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да плаћају порез и код нас
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Фудбал

Радно време благајне „Панчевца”
током празника

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

Обавештавамо читаоце да ће у четвртак 31. децембра изаћи
празнични двоброј „Панчевца”.
4. јануарa до 18 сати;
Наредни број ће бити у продаји
5. јануарa до 18 сати;
од 15. јануара, а огласи и
6. јануарa до 15 сати.
читуље за тај број могу се дати
8. јануара до 13 сати.
на благајни „Панчевца”, чије
ће радно време бити следеће:
30. децембрa до 15 сати;
Од 11. јануара благајна ради
уобичајено.
31. децембрa до 13 сати;

Честитамо Нову годину
и Божић!

Прва лига није баук –
за Панчево има места
и у елити
» страна 38
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

С КОЈИМ ГРАДОВИМА ЈЕ ЗБРАТИМЉЕНО НАШЕ ПАНЧЕВО

Пише: Мирјана Марић

ОД ПАРАФА ДО БАЈКОВИТОГ, АЛИ РЕАЛНОГ

Зимски сан
Рубрика „Наши суграђани” настала је у марту 2019. године и
од тада своје приче о занимањима и хобијима за „Панчевац” је испричало скоро пет
стотина људи. Ове године је
био посебан изазов сваке недеље пронаћи петоро саговорника, јер се све радило на даљину. Ипак, добре приче увек нађу свој пут, па су многи од
ових текстова грејали наша срца и омогућили да сазнамо нешто о нашим пријатељима,
познаницима, комшијама, колегама, што до тог тренутка
нисмо имали прилику. Хвала
свима који су нам поклонили
поверење!
Током 2020. десиле су се
многе ствари, а већина њих
није била пријатна. Људи су се
разболевали, срећом и оздрављали, али неки су нас заувек
напустили. Када се такве ствари десе, једино што нам преостаје јесу успомене. Оне које
сам својом руком забележила
постају ми још драже и вредније, јер сам сигурна да су некоме осигурале вечност. Друге
су пак урезане у душу.
Веома је тешко на крају ове
године сводити рачуне и доносити закључке, када се у нову
улази са истим глобалним
проблемом. И, осим бриге о
самом себи и другима, тиме
што ћемо се физички избегавати, скоро ништа не зависи
од нас. Учили смо као мали о
медведима и њиховом зимском сну. Тако ће и наши животи изгледати још неко време, док наука не спасе свет. У
овој хибернацији, једино што
може да нам помогне јесу љубав и подршка ближњих, као и
уметност која нам тмурне дане
боји свим могућим бојама –
филмови, виртуелна културна
дешавања, књиге…
Многима ће сигурно тешко
пасти то што празнике неће
провести у дружењу, али и та
вре ме на ће се вра ти ти.
Ништа није вечно. У овом
случају је једино дефинитивно да мали пропуст може да
вам за ком пли ку је жи вот у
потпуности, зато будите мудри и стрпљиви…
Колико год да нам је тешко,
морамо да верујемо да ће бољи дани доћи и да ћемо тек
испричати толико лепих прича. Иако улазимо помало
уплашени у нову годину, ипак
пожелите неке лепе ствари у
поноћ…
Срећна нам и здрава нова
година!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Четвртак, 31. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

Некада општина, а сада град Панчево збратимљен је с петнаест градова,
општина и провинција широм Европе. Ојачавање и унапређивање постојећих економских, културолошких и
спортских веза били су циљеви
потписивања повеља и споразума о

братимљењу. Ипак, највише због
светске економске кризе која је погодила свет крајем прве деценије новог
миленијума, представници градова
су се договорили да, како би штедели
локалне буџете, прекину са узајамним посетама.

Наравно, има и оних градова с којима је Панчево сарађивало и сарађује и даље а да му нису побратими,
али о њима ћемо неки други пут. Пошто и у вези са самоуправама с којима су челници нашег града потписали званична акта о братимљењу

имамо ограничене податке о конкретним пројектима сарадње, сада
ћемо их само начелно представити.
Оно што је једнако – грађанкама и
грађанима свих градова света Панчевке, Панчевци и лист „Панчевац” у
2021. години желе све најбоље.

Превенција еко-катастрофе –
Провинција Равена (Италија)
Налази се на североистоку Италије,
у региону Емилија–Ромања, у којој
живи приближно
360.000 становника. У састав провинције улази 18
општина, од којих је највећа Равена.
Бројни споменици културе, уметничка и спортска дешавања, али и географске одлике чине је веома значајном туристичком дестинацијом Италије. На основу дугогодишњих односа
пријатељства и блиске сарадње, градоначелница Панчева и председник
Провинције Равена потписали су у
Равени, 16. октобра 2008, Повељу о
братимљењу, чије се међусобно преузете обавезе посебно односе на сарадњу у области заштите животне средине, економије, културе и образовања
и научнотехничке сарадње.
Провинција Равена је 2004. године
Панчеву донирала најсавременији
уређај за аутоматски мониторинг загађујућих материја у ваздуху.

ском и текстилном индустријом.
Године 2001, у
близини Куманова откривена је
мегалитска опсерваторија Кокино, коју је НАСА
сврстала међу четири најстарије опсерваторије на свету. Сваке године
Куманово организује манифестацију
„Дани комедије”, у којој учествују
бројни извођачи из Македоније, као
и гости из Србије и Бугарске.
Пошто, пре свих осталих панчевачких села, велики број становника Јабуке и Глогоња вуче порекло из Куманова и околине – јасна је блискост становника нашег и македонског града.

центара Босне и Херцеговине – Приједором – 1994. године продубе братски односи. Град се налази на северозападу те земље и, са око 94.000 становника, други је
по величини у Републици Српској
и шести у БиХ.
Верује се да је
име добио по томе што је река Сана продрла из јужног у северније поље, па је тај терен
назван Придор или Продор.
Приједор је значајан минерално-сировински комплекс, има резерве дрвне масе, као и плодно земљиште, што
је омогућило развој рударства, пољопривреде, дрвне, металне и текстилне
индустрије. Повеља о братимљењу
двају градова, потврда пријатељства,
привредне и културне сарадње, засад
је само слово на папиру. Надамо се, не
задуго. Приједорчани, све најбоље!

Решица је популарна туристичка дестинација: у њеној близини налазе се
скијалиште Семеник и бројна језера.
Сарадња двају градова некада је
била много јача него сада. Или, можда, барем се боље и лепше чула –
хор „Јован Бандур” из Панчева, на
одушевљење решичких пријатеља,
био је редован гост свечаних прослава дана града Решице током осамдесетих година прошлог века.

Културално братство – Боњхад
(Мађарска)
Градић у југозападној Мађарској,
у округу Толна,
броји око 14.000
становника. То је
место с богатим
културним и историјским наслеђем,
које је почетком двадесетог века било
познато по фабрикама за производњу
емајла и обуће. Римокатоличка и лутеранска црква, остаци двеју синагога, барокна здања у центру града и
музеј „Велђшег” сведоче о богатој
историји овог малог града.
Ради унапређења сарадње војвођанских Мађара и оних из домовине,
као и српско-мађарских веза у карпатском басену, градоначелници
Панчева и Боњхада потписали су
2010. године уговор о братимљењу
ових градова. Циљ овог уговора био је
да створи услове за многострану изградњу и функционисање просветних, културних, спортских и привредних веза.
Панчевачка удружења МКУД „Тамаши Арон” и МКУД „Шандор Петефи”
чланови су Савеза буковинских Секеља, чија је престоница Боњхад, па су
узајамне посете веома честе и данас.
Блиски по крви – Куманово
(Македонија)
Други по величини град у Македонији, са 105.000 становника, у коме живи око девет хиљада Срба. Значајан је
трговачки и индустријски центар, с
развијеном пољопривредом, дуван-

Одмор после ручка.
У центру града, ових дана
Снимио: Александар Живковић

Европски превоз – Булоњ Бијанкур
(Француска)
Ово је врло развијена општина у западном делу Париза
и
његово
најгушће насељено
предграђе. Позната је као индустријски центар у коме се
налазе седишта многих мултинационалних компанија, међу којима је и „Рено”. Поред аутомобилске индустрије,
позната је и по производњи авиона, хемикалија, бицикала и преради хране.
Град Панчево и Булоњ Бијанкур
имали су одличну сарадњу у области
културе, али је Панчевкама и Панчевцима у очи најчешће упадала слика
аутобуса у градском превозу на којима
је писало: поклон од Булоњ Бијанкура.
Невладин сектор – Занстад
(Холандија)
Петнаести је по
величини град у
Холандији, са око
145.000 становника. На западу је
Холандије, десет
километара северозападно од Амстердама. Има богату индустријску
традицију, дугу четири века. У седамнаестом веку једно од насеља
Занстада било је познато као центар
за бродоградњу. Данас овај град сви
знају по прехрамбеној индустрији –
производњи какаоа (Панчевци који
су били у њему кажу да Занстад мирише на какао), као и по производњи
линолеума – овде се налази седиште
компаније „Форбо”, највећег светског произвођача линолеума.
У прошлости, грађани Занстада су
финансијски помагали панчевачка
удружења грађана у многим областима. Међу њима су и рад са особама са
сметњама у развоју, екологија... Та
помоћ је била узајамна.
Братство–јединство – Мркоњић
Град (Босна и Херцеговина)
Општина у југозападном делу Републике Српске, између Јајца и Бањалуке. Процењује
се да има нешто
више од 21.000 становника. Име је добила по краљу Петру I Карађорђевићу
– Мркоњићу, у знак захвалности за
учествовање у првом босанско-херцеговачком устанку против Турака 1875.
У Мркоњић Граду је 1945. године одлучено да Босна и Херцеговина постане шеста федерална јединица Југославије. Познати туристички локалитети
су планина Лисина и језеро Балкана.
Као првом у низу панчевачких братимљења 1994. године, председници
скупштина општина Панчево и Мркоњић Град потписали су Повељу о братимљењу с намером да трајно развију
широку културну и привредну сарадњу.
До ње, упркос искреним намерама,
није дошло. Никад није касно...
Јединство–братство – Приједор
(Босна и Херцеговина)
Било је лепих жеља да се и с једним од
економски, културних и образовних

Жеље за благостањем – Неаполи
(Грчка)
Општина на северозападу Солуна,
са 32.000 становника и густином
насељености од
27.252 становника по квадратном километру, „слика”
Неаполи као најгушће насељено место у Грчкој и тринаесто по густини
насељености на свету. Поменуте,
1994. године, општине Панчево и
Неаполи потписале су Повељу о братимљењу у интересу мира, благостања и напретка ових општина.
Сестре и браћо, добро дошли код
нас, да се пре свега упознамо.
Солидарни, од исте мајке –
Ставрополи (Грчка)
Северна солунска
општина, у којој
живи око 42.000
становника, била
је значајан индустријски центар, а
данас је претежно позната по разноврсним културним садржајима и неговању свих врста уметности, највише кроз
рад локалног културног центра. Председници скупштина општина Панчево
и Ставрополи потписали су 1994. године Повељу о братимљењу, као трајни документ и сведочанство становника Панчева и Ставрополија за слободу,
независност и демократију.
Међусобно преузете обавезе сарадње посебно се односе на област културе, солидарност и економску
област. Увек је добро време за то.
Браћо, научите нас хокеју –
Воскресенски округ (Русија)
Воскресенск је
град на западу Русије, на обали реке Москве, са око
78.000 становника. Представља
важан индустријски центар, познат
по производњи концентрованог ђубрива и грађевинског материјала. Такође, град је знан и као родно место
многих успешних играча хокеја на
леду.
Повеља о братимљењу општине
Панчево са округом Московске области Воскресенск потписана је 1996,
како би се подстакло даље јачање
узајамног пријатељства и зближавања двају народа и двеју држава.
Лепо хорско певање – Решица
(Румунија)
У овом индустријском центру
у западној Румунији живи око
86.000 становника. Познат је по
индустрији гвожђа, челика, аутомобила и текстила, као и по бројним постројењима за производњу електричних уређаја, хемикалија и машина.

Историја за будућност – Тарагона
(Шпанија)
Медитерански
град Тарагона налази се на југу Каталоније односно
на североистоку
Шпаније. То је
главни град шпанске провинције Тарагона и Каталоније, због чега има
специфичну политичку тежину. Према попису из 2009. године, имао је
155.323, а цела регија 675.921 становника. Римски назив града је Тарако, а рушевине из римског периода
припадају Светској баштини и заштитио их је UNESCO, што Тарагони даје
и историјску тежину. Писмо о намерама о међусобној сарадњи Панчево
и Тарагона су потписали 2009.
Тарагона и Панчево сарађивали су у
домену културне размене и привреде.
Требало би да градови географски „залепљени” за Барселону односно за Београд потраже заједничку будућност.
Заједно, мултикултурално –
Михаловце (Словачка)
Економски, административни и
културни центар
југоисточне регије Словачке јесте
Михаловце. Први
становници настањени су на обали
реке Лаборек пре више од седам хиљада година. Стратешка позиција
града заснива се на очувању класичних и традиционалних заната, развоју трговине, грађевинске индустрије,
керамике, инжењеринга, електронике и производње хране. Михаловце
има око 40.000 становника.
Градоначелници Панчева и Михаловца потписали су споразум о братимљењу 19. августа 2011, да би се
словачке словенске душе и панчевачка мултикултуралност, коју чини суживот 26 нација, сродиле. Навијамо
за наставак те реалне бајке.
Продубљивање, под хитно –
Ступино (Русија)
Од 23. априла
2012, када је споразум о братимљењу потписан
у Панчеву, Ступино и наш град нису развили односе. Ради се о граду
који се налази у склопу Московске
области, на реци Ока, има око 66.000
становника и удаљен је од Москве
100 километара. Основан је 1939. као
„затворени град”, а главно обележје
му је Белопесотски манастир, који
датира из 17. века. Током Хладног
рата у Ступину се налазила база противавионске одбране...
Време је да се продубе побратимски односи.
Године нису важне – Бела Слатина
(Бугарска)
У овом граду на
северозападу Бугарске живи приближно
12.500
становника. Смештен је на обали
реке Скит, притоке Дунава. На подручју Беле Слатине пронађени су предмети из касног неолита и бакарног доба.
Па, Старчевци су мало старији, а
Ивановчани мало млађи. Сарађујмо.
Када су године биле сметња?
С. Трајковић
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СВЕТЛО НА КРАЈУ ТУНЕЛА

ПРВА ПОЛОВИНА 2021. ГОДИНЕ У
ЗНАКУ ВАКЦИНИСАЊА ПРОТИВ КОРОНЕ
Тачно 293 дана откако је забележен први случај ковида
19 у Србији, 24. децембра почела је вакцинација против коронавируса, који је до сада у
свету однео више од 1,7 милиона живота.
У Институту „Торлак” у Београду председница Владе Србије Ана Брнабић и министарка за рад и социјална питања

лу Националног координационог тима за имунизацију.
Вакцинација у Србији биће
добровољна и бесплатна, а према пла ну, вак ци ну ће пр во
примити старији од 70 година у старачким домовима. После званичника и људи у старачким домовима, за 15 дана
на ред ће доћи здравствени
радници.

ВАК ЦИ НЕ С РА ЗНИХ СТРА НА
Председница Владе Ана Брнабић саопштила је да ће у
наредном периоду, врло брзо, стићи одређене количине руске вакцине „Спутњик”,
а највећи контингент вакцина стићи ће од кинеског
„Синофарма”.
– Почетком другог квартала очекујемо додатне количишке ситуације и количине вакцина на лагерима.
– С обзиром на то да ћемо
од почетка јануара добијати
нове количине, 19.500 на недељном нивоу, тад ћемо започети вакцинацију здравствених

Дарија Кисић Тепавчевић добиле су прве дозе вакцина.
– Да ли сте алергични на нешто? – питао је медицински
радник најпре премијерку, потом и министарку.
После негативних одговора
обе су потписале сагласност да
могу да приме вакцину.
Потом су добиле по једну од
4.875 доза „Фајзер–Бajонтек”
вакцине, колико је два дана раније стигло у Србију.
Пре примања вакцина против коронавируса представнице власти су рекле да желе личним примером да охрабре становништво и покажу да је вакцина безбедна.
– Једини спас у борби против ковида 19 јесте вакцинација да би се достигао колективни имунитет – изјавио је
Мирсад Ђерлек, који је на че-

не oксфордске вакцине („Астра
Зенека”) и надам се вакцине
„Модерна”, другог америчког
произвођача – рекла је она,
додајући да ће људи у Србији
имати на располагању све
вакцине, али ће оне све најпре проћи наше агенције и
институте. Тренутно је на контроли кинеска вакцина.
становништва које је било у додиру с вирусом и тако бисмо
дошли до колективног имунитета и решили се ове опаке и
смртоносне болести – казао је
Ђерлек, који је и државни секретар Министарства здравља,
док је министар здравља Златибор Лончар саопштио да би
масовна вакцинација могла почети у априлу следеће године.
У зависности од количине
набављених вакцина, Национални тим ће благовремено
обавештавати о томе људе по
регионима и местима, наводећи које су им циљне групе.
– То ћемо радити и неколико дана раније, да не би људи
долазили неорганизовано и да
се не зна чији је ред – навео је
Ђерлек, додајући да су циљне
групе таксативно наведене у
њиховом Акционом плану.
У првој фази ће надлежни
вак ци ни са ти на те ре ну, а

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

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

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

Распоред је, каже Ђерлек,
направљен по раније утврђеном плану, који ће бити „еластичан” и дозвољаваће измене
у зависности од епидемиоло-

Цена: 4.000 дин.

ПРИ ЈА ВЉИВАЊЕ ЗА ВАК ЦИ НЕ
ТЕ ЛЕ ФО НОМ И МЕЈ ЛОМ
Највероватније у првој недељи јануара у Србији ће бити
отворен контакт-центар за пријављивање грађана заинтересованих за вакцинацију, рекла је последњег викенда у
2020. председница Владе Србије Ана Брнабић и том приликом оценила да бисмо сви
могли да будемо пелцовани
против коронавируса у првој
половини 2021. године.
– Оно што ћемо урадити у
наредним данима јесте да
ћемо отворити контакт-центре да се људи телефоном
или имејлом пријаве да су

УЗМИ РАЧУН…

Панчевка освојила
аутомобил
Наша суграђанка Јелена В.
Филипов добитница је аутомобила марке „фијат 500Л”
у петом извлачењу наградне
игре „Узми рачун и победи
2020”, које је приређено у
суботу, 26. децембра. То је
други „фијат” који је ове године са исте адресе стигао у
Панчево. Први је почетком
ме се ца осво јио Пан че вац
Урош Мирковић.
Иначе, од 2017. године,
откад се организује наградна игра „Узми рачун и победи”, чак 25 наших суграђана добило је неку од награда. Ранијих година смо имали још два добитника аутомобила и једног добитника
стана у Београду, док су остали освојили мање робне награде, летовање и ваучере за
куповину.
Почетком 2021. организује се други круг наградне
игре.
Д. К.

заинтересовани, да бисмо
што раније имали познат
број људи који то желе. Јавиће се контакт-центрима,
оставиће своје податке и рећи нам да желе да се вакцинишу, да бисмо ми знали где
да дистрибуирамо вакцину,
за колико људи, колико доза нам треба – објаснила је
премијерка и нагласила да
ће се поштовати Закон о заштити података о личности и
да је ово део најнормалнијег
планирања како би се вакцинација завршила у максимално кратком року.

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ

„Петрохемија” и НИС
највећи извозници
За једанаест месеци ове године „ХИП Петрохемија” је извезла робе за 145,3 милиона евра
и нашла се на 14. месту листе
топ 15 извозника из Србије коју је објавило Министарство
финансија. НИС је на петом
месту, са извозом од 254,4 милиона евра.
Највећи извоз током 11 месеци остварила је ХБИС група
односно железара у Смедереву, с 395,3 милиона евра, следи пиротски „Тигар Тајерс”, с
332,2 милиона евра, па „Србија Зиђин Копер Бор”, с 330,6
милиона.
У топ 15 највећих извозника из Србије су и „Фијат аутомобили” из Крагујевца, „Грундфос” из Инђије, „Хенкел Србија”, „Јура корпорација” из
Раче, нишки „Филип Морис”,
„Роберт Бош” из Београда, прокупачки „Леони”, „Тетра Пак”
и „Горење”.
Р. П.

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

Заказивање радним данима 7–14
и суботом 7–12
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

рад ни ка у ко вид си сте му –
истакао је он.
Циљ је да се достигне „прокуженост становништва” – да
60 до 80 одсто људи дође у контакт с вирусом.
– Ми смо досад овим нормалним начином, разболевањем, постигли прокуженост више од 25 одсто, а планирамо
да 2021. вакцинишемо 3,5 милиона људи – рекао је он. – Тако би се дошло до 70–75 одсто

касније би могло доћи до прављења посебних места где људи могу доћи на лични захтев.
– Кад завршимо вакцинацију тих, под знацима навода, обавезних категорија, као што су
здравствени радници, војска,
полиција, просветари, у другој
половини 2021. сигурно ћемо
се определити и за друге начине и казати који су то пунктови
где се грађани могу јавити –
закључује Ђерлек.

ГРАД ПОМАЖЕ

ОСИГУРАЊЕ

Грађевински материјал
за избеглице

Ако путујете у
Велику Британију

Повереништво за избеглице
града Панчева обавештава
избегла лица да је 22. децембра расписан јавни позив за избор корисника помоћи у виду доделе грађевинског материјала.
Пријаве за јавни позив заинтересовани могу да преузму у просторијама Повереништва у Градској управи
Панчево, сваког радног дана
од 8 до 14 сати. Рок за конкурисање је 30. јануар 2021. године. Додатне информације
могу се добити путем телефона 308-818.
Д. К.

Удружење осигуравача Србије
препоручује возачима да приликом уласка у Велику Британију, од 1. јануара, имају зелени картон за моторно возило,
због могућих високих трошкова наплате граничног осигурања.
Од 1. ја ну а ра 2021, због
изласка Велике Британије и
Северне Ирске из Европске уније, на снагу ступају измењени
модели функционисања, који
се односе на прекогранични саобраћај у систему зелене карте. Иако не користи термин
„зелена карта”, влада Велике
Британије наводи да ће од 1.
јануара возачи моторних возила морати да поседују „валидни доказ о осигурању” који треба да садржи име осигуравајућег друштва, број таблице и период важења осигурања.
Пошто већина полиса није на
енглеском, препоручено је да
возачи за сваки случај имају важећу зелену карту.
Д. К.

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

Стихијски, пратећи интересе профитног капитала, уметност се препушта тржишној компетицији. У таквим условима уметници су или сатерани у креирање „уметности”
у интересу капитала, упитног квалитета, или пак уметност престаје да буде позив, јер се више од ње не може
обезбедити егзистенција. Уметност није ни роба, нити
сервис, већ позив који испуњава комплексну друштвену
функцију, која се очитава у омогућавању кохезије засноване на хуманистичким вредностима, и треба да буде
доступна свима попут здравства, становања и других
услова за оптималну егзистенцију појединца.
(Уметница Вахида Рамујкић, „Данас”, 22. децембар)
* * *
Земље Западног Балкана налазе се у чекаоници Европске уније безмало две деценије. Процесу придруживања
не види се крај, а државе чланице предузимају мало не
би ли га побољшале. Ипак, на основу истраживања Европског фонда за Балкан које је у октобру 2020. у шест земаља Западног Балкана спровео „Ипсос стратеџик маркетинг”, незадовољство грађана у вези с придруживањем
ЕУ усмерено је према домаћим актерима. Становници
Албаније, БиХ, Црне Горе, Косова, Северне Македоније
и Србије налазе се између чекића и наковња. Чекић
представља технократска природа процеса европских интеграција и неодлучност чланица ЕУ по питању проширења. Наковањ чини немогућност – или недостатак воље
– влада на Балкану да се понашају одговорно.
(Члан Саветодавне групе за јавну политику „Балкан у
Европи” Марко Кмезић, НИН, 24. децембар)
* * *
Кад се слобода освоји, хумор не нестаје. Напротив. Али
то је онда хумор слободног човека, не хумор фокусиран
искључиво на дневнополитичку димензију људског живота. Уосталом, историјски гледано, епохе које се обично, са дистанце, сматрају „златним добом хумора” истовремено су и епохе натпросечно великих слобода у друштву. Можда и грешим, али чисто сумњам да ће се хумору, који нас данас бомбардује из свих праваца, људи у
будућности враћати, као што се и данас враћају „Мућкама”, „Монтију Пајтону”, „Алану Форду” или „Топ листи
надреалиста”.
(Писац и новинар Мухарем Баздуљ, „Политика”, 27.
децембар)
* * *

* * *
Сада се омиљени јунаци, тетка из Аустралије, фудбалери и онај политичар који мами иде на живце, наизменично или истовремено, виде и чују са све тањих површина, од великих до сасвим малих светлећих плоча.
Док се запремина носача слике и звука убрзано смањује,
свет који окружује дете све се више своди на неутеловљено постојање. Кад ту реалност не може да „преведе”
на нешто што му је познато из стварног, тродимензионалног света у којем живи, детету остаје само да је прихвати такву каква је, не покушавајући да је разуме. На
корак-два од овог утиска вреба једна веома онеспокојавајућа мисао: технологија све мање подржава постављање питања; уместо тога, она подржава узимање света
здраво за готово. Импликације су несагледиве...
(Психолог Нада Кораћ, „Нови магазин”, 28. децембар)
* * *
Суштина нашег живота је у томе да немамо један пут
пред собом, него много кратких деоница, на свакој од
тих раскрсница стоје разни знакови који нам сугеришу
којим могућим новим путем да кренемо. Проблем је у
томе да је тих знакова много и да су многи од њих прављени, намерно, да нас заведу, најчешће комерцијално
и политички. Њих није брига за наше укупно путовање,
већ само за то да у том тренутку кренемо тим њиховим
путем јер је њима тако корисно. Сваки од њих је као мала наплатна рампа, заинтересована само за своју деоницу. Да би наше свеукупно путовање – нажалост не једним правим путем – било успешно и смислено, морамо
да знамо како да читамо многе од ових знакова који
убадају наше разне менталне окидаче да бисмо се ми
понашали према њиховим упутствима. Зато смо збуњени, индивидуално и цивилизацијски. То су знакови архетипских прича, лажних обећања, стимулације импулса, лоботомисане потрошње и вере у бајке, комерцијално и приватно. Ти знакови су често замке, живи песак
наше цивилизације.
(Писац и дигитални стратег Лазар Џамић, „Нова.рс”,
22. децембар)
* * *
Живот је сам по себи диван, божанствен, али и опасан.
Зато морамо бити мудри и храбри, ја на свој начин. Нисам кукавица, али желим да будем опрезан и солидаран
са ситуацијом. Желим да слушам стручњаке, поштујем
мере, али исто тако не смемо стати с нашом духовном
снагом, енергијом и морамо бити паметни и покушавати
наставити живот креативно, онолико колико можемо.
(Глу мац Ра де Шер бе џи ја, те ле ви зи ја „Но ва”, 28.
децембар)

Четвртак, 31. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

АКТИВНОСТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПРЕД КРАЈ ГОДИНЕ

ЗАВРШЕНО УРЕЂЕЊЕ ЊЕГОШЕВЕ,
ПОСТАВЉЕНЕ ТРОЈЕЗИЧНЕ ТАБЛЕ У ВОЈЛОВИЦИ
Гасна мрежа стигла до
објеката свих грађана
који су изразили жељу
за тим
Мало пошто је завршена реконструкција дела Трга краља
Пе тра I код згра де Град ске
управе, довршени су и радови
у Његошевој улици, која такође представља део пешачке зоне у најужем центру Панчева.
Улица која је пуних петнаест
година, почев од средине осамдесетих, била препуна кафића, па самим тим и младих,
сада изгледа освежено.
О томе шта је све још у подмлађеној Његошевој урађено
током реконструкције, на самом улазу у ту улицу прошле
недеље говорила је градска менаџерка Маја Витман.

Нова дечја игралишта
Она је најпре рекла да се радило на генералном поплочавању, али да је „важно и то што
смо обновили и доградили постојеће инсталације”.
– То се односи на водоводну,
фекалну и атмосферску канализацију. Такође, спровели смо
гасну мрежу до објеката свих
грађана који су изразили жељу
за тим, чиме смо створили могућност да се једног дана прикључе на гас – рекла је Маја
Витман.
Нова расвета изгледа лепо, а
за разлику од претходне, штедеће електричну енергију. Постављене су и нове клупе. Свеукупно, радови на реконструкцији око 500 метара пешачке
зоне коштали су 70 милиона
динара. На реду је наставак реконструкције Градског парка на
потезу од Улице војводе Живојина Мишића до Масарикове.
Према речима Маје Витман,
тендер ће бити расписан почетком 2021, а требало би да радови буду комплетно завршени до
јесени. У плану је постављање
још једног дечјег игралишта, и
то на почетку Масарикове улице, а постојеће напрам Народног музеја добиће потпуно нове
справе за разоноду малишана.

Одлични међунационални
односи
Током протекле недеље настављено је постављање тројезичних табли у насељу Војловица.
Уз то, простор у центру тог приградског насеља, у коме се налазе реформатска и евангеличка црква, 2018. године добио
је назив Парк реформације, а

комуникације. Већина становништва овде говори минимално два, а многи грађани и сва
три језика, па је природно да и
табле улица имамо на сва три
језика – казао је Кулик.

У службеној употреби и
језици мањина

Бела Халас, бискуп реформатске цркве, овим поводом је
рекао:
– Ово је једино место у Војводини, у овом парку, где су
словачка евангеличка црква и
реформатска црква једна поред друге. Цркве су биле истовремено освећене, а пошто су
обе протестантске, како словачка евангеличка, тако и наша реформатска, реформација нас уједињује и за нас је то
велика радост.
Свештеник у словачкој евангеличкој цркви у Војловици и
одборник у Скупштини града
Панчева др Бранислав Кулик
подвукао је да су табле с називима улица важне јер помажу
људима у оријентацији – и становницима и онима што пролазе кроз Војловицу.

Свечаном постављању тројезичне табле у парку у Војловици
присуствовала је и градска менаџерка Маја Витман. Она је
нагласила да „људи овде традиционално већ деценијама
имају добре људске и комшијске односе, живе у љубави и
Град је то једноставно желео да
подржи”. Подсетила је на то да
су на територији Панчева у службеној употреби српски језик и
ћириличко писмо, а да су на
основу законске регулативе и
измене Статута Града Панчева
у августу 2019. године, поред
српског, у насељеним местима
у службеној употреби и језици
и писма националних мањина.
– Ове измене се односе на
Иваново, где смо уз српски додали и мађарски и бугарски језик и њихово писмо. У Банатском Новом Селу додати су румунски језик и писмо, а у Јабуци и Качареву македонски
језик и писмо, док су на територији самог града у насељу
Војловица додати мађарски језик и писмо. Пошто овде традиционално, поред Срба и Мађара, живе и Словаци, а имамо
добре међусобне комшијске
одно се и са рад њу, ло кал на

– Када је мењан Статут Града Панчева, словачки је изгубио статус службеног језика,
али настојимо да га вратимо у
употребу и на овакве начине.
Словачки народ је у Војловици
од почетка. Ми смо основали
ово насеље, а српски, мађарски и словачки језик су се одувек овде користили као језици

самоуправа је издвојила средства да се поставе тројезичне
табле на сва три језика. Ову
праксу ћемо наставити и у поменутим насељеним местима
– најавила је Маја Витман.
А када ће бити замењене табле у неким градским улицама
које већ дуже време имају нове
називе, остаје да видимо.

Обновљене су и дограђене постојеће
инсталације: нова Његошева
сада је обележен тројезичном
таблом с тим натписом. У складу с већинским националним
саставом становника тог дела
града, на табли је натпис на
српском, мађарском и словачком језику.
Овај пројекат МЗ Војловица
подржали су Град Панчево, Савез војвођанских Мађара, Мађарски национални савет, Словачки национални савет, Културни савез војвођанских Мађара, као и свештеници реформатске и евангеличке цркве.
О броју тројезичних табли с
називима улица и тргова који
ће осванути у Војловици, Нандор Балог, председник Савета
МЗ Војловица, рекао је:
– Тројезичне табле су постављене на угловима улица, па
ће постојати између два и четири знака на сваком ћошку и
на свакој раскрсници, што значи да је то тачно 136 табли.
Мартон Немет, председник
месне организације СВМ-а и
одборник у Скупштини града
Панчева, казао је да је „ово од
велике важности за даљи развој
ионако добрих међунационалних односа у овој мултиетничкој заједници, с обзиром на велики број мешовитих бракова,
у којима се негују традиционалне вредности националних
мањина”. Захвалио је Граду
Пан че ву што је при сту пио
„историјском пројекту за Месну заједницу Војловица” и додао да „пошто је поново уведен мађарски као службени језик, створени су законски услови да се табле с називима улица испишу и на мађарском”.
Иначе, заједничка иницијатива двеју цркава за преименовање локалног парка у Парк реформације потекла је 2017, поводом обележавања петсто година реформације у Војловици.

