ви ђе ни” пут ник за ели ту, и дру -
го пла си ра ног Бо ра, ти ма ко ји
та ко ђе има нај ви ше ам би ци је.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић од и гра ле су
је да на ест утак ми ца, а оства ри -

ле су скор од шест по бе да, три
ре ми ја и два по ра за. По сти гле
су 300, а при ми ле 267 го ло ва и
осво ји ле пет на ест бо до ва.

Пр ви стре лац еки пе је Та ма -
ра Пет ко вић, ко ја је то ком је -
се ни 75 пу та по га ђа ла мре же
ри ва ла. Ма ри ја Ми трић је по -
сти гла 57 по го да ка, а Ти ја на
Си мић 53. Не ве на Џе лај ли ја је
би ла пре ци зна 22 пу та, Алек -
сан дра Ва сић 20, док је Све -
тла на Ни чев ски у пр вом де лу
шам пи о на та да ла 18 го ло ва.
Дво ци френ учи нак има ле су
још Зо ра на Ма р ко вић, са 16, и
Ана ста зи ја Јам бру шић, са 11
по го да ка.

– За на ма је за и ста сјај на по -
лу се зо на. Де вој ке су од лич но
игра ле у од бра ни, дру ги смо
тим у ли ги по бро ју при мље -
них го ло ва, па је и то је дан од
раз ло га ви со ког пла сма на. Све
мо је игра чи це за слу жу ју по хва -
ле за учи ње но. По чев од Ти ја не

Си мић, ко ја је стан дард ни члан
ка дет ске и ју ни ор ске ре пре зен -
та ци је Ср би је, а би ла је са мном
и у Гру зи ји на Пр вен ству Евро -
пе Б-ди ви зи је за ка дет ки ње. Од -
лич не су би ле и Ми ли ца Илић
и Ти ја на Ри стић на го лу, те пи -
вот мен Алек сан дра Ва сић. До -
ве ли смо пра ва по ја ча ња у ви -
ду Ма ри је Ми трић, Зо ра не Мар -
ко вић, Да рин ке Пе тро ни је вић...
Фан та стич на је би ла и Та ма ра
Пет ко вић, а шан су су ис ко ри -
сти ле и на ше мла де де вој ке
Ана ста зи ја Јам бру шић и Аме -
ли ја Уско ко вић, ко ја се на ла зи
и на спи ску пи о нир ске ре пре -
зен та ци је Ср би је. Ка пи тен ску

тра ку је ове се зо не пре у зе ла
мла да Не ве на Џе лај ли ја, ко ја
је већ ис ку сан члан на шег клу -
ба. Ка да већ су ми ра мо го ди ну,
ис ко ри стио бих при ли ку да за -
хва лим Све тла ни Ни чев ски на
све му што ра ди за клуб. Це ца
је при хва ти ла да игра и ове

сезо не, има ла је же љу да по -
мог не мла дим де вој ка ма, али
се у пе том ко лу по вре ди ла, што
је био ве ли ки пех за нас. Хва ла
и на по др шци ко ју има мо од
Гра да, јер без ње не би би ло
ни че га. Ова ко, има мо ста бил -
ну спорт ску при чу и по ку ша -
ће мо да на ста ви мо у истом рит -
му. Мо рам да ис так нем и мла -
ђе ка те го ри је ЖРК-а Пан че во.
Има мо три се лек ци је ко је се
так ми че у ли га ма Вој во ди не, а
де вој чи це пред во де Ла на Жи га
и Ма ри ја Ми ли ће вић. За хва -
лио бих и пу бли ци ко ја до ла зи
да нас пра ти. По др шка нам
мно го зна чи – су ми рао је ле то
на из ма ку тре нер ЖРК Пан че -
ва Мар ко Кр стић.

Бо је клу ба са име ном на шег
гра да ове је се ни у Су пер Б ли -
ги бра ни ле су: Ми ли ца Илић,
Ана ста си ја Гр гов ски, Зо ра на
Мар ко вић, Све тла на Ни чев ски,
Ти ја на Си мић, Аме ли ја Уско -
ко вић, Не ве на Џе лај ли ја, Те о -
до ра Ста но је вић, Та ма ра Пет -
ко вић, Ма ри ја Ми трић, Ана -
ста зи ја Јам бру шић, Да рин ка
Пе тро ни је вић, Ти ја на Ри стић,
Иво на Пе шић, Алек сан дра Ва -
сић и Ма ри ја Ра ки џић.

