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Његошевој 
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» странa 4

цена 40 динара

Породица
Кад вам ђак донесе

лоше оцене

» страна 6

Запис

Никола Драгаш:

Чаробњак у свету цртања

» страна 15

Фото-репортажа

Како је прослављен

Божић 25. децембра

» страна 16

Фудбал

Прва лига није баук – 

за Панчево има места 

и у елити

» страна 38

У  ПАНЧЕВУ,  У  ЧЕТВРТАК,  31.  ДЕЦЕМБРА 2020.
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Радно време благајне „Панчевца”
током празника

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

ПАНДЕМИЈА СЕ НАСТАВЉА
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Број 4898, година CLII

СРЕЋНА НОВА 2021.СРЕЋНА НОВА 2021.

У јануару почиње пријављивање грађана за добровољно вакцинисање. 
Не постоји други начин да се коронавирус заустави.

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

Радно време
од 8 до 16 сати

ГОДИНА У КОЈУ УЛАЗИМО
БИЋЕ У ЗНАКУ ВАКЦИНЕ!

страна 3

Сви наши градови
побратими

» страна 2

Новогодишњи и
божићни додатак

» стране 8–11

ЛАЖНА ВЕСТ УЗНЕМИРИЛА ЈАВНОСТ

Гастарбајтери неће морати
да плаћају порез и код нас

стр. 5

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

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

4. јануарa до 18 сати;
5. јануарa до 18 сати;
6. јануарa до 15 сати.
8. јануара до 13 сати.

Од 11. јануара благајна ради
уобичајено.

Честитамо Нову годину 
и Божић!

Честитамо Нову годину 
и Божић!



ском и тек стил -
ном ин ду стри јом.
Го ди не 2001, у
бли зи ни Ку ма но -
ва от кри ве на је
ме га лит ска оп -
сер ва то ри ја Ко ки но, ко ју је НА СА
свр ста ла ме ђу че ти ри нај ста ри је оп -
сер ва то ри је на све ту. Сва ке го ди не
Ку ма но во ор га ни зу је ма ни фе ста ци ју
„Да ни ко ме ди је”, у ко јој уче ству ју
број ни из во ђа чи из Ма ке до ни је, као
и го сти из Ср би је и Бу гар ске.

По што, пре свих оста лих пан че вач -
ких се ла, ве ли ки број ста нов ни ка Ја бу -
ке и Гло го ња ву че по ре кло из Ку ма но -
ва и око ли не – ја сна је бли скост ста -
нов ни ка на шег и ма ке дон ског града.

Европ ски пре воз – Бу лоњ Би јан кур
(Фран цу ска)

Ово је вр ло раз ви -
је на оп шти на у за -
пад ном де лу Па ри -
за и ње го во
нај гу шће на се ље но
пред гра ђе. По зна -
та је као ин ду стриј ски цен тар у ко ме се
на ла зе се ди шта мно гих мул ти на ци о -
нал них ком па ни ја, ме ђу ко ји ма је и „Ре -
но”. По ред ау то мо бил ске ин ду стри је,
по зна та је и по про из вод њи ави о на, хе -
ми ка ли ја, би ци ка ла и пре ра ди хра не.

Град Пан че во и Бу лоњ Би јан кур
има ли су од лич ну са рад њу у обла сти
кул ту ре, али је Пан чев ка ма и Пан чев -
ци ма у очи нај че шће упа да ла сли ка
ау то бу са у град ском пре во зу на ко ји ма
је пи са ло: по клон од Бу лоњ Би јан ку ра.

Не вла дин сек тор – Зан стад
(Холанди ја)

Пет на е сти је по
ве ли чи ни град у
Хо лан ди ји, са око
145.000 ста нов -
ни ка. На за па ду је
Хо лан ди је, де сет
ки ло ме та ра се ве ро за пад но од Ам -
стер да ма. Има бо га ту ин ду стриј ску
тра ди ци ју, ду гу че ти ри ве ка. У се -
дам на е стом ве ку јед но од на се ља
Зан ста да би ло је по зна то као цен тар
за бро до град њу. Да нас овај град сви
зна ју по пре храм бе ној ин ду стри ји –
про из вод њи ка ка оа (Пан чев ци ко ји
су би ли у ње му ка жу да Зан стад ми -
ри ше на ка као), као и по про из вод њи
ли но ле у ма – ов де се на ла зи се ди ште
ком па ни је „Фор бо”, нај ве ћег свет -
ског про из во ђа ча ли но ле у ма.

У про шло сти, гра ђа ни Зан ста да су
фи нан сиј ски по ма га ли пан че вач ка
удру же ња гра ђа на у мно гим обла сти -
ма. Ме ђу њи ма су и рад са осо ба ма са
смет ња ма у раз во ју, еко ло ги ја... Та
по моћ је би ла уза јам на.

Брат ство –је дин ство – Мр ко њић
Град (Бо сна и Хер це го ви на)

Оп шти на у ју го за -
пад ном де лу Ре пу -
бли ке Срп ске, из -
ме ђу Јај ца и Ба ња -
лу ке. Про це њу је
се да има не што
ви ше од 21.000 ста нов ни ка. Име је до -
би ла по кра љу Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу
– Мр ко њи ћу, у знак за хвал но сти за
уче ство ва ње у пр вом бо сан ско-хер це -
го вач ком устан ку про тив Ту ра ка 1875.
У Мр ко њић Гра ду је 1945. го ди не од -
лу че но да Бо сна и Хер це го ви на по ста -
не ше ста фе де рал на је ди ни ца Ју го сла -
ви је. По зна ти ту ри стич ки ло ка ли те ти
су пла ни на Ли си на и је зе ро Бал ка на.

Као пр вом у ни зу пан че вач ких бра -
ти мље ња 1994. го ди не, пред сед ни ци
скуп шти на оп шти на Пан че во и Мр ко -
њић Град пот пи са ли су По ве љу о бра -
ти мље њу с на ме ром да трај но раз ви ју
ши ро ку кул тур ну и при вред ну са радњу.

До ње, упр кос искре ним на ме ра ма,
ни је до шло. Ни кад ни је ка сно...

Је дин ство –брат ство – При је дор
(Босна и Хер це го ви на)

Би ло је ле пих же ља да се и с јед ним од
еко ном ски, кул тур них и обра зовних

цен та ра Бо сне и Хер це го ви не – При -
је до ром – 1994. го ди не про ду бе брат -
ски од но си. Град се на ла зи на се ве ро -
за па ду те зе мље и, са око 94.000 ста -
нов ни ка, дру ги је
по ве ли чи ни у Ре -
пу бли ци Срп ској
и ше сти у БиХ.
Ве ру је се да је
име до био по то -
ме што је ре ка Са на про др ла из ју -
жног у се вер ни је по ље, па је тај те рен
на зван При дор или Про дор.

При је дор је зна ча јан ми не рал но-си -
ро вин ски ком плекс, има ре зер ве дрв -
не ма се, као и плод но зе мљи ште, што
је омо гу ћи ло раз вој ру дар ства, по љо -
при вре де, дрв не, ме тал не и тек стил не
ин ду стри је. По ве ља о бра ти мље њу
два ју гра до ва, по твр да при ја тељ ства,
при вред не и кул тур не са рад ње, за сад
је са мо сло во на па пи ру. На да мо се, не
за ду го. При је дор ча ни, све нај бо ље!

Же ље за бла го ста њем – Не а по ли
(Грч ка)

Оп шти на на се ве -
ро за па ду Со лу на,
са 32.000 ста нов -
ни ка и гу сти ном
на се ље но сти од
27.252 ста нов ни -
ка по ква драт ном ки ло ме тру, „сли ка”
Не а по ли као нај гу шће на се ље но ме -
сто у Грч кој и три на е сто по гу сти ни
на се ље но сти на све ту. По ме ну те,
1994. го ди не, оп шти не Пан че во и
Не а по ли пот пи са ле су По ве љу о бра -
ти мље њу у ин те ре су ми ра, бла го ста -
ња и на прет ка ових оп шти на.

Се стре и бра ћо, до бро до шли код
нас, да се пре све га упо зна мо.

Со ли дар ни, од исте мај ке –
Ставропо ли (Грч ка)

Се вер на со лун ска
оп шти на, у ко јој
жи ви око 42.000
ста нов ни ка, би ла
је зна ча јан ин ду -
стриј ски цен тар, а
да нас је пре те жно по зна та по ра зно вр -
сним кул тур ним са др жа ји ма и не го ва -
њу свих вр ста умет но сти, нај ви ше кроз
рад ло кал ног кул тур ног цен тра. Пред -
сед ни ци скуп шти на оп шти на Пан че во
и Ста вро по ли пот пи са ли су 1994. го -
ди не По ве љу о бра ти мље њу, као трај -
ни до ку мент и све до чан ство ста нов ни -
ка Пан че ва и Ста вро по ли ја за сло бо ду,
не за ви сност и де мо кра ти ју.

Ме ђу соб но пре у зе те оба ве зе са рад -
ње по себ но се од но се на област кул -
ту ре, со ли дар ност и еко ном ску
област. Увек је до бро вре ме за то.

Бра ћо, на у чи те нас хо ке ју –
Воскресен ски округ (Ру си ја)

Вос кре сенск је
град на за па ду Ру -
си је, на оба ли ре -
ке Мо скве, са око
78.000 ста нов ни -
ка. Пред ста вља
ва жан ин ду стриј ски цен тар, по знат
по про из вод њи кон цен тр о ва ног ђу -
бри ва и гра ђе вин ског ма те ри ја ла. Та -
ко ђе, град је знан и као род но ме сто
мно гих успе шних игра ча хо ке ја на
ле ду.

По ве ља о бра ти мље њу оп шти не
Пан че во са окру гом Мо сков ске обла -
сти Вос кре сенск пот пи са на је 1996,
ка ко би се под ста кло да ље ја ча ње
уза јам ног при ја тељ ства и збли жа ва -
ња два ју на ро да и две ју др жа ва.

Ле по хор ско пе ва ње – Ре ши ца
(Руму ни ја)

У овом ин ду -
стриј ском цен тру
у за пад ној Ру му -
ни ји жи ви око
86.000 ста нов ни -
ка. По знат је по
ин ду стри ји гво жђа, че ли ка, ау то мо -
би ла и тек сти ла, као и по број ним по -
стро је њи ма за про из вод њу елек трич -
них уре ђа ја, хе ми ка ли ја и ма ши на.

Ре ши ца је по пу лар на ту ри стич ка де -
сти на ци ја: у ње ној бли зи ни на ла зе се
ски ја ли ште Се ме ник и број на је зе ра.

Са рад ња два ју гра до ва не ка да је
би ла мно го ја ча не го са да. Или, мо -
жда, ба рем се бо ље и леп ше чу ла –
хор „Јо ван Бан дур” из Пан че ва, на
оду ше вље ње ре шич ких при ја те ља,
био је ре до ван гост све ча них про сла -
ва да на гра да Ре ши це то ком осам де -
се тих го ди на про шлог ве ка.

Исто ри ја за бу дућ ност – Та ра го на
(Шпа ни ја)

М е  д и  т е  р а н  с к и
град Та ра го на на -
ла зи се на ју гу Ка -
та ло ни је од но сно
на се ве ро и сто ку
Шпа ни је. То је
глав ни град шпан ске про вин ци је Та -
ра го на и Ка та ло ни је, због че га има
спе ци фич ну по ли тич ку те жи ну. Пре -
ма по пи су из 2009. го ди не, имао је
155.323, а це ла ре ги ја 675.921 ста -
нов ни ка. Рим ски на зив гра да је Та ра -
ко, а ру ше ви не из рим ског пе ри о да
при па да ју Свет ској ба шти ни и за шти -
тио их је UNESCO, што Та ра го ни да је
и исто риј ску те жи ну. Пи смо о на ме -
ра ма о ме ђу соб ној са рад њи Пан че во
и Та ра го на су пот пи са ли 2009.

Та ра го на и Пан че во са ра ђи ва ли су у
до ме ну кул тур не раз ме не и при вре де.
Тре ба ло би да гра до ви ге о граф ски „за -
ле пље ни” за Бар се ло ну од но сно за Бе -
о град по тра же за јед нич ку бу дућ ност.

За јед но, мул ти кул ту рал но –
Михалов це (Сло вач ка)

Еко ном ски, ад -
ми ни стра тив ни и
кул тур ни цен тар
ју го и сточ не ре ги -
је Сло вач ке је сте
Ми ха лов це. Пр ви
ста нов ни ци на ста ње ни су на оба ли
ре ке Ла бо рек пре ви ше од се дам хи -
ља да го ди на. Стра те шка по зи ци ја
гра да за сни ва се на очу ва њу кла сич -
них и тра ди ци о нал них за на та, раз во -
ју тр го ви не, гра ђе вин ске ин ду стри је,
ке ра ми ке, ин же ње рин га, елек тро ни -
ке и про из вод ње хра не. Ми ха лов це
има око 40.000 ста нов ни ка.

Гра до на чел ни ци Пан че ва и Ми ха -
лов ца пот пи са ли су спо ра зум о бра -
ти мље њу 19. ав гу ста 2011, да би се
сло вач ке сло вен ске ду ше и пан че вач -
ка мул ти кул ту рал ност, ко ју чи ни су -
жи вот 26 на ци ја, сро ди ле. На ви ја мо
за на ста вак те ре ал не бај ке.

Про ду бљи ва ње, под хит но –
Ступино (Ру си ја)

Од 23. апри ла
2012, ка да је спо -
ра зум о бра ти -
мље њу пот пи сан
у Пан че ву, Сту пи -
но и наш град ни -
су раз ви ли од но се. Ра ди се о гра ду
ко ји се на ла зи у скло пу Мо сков ске
обла сти, на ре ци Ока, има око 66.000
ста нов ни ка и уда љен је од Мо скве
100 ки ло ме та ра. Осно ван је 1939. као
„за тво ре ни град”, а глав но обе леж је
му је Бе ло пе сот ски ма на стир, ко ји
да ти ра из 17. ве ка. То ком Хлад ног
ра та у Сту пи ну се на ла зи ла ба за про -
тив а ви он ске од бра не...