РАД ИСТУРЕНОГ ОДЕЉЕЊА МШ „ЈОВАН БАНДУР”

И у Новом Селу се школују музичари
Град уложио око
три милиона динара
у текуће одржавање
школа
Михајло Јовић, директор Музичке школе „Јован Бандур”, и
Маринел Блаж, директор ОШ
„Жарко Зрењанин” из Банатског Новог Села, претходне недеље, у том месту, угостили су
Татјану Божић, чланицу Градског већа задужену за образовање. Повод посете био је обилазак ученика који похађају истурено одељење музичке школе у Новом Селу.
Татјана Божић је рекла да је
Град подржао предлог Музичке
школе да отвори истурено одељење у ОШ „Жарко Зрењанин”,
па од септембра постоји једно
такво са 25 ученика. Додала је:
– Велика ствар је то што деца не морају да путују у Панчево, па се надамо да ћемо и у

другим насељеним местима где
за то буде било интересовања у
наредном периоду помоћи да
се отворе нова одељења.
Маринел Блаж је подвукао
да је посебно важна чињеница
да је сада приличном броју ученика из Банатског Новог Села
музичка школа надомак куће.
– Ово помаже и ученицима и
родитељима и из околних места, јер смо ми на стратешки
доброј позицији. Близу су нам
и Качарево и Владимировац и
Долово, тако да је деци ближе и
лакше похађање наставе. Деца
су подељена у две групе, настава се јако добро одвија и у овој
садашњој ситуацији и одлично
је организована – рекао је Блаж.
Професор Михајло Јовић желео је да нагласи да му je изузетно драго „што смо успели
да у сарадњи с локалном самоуправом и Банатским Новим
Селом отворимо овде истурено одељење”, и додао:

– Јако много академских музичара је из Банатског Новог
Села и годинама нам из ових
крајева долазе ученици који су
били одлични у нашој школи.
Отварањем овог одељења ми
смо омогућили да деца из Банатског Новог Села, Владимировца, Банатског Карловца, Алибунара, Качарева, па и Долова,
које ће бити, када се уради пут,
на свега три-четири километра
удаљено, не морају да путују
чак до Панчева и да могу да
имају овде наставу. Засад су
отворена четири одсека – гитара, тамбура, виолина и хармоника, а за следећу годину планирамо и клавир и соло певање. Настава се изванредно одвија, деца су заинтересована,
професори су врло савесни, тако
да сам и ја изузетно задовољан.
Татјана Божић је казала да
је Град Панчево, упркос пандемији, одвојио одређена средства и да је око три милиона

динара уложено у текуће одржавање школа.
– Пре свега, базирали смо се
на ономе што су директори због
неопходности тражили да се
уради у школама, а односи се
на здравствено-хигијенске услове, пре свега на кречење, замену подова, столарије и олука,
санацију кровова... Конкретно,
у школи у Банатском Новом
Селу урађена је санација котларнице – закључила је чланица Градског већа.
Према њеним речима, поред
та три милиона, уложено је и
милион и триста хиљада за санацију котларница у четири
основне школе на територији
града Панчева.

Страну припремио

Синиша
Трајковић

5

ДРУШТВО

Четвртак, 31. децембар 2020.
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ПОСЛЕДИЦЕ ЈЕДНЕ ВЕСТИ

АПЕЛ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

БЕЗ ПОРЕЗА ЗА ГАСТАРБАЈТЕРЕ И У СРБИЈИ

Отпаду није место
поред гробља!

Није тачно да
гастарбајтери порез
на приходе морају да
плаћају и у Србији –
тврди Министарство
иностраних послова
Министарство финансија –
малициозне тврдње
збуњују грађане
Министарство спољних послова Србије демантовало је писање медија да
ће држављани Србије на привременом раду у иностранству бити дужни
да порез на приходе остварене код
иностраних послодаваца плаћају и у
Србији, а не само у земљи привременог боравка. У саопштењу које је недавно упућено јавности надлежно министарство оштро критикује медије
јер су неодговорним односом према
горенаведеној теми изазвали панику
међу нашим грађанима широм света.
„Сматрамо да катастрофично интонирани текстови, засновани на недовољно истраженим чињеницама, о
једној теми која се најдиректније тиче великог броја држављана Републике Србије у иностранству, безразложно стварају забринутост код дела наших држављана, што се може закључити и по повећаном броју њихових
упита упућених дипломатско-конзуларним представништвима Србије”,
стоји у саопштењу Министарства спољних послова. Поред тога, они апелују
на резиденте Србије који се привремено налазе у иностранству да се не
обазиру на нетачне сензационалистички интониране текстове на ову
тему, јер се, када је реч о процедурама опорезивања те категорије наших

држављана, ништа суштински неће
променити у односу на досадашњу
праксу.
Деманти је уследио и из Министарства финансија. Према речима министра Синише Малог, пореска политика према гастарбајтерима деценијама се није мењала, нити ће се мењати, тврди он. Оценио је као „малициозне” тврдње дела медија о обавезном
пла ћа њу по ре за свих др жа вља на

складу с домаћим прописима, као и
по основу уговора о избегавању двоструког опорезивања. Чак ни онда када Република Србија нема закључен
уговор о избегавању двоструког опорезивања с државом у којој је наш резидент остварио зараду.
С обзиром на то да је стопа пореза
на зараде у Србији 10 одсто, по правилу, право на порески кредит довољан је разлог да се у потпуности

пореског резидента државе у којој су
запослени, што резултира тиме да неће имати никакву пореску обавезу у
Србији за зараде које су остварили по
основу рада у иностранству.
Закон каже да држављани Србије
запослени у иностранству нису наши
осигураници и не морају да издвајају
средства за обавезно социјално осигурање по основу зараде коју остварују код тог страног послодавца.

Могућност пре свега

Србије који раде код страних послодаваца у иностранству, те указао да
то збуњује грађане и истакао да нема
потребе да одјављују пребивалиште у
Србији.

Слово закона
Према важећим прописима, резиденти Србије чије зараде исплаћују страни послодавци у иностранству (тзв.
гастарбајтери) не могу бити двоструко опорезовани и то се регулише у

отклони обавеза плаћања овог пореза
лицима која зарађују преко границе.
Под пореским кредитом, за разлику
од класичног појма кредита, подразумевају се одређена пореска умањења
дефинисана законом. С друге стране,
уговори о избегавању двоструког опорезивања предвиђају правила која спречавају могућност да грађани Србије
имају истовремено резидентство Србије и државе у којој су запослени. То
значи да они аутоматски добијају статус

Да подсетимо, почетком децембра
српски медији су објавили информацију да, према важећем Закону о порезу на доходак грађана, Србија може захтевати порез и доприносе за
пензијско и здравствено осигурање и
од држављана који раде и живе у иностранству. Према члану 7. поменутог
закона, „обвезник пореза на доходак
грађана је резидент Републике Србије, за доходак остварен овде или у некој другој држави”.
Дакле, медији су јасно нагласили
да постоји могућност, а МОГУЋНОСТИ је прегршт и на држави је да одлучи да ли ће баш све искористити.
Тако би се могло сумирати разјашњење да ли су, поред фриленсера, и гастарбајтери дужни да плаћају порез у
домовини. Оно што је факат јесте да
су државни порезници решили недавно и помало ненадано да уберу
приходе од наших грађана који преко интернета зарађују од клијената у
иностранству, а фриленсери, стриктно тумачећи закон, поручили су држави, а пренели медији, да су исте
намете дужни да плате и гастарбајтери, они који имају пребивалиште или
стан и породицу у Србији.
Све у свему, ствар је јасна, у рату
државе и фриленсера, након прве рунде, по носу су добили новинари.

СУДБИНА ПАНЧЕВАЧКОГ ХЕМИЈСКОГ ГИГАНТА У СТЕЧАЈУ

„Азотара” понуђена на продају
Почетна цена
5,8 милијарди динара
Јавна лицитација
заказана за 25. јануар
„ХИП Азотара” у стечају понуђена је
на продају јавним надметањем по
почетној цени од 5,8 милијарди динара – објавила је Агенција за лиценцирање стечајних управника. Панчевачка фабрика за производњу ђубрива као државна компанија у стечај је отишла септембра 2018. године, када је више од хиљаду запослених узело државне отпремнине. Вреди истаћи да је „Азотара” преживела

неуспешну приватизацију када је ту
компанију купио конзорцијум српског „Универзал холдинга” и литванских „Арвија” и „Санитаса”. Јавно
лицитирање за комплекс постројења
и објеката „Азотаре”, која је била највећи произвођач азотних ђубрива у
Србији и произвођач азотних једињења, заказано је за 25. јануар. Ово
је прва продаја „Азотаре” из стечаја,
а депозит за учешће износи 2,3 милијарде динара.
У пакету се продају фабрике амонијака, азота, као и ђубрива АН, КАН,
NPK и Карбамид, Енергетика, управа, лабораторија, а ту су и опрема,
механизација, потраживања и залихе
материјала, али не и простор садашње

фирме „Специјална лука Панчево”.
Наиме, лучко подручје на 128 хектара, настало издвајањем луке „ХИП
Азотара” Панчево, које је некада било у склопу панчевачког хемијског
ги ган та, а са да је у вла сни штву
Републике Србије, није предмет ове
лицитације.
Иначе, „Азотара” је била многим
инвеститорима веома интересантна
само због овог лучког продручја које
је изграђено шездесетих година прошлог века као технолошко-економска целина и споредна делатност некадашњег панчевачког хемијског гиганта. Чини га лука дужине 450 и шири не 200 ме та ра, ко ја по ве зу је и
укршта разне видове транспорта за

потребе фабрике – истовар, претовар
и утовар робе достижу, према подацима предузећа, 76.000 тона годишње,
а уз пловни део пристаништа налазе
се и два кеја са четири утоварно-истоварна терминала, са око 20.000 отвореног и око 2.000 квадратних метара
затвореног складишног простора.
Влада Републике Србије је 2019.
луку у „Азотари” прогласила јавном
својином, чија је вредност тада била
процењена на 2,5 милијарди динара,
и основала предузеће „Специјална лука”, које управља њом. Лука је на Дунаву, а у власништву је ЈП-а „Србијагаса”, који је до „Специјалне луке”
стигао наплаћујући дуг за испоручени природни гас „ХИП Азотари”.

НОВА ТЕХНОЛОШКА ИНОВАЦИЈА У НИС-у

Плаћајте кју-ар кодом
Сарадња нафтног гиганта
и Поштанске штедионице
омогућила је инстант
плаћање на продајном
месту
На свим НИС-овим бензинским станицама у Србији, од прошле недеље,
услуге се могу платити коришћењем
методе „ИПС покажи”, тачније помоћу мобилног телефона са апликацијом у коју је интегрисан кју-ар код
Народне банке Србије. Иновативни
начин плаћања први пут је доступан
на бензинским станицама и представља безбедно, брзо и једноставно решење које искључује коришћење платних картица или готовог новца.
Када купац жели да плати гориво
или другу робу на каси бензинске станице, потребно је да активира апликацију „М-банкинг” на свом телефону, кликне на опцију „ИПС покажи”,
унесе свој ПИН код, отисак прста,
или скенира лице како би банка извршила аутентификацију. Продавац
затим скенира код с телефона, а за
неколико секунди купац и продавац
добијају информацију да је трансакција успешна и процес је штампањем
фискалног рачуна завршен.

Применом савремене технологије
на бензинским станицама „НИС Петрола” и „Гаспрома” мобилни телефон постаје новчаник, а корисници
добијају могућност да на практичан
и сигуран начин изврше плаћање и
искористе предности технолошког
развоја савременог света. Драгана
Станић, вицегувернер Народне банке Србије, тим поводом је изјавила
да су промене и увођење савремених
сервиса континуирани процес за Народну банку Србије. Како је рекла,
на путу иновација веома су значајни
подршка компанија које препознају
значај савремених сервиса и користи
које ти производи доносе. Захвалила
је НИС-у и Поштанској штедионици
што су увели овај најсавременији вид
плаћања на продајним местима, чиме су се сврстали у групу трговаца
који заједно с Народном банком Србије праве велике кораке ка заједничком циљу – модерна, једноставна, сигурна и јефтина платна услуга
за све, у сваком тренутку и у свакој
прилици.
Антон Черепанов, заменик генералног директора НИС-а и директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство,
рекао је да је НИС, као лидер на

домаћем тржишту нафтних деривата, усмерен на сталну модернизацију и увођење иновација у свим сегментима пословања.
– Данас чинимо још један корак
напред ка стварању јачег, иновативнијег и стабилнијег НИС-а. Први у
енергетском сектору уводимо услугу
инстант плаћања, која нашим потрошачима омогућава да безбедно, брзо, сигурно и једноставно изврше
пла ћа ње на на шим бен зин ским

станицама, користећи само свој мобилни телефон. Задовољство потрошача за компанију НИС је главни
приоритет и зато смо у континуитету посвећени сталном унапређењу
квалитета наших услуга и производа
– истакао је Черепанов.
У НИС-у истичу да су посебно поносни на то што су реализовали још
један пројекат у сарадњи с домаћим
партнерима, Народном банком Србије и Поштанском штедионицом.

Радници „Хигијене” морали су поново да уклоне дивљу депонију у
насељу Војловица. Без обзира на
то што је ово јавно комунално предузеће пре само месец дана очистило сметлиште у близини локалног
гробља, немарни грађани су опет
довукли велику количину различитог отпада. Радници „Хигијене”
чистили су три дана дивљу депонију која се поново створила поред војловачког гробља и том приликом је 16 камиона смећа одвезено на нову депонију. Са ове локације је неколико пута уклоњена
дивља депонија, али се смеће и даље ту баца.
Надлежни у овом панчевачком
комуналном предузећу апелују на
све грађане да воде рачуна и да не
бацају ђубре тамо где му није место. Како кажу, било је неколико
великих акција ради уклањања дивљих депонија с више локација у
Панчеву током ове године. Термини за одношење смећа су познати,
а ово предузеће још једном позива
грађане да буду дисциплиновани
и да смеће одлажу на прописан
начин.

СМЕНЕ У ОДБОРУ
ДИРЕКТОРА НИС-а

Српски чланови
на леду
Промене и ефикасан рад надзорних одбора предузећа у сектору рударства и енергетике треба да допринесу бољим резултатима у њиховом пословању – истичу у Министарству рударства и енергетике. Поводом информације која се
појавила у јавности да је то министарство упутило предлог за смену
свих српских чланова у Одбору директора НИС-а, они кажу да ефикасан рад надзорних тела није питање само НИС-а, већ и свих других предузећа у сектору рударства
и енергетике у којима, такође, треба да буде промена: ЕПС-а, „Србијагаса”, „Транснафте”.
У Министарству истичу да је
НИС стратешки важно предузеће
за Србију и предузеће које у области енергетике има велики значај
и за регион. Основни циљ је да
НИС успешно послује, много боље
него до сада, сарадња српске и руске стране је неупитна, а надлежно минстарство верује да кроз
рад Одбора директора ти резултати могу да буду још бољи.

СТИЖЕ ПОДРШКА
НЕГОВАТЕЉИЦАМА

Електрични бицикл
на поклон
Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) поклања 58
електричних бицикала намењених
неговатељицама у 16 градова и општина у Србији које помажу старима у кући. Реч је о делу пројекта
немачко-српске развојне сарадње
„Услуге социјалне заштите за осетљиве групе”, а он обухвата и кациге и ланце за везивање како би
се спречила крађа паркираног бицикла.
Електричне двоточкаше покрећу пуњиве батерије, а могу се возити на електропогон и без њега.
Тих 58 бицикала – 26 брдских и 32
намењена равничарском терену –
биће уручено пре краја ове године,
најављено је у саопштењу ове организације. Бицикли су произведени у Србији, чиме се подржава
развој домаће „зелене економије”.
Пре ма ре чи ма пред став ни ка
ГИЗ-а, они су веома срећни што
ће донација подржати запослене у
социјалној заштити и тиме олакшати долазак до корисника, и имати позитиван ефекат на заштиту
животне средине.

Страну припремиo
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ЗДРАВЉЕ
Х РА НА ЗА ДУШ У

Најбоље време и
место за нови почетак

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, ово доба године
инспирише многе од нас на
размишљање о доношењу важне одлуке у вези с неким
новим почетком, који би уједно представљао и крај нечега
што нас годинама жуља, прави неодлучним, несигурним
и недовољно вредним у сопственим очима.
Сваком новом почетку дода је мо лич но ис ку ство на
основу којег планирамо следећи корак и најчешће изведемо закључак да није најбоље време, нисмо довољно мотивисани, да је ризик превелики, да нас неће разумети и подржати... И
тако изнова губимо полет празничног времена, одлагање побеђује и са олакшањем потискујемо
жељу за почетком про ме не
бар до следеће
године. Наравно, уз свечано
обећање себи да
је ово по след ње
одлагање.
Враћање и закључавање у лични простор доводи до краткотрајног осећаја сигурности,
јер се понашамо у складу са
уверењима којима правимо
смернице за пут истим стазама, уз исте људе, са истим незадовољствима. Понављају нам
се слични догађаји, који као
да неком магијом долазе у
наш живот с намером да га
загорчају, да изазову стрепњу
и несигурност и да нас увере
да нам судбина није наклоњена и да не заслужујемо боље. Ако вам се упорно понавља ју та кве си ту а ци је и

постајете болно свесни њиховог деловања на ваш живот –
то је најбоље што је могло да
вам се деси. Најјачи покретач промене је освестити сопствено мирење са судбином и
непредузимање ничега у вези
с променом начина на који
прихватамо себе и свој живот.
Ту где смо се зауставили,
запетљани у мрежи свакодневице, најбоље је место за почетак, а најбоље време је сада. Вера у себе је најбољи покретач. Свако је стигао до тренутне животне позиције вођен искључиво својим мислима о успеху, срећи, љубави,
новцу... Нисте задовољни? Мењајте мисли које вас воде кроз
живот са упорношћу која вас
је довела до жеље за новим
почетком. Правите нове афирмације које вам помажу да
заволите себе, друге и живот.
Понављајте док не поверујете, док не дође тренутак који
представља почетак краја досадашњег живота. Понављајте док не постанете бољи, не
од других, него од себе какви
сте били јуче. Није лако, али
је могуће! Све у шта смо се
изградили и што представља
најјача уверења, настало је упорним понављањем ми сли.
Нови почетак
постаће и крај
за већину која је
била наш одраз
до сада. Њихов
одлазак је неминовност којом се
пра ви ме сто за
не ке но ве ко ји
разумеју и почетак
и пут ко јим смо
кренули.
Успех је резултат
упорности с којом градимо жељени почетак и истрајности упркос великим изазовима, имање петље за преузимање одговорности за себе и
свој живот, а не тражење кривца у околностима и другим
људима. Немамо шта да изгубимо, осим уверења која нам
не користе и несигурности.
Универзална мудрост наглашава да ми нисмо оно што
мислимо да јесмо, већ јесмо
оно што мислимо. Започети
промену или не – одлука је,
као и увек, на вама.

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Новогодишњи
безалкохолни
коктели
Уколико избегавате алкохол, а желели бисте да
у новогодишњој ноћи попијете нешто посебно и
неуобичајено, а здраво,
ево рецепата за неколико маштовитих безалкохолних коктела.
Kоктел од малина. За
четири особе је потребно: пола шоље замрзнутих малина, две шоље сока од малина и брусница, две шоље газиране воде (сода-воде), две кашике сока од лимете и још четири кришке лимете
за украшавање. Помешајте сокове и газирану воду. Сипајте у четири чаше напуњене коцкицама леда. Украсите замрзнутим малинама и кришкама лимете.
Kоктел с грејпфрутом и наром. За шест особа је потребно: две
шоље сока од грејпфрута или поморанџе (ако желите да вам коктел буде слађи, користите сок од поморанџе), две шоље сока од
нара, две шоље коцкица леда, шест кришки поморанџе за украшавање. У блендеру умутите сокове и коцкице леда, тако да добијете светлоружичасти, пенасти напитак. Сервирајте украшено
кришком поморанџе.
Воћни пунч. За 10 особа је потребно: четири шоље газиране
минералне воде, три шоље коцкица леда, две шоље сока од ананаса, две шоље сока од поморанџе, две шоље сока од брусница
или малина, једна исецкана лимета и једна исецкана поморанџа.
Помешајте све састојке, сипајте у бокал и одмах послужите.

Четвртак, 31. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ ЂУРИЋ, ПСИХОЛОГ И ПОРОДИЧНИ ПСИХОТЕРАПЕУТ

ШТА КАД ЈЕДИНИЦЕ И ДВОЈКЕ ПОВЕДУ
КОЛО КРОЗ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ
Зимски распуст је у току, књижице су подељене, а деца, родитељи и просветни радници
једва су дочекали прилику за
кратак предах. Читава година
иза нас никоме ко има посла
са школом није лако пала, јер
је пандемија коронавируса донела изазове с којима се образовни систем широм планете
још никада у историји није
сусрео.
Но у краткотрајном одмору
неће уживати сви подједнако.
Иако су се околности знатно
промениле, у школи су неке
ствари остале потпуно исте:
једна од њих су ученици којима књига није најбољи друг и
који су и ово полугође завршили с хрпом лоших оцена у
дневнику.
Међу ђацима у чије се књижице ових дана нису сместиле
новчанице, као награда ближњих за успех, највише је тинејџера: старијих основаца и
средњошколаца. Њима и њиховим родитељима ови дани
неће донети преко потребно
опуштање, већ много брига и
тешких питања на која треба
пронаћи одговоре пре него што
друго полугодиште почне. Управо на нека од тих питања овом
приликом одговара Јадранка
Грујичић Ђурић, психолог и
породични психотерапеут из
панчевачког удружења „Психогенеза”.
ПАНЧЕВАЦ: Зашто је попуштање у школи један од значајних „симптома” пубертета
код поједине деце?
ЈАДРАНКА ГРУЈИЧИЋ ЂУРИЋ: У тинејџерском периоду
деца пролазе кроз многе промене које су подједнако стресне како за њих саме, тако и за
њихове родитеље. Тело тинејџера добија другачију форму,
деца постају свеснија физичког изгледа; начин комуникације и емоционалне реакције
постају бурнији, те се дете, најблаже речено, осећа као странац у сопственој кожи. Интересовања полако мењају фокус

Називање детета
„глупаном”,
„лењивцем” и
сличним погрдним
именима неће га
мотивисати да
постигне бољи успех,
већ ће урушити
његово самопоуздање
и учинити да се осећа
мање вредним.
и све су више усмерена на задовољење потреба за припадношћу и прихваћеношћу од
стране вршњака. Почетак ових
промена дешава се током завршетка основног образовања
и наставља с преласком у средњу школу, што ситуацију чини

још комплекснијом. Врло често се баш у овом периоду дешава да дете изгуби интерес за
школске активности, попусти
у учењу или почне да изостаје
са часова. Лош успех и слабе
оцене у већини случајева представљају аларм за родитеље да
нешто није како треба. На њима је тада задатак да пронађу
узрок и помогну детету да се
избори с кризом, јер нико нема тако моћан утицај на дете
као родитељ.
l Који разлози најчешће доводе до попуштања у школи?
– Низ је разлога који могу
утицати на лоше постигнуће
детета, а оно што би најпре

Јадранка Грујичић Ђурић
требало узети у обзир јесте питање да ли је пад уследио нагло или је био постепен. Уколико се пад постигнућа дешава нагло, постоји могућност да
су оцене само симптом породичног проблема, помоћу којег дете покушава да скрене пажњу на себе. Поред овога, треба усмерити пажњу на расположење детета, на могућност
првих емотивних односа или
на утицај новог друштва, који
врло често може бити штетан.
Уколико овај проблем не може да се реши у кругу породице, помоћ може пружити психолог или психотерапеут. С друге стране, уколико лош успех
долази постепено, врло је велика могућност да дете има
проблем с прилагођавањем на
нов начин учења, обимније градиво или ново окружење, те детету у овоме треба помоћи. У
овом случају биће кориснија
подршка наставника, професора или школског педагога, који ће тимски помоћи детету да

савлада нове методе учења и
да се уклопи у ново окружење.
l Како реаговати кад дете
неће да учи јер, на основу примера око себе, закључује да му
диплома можда неће помоћи
да се запосли?
– Врло често лоше постигнуће може бити управо последица дететове незаинтересованости за школовање. Тинејџер види да се и с дипломом факултета данас тешко проналази посао, па му мотивација постаје
све нижа. Ако желите да мотивишете дете да учи и ради, будите укључени у процес његовог образовања, упутите га у
школске секције, едукативне
кампове, разговарајте о његовим интересовањима. Трудите
се да нађете добар узор на који
би дете могло да се угледа, а ту
крените од себе: читајте, усавршавајте се и надограђујте своје
знање, јер деца уче по моделу и
највише усвајају од родитеља.
l На који начин разговарати
с дететом како би се пронашао
узрок проблема у школи: шта
рећи, а шта никако не?
– Родитељи морају бити свесни да оцена не дефинише дете. Каква год да је, она не умањује његову вредност. Такође,
морају имати на уму и то да је
дете битније од школе, да школа постоји због деце, а не обрнуто. Када оцене постану брига, потребно је реаговати пружајући подршку, без притиска
и прогона. Иако је свако дете
засебна личност, с различитим
способностима и преференцијама, на притисак свако реагује исто – негодовањем и отпором, посебно у доба пубертета
и ране адолесценције. Када родитељ примети проблем с лошим оценама, истог тренутка
мора разговарати с дететом,
питати га како се осећа поводом тога, да ли га то брине и у

Градите с децом
позитиван и
сарађујући однос,
који се заснива на
јасним правилима
понашања и пружању
сугестија и избора.
коликој мери, како оно види
проблем, шта мисли због чега
се то дешава и слично. Родитељи се морају наоружати стрпљењем, а комуникација не
треба да личи на осуду и омаловажавање због којег би се дете осетило лоше. Називање детета „глупаном”, „лењивцем” и
сличним погрдним именима
неће га мотивисати да постигне бољи успех, већ ће урушити
његово самопоуздање и учинити да се осећа мање вредним
или да усвоји ове „епитете” и
научи да се понаша у складу
с њима, као да су истинити,
иако то није случај.

l Поред лоших ђака, огроман притисак трпе и деца родитеља перфекциониста – оних
који не признају оцену мању
од петице. Колико они греше
форсирајући децу на тај начин?
– Желећи најбоље за своју
децу, родитељи понекад врше
огроман притисак на њих, очекујући да она буду доследна и
да имају одличне оцене. Такви
ђаци верују да се од њих тражи
да буду савршени. Овај осећај
представља терет за дете, које
почиње да страхује да ће бити
невољено и неприхваћено уколи ко бу де из не ве ри ло оче кивања родитеља. Овде се најчешће ради о недостацима и
несигурностима самих родитеља, који покушавају да кроз

Уколико се пад
постигнућа дешава
нагло, постоји
могућност да су оцене
само симптом
породичног проблема,
помоћу којег дете
покушава да скрене
пажњу на себе.
дете реализују неке своје незадовољене потребе. Уместо тежње за савршенством, корисније је детету послати поруку
да је сасвим у реду да нема
увек све петице и да су упорност и труд оно што је далеко
важније од оцене.
l Шта се показало као бољи
метод дисциплиновања деце:
кажњавање или награђивање?
– Савремени трендови све
чешће апелују на позитивно
дисциплиновање. Оно се односи на родитељске поступке
који подстичу дете на пожељно понашање. Родитељи граде
с децом позитиван и сарађујући однос, који се заснива на
јасним правилима понашања,
пружању сугестија и избора,
уместо наредби којима ће контролисати дете. У оваквој атмосфери родитељи делују превентивно, односно не чекају
неприхватљиво понашање како би казнили дете. Овај метод је свакако најделотворнији, с највише позитивних ефеката на развој детета. С друге
стране, кажњавање даје тренутне ефекте и веома често родитељи прибегавају овом начину дисциплиновања. Не може
се рећи да је сваки вид казне
лош и треба имати на уму да
постоје различити начини кажњавања, а самим тим и избор. Фи зич ко и ве р бал но
кажњавање доводи до веома
лоших последица по дете: урушава његово самопоуздање, поспешује агресивност и бес, ствара лош однос између родитеља и деце, а касније и између
саме те деце и њихових будућих партнера и потомства. Међутим, постоје и начини кажњавања који дају позитиван
ефекат на понашање детета и,
уколико већ родитељи прибегавају овом виду дисциплиновања, савет је да одаберу технику „тајм-аут” или ускраћивање позитивног поткрепљења. Она подразумева укидање
повластица или погодности или
њихово одлагање током одређеног периода.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

МИ ПИ Т АМО З А ВАС

Како да посадите и негујете
новогодишњу јелку с бусеном
За све наше суграђане који не воле вештачке јелке или се противе
сечи оних природних, најбоље решење је свакако куповина јелке с
бусеном. И ове године, 18. децембра, ЈКП „Зеленило” покренуло је
тра ди ци о нал ну ак ци ју „Спа си мо
јелку с бусеном”, а наши суграђани
имају прилику да испред цвећаре
тог предузећа на Зеленој пијаци
купе такву јелку све до четвртка,
31. децембра.

Веома је важно да
одговорно следите
упутства о томе како са
својом јелком треба да
поступите да би она
преживела празнике
и спремно дочекала
тренутак да се врати
у природу.
Како наводе у овом предузећу, јелку можете купити у саксији или без
ње, а цена дрвета зависи од његове
висине. Најјефтиније су најмање јелке, до метар и по, и оне се продају
по цени од 1.300 динара. За јелке
висине од метар и по до два треба
издвојити 1.800 динара, док су најскупље оне најраскошније и највише јеле – преко два метра. Оне стају
2.500 динара. Ако купујете и саксију, то ће вас коштати још 800 динара. Продајно место „Зеленила” на
Зеленој пијаци отворено је радним
данима од 8 до 15 сати.
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Уколико вас од идеје да купите јелку с бусеном одбија то што немате
где да је посадите после празника, у
„Зеленилу” имају решење: јелку им
можете вратити почев од 18. јануара.
Можете је однети на Зелену пијацу
или у расадник „Зеленила” на Баваништанском путу, а затим ће је екипе тог предузећа посадити на некој
од јавних зелених површина у граду.
Тиме ћете не само спасти неку јелку
од сечења, већ ћете и допринети озелењавању свог града! Када будете враћали јелку, информишите се о терминима и процедури путем телефона 377-904, 377-906 и 377-908.
Веома је важно и да добро прочитате и следите упутства о томе како
са својом јелком треба да поступите
да би она преживела празнике и
спремно дочекала тренутак да се врати у природу. Потребно је да јелку
чувате даље од извора топлоте, попут радијатора или пећи, и да проветравате просторију у којој се она налази. Немојте да јој сечете врх и заливајте је два-три пута недељно. Било би добро и да је орошавате, али
то, наравно, ни у ком случају немојте радити ако је украшена електричним сијалицама. Немојте сијалице
држати укључене током целе ноћи и
дана, јер топлота неће пријати биљци. Идеално би било да јелку држите
на тераси или испред улазних врата,
јер ће тако остати неоштећена.
Ако желите да сами посадите јелку, изнесите је напоље. Већ у марту,
с првим топлијим данима, садницу
можете усадити у припремљену јаму, у коју треба да додате по једну
лопату стајског ђубрива и растресите земље и једну до две лопате песка. Након садње, током прве године, обавезно заливајте јелку.

У О ЧИ Т Е ПРО БЛ Е М

Пасја времена

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

КАКО ЋЕ ВИТАЛНЕ ГРАДСКЕ
СЛУЖБЕ РАДИТИ ТОКОМ ПРАЗНИКА
Дежурна амбуланта
„Горњи град”, а за децу
Предшколски диспанзер

Ковид амбуланта „Центар” у Змај
Јовиној радиће, као и до сада, нон-стоп. Ковид амбуланта „Доњи град”
на Содари радиће од 8 до 20 сати.

Другачији режим и у
прехрамбеним радњама,
„Зеленилу”, „Панчевцу”...

Градска управа

Током предстојећих новогодишњих и
божићних празника амбуланте, продавнице и друге службе важне за свакодневно функционисање грађана радиће по измењеном режиму.
Доносимо радно време оних највиталнијих и најзначајних служби.

Амбуланте
У петак 1. јануара, у суботу 2. јануара
и у недељу 3. јануара 2021. године,
као и за Божић, у четвртак 7. јануара,
службе Дома здравља Панчево имаће
измењено радно време.
Дежурна ће бити Здравствена амбуланта „Горњи град” и ту ће пацијенти у наведеним празничним данима моћи да потраже лекарску помоћ
од 7 до 19 сати. Службе лабораторијске и радиолошке дијагностике дежураће од 00 до 24 сата, а примаће се
само хитни случајеви. Служба поливалентне патронаже биће дежурна од
7 до 12 сати. Служба кућног лечења
радиће скраћено – од 7 сати до поднева. Уколико треба да одведете дете педијатру, упутите се у Одељење за
здравствену заштиту деце (Предшколски диспанзер) од 7 до 19 сати.
Амбуланте у насељеним местима,
осим амбуланти у Иванову, Брестовцу и Глогоњу, радиће за празнике од
7 до 12 сати. Служба стоматолошке
здравствене заштите дежураће од 8
до 18 сати.

Хитна помоћ и ковид амбуланте
Радно време Службе хитне медицинске помоћи биће уобичајено – од 00
до 24 сата.

У Градској управи су нам потврдили
да за празнике, 1, 2. и 7. јануара идуће
године, Градски услужни центар неће
радити, док ће матичари дежурати.
Током осталих дана радиће се нормално.

ЈКП „Зеленило”
Дру га чи ји ре жим
рада током празника имаће и службе
ЈКП-а „Зеленило”.
Рад не јед ни це
„Градско зеленило”
и „Радна заједница”
радиће сваког дана
од 7 до 15 са ти,
осим 1. и 7. јануара. Радна јединица
„Пијаце” (Зелена пијаца и пијаца „Аеродром”) радиће сваког дана од 6 до
18 сати, а нерадни дани ће такође бити 1. и 7. јануар. У „Кафе-галерију” у
Народној башти моћи ћете да свратите сваког дана, изузев 1, 2. и 7. јануара, од 10 до 20 сати.
Трговина Радне јединице „Гробља”
у Ружиној улици 7 радиће нон-стоп.
У „Зеленилу” потврђују и да ће се сахране обављати сваког дана, осим на
Божић, 7. јануара.

Продавнице
Све продавнице „Макси” у Панчеву,
као и оне у Омољици и Качареву, у
четвртак 31. децембра и у среду 6. јануара радиће скраћено – до 18 сати.
Нерадни дани су 1. и 7. јануар, а свих
осталих дана радиће се по уобичајеном радном времену.
„Темпо” неће радити 1, 2. и 7. јануара. Већина продавница „Идеа”, „Рода” и „Меркатор” 31. децембра и 6.
јануара радиће скраћено до 18 сати.
Нерадни дани за све продавнице биће 1. и 7. јануар, док ће од 2. до 6. јануара и од 8. јануара па
надаље важити редовно
радно време у складу са
одлуком Владе Републике Србије. Купцима је на
располагању и „Идеа” онлајн продавница, с доставом у року од 60 минута
преко апликације „Глово”.