На клу пи, уз тре не ра Кр сти -
ћа, као чла но ви струч ног шта -
ба се де ли су и Ма ри ја Ми ли -
ће вић, Све тла на Ни чев ски и
Де јан Мар ја нов.

Пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер Б ли ги за ру ко ме та -
ши це на ста вља се у фе бру а ру.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЈАЈ У ТЕМИ ШВАРУ

Пан че вач ки тим Сил вер бек не -
дав но је уче ство вао на ве ли -
ком тур ни ру у бенч-пре су ко ји
је одр жан у Те ми шва ру. По ред
ди за ча те го ва из Ср би је, над -
ме та ли су се и так ми ча ри из
још шест зе ма ља.

Као пред став ни ци Ср би је, а
ис пред ти ма Сил вер бек, два на -
ша су гра ђа ни на осво ји ла су
вред не тро фе је, а еки па на ше
зе мље за у зе ла је ме сто у са мом
вр ху. У за и ста ве ли кој кон ку -
рен ци ји Бра ни мир Ба бин је у
ка те го ри ји до 59 кг, с по диг ну -
тих 125 кг, обо рио др жав ни ре -
корд Ср би је и осво јио пр во ме -
сто у кон ку рен ци ји се ни о ра.
Но вак Фи ли по вић је у ка те го -
ри ји до 93 кг, с по диг ну тих 190
кг, за слу жио брон за но од лич је.

ТРИ ЗЛА ТА ЗА ЈО ВА НУ
Тра ди ци о на лан ме ђу на род ни
ми тинг „Све ти Ни ко ла” у Ни -
шу ове го ди не је одр жан 21. и
22. де цем бра. На том пре сти -
жном так ми че њу над ме та ло се
477 пли ва чи ца и пли ва ча из
46 клу бо ва из Бу гар ске, Грч ке,
Се вер не Ма ке до ни је, с Мал те
и из Ср би је.

Пли вач ки клуб Спар та из на -
шег гра да пред ста вља ле су Јо -
ва на Бог да но вић и Ду ња Сто -
ев, а пред во дио их је тре нер
Не над Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић се над ме -
та ла у ап со лут ној ка те го ри ји, а
због по стиг ну тих ре зул та та про -
гла ше на је за нај у спе шни ју так -
ми чар ку на ми тин гу.

Јо ва на је у тр ка ма на 50 и
100 м пр сно, по ред осва ја ња
злат них ме да ља, обо ри ла и зва -
нич не ре кор де ми тин га, а нај -
сјај ни је од лич је јој је при па ло
и у над ме та њу на 200 м истим
сти лом. У тр ци на 200 м кра ул
дру га је сти гла на циљ, па се
оки ти ла сре бром.

ВРЕДНИ ТРОФЕЈИ
На ме ђу на род ном тур ни ру „Тро -
феј Во ждов ца”, одр жа ном у на -
шем глав ном гра ду, за па же не
ре зул та те оства ри ли су и так -
ми ча ри Џу до клу ба Пан че во.

Иа ко је кон ку рен ци ја би ла ве -
о ма ја ка, у наш град су сти гле
три ме да ље с тог пре сти жног
над ме та ња нај мла ђих бо ра ца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У кон ку рен ци ји ста ри јих по -
ле та ра ца Ми хај ло Ву ко вић је
осво јио нај сјај ни је од лич је у
ка те го ри ји так ми ча ра до 28 кг,
а Кри сти јан Ба лог се оки тио
брон зом у гру пи бо ра ца пре ко
55 кг. Брон за ну ме да љу је за -
слу жи ла и мла ђа пи о нир ка Са -
ра Ђур ђев, ко ја се над ме та ла у
ка те го ри ји до 48 кг.
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Shinkman