Вре ме је да се про ду бе по бра тим -
ски од но си.

Го ди не ни су ва жне – Бе ла Сла ти на
(Бу гар ска)

У овом гра ду на
се ве ро за па ду Бу -
гар ске жи ви при -
бли жно 12.500
ста нов ни ка. Сме -
штен је на оба ли
ре ке Скит, при то ке Ду на ва. На под руч -
ју Бе ле Сла ти не про на ђе ни су пред ме -
ти из ка сног нео ли та и ба кар ног до ба.

Па, Стар чев ци су ма ло ста ри ји, а
Ива нов ча ни ма ло мла ђи. Са ра ђуј мо.
Ка да су го ди не би ле смет ња?

С. Трај ко вић

Пре вен ци ја еко-ка та стро фе –
Провин ци ја Ра ве на (Ита ли ја)

На ла зи се на се ве -
ро и сто ку Ита ли је,
у ре ги о ну Еми ли -
ја –Ро ма ња, у ко јој
жи ви при бли жно
360.000 ста нов -
ни ка. У са став про вин ци је ула зи 18
оп шти на, од ко јих је нај ве ћа Ра ве на.
Број ни спо ме ни ци кул ту ре, умет нич -
ка и спорт ска де ша ва ња, али и ге о -
граф ске од ли ке чи не је ве о ма зна чај -
ном ту ри стич ком де сти на ци јом Ита -
ли је. На осно ву ду го го ди шњих од но са
при ја тељ ства и бли ске са рад ње, гра -
до на чел ни ца Пан че ва и пред сед ник
Про вин ци је Ра ве на пот пи са ли су у
Ра ве ни, 16. ок то бра 2008, По ве љу о
бра ти мље њу, чи је се ме ђу соб но пре у -
зе те оба ве зе по себ но од но се на са рад -
њу у обла сти за шти те жи вот не сре ди -
не, еко но ми је, кул ту ре и обра зо ва ња
и на уч но тех нич ке са радње.

Про вин ци ја Ра ве на је 2004. го ди не
Пан че ву до ни ра ла нај са вре ме ни ји
уре ђај за ау то мат ски мо ни то ринг за -
га ђу ју ћих ма те ри ја у ва зду ху.

Кул ту рал но брат ство – Боњ хад
(Мађар ска)

Гра дић у ју го за -
пад ној Ма ђар ској,
у окру гу Тол на,
бро ји око 14.000
ста нов ни ка. То је
ме сто с бо га тим
кул тур ним и исто риј ским на сле ђем,
ко је је по чет ком два де се тог ве ка би ло
по зна то по фа бри ка ма за про из вод њу
емај ла и обу ће. Ри мо ка то лич ка и лу -
те ран ска цр ква, оста ци две ју си на го -
га, ба рок на зда ња у цен тру гра да и
му зеј „Вел ђшег” све до че о бо га тој
исто ри ји овог ма лог гра да.

Ра ди уна пре ђе ња са рад ње вој во -
ђан ских Ма ђа ра и оних из до мо ви не,
као и срп ско-ма ђар ских ве за у кар -
пат ском ба се ну, гра до на чел ни ци
Пан че ва и Боњ ха да пот пи са ли су
2010. го ди не уго вор о бра ти мље њу
ових гра до ва. Циљ овог уго во ра био је
да ство ри усло ве за мно го стра ну из -
град њу и функ ци о ни са ње про свет -
них, кул тур них, спорт ских и при -
вред них ве за.

Пан че вач ка удру же ња МКУД „Тама -
ши Арон” и МКУД „Шан дор Пе те фи”
чла но ви су Са ве за бу ко вин ских Се ке -
ља, чи ја је пре сто ни ца Боњ хад, па су
уза јам не по се те ве о ма че сте и да нас.

Бли ски по кр ви – Ку ма но во
(Македо ни ја)

Дру ги по ве ли чи ни град у Ма ке до ни -
ји, са 105.000 ста нов ни ка, у ко ме жи -
ви око де вет хи ља да Ср ба. Зна ча јан је
тр го вач ки и ин ду стриј ски цен тар, с
раз ви је ном по љо при вре дом, ду ван -
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Зим ски сан
Ру бри ка „На ши су гра ђа ни” на -
ста ла је у мар ту 2019. го ди не и
од та да сво је при че о за ни ма -
њи ма и хо би ји ма за „Пан че -
вац” је ис при ча ло ско ро пет
сто ти на љу ди. Ове го ди не је
био по се бан иза зов сва ке не де -
ље про на ћи пе то ро са го вор ни -
ка, јер се све ра ди ло на да љи -
ну. Ипак, до бре при че увек на -
ђу свој пут, па су мно ги од
ових тек сто ва гре ја ли на ша ср -
ца и омо гу ћи ли да са зна мо не -
што о на шим при ја те љи ма,
по зна ни ци ма, ком ши ја ма, ко -
ле га ма, што до тог тре нут ка
ни смо има ли при ли ку. Хва ла
сви ма ко ји су нам по кло ни ли
по ве ре ње!

То ком 2020. де си ле су се
мно ге ства ри, а ве ћи на њих
ни је би ла при јат на. Љу ди су се
раз бо ле ва ли, сре ћом и оздра -
вља ли, али не ки су нас за у век
на пу сти ли. Ка да се та кве ства -
ри де се, је ди но што нам пре о -
ста је је су успо ме не. Оне ко је
сам сво јом ру ком за бе ле жи ла
по ста ју ми још дра же и вред -
ни је, јер сам си гур на да су не -
ко ме оси гу ра ле веч ност. Дру ге
су пак уре за не у ду шу.

Ве о ма је те шко на кра ју ове
го ди не сво ди ти ра чу не и до но -
си ти за кључ ке, ка да се у но ву
ула зи са истим гло бал ним
про бле мом. И, осим бри ге о
са мом се би и дру ги ма, ти ме
што ће мо се фи зич ки из бе га -
ва ти, ско ро ни шта не за ви си
од нас. Учи ли смо као ма ли о
ме две ди ма и њи хо вом зим -
ском сну. Та ко ће и на ши жи -
во ти из гле да ти још не ко вре -
ме, док на у ка не спа се свет. У
овој хи бер на ци ји, је ди но што
мо же да нам по мог не је су љу -
бав и по др шка бли жњих, као и
умет ност ко ја нам тму р не да не
бо ји свим мо гу ћим бо ја ма –
фил мо ви, вир ту ел на кул тур на
де ша ва ња, књи ге…

Мно ги ма ће си гур но те шко
па сти то што пра зни ке не ће
про ве сти у дру же њу, али и та
вре ме на ће се вра ти ти.
Ништа ни је веч но. У овом
слу ча ју је је ди но де фи ни тив -
но да ма ли про пуст мо же да
вам за ком пли ку је жи вот у
пот пу но сти, за то бу ди те му -
дри и стрпљиви…

Ко ли ко год да нам је те шко,
мо ра мо да ве ру је мо да ће бо -
љи да ни до ћи и да ће мо тек
ис при ча ти то ли ко ле пих при -
ча. Иа ко ула зи мо по ма ло
упла ше ни у но ву го ди ну, ипак
по же ли те не ке ле пе ства ри у
по ноћ…

Срећ на нам и здра ва но ва
го ди на!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Мирјана Марић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

С КО ЈИМ ГРА ДО ВИ МА ЈЕ ЗБРА ТИ МЉЕ НО НА ШЕ ПАН ЧЕ ВО

Одмор после ручка.

У центру града, ових дана

Снимио: Александар Живковић

ОД ПА РА ФА ДО БАЈ КО ВИ ТОГ, АЛИ РЕ АЛ НОГ
Не ка да оп шти на, а са да град Пан че -
во збра ти мљен је с пет на ест гра до ва,
оп шти на и про вин ци ја ши ром Евро -
пе. Оја ча ва ње и уна пре ђи ва ње по сто -
је ћих еко ном ских, кул ту ро ло шких и
спорт ских ве за би ли су ци ље ви
потпи си ва ња по ве ља и спо ра зу ма о

бра ти мље њу. Ипак, нај ви ше због
свет ске еко ном ске кри зе ко ја је по го -
ди ла свет кра јем пр ве де це ни је но вог
ми ле ни ју ма, пред став ни ци гра до ва
су се до го во ри ли да, ка ко би ште де ли
ло кал не бу џе те, пре ки ну са уза јам -
ним по се та ма.

На рав но, има и оних гра до ва с ко -
ји ма је Пан че во са ра ђи ва ло и са ра ђу -
је и да ље а да му ни су по бра ти ми,
али о њи ма ће мо не ки дру ги пут. По -
што и у ве зи са са мо у пра ва ма с ко ји -
ма су чел ни ци на шег гра да пот пи -
сали зва нич на ак та о бра ти мље њу

имамо огра ни че не по дат ке о кон -
крет ним про јек ти ма са рад ње, са да
ће мо их са мо на чел но пред ста ви ти.
Оно што је јед на ко – гра ђан ка ма и
гра ђа ни ма свих гра до ва све та Пан -
чев ке, Пан чев ци и лист „Пан че вац” у
2021. го ди ни же ле све нај бо ље.
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Тач но 293 да на от ка ко је за -
бе ле жен пр ви слу чај ко ви да
19 у Ср би ји, 24. де цем бра по -
че ла је вак ци на ци ја про тив ко -
ро на ви ру са, ко ји је до са да у
све ту од нео ви ше од 1,7 ми -
ли о на живота.

У Ин сти ту ту „Тор лак” у Бе о -
гра ду пред сед ни ца Вла де Ср -
би је Ана Бр на бић и ми ни стар -
ка за рад и со ци јал на пи та ња

Да ри ја Ки сић Те пав че вић до -
би ле су пр ве до зе вак ци на.

– Да ли сте алер гич ни на не -
што? – пи тао је ме ди цин ски
рад ник нај пре пре ми јер ку, по -
том и ми ни стар ку.

По сле не га тив них од го во ра
обе су пот пи са ле са гла сност да
мо гу да при ме вак ци ну.

По том су до би ле по јед ну од
4.875 до за „Фајзер–Бajонте к”
вак ци не, ко ли ко је два да на ра -
ни је сти гло у Ср би ју.

Пре при ма ња вак ци на про -
тив ко ро на ви ру са пред став ни -
це вла сти су ре кле да же ле лич -
ним при ме ром да охра бре ста -
нов ни штво и по ка жу да је вак -
ци на без бед на.

– Је ди ни спас у бор би про -
тив ко ви да 19 је сте вак ци на -
ци ја да би се до сти гао ко лек -
тив ни иму ни тет – из ја вио је
Мир сад Ђер лек, ко ји је на че -

лу На ци о нал ног ко ор ди на ци -
о ног ти ма за иму ни за ци ју.

Вак ци на ци ја у Ср би ји би ће
до бро вољ на и бес плат на, а пре -
ма пла ну, вак ци ну ће пр во
при ми ти ста ри ји од 70 го ди -
на у ста рач ким до мо ви ма. По -
сле зва нич ни ка и љу ди у ста -
рач ким до мо ви ма, за 15 да на
на ред ће до ћи здрав стве ни
рад ни ци.

Рас по ред је, ка же Ђер лек,
на пра вљен по ра ни је утвр ђе -
ном пла ну, ко ји ће би ти „ела -
сти чан” и до зво ља ва ће из ме не
у за ви сно сти од епи де ми о ло -

шке си ту а ци је и ко ли чи не вак -
ци на на ла ге ри ма.

– С об зи ром на то да ће мо
од по чет ка ја ну а ра до би ја ти
нове ко ли чи не, 19.500 на не -
дељ ном ни воу, тад ће мо за по -
че ти вак ци на ци ју здрав стве них

рад ни ка у ко вид си сте му –
иста као је он.

Циљ је да се до стиг не „про -
ку же ност ста нов ни штва” – да
60 до 80 од сто љу ди до ђе у кон -
такт с ви ру сом.

– Ми смо до сад овим нор -
мал ним на чи ном, раз бо ле ва -
њем, по сти гли про ку же ност ви -
ше од 25 од сто, а пла ни ра мо
да 2021. вак ци ни ше мо 3,5 ми -
ли о на љу ди – ре као је он. – Та -
ко би се до шло до 70–75 од сто

ста нов ни штва ко је је би ло у до -
ди ру с ви ру сом и та ко би смо
до шли до ко лек тив ног иму ни -
те та и ре ши ли се ове опа ке и
смр то но сне бо ле сти – ка зао је
Ђер лек, ко ји је и др жав ни се -
кре тар Ми ни стар ства здра вља,
док је ми ни стар здра вља Зла -
ти бор Лон чар са оп штио да би
ма сов на вак ци на ци ја мо гла по -
че ти у апри лу сле де ће го ди не.

У за ви сно сти од ко ли чи не
на ба вље них вак ци на, На ци о -
нал ни тим ће бла го вре ме но
оба ве шта ва ти о то ме љу де по
ре ги о ни ма и ме сти ма, на во де -
ћи ко је су им циљ не гру пе.

– То ће мо ра ди ти и не ко ли -
ко да на ра ни је, да не би љу ди
до ла зи ли нео р га ни зо ва но и да
се не зна чи ји је ред – на вео је
Ђер лек, до да ју ћи да су циљ не
гру пе так са тив но на ве де не у
њи хо вом Ак ци о ном пла ну.

У пр вој фа зи ће над ле жни
вак ци ни са ти на те ре ну, а

касније би мо гло до ћи до пра -
вље ња по себ них ме ста где љу -
ди мо гу до ћи на лич ни зах тев.

– Кад за вр ши мо вак ци на ци -
ју тих, под зна ци ма на во да, оба -
ве зних ка те го ри ја, као што су
здрав стве ни рад ни ци, вој ска,
по ли ци ја, про светари, у дру гој
по ло ви ни 2021. си гур но ће мо
се опре де ли ти и за дру ге на чи -
не и ка за ти ко ји су то пунк то ви
где се гра ђа ни мо гу ја ви ти –
за кљу чу је Ђер лек.