„Панчевац”
Наредни број „Панчевца” биће у продаји од 15. јануара, а огласи и читуље
за тај број могу се предати на благајни нашег предузећа у Улици Вука Караџића 1.
Радно време благајне за празнике
биће следеће: 31. децембрa до 13 сати; 4. јануарa до 18 сати; 5. јануарa до
18 сати и 6. јануарa до 15 сати. У недељи након Божића благајна се враћа
у уобичајени режим рада.

НЕ МА ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ ДО ЧЕ КА
Kризни штаб за борбу против коронавируса одлучио је у понедељак,
28. децембра, да угоститељски
објекти не могу да организују дочеке нове године и да ће њихово
радно време у четвртак и петак,
31. децембра и 1. јануара, бити до
18 сати. Прехрамбене продавнице

и тржни центри 31. децембра и 1.
јануара могу да раде до 20 сати.
Од првог дана нове године надаље
угоститељски објекти моћи ће и
даље да раде до 20 сати.
Све остале актуелне мере остају
на снази до понедељка 11. јануара, одлучио је Кризни штаб.

НАША АНКЕТА
ТРЕБА ЛИ ЗАБРАНИТИ ДОЧЕКЕ НОВЕ ГОДИНЕ?

Нека свако поступи по својој савести

Пси луталице поново постају наш
горући проблем. Грађани већ дуже
време упозоравају на чопоре који се
могу сусрести на неколико локација
у граду.
Има их и у самом центру: углавном се крећу дуж Корзоа и Његошеве улице. Ако нема чопора, срешћете обавезно појединачне примерке
– два или три су у Његошевој нонстоп. Углавном су мирољубиви, али
један од њих неретко претећи лаје и
јури за пролазницима.
Велики број притужби грађана односи се на још један велики чопор
који се већ месецима креће око аутобуског стајалишта код хотела „Тамиш” приређујући путницима из
Београда не баш пријатан дочек.

Поред тога што Панчевци брину за
сопствену безбедност, они упозоравају и на лоше услове у којима ове
животиње живе, с правом се питајући шта ће с њима бити када зима
још јаче стегне и температуре падну
испод нуле.
Потенцијално решење би било –
обратити се надлежнима. Ради хватања паса луталица можете позвати
или директно службу „Зоохигијена”
путем телефона 013/352-148 или
Ко му нал ну ми ли ци ју на бро је ве
013/347-555 или 065/866-25-37. Уколико ове службе не уклоне псе, односно ако их не одвезу у прихватилиште, можете се жалити начелнику Градске управе и кабинету градоначелника.

П ЛА Н И РАНИ РАД О ВИ И И С КЉУЧЕЊ А

Ових дана без искључења
„Електровојводина” засад није најавила искључења због радова на
електричној мрежи. То значи да
би снабдевање струјом у празничним данима који су пред нама

Страну
припремила
Драгана

Кожан

требало да буде редовно како у
самом граду, тако и у припадајућим селима.
Информације о искључењима редовно се ажурирају на сајту „Електровојводине”, па се о најавама евентуалних додатних радова можете
свакодневно информисати онлајн.
Квар на електродистрибутивној
мрежи можете пријавити на телефон 319-220.

С. ЈОВИЋ

М. ЦВЕТКОВИЋ

Многе европске земље, попут Француске, Немачке и Велике Британије,
увеле су строже мере за предстојеће
божићне и новогодишње празнике,
због страха да би број оболелих од
коронавируса могао да скочи.
Kризни штаб у Србији, у време кад
смо анкетирали наше суграђане, још
није одлучио о потенцијалним рестрикцијама за празнике. У међувремену,
поједини угоститељски објекти почели су да нуде аранжмане за дочек нове године. Угоститељи кажу да се надају попуштању мера и да ће, у случају да се то ипак не деси, несуђеним гостима вратити новац од резервација.
СВИЛАНА ЈОВИЋ, педагог:
– Ја сам за забрану прослава за дочек. Не знам зашто чекамо ту нову
годину и одакле она то долази. То је
обичан дан као и сви други. Једноставно, мени иначе више одговара дочек 13. јануара, лепше се осећам тада. Том датуму придајем већи значај
од 31. децембра. Такође, морали бисмо сада да поштујемо све епидемиолошке мере, ипак нам константно
прети вирусна инфекција.
МИОДРАГ ЦВЕТКОВИЋ, трговац:
– Нисам никако за окупљања у току пандемије. Да тренутно нисмо подложни ризику од заразе, било би другачије: тада ништа не би требало да

А. ВАСИЧИН

Ј. МИЛИЋЕВИЋ

буде затворено. Али ситуација је таква да би најсигурније било да све буде под кључем. Можда би чак требало увести и полицијски час. Иначе
сам оптимиста, волим весеље, али
због коронавируса сматрам да сада
заиста није тренутак за окупљања.
АНА ВАСИЧИН, предузетница:
– Не плашим се ковида 19. Мислим да треба нормално да се понашамо. Пред нама је уобичајен дочек
нове године. Људи морају да стекну
колективни имунитет. То је под бројем један, а на другом месту, мислим
да уопште не би требало да се људи
плаше вируса. И до сада смо имали
сезонски грип, па ником ништа. Што
се наших планова тиче, још ћемо видети. Да ли ћемо бити у кругу породице с пријатељима, или ћемо некуд
отићи, тек ћемо одлучити. Волимо да
славимо у великом друштву.
ЈОВО МИЛИЋЕВИЋ, угоститељ:
– Нисам за прославе. Право да вам
кажем, смучило ми се. Ја сам тридесет година радио све дочеке нове године, тачније 34 године, пошто сам
угоститељ. Али није то разлог, већ ризична окупљања. Да није овог вируса,
ишао бих и ја некуд, али не да радим.
У сваком случају, био бих расположен за славље. Међутим, у овим условима, заиста не. Нисам ни ћерку из

О. ФИЛИПОВИЋ

З. ЈАНАШКОВИЋ

Београда видео четири месеца. Једноставно, сада није време за мешање
и контакте. Друга ћерка ми је у Немачкој, не може ни да дође овамо...
Треба се чувати. Проћи ће и ово.
ОЛИВЕРА ФИЛИПОВИЋ, домаћица:
– Нисам баш за прославе током новогодишње ноћи у овом моменту, због
вируса. Исто тако, нисам ни за увођење забрана, него да сви поступимо
савесно и цивилизовано. Да пазимо
на своје здравље и да се не крећемо
међу великим бројем људи. Пожељна
су и довољна само породична окупљања, у ужем кругу, и то је то. До сада сам, такође, тако славила – са укућанима. Баш ми је криво због младих, али тако је како је. Ми смо, с
друге стране, могли много тога, и да
уживамо, и да славимо. Омладина је
тренутно у таквој ситуацији, али надам се да ће се то решити до следећег
дочека.
ЗЛАТКО ЈАНАШКОВИЋ, пензионер:
– Да је прошла епидемија, у реду,
нек се слави. Овако, требало би да се
припазимо. Не би требало забранити
кретање, нисам за то. Морамо само
сви скупа да се понашамо одговорно.
То ће бити довољно. Нека свако мисли на своје здравље. Ја ћу дочекати
нову годину код куће, са својима.
Јелена Катана
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ЗАВРТИТЕ ГЛОБУС И КРЕНИТЕ НА ВИРТУЕЛНО

НЕЈНЕОБИЧНИЈИ И НАЈБИЗАРНИЈИ
авионом, путујете на крилима маште.
Ово је прича која ће вам
помоћи да својој измаштаној
Новој години или Божићу у
иностранству додате што више

Шпанија: 12 зрна грожђа за срећу
Већ у другој половини
новембра Шпанија, попут
већине европских држава, засија празничним
сјајем.
Дан који сви с нестрпљењем ишчекују је 22.
децембар, када се традиционално, још од далеке
1763. године, извлачи
божићна лутрија – чувени
„Ел Гордо”. Готово да нема Шпанца који не купи
бар једну срећку. Главна
награда ове године износила је четири милиона
евра, друга награда
1.250.000 евра, трећа
пола милиона, док се
остале крећу од хиљаду
до 200.000 евра. Срећка
кошта 200 евра, а ако
вам је то прескупо, можете купити и њен десети део
за 20 евра, с тим што онда
добијате и десети део награде уколико буде извучен баш
ваш број.
Два дана касније, 24. децембра, уз богату трпезу
слави се Nochebuena или
Бадње вече. На столу су
углавном печење или морски плодови и неизоставни
десерти, попут марципана,
чоколадног ролата у облику
дебла „Tronco de Navidad” и
турона – традиционалног колача од меда, беланаца, шећера и печених бадема. Када дође време за наздрављање, Шпанци ће се углавном определити за домаће
пенушаво вино „кава”. У
поноћ ће отићи у цркву на

такозвану Петлову мису, названу по томе што се верује
да је управо петао најавио
рођење Исуса.
Божић је, као и свуда, дан
за славље у кругу породице.
Поред јелке, домове Шпанаца красе и реплике јасли
(„belen”) у којима спава тек
рођени Исус. У неким селима у Шпанији на Бадње вече постоји обичај попут коринђања у Војводини.
Током дочека нове године
– Nochevieja – највећи спектакл представљају велики
ватромети у поноћ на свим
трговима широм земље. Кад
сат 31. децембра откуца поноћ, обичај је да звона зазвоне 12 пута, а сви Шпанци
поједу 12 зрна грожђа како

би им наредних 12 месеци било просперитетно.
Славље се у Шпанији
не завршава дочеком, јер
следи дан коме се највише радују деца, 6. јануар:
Reyes Magos – Три краља.
Већ 5. јануара, током поподнева, улицама готово
свих градова у Шпанији
пролази парада која означава долазак трију краљева: Гаспара, Мелхиора и
Валтазара. Најспектакуларнија и највећа парада
одржава се у Барселони,
где велики број становника и туриста у луци дочекује брод којим у тај град
долазе краљеви. Они потом, украшеним кочијама
пролазећи улицама Барселоне и делећи слаткише
деци, одлазе до Олимпијског
стадиона. Цео овај спектакл
траје око сат времена, а Гаспар, Валтазар и Мелхиор за
то
време
поделе
око
4.644.000 бомбона! Тог дана
се припрема и традиционални колач у облику прстена
„Roscon de los Reyes”. Овај десерт се симболично украшава
кандираним воћем, које
представља сафире и рубине
попут оних које три краља носе на својим одорама. У колач
се ставља и зрно пасуља, а
онај који га пронађе постаје
крунисани краљ тог дана.
У жељи да им краљеви
донесу поклоне, деца у ноћи
између 5. и 6. јануара остављају своје ципеле на терасама и прозорима.

Фото: YouTube screenshot

Немачка: Пазите кад ширите веш

Дочек нове године у Немачкој не може да прође без ватромета, а Немци на те светлуцаве занимације крајем

децембра потроше и до 100
милиона евра. Према традицији, коју Немци изузетно
поштују, у новогодишњој

ноћи би требало правити буку. Овај обичај потиче још из
средњег века, када су људи
звецкајући ишли улицом, како би на тај начин растерали
зле духове. За најлуђу ноћ
трпеза је веома симболична,
а на њој се обавезно мора
наћи супа од сочива или свињетина, што представља
симбол благостања, док риба
означава добру будућност.
У Немачкој се верује да ће
онај ко за Нову годину рашири веш сам бити крив
уколико у наредних 12 месеци буде морао пуно да ради.

Италија: Бацају намештај кроз прозор
Када је реч о необичним новогодишњим
обичајима,
Италијани предњаче,
посебно они с југа „чизме”. Они, наиме, за
Нову годину избацују
старе ствари – одећу,
намештај и разне ситнице – кроз прозоре
кућа! Људи се надају
да ће тим чином одагнати и заборавити
прошлост и тужне дане, и да ће направити
простора доброј срећи у години која долази.

Нова година се, као и код
других народа, радосно доче-

кује на трговима и улицама,
уз песму и славље. Пиће уз

које Италијани наздрављају
је нај че шће ита ли јан ски
шампањац – спуманте
или просеко. Важно је
да приликом здравице умочите прст у вино и драгим особама
пожелите срећну нову
го ди ну тр ља ју ћи га
иза уха.
Црвени доњи веш је
један од детаља који
доносе радост и добру
срећу, ако га носите у
новогодишњој ноћи. Велики
број Италијана то чини!

реалистичних детаља који заиста представљају део празничне чаролије у државама које
ћете посетити. Примера ради,
ако се сањарећи отиснете у
Панаму, ваљало би да знате

да ћете тамо за Нову годину
морати да парадирате носећи
страшила с ликовима локалних политичара и других лично сти, ко ја ће те у по ноћ
спалити да бисте надолазећу

годину очистили од сваког зла.
У Бразилу ћете бацати цвеће
у воду богињи мора, а у Чилеу
ћете можда морати да преспавате на гробљу... Уживајте
у путовању!

Шкотска: Стоп светлокосим мушкарцима!

У Шкотској је дан пре 1. јануара толико важан да за њега
постоји чак и званично име:
Hogmanay. Према шкотским
веровањима, ако желите да
имате среће у наредној години, прва особа која пређе
праг ваше куће после поноћи
требало би да буде тамнокоси

мушкарац. Традиција налаже и да први гост донесе поклоне – комад угља, со, посебну врсту пецива и виски.
Наравно, верује се да овај
„сет” обезбеђује годину дана
радости и топлине.
Али зашто тамнокоси мушкарци? Па, у време када су

викинзи напали Шкотску,
последње што сте желели да
видите на свом прагу је светлокоси човек са огромном
секиром. Дакле, данас супротно томе – тамнокоси човек – симболизује богатство
и успех.
Шкоти се за нову годину
припремају тако што чисте
кућу. У појединим породицама се пале и гранчице
смреке и носе се кроз кућу
како би се уклониле клице
и болести. У неким шкотским селима постоји обичај
да се упаљена бурад с катраном котрља улицама. То
се ради да би изгорела стара година и да би се омогућио долазак новој. Занимљива, али не баш безбедна замисао...

Финска: Читање судбине из калаја
Дуга финска традиција омогућава предвиђање дешавања у наредној години помоћу сипања растопљеног калаја у посуду
с водом.
На основу облика метала који се охлади у води предвиђа се каква ће бити
наступајућа година – тако облик срца
или прстена предвиђа венчање у породици, брод симболише путовање, а прасе берићетну годину у којој ће бити обиље хране.

Грчка: Чувајте се божићних вилењака
Иако православци, Грци
славе Божић 25. децембра.
За време Божића и Нове године деца у групама иду од
куће до куће и певају коледе, често уз музичку пратњу
триангла, гитаре, хармонике, лире или синтесајзера.
Раније су деца за то даривана слаткишима, а данас је
награда готово искључиво
новчана.
Занимљиво је да су у прошлости Грци украшавали
бродиће у част Светог Николе, па и данас има доста
оних који радије ките бродиће уместо јелки и на тај начин оживљавају овај стари
божићни обичај.
Грци верују у постојање
божићних вилењака, који се
називају kalikantzari. Можда
би им еквивалент могле бити наше караконџуле. Верује
се да су они пола животиње
– пола људи, црни, длакави,
с великим главама, блештавим црвеним очима, с магарећим или козјим ушима,
опасним кљовама, рукама
мајмуна и дугим закривљеним ноктима. Од свитања до
заласка сунца они се, наводно, крију на тамним и
влажним местима, али ноћу
излазе из скровишта и уништавају све што им је на путу, у периоду од 12 дана, од
Божића до Богојављења.
Kада кућа није заштићена
од њих, они улазе кроз димњак или врата, уништавају

намештај, поједу божићно
прасе, укаљају воду, вино и
остатке хране и остављају
укућане премрле од страха.
Сигнал за њихов коначни
одлазак долази на Богојављење, када се освештава
вода. Света вода се ставља у
разне посуде, а попови иду
од куће до куће и прскају
људе и домове водом уз паљење тамјана. Типична заштита од ових неваљалаца
укључује: стављање крста
на врата, паљење тамјана,

након новогодишње црквене службе разбија се о кућни праг уз жеље за срећну
нову годину. Онај ко вам за
Нову годину први уђе у кућу
је „подарико”, а Грци воле
да то буде дете, јер је оно
симбол невиности и чистоте.
Агиос Василис доноси поклоне грчкој деци у новогодишњој ноћи, уместо на
Бадње вече. За ову посебну
прилику Грци припремају
слатки, округли колач који
се зове „василопита”. Уну-

остављање свињских костију и кобасица у димњацима
и непрестано ложење димњака, што је занимљив контраст у односу на западне
земље и дочекивање Деда
Мраза.
И Грци имају неколико
новогодишњих обичаја који
треба да им донесу срећу током године. Рецимо, 1. јануара улазе на врата поскакујући на десној нози. У многим областима Грчке нар се
у јесен качи на таван куће, а

тар колача, као у чесници,
постоји скривени новчић, а
верује се да ће особу која га
пронађе пратити срећа током наредне године.
У новогодишњој ноћи се
неретко играју карте, а у поноћ, кад наступи нова година, многе грчке породице гасе светла и отварају предња
и задња врата куће, тако да
стара година може да оде и
да нова може доћи на њено
место. Након тога се пале
светла и следе честитке.

Фото: YouTube screenshot

да не можете кренути у виртуелну туру по глобусу и дочекати 2021. годину у онолико држава колико вам душа иште. Све што вам треба
је спрем ност да, уме сто

Фото: YouTube screenshot

Ове године већина људи широм планете неће никуда путовати за божићне и новогодишње празнике. Пасоши ће
у фиокама сачекати нека боља времена, али то не значи
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ПУТОВАЊЕ НА КРИЛИМА МАШТЕ

НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ОБИЧАЈИ У СВЕТУ

звезда. На сто се онда поставља само сочиво или кутја – јело од куване пшенице, јечма, ражи, хељде или
сочива, помешано са соком
од бадема и медом. После
вечере остаци се не склањају са стола, нити се кућа чисти до сутрашњег дана. Бадње вече се, по повратку из
цркве, проводи у најужем
породичном кругу, а на Божић се иде у госте.
Народни обичај налаже
да се до Божића сви послови обаве: да се кућа генерално очисти, да се јелка
исече и окити и да се зготове различита јела, којих би

Бразил: Да се обогатите –
сисајте семенке нара
У Бразилу се нова година дочекује на плажама, а свако
ко се у поноћ нађе тамо, скаче седам пута у воду, у част
богиње мора.
Одећа за Нову годину у
Бразилу мора бити беле боје,
која је симбол мира. С друге
стране, боју веша бирате у
складу са оним што вам највише треба у години која долази: плави за пријатељство
и спокој, жути за новац и срећу, црвени за љубав и страст,
наранџасти за професионални успех, зелени за здравље,
љубичасти за инспирацију. Ако
не можете да се одлучите,

Ако Холанђанину споменете
Нову годину, једна од његових првих асоцијација биће
– олибол (oliebol), или дословно преведено „уљна куглица”. Реч је заправо о
крофнама, тачније куглицама од теста прженим у дубокој масти, обично посутим
шећером у праху, које се у
Холандији једу уочи нове
године.
И Холанђани, као и Шпанци, имају чувену новогодишњу лутрију – „Oudejaarslot”.
Игра се у новогодишњој ноћи, а џекпот вам може променити живот и учинити вас
мултимилионером.
Најнеобичнији новогодишњи обичај у Холандији,
посебно у јужнијим и источним деловима земље је –
па ље ње ау то мо би ла или
чак локалних телефонских
го вор ни ца и по штан ских

можда је најбоље да одаберете шарени.
Ако желите да вам у новој
години џепови буду пуни новца, у Бразилу ће вам саветовати да сисате седам семенки
нара током претпоноћног одбројавања, а затим да их увијете у комад хартије и да их
држите у новчанику заједно с
новцем. Кажу да су резултати
загарантовани. Пробајте!
Још један, веома распрострањен обичај у Бразилу јесте да се у поноћ поједу три
зрна грожђа и да се за свако
од њих помисли по једна
жеља.

Фото: YouTube screenshot

Сврха: да га разлупају о врата пријатеља за Нову годину.
Дакле, када видите гомилу крхотина испред нечијих врата,
то не значи да ту особу комшије не подносе, него управо
супротно – да има пуно пријатеља који јој желе добро.

Неки новогодишњи обичаји
у свету су заиста необични,
али титулу најбизарнијег
свакако заслужује – ноћење
на гробљу „у друштву” преминулих рођака!
Ова чудна традиција карактеристична је за општину Талка у Чилеу и, иако делује мрачно и застрашујуће,
мештани Талке тврде да ноћење с покојним вољенима
доноси мир у њихове душе
и обезбеђује им срећну нову
годину. Они у новогодишњој ноћи доносе храну и
пиће на гробље и често пале мале ватре поред гробова и на тај начин покушавају да се поново повежу с
драгим особама које су
изгубили и да им дају до
знања да нису сами и заборављени у данима славља.
Да би осигурали да им
следећа година донесе све
што пожеле, Чилеанци из
остатка државе такође
спроводе бројне необичне
ритуале. Уместо да подигну
чашу и наздраве приликом
честитања, они ће појести
три кашике сочива. Прва је
за љубав, друга за здравље, а трећа за богатство.
У периоду до нове године
већина чилеанских уличних
продаваца нудиће жуто доње
рубље, јер се у Чилеу верује
да ћете, ако за дочек обучете
веш те боје, у новој години
пронаћи љубав свог живота.
Ако желите да постанете
милионер, покушајте то да

сандучића. Зашто? То само
Холанђани знају. Ипак, далеко се чешће пале јелке,
које се слажу на велику лома чу ка ко би се ва тр ом
испратила стара година.
А ево коначно и једног
обичаја који не подразумева
паљење ствари: он је стар
неколико векова и зове се
„роњење у новој години”.
Као што се може наслутити,

обичај налаже да се Холанђани пробуде 1. јануара,
оду на плажу, зароне у (ледено хладно!) море и тако
за поч ну но ву го ди ну на
изузетно свеж начин. Након тога, за доручак се једе
хотдог и пије пиво. Ако нас
питате, ми бисмо од овог
необичног обичаја узели само доручак, а остало препуштамо Холанђанима!

Панама: Спаљују политичаре на ломачи
Током новогодишњих празника у Панами се организују ломаче на којима се
спаљују лутке с ликовима
познатих личности које су

обележиле претходну годину. То може да буде лик из
неког филма, познати спортиста или политичар.

Идеја водиља овог обичаја
је да се спаљивањем лутке
терају зли духови и омогућава свеж почетак следеће
године.

Белорусија: Петао уместо бидермајера
На Нову годину у Белорусији неудате девојке се такмиче у играма спретности и добијају прилику да утврде која ће се прва удати у наред-

Чиле: Дочек на гробљу

Данска: Шта значе разбијени
тањири испред врата

Kао да учинак алкохола за
Нову годину није довољно
збуњујући, многи Данци у
поноћ скачу са столице у нади да ће протерати лоше духове у години пред њима.
Данци, такође, чувају старо посуђе током целе године.

на трпези требало да буде
12, као што у хришћанству
има 12 апостола и 12 светих
дана и светих вечери, од рођења Исуса Христа до Богојављења.
За богату божићну трпезу
седају сви укућани и једу са
захвалношћу Христу. Они који држе до традиције, испод
стола стављају сноп сена
или сламе, који представљају Христове јасле,
али и предмет од
гвожђа, на који сви
који седе за столом
стављају ноге. Тако
људи чувају своје
здравље током целе
године, јер гвожђе
симболизује снагу и
издржљивост. На
прозоре се стављају
упаљене свеће, као
симбол јединства с
другим људима и као знак
да су врата дома отворена за
госте.
Према старом руском народном веровању, ако Божић пада у недељу или понедељак, година ће бити
родна. Постоји и веровање
да ако на тај празник буде
мећава – пчеле ће се ројити,
а ако буде отопљења – добро ће родити хељда. Небо
обасуто звездама на Божић
знак је да ће добро родити
шумско и јагодичасто воће.
Забрањено је да се на Божић лови, шије и да се обављају већи радови, јер се
верује да то доноси несрећу.

Фото: YouTube screenshot

или с легким паром”), који
Руси гледају сваке нове године још од 1975, када је
филм снимљен.
Највећи хришћански празник – Божић – у Русији се
дочекује онако како и доликује: мирно, тихо и достојанствено. Празнику претходи
четрдесетодневни пост, који
се завршава када се у
Бадњој ноћи појави прва

Фото: YouTube screenshot

Нова година је за Русе један
од најважнијих празника.
На новогодишњој трпези мора да буде толико послужења и јела да се ноге стола
савијају од тежине („чтоб
стол ломился, чтоб ножки
подкосились”). Трпеза не
сме да буде без шампањца
(шампанское), мандарина
(мандарины) и руске салате
(оливье).
Пет минута пре
него што откуца поноћ, на Првом каналу националне
телевизије председник државе се
традиционално
обраћа народу. Након тога сат на кули на Црвеном тргу
откуцава 12 пута,
замишљају се жеље и потом почињу
химна и ватромет.
Иако нову годину дочекују
у кругу породице, код Руса
постоји обичај (или је бар
постојао пре пандемије) да
током новогодишње ноћи
иду једни код других у госте.
Такође, ако имате малу децу, вероватно ће вам у госте
доћи Деда Мраз и његова
унука, Снегурочка, како би
им поделили поклоне.
Током празника се по цео
дан приказују класични руски филмови, али и филмови новијег датума. Један од
обавезних и омиљених је романтична комедија „Иронија
судбине” („Иронија судби

Холандија: Идеално за пиромане!

постигнете на чилеански начин: 31. децембра пре поноћи убаците у ципелу један
новчић, у нади да ће се он
умножити током следеће
године.
Кад сат откуца поноћ, Чилеанци ће славити уз шампањац, а понекад и уз сладолед од ананаса. Ако у
свој шампањац ставите
златни прстен, то ће вам,
ако је веровати овом народу, осигурати успешну годину и велике суме новца.
Ево и једне сјајне идеје
коју су смислили људи у Чилеу: ако покушавате да се
ослободите неке лоше навике или желите да започнете
нешто ново, то би могло да
вам успе ако своју одлуку
запишете на папирићу који
ћете убацити у сендвич. Све
што потом треба да урадите
јесте да сендвич поједете у
новогодишњој ноћи. Није
познато да ли је то код неког упалило, али можда
вреди покушати...
Ако желите више да путујете у новој години, Чилеанци саветују да се 1. јануара
одмах после поноћи провозате пар кругова око свог
блока. И у Чилеу се у поноћ
једе 12 зрна грожђа, с тим
што се овде верује да на
основу укуса сваког зрна
можете одредити какав ће
вам бити сваки од предстојећих месеци. Не би, дакле,
ваљало да налетите на неки
кисели залогај.

ним месецима. Једна игра
укљу чу је по ста вља ње по
јед не го ми ли це ку ку ру за
испред сваке девојке. Онда
се узме петао и постави у

средину круга. Прва ће бити испрошена она девојка
чијој гомилици петао први
приђе како би навалио на
укусан оброк.

Јапан: Тежак задатак за пошту

Фото: YouTube screenshot

Русија: обраћање председника и „Иронија судбине”

Стране припремила:
Драгана Кожан

Велики део популације у Јапану припада будистичкој
религији. У будистичким
храмовима се Нова година
обележава тако што се звоно
оглашава 107 пута 31. децембра, а у поноћ, 1. јануара, још једном. Сматра се да
човек има 108 грехова и да
звук звона брише те грехе
из протекле године, како бисмо у наредну ушли чисти.
Леп обичај који према јапанском веровању одређује
срећу у наредној години јесте вађење папирића из
играчкица. На папирићу је
написано да ли ћете имати
много или мало среће, те да
ли ће се она равномерно
развијати током године.
Овај папирић Јапанци обично држе у новчанику, а на
почетку сваке наредне године замене га новим.
У свим деловима Јапана
уочи нове године једе се
„тошикоши соба” илити нудле од хељде. Сматра се да
нудле доносе дуговечан живот испуњен срећом. Посто-

ји и веровање да хељда
привлачи новац.
За Нову годину обавезна
је и „отошидама” – мања
папирна коверта у коју старији стављају новац и дају
га деци и омладини као поклон. Kоличина новца зависи од узраста детета.
Обичај који је код нас замро, а који је и те како жив
у Јапану, јесте слање новогодишњих честитки. У књижарама се могу купити одштампане честитке с мотивима животиње која, по кинеском хороскопу, у који Јапанци верују, представља
ту годину (2021. је година
бика). Јапанцима је веома
битно да честитке приме 1.
јануара и пошта то њима гарантује. Да би то постигли, у
пошти у децембру хонорарно запошљавају младе.
Уместо кићења новогодишњих јелки, Јапанци декоришу свој дом посебним
украсима за које се верује
да чувају од зла и доносе
добру срећу у кућу.
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ГОСПОДЊИ ПРАЗНИК БОЖИЋ

ДАН КАД ЈЕ РОЂЕН СПАСИТЕЉ

Кад су се Адам и Ева, на наговор ђавола прерушеног у змију, огрешили о Божју заповест
и појели јабуку, плод са дрвета
сазнања добра и зла, Бог их је
праведно казнио и истерао из
раја у коме су до тада безбрижно живели. Праотац и прамајка људи, остављени да се
сами о себи старају, тада су
спознали напоре, страх, болест,
жалост, па и смрт.
Али, каже библијска легенда, Бог није човека сасвим одбацио од себе, већ му је дао наду да ће у своје време послати
Спаситеља, који ће својом смрћу искупити људски род од првобитног греха, а својим ускрснућем уништити грех и смрт.
Побожни људи дуго су и жељно очекивали Спаситеља и он
се 5508. године од стварања света (у Византијском царству године су се бројале од настанка
света, за који је било утврђено
да се десио 1. септембра 5509.
пре н. е.), или 753. године од
оснивања Рима, заиста и појавио. Звао се Исус и те године
родио се у Витлејему (Витлејем

је град у близини Јерусалима).
Родила га је Марија, ћерка Јоакима и Ане из Назарета, која
је детињство и младост провела у храму служећи Богу, а у
четрнаестој години предата је
на чување дрводељи Јосифу, који је тада имао 84 године.
Марији је арханђео Гаврило
саопштио да је одабрана да носи Божјег сина.
У то време областима у којима су живели Јевреји владали су Римљани и, због пописа
које су власти спроводиле, сви
становници Јудеје морали су

да бораве у местима свог рођења. Зато су се и Јосиф и трудна
Марија из Назарета, где су живели, запутили у родни Витлејем баш у време када је требало да се роди Исус Христос.
Уморни путници стигли су у
град увече и, пошто због сиромаштва нису могли да изнајме
преноћиште, склонили су се
пред мраком у једну пећину на
ободу града, у коју су пастири
за време непогода склањали
своја стада. Те ноћи Марија је
родила Исуса и, повивши га у
пелене, положила га у јасле.

На икони посвећеној Христовом рођењу приказани су
у пе ћи ни Бо го ро ди ца с

Јосифом и младим Исусом,
коме се клањају пастири, док
над њима лете анђели, и сјајна

звезда која својом светлошћу
осветљава новорођеног Христа; за јасле су при ве за не

Календари и датуми
Грегоријански календар користе цркве западног хришћанства – Католичка, протестантске и Англиканска,
а Јеруса лим ска, Руска,
Српска, Грузијска црква и
манастири Свете Горе време рачунају по јулијанском
календару. Остале право-

славне цркве користе такозвани Миланковићев (по
нашем астроному Милутину
Миланковићу), реформисани јулијански календар, па
између осталог Божић славе 25. децембра, а Ускрс
кад и друге православне
цркве.

Три мудраца
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Име Исус је јеврејско и значи Спаситељ, а Христос је
грчка реч, која значи помазани или освећени.
У спомен на Обрезање Господње, Црква је установила
празник који се празнује 14.
јануара (1. јануара). Овог дана празнује се и почетак нове године.
(Овај празник познат је
као српска Нова година, али
је много популарнији онај
који се широм света слави 1.
јануара.)
За Нову годину људи се међусобно поздрављају са: „Срећ-

на Нова година!” И за Нову
годину припремала се чесница, понегде бареница од пројиног брашна, и пило се у славу, као за Божић. У многим
селима остављао се бадњак
од Божића до Нове године.
Нова година се зове и Мали Божић и Млади Божић. У
Црној Гори, у Кучима, Нова
година се назива Женски
Божић. Тада се у кућу уноси
толико малих бадњака, званих бадњарице, колико има
женских особа.
На Нову годину пада и
празник Свети Василије.

мазге, а у пр вом пла ну је
јагње.

која их је одвела до пећине у
којој се Исус родио. Поклонили су му се и даровали му злато као цару, тамјан као Богу и
мирисну смолу, смирну, као првосвештенику и учитељу.
У току ноћи мудрацима се у
сну јавио Бог и казао им да не
иду Ироду, него да се другим
путем врате у Персију. Кад је
Ирод, који је с нестрпљењем
очекивао повратак мудраца,
чуо да су мудраци отишли, наредио је војницима да у Витлејему и околини погубе сву
мушку децу стару до две године, како би био сигуран да ће
међу њима и новорођени краљ
бити убијен. Тада је страдало
четрнаест хиљада невине деце, али је Јосиф, на време упозорен од анђела, одвео Марију
и дете у Египат, где су живели
све док Ирод није умро. Потом
су се вратили у Јудеју, у град
Назарет. Отуда се Исус назива
Назарећанином.

од почетка. Тек у четвртом веку уведено је да се Божић празнује одвојено од Богојављења
и да се слави баш 7. јануара (у
црквама које користе јулијански календар) односно 25. децембра (у црквама које користе грегоријански календар)
(види текст у оквиру). На тај
дан су, наиме, Римљани славили Dies natalis Solis invicti
(Дан сунца које се непрестано
враћа к лету и обнавља), па је
одређено да се Божић празнује баш тада како би се потиснуо овај пагански празник.
Да би се православни хришћани достојно припремили
за Божић, установљен је пост
од 28. новембра до 6. јануара
увече, који није тако строг као
ускршњи. Божић, ма у који дан
падао, мрсни је дан.