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Вршац: ВРШАЦ–ТАМИШ
субота, 28. децембар
Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА
субота, 4. јануар, 18 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–СРБИЈАНКА 3:1
мушкарци

Нови Сад: НОВИ САД – БОРАЦ 0:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – КИКИНДА 2:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК 62:77

ТАБЕЛА СУПЕР Б ЛИГЕ – жене

1. РАДНИЧКИ 11 10 1 0 348:246 21

2. БОР РТБ 11 8 2 1 353:280 18

3. ЖРК ПАНЧЕВО 11 6 3 2 300:267 15

4. ТОПЛИЧАНИН 11 7 1 3 330:305 15

5. М. РАДНИК 11 7 0 4 313:308 14

6. СЛОГА 11 6 0 5 352:353 12

7. ОРК БЕОГРАД 11 5 1 5 303:286 11

8. КИКИНДА 11 5 0 6 301:277 10

9. КУЧЕВО 11 4 0 7 333:351 8

10. БЕОГРАД 11 3 0 8 316:361 6

11. ЂЕРДАП 11 1 0 10 255:374 2

12. ЈУНИОР 11 0 0 11 252:348 0

У ор га ни за ци ји Атлет ског клу -
ба Пар ти зан 1945, у на шем
глав ном гра ду је че твр ти пут
одр жа но са да већ тра ди ци о -
нал но над ме та ње под на зи вом
„Ми тинг бу ду ћих шам пи о на”.
Так ми че ње се од ви ја ло у атлет -
ској дво ра ни на Ба њи ци, а уче -
ство ва ло је пре ко 700 атле ти -
ча ра из зе мље и ре ги о на.

За па же не ре зул та те на овом
пре сти жном над ме та њу оства -

рио је и АК Па но ни ја из на шег
гра да: че ти ри так ми ча ра осво -
ји ла су две ме да ље.

Пр ва је на сту пи ла Ни на Штр -
каљ у дво бо ју де вој чи ца у тр ци
на 50 м и ско ку удаљ, али је на
кра ју у укуп ном зби ру за у зе ла
че твр то ме сто. У бр зом хо да њу
на 1.000 м у ка те го ри ји мла -
ђих пи о ни ра Вла ди мир Мир -
ков је осво јио сре бр ну ме да љу
и оства рио но ви лич ни ре корд.

У сприн ту на 200 м
Лај чи Штр каљ се пла -
си ра ла ме ђу пр ве че -
ти ри так ми чар ке, али
по што је елек тро ни -
ка за ка за ла, тр ка је
по но вље на, а Лај чи је
има ла спо ри је вре ме,
али је ус пе ла да за у -
зме ме сто ме ђу осам
нај бо љих у сво јој гру -
пи. На кра ју, у кон -
ку рен ци ји мла ђих пи -
о ни ра, Зан ди Штр каљ
је осво јио брон за ну
ме да љу у тр ци на 200
м, иа ко се над ме тао с
го ди ну да на ста ри јим
ри ва ли ма. Уз од личје,
по ста вио је и но ви
лич ни ре корд, ко ји
са да из но си 28,79 се -
кун ди.

Тре не ри у Атлет ском клу бу
Па но ни ја Са ша Сто ји ло вић и
Вла дан Леу за до вољ ни су уче -
шћем сво јих так ми ча ра на „Ми -
тин гу бу ду ћих шам пи о на”.

На „Ми тин гу бу ду ћих шам -
пи о на” пред став ни ке је имао и
Атлет ски клуб Та миш, а пред -
во дио их је тре нер Зо ран Ко -
цић. Овај спорт ски ко лек тив се
пред ста вио са че ти ри так ми -
чар ке, а сво ју ри зни цу тро фе ја
обо га тио је две ма ме да ља ма.

У над ме та њу мла ђих пионир -
ки у бр зом хо да њу на де о ни ци
од 1.000 м Са шка Ра да нов је

убе дљи во, с пред но шћу од 100
ме та ра ис пред оста лих атле ти -
чар ки, осво ји ла нај сјај ни је од -
лич је. У тр ци ста ри јих пи о нир -
ки у ис тој ди сци пли ни, али са
две го ди не ста ри јим ри вал ка -
ма, на сту пи ла је Ми ли ца Бун -
чић, но ва на да АК-а Та миш. У
тр ци ко ја је би ла не из ве сна до
са мог кра ја осво ји ла је брон за -
ну ме да љу.