СВЕ ТЛО НА КРА ЈУ ТУ НЕ ЛА

ПР ВА ПО ЛО ВИ НА 2021. ГО ДИ НЕ У
ЗНАКУ ВАК ЦИ НИ СА ЊА ПРО ТИВ КО РО НЕ За вод за здрав стве ну за -

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”

има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре -
глед аб до ме на и ма ле кар -
ли це, ко ји оба вља ра ди о -
лог др Жељ ка Ко ва че вић
из Кли нич ког цен тра
Србије.

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре -
гле де ра ди др
Го ран Ми тев -
ски из пан че -
вач ке Оп ште
бол ни це, ен до -
кри  но  ло  шке
др Гор да на
Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це.
За пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду же на је
др Ве сна Но ви чић Ђо но -
вић из До ма здра вља Па -
ли лу ла.

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

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

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два -
ја се и по то ме што у хе -
ма то ло шко-би о хе миј ској
ла бо ра то ри ји те уста но ве
пацијен ти ве ћи ну ве ри фи -
ко ва них, кон тро ли са них и
суми ра них ре зул та та мо -
гу до би ти за све га сат
времена.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по -
себ но он да ка да је нео п -
ход но ура ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед ном ме сту и
до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во -
ду, при ме ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских уве ре ња из -
да ју за мак си мал но два

сата.
И овог ме -

се ца су у За -
во ду за кли јен -
те осми шље ни
и но ви па ке ти
услу га по из у -
зет но по вољ -
ним це на ма, а

ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви ко ји посе -
ду ју ло јал ти кар ти це Ауто-
цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма
на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12
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ГРАД ПОМАЖЕ

Грађевински материјал
за из бе гли це

По ве ре ни штво за из бе гли це
гра да Пан че ва оба ве шта ва
из бе гла ли ца да је 22. де -
цем бра рас пи сан јав ни по -
зив за из бор ко ри сни ка по -
мо ћи у ви ду до де ле гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла.

При ја ве за јав ни по зив за -
ин те ре со ва ни мо гу да пре у -
зму у про сто ри ја ма По ве ре -
ни штва у Град ској упра ви
Пан че во, сва ког рад ног да на
од 8 до 14 са ти. Рок за кон ку -
ри са ње је 30. ја ну ар 2021. го -
ди не. До дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти пу тем те ле -
фо на 308-818. Д. К.

НАЈ БО ЉИ У СР БИ ЈИ

„Пе тро хе ми ја” и НИС
нај ве ћи из во зни ци

За једанаест ме се ци ове го ди -
не „ХИП Пе тро хе ми ја” је изве -
зла ро бе за 145,3 ми ли о на евра
и на шла се на 14. ме сту ли сте
топ 15 из во зни ка из Ср би је ко -
ју је об ја ви ло Ми ни стар ство
фи нан си ја. НИС је на пе том
ме сту, са из во зом од 254,4 ми -
ли о на евра.

Нај ве ћи из воз то ком 11 ме -
се ци оства ри ла је ХБИС гру па
од но сно же ле за ра у Сме де ре -
ву, с 395,3 ми ли о на евра, сле -
ди пи рот ски „Ти гар Та јерс”, с
332,2 ми ли о на евра, па „Ср би -
ја Зи ђин Ко пер Бор”, с 330,6
ми ли о на.

У топ 15 нај ве ћих из во зни -
ка из Србије су и „Фи јат ау то -
мо би ли” из Кра гу јев ца, „Грунд -
фос” из Ин ђи је, „Хен кел Ср -
би ја”, „Ју ра кор по ра ци ја” из
Ра че, ни шки „Фи лип Мо рис”,
„Ро берт Бош” из Бе о гра да, про -
ку пач ки „Ле о ни”, „Те тра Пак”
и „Го ре ње”. Р. П.

ОСИГУРАЊЕ

Ако путујете у 
Велику Британију

Удру же ње оси гу ра ва ча Ср би је
пре по ру чу је во за чи ма да при -
ли ком ула ска у Велику Брита -
ни ју, од 1. ја ну а ра, има ју зе ле -
ни кар тон за мо тор но во зи ло,
због мо гу ћих ви со ких тро шко -
ва на пла те гра нич ног оси гу рања.

Од 1. ја ну а ра 2021, због
изласка Ве ли ке Бри та ни је и
Се вер не Ир ске из Европ ске уни -
је, на сна гу сту па ју из ме ње ни
мо де ли функ ци о ни са ња, ко ји
се од но се на пре ко гра нич ни са -
о бра ћај у си сте му зе ле не кар -
те. Иа ко не ко ри сти тер мин
„зе ле на кар та”, вла да Ве ли ке
Бри та ни је на во ди да ће од 1.
ја ну а ра во за чи мо тор них во зи -
ла мо ра ти да по се ду ју „ва лид -
ни до каз о оси гу ра њу” ко ји тре -
ба да са др жи име оси гу ра ва ју -
ћег дру штва, број та бли це и пе -
ри од ва же ња оси гу ра ња.

Пошто већина полиса ни је на
ен гле ском, пре по ру че но је да
во за чи за сва ки слу чај имају ва -
же ћу зе ле ну кар ту. Д. К.

УЗМИ РА ЧУН…

Пан чев ка осво ји ла
ау то мо бил

На ша су гра ђан ка Је ле на В.
Фи ли пов до бит ни ца је ау то -
мо би ла мар ке „фи јат 500Л”
у пе том из вла че њу на град не
игре „Узми ра чун и по бе ди
2020”, ко је је при ре ђе но у
су бо ту, 26. де цем бра. То је
дру ги „фи јат” ко ји је ове го -
ди не са исте адре се сти гао у
Пан че во. Пр ви је по чет ком
ме се ца осво јио Пан че вац
Урош Мир ко вић.

Ина че, од 2017. го ди не,
от кад се ор га ни зу је на град -
на игра „Узми ра чун и по бе -
ди”, чак 25 на ших су гра ђа -
на до би ло је не ку од на гра -
да. Ра ни јих го ди на смо има -
ли још два до бит ни ка ау то -
мо би ла и јед ног до бит ни ка
ста на у Бе о гра ду, док су оста -
ли осво ји ли ма ње роб не на -
гра де, ле то ва ње и ва у че ре за
ку по ви ну.

По чет ком 2021. ор га ни -
зу је се дру ги круг на град не
игре. Д. К.

ВАК ЦИ НЕ С РА ЗНИХ СТРА НА

Пред сед ни ца Вла де Ана Бр -

на бић са оп шти ла је да ће у

на ред ном пе ри о ду, вр ло бр -

зо, сти ћи од ре ђе не ко ли чи -

не ру ске вак ци не „Спут њик”,

а нај ве ћи кон тин гент вак ци -

на сти ћи ће од ки не ског

„Сино фар ма”.

– По чет ком дру гог квар та -

ла оче ку је мо до дат не ко ли чи -

не oк сфордске вак ци не („Астра

Зе не ка”) и на дам се вак ци не

„Мо дер на”, дру гог аме рич ког

про из во ђа ча – ре кла је она,

до да ју ћи да ће љу ди у Ср би ји

има ти на рас по ла га њу све

вак ци не, али ће оне све нај -

пре про ћи на ше аген ци је и

ин сти ту те. Тре нут но је на кон -

тро ли ки не ска вак ци на.

ПРИ ЈА ВЉИВАЊЕ ЗА ВАК ЦИ НЕ 

ТЕ ЛЕ ФО НОМ И МЕЈ ЛОМ

Нај ве ро ват ни је у пр вој не де -

љи ја ну а ра у Ср би ји ће би ти

отво рен кон такт-цен тар за при -

ја вљи ва ње гра ђа на за ин те ре -

со ва них за вак ци на ци ју, ре -

кла је по след њег ви кен да у

2020. пред сед ни ца Вла де Ср -

би је Ана Бр на бић и том при -

ли ком оце ни ла да би смо сви

мо гли да бу де мо пел цо ва ни

про тив ко ро на ви ру са у пр вој

по ло ви ни 2021. го ди не.

– Оно што ће мо ура ди ти у

на ред ним да ни ма је сте да

ће мо отво ри ти кон такт-цен -

тре да се љу ди те ле фо ном

или имеј лом при ја ве да су

за ин те ре со ва ни, да би смо

што ра ни је има ли по знат

број љу ди ко ји то же ле. Ја -

ви ће се кон такт-цен три ма,

оста ви ће сво је по дат ке и ре -

ћи нам да же ле да се вак ци -

ни шу, да би смо ми зна ли где

да ди стри бу и ра мо вак ци ну,

за ко ли ко љу ди, ко ли ко до -

за нам тре ба – об ја сни ла је

пре ми јер ка и на гла си ла да

ће се по што ва ти За кон о за -

шти ти по да та ка о лич но сти и

да је ово део нај нор мал ни јег

пла ни ра ња ка ко би се вак -

ци на ци ја за вр ши ла у мак си -

мал но крат ком ро ку.



Га сна мре жа сти гла до
обје ка та свих грађа на
ко ји су изрази ли же љу
за тим

Ма ло по што је за вр ше на ре -
кон струк ци ја де ла Тр га кра ља
Пе тра I код згра де Град ске
упра ве, до вр ше ни су и ра до ви
у Ње го ше вој ули ци, ко ја та ко -
ђе пред ста вља део пе шач ке зо -
не у нај у жем цен тру Пан че ва.
Ули ца ко ја је пу них пет на ест
го ди на, по чев од сре ди не осам -
де се тих, би ла пре пу на ка фи -
ћа, па са мим тим и мла дих,
са да из гле да осве же но.

О то ме шта је све још у под -
мла ђе ној Ње го ше вој ура ђе но
то ком ре кон струк ци је, на са -
мом ула зу у ту ули цу про шле
не де ље го во ри ла је град ска ме -
на џер ка Ма ја Вит ман.

Но ва деч ја игра ли шта

Она је нај пре ре кла да се ра -
ди ло на ге не рал ном по пло ча -
ва њу, али да је „ва жно и то што
смо об но ви ли и до гра ди ли по -
сто је ће ин ста ла ци је”.

– То се од но си на во до вод ну,
фе кал ну и ат мос фер ску ка на -
ли за ци ју. Та ко ђе, спро ве ли смо
га сну мре жу до обје ка та свих
гра ђа на ко ји су из ра зи ли же љу
за тим, чи ме смо ство ри ли мо -
гућ ност да се јед ног да на при -
кљу че на гас – ре кла је Ма ја
Вит ман.

Но ва ра све та из гле да ле по, а
за раз ли ку од прет ход не, ште -
де ће елек трич ну енер ги ју. По -
ста вље не су и но ве клу пе. Све у -
куп но, ра до ви на ре кон струк -
ци ји око 500 ме та ра пе шач ке
зо не ко шта ли су 70 ми ли о на
ди на ра. На ре ду је на ста вак ре -
кон струк ци је Град ског пар ка на
по те зу од Ули це вој во де Жи во -
ји на Ми ши ћа до Ма са ри ко ве.

Пре ма ре чи ма Ма је Вит ман,
тен дер ће би ти рас пи сан по чет -
ком 2021, а тре ба ло би да ра до -
ви бу ду ком плет но за вр ше ни до
је се ни. У пла ну је по ста вља ње
још јед ног деч јег игра ли шта, и
то на по чет ку Ма са ри ко ве ули -
це, а по сто је ће на прам На род -
ног му зе ја до би ће пот пу но но ве
спра ве за ра зо но ду ма ли ша на.

Од лич ни ме ђу на ци о нал ни
од но си

То ком про те кле не де ље на ста -
вље но је по ста вља ње тро је зич -
них та бли у на се љу Вој ло ви ца.
Уз то, про стор у цен тру тог при -
град ског на се ља, у ко ме се на -
ла зе ре фор мат ска и еван ге лич -
ка цр ква, 2018. го ди не до био
је на зив Парк ре фор ма ци је, а

са да је обе ле жен тро је зич ном
та блом с тим нат пи сом. У скла -
ду с ве ћин ским на ци о нал ним
са ста вом ста нов ни ка тог де ла
гра да, на та бли је нат пис на
срп ском, ма ђар ском и сло вач -
ком је зи ку.

Овај про је кат МЗ Вој ло ви ца
по др жа ли су Град Пан че во, Са -
вез вој во ђан ских Ма ђа ра, Ма -
ђар ски на ци о нал ни са вет, Сло -
вач ки на ци о нал ни са вет, Кул -
тур ни са вез вој во ђан ских Ма -
ђа ра, као и све ште ни ци ре фор -
мат ске и еван ге лич ке цр кве.

О бро ју тро је зич них та бли с
на зи ви ма ули ца и тр го ва ко ји
ће осва ну ти у Вој ло ви ци, Нан -
дор Ба лог, пред сед ник Са ве та
МЗ Вој ло ви ца, ре као је:

– Тро је зич не та бле су по ста -
вље не на угло ви ма ули ца, па
ће по сто ја ти из ме ђу два и че -
ти ри зна ка на сва ком ћо шку и
на сва кој рас кр сни ци, што зна -
чи да је то тач но 136 та бли.

Мар тон Не мет, пред сед ник
ме сне ор га ни за ци је СВМ-а и
од бор ник у Скуп шти ни гра да
Пан че ва, ка зао је да је „ово од
ве ли ке ва жно сти за да љи развој
ио на ко до брих ме ђу на ци о нал -
них од но са у овој мул ти ет нич -
кој за јед ни ци, с об зи ром на ве -
ли ки број ме шо ви тих бра ко ва,
у ко ји ма се не гу ју тра ди ци о -
нал не вред но сти на ци о нал них
ма њи на”. За хва лио је Гра ду
Пан че ву што је при сту пио
„исто риј ском про јек ту за Ме -
сну за јед ни цу Вој ло ви ца” и до -
дао да „по што је по но во уве -
ден ма ђар ски као слу жбе ни је -
зик, ство ре ни су за кон ски усло -
ви да се та бле с на зи ви ма ули -
ца ис пи шу и на ма ђар ском”.