Према ондашњем веровању, сваки човек имао је на небу своју
звезду, која је била онолико сјајна и велика колико је његов положај на земљи био висок. И
зато, кад се у ноћи Христовог
рођења над Јудејом појавила велика и сјајна звезда, необична
јер се није кретала од истока ка
западу, као све остале, већ ка
југу, и то много ниже од осталих, три мудраца с Далеког
истока, из Персије, Гаспар, Валтазар и Мелхиор, закључила су
да се родио неки краљ. Пратећи траг звезде, пошли су да га
нађу и да му се поклоне. Тако
су стигли у Јерусалим, где су
звезду изгубили из вида...
У овом граду већ се причало
о рођењу новог краља, а тадашњи владар Ирод Велики био
је забринут да му он не преотме
престо. Стога је, сазнавши за
циљ њиховог пута, позвао мудраце к себи и замолио их да му јаве кад нађу новог краља, како
би и он отишао на поклоњење.
А заправо је хтео да га погуби...
Гаспар, Валтазар и Мелхиор
још исте вечери су наставили
пут, а чим су изашли из града,
на небу се опет појавила звезда,

Највећи празник
Од дана Христовог рођења започиње хришћанска ера и од
тог дана хришћански народи
броје године. У спомен на рођење Христово, још од апостолских времена установљен је велики празник – Божић. Божић
се није празновао истог дана

Мноштво обичаја
Ниједан празник нема као Божић толико народних обичаја
који су се одржали до данашњих дана. Најраспрострањенији су: полагање бадњака, мешење чеснице, печење печенице, мирбожање, положајништво,
застирање домова сламом, квоца ње и пи ју ка ње, а има и
многих других. На Божић се
људи уместо уобичајеног ословљавања при првом сусрету

Фото: Википедија

Легенда о три мудраца

Фото: Википедија

Нова година
Обрезивање мушке деце код
Јевреја вршено је осмог дана
по рођењу, а тада је детету
давано и име. Јеврејин који
није био обрезан сматрао се
нечистим и неосвећеним и
није био прихваћен као припадник јеврејског народа.
Христос, који „није дошао на
свет да поништи законе, већ
да их испуни”, као што је и
сам једном рекао, поштовао
је и ово правило, те је зато
осмог дана обрезан. Јосиф и
Марија дали су му име Исус,
као што им је анђео заповедио пре његовог рођења.

Благовести – икона из Охрида

Пећина у Витлејему
поздравља ју са „Хри стос се
роди!” и „Ваистину се роди!”.
Бадњак симболички представља оно дрво које су пастири донели и које је Јосиф заложио у хладној пећини када
се Христос родио.
Раније на селу, а понегде и
данас, на Бадњи дан, пре него
што се сунце роди, један од
укућана оде у шуму и изабере
младо – обавезно церово – дрво. Пре него што замахне секиром, поспе дрво житом и поздрави га: „Добро јутро и честит ти Бадњи дан!” Затим засече на два места да испадне
ивер и тај ивер узме са собом.
Одсечено дрво окреше, однесе
кући и увече стави у ватру. Кад
прегори, доњи се крај носи око
торова и штала, а нагорели крај
оставља се за положајника. Због
тога што се на тај дан пали
бадњак, и дан се зове Бадњи
дан. Данас се у градовима бадњак купује на пијаци, али му
је симболика иста, а ритуал
скраћен, или се једноставно само држи у кући.
Уочи Божића под у кући посипа се сламом, чиме се дом
претвара у ону витлејемску пећину у којој се родио Христос,
где је слама била прострта да
би лежала стока.
У сеоским кућама слама на
поду остаје и по три дана, а у
градовима ова је симболика
сведена на руковет сламе која
се поставља уз бадњак.
Слама се, пре него што се
унесе, један круг обноси око
куће, а занимљив је и врло стар
обичај да тада неко од старијих опонаша квоцање квочке,
док деца иду за њим и пијучу.
Весели домаћин тада пред њих
баца разноврсно жито, тобоже
хранећи „своје пилиће”.
За чесницу која се на Божић
меси верује се да је добила такво име зато што се меси за
чести (у част) Исуса Христа,
или што се ломи на чести, то
јест на онолико делова колико
у дому има укућана. Новац који се у чесницу ставља треба да
је од злата или сребра, за које
рђа не приања, јер је то дар новорођеном Христу. Положајник је ритуални гост, прва особа

која уђе у кућу на дан Божића.
Прва дужност положајника (негде га зову и радован) јесте да
пожели срећу, здравље и напредак домаћиновом дому.
Чим пређе праг (а пази да то
учини десном ногом), положајник прилази шпорету и крајем
бадњака џара ватру да избију
варнице. Притом говори: „Оволико оваца и новаца, трнака и
крмака, коња и волова, крава
и телади, живота и здравља,
сре ће и бе ри ће та и сва ког
напретка, нека да Бог!”, или
нешто слично. После мирбо-

Истока и њихово гатање по звездама, јер као што су они своје
гатање изводили из јата небројених небеских звезда, тако и
положајник, гатајући по варницама из ватре, изјављује своје жеље домаћину и његовом
дому. Наш најпознатији етнолог Веселин Чајкановић сматрао је да је положајник (полаженик) инкарнација митског
претка који се појављује у свим
најважнијим тренуцима у животу његових потомака – о Божићу, слави, о рођењу, свадби
и приликом смртног случаја.

Све о празницима
Прегледна и свеобухватна,
илустрована фрескама из
манастира Дечани, књига
Момчила Петровића „Коју
славу славиш”
систематизује
грађу о српским
славама. Захваљујући
детаљним истраживањима и обимној
литератури
на
основу које је настала, она је уједно и поуздан водич кроз историју хришћанства.
У првом делу
на популаран начин описани
су порекло обичаја, симболика славе, њен значај, правила прослављања која је
жања (домаћин и положајник
прислањају образ уз образ – ређе се љубе – и говоре „Христос
се роди!” и „Ваистину се роди!”) положајник дарује огњиште, то јест на крај огњишта са
источне стране стави новац,
мало поседи, попије (најчешће)
врућу ракију, поздрави се и оде.
На одласку и положајник се дарује, чарапама или пешкиром,
јабуком или колачем који је
испечен заједно са чесницом.
Положајник и џарање ватре
горњим, прегорелим делом бадњака симболизују мудраце са

прописала Српска православна црква, као и најчешће грешке које се притом
праве. Други део књиге
објашњава порекло великих православних празника и на занимљив
начин
представља житија светаца који
се у Србији поштују и празнују.
На крају књиге дат је детаљан и потпун
списак свих Срба који су проглашени за светитеље, као
и њихова житија, од најранијих времена до данашњих
дана.
У многим местима се сматра
да су дани између Божића и
Богојављења „некрштени дани”,
јер је Исус крштен тек на Богојављење. Верује се да се тих дана натприродна бића – вампири, караконџуле, некрштеници
и сотоне – крећу ноћу и пакосте људима. Зато се не сме ићи
ноћу на раскрснице, гробља, под
мостове и воденице, јер су то
њихова станишта. У те дане, такође, не треба ноћу пити воду.
(Из књиге
Момчила Петровића
„Коју славу славиш”)
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОШЛОЈ (И У НАРЕДНОЈ) ГОДИНИ

БОРБА ЗА РАЗВОЈ У
УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ
О томе како су у години коронавируса, једној од најтежих у
последњих неколико деценија,
функционисала панчевачка насељена места и колико је у таквим условима било могуће
урадити, говориће челни људи
савета месних заједница.
Поред тога, они ће представити и планове за наредну годину или макар оно што би волели да њихови суграђани добију у скоријој будућности.
Серијал ће отворити јужна
села, а наредни број је резервисан за она северна.

Он наводи да постоје велики планови и за наредну годину, али да не зависи све од воље Месне заједнице.
– Жеља нам је да урадимо
окрет ни цу и про ши ри мо
раскрсни цу код ули ца Са ве
Kовачевића, Жикице Јовановића и ЈНА, како би се аутобуси паркирали несметано и без
ометања саобраћаја, што је сада случај. Планирамо наставак
асфалтирања, затим и израду
паркинга код школе, као и спајање парцела у школском дворишту како бисмо санирали та-

заједнице до школе и мост за
прилаз школској котларници.
Има мо и но ве тро то а ре на
раскр сни ца ма у Ули ци Иве
Лоле Рибара са улицама 29.
новембра и Војвођанском. Вероватно је најважније то што
је отворен вртић капацитета
за двадесет четворо деце – наводи Дудуј.
Он је додао и да ће наредне
године бити пресвучене тамном подлогом све преостале
неасфалтиране улице.
– У питању су Пролетерска,
делови Матије Гупца – од 29.

Заједничко за већину јужних
панчевачких насељених места
(не ра чу на ју ћи Омо љи цу) у
одлазећој години јесу редовни избори за савете месних
заједница. И резултати су свугде били идентични – уверљиво је тријумфовала Српска
напредна странка, а што је досад незабележено – није прошао ниједан кандидат с неке
друге листе.
Поред тога, почела је реализација јавно-приватног партнерства у које је ушао Град
Пан че во, на осно ву че га су
асфалтиране бројне улице.
Наравно, сви су у време првог удара коронавируса основали кризне штабове како би
помагали превасходно старијим особама којима је било онемогућено кретање.

Асфалт добиле бројне улице
мошње игралиште. Намеравамо и да уредимо просторију
коју смо наменили удружењима. Инсистираћемо и да коначно буде решен проблем гасне мреже, иако не зависи ни
од нас ни од Града – истиче
први човек Брестовца.

Ивановачки вртић
И у Иванову је на минулим изборима СНС освојио свих девет места, а Јошка Дудуј је поново председник. Он каже да
је и тамо у првом таласу короне кризни штаб снабдевао старије суграђане, али су волонтери по лекове морали у Омољицу, будући да у овом селу
нема апотеке.
– У међувремену смо од беха то на ура ди ли тро то а ре и
приступне путеве према Дому културе и вртићу, где је
направљено и по шест паркинг-места. Чистили смо канале у Улици Доже Ђерђа, као
и у деловима Бориса Кидрича
и 29. новембра. Постављене
су покривене трибине на стадиону и реновиране клупске
про сто ри је. По ред то га,
урађени су ограда од Месне

новембра до Доже Ђерђа и од
Доже Ђерђа до Насипске, затим Војвођанска – од 7. јула
до Петефи Шандора, као и део
Улице Иве Лоле Рибара и део
Насипске који је повезује са
Улицом Матије Гупца. У плану је и рехабилитација тротоара у Улици 29. новембра, поред школе и цркве, а имамо
обећање од Града да ће бити
инвестирано око десет милиона динара у капелу, за коју
имамо пројекат. Преговарамо
и са Секретаријатом за пољопривреду како бисмо насули
ри злу на ата р ски пут кроз
Врањак, у дужини од 3,3 километра, а кренућемо и у реновирање унутрашњости Месне за јед ни це – на ја вљу је
„селоначелник”.

Омољичко асфалтирање
Према речима првог човека
Омољице Душана Лукића, ове
године је асфалтиран досад највећи број улица, укупне дужине око километар и по (Задружна, Балканска, Авалска, Д.
Максимовић, Пролетерска, Јосифа Панчића, Жикице Јовановића и Јована Дучића).

Према речима председника Савета МЗ Старчево Петра Андрејић, који је од ове године
први пут на тој функцији, иако
је већ двадесет пет година међу водећим људима у месној
власти, у години пуној изазова
реаговало се на одговарајући
начин.
– Када је кренула пандемија, испуњавали смо све обавезе које је пред нас поставио
Kризни штаб. Нисмо испуштали из фокуса ни развој нашег
места, па је тако Старчево добило километре нове асфалтне подлоге у пет улица, а почели су и финални радови на
га си фи ка ци ји на шег ме ста.
Средином године смо добили
и музеј, употпунивши на тај
начин спектар понуде, намењене не само мештанима већ
и грађанима из шире околине.
Садејство свих чинилаца комуналног и друштвеног живота учинило је нашу локалну
заједницу складном, по обичају, година је завршена поделом три стотине новогодишњих
пакетића, а Трг неолита био је
несвакидашње украшен. Планови за наредну годину постоје и суграђани могу очекивати
многе активности у развоју наше локалне заједнице, баш како су и на ви кли – на во ди
Андрејић.

ПОДЕЉЕНИ ПАКЕТИЋИ И У ГЛОГОЊУ И ИВАНОВУ

Деда Мраз разгалио децу у још три села
И Месна заједница Глогоњ је
наставила традицију доделе новогодишњих пакетића, тако што
је 28. и 29. децембра поделила
близу двеста најмлађим суграђанима, рођеним у периоду од
2014. године.
Према речима првог човека
тог села Славка Јовановског,
због актуелне епидемиолошке
ситуације подела је организована на другачији начин.
– Пакетиће смо уручивали
испред зграде Месне заједнице, а малишани свих генера-

Глогоњ
Страну припремио

Јордан
Филиповић

Банатски Брестовац: Месна
заједница је започела проце ду ру спа ја ња пар це ла у
школском дворишту на којима ће бити игралиште, а у
то ку је из ра да про јект но-техничке документације за
из град њу окрет ни це на
раскр шћу код ули ца Са ве
Kовачевића, Жикице Јовановића и ЈНА.
Банатско Ново Село: Град
Панчево ставио је на рани
јавни увид елаборат за план
детаљне регулације изградње ве тро е лек тра на на те риторији села. Светим литургијама у румунској право слав ној Цр кви Све те
Тројице обележен је Божић
по грегоријанском календару.

основне школе који уче бугарски језик.
Јабука: Месна заједница и
ЈKП „Вод-ком” украсили су
плато у центру села. Недуго
затим појединци су уништили део декора, па се на њих
апелује да је крајње време да
то престану да раде.

Долово: Град Панчево ставио
је на рани јавни увид елаборат за план детаљне регула-

Качарево: Месна заједница је
у уторак, 29. децембра, поделила тридесет један новогоди шњи па ке тић со ци јал но
угроженој деци. За исте малишане су вредне чланице

ције изградње ветроелектране на територији села. Пијачни дан биће одржан и у четвртак, 31. децембра, од 6 до
11 сати.

Удружења жена „Етно-кутак”
направиле разне украсе, фигуре и друге ручно рађене
предмете у креативној радионици одржаној дан раније.

Глогоњ: Месна заједница је
28. и 29. децембра поделила
близу двеста пакетића малишанима предшколског узраста, а наручила је нове справе и мобилијар за дечје играли ште и парк, као и но ву
опрему за видео-надзор. Компа ни ја НИС ре но ви ра део
школе по пројекту „Заједници заједно”.

Омо љи ца: Ових да на су у
Улици Петра Кочића банкине
попуњаване ризлом, а настављена је и ревитализација
депоније. Непознати починиоци су поново поломили
младице сибирског бреста на
Поњавици.

Старчевачки музеј

Нових пет улица са чврстом
подлогом у Брестовцу
У Брестовцу је, након овогодишњих избора, за место председника месног савета поново
изабран Драган Миричић, који, без обзира на ситуацију у
вези с пандемијом, протеклих
дванаест месеци оцењује као
веома успешне.
– Захваљујући јавно-приватном партнерству, ове године
смо успели да асфалтирамо пет
улица: Жикице Јовановића, Поња вич ку,
Kутину,
Ву ка
Kараџића и Иве Лоле Рибара.
На инсистирање Месне заједнице, Град је одлучио да финансира изградњу вртића при
школи. Поред тога, уређено је
око четири и по километра
атарских путева; два на потезу
Прво поље и отресиште у Другом пољу. Окочана је реконструкција фасада зграда Месне заједнице, Фудбалског клуба и Дома културе, у којем је
сређен и ходник, а исто важи и
за Дом пензионера, као и за
унутрашњост тог објекта. Поставили смо и ограде на католичком гробљу и на великом
фудбалском игралишту, као и
тротоар у центру поред парка
од Улице маршала Тита до 4.
октобра – набраја Миричић.

– Урадили смо и нов паркинг код гробља за двадесетак
места, као и бетонске стазе код
цркве; адаптирали смо и тамошње спортске терене и дечја
игралишта, а поставили смо
још три у различитим деловима села. Направили смо и нов
паркинг на спортском терену
од ризле. На Дому културе је
адаптиран кров и замењен цреп,
притом је урађена нова фасада
и замењено десетак прозора.
Пре неки дан смо у Улици Петра Кочића банкине попуњавали ризлом, а у току је и ревитализација депоније. Изградња канализације, нажалост, није настављена, али има индиција да ће бити по завршетку
такозваног потамишког колектора. На крају године смо малишанима поделили 550 пакетића. Што се тиче епидемиолошке ситуације, нисмо имали великих проблема; у првом
удару смо пензионерима носили намирнице, а и сада нам се
могу обратити за било какву
помоћ на телефоне 617-001 и
617-008 – наглашава Лукић.
Када је реч о следећој години, он очекује наставак гасификације и асфалтирања, а ако се
зна да има осамнаест улица на
листи чекања, сви делови места
биће равноправно заступљени.

Месне актуелности

ција имали су једноипочасовни термин да преузму оно што
смо припремили, уз поштовање свих про пи са них ме ра.

Даривао их је Деда Мраз, али
за разлику од претходних година није било организованог фотографисања, ни новогодишње

пред ста ве, ка ко би би ли
избегнути контакти – наводи
Јовановски.
Тих дана је и качаревачка
Месна заједница обезбедила
тридесет један пакетић за децу
лошијег социјалног статуса, а
разне украсе и фигуре за њих
су направиле чланице Удружења жена „Етно-кутак”.
Нешто пре тога је и Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат” поделило пакетиће
својим најмлађим члановима,
као и ученицима основних школа из поменутог места, Омољице и две градске („Мика Антић” и ОШ „Свети Сава”) који
уче бугарски језик. Поклони су
обез бе ђе ни уз фи нан сиј ску
помоћ Ам ба са де Ре пу бли ке
Бугарске у Србији.

Иваново: Светим мисама у
Цркви Светог Ванделина обележен је Божић по грегоријанском календару. Удружење банатских Бугара „Иваново–Банат” поделило је пакетиће својим најмлађим члано ви ма, као и уче ни ци ма

Старчево: Светим мисама у
Римокатоличкој цркви Светог Мауриција обележен је
Божић по грегоријанском календару. Савез извиђача Војводине је свим пуноправним
члановима, међу којима је и
ОИ „Надел”, донирао износ
од 10.000 динара за режијске тро шко ве у про те клој
години.

IN ME MO RI AM

Стојче Јаћимовић
(1951–2020)
Од последица коронавируса, у
сво јој се дам де се тој го ди ни,
преминуо је члан Савета Месне заједнице Глогоњ – Стојче
Јаћимовић.
Он је био биран у много сазива поменутог органа власти,
а узастопно у три последња,
ка да је до би јао из у зет но
ве ли ки број гла со ва сво јих
суграђана.
Био је један од највреднијих
и најангажованијих представника грађана, као и велики
борац за просперитет села, па је због тога уживао огромно поверење и поштовање међу мештанима.
Стојче је важио за веома предусретљивог човека, увек
спремног да помогне свима, а како је по струци био електричар и дуго био запослен као радник јавног комуналног предузећа на одржавању водовода, никад му није било тешко да свакодневно прискаче у помоћ мештанима
при отклањању разних мањих или већих кварова у њиховим домаћинствима.
Био је узоран и посвећен муж, отац и још бољи деда.
Одласком Стојчета Јаћимовића много је изгубио Савет
Месне заједнице, али и сам Глогоњ.
Месна заједница Глогоњ
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ПРАВЕ НОВОГОДИШЊЕ УКРАСЕ И ЂАКОНИЈЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА”
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОНИ СТВАРАЈУ ЧАРОЛИЈУ
Не би празници били празници када
око нас не би било украшених јелки,
разних декорација и савршених ђаконија. Све то постоји да магија буде
комплетна...

„Пут до звезда”
Јурија Гагарина

Тамара се уметношћу бави одмалена, а свој посао воли јер може да се
изрази кроз различите медије.

Машта може свашта

Валерија Миклош (56) одувек је волела да прави ситне колаче, али пре
Бојана Каленић Гаврилов (36) по стру- пет година се заинтересовала за хеци је дипломирани инжењер шумар- клање играчака вуницом. Чланица је
ства. Била је волонтер у Покрету го- Удружења жена „Панчевачке креарана – координатор и сарадник у мно- тивне душе”.
гим пројектима везаним за пошумља– Моја прва луткица био је Снешко
вање, рециклирање и едукацију деце. Белић. Пратим трендове и инспираОснивач је невладине организације
цију проналазим на интернету.
за заштиту животне средине „НатуПосле Снешка сам почела
ра еко тим”. Декорацијама се бави
да хеклам меде, вилењаке
од малих ногу. Одувек је рођации ирвасе, да бих затим,
ма за празнике, рођендане и друна моју велику радост,
га славља правила икебане од
урадила Деда Мраза и
Госпођу Мразицу висине 50 цм – прича она.
Драго јој је што често
од људи добија лепе коментаре за своје лутке, а
подршку и савете има и од
своје деце, супруга и другарица.
– За луткице увелико добијам
поруџбине. У фебруару ће једна
мама добити принову, па је њена
сестра решила да јој поклони прву лутку с хаљиницом, коју ћу ја
урадити. Нажалост, због ковида
нисмо у могућности да излажемо
своје радове, али ипак сам успела да за кратко време обрадујем
наше суграђане, који су за ове
празнике купили четрнаест мојих радова – објашњава.
Луткице купују, маме, баке, деке и тетке. Оне су од вунице, пуњене еколошким кофлином.
– За израду мање лутке довољБојана Каленић Гаврилов
на су два дана, а за веће ми треба
папира, сувог цвећа, или паковала по- пет до седам. Дешава се да неклоне на необичне и занимљиве на- када останем будна и до четири
чине. Пошто није могла да нађе по- ујутро. Узбуђење расте када засао у струци, решила је да од свог хо- вршавам лутку, када поставим
бија и задовољства направи себи по- окице, носић, тада сам срећна
сао, па од 2016. године има своју ра- и испуњена. Када је готова, судионицу за декорације.
пруг и ја их сваки час загледа– За Нову годину правим икебане мо, узимамо у руке... – прича
за столове, декорације у саксијама, Валерија.
гранчице за врата и столове, новогоОве године је своју другаридишње кутијице, затим користим де- цу Тању за Бадње вече изненакупаж технику на дрвеним и стакле- дила једном лутком.
ним предметима..., а највише волим
– Заиста сам била срећна када правим украсе за јелку од филца – да је отворила поклон и угледаприча нам Бојана.
ла играчку – сову. Веома се обраУглавном се муштеријама свиђају довала. Ми смо у души сви још
њене креације, али има и оних који деца и уз играчку се осећамо
траже да им декорацију или украс на- спокојно – закључује она.
прави по скици или идеји коју донесу.
– Највише траже икебану или аран- Мајини медењаци
жман за столове и украсе за јелку. Смиљана Ивковић Топаи (43)
Новогодишње декорације се наручују по образовању је дипломирани
већ почетком децембра, али ове го- економиста. Одувек се бавила
дине су већ у новембру почели да се сликањем, а медењаке прави две
распитују. Сви остајемо у својим до- године.
мовима и вероватно нам је потребно
– Случајно сам наишла на рецепт
неко ново задовољство – каже.
за медењаке на интернету и тако је
Поред новогодишњих, она се бави и све почело. Прво сам учила сама, а
декорацијама за рођендане и венчања, онда сам своје знање додатно утврдизатим оним с балонима, те израдом ла на два курса, јер сам желела да ми
торти од картона и пињата, папирних неко објасни прецизно како се и заиграчака које се пуне бомбонама. Ка- што нешто ради, како бих могла да
же да је склопила уговор с једном ху- то знање касније пренесем на друге –
манитарном организацијом и да од прича Смиљана.
продаје сваке пињате и торте одваја
Дивне новогодишње и разне друге
сто динара за лечење болесне деце.
шаре оцртавају се краљевском глазу– Уживам у изради сваког украса. ром (шећер у праху). Смиљана излиТо ме смирује. Али највише ме раду- ва фигуре, па су декорације на њеју осмех и срећа мојих клијената ка- ним медењацима тродимензионалне.
да им испуним жељу. Овај посао је Можете их видети на „Инстаграм”
пун љубави, среће и осмеха, јер ра- профилу „Cookiesbyмaja”.
дим декорације за веселе и срећне
– Најчешће ја сугеришем изглед
тренутке који су за сваког од нас по- украса онима који наручују овај слатсебни – закључује она.
киш. Не правим серије идентичних
медењака, већ је сваки уникат. И сваМотиви за дивљење
ки је леп на свој начин – објашњава.
Тамара Јакшић (45) целог живота се
Да би поруџбина од десет медењабави уметношћу, а сада је на трећој ка била завршена, потребан је један
години Факултета ликовних уметно- цео дан, а тражња за њима почиње
сти. Последњих неколико година у већ крајем октобра. Mедењаци се
вре ме но во го ди шњих
празника осликава стаклене површине. Најчешће слика зиму, новогодишње и дечје мотиве.
– У последње време постало је веома тражено
да се за Но ву го ди ну
осликавају локали, фирме, улази зграда и приватне куће. За сликање
користим периве боје, које су за једнократну употребу, тако да ове „слике” није тешко уклонити
када празници прођу –
Тамара Јакшић
прича она.

Срећа и осмеси

Чланови Друштва за помоћ МНРО
раде и за рођендане, свадбе и разне
свечаности.
– Уживам у овом послу и, када га
ра дим, ја се за пра во од ма рам –
закључује она.

Радови с љубављу
Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева
основали су родитељи 1975. године,
јер су кроз радне навике и обавезе желели да пруже квалитетнији живот
својој деци и да елиминишу социјалну искљученост. Чланови овог друштва
су млади и одрасла лица са интелектуалним тешкоћама, узраста од деветнаест до четрдесет седам година. Они
су дуги низ година активно укључени
у све програмске активности.
– Због специфичне ситуације изазване пандемијом, ове године смо радили мало другачије, али нисмо заборавили једни на друге. Имали смо
онлајн радионице и сви су редовно

Валерија Миклош
слали своје радове, тако да нисмо изоставили ни прављење новогодишњих
декорација – каже Сања Бели, председница Друштва.
Чла но ви су пра ви ли
разне венчиће, икебане,
слике с новогодишњим
мо ти ви ма, че стит ке,
шили су крпе, разне
кутијице од новина...
У свом раду користе
природне, рециклажне
и репро материјале. Сакупљају шишарке, каменчиће, гранчице, све што је природно и што додатно не штети
њиховом здрављу и олакшава
им рад.
– Сви радови настају у атмосфери разговора, уз међусобну
помоћ, смех, подршку. Овај тип
рада развијамо као једну од самоодрживих активности радног
ангажовања, подстичемо креативно стваралаштво и афирмацију за даљи рад. Сви чланови у
зависности од својих моторичких могућности укључени су у
израду производа. Углавном се поделе у тимове, тако да једни раде припрему (цепкају, сецкају, фарбају), док
остали завршавају сам производ и декоришу га. Морам да напоменем да
су сви ручни радови сами по себи
уникатни и да имају употребну вредност – објашњава Сања.
У друштву има неколико чланова
који заиста јако лепо везу, прича
председница.
– Чланови Милош, Милица, Јован
и Милица М. већ три године учествују
на конкурсу за израду ручно везеног

јастучета у категорији ОСИ популације, чији је организатор удружење
„Веште руке”. Мики, Оља, Милица,
Милош, Марија, Зорана, Марко, Марко М. и Миља и те како воле креативне радове, јер могу да изражавају своје идеје и да креативно напредују. Сви
заједно воле радионицу животних вештина, али и сликарско-драмску, психолошку и кројачку радионицу, тако
да не бих могла да издвојим неку посебно, јер свака од њих на свој начин
њима пружа напредовање, додатну мотивацију, радно ангажовање и, што је
најбитније, тимски рад – прича Сања.
Она додаје да чланови уживају у
свему што раде.
– Њима је најбитније да удружење
ради сваког дана јер, како они кажу, то
је њихова друга кућа. Заједно прослављамо рођендане, славимо славу удружења, дружимо се, учимо, помажемо
једни другима... Прикључујемо се свим
активностима ван удружења. Воле манифестације, јер тада промовишу своје радове, разговарају са осталим грађанима, укључују се и у хуманитарне
акције. Већ пар година прикупљају чепове за акцију „Чепом до осмеха”, а
воле и да глуме, имали смо неколико
представа, које су заиста оставиле јаку
емотивну поруку публици. Бележили
смо добре критике и подршку за даљи
рад. Воле и излете, шетње, једноставно
воле да буду активни и корисни друштвеној заједници – објашњава.
Сања каже да члановима много значи креативан рад, јер ту развијају идеје, уче нове технике и раде тимски.
– Своје ручне радове веома детаљно умеју да представе: шта су и како
направили, ко је с њима радио, које
су материјале користили... Циљ је
истраживање властитих карактеристика, реакција, интереса и жеља ка
бољем упознавању себе; више развијамо оне делове који их оснажују и
покрећу. Усмеравањем енергије у креативан рад лакше се опуштају, те
развијамо чвршће самопоуздање. Рад
у групи пружа прилику за комуникаци ју с дру ги ма, раз ме ну иде ја и
инспирацију – прича она.
У редовне програмске активности
– радионице укључени су и волонтери, који раде с њима, мотивишу
их, уче новим техникама, раде на

Гагарин пише о детињству проведеном под нацистичком окупацијом, о школовању за ливца, а касније и војног пилота, о љубави
према домовини и посвећености
тадашњој Комунистичкој партији
и, коначно, о припремама и првом
лету човека у свемир.
Два читаоца који до 13. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Како замишљате свој пут до
звезда?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Витез Малте”
Стива Берија

Папа је мртав, а конклава за избор
његовог наследника само што није
почела. Кардинали почињу да пристижу у Ватикан, сви осим једног,
који је из Рима отишао на Малту у
потрази за документом који потиче још из IV века…
Два читаоца који до 13. јануара, у
12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Ко је ваш витез?”, наградићемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Смиљана Ивковић Топаи
самопоуздању и очувању основних животних навика. Ручне радове промовишу на разним базарима, манифестацијама, на које се радо одазивају,
путем „Фејсбук” профила „МНРО Панчево, радови с љубављу”, а могу се
видети и купити у просторијама удружења у Улици Николе Тесле 5.
– Они су инспирација многима, а
љубав и енергију коју нам дарују је
чиста и несебична. Уче нас толеранцији и поштовању различитости –
закључује Сања.
Мирјана Марић

У прошлом броју смо вас питали
да ли постоји безвремена љубав.
Књиге из „Вулкана” добиће аутори
следећих порука:
„Моја љубав према буреку с месом из пекаре надомак центра града је баш таква.” 064/2444...
„Знам да постоји безвремени недостатак љубави! То је оно што моја та шта осе ћа пре ма ме ни.”
064/7066...
„Лагуна” ће наградити ове одговоре на питање колико страна има
ваше срце:
„Четири. За свако од четворо моје деце по једна.” 063/8483...
„Нема више ниједну. Има само
хиљаду парчића на које га је она
сломила...” 066/5163...
Д. К.
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КУЛТУРА

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ТРИФУНДАНСКИ
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЈУ

О виноградарству,
традицији и љубави
На основу одлуке Управног одбора, Клуб писаца „Вуково перо” из Лознице, поводом Светог Трифуна – крсне славе клуба, расписује пети Међународни трифундански конкурс за
поезију,
на две теме: прва,
о ви но градарству, традицији и
оби ча ји ма ве за ним за
дан Све тог Три фу на, и
дру га, о
вину и љубави. Право учешћа
имају сви песници из Републике Србије и иностранства. Сваки аутор може конкурисати на
обе теме, с највише три песме
по теми.
Ове године, због пандемије,
конкурише се искључиво електронски, на имејл. Песме куцане у једном Word документу
(фонт 11) потписане шифром
и други Word докуменaт с кратком биографијом, бројем телефо на, по штан ском и имејл
адресом треба послати на: rundic59@gmail.com.
Све песме морају бити на
српском језику (ћирилица или

МОЈ

латиница) или с преводом на
српски језик ако су писане на
другим језицима. Песме не смеју бити дуже од тридесет два
стиха. Радови који пристигну
на конкурс не враћају се ауторима, нити хо но раришу, а
организатор задржава право да их
евентуално објави
у за јед ничком
зборнику.
Струч ни жири
ће одабрати најбоље песме и
предложити три песме за похвалу и три песме за награду у
свакој категорији – укупно шест
похвала и шест награда. Похваљеним ауторима песама биће
уручене пригодне дипломе клуба, а награђеним ауторима додељене плакете: „Златно перо”,
„Сребрно перо” и „Бело перо”.
О резултатима конкурса и
проглашењу победника сви учесници ће бити обавештени благовремено на „Фејсбук” групи:
Клуб писаца „Вуково перо”, Лозница.
Конкурс је отворен до 31.
децембра.