Бо је Атлет ског клу ба Та миш
бра ни ле су и: Еми ли ја Је ле си је -
вић и Ни ко ли на Ра до вановић,
ко је су би ле ме ђу осам нај бо -
љих у сво јим ди сци пли на ма.

ЗАПАЖЕН НАСТУП НАШИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

МИ ТИНГ БУ ДУ ЋИХ ШАМ ПИ О НА

МИ ТИНГ ЗА МЛА ДЕ
ПЛИ ВА ЧЕ

„ОСВО ЈИ ЛИ” И
БЕ ЧЕЈ И ВРА ЧАР

Мла ди так ми ча ри Пли вач ког
клу ба Ди на мо има ли су мно го
успе ха про шлог ви кен да. Уче -
ство ва ли су на два ве ли ка ми -
тин га и са оба су се вра ти ли
оки ће ни број ним ме да ља ма.

На тра ди ци о нал ном над ме -
та њу „Бе чеј ска зве зда 2019”
осво ји ли су чак три на ест
одличја.

Ср на Ми лу ти но вић је по бе -
ди ла на 50 м дел фин, на 100 м
ме шо ви то би ла је дру га, а на
50 м кра ул тре ћа. Ка ли на То -
мић је за ра ди ла сре бро на 50
м леђ но и брон зу на 50 м пр -
сно, а Мар та Кон стан ти нов је
од лич ја истог сја ја за слу жи ла
на 200 м кра ул и 100 м пр сно.
Хе ле на Ра јић је би ла нај бр жа
на 100 м пр сно, док је у тр ци
на 100 м ме шо ви то дру га сти -
гла на циљ. Ан дреа По љак је
осво ји ла сре бро на 100 м леђ -
но, Мар тин Ћир ко вић је за ра -
дио зла то на 100 м пр сно, а
Ми хај ло Ман да рић брон зу на
50 м пр сно. Де вој чи це су осво -
ји ле сре бро у шта фе ти 4 x 50 м
ме шо ви то.

Ми тинг мла дих пли ва ча одр -
жан је и на Вра ча ру, где су чла -
но ви ПК-а Ди на мо та ко ђе би -
ли успе шни.

Ка та ри на Бе лић је три јум -
фо ва ла у тр ци на 100 м ме шо -
ви то, а осво ји ла је и сре бро на
100 м пр сно. Даг мар Ху са рик
је по бе ди ла на 100 м дел фин,
на 50 м кра ул би ла је дру га, а
на 100 м ме шо ви то тре ћа. Ан -
дреа Нађ је за ра ди ла брон зе на
50 м кра ул и 100 м ме шо ви то,
а Стра хи ња Шон дић је то исто
оства рио на 100 м пр сно.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

УСПЕ ШНА ГО ДИ НА ЗА ЖРК ПАН ЧЕ ВО
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Милена Рековић,
будући мастер
васпитач:

     – Ако будем имала
среће, ухватићу неки
last minute аранжман.
План је да одемо до
Атине и посетимо
Акропољ.

Илија Дотлић,
радник на пумпи:

    – Дочекаћу поноћ 
у клубу. У Панчеву 
има где да се изађе.
Потрошићемо 
колико морамо.

ГДЕ ЧЕКАТЕ НОВУ ГОДИНУ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Одлазимо
Није у људској природи да стоји у месту.

    Човек напредује или назадује.

    Осакаћује се.

    Или пролепшава.

    Није потребна велика памет за спознају да одлазимо.

    Сви ми, и лепи и ружни.

    Зато, док смо ту – живимо.

    Боље је лепо.

Кад клизимо
Осећај да имамо чврсто тле под ногама уме да превари.

    Једнако као и онај да ћемо пасти ако клизимо.

    Равнотежа нас чини чврстима.

    Избалансирати потезе.

    Тренирати мишиће, баш све.

    Средити мисли.

    Еманциповати се.

    Ослободи се, јер пасти, без обзира на умишљај, тад нећеш.