Ина че, за јед нич ка ини ци ја -
ти ва две ју цр ка ва за пре и ме но -
ва ње ло кал ног пар ка у Парк ре -
фор ма ци је по те кла је 2017, по -
во дом обе ле жа ва ња пет сто го -
ди на ре фор ма ци је у Вој ло вици.

Бе ла Ха лас, би скуп ре фор мат -
ске цр кве, овим по во дом је
ре као:

– Ово је је ди но ме сто у Вој -
во ди ни, у овом пар ку, где су
сло вач ка еван ге лич ка цр ква и
ре фор мат ска цр ква јед на по -
ред дру ге. Цр кве су би ле исто -
вре ме но осве ће не, а по што су
обе про те стант ске, ка ко сло -
вач ка еван ге лич ка, та ко и на -
ша ре фор мат ска, ре фор ма ци -
ја нас ује ди њу је и за нас је то
ве ли ка ра дост.

Све ште ник у сло вач кој еван -
ге лич кој цр кви у Вој ло ви ци и
од бор ник у Скуп шти ни гра да
Пан че ва др Бра ни слав Ку лик
под ву као је да су та бле с на зи -
ви ма ули ца ва жне јер по ма жу
љу ди ма у ори јен та ци ји – и ста -
нов ни ци ма и они ма што про -
ла зе кроз Вој ло ви цу.

– Ка да је ме њан Ста тут Гра -
да Пан че ва, сло вач ки је из гу -
био ста тус слу жбе ног је зи ка,
али на сто ји мо да га вра ти мо у
упо тре бу и на ова кве на чи не.
Сло вач ки на род је у Вој ло ви ци
од по чет ка. Ми смо осно ва ли
ово на се ље, а срп ски, ма ђар -
ски и сло вач ки је зик су се од у -
век ов де ко ри сти ли као је зи ци

ко му ни ка ци је. Ве ћи на ста нов -
ни штва ов де го во ри ми ни мал -
но два, а мно ги гра ђа ни и сва
три је зи ка, па је при род но да и
та бле ули ца има мо на сва три
је зи ка – ка зао је Ку лик.

У слу жбе ној упо тре би и
јези ци ма њи на

Све ча ном по ста вља њу тро је зич -
не та бле у пар ку у Вој ло ви ци
при су ство ва ла је и град ска ме -
на џер ка Ма ја Вит ман. Она је
на гла си ла да „љу ди ов де тра -
ди ци о нал но већ де це ни ја ма
има ју до бре људ ске и ком шиј -
ске од но се, жи ве у љу ба ви и
Град је то јед но став но же лео да
по др жи”. Под се ти ла је на то да
су на те ри то ри ји Пан че ва у слу -
жбе ној упо тре би срп ски је зик и
ћи ри лич ко пи смо, а да су на
осно ву за кон ске ре гу ла ти ве и
из ме не Ста ту та Гра да Пан че ва
у ав гу сту 2019. го ди не, по ред
срп ског, у на се ље ним ме сти ма
у слу жбе ној упо тре би и је зи ци
и пи сма на ци о нал них ма њи на.

– Ове из ме не се од но се на
Ива но во, где смо уз срп ски до -
да ли и ма ђар ски и бу гар ски је -
зик и њи хо во пи смо. У Ба нат -
ском Но вом Се лу до да ти су ру -
мун ски је зик и пи смо, а у Ја -
бу ци и Ка ча ре ву ма ке дон ски
је зик и пи смо, док су на те ри -
то ри ји са мог гра да у на се љу
Вој ло ви ца до да ти ма ђар ски је -
зик и пи смо. По што ов де тра -
ди ци о нал но, по ред Ср ба и Ма -
ђа ра, жи ве и Сло ва ци, а има мо
до бре ме ђу соб не ком шиј ске
одно се и са рад њу, ло кал на

само у пра ва је из дво ји ла сред -
ства да се по ста ве тро је зич не
та бле на сва три је зи ка. Ову
прак су ће мо на ста ви ти и у по -
ме ну тим на се ље ним ме сти ма
– на ја ви ла је Ма ја Вит ман.

А ка да ће би ти за ме ње не та -
бле у не ким град ским ули ца ма
ко је већ ду же вре ме има ју но ве
на зи ве, оста је да ви ди мо.

4 ПОЛИТИКА
Четвртак, 31. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

РАД ИС ТУ РЕ НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА МШ „ЈО ВАН БАН ДУР”

И у Но вом Се лу се шко лу ју му зи ча ри
Град уло жио око 
три ми ли о на ди на ра
у теку ће одр жа ва ње
шко ла

Ми хај ло Јо вић, ди рек тор Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”, и
Ма ри нел Блаж, ди рек тор ОШ
„Жар ко Зре ња нин” из Ба нат -
ског Но вог Се ла, прет ход не не -
де ље, у том ме сту, уго сти ли су
Та тја ну Бо жић, чла ни цу Град -
ског ве ћа за ду же ну за обра зо -
ва ње. По вод по се те био је оби -
ла зак уче ни ка ко ји по ха ђа ју ис -
ту ре но оде ље ње му зич ке шко -
ле у Но вом Се лу.

Та тја на Бо жић је ре кла да је
Град по др жао пред лог Му зич ке
шко ле да отво ри ис ту ре но оде -
ље ње у ОШ „Жар ко Зре ња нин”,
па од сеп тем бра по сто ји јед но
та кво са 25 уче ни ка. До да ла је:

– Ве ли ка ствар је то што де -
ца не мо ра ју да пу ту ју у Пан -
че во, па се на да мо да ће мо и у

дру гим на се ље ним ме сти ма где
за то бу де би ло ин те ре со ва ња у
на ред ном пе ри о ду по мо ћи да
се отво ре но ва оде ље ња.

Ма ри нел Блаж је под ву као
да је по себ но ва жна чи ње ни ца
да је са да при лич ном бро ју уче -
ни ка из Ба нат ског Но вог Се ла
му зич ка шко ла на до мак ку ће.

– Ово по ма же и уче ни ци ма и
ро ди те љи ма и из окол них ме -
ста, јер смо ми на стра те шки
до бр ој по зи ци ји. Бли зу су нам
и Ка ча ре во и Вла ди ми ро вац и
До ло во, та ко да је де ци бли же и
лак ше по ха ђа ње на ста ве. Де ца
су по де ље на у две гру пе, на ста -
ва се ја ко до бро од ви ја и у овој
са да шњој си ту а ци ји и од лич но
је ор га ни зо ва на – ре као је Блаж.

Про фе сор Ми хај ло Јо вић же -
лео је да на гла си да му je из у -
зет но дра го „што смо ус пе ли
да у са рад њи с ло кал ном са мо -
у пра вом и Ба нат ским Но вим
Се лом отво ри мо ов де ис ту ре -
но оде ље ње”, и до дао:

– Ја ко мно го ака дем ских му -
зи ча ра је из Ба нат ског Но вог
Се ла и го ди на ма нам из ових
кра је ва до ла зе уче ни ци ко ји су
би ли од лич ни у на шој шко ли.
Отва ра њем овог оде ље ња ми
смо омо гу ћи ли да де ца из Ба -
нат ског Но вог Се ла, Вла ди ми -
ров ца, Ба нат ског Кар лов ца, Али -
бу на ра, Ка ча ре ва, па и До ло ва,
ко је ће би ти, ка да се ура ди пут,
на све га три-че ти ри ки ло ме тра
уда ље но, не мо ра ју да пу ту ју
чак до Пан че ва и да мо гу да
има ју ов де на ста ву. За сад су
отво ре на че ти ри од се ка – ги та -
ра, там бу ра, ви о ли на и хар мо -
ни ка, а за сле де ћу го ди ну пла -
ни ра мо и кла вир и со ло пе ва -
ње. На ста ва се из ван ред но од -
ви ја, де ца су за ин те ре со ва на,
про фе со ри су вр ло са ве сни, тако
да сам и ја из у зет но за до во љан.

Та тја на Бо жић је ка за ла да
је Град Пан че во, упр кос пан -
де ми ји, одво јио од ре ђе на сред -
ства и да је око три ми ли о на

ди на ра уло же но у те ку ће одр -
жа ва ње шко ла.

– Пре све га, ба зи ра ли смо се
на оно ме што су ди рек то ри због
нео п ход но сти тра жи ли да се
ура ди у шко ла ма, а од но си се
на здрав стве но-хи ги јен ске усло -
ве, пре све га на кре че ње, за ме -
ну по до ва, сто ла ри је и олу ка,
са на ци ју кро во ва... Кон крет но,
у шко ли у Ба нат ском Но вом
Се лу ура ђе на је са на ци ја ко -
тлар ни це – за кљу чи ла је чла -
ни ца Град ског ве ћа.

Пре ма ње ним ре чи ма, по ред
та три ми ли о на, уло же но је и
ми ли он и три ста хи ља да за са -
на ци ју ко тлар ни ца у че ти ри
основ не шко ле на те ри то ри ји
гра да Пан че ва.

Обновљене су и дограђене постојеће
инсталације: нова Његошева

Сти хиј ски, пра те ћи ин те ре се про фит ног ка пи та ла, умет -
ност се пре пу шта тр жи шној ком пе ти ци ји. У та квим усло -
ви ма умет ни ци су или са те ра ни у кре и ра ње „умет но сти”
у ин те ре су ка пи та ла, упит ног ква ли те та, или пак умет -
ност пре ста је да бу де по зив, јер се ви ше од ње не мо же
обез бе ди ти ег зи стен ци ја. Умет ност ни је ни ро ба, ни ти
сер вис, већ по зив ко ји ис пу ња ва ком плек сну дру штве ну
функ ци ју, ко ја се очи та ва у омо гу ћа ва њу ко хе зи је за сно -
ва не на ху ма ни стич ким вред но сти ма, и тре ба да бу де
до ступ на сви ма по пут здрав ства, ста но ва ња и дру гих
усло ва за оп ти мал ну ег зи стен ци ју по је дин ца.

(Умет ни ца Ва хи да Ра муј кић, „Да нас”, 22. де цем бар)

* * *
Зе мље За пад ног Бал ка на на ла зе се у че ка о ни ци Европ -
ске уни је без ма ло две де це ни је. Про це су при дру жи ва ња
не ви ди се крај, а др жа ве чла ни це пред у зи ма ју ма ло не
би ли га по бољ ша ле. Ипак, на осно ву ис тра жи ва ња Европ -
ског фон да за Бал кан ко је је у ок то бру 2020. у шест зе ма -
ља За пад ног Бал ка на спро вео „Ип сос стра те џик мар ке -
тинг”, не за до вољ ство гра ђа на у ве зи с при дру жи ва њем
ЕУ усме ре но је пре ма до ма ћим ак те ри ма. Ста нов ни ци
Ал ба ни је, БиХ, Цр не Го ре, Ко со ва, Се вер не Ма ке до ни је
и Ср би је на ла зе се из ме ђу че ки ћа и на ков ња. Че кић
пред ста вља тех но крат ска при ро да про це са европ ских ин -
те гра ци ја и нео д луч ност чла ни ца ЕУ по пи та њу про ши -
ре ња. На ко вањ чи ни не мо гућ ност – или не до ста так во ље
– вла да на Бал ка ну да се по на ша ју од го вор но.

(Члан Са ве то дав не гру пе за јав ну по ли ти ку „Бал кан у
Евро пи” Мар ко Кме зић, НИН, 24. де цем бар)

* * *
Кад се сло бо да осво ји, ху мор не не ста је. На про тив. Али
то је он да ху мор сло бод ног чо ве ка, не ху мор фо ку си ран
ис кљу чи во на днев но по ли тич ку ди мен зи ју људ ског жи -
во та. Уо ста лом, исто риј ски гле да но, епо хе ко је се обич -
но, са дис тан це, сма тра ју „злат ним до бом ху мо ра” исто -
вре ме но су и епо хе нат про сеч но ве ли ких сло бо да у дру -
штву. Мо жда и гре шим, али чи сто сум њам да ће се ху -
мо ру, ко ји нас да нас бом бар ду је из свих пра ва ца, љу ди у
бу дућ но сти вра ћа ти, као што се и да нас вра ћа ју „Мућ ка -
ма”, „Мон ти ју Пај то ну”, „Ала ну Фор ду” или „Топ ли сти
над ре а ли ста”.

(Пи сац и но ви нар Му ха рем Ба здуљ, „По ли ти ка”, 27.
де цем бар)

* * *

* * *
Са да се оми ље ни ју на ци, тет ка из Ау стра ли је, фуд ба ле -
ри и онај по ли ти чар ко ји ма ми иде на жив це, на из ме -
нич но или исто вре ме но, ви де и чу ју са све та њих по вр -
ши на, од ве ли ких до са свим ма лих све тле ћих пло ча.
Док се за пре ми на но са ча сли ке и зву ка убр за но сма њу је,
свет ко ји окру жу је де те све се ви ше сво ди на не у те ло -
вље но по сто ја ње. Кад ту ре ал ност не мо же да „пре ве де”
на не што што му је по зна то из ствар ног, тро ди мен зи о -
нал ног све та у ко јем жи ви, де те ту оста је са мо да је при -
хва ти та кву ка ква је, не по ку ша ва ју ћи да је раз у ме. На
ко рак-дв а од овог ути ска вре ба јед на ве о ма оне спо ко ја -
ва ју ћа ми сао: тех но ло ги ја све ма ње по др жа ва по ста вља -
ње пи та ња; уме сто то га, она по др жа ва узи ма ње све та
здра во за го то во. Им пли ка ци је су не са гле ди ве...