избор
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Култура је оно
што преостаје
Сенка Павловић,
самостална уметница
Упркос томе што је 2020. година била изузетно неповољна за све запослене у култури, сви они који дишу за културу пронашли су начин да
дођу до добре књиге, посете
изложбе и одслушају концерте путем интернета, и што је
најважније – да стварају. Прилагодили су се новој виртуелној културној стварности да
би могли да преживе. Јер, култура је оно што преостаје кад
се све остало заборави.
Назависно од било какве
ванредне ситуације, мени поред узглавља кревета и испод
сточића за кафу у дневној соби увек стоји неколико књига.
Ја припадам оној генерацији
која своје материјално богатство мери кутијама у које су
биле спаковане књиге приликом селидбе у Панчево (замислите просторију са 42 кутије
књига). Књиге које су на мене
оставиле утисак у овој години
jeсу: роман о судбини једног
антиквара у Каиру „Замалек”
Дејана Тиагa Стан ко ви ћа
(„Вулкан”, 2020) и „Тотал Балкан” („Kлио”, 2020) чешке књижевнице Бланке Чехове, која
је у дневничкој форми описала живот једне међународне
службенице на Косову у освит
једностраног проглашења независности. Пронашла сам се
у њеним сликовитим описима дисфункционалности међународних организација будући да и сама пишем књигу
на ту тему (радни назив: „Доста сам ћутала”).
Док одбројавамо ситно до
краја ове било-не-поновилосе године, распитујем се код
пријатеља који живе у Бечу да

Страну припремила

Мирјана
Марић

ли ће бити одржан новогодишњи концерт. За мене је Нова
година – руска салата и концерт Бечке филхармоније. Традиционално нове године дочекујем код куће, тако да би
ми једино изостанак концерта
Бечке филхармоније покварио
дочек. Будући да смо у 2020.
сви остали ускраћени за путовања, најчешће сам слушала
грчке и италијанске радио-станице путем „Радио Гардена”.
А ако је нешто било добро
ове године, то је што сам коначно имала времена да погледам све филмове на ХБО-у
и другим филмским каналима (опција премотавања је за
мене нови даљнски управљач).
Увек се радо враћам старим
добрим остварењима, као што
су „Das Leben der Anderen”
(немачки филм „Животи других” из 2006. године који говори о надгледању и прислушкивању културне сцене Источног Берлина од стране тајне по ли ци је ДДР-а) и
„Πολίτικη Κουζίνα” (грч ки
филм „Цариградска кухиња”
из 2003. године који пропагира уживање у малим животним радостима с позадином политичког сукоба).
Свим читаоцима „Панчевца” желим срећну нову 2021.
годину и у њој остварење свих
жеља које су ове године биле
на чекању.

Четвртак, 31. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

БИЛО ЈЕ ЛЕПИХ ВЕСТИ И У 2020. ГОДИНИ

ЧИМЕ СУ НАС ОБРАДОВАЛИ
НАШИ СУГРАЂАНИ
За мање од двадесет четири сата једна од најгорих година у
новијој историји ће се завршити. Поред застрашујуће чињенице да су многи животи изгубљени, постоји секундарна опасност да ће многи животи бити уништени због последица
пандемије. Угрожене су многе
привредне гране, а и култура и
уметност. Не смемо да заборавимо да културу креирају људи који такође имају породице, чија егзистенција зависи од
њиховог ангажмана. Оно што
је својствено за ову област јесте публика, а било каква окупљања већ месецима представљају опасност.
Ипак, у тренуцима када је
због ублажених епидемиолошких мера било могуће организовати догађаје панчевачке
установе културе су то и урадиле. У Народном музеју је одржано неколико изложби, а у
Градској библиотеци књижевих вечери. Дом омладине је
организовао филмски програм
и неколико промоција књига,
док је Културни центар имао
неколико изложби, концерата
и Панчевачки џез фестивал. У
Галерији савремене уметности
одржани су програми „Уметност, архитектура, дизајн” и
„Нове технологије”, као и Бијенале уметности. Удружење
„КомуникАрт” реализовало је
фе сти вал „Но ва” и бо ра вак
француске стрип-ауторке Ализе де Пен у оквиру резиденцијалног програма. Сви догађаји
су одржани уз примену прописаних епидемиолошких мера.
Оно на шта ћемо посебно
указати јесте то да је ове године, поред тежине и горчине коју осећамо због коронавируса,
било и лепих ствари. Неки наши суграђани су објавили нове
књиге, награђени су на разним
такмичењима и добили вредна признања.
Хронолошки, почетком године је нову књигу афоризама,
под насловом „Дођох, видех,
пребегох”, објавио Зоран Т. Поповић. Када су мере биле мало
блаже, средином октобра, одржана је и промоција.
Другу награду на међународном књижевном конкурсу који
је расписала невладина организација „Др Шпиро Матијевић” из Босне и Херцеговине
освојио је уметник из Панчева
Милан Манић.
У фебруару је одржана изложба радова финалиста конкурса за награду за младе уметнике Панчева, коју је крајем 2019.
основао сликар Вук Вучковић.
Прву награду је освојила Леа
Ембели.

Средином фебруара у „Мадленијануму” је изведена премијера оперете „Весела удовица” Франца Лехара, у којој је
улогу имала и Панчевка Катарина Калмар.
Главна улога Џорџа Бергера у мјузиклу „Коса”, који је
премијерно одигран почетком
године, припала је нашем суграђанину Алекси Илићу. Пројекат je реализован у копродукцији Позоришта младих,
Новосадског позоришта и Центра за развој визуелне културе
Нови Сад, а под покровитељством Амбасаде Сједињених
Америчких Држава и Града
Новог Сада.

Финалисти конкурса за награду „Вук Вучковић”
награду је добио Душан Цвијетић за остварење „Човек који је
кренуо на Месец”. Петар Бачкоња је награђен за најбољу
идеју за филм „Долина диносауруса”, а за најбољу режију
су награђени Бојана Џантовски
и Наталија Стојоска за филм
„Принцезе у акцији”. Награда
Етнографског музеја у Београду додељена је Наталији Стојоској и Бојани
Џантовски за
филм „Легенда о Девојачком бунару”.
У ју лу је
култна књига
Ивана Ивачковића „Уметност побуне –
The Rolling
Stones” објавље на у но вом, про ши реном и допуње ном изда њу, а писац и
књижевни
критичар Васа Пав ко вић
објавио је нову књигу прича, под називом „Ехо Београда”. Књигу
прича „КораЗоран Т. Поповић ци” у августу
је об ја ви ла
Књи жев ни ца из Пан че ва Нада Малек, а нови ауторски
Сенка Павловић објавила је стрип под на зи вом „Ђо гул
своју прву књигу, под насло- Тиранин” објавио је уметник
вом „Вре де ло је че ка ти”, у Борис Станић.
Олга Жолнај Јокановић наиздању „Просвете” из Београда, а под псеудонимом Рада грађена је за најбоље исткан
Лекић. Средином године по- мотив пиротског ћилима, а ово
јавио се и њен зборник хумо- признање јој је уручено на Пера „Смехом против короне”, тој ткачкој колонији на Стакоји је касније преведен и на рој планини, у селу Дојкинци,
у организацији „Етно-мреже”
мађарски језик.
и задруге „Дамско срце” из
Пирота, уз подршку канадске
амбасаде.
Сед мо го ди шњи Стра хи ња
Драгаш, полазник секције „Чаробни свет цртања”, награђен
је у септембру у категорији млађих узраста на ликовном конкурсу „АртФРИКА” у организацији Музеја афричке уметности у Београду, за цртеж на
На 49. ревији филмског ства- тему „Африка”.
Афористичари Александра
ралаштва деце и омладине Србије, која је одржана у јуну у Филиповић и Александар Чодигиталном окружењу, под сло- трић поделили су друго место
ганом из давне 1961. године: за најбољи афоризам на педе„Боље да се деца играју фил- сет другој „Чивијади” у Шапмом него филм децом”, панче- цу. Александар Чотрић је у јувачки аутори су освојили број- лу добио прву награду за афоне награде. У категорији деце ризме на дванаестом конкурдо петнаест година прву награ- су за афористичара године у
ду је освојио Лазар Бачкоња за оквиру манифестације „Летњи
филм „Где је меда?”, док су за улични ерски кабаре”, коју орнајбољу режију изабране Нора ганизује Библиотека „Љубиша
Аб ци и Ла на Сто ја ди нов за Р. Ђенић” из Чајетине на Злафилм „Камера око”. У катего- тибору, а заједничка књига афорији младих од петнаест до де- ризама „Афористички тандем”
ветнаест година прву награду Александра Чотрића и његоје освојила Миљана Миљковић вог бугарског колеге Валентиза филм „Пријатно”, а другу на Димитрова, објављена на
Давид Билобрк из Панчева
и Бојана Марковић из Београда освојили су признање „German Design Award 2020” за модуларни штанд од дрвета осмишљен за Сајам књига у Београду. Обоје раде у београдском студију „Такт”, а награђени су у категорији ентеријера за пројекат павиљона „4 земље 1 језик”.

бугарском језику 2019. године,
у августу је овенчана значајним признањем – Великом наградом града Варне у области
књижевности. Чотрић је током
2020. године приредио неколико књига афоризама.
У јулу је писац из Старчева
Дарко Јешић објавио роман
„Via Dolorosa”, а књига је промовисана почетком октобра у
Градској библотеци.
Песник Бојан Васић добитник је двадесет шесте награде
„Васко Попа”, за књигу песама
„Топло биље”, у издању Културног центра из Новог Сада.
Сатиричар Зоран Т. Поповић освојио је награду „Вук
Глигоријевић” за најбољи афоризам на осамнаестом Међународном фестивалу хумора и
сатире „Сатира фест”, који је
одржан 23. октобра у Београду, у просторијама Матице исељеника и Срба у региону. Поповићу је припало прво место
у конкуренцији више од четрдесет аутора кратке форме за
афоризам: „Ја бих могао да
живим као сав нормалан свет,
али нећу свој народ да оставим на цедилу”.
Уметничка школа „Jugendkunstschule Marzahn-Hellersdorf”
из Берлина организовала је 11.
октобра фото-маратон под називом „Humanity and nature –
an everlasting conflict?”, на којем су се међу петнаест победничких фотографија нашле и
фотографије младих панчевачких студенткиња Иване Недељковић (21) и Наталије Стојановић (24). На конкурс је пристигло двеста осамдесет фотографија које је послало сто дванаест младих фотографкиња и фотографа из седам земаља.
Панчевачком карикатуристи Николи Драгашу у новембру је додељено посебно признање „Класово мајсторско перо” за досадашњи допринос и
залагање на пољу карикатуре.
Ово је највеће признање за карикатуру код нас, а додељује
се у оквиру фестивала хумора
и са ти ре „Злат на ка ци га” у
Крушевцу.
На свечаности поводом обележавања Дана библиотекара
Србије, 14. децембра ове године, Библиотекарско друштво
Србије доделило је угледну награду „Стојан Новаковић” др
Жар ку Вој но ви ћу за књи гу
„Српске манастирске библиотеке до краја XVIII века”, у
изда њу Град ске би бли о те ке
Панчево, 2019. године.
Ово је ретроспектива лепих
вести у 2020. години које су нам
обезбедили успеси наших суграђана из области културе и
уметности. У нади да ће их следеће године бити много више и
да ће своја признања преузимати уживо, испраћамо ову, у
сваком смислу, изазовну годину.
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НАШ ГОСТ: НИКОЛА ДРАГАШ, КАРИКАТУРИСТА И ИЛУСТРАТОР

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: СТЕВАНА СРЕМЦА

ЧАРОБЊАК У СВЕТУ ЦРТАЊА

Скандал на сахрани
познатог писца

Никола Драгаш (39) дипломирао је графички дизајн на Вишој политехничкој школи у Београду. Запослен је у ЈП-у „Пошта
Србије”. Члан је УЛУПУДС-а,
Удружења карикатуриста Србије – FECO и УЛУ „Светионик”. Бави се карикатуром, дечјом илустрацијом, стрипом и
графичким дизајном. Илуструје дечје књиге и уџбенике. Своје илустрације и карикатуре објављује у новинским листовима: „Вечерње новости”, „Политика”, „Јеж”, „Илустрована политика”, „Невен”, „Енигматика”, „Разбибрига”. Редован је
учесник домаћих и међународних салона и изложби карикатуре и илустрације,
као што су: „Пјер”,
„Злат на
ка ци га”,
„Златни осмех”, „Златно перо”, „Мајски салон УЛУ ПУДС-а”,
„Остен”, Бал кан ска
смотра младих стрипау то ра – Ле ско вац,
Би је на ле еко ло шке
карикатуре Сокобања,
„Кра ји шки са лон”.
Одржао је велики број
радионица за децу и
младе из области илустрације и карикатуре у Чикагу, Шервилу, Мервилу, Темишвару, Велењу, Београду, Панчеву, Владимировцу, Омољици, Качареву, Долову, Ба нат ском Бре стовцу, Старчеву, Грача ни ци,
Ста ром
Грацком, Ораховцу,
на Чардаку... Бави се
и педагошким радом,
а од априла 2016. до
јуна 2018. године водио је школу карикатуре при Дому омлади не Пан че во. Од
марта 2019. води секцију цртања за децу
„Чаробни свет цртања”. Добитник је признања „Класово мајсторско перо” за допринос и резултате на
пољу карикатуре.
ПАНЧЕВАЦ: Када си почео
да се бавиш цртањем и ко је
приметио твој таленат?
НИКОЛА ДРАГАШ: Од када знам за себе, цртам, размишљам и причам о цртању; чини ми се некад да је то једино
што знам да радим, а да сам
од све га оста лог, што ка жу
клинци, оперисан. Имао сам
четири године када је мој деда-стриц препознао мој таленат, тако што сам на кутији
од цигарета скицирао птицу
и пиштољ револвер и он је
тада мојим родитељима сугерисао да сам талентован за
цртање…
l Да ли се сећаш свог првог
цртежа који је за тебе имао
уметничку вредност? И шта је
то било?
– Искрено, сећам се доста
тога, али се сећам да су то
највише били неки ликови из
цртаних филмова и мастерси.
Сећам се неких радова који
су изазвали одређени хаос и
пометњу и касније прерасли
у анегдоте. Имао сам пет или
шест година када је мој отац
морао да иде да оперише крајнике и ја сам вече пре тога
на цр тао све те ме ди цин ске
инструменте и алате, клешта,
инјекције, да се он толико престравио да није хтео да иде у
болницу. Исто тако, сећам се
да сам у првом разреду нацртао као неког лика који све
има, а он да се одао дро ги
и кри ми на лу и на кра ју
завршио у затвору. Знам да су
моји родитељи били уплашени и да смо отишли код школског психолога. Она је рекла
да ја само мало више гледам
фил мо ве и имам буј ну
машту…

l Како је текло твоје школовање? Да ли си се усавршавао
у некој уметничкој школи?
– Никад нисам био без папира, бојица и фломастера, све
су ми свеске и књиге биле исцртане, чак и школски ранац.
Сећам се да сам с дванаест година први пут отишао у Школу цртања Дома омладине код
професора Чеде Кесића, а тамо сам се касније враћао у неколико наврата. То је сигурно
први степеник сваког искреног
панчевачког уметника. Стално
сам цртао, карикатуру и илустрацију сам покушавао више
пута невешто да заобиђем, мислећи да ћу постати сликар.

ако некад немам тему, ја је
измислим, а највише волим да
цртам животиње. Од тема, то
су Србија и православље…
l Шта за тебе представља
карикатура?
– Карикатура је за мене начин изражавања, да кажем оно
што мислим и осећам, не само
из свог угла него и из угла мојих пријатеља, суграђана и целог српског народа. Када корачам улицом, ја и људе и околину гледам кроз карикатуру.
Ја сам народни карикатуриста,
радим и браним за интерес народа, гледајући да га некад забавим и развеселим, а некад
упозорим на све оно што се де-

Нисам успео да упишем средњу дизајнерски школу, па сам
уписао за аранжера, где се такође доста цртало, и после тога Вишу политехничку, смер
графички дизајн. Свака школа
је драгоцена, али сад из неког
искуства могу да кажем да без
вере, љубави, одрицања, крвавог рада и челичне воље нема
ни остварења… Нема истинске
среће без истинске патње…
l Колико ти цртање значи
и зашто си одабрао баш карикатуру?
– Ја и кад спавам цртам, живим за цртање и да бих цртао.
Мислим да је карикатура мене
одабрала још у периоду основне
школе, када сам цртао шаљиве
цртеже и скечеве, само што тога
тад нисам био свестан. Ја сам од
цртања пуно тога добио. Путовао сам, дружио се с колегама и
стицао пријатеље, проживљавао
радости и разочарања, а оно што
је највредније јесте да сам добио прилику да кроз цртање радим с децом. Како време пролази, то све више сматрам благословом, а не приликом…
l Шта све спада у илустрације и шта си све радио у овој
области?
– Илустрација представља
наменску слику или цртеж, који описују и осликавају одређени текст. Углавном илуструјем књиге за децу и књиге из
области сатире и афористике,
а провуче се понекад и понеки
уџбеник. Такође сам урадио доста илустрација за корице књига и илустрације за промо-материјал за разне фестивале, догађаје и манифестиције из области културе, науке и спорта.
l Шта најчешће црташ?
– Најчешће цртам гег и портрет карикатуру, на разне теме;

шава око нас. Али поред те способности изражавања мораш
бити и цртачки поткован. Замисли да хоћеш да отпеваш
песму с добрим текстом, а имаш
лош глас.
l Дуго се бавиш радом с децом. Колико је тешко пренети
на децу знање и вештине? Колико је стрпљење битно?
– Већ пуних десет година
радим с децом. Ја увек гледам
да се с њима спријатељим, да
заволимо једни друге, стекнемо поверење и онда увек форсирам оно добро. Када дете
стекне поверење у мене и цртање, и одређено самопоуздање, е онда указујем на оно лоше и, колико год да га то повреди и пољуља, оно зна да му
желим добро, њему и његовом
цртању. Ауторитет градим на
искрености, радној дисциплини, на часу смо да бисмо цртали, а све остало остављамо
за паузу или останемо после
часа. Јако ми је важна подршка коју имам од родитеља
чија деца похађају часове и
Александра Кудрића, директора установе у којој држимо
часове. Мислим да је стрпљење једноставно синоним за сам
цртачки процес, оно мора бити константно присутно, и код
предавача, и код онога који
учи и развија свој таленат за
цртање. Стрпљењу се учимо,
као и цртању, а са смислом за
цртање се рађамо.
l Тренутно водиш ликовну
секцију. Шта све радите у њој
и колико су деца заинтересована за рад? И колико брзо напредују?
– Ликовна секција „Чаробни
свет цртања” део је Едукативног центра „Корак по корак 2”,
а похађају је деца узраста од

Никола

шест до седамнаест година. На
часовима радимо карикатуру,
илустрацију и стрип. То је један процес где с временом видимо ко је дошао зато што је
рођени цртач и жели то да буде, ко воли да црта, неко дође
из чисте радозналости зато што
му иду друг и другарица, неко
зато што је то родитељ желео,
а неко да кроз цртеж подигне
самопоуздање. Што се тиче самог напретка детета у цртању,
то је релативна ствар. Има јако добрих цртача, види се да
неко има руку, али му је самопоуздање пољуљано, онда имате некога ко дође као просечан
цртач, а за одређено време добијемо неког ком се
јави жеља да би цртање могло да му буде
животни позив…
l Често освајате награде на разним такмичењима. Колико им
је то важно? Како подносе неуспех?
– На часовима често радимо дечје наград не кон кур се из
области карикатуре,
илустрације и стрипа.
На десетак конкурса,
на колико смо учествовали до сада, можда на два нисмо били награђени. Када
цр та ју за на град ни
конкурс, увек дају све
од себе. И они сами
већ знају да ће дати
вр хун ске ре зул та те
ако буду добро концен три са ни. Сва ки
успех се приписује деци, а неуспех искључиво мени. Шта год
да постигну, који год
резултат, то је искључиво њихова заслуга,
а умем у шали да кажем да сам ја ту само
де жур ни по ли ца јац
који мало држи ред.
l Колико је цртање ва жно за деч ји
Драгаш развој?
– Цртање је важно
за све нас, а не само за децу.
Цртање је основа свега. Ако реновирате стан, ви цртате како
ће изгледати распоред намештаја; ако некуд путујете, ви
на папиру исцртавате улице;
ако спремате тактику у кошарци, ви је исцртавате на табли...
Цртање је присутно свуда а да
нисмо свесни. Оно код деце
побољшава моторику, диже и
ствара самопоуздање. Ако жели да напредује, оно мора да
се ухвати за књигу, да чита и
учи; ако посматра старе мајсторе из уметности, јавља му
се жеља да путује и обиђе светске музеје и галерије.
l Какви су ти планови у области цртања?
– Главни план је да секција
цртања што дуже траје, јер је
то место где станује срећа. Ја
живим за ту суботу. Сада смо
онлајн, у складу са изреченим
мерама због коронавируса, али
чим све прође, враћамо се у
учионицу. Гледам да цртам сваки дан, без неких посебних планова. Цртање је за мене начин
живота, а живот сваки дан понуди нешто ново, добро и лоше; тако је и у цртању. Увек су
код мене присутне две жеље:
да једном имам свој атеље и да
издам своју књигу карикатура.
Жеље су моје, а воља божја, па
ћемо да видимо...
l На шта си највише поносан до сада?
– Ако кажем да сам на нешто поносан, сигурно ћу се
погордити. Могу да кажем да
сам сваки дан захвалан драгом Богу што имам породицу,
за то што ми је дао дар за цртање и благослов да исти тај
дар и таленат могу да поделим с децом.
Мирјана Марић

Стеван Сремац
Улица Стевана Сремца пружа се преко територија месних заједница „Центар” и
„Војловица”. Под овим називом постоји од 1980. године,
а претходно се звала Утвин
аеродром. Простире се од Улице Лазе Лазаревића до Улице
Јоакима Вујића.
Стеван Сремац, један од
најзначајнијих и најпопуларнијих српских реалистичких
писаца, рођен је у Сенти, у
Бачкој, 23. новембра 1855. године, у породици занатлије.
Пошто је рано остао без родитеља, бригу о њему преузео је ујак Јован Ђорђевић,
знаменити српски историчар
и књижевник, аутор текста
српске химне „Боже правде”.
У лето 1906. године писац
је изабран за члана Академије наука, као једини професор гимназије у њеној историји. Ово је била велика част,
јер је та иста академија одбила да прими два владара, краља Милана и црногорског краља Николу.
Да би на миру спремио приступну беседу, Стеван Сремац је отпутовао у Сокобању. Тамо је добио
црвени ветар, заразну болест коју изази ва ју бак те ри је
унете кроз кожу.
Јован Скерлић је
на сахрани рекао
да је Сремац умро
од нашег мурдарлу ка, од но сно од
нехигијене у бањи.
Хр ват ски пи сац
Антон Густав Матош, који је у Београду живео годинама, био је одређенији: Сремац се
заразио у бањском
клозету. „Санитарни уређаји су били
та ко јад ни да је
Сремац, користећи
их, отровао крв. Од
те инфекције му није било
спаса”, писао је Матош.
У 19. веку та је болест била
смртоносна. Сремац је умро
12. августа 1906. године. Од
тада па до дана сахране, 15.
августа, када је тело допремљено у Београд, „Политика”
је Сремцу посвећивала целу
насловну страну.
Погребна поворка кренула
је у 2.15 с београдске железничке станице. На челу су
ступали гимназијалци, који
су носили крст, жито и безброј
венаца. За њима су ишла сва
београдска певачка друштва,
па шеснаест свештеника. Иза
погребних кола ишао је пишчев брат Јован Сремац са
осталом родбином, па онда,
бележе новине, „министри,

академици, књижевници, новинари и огромна маса света”. Поворка се кретала Немањином улицом до Кнеза
Милоша, онда до „Лондона”,
па данашњом улицом Српских владара, преко Теразија
и Кнез Михаилове, до Саборне цркве. Одатле кроз Васину, поред Позоришта, па дана шњим Бу ле ва ром кра ља
Александра, до Вуковог споменика, па до Новог гробља.
Иако је о сахрани бринуо
државни протокол, дошло је
до малог скандала: књижевник Симо Матавуљ, који је био
предвиђен за говорника у Саборној цркви у име Академије
наука, није се појавио. Опело
је већ било у току кад су негде
нашли Гигу Гершића. Овај академик, чувени правник, и чувени говорник, иначе страствени коцкар, није ни знао да је
Сремац умро, јер тих дана није читао новине. Дословце са
улице су га одвели у Саборну
цркву, где је одржао толико
дирљиво посмртно слово да су
се сви расплакали!

Гроб Стевана Сремца
Доцније, с балкона Народног позоришта, од покојника
се опростио Бранислав Нушић,
речима које су ушле у уџбенике говорништва. Беседу је почео са: „Је ли то твоја последња прича, Стево? Зар та чврсто склопљена метална књига,
зар је то твоје последње дело?”
Нушић се неколико дана
касније у „Политици” наругао Академији наука и открио
јавности како је дошло до тога да говори Гершић. Академици су се зато обрушили на
њега, све под маском заштите Сремчевог достојанства, а
бура је трајала недељама...
Стеван Сремац почива под
скром ним спо ме ни ком у
гробници свог ујака Јована
Ђорђевића.

Улица Стевана Сремца
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МНОГИ ПАНЧЕВЦИ ПРОСЛАВИЛИ БОЖИЋ ПО ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ

БОГАТСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ И СЛИЧНОСТИ
Најрадоснији хришћански празник по грегоријанском календару дочекан је, као вековима
уназад, и на овим просторима.
Због ситуације с пандемијом
није било већих окупљања, а
неке службе нису ни одржане,
или су приређене уз присуство
мањег броја људи, скривених
под маскама.
Ипак, то није спречило многе Панчевце да овај породични празник прославе у својим
домовима, како и доликује, у
кругу најближих...
А како је то изгледало у кућама наших суграђана Мађара, Словака, Румуна, Хрвата,
банатских Бугара, биће приказано у редовима и сликама који следе...
Овогодишњи божићни празници по грегоријанском календару обележени су неупредиво
мирније него икада.
То се, можда, највише осетило у Војловици, где се некада, нарочито за Бадње вече, све
орило од песме маскираних
„бетлехемаца” и „чума”, који
су раздрагано разносили вест
о Исусовом рођењу.

Овог пута без веселих
поворки
Иако је на војловачким улицама било неуобичајено пусто, то
не значи да није било весело у

Литургија у Цркви Свете Тројице
како би дочекала рођење Христово; те лепе вести им кроз
песму и игроказ годинама доносе млади момци из традиционалног „Бетлехема” (што
је, као што је речено, ове године изостало).
Један од Спишјака, Михал,
истиче да је тада трпеза пуна
ђаконија, пре свега ту је кобасица печена с кромпиром на
тепсији, што је део неизоставне традиције, а буде и јагњетине, прасетине, медењака...

Божић у кући породице Ембели
кућама, јер без обзира на то
што бојазан од коронавируса
константно лебди, живот не може да стане, а Божић је сигурно једна од његових најлепших
страна.
А тако свечано и узвишено
било је у кући породице Спишјак, која се окупи за Бадње вече

– Сходно ситуацији, и наша
породица је празник обележила скромно, у кругу најближих. Препричавали смо све
оно лепо што живот доноси,
сећајући се предака и пријатеља, у нади да ће нам у будућности куће бити пуне радости
– поручује Спишјак.

вечеру. Обично то буде посна
трпеза, на којој се неизоставно
нађу риба и пасуљ, можда и
рибља чорба. Ипак, ми смо Секељ-Мађари и у шали кажем
да највише волимо рибу која
грокће, па нам је милији божићни ручак уз печење, сарме
и све што нам жене спреме –
каже Ђерђ.

Ипак, лепше у Војловици
него у Салцбургу
А на ручку су, поред других
укућана – супруге Маргит, млађег сина Тибора и унука Давида, и Ђерђова ташта и петострука прабака Маргит (77),
као и старији син Атила (35),
са женом Лидијом и четворогодишњом кћери Габријелом.
– Пре две године смо дошли
из Аустрије, где смо провели
довољно времена да можемо
да правимо поређења. Живели
смо у Салцбургу, Моцартовом
граду, у којем је око Божића
предивно: све је окићено као у
бајци, док је на вашарима по
трговима атмосфера неописиво позитивна. Улицама хода
Николас, обучен као Деда Мраз,
а за њим по неколико пастира,
анђела и деца која певају песме. Посебан доживљај је поворка стотина крампуса, то јест
чобана, који имају и пратњу,
јер су опасни и туку – бичевима од репова бикова ударају
девојке по ногама, како би им
направили штрафте. Нису то
баш праве повреде, али нису

ВЕ РА СПА ЈА И
У НО ВОМ СЕ ЛУ
Живо је било и у Новом
Селу, где је бројна румунска православна заједница обележила Божић.
Тамошњи протојереј Георге Јанеш држао је литургије у Храму Свете Тројице
по редовном распореду.
– На Бадње вече смо се,
након службе, окупили
испред цркве и традиционално упалили ватру, што
смо увели пре око петнаест година, а било је и
скромног послужења. Одржане су литургије и наредна два дана Божића, уз
мањи број људи, који су
увек били распоређени на
одговарајућој дистанци и
сви су носили маске, што
важи и за наш хор. Као и
увек, били су присутни и
наши драги гости: два српска свештеника. Јер вера
треба да спаја – истиче
протојереј.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Спишјакови чекају вест о рођењу Христовом
Заједно с комшијама Словацима, у Војловици годинама
празнују и Мађари. То важи и
за породицу Ембели, у којој је
глава фамилије, педесетосмогодишњи Ђерђ, окупио своје
потомке.
– Нама ни овај Божић не одступа превише од ранијих, јер
га ионако славимо у кругу породице, а као реформате посећујемо мисе у нашој цркви,
што сада нисмо учинили због
епидемиолошке ситуације. Иначе, на Бадње вече деца иду по
кућама, како би рецитовала и
певала божићне песме и потом добијала поклоне, уз напомену да, за разлику од православних обичаја, она иду само код блиске родбине и пријатеља. А када испратимо најмлађе, настављамо дружење уз

ни безболне. Иначе, у околини
Салцбурга, у месташцу Оберстдорф, настала је чувена божићна песма „Тиха ноћ”, коју

на сам Божић увече певамо када крстаримо војловачким улицама – истиче овај доскорашњи гастарбајтер.
А најрадоснији празник ипак
је најрадоснији код куће...
– Нарочито незаборавно било је када сам се, као момак, с
другарима припремао и по месец дана да се маскирам у чобане или такозване чуме. Правили смо препознатљиве бунде и све друго, грозничаво чекајући Бадњи дан. И, након
што би прошла деца с божићним песмицама, јер се она плаше тих „створења” која галаме
и дижу буку клепетушама, кренули бисмо ми неожењени, онако маскирани, у обилазак неудатих девојака, који је знао да
потраје до сванућа. А оне нису
могле да дочекају да виде ко је
испод маске, па ако неког погоде, тај добије само два-три
пољупца, док они неоткривени могу да очекују много више
– каже Атила.
Тај обичај је донео многе лепе везе, а једну такву имао је
његов брат Тибор, чији се деветогодишњи син Давид већ
маскира у чобане, што говори
да „крв није вода”...

Славиле и многе породице
у Старчеву и Иванову
Божић обележава и католичка
заједница у Старчеву, како по
кућама, тако и на мисама у Цркви Светог Мауриција, коју су
својевремено изградили верници хрватске и немачке националности.
Тада је изузетно живо, нарочито за Бадње вече, и у кући
Јове Бајера (58), када су ту, поред супруге, сина и двеју ћерки, и други блиски људи.
– Тај празник је за мене увек
био нешто најлепше. Наравно,
као дете сам више уживао у
њему, пре свега у неким много
укусним медењацима. Било је
коринђања, али си тада могао
да очекујеш јабуку или орах и
понеку жуту банку. Бар колико ја памтим, не сећам се ни
да је у време комунизма било
забрана, а и моји су се увек бавили пољопривредом, па нису
били на удару. Ишло се и у цркву, као и у ово доба, с том
разликом што је сада поноћна
миса уприличена у 18 сати, не
само због ове ситуације већ и

Бадње вече код Бајерових

зато што један свештеник оп- широки резанци с маком, комслужује више села, па мора да пот... У предвечерје деца коринђају, а домаћини им дају
се уклапа – наводи Јова.
Почасно место има његова поклоне, попут ораха, јабука,
мајка Катарина (77), која је поморанџи, бомбона, чоколаживела у Опову, док се пре 60 да, па и новца... У поноћ се
година није удала у Старчеву. иде на мису, када се заврша– Лепо је и сад за Божић, ва пост и по повратку из црали некад је било лепше, јер кве служе се пихтије. За Босмо се више радовали. Нема жић, пре подне, поново се иде
више обичаја попут уношења на мису, затим се у кругу посламе или банатског специја- родице обавља свечани ручак,
литета који смо звали „насуво а испод јелке се остављају пос маком”. У цркву смо ишли клони за све укућане. Поред
четрнаест дана заредом, па кад лепих жеља упућених рођацисе вратимо с поноћнице, ста- ма, Божић честитамо и нашим
немо код астала, склопимо ру- суграђанима, како Бугарима,
ке и измолимо Оченаш. А он- тако и Мађарима и свима у
да би тата рекао: „Сад су за- селу који славе, док они други
шле звезде, довољно смо испо- нама честитају – наглашава
стили, па можемо да навали- Аугустин.
мо на пихтије”. Е,
тога више нема –
каже бака Катарина.
Ипак, не може се
рећи да ни сада није пријатна атмосфера око традиционалне трпезе, за
коју се највише постарала њена снаја
Драгана: за Бадње
ве че ту су ри бља
чорба, бела риба,
шаран – пржени и
димљени, а на сам
Бо жић – су па и
јагњетина.
Тра ди ци о нал не
обичаје поштују и
банатски Бугари
Палћени у Иванову.
Према речима једног од њих, Аугустина Калапиша, за
Бадње вече домаћин
Јелка и поклони код Калапиша
уноси сламу, док се
И сви они, упркос својим
на сто стављају ораси, мед, беразличитостима, сасвим сили лук, суве шљиве...
– Следи посна вечера: ри- гурно имају нешто слично –
бља чор ба и пр же на ри ба, живе у миру, здрављу и срећи
кромпир-салата, густ пасуљ, с ближњима...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Бобишка
Женка, мешанац, старости око
три године, тражи нови дом, након што је стерилисана, микрочипована, вакцинисана и третирана против паразита.
Боби, како је од миља добила
име, веома је стабилна куца: врло је послушна и није нимало
агресивна, али обожава да лови
глодаре. Тако, ако неко има проблем с пацовима, ту је Боби!
Тренутно се налази у градском прихватилишту, где чека
новог одговорног газду, који само треба да позове 352-148.