Уз поглед унапред
Закуцавање емотивно и духовно, без идеје како даље...

    Не ваља.

    Не, безидејност не води ничему ваљаном.

    Мора да се у реалност, каква год да је, умеша машта.

    Како би пројектовала жељену појаву иза угла.

    Наших мисли, твојих и мојих мисли.

    Размишљај о себи у себи.

    Или наглас: не дам се!

Спу ште на је за ве са на ово го ди -
шња пр вен стве на над ме та ња у Пр -
вој вој во ђан ској ли ги за де вој ке.
ОК Од бој ка 013 из на шег гра да
но ву го ди ну ће до че ка ти на пр вом
ме сту на та бе ли, са же љом и на -
дом да ће се у 2020. пла си ра ти у
ви ши ранг.

На та ша Бо жић и ње не дру га ри -
це су про шлог ви кен да, у окви ру
10. ко ла, у Ба нат ском Но вом Се лу
од и гра ле дер би про тив дру го пла -
си ра не еки пе и осво ји ле је дан бод,
али ни су ус пе ле да за бе ле же и де -
ве ти три јумф: Од бој ка 013 – Ки -
кин да 2:3, по се то ви ма: 25:16,
16:25, 23:25, 25:20 и 9:15.

Био је то пра ви пр вен стве ни ду -
ел, у ко јем су оба ти ма же ле ла по -
бе ду. По сле пр вог се та, ко ји су
убе дљи во ре ши ле у сво ју ко рист,
учи ни ло се да ће Пан чев ке ла ко
до ћи до још јед ног три јум фа и да
ће глав ном кон ку рен ту још ви ше од ма -
ћи на пр вен стве ној та бе ли.

Ипак, на ста вак утак ми це до нео је сна -
жни ји от пор Ки кин ђан ки, ко је су по ла -

ко пре у зи ма ле кон тро лу над утак ми -
цом. Тим из на шег гра да играо је
некомпле тан, без Је ле не Пе тров, чи је
ис ку ство мно го зна чи мла дој еки пи, за

ко ју су на сту пи ле и де вој чи це из
пи о нир ске се лек ци је.

Би ло ка ко би ло, Од бој ка 013 је
го ди ну за вр ши ла на пр вом ме сту,
са ско ром од осам по бе да, два по -
ра за и 24  бо да. Дру га је Ки кин да, с
три по е на ма ње, а на тре ћем ме сту
је зре ња нин ски Про ле тер, ко ји је
„са ку пио” 20 бо до ва.

Пр вен ство се на ста вља у фе бру -
а ру, а већ у пр вом ко лу по сле крат -
ке зим ске па у зе тим Ива на Кр го -
ви ћа и Вла ди ми ра Јо ва ни ћа би ће
на ве ли ком ис ку ше њу – Од бој ка
013 пу ту је у Зре ња нин, на мег дан с
Про ле те ром.

По ред се ни ор ки, за па же не ре зул -
та те то ком је се ни оства ри ле су и
мла ђе ка те го ри је ОК-а Од бој ка 013.

Ка дет ки ње су про шлог ви кен да
са вла да ле Клек с 3:2 у Су пер ли ги
Вој во ди не, па су на ста ви ле тр ку за
пла сман ме ђу пр ве че ти ри еки пе.

Пи о нир ке су за слу жи ле пе хар као по -
бед ни це Ре ги о нал не пи онир ске ли ге ју -
жног Ба на та и пла си ра ле су се у че тврт -
фи на ле Пр вен ства Вој во дине. А. Ж.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЗИ МО ВА ЊЕ” НА ЛИ ДЕР СКОЈ ПО ЗИ ЦИ ЈИ

Миона Јовановић,
ученица:

     – Планирамо да
одемо на зимовање. 
У понуди је више 
лепих места, па 
ћемо видети.

Ковин угостио старе
јужнобанатске пријатеље

Од бој ка шки са вез Вој во ди не ове го ди -
не про сла вља леп ју би леј – се дам де це -
ни ја по сто ја ња и успе шног ра да.