(Пси хо лог На да Ко раћ, „Но ви ма га зин”, 28. де цем бар)

* * *
Су шти на на шег жи во та је у то ме да не ма мо је дан пут
пред со бом, не го мно го крат ких де о ни ца, на сва кој од
тих рас кр сни ца сто је ра зни зна ко ви ко ји нам су ге ри шу
ко јим мо гу ћим но вим пу тем да кре не мо. Про блем је у
то ме да је тих зна ко ва мно го и да су мно ги од њих пра -
вље ни, на мер но, да нас за ве ду, нај че шће ко мер ци јал но
и по ли тич ки. Њих ни је бри га за на ше укуп но пу то ва ње,
већ са мо за то да у том тре нут ку кре не мо тим њи хо вим
пу тем јер је њи ма та ко ко ри сно. Сва ки од њих је као ма -
ла на плат на рам па, за ин те ре со ва на са мо за сво ју де о ни -
цу. Да би на ше све у куп но пу то ва ње – на жа лост не јед -
ним пра вим пу тем – би ло успе шно и сми сле но, мо ра мо
да зна мо ка ко да чи та мо мно ге од ових зна ко ва ко ји
уба да ју на ше раз не мен тал не оки да че да би смо се ми
по на ша ли пре ма њи хо вим упут стви ма. За то смо збу ње -
ни, ин ди ви ду ал но и ци ви ли за циј ски. То су зна ко ви ар -
хе тип ских при ча, ла жних обе ћа ња, сти му ла ци је им пул -
са, ло бо то ми са не по тро шње и ве ре у бај ке, ко мер ци јал -
но и при ват но. Ти зна ко ви су че сто зам ке, жи ви пе сак
на ше ци ви ли за ци је.

(Пи сац и ди ги тал ни стра тег Ла зар Џа мић, „Но ва.рс ”,
22. де цем бар)

* * *
Жи вот је сам по се би ди ван, бо жан ствен, али и опа сан.
За то мо ра мо би ти му дри и хра бри, ја на свој на чин. Ни -
сам ку ка ви ца, али же лим да бу дем опре зан и со ли да ран
са си ту а ци јом. Же лим да слу шам струч ња ке, по шту јем
ме ре, али исто та ко не сме мо ста ти с на шом ду хов ном
сна гом, енер ги јом и мо ра мо би ти па мет ни и по ку ша ва ти
на ста ви ти жи вот кре а тив но, оно ли ко ко ли ко мо же мо.

(Глу мац Ра де Шер бе џи ја, те ле ви зи ја „Но ва”, 28.
децембар)

КОНЦЕПТ АК ТИВ НО СТИ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ПРЕД КРАЈ ГО ДИ НЕ

ЗА ВР ШЕ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ ЊЕ ГО ШЕ ВЕ, 
ПО СТА ВЉЕНЕ ТРО ЈЕ ЗИЧ НЕ ТА БЛЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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АПЕЛ ЈКП-а „ХИ ГИ ЈЕ НА”

От па ду ни је ме сто 
по ред гро бља!

Рад ни ци „Хи ги је не” мо ра ли су по -
но во да укло не ди вљу де по ни ју у
на се љу Вој ло ви ца. Без об зи ра на
то што је ово јав но ко му нал но пред -
у зе ће пре са мо ме сец да на очи сти -
ло сме тли ште у бли зи ни ло кал ног
гро бља, не мар ни гра ђа ни су опет
до ву кли ве ли ку ко ли чи ну раз ли -
чи тог от па да. Рад ни ци „Хи ги је не”
чи сти ли су три да на ди вљу де по -
ни ју ко ја се по но во ство ри ла по -
ред вој ло вач ког гро бља и том при -
ли ком је 16 ка ми о на сме ћа од ве -
зе но на но ву де по ни ју. Са ове ло -
ка ци је је не ко ли ко пу та укло ње на
ди вља де по ни ја, али се сме ће и да -
ље ту ба ца.

Над ле жни у овом пан че вач ком
ко му нал ном пред у зе ћу апе лу ју на
све гра ђа не да во де ра чу на и да не
ба ца ју ђу бре та мо где му ни је ме -
сто. Ка ко ка жу, би ло је не ко ли ко
ве ли ких ак ци ја ра ди укла ња ња ди -
вљих де по ни ја с ви ше ло ка ци ја у
Пан че ву то ком ове го ди не. Тер ми -
ни за од но ше ње сме ћа су по зна ти,
а ово пред у зе ће још јед ном по зи ва
гра ђа не да бу ду ди сци пли но ва ни
и да сме ће од ла жу на про пи сан
на чин.

СМЕ НЕ У ОД БО РУ 
ДИ РЕК ТО РА НИС-а

Срп ски чла но ви 
на ле ду

Про ме не и ефи ка сан рад над зор -
них од бо ра пред у зе ћа у сек то ру ру -
дар ства и енер ге ти ке тре ба да до -
при не су бо љим ре зул та ти ма у њи -
хо вом по сло ва њу – ис ти чу у Ми -
ни стар ству ру дар ства и енер ге ти -
ке. По во дом ин фор ма ци је ко ја се
по ја ви ла у јав но сти да је то ми ни -
стар ство упу ти ло пред лог за сме ну
свих срп ских чла но ва у Од бо ру ди -
рек то ра НИС-а, они ка жу да ефи -
ка сан рад над зор них те ла ни је пи -
та ње са мо НИС-а, већ и свих дру -
гих пред у зе ћа у сек то ру ру дар ства
и енер ге ти ке у ко ји ма, та ко ђе, тре -
ба да бу де про ме на: ЕПС-а, „Ср би -
ја га са”, „Тран снаф те”.

У Ми ни стар ству ис ти чу да је
НИС стра те шки ва жно пред у зе ће
за Ср би ју и пред у зе ће ко је у обла -
сти енер ге ти ке има ве ли ки зна чај
и за ре ги он. Основ ни циљ је да
НИС успе шно по слу је, мно го бо ље
не го до са да, са рад ња срп ске и ру -
ске стра не је не у пит на, а над ле -
жно мин стар ство ве ру је да кроз
рад Од бо ра ди рек то ра ти ре зул та -
ти мо гу да бу ду још бо љи.

СТИ ЖЕ ПО ДР ШКА 
НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА МА

Елек трич ни би цикл 
на по клон

Не мач ка ор га ни за ци ја за ме ђу на -
род ну са рад њу (ГИЗ) по кла ња 58
елек трич них би ци ка ла на ме ње них
не го ва те љи ца ма у 16 гра до ва и оп -
шти на у Ср би ји ко је по ма жу ста -
ри ма у ку ћи. Реч је о де лу про јек та
не мач ко-срп ске раз вој не са рад ње
„Услу ге со ци јал не за шти те за осе -
тљи ве гру пе”, а он об у хва та и ка -
ци ге и лан це за ве зи ва ње ка ко би
се спре чи ла кра ђа пар ки ра ног би -
ци кла.

Елек трич не дво точ ка ше по кре -
ћу пу њи ве ба те ри је, а мо гу се во -
зи ти на елек тро по гон и без ње га.
Тих 58 би ци ка ла – 26 брд ских и 32
на ме ње на рав ни чар ском те ре ну –
би ће уру че но пре кра ја ове го ди не,
на ја вље но је у са оп ште њу ове ор -
га ни за ци је. Би ци кли су про из ве -
де ни у Ср би ји, чи ме се по др жа ва
раз вој до ма ће „зе ле не еко но ми је”.
Пре ма ре чи ма пред став ни ка 
ГИЗ-а, они су ве о ма срећ ни што
ће до на ци ја по др жа ти за по сле не у
со ци јал ној за шти ти и ти ме олак -
ша ти до ла зак до ко ри сни ка, и има -
ти по зи ти ван ефе кат на за шти ту
жи вот не сре ди не.

Није тачно да
гастарбајтери порез 
на приходе морају да 
плаћају и у Србији – 
тврди Министарство
иностраних послова

Министарство финансија –
малициозне тврдње
збуњују грађане

Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ср -
би је де ман то ва ло је пи са ње ме ди ја да
ће др жа вља ни Ср би је на при вре ме -
ном ра ду у ино стран ству би ти ду жни
да по рез на при хо де оства ре не код
ино стра них по сло да ва ца пла ћа ју и у
Ср би ји, а не са мо у зе мљи при вре ме -
ног бо рав ка. У са оп ште њу ко је је не -
дав но упу ће но јав но сти над ле жно ми -
ни стар ство оштро кри ти ку је ме ди је
јер су нео д го вор ним од но сом пре ма
го ре на ве де ној те ми иза зва ли па ни ку
ме ђу на шим гра ђа ни ма ши ром све та.

„Сма тра мо да ка та стро фич но ин -
то ни ра ни тек сто ви, за сно ва ни на не -
до вољ но ис тра же ним чи ње ни ца ма, о
јед ној те ми ко ја се нај ди рект ни је ти -
че ве ли ког бро ја др жа вља на Ре пу бли -
ке Ср би је у ино стран ству, без раз ло -
жно ства ра ју за бри ну тост код де ла на -
ших др жа вља на, што се мо же за кљу -
чи ти и по по ве ћа ном бро ју њи хо вих
упи та упу ће них ди пло мат ско-кон зу -
лар ним пред став ни штви ма Ср би је”,
сто ји у са оп ште њу Ми ни стар ства спољ -
них по сло ва. По ред то га, они апе лу ју
на ре зи ден те Ср би је ко ји се при вре -
ме но на ла зе у ино стран ству да се не
оба зи ру на не тач не сен за ци о на ли -
стич ки ин то ни ра не тек сто ве на ову
те му, јер се, ка да је реч о про це ду ра -
ма опо ре зи ва ња те ка те го ри је на ших

др жа вља на, ни шта су штин ски не ће
про ме ни ти у од но су на до са да шњу
прак су.

Де ман ти је усле дио и из Мини стар -
ства фи нан си ја. Пре ма ре чи ма мини -
стра Си ни ше Ма лог, по ре ска по ли ти -
ка пре ма га стар бај те ри ма де це ни ја -
ма се ни је ме ња ла, ни ти ће се ме ња -
ти, твр ди он. Оце нио је као „ма ли ци -
о зне” тврд ње де ла ме ди ја о оба ве зном
пла ћа њу по ре за свих др жа вља на

Србије ко ји ра де код стра них по сло -
да ва ца у ино стран ству, те ука зао да
то збу њу је гра ђа не и ис та као да не ма
по тре бе да од ја вљу ју пре би ва ли ште у
Ср би ји.

Сло во за ко на

Пре ма ва же ћим про пи си ма, ре зи ден -
ти Ср би је чи је за ра де ис пла ћу ју стра -
ни по сло дав ци у ино стран ству (тзв.
га стар бај те ри) не мо гу би ти дво стру -
ко опо ре зо ва ни и то се ре гу ли ше у

скла ду с до ма ћим про пи си ма, као и
по осно ву уго во ра о из бе га ва њу дво -
стру ког опо ре зи ва ња. Чак ни он да ка -
да Ре пу бли ка Ср би ја не ма за кљу чен
уго вор о из бе га ва њу дво стру ког опо -
ре зи ва ња с др жа вом у ко јој је наш ре -
зи дент оства рио за ра ду.

С об зи ром на то да је сто па по ре за
на за ра де у Ср би ји 10 од сто, по пра -
ви лу, пра во на по ре ски кре дит до -
вољан је раз лог да се у пот пу но сти

откло ни оба ве за пла ћа ња овог по ре за
ли ци ма ко ја за ра ђу ју пре ко гра ни це.
Под по ре ским кре ди том, за раз ли ку
од кла сич ног пој ма кре ди та, под ра зу -
ме ва ју се од ре ђе на по ре ска ума ње ња
де фи ни са на за ко ном. С дру ге стра не,
уго во ри о из бе га ва њу дво стру ког опо -
ре зи ва ња пред ви ђа ју пра ви ла ко ја спре -
ча ва ју мо гућ ност да гра ђа ни Ср би је
има ју исто вре ме но ре зи дент ство Ср -
би је и др жа ве у ко јој су за по сле ни. То
зна чи да они ау то мат ски до би ја ју статус

по ре ског ре зи ден та др жа ве у ко јој су
за по сле ни, што ре зул ти ра ти ме да не -
ће има ти ни ка кву по ре ску оба ве зу у
Ср би ји за за ра де ко је су оства ри ли по
осно ву ра да у ино стран ству.

За кон ка же да др жа вља ни Ср би је
за по сле ни у ино стран ству ни су на ши
оси гу ра ни ци и не мо ра ју да из два ја ју
сред ства за оба ве зно со ци јал но оси -
гу ра ње по осно ву за ра де ко ју оства ру -
ју код тог стра ног по сло дав ца.

Мо гућ ност пре све га

Да под се ти мо, по чет ком де цем бра
срп ски ме ди ји су об ја ви ли ин фор ма -
ци ју да, пре ма ва же ћем За ко ну о по -
ре зу на до хо дак гра ђа на, Ср би ја мо -
же зах те ва ти по рез и до при но се за
пен зиј ско и здрав стве но оси гу ра ње и
од др жа вља на ко ји ра де и жи ве у ино -
стран ству. Пре ма чла ну 7. по ме ну тог
за ко на, „об ве зник по ре за на до хо дак
гра ђа на је ре зи дент Ре пу бли ке Ср би -
је, за до хо дак оства рен ов де или у не -
кој дру гој др жа ви”.

Да кле, ме ди ји су ја сно на гла си ли
да по сто ји мо гућ ност, а МО ГУЋ НО -
СТИ је пре гршт и на др жа ви је да од -
лу чи да ли ће баш све ис ко ри сти ти.
Та ко би се мо гло су ми ра ти раз ја шње -
ње да ли су, по ред фри лен се ра, и га -
стар бај те ри ду жни да пла ћа ју по рез у
до мо ви ни. Оно што је фа кат је сте да
су др жав ни по ре зни ци ре ши ли не -
дав но и по ма ло не на да но да убе ру
при хо де од на ших гра ђа на ко ји пре -
ко ин тер не та за ра ђу ју од кли је на та у
ино стран ству, а фри лен се ри, стрикт -
но ту ма че ћи за кон, по ру чи ли су др -
жа ви, а пре не ли ме ди ји, да су исте
на ме те ду жни да пла те и га стар бај те -
ри, они ко ји има ју пре би ва ли ште или
стан и по ро ди цу у Ср би ји.

Све у све му, ствар је ја сна, у ра ту
др жа ве и фри лен се ра, на кон пр ве рун -
де, по но су су до би ли но ви на ри.