Белко
Овај мужјак, стар око три године, прави је представник
златних ретривера, премда је
мало већи од просечног пса
те расе.
Белко није претерано социјализован с другим псима, али
је с људима феноменалан –
изузетно је послушан и паметан, а воли и да се мази.
Пас је кастриран, микрочипован и вакцинисан против беснила, а привремено живи у
градском прихватилишту, где га можете видети, помазити и
удомити (контакт-телефон: 352-148).

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

Четвртак, 31. децембар 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ
Полицијска управа – централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ИНФО/ЗАБАВА

ХОРОСКОП
Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

На послу нећете лако одустати од важних циљева на којима већ радите.
Управо та одлучност, али и упорност,
кључ је свих решења. Финансијска
ситуација се поправља, а могућ је и
флерт са особом из пословног окружења. Осетљиви су вам зглобови,
кичма и зуби.

Женска особа ће вам донети добре
вести на послу. Не верујте никоме,
ослоните се искључиво на себе и
успех ће вам бити загарантован. Није време за веће издатке, улагања и
куповину. Мудрост и стрпљење су
препоручљиви у односу с партнером.
Не узимајте лекове на своју руку.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Уколико студирате, срећа је на вашој
страни. Клоните се уласка у сукобе и
будите пажљиви при трошењу новца.
Ако сте у складном односу, могли бисте да започнете разговор о будућности. Усамљене особе у овом периоду
неће лако ући у нову везу. Могуће су
неочекиване главобоље.

Сву енергију усмерите ка својој каријери. То ће вам донети успех какав
нисте очекивали. Не позајмљујте новац, јер бисте могли заувек да останете без њега. На пољу љубави ова
недеља ће вам донети лепа осећања
и романтичне вечери. Одлазак на трчање ће вам пријати.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Немојте доносити пословне одлуке на
брзину. У љубави просто зрачите, па
ће бити интересантних дешавања која
ће ружне догађаје из прошлости бацити у заборав. Где год се појавите, бићете запажени. Ако желите да се осећате добро, ни у чему не прелазите
границе својих физичких могућности.

Ово је добар период за нов посао
или прелазак на боље радно место.
Очекујте и значајнији прилив новца.
Ако сте планирали већу куповину,
обавите то без размишљања. Не улазите у ситне свађе с партнером. Мучи вас линија, јер сте претерано уживали у храни претходних дана.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Несигурност и страх од будућности
вас спутавају. Новац ће вам стићи путем јавног посла или судске пресуде.
Ако сте у вези, спустите лопту. Нађите начин да мирно дођете до договора. Oсећате фаталну привлачност према особи која вам делује строго, опасно и затворено. Чувајте се прехладе.

Оптимизам вас не напушта. Ништа
вам не представља нерешив проблем. Одлуке које у овом периоду донесете повољно ће утицати на развој
ваше каријере. Уколико сте у вези,
препоручљиво је да поштујете договоре које сте усагласили с партнером.
Витални сте и добро расположени.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Искористите добар период за остварење на послу или за ново запослење.
Не расипајте енергију на непотребне
ствари. Предстоји вам сусрет са старом љубављу. Уколико сте у вези или
браку, не верујте свему што чујете када је реч о партнеру. Одрекните се лоших навика и сачувајте здравље.

Незадовољни сте када је реч о вашој
каријери. Задржите тај осећај само
за себе и одано се посветите обавезама. Било који вид свађе само би
погоршао ситуацију. Будите опрезни
с новцем. Обнова старе љубавне везе је на видику. Могући су хормонални поремећаји. Посетите лекара.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Налазите се у периоду када лакше
можете стићи до већег пословног
успеха. Извесни су добици и поклони од особа које вас воле. Највећу срећу остварујете управо на
љубавном плану. Несмотрени покрети могли би вам донети повреду ногу.

(19. 2 – 20. 3)
Имате потребу да се докажете на послу и одабрали сте право време за
то. Материјална ситуација се побољшава. Ако нека особа привуче вашу
пажњу, не прецењујте себе да не бисте били одбијени. Уколико сте у вези, у трену можете све променити и
набоље и нагоре. Све зависи од вас.
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

Телефон 013/33-43-45
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”
Ђуре Јакшића 3
Заказивање од 14 до 20 сати на телефон 064/100-79-26
РАСПОРЕД РАДА ЛЕКАРА И ВРСТЕ ПРЕГЛЕДА
Сви прегледи у Специјалној болници „Свети Василије
Острошки” заказују се путем телефона 064/100-79-26 од 14
до 20 сати и обављају се у истом периоду, с тим што сваки
од лекара ради само одређеним данима.
Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и
др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште
офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дијабетичара
г
имо
ласерске
интервенције на очном дну код дијабетичара.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уградња интраокуларних сочива
решава многе проблеме

– YAG ласер иридотомија,
– аргон ласер фотокоагулација.

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

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

др Жељка Ковачевић

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

Клинички центар Србије

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

Војномедицинска
академија

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

др Миодраг
Шипчић
Војномедицинска
академија

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Весна Новичић Ђоновић
Дом здравља Палилула

dr sc. med.
Слободан Томић

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

Институт „Дедиње”

др Горан Митевски

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

др Ненад Маргитин
Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
др Гордана Вељовић
Општа болница Панчево

Општа болница Панчево
АКЦИЈE ОД 1. ДО 14. ЈАНУАРА 2021.
ПАКЕТ 1
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 350 динара
и тромбоцити) + ГВОЖЂЕ
ПАКЕТ 2
ЛИПИДНИ СТАТУС: УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ + LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, + ТРИГЛИЦЕРИДИ
Цена: 500 динара
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
ПАКЕТ 3
ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT

•
•
•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4

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

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

др Предраг Вујић
Општа болница Панчево

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

•

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5
ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH + fT3 + fT4

•

Цена: 1.400 динара

ПАКЕТ 6
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА

•

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7
КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, хемоглобин,
леукоцити са леукоцитарном формулом
Цена: 600 динара
и тромбоцити) + CRP

•

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

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈЕ

Предмет отуђења су кат.парцеле бр. 2269/3, 2269/4, 2271/6, 2271/7, 6811/13 све К.О.Панчево и 3346/2 K.O.Старчево, а како следи у табели:
Редни број

Кат. парцела број

Потез

Површина кат. парцеле

Почетна цена (РСД)

Гарантни износ (РСД)

1.

2269/3 КО Панчево

Миса Виногради

350 м²

1.273.037,50

254.607,50

2.

2269/4 КО Панчево

Миса Виногради

346 м²

1.258.488,50

251.697,70

3.

2271/6 КО Панчево

Миса Виногради

288 м²

1.047.528,00

209.505,60

4.

2271/7 КО Панчево

Миса Виногради

287 м²

1.043.890,75

208.778,15

5.

6811/13 КО Панчево

Ул. Авалска

3499 м²

5.576.531,25

1.115.306,25

6.

3346/2 КО Старчево

Панчевачки пут

676 м²

680.056,00

136.011,20

II
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА
КОЈИ СЕ НА ЊЕМУ МОГУ ГРАДИТИ
II -1
Према информацији о локацији бр.V-15-350-192/2015 од 04. 09.
2015. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева парцеле под редним бројем 1,2,3 и 4 налазе се у обухвату Плана генералне регулације-Целина 3- проширена Миса са гробљем у Панчеву („Службени лист Града
Панчева”, број 25/14) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – изградња стамбених,
стамбено-пословних и пословних објеката компатибилних наменама са становањем. Правила грађења објекта су дефинисана планским документом.
II- 2
Према информацији о локацији бр.V-15-350-сл.2020 од 25. 12.
2020. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе Града Панчева парцела под редним бројем 5 налази се
у обухвату Плана генералне регулације-Целина 7- Лука Дунав,
„ГРЕЕН ФИЕЛД 2”, Стара Утва и Стаклара у насељеном месту
Панчево („Службени лист града Панчева”, број 32/14) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – изградња стамбених,
стамбено-пословних и пословних објеката . Правила грађења
објекта су дефинисана планским документом.
II- 3
Према информацији о локацији бр.V-15-350-416/2019 од 31. 10.
2019. године, коју је издао Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Панчева парцела под редним бројем 6 налази се у обухвату Плана генералне регулације насељеног места Старчево
(„Службени лист града Панчева”, број 10/11, 5/12-исправка
тех.грешке и 8/12-исправка тех.грешке) – у даљем тексту План.
Планом је дефинисана намена парцеле – становање са компатибилним наменама са становањем. Правила грађења објекта
су дефинисана планским документом.
III
ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Катастарске парцеле из табеле су опремљене објектима комуналне инфраструктуре.
У зависности од потреба инвеститора приликом изградње
објеката, могуће је у складу са условима носилаца јавних овлашћења прибављених у поступку издавања локацијских услова, извршити реконструкцију, доградњу или изградњу објеката
комуналне инфраструктуре.
Услови прикључења на саобраћајну инфраструктуру:
Начин прикључења корисника на саобраћајницу, као и посебне
услове за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП „Урбанизам” Панчево, осим када се ради о прикључењу на државни пут за које услове за пројектовање и грађење
саобраћајног прикључка прописује надлежно предузеће ЈП
„Путеви Србије”.
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
Водовод, фекална канализација и атмосферска канализација:
Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске
канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће.
Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење електроенергетске мреже
прописује надлежно предузеће „Електродистрибуција” Панчево.
Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења корисника као и посебне услове за пројектовање и грађење нисконапонске мреже прописује надлежно предузеће АД „Телеком
Србија”.
Термоенергетика: Начин прикључења корисника као и посебне
услове за пројектовање прописује надлежно предузеће ЈКП
„Грејање” Панчево.
Топловод: Начин прикључења корисника као и посебне услове
за пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈКП
„Грејање” Панчево.

Гас: Начин прикључења корисника као и посебне услове за
пројектовање и грађење прописује надлежно предузеће ЈП
„Србијагас” Нови Сад, РЈ „Дистрибуција” Панчево.
Хигијена: Одлагање комуналног смећа у свему према условима
које прописује надлежно јавно комунално предузеће.
IV
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОМЕ СЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ОТУЂУЈЕ
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о
свом трошку изведе неопходне геодетске радове, прибави потребне подлоге, изради техничку документацију, прибави локацијске услове, грађевинску и употребну дозволу.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да о
свом трошку изврши евентуалну реконструкцију, доградњу или
изградњу објеката комуналне инфраструктуре према условима
носилаца јавних овлашћења прибављених у поступку издавања локацијских услова. У случају потребе за реконструкцијом,
доградњом или изградњом објеката градске комуналне инфраструктуре (која обухвата саобраћајне површине, саобраћајну
сигнализацију, јавно осветљење, водовод, кишну и феклану канализацију), иста се може изградити средствима лица којем се
парцела отуђује уз обавезу да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта на парцели закључи уговор са имаоцима јавних овлашћења којим ће се утврдити износ трошкова комуналног инфраструктурног опремања средствима инвеститора (лица које је прибавило парцелу)
за који ће се умањити износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта, у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу ову материју.
Рок за привођење грађевинског земљишта планираној намени
тече од дана подношења пријаве радова, у складу са члановима
140. и 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14).
V
ПОЧЕТНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA,
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Почетна цена грађевинског земљишта које је предмет јавног
надметања дата је у табели.
Лицитациони корак је 5 % од почетне цене грађевинског земљишта, што износи:
за парцелу под редним бројем 1. – 63.651,88 динара
за парцелу под редним бројем 2. - 62.924,43 динара
за парцелу под редним бројем 3.- 52.376,40 динара
за парцелу под редним бројем 4.- 52.194,54 динара
за парцелу под редним бројем 5.- 278.826,56 динара
за парцелу под редним бројем 6.- 34.002,80 динара
Највиша постигнута цена по завршеном јавном надметању
представљаће купопопродајну цену грађевинског земљишта.
Учесник јавног надметања који је понудио највиши износ потписује изјаву да је понудио највиши износ са назнаком висине износа у динарима.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30
дана од дана правноснажности наведеног Решења о отуђењу
грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да исплати купопродајну цену грађевинског земљишта у року од 15 дана
од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Средства уплаћена на име гарантног износа признају се лицу
коме се грађевинско земљиште отуђује као део измирене обавезе плаћања купопродајне цене и по правоснажности Решења
о отуђењу грађевинског земљишта које доноси Скупштина Града Панчева на предлог Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта Града Панчева, пренеће се на одговарајући рачун Града.
VI
ГАРАНТНИ ИЗНОС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И РОК
ЗА ПОВРАЋАЈ ГАРАНТНОГ ИЗНОСА УЧЕСНИЦИМА
КОЈИ НЕ ПОНУДЕ НАЈПОВОЉНИЈУ ЦЕНУ ЗА ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Обавеза учесника у јавном надметању је да на подрачун број
840-0000003428741-76, по моделу 97, са позивом на број 02-

226 отворен код Министарства финансија РС – Управе за трезор, Филијала Панчево, прималац: град Панчево, сврха: Градска управа Града Панчева – гарантни износ за учешће на јавним надметањима, уплати гарантни износ у висини од 20% почетнe цене која је дата у табели.
Рок за повраћај гарантног износа учесницима који не понуде
најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта је осам
дана од дана јавног надметања.
Скупштина Града Панчева доноси Решење о отуђењу грађевинског земљишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.
Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач не закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, губи право на повраћај гарантног износа.
Ако дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта, уплаћени гарантни износ представља део купопродајне цене.
Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши
своју уговорну обавезу плаћања купопродајне цене грађевинског земљишта у прописаном року, Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једнострано раскида. У случају раскида Уговора о отуђењу грађевинског земљишта не врши се повраћај
средстава која су уплаћена на име гарантног износа за учешће
у поступку јавног надметања.
VII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ
Пријава за учешће у јавном надметању са приложеном документацијом доставља се поштом или лично на адресу Град
Панчево, Трг Краља Петра I 2-4 са назнаком СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ИМОВИНУ - „„ЗА КОМИСИЈУ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У
ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА-НЕ ОТВАРАЈ“
Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју локацију (кат.парцелу) се односи и ко је подносилац
пријаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте ће бити одбачене.
Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4, најкасније до 02.фебруара 2021.године, до 10:00 часова.
VIII
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ МОРА
ПРИЛОЖИТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА НА ОГЛАС
Пријава за учешће на јавном надметању мора бити потписана
од стране физичког лица, односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица
одн.предузетника и обавезно садржи:
физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,
предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име,
МБ, ПИБ, седиште
Уз пријаву се доставља и:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
2. уредно овлашћење за заступање,
3. фотокопија ЛК за физичка лица,
4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)
5. потврда о пореском идентификационом броју
6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода
Града Панчева и
7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног
огласа.
IX
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Јавно надметање одржаће се у просторијама Градске управе
Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 - 4 , Панчево, у Малој сали
на I спрату, 02. фебруара 2021. године, са почетком у 12 сати.
Ближа обавештења у вези са огласом, као и документацијом на
основу које је сачињен и расписан овај оглас, могу се добити у
просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево, у Улици Карађорђева
бр. 4, Панчево, контакт особа: Милан Балчин, телефон број
013/ 219-0320 и у просторијама Секретаријата за имовину Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 -4 , Панчево,
контакт особа: Дејан Јовановић, телефон број 013/351-228.

Четвртак, 31. децембар 2020.

ОГЛАСИ

ДОЊИ град, леп део куће,
улични део, велики подрум, терасе, 28.000.
„Кров”, 060/683-683-1064. (299768)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУДИ А 3, 2010, 1.6 дизел,
увоз из Немачке, на име.
Тел. 064/318-90-95.
(299166/р)

КУДЕЉАРАЦ, нова спратна кућа са пословним простором, 3.7 ара, 75.000.
(398), „Кров”, 060/551-6450. (1299768)

ПУНТО 1.2, 2006, петора
врата, атестиран плин, на
име. 064/587-50-24.
(299686)
САКСО 1.1, 2002, петора
врата, регистрован.
064/587-50-24. (299686)
ШКОДА фабија, 1.2, 2014,
фул опрема, атестиран
плин, регистрован годину.
064/130-36-02. (299686)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 ММ,
дијапозитиве и све врсте
видео-касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
063/288-278. (299678)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ мобилни телефон нокиа 2310, исправан. Тел. 061/270-72-46.
(299623)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медање, сатове, новац,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (299699)
КУПУЈЕМ букова пиљевину, 300 динара џак.
063/787-13-33. (299733)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,
фул опрема, атестиран
плин, кукпљен нов у Србији. 064/130-36-02.
(299686)
ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора
врата, фул опрема,
160.000 км. 064/130-3602. (299686)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу, 28 ари, 700 евра
по ару, ограђен, има буМЕСНАТИ прасићи, јагањ- нарску воду. 064/256-61ци, свиње, могућност кла- 64. (СМС)
ња и печења. 060/037-1196.
JAVOR DRVO

ЏЕМ од чистог шипурка и
сув шипурак за чај продајем. 060/161-64-76.
(299621)
КРМАЧУ за клање продајем, изузетно месната,
услови за клање. Старчево. 062/113-20-28.
(299627)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа. 063/705-18-18, 335930. (299647)

ФРИЖИДЕР АЕГ самоотапајући, 13.500, хладњак
АЕГ – 6 фиока 13.500.
КУПУЈЕМ возила од 100 до 063/812-48-62. (299640)
2.000 евра, стање небитно. ФИЛИПС ТВ 82, уљани ра063/165-83-75. (299771)
дијатор 13 ребара, јапански. Тел. 061/209-08-95.
КУПУЈЕМ аутомобиле у
(299661)
било ком стању, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
ПРОДАЈЕМ прасиће, те(299711)
жина 16 кг и назимицу.
Тел. 064/129-45-43.
АПАРАТИ
(299705)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп слупаних и неисправних. 060/07-84-789,
063/77-84-789. (299504/р)

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

ПРОДАЈЕМ два плаца, 37
+ 12 ара, Пелистерска,
преко пуруге, грађевинског земљиште. 063/70800-24. (299731)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ плац за кућу или
стару кућу. 060/371-53-00.
(199292)
КУПУЈЕМ кућу или парцелу у центру Панчева, површине 4 ара па на више.
Плаћање у готовини или
по договору заквадрате.
Само озбиљне понуде.
Контакт од 12 до 16 сати
на број 063/244-705.
(299481)
КУПУЈЕМ кућу – може са
плацем. Тел. 063/704-7232. (299698)

ПОНУДА

СВИЊСКЕ полутке од 35
до 45 кг, цена и начин
ПЕЖО 1.4, 2005, петора
плаћања по договору. Исврата, фул опрема, у првој порука на адресу.
боји. 064/587-50-24.
062/881-06-75. (298722)
(299686)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пе- буква, храст, 4.5000 динатора врата, у првој боји,
ра. 064/356-03-93, бесплашест брзина. 064/130-36тан превоз. (299087)
02. (299686)
ПРОДАЈЕМ школске ормаре – 4 и сто, регал, собни
ВОЗИЛА
столићи – 2, кухињаски
ПОТРАЖЊА
горњи и доњи део, трпезаријски сто и шест сстолиНАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали- ца, кухињски сто, комода.
064/276-08-08. (299620)
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409991. (299458)
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ПРОДАЈЕМ прасиће, могућност услужног клања.
Борачка 1. 064/306-87-33,
013/342-819. (299709)
ВЕШ-МАШИНА, уљани радијатор, већа рерна, телевизори, столице, душек.
063/861-82-66. (299727)
ОРМАН с ципеларником,
двосед, кревет, полуугаона
гарнитура, судопера, фотеље, комоде. 063/861-8266. (299727)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 063/773-45-97.
(299761)

STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA
BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM
PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

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

СТАНОВИ
ПОНУДА

29 КВМ, 29,700; 77 квм,
66.000, Светог Саве, нови,
ВПР. 069/655-214.
(298308)

СТРОГИ центар, троипособан, II, ЦГ, 106.000.
„Кров”, 060/683-683-1064. (299768)

КУПОВИНА атанова, исплата домах. АМК некретНОВО. Сениорски програм 65 +. АМК некретни- нине, Његошева 12,
не, Његошева 12, 061/262- 061/262-08-44. (299719)
08-44. (299719)

ПЛАЦ на Кудељарском насипу, излаз на две улице,
БЛИЗИНА тесле, одличан
27,43 ара, градско грађеједнособан стан са дворивинско земљиште.
штем, 22.000. „Кров”,
068/408-97-21. (299649)
060/683-683-10-64.
(299768)
НОВО. Могућност на рате!
Стрелиште, 60 квм + 30
ПРОДАЈЕМ лежећи
квм, врт, гаража, 39.900
соларијум
за 250 евра.
евра. АМК некретнине.
Тел. 063/247-346. (1/1299596)
061/262-08-44. (299719)

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

ПРОДАЈЕМ парцелисане
плацеве, дозвољена градња. 064/212-52-52. (299740)

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

ВИКЕНДИЦА на Девојачком бунару на продају, замена, одложено плаћање.
064/450-78-91. (299717)

НОВО. Могућност на рате.
Стрлеиште, 60 + 30 квм,
врт, гаража,. 39.900 евра.
АМК некретнине, Његошева 12, 061/262-08-44.
(299719)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ тан од 45 – 50
квм, до 33.000 евра, са
централним грејањем, у
обзир долази први и други
спрат ако нема лифта, без
посредника. Тел. 062/89135-54. 8299735)

ИЗДАЈЕМ намештене станове у центру. 063/313005, 062/978-34-26 (СМС)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан у центру, депозит обавезан. 061/16234-63. Зоран. (299600)

ИЗДАВАЊЕ

ЛЕКАР тражи празан двособан кофморан стан, ниже спратности, на дуже
време. Могућност паркирања. 066/200-514.
(299404)

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

ЈЕДНОСОБАН дворишни
стан,с амцима, издајем у
близини преображенске
цркве. 060/161-64-78.
(299621)

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

КУПУЈЕМ једнособан и
двособанс тан, исплата
одмах. 060/551-64-50.
(299768)

ОЗБИЉНОЈ породици издајем стан и кућу са двориштем стара Миса
060/142-22-13 (СМС)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/12248-07. (299665)

ОГЛАСИ
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ТОП! ЈНА, локал, приземље, 30 квм – 24.900 евра.
АМК некретнине,
061/262-08-44. (299719)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803.
(299630)
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (299631)

ПОСАО
ПОНУДА

HIT PONUDA:
900 evra/m²

PIZZA SHOP потражује
раднице за припрему сендвича и палачинки.
064/555-33-34. (1299652)

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

ПОТРЕБНА радница за
рад у Маркету „Идеал”.
063/106-02-84, 013/333160. (299520)
ПОТРЕБНА жена за негу
полупокретног мушкарца,
одмах. Тел. 352-403.
(199662()

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

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.

ИЗДАЈЕМ се једнособан
намештен стан, 34 квм, у
насељу Станко, Ул. К.
Марка 34-ц. Тел. 062/15202-06. (299637)
ИЗДАЈЕМ смештај за раднике, самце, студенте.
Раднички смештај. Центар. 063/502-211.
(199675)
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 ЛековЋевабџиница „Хало Лесковац”,

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

Контакт: Љупко, 063/313-844,
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.
ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, 40 квм,
са издвојеном спаваћом
собом и терасом, на Тесли, без грејања, близу пијаце, Стан је окречен и
поседује нову кухињу. Цена 150 евра. 063/231-362.
(299716)
ИЗДАЈЕМ празан стан, 30
квм, има клима која греје,
120 евра месечно и депозит 120 евра. 063/253-593,
на дуже време. Центар.
(299660)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен двособанс тан са
централнимг рејање, калориметар, у Ул. Светозара
Милетића 91. Тел.
066/801-85-51. (299666)

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

064/64-39-721

ФРИЗЕР са искуством потребан салону у центру,
плата 30.000. 065/555-5444. (299710)
ПОТРЕБНА радница у шивари. 062/967-48-13.
(299755)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Taksam invest

d.o.o.

Четвртак, 31. децембар 2020.
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Pančevo, Ružina 14

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

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге: замена и уградња
бојлера, славина, цеви. Од
00 до 24 сата. 063/708-0024. (299731)

за пријем радника на неодређено време

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге + хаус мајстор.
Александар, 064/157-2003. (29949)

МЕХАНИЧАР ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
МЕХАНИЗАЦИЈУ И ТЕРЕТНА
ВОЗИЛА .......................1 извршилац

УСЛУГЕ
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844
ИЗДАЈЕМ стан, Котећ 1,
50 квм, опремљен.
065/665-75-10. (299653)
PIZZA SHOP потражује
раднице за припрему сендвича и палачинки.
064/555-33-34. (1299652)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (299691)
ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан у центру, депозит обавезан. 061/16234-63. Зоран. (299600)
ИЗДАЈЕМ намештен дуплекс 44 квм, строги центар, Кеј, 280 евра.
064/665-37-02. (299692)

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

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБЕ, одношење непотребних ствари, чишћење просторија, двориста,
06-23. 061/644-14-06.
(СМС)
КОМБИ превоз робе, селидбе. 064/243-82-85.
(299046)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора,
инсталација. Мића.
064/310-44-88. (298540)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (29853)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: све у
купатилу, поправки, замена, нова купатила, одгушења. 062/832-09-81.
(299724)
МАЛТЕРИСАЊЕ: зидање,
реновирање кровова, стиропор, бавалит, фасаде.
063/865-80-49. (299604)
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ
услуге: поправци, замена
старо ново купатило, одгушења. 013/377-930,
062/144-40-64. (299724)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старих, уградња
нових цеви, одгушења,
монтажа санитарије.
062/382-394. (299640)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење судопере, купатила, поправке, замена,
одмах. 013/331-657,
064/(495-77-59. (299676)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање купатила, поправке, вентили,с лавине, одгушење канализације.
061/193-00-09. (299700)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправке; ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-2098 (299742)
ОВЛАШЋЕНИ сервис аристон и бош бојлера.
060/371-53-00. (299293)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах.
013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(299654)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник”, бесплатан превоз
и преглед. 060/07-84-789,
063/77-84-789, Ул. Јована
Рајића 1 (код поште на
Тесли). (299726)

„HYDROTERRA” d. o. o. Панчево
О ГЛ А С

Контакт телефон за кандидате: 060/644-50-15
email adresa: hydroterra.office@gmail.com

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

ВОЗАЧ КАМИОНА КИПЕРА
И ТЕГЉАЧА (Ц и Е категорије)
..................................1 извршилац
Контакт телефон за кандидате: 060/644-50-15
email adresa: hydroterra.office@gmail.com

Адвокатска канцеларија „Манић” из Панчева
расписује оглас за пријем у рад приправника
– дипломираног правника.
Пријаве слати мејлом на адресу:
manicadv@gmail.com
(4/299739)

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

Тел. 064/422-02-03

(2/299242)

Четвртак, 31. децембар 2020.

УСЛУГЕ

ТЕПИХ сервис Путник, дубинско прање тепиха, намештаја, комора. 302-820,
064/129-63-79.
(299729)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 56 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака. Звати
око 21 сат. 013/352-203.
(299746)
ПОТРЕБНА жена, 40 – 50
година, поверљива и без
обавеза која би живела
код мене. Само спремање
и кување. 065/243-81-02.
(299754)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи
и операције – хипербарична комора.
Комплетна лабораторијска, ултразвучна,
гастроскопска и колоноскопска дијагностика. Прегледи свих специјалности из
интерне медицине, неуропсихијатријски
прегледи и дијагностика и давање терапија у поликлиници Panmedica, а по
потреби и у вашем стану.
За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125
Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,
061/333-54-98 и 060/333-54-98
ДАМЕ, саме, слободне и
озбиљне, сапутнице живота. Позвитну даму бих радо упознао, 60 и + година.
Средовечан господин,
удовац, живимо сам у својој кући. Виталан, разуман, ситуиран, ВСС, бићеш срећна. Тел. 060/51067-87. (299658)

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

ТРАЖИ

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА
Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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ОГЛАСИ

На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник
РС”, број 95/10), члана 135. ст. 4. и 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник РС”, бр. 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС”, број 7/11),
Министарство одбране Републике Србије објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријаву кандидата за добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса
за резервне официре Војске Србије
1. Право пријављивања кандидата на добровољно служење
војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса
за резервне официре
На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се
пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2021. години навршавају од
19 до 30 година живота.
Општи услови:
• да је држављанин Републике Србије;
• да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст);

marketing@pancevac-online.rs

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ
ВОJНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ
И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Обавештење за јавност
Центар Министарства одбране Панчево (Ул. Милоша Обреновића бр.1, 26000 Панчево) обавештава
заинтересована лица мушког и женског пола, да је
и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата
за добровољно служење војног рока са оружјем и
курс резервних официра Војске Србије за упут на
добровољно служење војног рока у месецу марту
2021.године и на Курс за резервне официре .
Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса :
Општи услови:
• да је држављанин Републике Србије;
• да није осуђен на казну малолетничког затвора
или безусловно на казну затвора због кривичног
дела (док казну не издржи или не буде пуштен
на условни отпуст);
• да се не води кривични поступак због кривичног
дела за које се гони по службеној дужности;

• да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;

• да је здравствено способан за војну службу;

• да је здравствено способан за војну службу;

• да има пријављено место пребивалишта на територији Републике Србије.

• да није одслужио војни рок са оружјем и

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће
услове:

Поред општих. кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

• да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за
Војску Србије;

• да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице
Војске Србије и
• да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву
кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем
и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
Војске Србије
Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. Кандидат који има боравиште у иностранству
пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије у иностранству. Образац пријаве кандидат добија у центру
Министарства одбране за локалну самоуправу.
Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

• да има позитивну безбедносну проверу;
Више информација се може добити на интернет
страници Министарства одбране www.mod.gov.rs ,
или доласком лично у Центру Министарства Одбране Панчево на адреси ул.Милоша Обреновића бр.1 у Панчеву, где могу поднети и пријаву.
После потписивања уговора који дефинише права
и обавезе обе стране, кандидат одлази у
један од три центра за обуку Војске Србије- Сомбор, Ваљево или Лесковац. Закон о војној, радној
и материјалној обавези, прописује да служење
војног рока траје шест месеци.
Служење војног са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама
Војске Србије у статусу професионалног војника.
Центар Министарства одбране Панчево

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни
стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војно-здравственим установама.
Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута
кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у центре за обуку и
Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора
Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе. који обавезно садржи почетак и завршетак
добровољног служења војног рока, услове живота и рада, новчана примања,
услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.
Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за
локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.
Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са
оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске
Србије у 2021. години је стално отворен, а рангирање кандидата ће се
вршити периодично, у складу са упутним роковима.
Центар Министарства одбране
ПАНЧЕВО

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
да је носилац пројекта, Индустрија скроба Јабука
доо Панчево, Скробара Трг Маршала Тита 65,
Панчево, поднео захтев за одлучивање о потреби
процени утицаја на животну средину пројекта:
Објекат за цеђење уља из кукурузне клице, Улица
Маршала Тита 65, на кат. парцели 18036/1 к.о.
Панчево, на територији Града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца
пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 617
у периоду од 31. децембра 2020. године до 10. јануара 2021. године радним даном од 10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези са поднетим
захтевом.

• да испуњава услове прописане за регруте који
се упућују у посебне јединице Војске Србије;

– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију (CV).

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са
оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре
у Војсци Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

• да није одслужио војни рок са оружјем и

• да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

• да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије;

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу решења о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну
средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 23. 12.
2020. године, донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система филтриране
воде у Енергани РНП, на к.п бр. 3557 КО Војловица
СО Панчево, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад,
Улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја
Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни
пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе
мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди
извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о
процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.

ПОТРЕБНИ

инструктори
за „A” и „B”
категорију
(више извршилаца)

Телефон
013/33-43-45
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С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. децембра 2020. преминула наша
драга мајка, баба и прабаба

Последњи поздрав

РАДНО
ВРЕМЕ
благајне
„Панчевца”
током празника

ЕВА СПИШЈАК
23. VII 1941 – 25. XII 2020.
Наредни број биће
у продаји од
15. јануара, а огласи
и читуље за тај број
могу се дати на
благајни „Панчевца”,
чије ће радно време
бити следеће:

Сахрана је обављена 29. децембра, у 13 сати, на војловачком гробљу.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син МИРКО, снаја ОЛИНКА, унуци ВЛАДИМИР и ЗЛАТКО са породицама, унуци ЗЛАТАН и ИВАН КЕРАНОВИЋ са породицом
(36/299613)

ЖЕЉКУ ЏИНИЋУ
Са великом тугом и болом опраштамо се од нашег драгог колеге. Чуваћемо сећање на твој лик и племенитост .
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима .

4. јануарa до 18 сати;

Почивај у миру .
5. јануарa до 18 сати;

ЕНОХ КРИЗМАНИЋ

6. јануарa до 15 сати.

ЕНОХ
КРИЗМАНИЋ

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

Живећеш заувек у
нашим мислима, срцима и сећањима.

Колектив SIM TOURS –a
(165/ф)

Племенит, добар, дарежљив то је био мој мили и
драги супруг Енох.
Верујем да ћемо се срести у вечној слави код нашег Господа.
Заувек ћу те чувати с љубављу у срцу и мислима.

22. децембра престало је да куца срце нашег вољеног

Твоја АНА
(19/299597)

Драги мој зете, никад
нећу заборавити заштитничку
љубав,
твоју доброту према
мени МИМИ

Последњи поздрав

(18/299597)

Последњи поздрав
драгом и искреном
пријатељу

ПО ПУСТ

ЖИВЕ ФИЛИПОВИЋА
1949–2020.
Био си наш ослонац, како ћемо даље без тебе.
Сада си на месту без бола, са анђелима. Остаћеш заувек у нашим срцима.

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син МИЛЕ са породицом
(170/и)

(33/299610)

Неутешни: супруга СНЕЖАНА, синови ЗОРАН и ГОРАН, снаја ГОРДАНА,
унуци НИКОЛА и НЕМАЊА, сестра КОСАРА и зет МИША

Последњи поздрав драгом

свим
радним
данима
осим
средом.

Наша драга

МИЛОРАДУ
ПОПОВИЋУ
ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ
Породица БОШКИЋ

од супруге РАДЕ

(13/199589)

(171/ф)

Последњи поздрав драгом

ЗАГОРКА ЛАТИНОВИЋ
1946–2020.
Љубав не умире. Поносни смо јер си била наша супруга, мајка
и бака.