Цен трал на про сла ва обе ле жа ва ња се -
дам де се то го ди шњи це би ће одр жа на 29.
де цем бра у Но вом Са ду, а у по след њем
ви кен ду 2019. и ју би лар ни, де се ти „Но -
во го ди шњи фе сти вал од бој ке”, на ко ме
ће уче ство ва ти сто еки па мла ђих уз ра -
сних ка те го ри ја из це ле зе мље.

У окви ру обе ле жа ва ња се дам де це ни -
ја ОСВ-а, пред сед ник Од бој ка шког са -
ве за Вој во ди не Пе тар Бо гу но вић не дав -
но је у Ко ви ну упри ли чио ма лу све ча -
ност на ко јој су пла ке те за ве ли ки до -
при нос раз во ју и уна пре ђе њу од бој ка -
шког спор та до би ли и клу бо ви и по је -
дин ци с те ри то ри је ју жног Ба на та.

Из ме ђу оста лих, ме ђу на гра ђе ни ма
су и од бој ка шки ко лек ти ви из на шег
гра да и око ли не: ЖОК Ди на мо, Бо рац
из Стар че ва, омо љич ки клу бо ви

Младост и ОСУ Мла дост 1973, БНС из
Ба нат ског Но вог Се ла, ОК Од бој ка
013... По је ди нач на при зна ња су за слу -
жи ли пред сед ник Бор ца Јо ван Јо вић,
од бој ка шки рад ни ци из Омо љи це
Драган Та дић и Во ји слав Па вло вић,

Божидар Проле из Ба нат ског Но вог
Се ла и мно ги дру ги.

Пла ке ту за ве ли ки до при нос раз во ју
и уна пре ђе њу од бој ка шког спор та за -
слу жио је лист „Пан че вац”.

А. Живковић

У Бе о гра ду је про шлог ви кен да одр жа -
но по след ње, тре ће ко ло Ку па Ср би је у
га ђа њу из ва зду шног оруж ја по А-про -
гра му, у ко јем је на сту пи ло и три на ест
так ми ча ра Стре љач ке дру жи не „Пан -
че во 1813”.

Де јан Пе шић је за у зео пе то ме сто, са
620,8 кру го ва, у кон ку рен ци ји се ни о ра
ко ји су се над ме та ли у га ђа њу из пу -
шке, што му је би ло до вољ но да се одр -
жи на пр вом ме сту у ква ли фи ка ци ја ма
за уче шће у фи на лу Ку па, ко је ће би ти
одр жа но 8. фе бру а ра на ред не го ди не.

По ред ње га, за еки пу се ни о ра, ко ја се
та ко ђе пла си ра ла у фи на ле, на сту пи ће
и Алек са Ра ко њац, Да ли бор Па вло вић
и Га бри ел Да у то вић.

Ју ни ор Ве ли мир Нин ко вић је с 530
кру го ва у га ђа њу из пи што ља за у зео сед -
мо ме сто, па се са укуп но се дам бо до ва
пла си рао у фи на ле, али и знат но до при -
нео еки пи се ни о ра да у овом ко лу за у -
зме сед мо ме сто и обез бе ди уче шће у
фи на лу. Еки пу су чи ни ли и се ни о ри Јо -
ван Па вли ца и Алек сан дар Зу бо вић.

Кадет Сте фан Ке шиш јан је на ли сти ре -
зер ви за фи на ле ју ни о ра, а над ме та ла се
и ка дет ки ња Ма ри на Ми ја то вић.

Ка дет ки ње Ива Ра ко њац, Те о до ра
Кон дић и Ана То коћ су у овом ко лу
осво ји ле осмо ме сто екип но у кон ку -

рен ци ји се ни ор ки. Оне се при пре ма ју
за на сту па ју ћа пр вен ства Вој во ди не и
Ср би је, на ко ји ма ће пред ста вља ти СД
„Пан че во 1813” у ка те го ри ја ма ка дет -
ки ња, мла ђих ју ни ор ки, ју ни ор ки и
сени ор ки. А. Ж.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” СПРЕМ НА ЗА ФИ НА ЛЕ

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ОД БОЈ КА ШКОГ СА ВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

ПЛА КЕ ТЕ И ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ КЛУ БО ВИ МА