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЈЕД НЕ ВЕ СТИ

БЕЗ ПОРЕЗА ЗА ГАСТАРБАЈТЕРЕ И У СРБИЈИ

Са рад ња нафт ног ги ган та
и По штан ске ште ди о ни це
омо гу ћи ла је ин стант
плаћа ње на про дај ном
месту

На свим НИС-овим бен зин ским ста -
ни ца ма у Ср би ји, од про шле не де ље,
услу ге се мо гу пла ти ти ко ри шће њем
ме то де „ИПС по ка жи”, тач ни је по мо -
ћу мо бил ног те ле фо на са апли ка ци -
јом у ко ју је ин те гри сан кју-ар код
На род не бан ке Ср би је. Ино ва тив ни
на чин пла ћа ња пр ви пут је до сту пан
на бен зин ским ста ни ца ма и пред ста -
вља без бед но, бр зо и јед но став но ре -
ше ње ко је ис кљу чу је ко ри шће ње плат -
них кар ти ца или го то вог нов ца.

Ка да ку пац же ли да пла ти го ри во
или дру гу ро бу на ка си бен зин ске ста -
ни це, по треб но је да ак ти ви ра апли -
ка ци ју „М-бан кинг” на свом те ле фо -
ну, клик не на оп ци ју „ИПС по ка жи”,
уне се свој ПИН код, оти сак пр ста,
или ске ни ра ли це ка ко би бан ка из -
вр ши ла ау тен ти фи ка ци ју. Про да вац
за тим ске ни ра код с те ле фо на, а за
не ко ли ко се кун ди ку пац и про да вац
до би ја ју ин фор ма ци ју да је тран сак -
ци ја успе шна и про цес је штам па њем
фи скал ног ра чу на за вр шен.

При ме ном са вре ме не тех но ло ги је
на бен зин ским ста ни ца ма „НИС Пе -
тр о ла” и „Га спро ма” мо бил ни те ле -
фон по ста је нов ча ник, а ко ри сни ци
до би ја ју мо гућ ност да на прак ти чан
и си гу ран на чин из вр ше пла ћа ње и
ис ко ри сте пред но сти тех но ло шког
раз во ја са вре ме ног све та. Дра га на
Ста нић, ви це гу вер нер На род не бан -
ке Ср би је, тим по во дом је из ја ви ла
да су про ме не и уво ђе ње са вре ме них
сер ви са кон ти ну и ра ни про цес за На -
род ну бан ку Ср би је. Ка ко је ре кла,
на пу ту ино ва ци ја ве о ма су зна чај ни
по др шка ком па ни ја ко је пре по зна ју
зна чај са вре ме них сер ви са и ко ри сти
ко је ти про из во ди до но се. За хва ли ла
је НИС-у и По штан ској ште ди о ни ци
што су уве ли овај нај са вре ме ни ји вид
пла ћа ња на про дај ним ме сти ма, чи -
ме су се свр ста ли у гру пу тр го ва ца
ко ји за јед но с На род ном бан ком Ср -
би је пра ве ве ли ке ко ра ке ка за јед -
нич ком ци љу – мо дер на, јед но став -
на, си гур на и јеф ти на плат на услу га
за све, у сва ком тре нут ку и у сва кој
при ли ци.

Ан тон Че ре па нов, за ме ник ге не -
рал ног ди рек то ра НИС-а и ди рек -
тор Функ ци је за фи нан си је, еко но -
ми ку, пла ни ра ње и ра чу но вод ство,
ре као је да је НИС, као ли дер на

дома ћем тржи шту нафт них де ри ва -
та, усме рен на стал ну мо дер ни за ци -
ју и уво ђе ње ино ва ци ја у свим сег -
мен ти ма по сло ва ња.

– Да нас чи ни мо још је дан ко рак
на пред ка ства ра њу ја чег, ино ва тив -
ни јег и ста бил ни јег НИС-а. Пр ви у
енер гет ском сек то ру уво ди мо услу гу
ин стант пла ћа ња, ко ја на шим по тро -
ша чи ма омо гу ћа ва да без бед но, бр -
зо, си гур но и јед но став но из вр ше
пла ћа ње на на шим бен зин ским

станица ма, ко ри сте ћи са мо свој мо -
бил ни те ле фон. За до вољ ство по тро -
ша ча за ком па ни ју НИС је глав ни
при о ри тет и за то смо у кон ти ну и те -
ту по све ће ни стал ном уна пре ђе њу
ква ли те та на ших услу га и про из во да
– ис та као је Че ре панов.

У НИС-у ис ти чу да су по себ но по -
но сни на то што су ре а ли зо ва ли још
је дан про је кат у са рад њи с до ма ћим
парт не ри ма, На род ном бан ком Ср би -
је и По штан ском штедио ни цом.

НО ВА ТЕХ НО ЛО ШКА ИНО ВА ЦИ ЈА У НИС-у

Пла ћај те кју-ар ко дом

По чет на це на 
5,8 ми ли јар ди ди на ра

Јав на ли ци та ци ја
заказана за 25. ја ну ар

„ХИП Азо та ра” у сте ча ју по ну ђе на је
на про да ју јав ним над ме та њем по
по чет ној це ни од 5,8 ми ли јар ди ди -
на ра – об ја ви ла је Аген ци ја за ли -
цен ци ра ње сте чај них управ ни ка. Пан -
че вач ка фа бри ка за про из вод њу ђу -
бри ва као др жав на ком па ни ја у сте -
чај је оти шла сеп тем бра 2018. го ди -
не, ка да је ви ше од хи ља ду за по сле -
них узе ло др жав не от прем ни не. Вре -
ди ис та ћи да је „Азо та ра” пре жи ве ла

не у спе шну при ва ти за ци ју ка да је ту
ком па ни ју ку пио кон зор ци јум срп -
ског „Уни вер зал хол дин га” и ли тван -
ских „Ар ви ја” и „Са ни та са”. Јав но
ли ци ти ра ње за ком плекс по стро је ња
и обје ка та „Азо та ре”, ко ја је би ла нај -
ве ћи про из во ђач азот них ђу бри ва у
Ср би ји и про из во ђач азот них је ди -
ње ња, за ка за но је за 25. ја ну ар. Ово
је пр ва про да ја „Азо та ре” из сте ча ја,
а де по зит за уче шће из но си 2,3 ми -
ли јар де ди на ра.

У па ке ту се про да ју фа бри ке амо -
ни ја ка, азо та, као и ђу бри ва АН, КАН,
NPK и Кар ба мид, Енер ге ти ка, упра -
ва, ла бо ра то ри ја, а ту су и опре ма,
ме ха ни за ци ја, по тра жи ва ња и залихе
ма те ри ја ла, али не и про стор садашње

фир ме „Спе ци јал на лу ка Пан че во”.
На и ме, луч ко под руч је на 128 хек -
та ра, на ста ло из два ја њем лу ке „ХИП
Азо та ра” Пан че во, ко је је не ка да би -
ло у скло пу пан че вач ког хе миј ског
ги ган та, а са да је у вла сни штву
Републи ке Ср би је, ни је пред мет ове
ли ци та ци је.

Ина че, „Азо та ра” је би ла мно гим
ин ве сти то ри ма ве о ма ин те ре сант на
са мо због овог луч ког про друч ја ко је
је из гра ђе но ше зде се тих го ди на про -
шлог ве ка као тех но ло шко-еко ном -
ска це ли на и спо ред на де лат ност не -
ка да шњег пан че вач ког хе миј ског ги -
ган та. Чи ни га лу ка ду жи не 450 и ши -
ри не 200 ме та ра, ко ја по ве зу је и
укршта раз не ви до ве тран спор та за

по тре бе фа бри ке – ис то вар, пре то вар
и уто вар ро бе до сти жу, пре ма по да -
ци ма пред у зе ћа, 76.000 то на го ди шње,
а уз плов ни део при ста ни шта на ла зе
се и два ке ја са че ти ри уто вар но-ис то -
вар на тер ми на ла, са око 20.000 отво -
ре ног и око 2.000 ква драт них ме та ра
за тво ре ног скла ди шног про сто ра.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 2019.
лу ку у „Азо та ри” про гла си ла јав ном
сво ји ном, чи ја је вред ност та да би ла
про це ње на на 2,5 ми ли јар ди ди на ра,
и осно ва ла пред у зе ће „Спе ци јал на лу -
ка”, ко је упра вља њом. Лу ка је на Ду -
на ву, а у вла сни штву је ЈП-а „Ср би ја -
га са”, ко ји је до „Спе ци јал не лу ке”
сти гао на пла ћу ју ћи дуг за ис по ру че -
ни при род ни гас „ХИП Азо та ри”.

СУД БИ НА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ХЕ МИЈ СКОГ ГИ ГАН ТА У СТЕ ЧА ЈУ

„Азо та ра” по ну ђе на на про да ју

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Нај бо ље вре ме и
место за но ви по че так

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ово до ба го ди не
ин спи ри ше мно ге од нас на
раз ми шља ње о до но ше њу ва -
жне од лу ке у ве зи с не ким
но вим по чет ком, ко ји би ујед -
но пред ста вљао и крај не че га
што нас го ди на ма жу ља, пра -
ви нео д луч ним, не си гур ним
и не до вољ но вред ним у соп -
стве ним очи ма.

Сва ком но вом по чет ку до -
да је мо лич но ис ку ство на
осно ву ко јег пла ни ра мо сле -
де ћи ко рак и нај че шће из ве -
де мо за кљу чак да ни је нај бо -
ље вре ме, ни смо до вољ но мо -
ти ви са ни, да је ри зик пре ве -
ли ки, да нас не ће разу -
ме ти и по др жа ти... И
та ко из но ва гу би мо по -
лет пра знич ног вре ме -
на, од ла га ње по бе -
ђу је и са олак ша -
њем по ти ску је мо
же љу за по чет -
ком про ме не
бар до сле де ће
го ди не. На рав -
но, уз све ча но
обе ћа ње се би да
је ово по след ње
одла га ње.

Вра ћа ње и за кљу -
ча ва ње у лич ни про -
стор до во ди до крат -
ко трај ног осе ћа ја си гур но сти,
јер се по на ша мо у скла ду са
уве ре њи ма ко ји ма пра ви мо
смер ни це за пут истим ста за -
ма, уз исте љу де, са истим не -
за до вољ стви ма. По на вља ју нам
се слич ни до га ђа ји, ко ји као
да не ком ма ги јом до ла зе у
наш жи вот с на ме ром да га
за гор ча ју, да иза зо ву стреп њу
и не си гур ност и да нас уве ре
да нам суд би на ни је на кло -
ње на и да не за слу жу је мо бо -
ље. Ако вам се упо р но по -
навља ју та кве си ту а ци је и

поста је те бол но све сни њи хо -
вог де ло ва ња на ваш жи вот –
то је нај бо ље што је мо гло да
вам се де си. Нај ја чи по кре -
тач про ме не је осве сти ти соп -
стве но ми ре ње са суд би ном и
не пред у зи ма ње ни че га у ве зи
с про ме ном на чи на на ко ји
при хва та мо се бе и свој живот.

Ту где смо се за у ста ви ли,
за пе тља ни у мре жи сва ко дне -
ви це, нај бо ље је ме сто за по -
че так, а нај бо ље вре ме је са -
да. Ве ра у се бе је нај бо љи по -
кре тач. Сва ко је сти гао до тре -
нут не жи вот не по зи ци је во -
ђен ис кљу чи во сво јим ми сли -
ма о успе ху, сре ћи, љу ба ви,
нов цу... Ни сте за до вољ ни? Ме -
њај те ми сли ко је вас во де кроз
жи вот са упор но шћу ко ја вас
је до ве ла до же ље за но вим
по чет ком. Пра ви те но ве афир -
ма ци је ко је вам по ма жу да
за во ли те се бе, дру ге и жи вот.
По на вљај те док не по ве ру је -
те, док не до ђе тре ну так ко ји
пред ста вља по че так кра ја до -
са да шњег жи во та. По на вљај -
те док не по ста не те бо љи, не
од дру гих, не го од се бе ка кви
сте би ли ју че. Ни је ла ко, али
је мо гу ће! Све у шта смо се
из гра ди ли и што пред ста вља

нај ја ча уве ре ња, на -
ста ло је упо р -
ним по на вља -
њем ми сли.
Но ви по че так

по ста ће и крај
за ве ћи ну ко ја је

би ла наш од раз
до са да. Њи хов
од ла зак је не ми -
нов ност ко јом се
пра ви ме сто за
не ке но ве ко ји

раз у ме ју и по че так
и пут ко јим смо

крену ли.
Успех је ре зул тат

упор но сти с ко јом гра -
ди мо же ље ни по че так и истрај -
но сти упр кос ве ли ким иза зо -
ви ма, има ње пе тље за пре у зи -
ма ње од го вор но сти за се бе и
свој жи вот, а не тра же ње крив -
ца у окол но сти ма и дру гим
љу ди ма. Не ма мо шта да из гу -
би мо, осим уве ре ња ко ја нам
не ко ри сте и не си гу р ности.

Уни вер зал на му др ост на -
гла ша ва да ми ни смо оно што
ми сли мо да је смо, већ је смо
оно што ми сли мо. За по че ти
про ме ну или не – од лу ка је,
као и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уко ли ко из бе га ва те ал -

ко хол, а же ле ли би сте да

у но во го ди шњој но ћи по -

пи је те не што по себ но и

не у о би ча је но, а здра во,

ево ре це па та за не ко ли -

ко ма што ви тих без ал ко -

хол них кок те ла.

Kокт ел од ма ли на. За

че ти ри осо бе је по треб но: по ла шо ље за мр зну тих ма ли на, две шо -

ље со ка од ма ли на и бру сни ца, две шо ље га зи ра не во де (со да-

-во де), две ка ши ке со ка од ли ме те и још че ти ри кри шке ли ме те

за укра ша ва ње. По ме шај те со ко ве и га зи ра ну во ду. Си пај те у че -

ти ри ча ше на пу ње не коц ки ца ма ле да. Укра си те за мр зну тим ма -

ли на ма и кри шка ма ли ме те.