ЖЕЉКО ЏИНИЋ
Последњи поздрав драгом пријатељу.
Породица ЈУКИЋ

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ

Последњи поздрав
зету и течи

(66/299645)

(172/и)

(77/299668)

Последњи поздрав
зету и паши

ЖАРКО, ЈЕЛЕНА, НЕМАЊА и АЊА

од унука АЛЕКСАНДРА са породицом

Драга наша

Последњи поздрав драгом деди

Почивај у миру

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ
од унуке МАРИЈЕ са породицом

ЖИВИ
ФИЛИПОВИЋУ

ЖИВИ
ФИЛИПОВИЋУ

ЈАГОДА и АЦА

МИЛЕНА, ЗОРАНА
и ЈОВАНА
са породицама

(34/299611)

(35/299611)

(173/ф)

Наредни број „Панчевца” биће
у продаји од 15. јануара.

ЗАГО
Речи су сувишне, да
би смо рекле колико
ћеш нам недостајати.

ЗАГОРКА
ЛАТИНОВИЋ

ЖЕЉКО
ЏИНИЋ

Твоје: НЕТА,
ДРАГАНА, МИЛА
и ОЛГА

МИЛИЦА

Последњи поздрав
драгом брату од ДРАГАНА са породицом

(133/299738)

(110/199704)

(119/299715)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем

ДАРКО БУДАЛИЋ

ДАРКУ БУДАЛИЋУ

1979–2020.

1979–2020.

ДАРЕТУ

Последњи поздрав нашем најбољем
тати и највећој љубави.

Његови: НЕМАЊА,
ЈОВАНА и МИЛИЦА
(153/2997589

Последњи поздрав

Почивај у миру, нека ти је вечна слава.
Никада нећемо заборавити твоју доброту и пријатељство.
Почивај у миру...

Твоји: стриц РАДОСЛАВ,
стрина ВЕЛИНКА, брат МИЛОШ,
сестра ЈЕЛЕНА и зет ДЕЈАН

Твоји: ДАЛИБОР, ЦВЕЛЕ, КУКИ, НАКИЋ, БОКИ, ДИША,
ШВАБА, ВЛАДАНКО, ВУЧКО, КАЛАБА, ТАЈСОН, ДАРКО,
ЋАЛИЋ, МИКИ, ВЛАДА, АНДРЕЈ, РУМУН, ТАЊА, МИМА,
ЖЕЉКА, ВЛАДАНА, ДЕКИ и ЗЕМА

(92/2199685)

Последњи поздрав

(125/299723)

Почивај у миру

ДАРКУ БУДАЛИЋУ

ДАРКУ

1979–2020.

Искрено саучешће породици.

Недостајеш сунце моје.
Воли те твоја неутешна мама
(149/299757)

Колектив болничке лабораторије

ДАРКО
ДАРЕ

(79/12996709

1979–2020.
Мили наш

Стриц БРАНКО са породицом
(140/299747)

Бато мој...
У мраку остављена сам, болу препуштена сам.
Стао је породични сат.
Бато мој, безброј ће суза пасти ни једна ми те не
може вратити.
Бато мој, путуј миран, вољен ћеш бити док ме
буде...
Последњи поздрав од сестре АНЕ и сестричине
ЈОВАНЕ

Последњи поздрав
од колектива
Poco Loco
(74/299659)

Дубоко потрешени
опростили смо се од
супруга наше колегинице Милице

Последњи поздрав

ДАРКО
никада те нећемо заборавити.
Сестра ДРАГАНА и зет МИРОСЛАВ са породицом
(103/299696)

(150/299757)

ДАРКУ
1979–2020.

Последњи поздрав

ДАРКА
БУДАЛИЋА

Стрина РАЈКА, БОЈАН и СЛАЂА

ДАРКО
Почивај у миру. Нека ти је лака земља.
Сестра АЛЕКСАНДРА и зет ДАВОР са породицом

(139/299747)

(104/299696)

Почивај у миру.
Последњи поздрав најдражем

Последњи поздрав другару

ДАРЕТУ

Колектив управе
за трезор.

Колектив Агенције АМЦ „Стари град”

(93/299688)

(124/299722)

Вољени

Последњи поздрав

ДАРКУ
од тетке МИЛЕНЕ и тече ЗОРАНА
(105/299696)

ДАРКУ БУДАЛИЋУ
ДАРКО
БУДАЛИЋ

ДАРКО
1979–2020.

Твоја
доброта
и
осмех се не заборављају.
ИВАН, БОЈАНА
и БРАНКИЦА
(98/299690)

Знам да те ништа не
боли, сви болови су
остали у нама.

ДАРКУ

Прерано те губимо...
Хвала ти за све осмехе и дружења у
школској клупи и ван ње.
Твоје VIII-2 са Биљаном Рајић

баба ЛАТА,
РАДМИЛА и НАДА

(53/299635)

(97/299690)

Твоја ташта
(152/299758)

Последњи поздрав

ДАРКУ БУДАЛИЋУ
ИГОР и ЦЕЦА
(54/299635)
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27. децембра престало је да куца велико срце тате, деке и прадеке

Наш драги супруг, отац, деда и зет

СОФИЈИ ПАНИЋ
1950–2020.
Напустила нас је наша Сока, 23. децембра 2020.
Сахрана је обављена 28. децембра 2020, на Новом гробљу.
Ожалошћени; син МАРКО и ћерка МИЛИЦА
са породицама и остала родбина и пријатељи
(147/299753)

РАДИВОЈА МАНДИЋА

инж. СТЕВАН ЛОЗОВИЋ

1925–2020.

из Црепаје

Време неће избрисати успомене на твоју љубав и бригу за све нас,
на поштење и веру у бољи свет.
Ћерка БИЉАНА, зет БАНЕ, унук МИЛОШ, унука ИВАНА, снаја
ДОРОТЕЈА, зет УРОШ, праунуци ЂОРЂЕ, МИЛА, МАША, ДУЊА и
МАЊА

Последњи поздрав нашој

преминуо је 24. децембра 2020.
Вољени не умиру, они и даље остају у нашим срцима.
Твоји ожалошћени: МИЛАДИНКА,
ДЕЈАН, ВЛАДИМИР и СПОМЕНКА

(61/199641)

(102/299695)

22. децембра 2020. године, након кратке и тешке болести, заувек нас је напустио наш вољени

СОФИЈИ ПАНИЋ

СТЕВАН ЛОЗОВИЋ
1932–2020.
Последњи поздрав драгом деда Стеви од унука ВЛАДИМИРА, његове мајке ОЉЕ, унуке МАРИНЕ и праунука АЛЕКСЕ. Увек ћемо те се сећати с љубављу.

Соле, отишла си тихо и неприметно...

(121/299720)

Увек ћемо те волети и носити у срцу.
Породице ЋУРЧИЈА,
ДАВИНИЋ и ПЕШИЋ
(65/199644)

МЛАДЕН УЉАРЕВИЋ
Рођ. 4. X 1954. у Трновици, општина Билећа, од мајке Босиљке и оца Влада.
Сахрана је обављена 26. децембра 2020. године, у Панчеву, на Новом
гробљу.
Ожалошћени: супруга МИЛАНА, ћерка ТИЈАНА, унука УНА, зет МАРКО,
сестра РАДОСАВА и зет СТОЈАН са породицом, снаха МИЛЕНА са ћерком,
брат КРСТО и снаха БОРИКА са породицом, сестра АНЂА са породицом,
остала родбина, кумови и пријатељи

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав
нашем драгом
комшији

(99/1299694)

СТЕВАН
ЛОЗОВИЋ
1932–2020.
Последњи поздрав
Стеви од пријатеља
РАЈКА и ЉИЉЕ
ПЕТРОВИЋ

ДАРКУ

ЖИВИ
МИЛОВАНОВУ
од породице
СТОЈКОВ
(67/299646)

(122/1299720)

од породица РАНИСАВЉЕВИЋ,
МИХАЈЛОВ и КАТУЦА
(156/299760)

Последњи поздрав нашем драгом

ДАРКУ

МЛАДЕН УЉАРЕВИЋ

АЛЕКСА
ТАНАСИЋ

књигу свог живота затворио си на почетку најлепшег поглавља за све нас.
Остаћеш вечно у нашим срцима и бити спомињан у многим причама.

1944–2020.

Тата,

Последњи поздрав нашој драгој

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја: ТИЈАНА са ћерком УНОМ,
супругом МАРКОМ и мамом

Ожалошћени: ћерке
ТАТЈАНА и СЛАВИЦА,
унуци УРОШ и ОГЊЕН
и унука АЛЕКСАНДРА

(101/299694)

(72/1299656)

РУШКИ ПАРЕЖАНИН
Драга Рушка, почивај у миру.

Последњи поздрав течи

СТОЈНА и САША са породицом

од његових ПРЕДИЋА

(62/299642)

(154/299758)

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
АЛЕКСА
ТАНАСИЋ

благајне „Панчевца”
током празника

Последњи поздрав нашој драгој

1944–2020.

ДАРКУ
од ДРАГАНА
са породицом
КРШАНИН

Наредни број биће
у продаји од
15. јануара, а огласи
и читуље за тај број
могу се дати на благајни
„Панчевца”, чије ће
радно време бити
следеће:

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Породица
РАНГЕЛОВ
(73/299657)

5. јануарa до 18 сати;

РУШКИ ПАРЕЖАНИН

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Драга Рушка, почивају миру.

4. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
(151/299757)

МЛАДЕНУ УЉАРЕВИЋУ

БРАНКА и МИЛАН са породицама
БЛАГАЈНА
(91/299684)

013/300-830

САНДРА са породицом
(63/299642)
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Последњи поздрав другарици

ВЕСЕЛИНКА БАБИЋ
ВЕСНА

КАТА РИМ
1944–2020.

НАДИ ШКРБИЋ

1942–2020.

Драги анђелу.
Драго нам је да си била део нашег живота. Остаћеш нам увек у дивном сећању.

1952–2020.

Наша вољена мама и бака преминула је
24. децембра 2020. Сахрана је обављена
28. децембра 2020. године, у 12 сати, на
Новом гробљу.
Заувек њени: ЈОВАНКА, СЛАВИЦА,
СТАША и СТРАХИЊА

Воле те твоја ћерка МИРЈАНА, унуке МАРИЈАНА и КАТАРИНА и зет ЈОВАН
(42/199619)

Наша радост, наша срећица, наша душа, наш чувар, подршка, изгубио је
битку за живот

од наставника МИТИЋ СПИРЕ, КОСТЕВСКОГ МИЛАНА, ДУКОВСКОГ БРАНКА, ДИМЕТА ЈАЋИМОВСКОГ,
РИСТИЋ МИЛАНКЕ и ДАНЧЕТА, МАРИНКА ИГЊАТОВСКОГ, МОЈСЕВ СТАНИСЛАВА, АРМЕНСКЕ ЗОРИЦЕ, БОЈКОВИЋ РОЗАЛИЈЕ, КИТАНОВИЋ ЗЛАТЕТА,
АНЂЕЛОВСКОГ СТОЈЧЕТА, ЗЕЛИЋ СВЕТОЗАРА,
ШКРБИЋ ДОБРИВОЈА, СИМОНОВИЋ БРАНКА,
СТОЈКОВСКОГ ПЕРЕ, др ЈАНОШЕВИЋ СЛАВИЦЕ,
ПЕТРУШЕВИЋ МИРКА, САМОЛОВ КОЈЕ, ЈОВАНОВИЋ ЗОРИЦЕ и ДОБРЕТА

(145/299751)

(83/299673)

Отишла си из наших
живота, али остајеш у
нашим срцима

ЧЕДОМИР ЗЕБИЋ

НАДА ШКРБИЋ

1925–2020.
професор у пензији

СЛАВИЦА
РЕПАЦ
Последњи поздрав
од сестре АНИЦЕ
са породицом

ВЕСНА
БАБИЋ

Вољени и најмилији: ЦАЦА, ЈАСМИНА, МИЉА, НОНА, ЗОРАН и ГОРАН

Драга кумо, путуј звезданом стазом, сјај и обасјавај нас.
БРАНА и ТОМА

(47/199626)

(126/299725)

Тужна срца и са болом у души јављам свим пријатељима да је моја драга и вољена мајка

Твоје комшије: породице
БАРБИР, ТУЛИЋ,
СВЕТЛАНА и БРАНКА
(116/299712)

(159/299764)

НАДА ШКРБИЋ

Драгој

Драга кумо, остајеш увек са нама, јер такви као
ти никада не одлазе.
Кумови: ДОБРЕ и ЗОРИЦА
(127/299725)

ДРАГИЦА ПРНИЋ
Последњи поздрав

преминула 25. децембра 2020, у 75. години.

СЛАВИЦИ РЕПАЦ

Сахрана ће се обавити 1. јануара 2021, у 11.15, на градском гробљу у Новом Саду.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ХЕЛЕНА и зет ВОЈИСЛАВ

Ожалошћени: њен син НЕНАД, унуке ИВАНА и АЛЕКСАНДРА и снаја КАТАРИНА

(80/299671)

(41/299618)

У понедељак 28. децембра 2020. преминула је
моја драга мајка

Са тугом обавештавамо родбину и пријатеље да се 24. децембра 2020. упокојио наш
драги

СЛАВИЦИ РЕПАЦ
1938–2020.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Унука МАРИНА са породицом
(81/299671)

Последњи поздрав

МАРИЈА ПАВКОВИЋ

ДРАГАН ЂОШИЋ

рођ. Јаковљев
1927–2020.

1955–2020.

Заувек у мом срцу.
Ћерка САША

У срцу туга, међу нама тишина, а у дому нашем огромна празнина. Не видимо ти очи и не
чујемо глас, али осећамо да си ту између нас. Ту ћеш остати докле год и ми постојимо.
Твоји најмилији: супруга ИДА, ћерке НАТАША и ДРАГАНА, зетови СИНИША
и СИНИША, унуци АНЂЕЛА, МАРТИНА и ДАНИЛО

(134/299721)

Последњи поздрав
вољеној тетки

МАРА
ПАВКОВИЋ

1927–2020.

1927–2020.

Почивај у миру.
Од сестричине
ЉИЉАНЕ и СТОЈАНКЕ
са децом

Почивај у миру Божјем.

(167/299767)

НЕША и БРАНКА
(166/299767)

од супруга ЖИВКА, ћерке СНЕЖАНЕ
и ГОРДАНЕ са породицом

(50/199632)

Последњи поздрав
драгој тетка Мари

МАРИ
ПАВКОВИЋ

РАДМИЛИ СИМИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДРАГАН
ЂОШИЋ

РАДМИЛИ
СИМИЋ

ДРАГАНУ ЂОШИЋУ
Последњи поздрав
ујаку од сестрића
НЕБОЈШЕ
са породицом
(57/1299638)

(58/199639)

Заувек ћеш остати у
сећању.
Твоји: ЉИЉАНА,
МИРОСЛАВ, МАРКО и
МАРИЈА са породицама

Породици најдубље саучешће у болу
од РАДИВОЈА и КЕТИ са породицом
(85/299677)

(59/1299639)

Последњи поздрав
прији

РАДМИЛИ
од породица
ЧАНЧАРЕВИЋ
и ВРАЧЕВИЋ
(60/299639)

Четвртак, 31. децембар 2020.

Помен преминулој супрузи, мајци и
баки

РАДМИЛИ ЦИВРИЋ

Ожалошћени: супруг ТОМИСЛАВ,
ћерка САЊА, унуци ТАМАРА
и ВИКТОР, као родбина, пријатељи
и комшије
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Наш драги дека, отац, свекар и супруг преминуо је у 83. години

МИЛАДИН ПАНТОВИЋ

Сахрана ће се обавити 2. јануара 2021. у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву

1938–2020.
Сахрана је обављена 30. децембра 2020, на Католичком гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: унуци НАДЕЖДА и НИКОЛА, синови ВЛАДИМИР и
ВОЈИСЛАВ, снаха ДАНИЈЕЛА и супруга ГОРДАНА
(70/299651)

(108/199703)

АНА МИТРОВИЋ

Последњи поздрав
драгој мами

1942–2020.

25. децембра 2020. године преминула је моја сестра
Драга мајко,

красиле су те све особине које човека чине великим – вредноћа, поштење, љубав, потпуна
посвећеност породици.
Много нам недостајеш.

МИРЈАНА
ВИДИЋ

МИРЈАНИ
ВИДИЋ

Твој НЕША и МИРА
(163/299766)

Мила мати, бакано
Почивај у миру.

од ВЛАДЕ, НАТАШЕ
и ФИЛИПА

Твоји: БОБА
и НИКОЛА

(26/299603)

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ
рођ. Несторовић

(25/299603)

Последњи поздрав
драгој куми

Последњи поздрав

Отишла си тихо и неприметно, али ћеш заувек остати у срцу
твог брата.
ГАНЕ

АНА МИТРОВИЋ
(40/199617)

После краће и тешке болести, у 72. години, опраштамо се од наше вољене тетке

На вечни пут до мира,
достојанствено и тихо
отишла је наша

МИРЈАНИ
ВИДИЋ

МИРЈАНИ
ВИДИЋ

(27/299603)

баба ГОРДА

(52/199634)

С љубављу и поштовањем драгој

ГОРДАНЕ ПАВЛОВИЋ
13. XII 1949 – 25. XII 2020.

Тишину твог мира пратиће наша љубав и сећање.
Твоји унуци СТЕФАН
и НЕМАЊА

Остадоше само успомене и сећања док постојимо да их се сећамо.
Твоји: ВЕСНА, ГОРАН,
СТЕФАН и НЕМАЊА

МИРЈАНИ
ВИДИЋ

другарице моја
и колегинице
Почивај у миру и …
збогом.

(64/299643)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Почивају миру.
Твоји: ћерка МИРЈАНА, зет ДУШАН, унуке САЊА и АНДРЕА са породицама и унук СТЕФАН

(55/299636)

последњи поздрав
од породице
МИЈАЛКОВИЋ

ВЕРА М.

АНА МИТРОВИЋ

(56/299636)

Последњи поздрав тетки

МИРКА

Твоји: ћерка МИРЈАНА и син НЕНАД
са породицама
(161/299766)

Увек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Твоје: СТАНКА,
ЦАЦА и ДЕЈА

од кума
СЛОБОДАНКЕ
са породицом

Била си добра и племенита мајка и бака и оставила си нам велику празнину.

(160/1299766 )

од ДЕЈАНА
са породицом
(148/299756)

(106/199697)

Последњи поздрав прији

РАДНО ВРЕМЕ

РАДА ЈОШИЋ
1926. Банатски Брестовац – 2020. Gingen,
Немачка

благајне „Панчевца”
током празника
4. јануарa до 18 сати;

МИРИ
од БОЈАНЕ и МЛАДЕНА
(129/299730)

Последњи поздрав бата Ради од породица
МИТРОВИЋ и ТАЈДИЋ
(141/199748)

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

АНА МИТРОВИЋ
1942–2020.
Недостајаћеш нам пуно, али те са поносом чувамо у срцима и мислима.
Нека те анђели чувају.
Син НЕНАД, снаја АЛЕКСАНДРА
и унуци ТЕОДОР и АНДРЕЈ
(162/299766)
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1956–2020.

ЖАРКО ВОЈКА
обућар
Хвала ти што си био најбољи супруг, тата и деда.
Носићемо твоје име најпоносније на свету.
Твоја љубав, твоје знање и твоја дела ће заувек остати у нашим срцима.
Воле те твоји најмилији.
Супруга ГОРДАНА, ћерке МИЛЕНА и МИРЈАНА, зет МАРКО и унуци ВАСИЛИЈЕ и ЛАЗАР
Сахрана ће бити обављена 31. децембра 2020. године, у 13 сати, на Католичком гробљу.
(137/299745)

У четвртак, 24. децембра 2020. године, у 83. години, преминуо је наш драги отац и деда

5. јануара 2021. биће четрдесетодневни помен
нашем драгом супругу, оцу, деди и прадеди

МИЛОЈЕ КРСТИЋ МИЋА

МИРКО ОГЊАНОВ
БЕЛИ

ЦАЛЕ СТЕФАНОВИЋ

Сахрана је обављена 25. децембра у Краљеву код
Алексинца.

26. VI 1993 – 31. XII 2008.

С љубављу и поштовањем син МИРКО,
унука АЛЕКСАНДРА и унук МИЛОШ
(142/299749)

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Последњи поздрав комшиници

Стриц АЦА са супругом БРАНКОМ,
браћа АЛЕКСАНДАР, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

Твоје име наш понос.
Твој изненадни одлазак – вечна рана.
Да смо те сузама могли вратити био би са нама.
Наш бол за тобом вечно ће трајати.
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији

(136/299744)

Последњи поздрав
куму

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

Последњи поздрав
драгој тетка

(155/299759)

Последњи поздрав
драгом и племенитом
комшији

СЕЋАЊЕ

од комшија у Кикиндској 5.
(138/ф)

Последњи поздрав нашем колеги и пријатељу

АЛЕКСАНДАР
ЂУРИН САША
СТАНКУ
Последњи поздрав.
од породице
ПОПОВИЋ

чика СТАНКУ
Колектив Градске библиотеке Панчево
(109/ф)

(130/199734)

Тета НАДА, МИША
и СЕКА
(132/299737)

МАРИЦИ
од породица
ШОНДИЋ
и ЈОВАНОВИЋ
(164/299765)

МАРКО
МАРИЋ

СТАНКУ

1951–2010.
Волимо те.

од ГОЦЕ
и БРАНКА
(169/и)

Твоје: ДАЦА,
ВЛАДАНА и МИМА
(146/299752)

Четвртак, 31. децембар 2020.

СЕЋАЊЕ
4. јануара 2021. године навршава се седам година од смрти моје миле
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7. јануара 2021. навршава се тужних годину дана откако није са нама наша вољена

У уторак, 5. јануара 2021. године, у 11.30, на
Старом гробљу, у Јабуци, даваћемо шестомесечни помен мојој драгој и вољеној мајци

БОЖАНЕ ПАНИЋ

САВИЦИ БЛАЖЕВСКОЈ
заувек си у моме срцу и мојим молитвама.

КОСОВКА ИЛКИЋ

МЛАДЕНКА
(128/1299728)

Рођ. Драгојевић

Навршавају се две године откако ниси са нама,
али те чувамо од заборава

Помен ће се одржати у уторак, 5. јануара, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.
С љубављу која не умире, ћерке: ВЕСНА и ДУШИЦА
са породицама, родбина и пријатељи

Вољена мајчице, отишла си тихо и нечујно. Сузе су у очима, туга у срцу, али сећање на твоју
доброту, топлину, подршку и љубав коју си ми
несебично даривала вечно остају. Живећи даље, али без тебе, чуваћу успомену на срећне
дане.
С љубављу, поштовањем и захвалношћу мисли
на тебе син СЛОБОДАН
(90/299683)

5. јануара 2021, пет година без тебе

(158/299763)

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ
2. I 2019 – 2. I 2021.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

5. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесетодневни парастос

ИВАН ЛАЛИЋ

(71/299655)

2016–2021.
5. јануара 2021. навршава се четрдесет дана од
изненадног одласка моје маме

Време пролази, празнина остаје.
Твоја породица
(100/199693)

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег
драгог

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР
1947–2020.

ВИТОМИРКЕ ЈАНКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Туга и бол остају.
Парастос ће се одржати, у 11 сати, на Старом
православном гробљу у Панчеву.

Супруг АНЂЕЛКО, син МИЛАН са породицом,
ћерка НАТАША са породицом и сестра МИРА

Ожалошћени син РАДЕ и родбина
(135/199743)

(123/199721)

13. јануара 2021. навршава се годину дана откако је испустила своју племениту душу

Прошло је тужних годину дана откако нас је напустио

СЛОБОДАНА ВУЈАНИЋА
Помен ће се одржати у уторак, 5. јануара 2021, у
10 сати, на Старом православном гробљу.
Породица ВУЈАНИЋ
(107/199701)

2. јануара 2021, у 11 сати, на Новом гробљу одржаћемо годишњи помен нашем драгом

БОСИЉКА ЕРДЕЉАН

МИЛОМИР ЦВЕТИЋ

из Баваништа
1936–2020.

Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: синови ИВАН и ВАСА,
снаје ВЕСНА и НАДА, унуке и праунуци

Супруга ГОРДАНА, син АЛЕКСАНДАР са породицом
и ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

(115/299708)

(120/2199718)

ЈОВИЦИ ЈОВАНОВУ
1946–2021.

Сећање на драге родитеље

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОДИШЊИ ПОМЕН

САНАДЕР

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији: син АЛЕКСАНДАР,
снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ
и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН
(86/299679)

ЈОВАН

АНА

14. I 2000.

28. XII 2000.

Увек у мислима сина МИРОСЛАВА
са породицом
(88/299681)

ЂУРИЦА
ПЕШИЋ

ЂУРИЦА
ПЕШИЋ

ЂУРИЦА
ПЕШИЋ

из Црепаје
14. I 2020 – 14. I 2021.

из Црепаје

из Црепаје
Деда Ђуро, мени највише недостајеш.

Твоја ЗЛАТА

Деда Ђука, недостајеш
нам.
Твој унук САША
СТОЈКОВИЋ
са мамом и татом

(94/299689)

(95/299689)

(96/1299689)

Недостајеш ми.

Твоја унука ИСИДОРА
са мамом, татом
и секом АЊОМ

ЛУЦИЈА ОРЕЉ
Последњи поздрав комшиници од комшија
из зграде у Кикиндској 9
(157/299762)
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13. јануара 2021. навршавају се две године откако није са нама, наша вољена

РАДОЈКА РАДА ДАБИЋ
рођ. Вицановић
1972–2019.

Душо наша,
пролазе ови најтужнији и претешки дани без тебе, две године туге и бола, који су
све већи и јачи.
Огромна је празнина остала у нашим срцима и животима, откада ниси са нама, која никад и ничим неће бити испуњена.
Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала, твоја доброта, раздраган осмех, твој мио поглед и... све, баш све...

Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО,
супруг ВЕЛИМИР, синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР,
брат ЗОРАН, братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО
(22/299602)

Четвртак, 31. децембар 2020.

Тужно двогодишње
сећање
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СЕЋАЊЕ
на драге и вољене

Прошло је четрдесет најтужнијих дана без тебе, сине мој

РАДОЈКА
ДАБИЋ

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА
и МИЛАНА

РОБЕРТ КОЈИЋ

Ни све сузе, ни све
речи утехе, не могу
да ублаже бол коју
осећамо.

9. XI 1970 – 20. XI 2020.

2005–2021.

Вечно ћемо те
памтити: тетка ЗОРА,
теча МИША
и брат НЕМАЊА

За тобом тугују мама ВЕРА и тетка ДРАГОЈЛА

(24/299602)

(7/299583)

Свакога дана сте с нама кроз најлепше успомене и сећања која нам
живот красе.
Породица УЗУНОВИЋ
(12/199588)

4. јануара 2021. навршава се година пуна туге откада нас је напустила наша

СЕЋАЊЕ

29. децембра 2020. навршавају се две године откад нас је заувек напустио

РАДОЈКА ДАБИЋ
рођ. Вицановић

ЕВА ВЛАЈИЋ

МАРЈАН ШМИТ

Рођ. Вуковић
1959–2020.

Без тебе дани су пуни боли, самоће, ноћи бесане
и дуге а ране на срцу јаче и дубље. Кажу, проћи
ће, не пролази, и даље боли. Недостајеш.

Драга кеко, никада те нећемо преболети и
заборавити.
Твој чика ЖИКА ВИЦАНОВИЋ са породицом

Остали су да тугују за њом њени: мајка МАРИЈА, супруг НИКОЛА, синови ВЛАДИСАВ
и ДЕЈАН са породицама и заове ЛЕЛА и СЕКА.
Нека те анђели на небесима чувају, а ми те чувамо од заборава.

Супруга ЛЕЛА са децом и унуцима

(82/299672)

(38/299615)

(68/299648)

Тужно сећање на нашу драгу

СЕЋАЊЕ
на драгу сестру

3. јануара 2021. навршава се четрдесет дана откада није са нама наша драга

10. јануара 2021. навршавају се четири године
откада си ме изненада напустио

9. јануара 2021. навршава се шест година

РАДОЈКУ
ДАБИЋ

РАДУ
ДАБИЋ

ГОРИЦА ХРИСТОВ

СТЕВАН СОМБОРАЦ

МАРИ
РАНКОВИЋ

Нека те у тишини
вечног мира прати
наша љубав јача од
времена и заборава.
Много нам недостајеш.

Хвала ти на љубави,
доброти, свој топлини, твом осмеху и
срећи коју смо делили. Није заувек крај,
заувек је само љубав.

Сестра САЊА,
зет АЛЕКСАНДАР
и сестрић МИЛОШ

Сестра САНДРА
и зет БОБАН

(112/299707)

(114/299707)

СЕЋАЊЕ

Вечно ћемо те се сећати, причати са поносом и
никада те нећемо заборавити.
Супруг ПАВЛЕ и ћерке ТИНА
и ЈАСМИНА са породицама

30. децембра навршава се четрдесет дана од смрти наше
мајке, баке и прабаке

Година је прошла без
нашег драгог

РАДМИЛА
ТРИФУНОВИЋ
1945–2004.

Тетка ЛАЛА
и теча ЛАМЗА
(113/299707)

С неизмерном љубављу твоја ћерка МАРИЈАНА

Твоји најмилији

(75/299663)

(49/299629)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
на

СЕЋАЊЕ

ВИДЕ
ЈЕЛИЋ

Била си део нашег
живота. Ко може да
те замени?
Туга, бол и сузе.
Сећање на тебе чувам
у свом срцу.

Живиш у нашим срцима.

(78/299669)

ВАСА ЂУРИН
ЖАРА

РАДОЈКА
ДАБИЋ

2015–2021.
Време пролази, а ти си и даље у сваком мом дану, осмеху, ћутању, у свакој сузи.

1961–2019
из Банатског
Брестовца

Заувек ћеш остати у
срцима нас који смо
те волели.

Заувек у нашим срцима.
Син ИВАН,
унуци МИЛОШ
и МИРОСЛАВ

Твоје ћерке
СТАНИЦА и РАДА
са породицама

(76/299664)

(117/299713)

ЖИВА ЋИРИЋ
ЋИРА
из Омољице
1953–2016.
Са поштовањем и љубављу чувамо успомену на њега.

Његове сестре
ДРАГАНА БАРАЈЕВАЦ
са породицом,
ЉИЉАНА ДАНКУЦ
са породицом и ујна
РАДА из Црепаје

Супруга ЈЕЛЕНА,
синови ВАСА
и СТЕВА, снаје
САЊА и СЛАВИЦА,
унука МИЛИЦА и
унуци ЛАЗАР
и НИКОЛА

(131/299736)

(118/299714)

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

СЛАЂАНУ ФИЛИПОВИЋ САВИЋ
31. XII 2008 – 31. XII 2020.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Брат ДЕЈАН, тетка ИРЕНА, сестре РЕНАТА
и ТАЊА са породицама
(84/299674)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
2007–2021.
С љубављу и поштовањем породица
(89/299682)
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Гоцо, једина и најмилија моја

ЂУРА ИНЂИН

РАТОМИР ВУКОВИЋ
17. I 1945 – 29. XII 2000.

2. I 2013.

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

Прошло је двадесет година откако са
нама није наш супруг, отац и деда.
Његови најмилији
(48/299628)

Прошла је година од твог изненадног и прераног одласка.
Вољени не умиру.

Ти за нас умро ниси!...
Знамо да сада, међу анђелима Ти си.
Анђели нека Те чувају и пазе...
А без тебе биће, тужни наши путеви и стазе...
Ако је твој живот морао стати... наша љубав и
сећање на тебе вечно ће трајати...
Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА,
зет ВАЊА и унуци СТЕФАН и НИКОЛИНА

Остала си у срцу нас који те волимо. Дани брзо пролазе и
бићемо опет заједно.

СЕЋАЊЕ

Много те воли твоја мама ЂУРЂИНА

(30/1299607)

5. јануара, у 10.30, на Католичком гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(9/199585)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. децембра 2020, у 86. години,
преминуо наш драги

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ
РАДМИЛИ ИЛИЋ

2005–2021.

1948–2020.
Пре шеснаест година, на Божић, изгубили смо
нашег Николу.

Много суза у очима, велика туга у грудима...

Тугују за њим мама МИЛАНА и брат МИЛАН

Твоји: ВЛАДИМИР, ТАМАРА,
ЖАРКО и ГОРДАНА

(44/199624)

(31/299608)

МИЛИСАВ ЉОТИЋ

Пет дугих и тешких година смо без тебе

ПОМЕН

1935–2020.
Сахрана је обављена 21. децембра 2020 године, на гробљу у Глогоњу.
Ожалошћен син ДРАГАН са породицом
(8/299584)

IN MEMORIAM

Прошло је дванаест
тужних година откако није са нама наш
највољенији супруг и
отац

МЛАДЕН БАРАЋ
2016–2021.

КРСТЕ ЋОСО
1934 – 2003.

Године пролазе, али ти си увек у нашим срцима и мислима, и увек ћеш бити.

Године пролазе али лепе успомене заувек
остају.

Воле те: супруга ЈЕЛЕНА, синови МИЛОРАД
и АЛЕКСАНДАР, снаје ГОРДАНА и ЈАДРАНКА,
унуци МЛАДЕН, ДУШАН, СТРАХИЊА и НЕМАЊА

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ

У понедељак 4. јануара 2021. навршава се тужних
четрдесет дана откада нас је напустила наша

Супруга ЗОРКА и ћерке РАЈКА и БРАНКА

1949–2020.

(69/299650)

ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ

(32/299609)

Прође најтужнијих четрдесет дана у нашим животима. Увек ћеш бити вољен, никада заборављен у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Увек и само твоји: КАЋА са синовима ЈОВАНОМ
и БОЈАНОМ са породицама
(39/299616)

Недостајеш нам превише.

Заувек у срцу

ЖИВА ПОПОВ ЛАЛА
1. I 2006 – 1. I 2021.

Твоји најмилији

С љубављу и поштовањем породица

ЕВА КАНАЧКИ

(168/и)

(11/199587

СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ

Супруг САВА, ћерка ДРАГАНА, зет ГОРАН,
унука ТАРA и унук НИКОЛА

ЉУБИЦА, АНЕТА са породицом и АЛЕКСАНДРА

(143/299750)

(87/199680)

Четрдесет дана није са нама наша бака

НЕДА
ВУКОВИЋ

ВЕСЕЛИН
ТМУШИЋ

9. VII 2020 – 9. I 2021.

1. I 2000 – 1. I 2020.

ЕВА
Унука ТАРА и унук НИКОЛА
(144/299750)

Већ двадесет година је
прошло, али поштовање
и сећање на тебе је у нашим срцима.
Твоји: син ДРАГАН, снаја
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА
(51/199633)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Брат МИЛАН са породицом

Почивај у миру!
Воле те заувек твоји:
унук ВЕЉА,
зет РАДЕ
и кћи ДРАГАНА

(111/299706)

(29/299606)

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2020.

ПЕТАР
ДАБИЋ
13. I 1998 – 13. I 2021.
Године пролазе, ти остајеш у нашим срцима.
Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(23/299602)
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1. јануара навршава се шест месеци откада није са нама наш драги

У суботу, 2. јануара 2021. године, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

ДАРИНКИ ДРВЕНЏИЈИ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

1948–2020.
Заувек у нашим срцима и сећању...

Бол за тобом ћемо тихо туговати и божански је шапнути небу – не
би ли ти помогло да ти Господ Бог прими душу у Рајско насеље гдје
праведне душе почивају.

Твоји: супруга НАДА, син ЗОРАН, ћерка
МАРИЈАНА, снаја НАТАША, зет МИЋА и
унуци ВУКАШИН, ХЕЛЕНА и ХАНА

Твоји најмилији: супруг ПЕРО, дјеца ИВАН и МИЛИЈАНА
са својим породицама
(10/299586)

(20/299599)

НЕБОЈША КОСТИЋ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

21. XI 1980 – 9. I 2020.
IN MEMORIAM
5. јануара 2021. године је четрдесет дана од смрти наше драге

Не може се речима описати тај губитак,
бол и туга поводом твог одласка.
Вечно ћеш бити у нашој души. Анђеле
наш почивај у миру.
Нешо, волимо те увек и заувек.
Твоји неутешни: мама МИЛКА
и тата РАДОМИР

СНЕЖАНА КОЧИЋ

(6/299582)

7. I 2014 – 7. I 2021.
ГОДИШЊИ ПОМЕН

Чувамо те у нашим срцима, с поносом што си била наша мајка и супруга

Вољеном

ДАРИНКЕ ДРВЕНЏИЈЕ

Твоји: син МИЛОШ и супруг МИЛУТИН

рођ. Ђурковић
професора математике у пензији

(5/299570)

3. јануара, у 11 сати, на православном гробљу у
Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен
нашем

Утонула си у вечни сан са пуно бола и туге.
Твој одлазак је оставио велику празнину у нашим срцима.
Остаје љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Нека твоја племенита душа почива у миру.
Тугују за тобом ВЕРА ЂУРКОВИЋ и АНА ВЕСИЋ
(4/299548)

НЕБОЈША
КОСТИЋ

НЕШИ

21. XI 1980 – 9. I 2020.
од његове тетке
МИКЕ

Заувек у нашим срцима.

(16/1299595)

РАДИСАВУ ВУЛОВИЋУ
Твој брат МАРЈАН,
снајка ГОРДАНА
и твоји МАРТИН
и МАРИЈАНА

СЕЋАЊЕ
11. I 2011 – 11. I 2021.

Жале за тобом твоји: супруга СТАНИКА,
ћерке СНЕЖА, БУБА и ДОЛА

СЕЋАЊЕ
2014–2021.

(17/199595)

(15/199592)

29. XII 2012 – 29. XII 2020.

БРАНИСЛАВ
РАДИВОЈЕВ
БАНЕ

САВА КОВАЧЕВИЋ
рођ. у Омољици

СЕЋАЊЕ
3. I 2016 – 3. I 2021.

РАДЕ
ВУКАШИНОВИЋ

3. I 1979 – 3. I 2020.
Чувамо те од заборава.

НЕНАД ЗЕНГ

Супруга БРАНКА и ћерка НАТАША
са породицом

Много нам недостајеш.
Твоја породица

(3/и)

(37/299614)

3

2. јануара 2021. навршава се тужних четрдесет дана

Нека Вам анђели подаре вечни мир

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(1/1299310)

Прошло је четрдесет
дана без вољеног оца

ЖИВУЉ

ЕСАД ГЕЉО

Живећеш вечно у нашим срцима.

Сећања не бледе.
Тата, заувек си ту у
нашим срцима и нашим причама.
Твоји најмилији

Син ИГОР,
унук НИКОЛА
и снајка ВЕСНА

(14/299591)

(21/299601)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

МИЛОРАД
ЛУКИЋ
РАДОЉУБУ
СТОЈАНОВИЋУ

РАДОЉУБА
СТОЈАНОВИЋА

Понекад у сновима, увек у срцу, души, мислима
и причама.
Ваша ћерка ЂИНА, унук ВАСА и зет ЂУРА

Од заборава увек ћемо
чувати лепе успомене.
Супруга СНЕЖАНА,
син СЛОБОДАН
и унук НИКОЛА

Од твоје ћерке
ДРАГАНЕ, унука
МИРОСЛАВА
и зета ВОЈКАНА

(43/299622)

(46/299625)

(45/299625)

5. II 1945 – 3. I 2017.
Прошле су четири године.
Недостајеш.
Породица
(2/299363)

БИСЕРКА

ВАСИЛИЈЕ

1930 – 9. I 2020.

1928 – 23. V 2000.

ХЕРБЕРТ

ЕМА

1911–1989.
1915–1993.
С
поштовањем
синови
са породицама
(28/299605)
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С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ: ЗОРАН НАУНКОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ФУДБАЛСКОГ КЛУБА ЖЕЛЕЗНИЧАР

„ДРУЖИНА” ЗАВРШИЛА
ГОДИНУ УСПЕХОМ

ПРВА ЛИГА НИЈЕ БАУК – ЗА ПАНЧЕВО
ИМА МЕСТА И У ЕЛИТИ
Годинама уназад, ма деценијама већ, Панчево може да се
похвали и поноси својим грађанима који су оставили дубок
траг у српском спорту. Плејада је то врхунских играчица и
играча, феноменалних појединаца, одличних организатора
у клубовима, ентузијаста, истинских заљубљеника у спорт, који су допринели да се наш град
високо позиционира када је ова
животна грана у питању.

Прошлог викенда у Београду
је одржано треће коло Купа
Србије у стрељаштву у гађању
по А-програму, за јуниоре и сениоре. На том такмичењу је
уче ство ва ло де вет чла но ва
СД-а „Панчево 1813”.
Екипа сениора из нашег града која се надметала у гађању
из ваздушног пиштоља освојила је треће место, с 1.624 круга, а зарадила је и шест бодова
за финале.
Велимир Нинковић је тријумфовао у групи јуниора који
су пуцали из пиштоља, а освојио је и 12 бодова, с личним
рекордом од 553 круга. На листи сениора је био девети, са
два бода. Иако још увек пионир, Марко Нинковић је погодио 536 кругова и пласирао се
на шесто место, освојивши пет
бодова у категорији јуниора. С
једним кругом мање, Стефан
Кешишјан је био седми јуниор, а припала су му и четири
бода. Сва тројица су се пласирала у финале јуниора, а обезбедили су и учешће у финалу
панчевачкој сениорској екипи
у гађању из пиштоља. Финале
Купа Србије биће на програму
крајем јануара.
Екипа сениора СД-а „Панчево 1813” која се такмичила у
гађању из ваздушне пушке заузела је четврто место, с 1.813,5
кругова, а освојила је и пет бодова за финале. Алекса Ракоњац је погодио 616 кругова,
што му је донело треће место
и осам бодова у категорији јуниора, док је на листи сениора
био једанаести. Далибор Павловић и Габриел Даутовић дали су велики допринос нашој
екипи да се пласира у финале
Купа Србије.

Учествовале су и Теодора
Кондић, Ива Ракоњац и Марина Мијатовић.
Такође прошлог викенда одржано је и 45. интернационално првенство Београда. Надметали су се такмичари из три
земље, а међу њима је било и
четворо стрелаца из Панчева.

Алекса Ракоњац је остварио
свој лични рекорд од 619,5 кругова у гађању из ваздушне пушке и тако заузео четврто место у групи јуниора. Стефан Кешишјан је такође био четврти,
али у надметању јуниора који
су пуцали из ваздушног оружја. Погодио је 543 круга, као
и трећепласирани такмичар,
али је медаљу изгубио због слабије задње серије. Велимир Нинковић је био шести, а његов
млађи брат Марко осми јуниор.
Већ 16. јануара крећу такмичења, која ће се по календару такмичења ССС-а одржавати сваког викенда све до маја.

ПЛИВАЧКИ МИТИНГ „ДЕДА МРАЗ”

ШЕСТ ТАКМИЧАРА – ОСАМ МЕДАЉА

У организацији ПК-а Војводина, у Новом Саду је прошлог
викенда одржан традиционални пливачки митинг за најмлађе под називом „Деда Мраз”.
ПК Динамо се представио са
18 пливача, а њих шесторо је
освојило чак осам медаља.

Стране припремио

Александар
Живковић

Андреа Нађ је победила у трци на 100 м прсно, док је на
200 м мешовито трећа стигла
на циљ. Андреа Пољак је заслужила злато на 50 м леђно, а
Даница Константинов сребро
у истој трци. Срна Милутиновић је била најбржа у надметању на 50 м делфин, док је Лазар Станчул освојио бронзана
одличја на 50 м леђно и 100 м
мешовито. Мартин Ћирковић
је зарадио најсјајнију медаљу
у надметању на 100 м прсно.

Један од оних који су показали да знају како се управља
спортским колективом, како
од малог направити клуб за
поштовање, свакако је и први
човек Фудбалског клуба Железничар Зоран Наунковић. У
популарну „дизелку” крочио
је пре десет година и од најнижег ранга довео ју је, заједно са својим сарадницима, до
фудбалских висина – до Прве
лиге Србије. Оно што је „Жеља”
учинио ове године, Панчево је
чекало готово две пуне деценије. Поклоници најважније
спо ред не ства ри на све ту у
нашем граду и околини опет
имају клуб за понос, тим за
који навијају, чије резултате
жељно ишчекују...
После дебитантске полусезоне у професионалном фудбалском рангу први човек Желе зни ча ра под ву као је цр ту
испод пређеног пута. И не мисли да стане, да се заустави.
Сигуран је да увек може више.
У лику Зорана Наунковића Панчево има озбиљног спортског
радника, играчи председника
коме верују, новинари искреног саговорника... Захваљујући
и свему томе, у Фудбалском
клубу Железничар сви могу да
виде и озбиљног партнера.
– Прва лига јесте врло захтевно и квалитетно такмичење, али после наше прве полусезоне у високом рангу могу
да кажем и да није никакав
баук. Железничар може и има
квалитета да све то испрати.
Све је на много вишем нивоу,
почев од стадиона на којима
смо гостовали па до путева којима смо ишли на утакмице.
Када смо дошли у клуб, возили смо се и сеоским путевима
јужног Баната како бисмо пратили „Жељу”, а сада на утакми це иде мо ау то-пу те ви ма.
Што се тиче самог резултата,
нисам задовољан. Да је само
један тренер одрадио припреме и водио екипу, сигуран сам
да бисмо имали још више бодова на крају јесењег дела, али
шта је – ту је. Ни код једног се
нису поклопиле све коцкице и
ту смо где смо. Да се разумемо, све су то добри људи, добри тренери, са свима смо остали у добрим односима. Одговорност за грешке којих је било само је моја. Али дозволићете да и ја за деценију, колико сам већ у „Жељи”, могу да
направим неки лош потез. Из
тек окончане полусезоне извукли смо поуке, па се надам да
ће на крају првенства све бити
добро за наш клуб – почео је
причу први човек панчевачког
фудбалског прволигаша.
Много тога је урађено у Фудбалском клубу Железничар од
када су дошли Зоран Наунковић и његов први сарадник Ненад Бојковић. Нешто касније
прикључио им се и Предраг
Санадер, па„Жеља” сада има
тим „функционера” који уме
да повлачи праве потезе и организује све што је потребно
организовати у једном великом колективу. Нико не болује
од „титула”, напротив. Они пре
свега воле фудбал, воле Железничар, па им није страно ни
да понесу пакете воде играчима, да разврставају опрему, да

буду и економи и чистачи када
то затреба.
– Сада тачно знамо шта треба да учинимо током ове зимске паузе како бисмо остварили циљ. Даћемо све од себе да
и догодине играмо у прволигашком друштву. Предаја никада није била опција. У свакој утакмици до сада ишли смо
на победу, а та чињеница је победа сама по себи. На то нас
обавезује и податак да после

клубова, где би четири испала,
а онда је због короне лига проширена на 18 учесника, па ће
на крају испасти чак осам екипа. Било како било, полусезона у прволигашком фудбалу
довољан ми је показатељ да,
ако се поклопе све коцкице наравно, ни Суперлига није далеко. Видим Панчево и Железничар у фудбалској елити Србије. Фудбал у нашем граду заслужио је да му се помогне,

али и да задржимо вишегодишњу праксу да деци не наплаћујемо чланарину. Ја потичем
из радничке породице у којој
је бављење спортом било луксуз. Играо сам добро фудбал у
школи, али због чланарина нисам могао да тренирам у неком клубу. И због тога желим
да, докле год можемо, не наплаћујемо малишанима жељу
да се баве фудбалом. Не могу
сви ни постати велики играчи.

двадесетак година представљамо наш град у високом рангу
срп ског фуд ба ла. Уз по моћ
Спортског савеза Панчева и захваљујући одличној сарадњи са
Слободаном Битевићем и Деја ном Пе ри ћем, ста ди он на
СЦ-у „Младост” доведен је у
стање да можемо на њему да
играмо прволигашке утакмице. Свлачионице су сада на нивоу који задовољава професионални ранг такмичења, сви
који су их видели знају како је
све то изгледало пре, а како је

као и другим спортовима. Да,
потребна нам је подршка Града, али позивамо и све привредне субјекте да нам се придруже и да нам помогну да
останемо у овом рангу, уз максималну контролу утрошених
средстава. Година на измаку је
због пандемије вируса била борба за голи живот, али убеђен
сам да у нормалној ситуацији
„Жеља” не може да буде угрожен – истиче Наунковић.
Наш саговорник одаје утисак самоувереног човека. Добро размисли пре него што нешто изговори, а такав је и када
повлачи потезе у свом клубу.
Има визију, свој став. Уосталом, са својом четрдесет једном годином он се већ увелико показао и доказао у фудбалском свету наше земље.
– Поносан сам на чињеницу
да Фудбалски клуб Железничар непрестано функционише
већ 73 године. Ту смо, на истој
адреси, са истим бројем жиро
рачуна, немамо дуговања. Поносан сам што у нашим редовима имамо и једног Петра
Станића, сјајног талентованог
момка који је био моја велика
жеља. Оставио је изванредан
утисак играјући у Динаму 1945,
па овом приликом захваљујем
и Душану Белићу, који је разумео моју спортску амбицију да
такав један момак постане део
нашег клуба. Станић и Јанкулов су будућност фудбала, постоји интересовање како домаћих, тако и иностраних клубова за њих, али они имају и вишегодишње уговоре с нашим
клубом. Свакако, гледаћемо интерес најпре играча, а онда и
Железничара, за њихов даљи
напредак – поносно говори о
дугој традицији и светлој будућности Железничара његов
први човек.
„Дизелка” из Панчева, поред
тога што је за кратко време постала прави хит српског фудбала, велику пажњу поклања и
својим млађим категоријама.
– Јако нам је важан и битан
рад с дечацима. Спортски центар „Младост” је идеалан да се
у њега уложи и од њега направи права оаза у којој би био
омогућен развој најмлађих играча. Стално желимо да унапређујемо рад млађих категорија,

Највећи број дечака одустаје у
омладинским селекцијама, али
и тада они већ иза себе имају
неколико година проведених у
неком спортском колективу.
Другачије размишљају, постају бољи људи – искрено о најмлађима говори родитељ четворо своје деце.
Само они који воде неки велики спортски колектив знају
на какве све препреке наилазе и шта је све потребно да се
напоран рад преточи у успех.
Често не иде све по плану,
али... Није нимало лако доћи
до врха. Још је теже на њему
остати.
– Ми који смо у клубу и наше породице знамо колико је
времена и одрицања потребно,
у сваком смислу. Породице највише трпе, али сматрам да чинимо добру ствар. Без обзира
на евентуалне последице, ја и
даље имам циљ који није остварен. Оно што нас тера да се боримо свакако није новац. Уосталом, цео живот је борба и ја
верујем да ћу заједно са својим сарадницима успети. Да
ћемо победити. У фудбал сам
ушао са жељом да се такмичим, да побеђујем. Железничар је увек покушавао, а то чини и сад, да буде клуб господских манира. И то је један од
разлога због којих смо успели.
Мислили смо да ћемо бити тотална непознаница у прволигашком друштву, али људи из
других клубова широм Србије
испратили су наш успех и углавном су нас лепо дочекивали.
Наравно, Железничар је узвраћао истом мером. Надам се и
верујем да ће нам нова година
донети нове радости. Да ће Железничар заблистати у пролећном делу првенства у Првој лиги и да ће се квалитетан фудбал још дуго година гледати у
Панчеву – поентира један од
најуспешнијих спортских радника у нашем граду.
Зоран Наунковић – фудбалски прегалац коме се верује.
Човек који зна знање, нема шта.
Доказао је то већ небројено пута до сада. Ако верује он, онда
и сви заљубљеници у најважнију споредну ствар на свету у
нашем граду и околини могу
да верују – Панчево је постало,
а и остаће град фудбала.

данас. И како год да се резултатски заврши ова сезона, то
ће свакако остати. Ипак, нисмо задовољни стањем самог
терена. Потребно је да буде растерећенији, али и да се уложи
у њега, да се среди. Једно од
решења било би оспособљавање помоћног терена за тренинге првог тима и утакмице млађих категорија – наставља овај
млади, али већ успешан и признат спортски радник.
Фудбалски клуб Железничар
више није обичан спортски колектив. Он полако али сигурно постаје озбиљна институција у нашем граду.
– Уласком у Прву лигу ми
смо запослили преко двадесеторо људи, углавном наших суграђана. Скупо јесте, али ова
година је била по много чему
специфична. Сигуран сам да
ће свака следећа сезона бити
лакша. Пандемија коронавируса дала је потпуно другачију
димензију такмичењу. На пример, одиграли смо осам утакмица на свом терену, без гледалаца. Ушли смо у шампионат у ком је требало буде 16
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БАДМИНТОНУ

КОШАРКАШКИ ТРИЛЕР ПРИПАО ТАМИШУ

МАША И МАРИЈА ШАМПИОНКЕ

Фантастична
спортска представа
у Хали спортова
на Стрелишту
Невероватни Бревин
Прицл постигао
42 поена!
Каква утакмица! Резултатска
неизвесност, истинска драма,
продужетак... То може само
кошарка! Због тога ту магичну игру под обручима ваљда и
називају краљицом игара. Такви мечеви, као по правилу,
изнедре и своје јунаке. У суботу, 26. децембра, то је био феноменални кошаркаш Тамиша
Бревин Прицл. Момак који је
ривалу „убацио” нестварнa 42
поена!
Без икакве дилеме, о утакмици петнаестог кола Кошаркашке лиге Србије још дуго ће
се распредати приче. У панчевачком „храму спорта” Тамиш
је угостио београдски Динамик, још једну екипу из врха
првенствене табеле. Знало се и
пре сусрета да ће овај дуел обележити ову кошаркашку „рунду” у нашој земљи, али да ће
утакмица бити таква каква је
била, ретко ко је могао и да
помисли. У регуларном делу
ме ча ни је би ло по бед ни ка,
играо се продужетак, а тек у
његовим последњим секундама

сазнало се ко осваја бодове: Тамиш–Динамик 104:103, по четвртинама 17:26, 22:21, 27:18,
23:24 и продужетак 15:14.
Тим који предводи Бојан Јовичић у овом сусрету je наступио без два искусна, водећа
играча: Зорана Крстановића и
Ивана Смиљанића. Иако знатно ослабљена, млада и борбена екипа Тамиша извукла је
максимум из себе у овом тренутку, момци су оставили срце на терену и на крају се заслужено радовали.
Динамик је стартовао агресивно и повео на самом почетку утакмице. Саша Радовић,
Бревин Прицл и Марко Павићевић успели су одрже свој тим,
Тамиш je преокренуо на 13:12,
али су гости поново направили
серију преко Грегора Гласа, па
су после прве четвртине имали
предност од девет поена – 17:26.
Tренер Бојан Јовичић био je
јако љут на своје играче због
неколико лоших потеза које су
начинили почетком друге четвртине. Београђани су сваки
кикс домаћих играча умели да
казне, па су у једном тренутку
имали и тринаест поена „вишка” (23:36). Тамиш се ни тада није предавао. Павићевић
је „закуцао” за 27:36, Петровић је потом погодио „тројку”
за 30:38, а у финишу друге четвртине преузео је одговорност
на себе, па је с неколико добрих

продора и ефикасних поена
умногоме допринео да његов
тим на одмор оде с релативно
малим заостатком – 39:47.
Почетком другог полувремена Тамиш је направио серију од
12:2 и потпуно преокренуо резултат (51:49). Разиграо се Никола Вујовић, који је с неколико блокада уливао додатно самопоуздање у редове свог тима.
Прицл је наместио „нишанске
справе”, погађао је за три поена,
ма, из готово свих позиција.

Вујовић је феноменално упослио Петровића, бацивши лопту преко целог терена, потом
је и Петар Ребић убацио „тројку”... Тамиш је преузео контролу над утакмицом, а једини
проблем могао је да буде што
су Радовић и Павићевић у тим
тренуцима већ имали по четири личне грешке.
У последњој четвртини уследила је права драма. Играчи
оба тима својски су се трудили, ниједан ривал није успевао
да се резултатски „одлепи”.
Одлични Акај Мерт, турски

кошаркаш који наступа за Динамик, с три „тројке” је свој
тим задржао у игри за победу
до последње секунде. Тамиш
је имао последњи напад у регуларном делу, прилику за победу, али није успео – 89:89.
На почетку продужетка гости
су направили серију од 0:4. Учинило се тада да Тамиш посустаје, али Прицл и Вујовић нису
тако мислили. У последњем нападу домаћег тима Прицл је
погодио „тројку” за 104:102, али

гости су имали последњи напад, у коме је фаулиран одлични Ненад Шуловић. Од два, погодио је једно слободно бацање... Тамиш–Динамик 104:103.
Заиста је права штета што
овакве утакмице не може да
гле да ве ћи број гле да ла ца.
Љуби те љи „кра љи це ига ра”
могли су да виде све што магична игра под кошевима доноси – сјајне појединце, велики број поена, борбу, пожртвованост, лепе потезе, много
младих играча и резултатску
неизвесност.

– Шта рећи после оваквог меча. Честитам мојим играчима
од свег срца. Честитам им на
жељи, на вери да уопште могу
да добију утакмицу. Динамик
је изузетан тим, има младе талентоване играче попут Акаја и
Гласа, жао ми је само што они
нису наши држављани, јер су
светла будућност кошарке. Ми
се мучимо на тренинзима, јер
немамо довољно здравих играча, зато увек морамо да испробавамо разне варијанте. Момци су дали свој максимум у
овом тренутку. У нападу смо
од игра ли неверо ватан меч.
Прицл је имао своје вече, свој
шоу. Знао сам да може, бодрили смо га сви, чекали смо га.
Експлодирао је када је то било
можда најпотребније, када у тиму нисмо имали ни Смиљанића, најбољег шутера. Жао ми је
што није било више гледалаца,
јер је ово била невероватна кошаркашка представа. Сви заслужују похвале, заиста. Кад год
моји момци буду играли са оволико жеље, никада им ништа
нећу замерити – с много емоција у гласу говорио је тренер Тамиша Бојан Јовичић на конференцији за новинаре која је одржана одмах након утакмице.
Тим из нашег града играо је
у са ста ву: Фи лип Ан ђу шић
(шест по е на), Пе тар Ре бић
(три), Василије Ковачевић, Бревин Прицл (42), Никола Вујовић (10), Никола Манојловић,
Саша Радовић (пет), Лука Петровић (14) и Марко Павићевић (24 поена).
У среду, када је овај новогодишњи двоброј „Панчевца” већ
био закључен, Тамиш је у Ваљеву одиграо одложени меч
против Металца. Треба одиграти и одложени дуел у Крагујевцу, а трка за бодове у Кошаркашкој лиги Србије наставља се већ 9. јануара. Због тога
кошаркаши Тамиша готово да
неће ни имати одмора. Добиће дан-два слободно око новогодишњих празника и – назад
у халу. На тренинг!

У На ци о нал ном бад мин тон
центру у Београду, 26. децембра, уз поштовање свих епидемиолошких мера, одржана су
првенства Србије за јуниоре и
ветеране, а тиме је завршена
такмичарска сезона за 2020.
годину.

У надметању играча до 13
година Бошко Јаковљевић (БК
Динамо) освојио је бронзано
одличје.
На Првенству Србије за ветеране БК Динамо је освојио шест
трофеја. Првакиње Србије у женском дублу постале су Јасмина

У кон ку рен ци ји игра чи ца
до 15 година Маша Алексић
(БК Панчево) постала је првакиња Србије појединачно,
а највреднији трофеј освојила је и у дублу с Маријом Самарџијом (БК Динамо). Марија Самарџија и Вања Бокан
(БК Динамо) освојили су бронзане медаље у синглу, а Бокан је зарадио и сребро у мушком дублу, у пару с Петром
Смиљковићем из крушевачких
Змајева.

Милошевић и Маја Сердар, док
је Татјана Ацеган у пару с Драганом Богдановић из БК-а Београд освојила бронзану медаљу.
Иван Косановић је заслужио сребро у мушком синглу, а одличје
истог сјаја припало му је и у дублу, у пару с Предрагом Станимировићем, као и у мешовитом
дублу у пару с Јасмином Милошевић. Предраг Станимировић
и Маја Сердар освојили су бронзану медаљу у надметању мешовитих дублова.

ОНЛАЈН ШАХОВСКИ ТУРНИР

НОВИ УСПЕХ БРАЋЕ КАНАЧКИ

Млади шахисти панчевачког
„Аљехина” браћа Вук и Аљоша
Каначки настављају да нижу
успехе.
Њих двојица су учествовали
на онлајн турниру који је организовао ШК Делфин и постигли запажене резултате.
Играло се шест кола, а темпо
игре је био пола сата по играчу.
Сада је и Аљоша учествовао у
јачој групи, заједно са старијим
братом, а управо је од Вука изгу-

био једини поен. Међу многим
младим и талентованим играчима Вук Каначки је освојио прво место, а Аљоша је био трећи.
Подсећамо, Аљоша је један
од најмлађих чланова ШК-а
„Аљехин”, ученик је првог разреда, а такмичио се са знатно
старијим противницима. Вук
је одличном игром на овом турниру само употпунио ионако
већ богату ризницу својих медаља и пехара.

ШАХОВСКИ КУТАК
Kubbel
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх5)
Избор Р. Радојевић
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

БОРАЦ САВЛАДАО РИБНИЦУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Сјајна партија
старчевачких
одбојкаша
Опстанак у елити
надохват руке
Одбојкаши Борца из Старчева још једном су обрадовали
своје симпатизере. Када је то
било најпотребније, „борци”
су били велики борци, ма,
прави спортски ратници... Савладали су великог фаворита, краљевачку Рибницу, тим
који је имао само један пораз у досадашњем делу шампионата у Суперлиги и тако
одбојкашкој јавности у Србији још једном показали и
доказали да за њих мора да
има места у елити. Једноставно – ОК Борац и јесте елита!
У одложеном мечу осмог
кола, који је одигран 24. децембра, момци које предводе тренери Душан Јовић и
Војислав Павловић одиграли
су једну од најбољих утакмица у овој чудној и тешкој години и тако показали да њихова добра игра у дуелу са
шампионским саставом Војводине није била случајност.
Напротив. Одбојкаши Борца

исказали су велику жељу за
тријумфом, јак карактер, онај
који краси само победнике и
– успели су! Остварили су
другу победу у сезони и тако
„фењер” опет предали Новопазарцима: Борац–Рибница
3:1, по сетовима 25:19, 28:26,
19:25 и 25:22.
Значај меча био је огроман, па је на паркету Хале
спортова на Стрелишту све
прштало. Играла се одлична
одбојка, али било је и грешака и нервозе, што је сасвим
нормално када су утакмице
са оваквим набојем у питању. Бо рац је фан та стич но
ушао у овај дуел. Његови играчи су изгарали за сваку лопту, сваки поен... Прецизним
и јаким сервисима потпуно
су пореметили примачку линију Краљевчана, па су већ
на техничком тајм-ауту гостију имали предност од четири поена (12:8). Тон игри
домаћег тима давали су неухватљиви Душан Стојсављевић и Александар Гмитровић, али фантастични су били и: Ненад Мадић, Никола
Стоковић, Владимир Кнежевић, Вукашин Ђурђевић и
Немања Милетић. Био је то

Срећна
Споља човек уме да изгледа празно.
Распаднуто.
Сирово.
Или, чак – сурово.
Ипак, те екстеријерне појаве су управо и само то.
Оно како особу околина види, што је небитно.
Важно је само да јој је душа испуњена.
Да је срећна.
прави Борац. Тим за велика
дела, за елиту!
Највише заваљујући Канађанину Натану Делгајдису,
Рибница је у другом сету постала много озбиљнији противник. Гости су водили и са
12:17, али „бор ци” ни су
одуста ја ли. Ас-сер ви си ма
Гмитровића и Кнежевића, те

сјајним блокадама Мадића,
тим из Старчева успео је да
изједначи на 23:23. Потом је
Рибница имала и сет-лопту,
али ни тада није био крај.
Нису дозволили „борци”... Одговорност је у финишу сета
преузео изванредни Гмитровић, који је после сервиса
Вла ди ми ра Кне же ви ћа, те

одличних одбрана Стојсављевића и Милетића, непогрешиво слао лопте у поље гостујућег тима.
Трећи сет је протекао у доминацији краљевачких одбојкаша, предвођених већ поменутим Делгајдисом, а када се
помислило да Рибница може
да се врати у меч, да може
доћи до преокрета, испоставило се да су одбојкаши Борца у трећем сету узели само
тајм-аут. Да се мало одморе
од јаког темпа, да поврате
снагу, да се консолидују и задају завршни ударац.
Четврти сет је протекао у
игри поен за поен, све до његовог финиша, до саме завршнице, до резултата 21:21.
Мускетари су овог пута били
одбојкаши Борца. Играли су
у ритму сви за једног, један
за све. Када је било најпотребније, Мадић, Стојсављевић, Ђурђевић, Стоковић, Кнежевић и Милетић пружили
су подршку неуморном Гмитровићу, па је Борац стигао
до великог тријумфа – 25:22.
– Остварили смо јако велику победу. Ови бодови много ће нам значити у борби до
коначног циља. Добро смо
радили, добро смо се припремили, дали смо максимум. Ово је тријумф свих

људи у клубу. Почев од играча на клупи, преко тренера,
управе, сви су се трудили да
нам помогну, да нас мотивишу, веровали су у успех.
Идемо даље. Ако наставимо
да овако играмо, навијачи
неће морати да брину, Борац ће играти у елити – рекао је после утакмице Душан
Стојсављевић, један од најбољих актера.
Александар Гмитровић је
освојио 27 поена, Душан Стојсављевић 16, а Владимир Кнежевић 10. Поред њих и већ
поменутих играча, део велике победе Борца свакако су
били и момци који су у дуелу с Рибницом били на клупи: Игор Суботић, Давор Милошевић, Јован Дробњак, Никола Маринков, Бојан Познић и Саша Рајковић.
Другом победом у сезони
Старчевци су „скочили” на
девето, претпоследње место,
са шест бодова. Нови Пазар
је опет „фењераш”, с једним
тријумфом и четири бода.
Борац из првог дела сезоне
има одложен меч и са Спартаком у Суботици. Та утакмица ће бити одиграна после паузе која ће уследити
због новогодишњих и божићних празника.
А. Живковић

Нова
Раскрснице су честе у свачијем животу.
Неко кроз њих протрчи.
Мада знаци показују да треба да стане.
Е, баш зато ће да протрчи!
Неко застане на моменат да би сконтао да ли да скрене.
Или, можда, да настави у истом смеру.
Постоји могућност и да неко седне и добро размисли.
Колико год пута да се понови, та могућност је увек нова.

Година
Ваљаш се у блату.
Или у новцу, свеједно.
Спознајеш дефиницију осаме.
Јер, кад је особа лоша за себе, тешко да ће наћи партнера.
Има таквих година...
Подићи главу – императив је!
Или није, други избор је да остане где јесте.
Свакако треба бирати, тамо на хоризонту је нова година.

µМ. Шупица ?С. Трајковић
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студент:
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– Док траје
епидемија, време
проводим радно,
тако да викендом
нисам слободна.
Али не жалим се,
заиста. Волим свој
посао, њему сам
посвећена.

– Током викенда
ћу учити, пошто
испити ускоро крећу.
Читаћу, такође.
Све у свему,
студентски, да тако
кажем. Наравно,
видећу се са
својом девојком.

– Мало радно, мало
ћемо се одмарати,
а највише ћемо
поштовати епидемијске
мере. Ако их се не
придржавамо, шта ћемо
онда? Тиме сами себи
скачемо у стомак.
Морамо да сачувамо
сопствено добростање.
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