Kокт ел с греј пфру том и на ром. За шест осо ба је по треб но: две

шо ље со ка од греј пфру та или по мо ран џе (ако же ли те да вам кок -

тел бу де сла ђи, ко ри сти те сок од по мо ран џе), две шо ље со ка од

на ра, две шо ље коц ки ца ле да, шест кри шки по мо ран џе за укра -

ша ва ње. У блен де ру уму ти те со ко ве и коц ки це ле да, та ко да до -

би је те све тло ру жи ча сти, пе на сти на пи так. Сер ви рај те укра ше но

кри шком по мо ран џе.

Воћ ни пунч. За 10 осо ба је по треб но: че ти ри шо ље га зи ра не

ми не рал не во де, три шо ље коц ки ца ле да, две шо ље со ка од ана -

на са, две шо ље со ка од по мо ран џе, две шо ље со ка од бру сни ца

или ма ли на, јед на исец ка на ли ме та и јед на исец ка на по мо ран џа.

По ме шај те све са стој ке, си пај те у бо кал и од мах по слу жи те.

Но во го ди шњи
без ал ко хол ни

кок те ли

Зим ски рас пуст је у то ку, књи -
жи це су по де ље не, а де ца, ро -
ди те љи и про свет ни рад ни ци
је два су до че ка ли при ли ку за
кра так пре дах. Чи та ва го ди на
иза нас ни ко ме ко има по сла
са шко лом ни је ла ко па ла, јер
је пан де ми ја ко ро на ви ру са до -
не ла иза зо ве с ко ји ма се обра -
зов ни си стем ши ром пла не те
још ни ка да у исто ри ји ни је
сусрео.

Но у крат ко трај ном од мо ру
не ће ужи ва ти сви под јед на ко.
Иа ко су се окол но сти знат но
про ме ни ле, у шко ли су не ке
ства ри оста ле пот пу но исте:
јед на од њих су уче ни ци ко ји -
ма књи га ни је нај бо љи друг и
ко ји су и ово по лу го ђе за вр -
ши ли с хр пом ло ших оце на у
днев ни ку.

Ме ђу ђа ци ма у чи је се књи жи -
це ових да на ни су сме сти ле
нов ча ни це, као на гра да бли -
жњих за успех, нај ви ше је ти -
неј џе ра: ста ри јих осно ва ца и
сред њо шко ла ца. Њи ма и њи -
хо вим ро ди те љи ма ови да ни
не ће до не ти пре ко по треб но
опу шта ње, већ мно го бри га и
те шких пи та ња на ко ја тре ба
про на ћи од го во ре пре не го што
дру го по лу го ди ште поч не. Упра -
во на не ка од тих пи та ња овом
при ли ком од го ва ра Ја дран ка
Гру ји чић Ђу рић, пси хо лог и
по ро дич ни пси хо те ра пе ут из
пан че вач ког удру же ња „Пси -
хо ге не за”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што је по пу -
шта ње у шко ли је дан од зна -
чај них „симп то ма” пу бер те та
код по је ди не де це?

ЈА ДРАН КА ГРУ ЈИ ЧИЋ ЂУ -
РИЋ: У ти неј џер ском пе ри о ду
де ца про ла зе кроз мно ге про -
ме не ко је су под јед на ко стре -
сне ка ко за њих са ме, та ко и за
њи хо ве ро ди те ље. Те ло ти неј -
џе ра до би ја дру га чи ју фор му,
де ца по ста ју све сни ја фи зич -
ког из гле да; на чин ко му ни ка -
ци је и емо ци о нал не ре ак ци је
по ста ју бур ни ји, те се де те, нај -
бла же ре че но, осе ћа као стра -
нац у соп стве ној ко жи. Ин те -
ре со ва ња по ла ко ме ња ју фо кус

и све су ви ше усме ре на на за -
до во ље ње по тре ба за при пад -
но шћу и при хва ће но шћу од
стра не вр шња ка. По че так ових
про ме на де ша ва се то ком за -
вр шет ка основ ног обра зо ва ња
и на ста вља с пре ла ском у сред -
њу шко лу, што си ту а ци ју чи ни

још ком плек сни јом. Вр ло че -
сто се баш у овом пе ри о ду де -
ша ва да де те из гу би ин те рес за
школ ске ак тив но сти, по пу сти
у уче њу или поч не да из о ста је
са ча со ва. Лош успех и сла бе
оце не у ве ћи ни слу ча је ва пред -
ста вља ју ала рм за ро ди те ље да
не што ни је ка ко тре ба. На њи -
ма је та да за да так да про на ђу
узрок и по мог ну де те ту да се
из бо ри с кри зом, јер ни ко не -
ма та ко мо ћан ути цај на де те
као ро ди тељ.

l Ко ји раз ло зи нај че шће до -
во де до по пу шта ња у шко ли?

– Низ је раз ло га ко ји мо гу
ути ца ти на ло ше по стиг ну ће
де те та, а оно што би нај пре

тре ба ло узе ти у об зир је сте пи -
та ње да ли је пад усле дио на -
гло или је био по сте пен. Уко -
ли ко се пад по стиг ну ћа де ша -
ва на гло, по сто ји мо гућ ност да
су оце не са мо симп том по ро -
дич ног про бле ма, по мо ћу ко -
јег де те по ку ша ва да скре не па -
жњу на се бе. По ред ово га, тре -
ба усме ри ти па жњу на рас по -
ло же ње де те та, на мо гућ ност
пр вих емо тив них од но са или
на ути цај но вог дру штва, ко ји
вр ло че сто мо же би ти ште тан.
Уко ли ко овај про блем не мо -
же да се ре ши у кру гу по ро ди -
це, по моћ мо же пру жи ти пси -
хо лог или пси хо те ра пе ут. С дру -
ге стра не, уко ли ко лош успех
до ла зи по сте пе но, вр ло је ве -
ли ка мо гућ ност да де те има
про блем с при ла го ђа ва њем на
нов на чин уче ња, обим ни је гра -
ди во или но во окру же ње, те де -
те ту у ово ме тре ба по мо ћи. У
овом слу ча ју би ће ко ри сни ја
по др шка на став ни ка, про фе со -
ра или школ ског пе да го га, ко -
ји ће тим ски по мо ћи де те ту да

са вла да но ве ме то де уче ња и
да се укло пи у но во окру же ње.

l Ка ко ре а го ва ти кад де те
не ће да учи јер, на осно ву при -
ме ра око се бе, за кљу чу је да му
ди пло ма мо жда не ће по мо ћи
да се за по сли?

– Вр ло че сто ло ше по стиг ну -
ће мо же би ти упра во по сле ди -
ца де те то ве не за ин те ре со ва но -
сти за шко ло ва ње. Ти неј џер ви -
ди да се и с ди пло мом фа кул -
те та да нас те шко про на ла зи по -
сао, па му мо ти ва ци ја по ста је
све ни жа. Ако же ли те да мо ти -
ви ше те де те да учи и ра ди, бу -
ди те укљу че ни у про цес ње го -
вог обра зо ва ња, упу ти те га у
школ ске сек ци је, еду ка тив не
кам по ве, раз го ва рај те о ње го -
вим ин те ре со ва њи ма. Тру ди те
се да на ђе те до бар узор на ко ји
би де те мо гло да се угле да, а ту
кре ни те од се бе: чи тај те, уса вр -
ша вај те се и на до гра ђуј те сво је
зна ње, јер де ца уче по моде лу и
нај ви ше усва ја ју од ро ди те ља.

l На ко ји на чин раз го ва ра ти
с де те том ка ко би се про на шао
узрок про бле ма у шко ли: шта
ре ћи, а шта ни ка ко не?

– Ро ди те љи мо ра ју би ти све -
сни да оце на не де фи ни ше де -
те. Ка ква год да је, она не ума -
њу је ње го ву вред ност. Та ко ђе,
мо ра ју има ти на уму и то да је
де те бит ни је од шко ле, да шко -
ла по сто ји због де це, а не обр -
ну то. Ка да оце не по ста ну бри -
га, по треб но је ре а го ва ти пру -
жа ју ћи по др шку, без при ти ска
и про го на. Иа ко је сва ко де те
за себ на лич ност, с раз ли чи тим
спо соб но сти ма и пре фе рен ци -
ја ма, на при ти сак сва ко ре а гу -
је исто – не го до ва њем и от по -
ром, по себ но у до ба пу бер те та
и ра не адо ле сцен ци је. Ка да ро -
ди тељ при ме ти про блем с ло -
шим оце на ма, истог тре нут ка
мо ра раз го ва ра ти с де те том,
пи та ти га ка ко се осе ћа по во -
дом то га, да ли га то бри не и у

ко ли кој ме ри, ка ко оно ви ди
про блем, шта ми сли због че га
се то де ша ва и слич но. Ро ди -
те љи се мо ра ју на о ру жа ти стр -
пље њем, а ко му ни ка ци ја не
тре ба да ли чи на осу ду и ома -
ло ва жа ва ње због ко јег би се де -
те осе ти ло ло ше. На зи ва ње де -
те та „глу па ном”, „ле њив цем” и
слич ним по грд ним име ни ма
не ће га мо ти ви са ти да по стиг -
не бо љи успех, већ ће уру ши ти
ње го во са мо по у зда ње и учи ни -
ти да се осе ћа ма ње вред ним
или да усво ји ове „епи те те” и
на у чи да се по на ша у скла ду 
с њи ма, као да су исти ни ти,
иа ко то ни је слу чај.

l По ред ло ших ђа ка, огро -
ман при ти сак тр пе и де ца ро -
ди те ља пер фек ци о ни ста – оних
ко ји не при зна ју оце ну ма њу
од пе ти це. Ко ли ко они гре ше
фор си ра ју ћи де цу на тај на чин?

– Же ле ћи нај бо ље за сво ју
де цу, ро ди те љи по не кад вр ше
огро ман при ти сак на њих, оче -
ку ју ћи да она бу ду до след на и
да има ју од лич не оце не. Та кви
ђа ци ве ру ју да се од њих тра жи
да бу ду са вр ше ни. Овај осе ћај
пред ста вља те рет за де те, ко је
по чи ње да стра ху је да ће би ти
не во ље но и не при хва ће но уко -
ли ко бу де из не ве ри ло оче -
кивања ро ди те ља. Ов де се нај -
че шће ра ди о не до ста ци ма и
несигур но сти ма са мих ро ди те -
ља, ко ји по ку ша ва ју да кроз

дете ре а ли зу ју не ке сво је не за -
до во ље не по тре бе. Уме сто те -
жње за са вр шен ством, ко ри -
сни је је де те ту по сла ти по ру ку
да је са свим у ре ду да не ма
увек све пе ти це и да су упо р -
ност и труд оно што је да ле ко
ва жни је од оце не.

l Шта се по ка за ло као бо љи
ме тод ди сци пли но ва ња де це:
ка жња ва ње или на гра ђи ва ње?

– Са вре ме ни трен до ви све
че шће апе лу ју на по зи тив но
ди сци пли но ва ње. Оно се од -
но си на ро ди тељ ске по ступ ке
ко ји под сти чу де те на по жељ -
но по на ша ње. Ро ди те љи гра де
с де цом по зи ти ван и са ра ђу ју -
ћи од нос, ко ји се за сни ва на
ја сним пра ви ли ма по на ша ња,
пру жа њу су ге сти ја и из бо ра,
уме сто на ред би ко ји ма ће кон -
тро ли са ти де те. У ова квој ат -
мос фе ри ро ди те љи де лу ју пре -
вен тив но, од но сно не че ка ју
не при хва тљи во по на ша ње ка -
ко би ка зни ли де те. Овај ме -
тод је сва ка ко нај де ло твор ни -
ји, с нај ви ше по зи тив них ефе -
ка та на раз вој де те та. С дру ге
стра не, ка жња ва ње да је тре -
нут не ефек те и ве о ма че сто ро -
ди те љи при бе га ва ју овом начи -
ну ди сци пли но ва ња. Не мо же
се ре ћи да је сва ки вид ка зне
лош и тре ба има ти на уму да
по сто је раз ли чи ти на чи ни ка -
жња ва ња, а са мим тим и из -
бор. Фи зич ко и ве р бал но
кажња ва ње до во ди до ве о ма
ло ших по сле ди ца по де те: уру -
ша ва ње го во са мо по у зда ње, по -
спе шу је агре сив ност и бес, ства -
ра лош од нос из ме ђу ро ди те -
ља и де це, а ка сни је и из ме ђу
са ме те де це и њи хо вих бу ду -
ћих парт не ра и по том ства. Ме -
ђу тим, по сто је и начи ни ка -
жња ва ња ко ји да ју по зи ти ван
ефе кат на по на ша ње дете та и,
уко ли ко већ ро ди те љи при бе -
га ва ју овом ви ду ди сци пли но -
ва ња, са вет је да ода бе ру тех -
ни ку „тајм-аут” или ускра ћи -
ва ње по зи тив ног пот кре пље -
ња. Она под ра зу ме ва уки да ње
по вла сти ца или по год но сти или
њи хо во од ла га ње то ком од ре -
ђе ног пе ри о да.

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.

Градите с децом
позитиван и
сарађујући однос,
који се заснива на
јасним правилима
понашања и пружању
сугестија и избора.

Уколико се пад
постигнућа дешава
нагло, постоји
могућност да су оцене
само симптом
породичног проблема,
помоћу којег дете
покушава да скрене
пажњу на себе.

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ЈА ДРАН КА ГРУ ЈИ ЧИЋ ЂУ РИЋ, ПСИ ХО ЛОГ И ПО РО ДИЧ НИ ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ УТ

ШТА КАД ЈЕ ДИ НИ ЦЕ И ДВОЈ КЕ ПО ВЕ ДУ
КО ЛО КРОЗ ЂАЧ КУ КЊИ ЖИ ЦУ
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Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић
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Де жур на ам бу лан та
„Горњи град”, а за де цу
Пред школ ски дис пан зер

Дру га чи ји ре жим и у
прехрам бе ним рад ња ма,
„Зеле ни лу”, „Пан чев цу”...

То ком пред сто је ћих но во го ди шњих и
бо жић них пра зни ка ам бу лан те, про -
дав ни це и дру ге слу жбе ва жне за сва -
ко днев но функ ци о ни са ње гра ђа на ра -
ди ће по из ме ње ном ре жи му.

До но си мо рад но вре ме оних нај ви -
тал ни јих и нај зна чај них слу жби.

Ам бу лан те

У пе так 1. ја ну а ра, у су бо ту 2. ја ну а ра
и у не де љу 3. ја ну а ра 2021. го ди не,
као и за Бо жић, у че твр так 7. ја ну а ра,
слу жбе До ма здра вља Пан че во има ће
из ме ње но рад но вре ме.

Де жур на ће би ти Здрав стве на ам -
бу лан та „Гор њи град” и ту ће па ци -
јен ти у на ве де ним пра знич ним да ни -
ма мо ћи да по тра же ле кар ску по моћ
од 7 до 19 са ти. Слу жбе ла бо ра то риј -
ске и ра ди о ло шке ди јаг но сти ке де -
жу ра ће од 00 до 24 са та, а при ма ће се
са мо хит ни слу ча је ви. Слу жба по ли -
ва лент не па тро на же би ће де жур на од
7 до 12 са ти. Слу жба кућ ног ле че ња
ра ди ће скра ће но – од 7 са ти до по -
дне ва. Уко ли ко тре ба да од ве де те де -
те пе ди ја тру, упу ти те се у Оде ље ње за
здрав стве ну за шти ту де це (Пред школ -
ски дис пан зер) од 7 до 19 са ти.

Ам бу лан те у на се ље ним ме сти ма,
осим ам бу лан ти у Ива но ву, Бре стов -
цу и Гло го њу, ра ди ће за пра зни ке од
7 до 12 са ти. Слу жба сто ма то ло шке
здрав стве не за шти те де жу ра ће од 8
до 18 сати.

Хит на по моћ и ко вид ам бу лан те

Рад но вре ме Слу жбе хит не ме ди цин -
ске по мо ћи би ће уо би ча је но – од 00
до 24 са та.

Ко вид ам бу лан та „Цен тар” у Змај
Јо ви ној ра ди ће, као и до са да, нон-
-стоп. Ко вид ам бу лан та „До њи град”
на Со да ри ра ди ће од 8 до 20 са ти.

Град ска упра ва

У Град ској упра ви су нам по твр ди ли
да за пра зни ке, 1, 2. и 7. ја ну а ра иду ће
го ди не, Град ски услу жни цен тар не ће
ра ди ти, док ће ма ти ча ри де жу ра ти.

То ком оста лих да на ра ди ће се нор -
мал но.

ЈКП „Зе ле ни ло”

Дру га чи ји ре жим
ра да то ком пра зни -
ка има ће и слу жбе
ЈКП-а „Зе ле ни ло”.

Рад не јед ни це
„Град ско зе ле ни ло”
и „Рад на за јед ни ца”
ра ди ће сва ког да на
од 7 до 15 са ти,
осим 1. и 7. ја ну а ра. Рад на је ди ни ца
„Пи ја це” (Зе ле на пи ја ца и пи ја ца „Ае -
ро дром”) ра ди ће сва ког да на од 6 до
18 са ти, а не рад ни да ни ће та ко ђе би -
ти 1. и 7. ја ну ар. У „Ка фе-га ле ри ју” у
На род ној ба шти мо ћи ће те да свра -
ти те сва ког да на, из у зев 1, 2. и 7. ја -
ну а ра, од 10 до 20 са ти.

Тр го ви на Рад не је ди ни це „Гро бља”
у Ру жи ној ули ци 7 ра ди ће нон-стоп.
У „Зе ле ни лу” по твр ђу ју и да ће се са -
хра не оба вља ти сва ког да на, осим на
Бо жић, 7. ја ну а ра.

Про дав ни це

Све про дав ни це „Мак си” у Пан че ву,
као и оне у Омо љи ци и Ка ча ре ву, у
че твр так 31. де цем бра и у сре ду 6. ја -
ну а ра ра ди ће скра ће но – до 18 са ти.
Не рад ни да ни су 1. и 7. ја ну ар, а свих
оста лих да на ра ди ће се по уо би ча је -
ном рад ном вре ме ну.

„Тем по” не ће ра ди ти 1, 2. и 7. ја ну -
а ра. Ве ћи на про дав ни ца „Идеа”, „Ро -
да” и „Мер ка тор” 31. де цем бра и 6.
ја ну а ра ра ди ће скра ће но до 18 са ти.
Не рад ни да ни за све про дав ни це би -
ће 1. и 7. ја ну ар, док ће од 2. до 6. ја -

ну а ра и од 8. ја ну а ра па
на да ље ва жи ти ре дов но
рад но вре ме у скла ду са
од лу ком Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је. Куп ци ма је на
рас по ла га њу и „Идеа” он -
лајн про дав ни ца, с до ста -
вом у ро ку од 60 ми ну та
пре ко апли ка ци је „Гло во”.

„Пан че вац”

На ред ни број „Пан чев ца” би ће у про -
да ји од 15. ја ну а ра, а огла си и чи ту ље
за тај број мо гу се пре да ти на бла гај -
ни на шег пред у зе ћа у Ули ци Ву ка Ка -
ра џи ћа 1.

Рад но вре ме бла гај не за пра зни ке
би ће сле де ће: 31. децембрa до 13 са -
ти; 4. јануарa до 18 са ти; 5. јануарa до
18 са ти и 6. јануарa до 15 са ти. У не -
де љи на кон Бо жи ћа бла гај на се вра ћа
у уо би ча је ни ре жим ра да.

Мно ге европ ске зе мље, по пут Фран -
цу ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је,
уве ле су стро же ме ре за пред сто је ће
бо жић не и но во го ди шње пра зни ке,
због стра ха да би број обо ле лих од
ко ро на ви ру са мо гао да ско чи.

Kризни штаб у Ср би ји, у вре ме кад
смо ан ке ти ра ли на ше су гра ђа не, још
ни је од лу чио о по тен ци јал ним ре стрик -
ци ја ма за пра зни ке. У ме ђу вре ме ну,
по је ди ни уго сти тељ ски објек ти по че -
ли су да ну де аран жма не за до чек но -
ве го ди не. Уго сти те љи ка жу да се на -
да ју по пу шта њу ме ра и да ће, у слу ча -
ју да се то ипак не де си, не су ђе ним го -
сти ма вра ти ти но вац од ре зер ва ци ја.

СВИ ЛА НА ЈО ВИЋ, пе да гог:
– Ја сам за за бра ну про сла ва за до -
чек. Не знам за што че ка мо ту но ву
го ди ну и ода кле она то до ла зи. То је
оби чан дан као и сви дру ги. Јед но -
став но, ме ни ина че ви ше од го ва ра до -
чек 13. ја ну а ра, леп ше се осе ћам та -
да. Том да ту му при да јем ве ћи зна чај
од 31. де цем бра. Та ко ђе, мо ра ли би -
смо са да да по шту је мо све епи де ми о -
ло шке ме ре, ипак нам кон стант но
пре ти ви ру сна ин фек ци ја.

МИ О ДРАГ ЦВЕТ КО ВИЋ, тр го вац:
– Ни сам ни ка ко за оку пља ња у то -

ку пан де ми је. Да тре нут но ни смо под -
ло жни ри зи ку од за ра зе, би ло би дру -
га чи је: та да ни шта не би тре ба ло да

бу де за тво ре но. Али си ту а ци ја је та -
ква да би нај си гур ни је би ло да све бу -
де под кљу чем. Мо жда би чак тре ба -
ло уве сти и по ли циј ски час. Ина че
сам оп ти ми ста, во лим ве се ље, али
због ко ро на ви ру са сма трам да са да
за и ста ни је тре ну так за оку пља ња.

АНА ВА СИ ЧИН, пред у зет ни ца:
– Не пла шим се ко ви да 19. Ми -

слим да тре ба нор мал но да се по на -
ша мо. Пред на ма је уо би ча јен до чек
но ве го ди не. Љу ди мо ра ју да стек ну
ко лек тив ни иму ни тет. То је под бро -
јем је дан, а на дру гом ме сту, ми слим
да уоп ште не би тре ба ло да се љу ди
пла ше ви ру са. И до са да смо има ли
се зон ски грип, па ни ком ни шта. Што
се на ших пла но ва ти че, још ће мо ви -
де ти. Да ли ће мо би ти у кру гу по ро -
ди це с при ја те љи ма, или ће мо не куд
оти ћи, тек ће мо од лу чи ти. Во ли мо да
сла ви мо у ве ли ком дру штву.

ЈО ВО МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, уго сти тељ:
– Ни сам за про сла ве. Пра во да вам

ка жем, сму чи ло ми се. Ја сам три де -
сет го ди на ра дио све до че ке но ве го -
ди не, тач ни је 34 го ди не, по што сам
уго сти тељ. Али ни је то раз лог, већ ри -
зич на оку пља ња. Да ни је овог ви ру са,
ишао бих и ја не куд, али не да ра дим.
У сва ком слу ча ју, био бих рас по ло -
жен за сла вље. Ме ђу тим, у овим усло -
ви ма, за и ста не. Ни сам ни ћер ку из

Бе о гра да ви део че ти ри ме се ца. Јед -
но став но, са да ни је вре ме за ме ша ње
и кон так те. Дру га ћер ка ми је у Не -
мач кој, не мо же ни да до ђе ова мо...
Тре ба се чу ва ти. Про ћи ће и ово.

ОЛИ ВЕ РА ФИ ЛИ ПО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Ни сам баш за про сла ве то ком но -

во го ди шње но ћи у овом мо мен ту, због
ви ру са. Исто та ко, ни сам ни за уво ђе -
ње за бра на, не го да сви по сту пи мо
са ве сно и ци ви ли зо ва но. Да па зи мо
на сво је здра вље и да се не кре ће мо
ме ђу ве ли ким бро јем љу ди. По жељ на
су и до вољ на са мо по ро дич на оку -
пља ња, у ужем кру гу, и то је то. До са -
да сам, та ко ђе, та ко сла ви ла – са уку -
ћа ни ма. Баш ми је кри во због мла -
дих, али та ко је ка ко је. Ми смо, с
дру ге стра не, мо гли мно го то га, и да
ужи ва мо, и да сла ви мо. Омла ди на је
тре нут но у та квој си ту а ци ји, али на -
дам се да ће се то ре ши ти до сле де ћег
до че ка.

ЗЛАТ КО ЈА НА ШКО ВИЋ, пен зи о нер:
– Да је про шла епи де ми ја, у ре ду,

нек се сла ви. Ова ко, тре ба ло би да се
при па зи мо. Не би тре ба ло за бра ни ти
кре та ње, ни сам за то. Мо ра мо са мо
сви ску па да се по на ша мо од го вор но.
То ће би ти до вољ но. Не ка сва ко ми -
сли на сво је здра вље. Ја ћу до че ка ти
но ву го ди ну код ку ће, са сво ји ма.

Је ле на Ка та на

Ј. МИЛИЋЕВИЋА. ВАСИЧИН О. ФИЛИПОВИЋ З. ЈАНАШКОВИЋМ. ЦВЕТКОВИЋС. ЈОВИЋ

НАША АНКЕТА

СЕР ВИ СНЕ ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ

КА КО ЋЕ ВИ ТАЛ НЕ ГРАД СКЕ
СЛУЖБЕ РА ДИ ТИ ТО КОМ ПРА ЗНИ КА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

„Елек тро вој во ди на” за сад ни је на -
ја ви ла ис кљу че ња због ра до ва на
елек трич ној мре жи. То зна чи да
би снаб де ва ње стру јом у пра знич -
ним да ни ма ко ји су пред на ма

треба ло да бу де ре дов но ка ко у
са мом гра ду, та ко и у при па да -

ју ћим се ли ма.
Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -

дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”, па се о на ја ва ма евен -
ту ал них до дат них ра до ва мо же те
сва ко днев но ин фор ми са ти он лајн.

Квар на елек тро ди стри бу тив ној
мре жи мо же те при ја ви ти на те ле -
фон 319-220.

Како да посадите и негујете
новогодишњу јелку с бусеном

Па сја вре ме на

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Пси лу та ли це по но во по ста ју наш
го ру ћи про блем. Гра ђа ни већ ду же
вре ме упо зо ра ва ју на чо по ре ко ји се
мо гу су сре сти на не ко ли ко ло ка ци ја
у гра ду.

Има их и у са мом цен тру: углав -
ном се кре ћу дуж Кор зоа и Ње го ше -
ве ули це. Ако не ма чо по ра, сре шће -
те оба ве зно по је ди нач не при мер ке
– два или три су у Ње го ше вој нон-
стоп. Углав ном су ми ро љу би ви, али
је дан од њих не рет ко пре те ћи ла је и
ју ри за про ла зни ци ма.

Ве ли ки број при ту жби гра ђа на од -
но си се на још је дан ве ли ки чо пор
ко ји се већ ме се ци ма кре ће око ау -
то бу ског ста ја ли шта код хо те ла „Та -
миш” при ре ђу ју ћи пут ни ци ма из
Бео гра да не баш при ја тан до чек.

Поред то га што Пан чев ци бри ну за
соп стве ну без бед ност, они упо зо ра -
ва ју и на ло ше усло ве у ко ји ма ове
жи во ти ње жи ве, с пра вом се пи та ју -
ћи шта ће с њи ма би ти ка да зи ма
још ја че стег не и тем пе ра ту ре пад ну
ис под ну ле.

По тен ци јал но ре ше ње би би ло –
обра ти ти се над ле жни ма. Ра ди хва -
та ња па са лу та ли ца мо же те по зва ти
или ди рект но слу жбу „Зо о хи ги је на”
пу тем те ле фо на 013/352-148 или
Ко му нал ну ми ли ци ју на бро је ве
013/347-555 или 065/866-25-37. Уко -
ли ко ове слу жбе не укло не псе, од -
но сно ако их не од ве зу у при хва ти -
ли ште, мо же те се жа ли ти на чел ни -
ку Град ске упра ве и ка би не ту гра до -
на чел ни ка.
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ТРЕ БА ЛИ ЗА БРА НИ ТИ ДО ЧЕ КЕ НО ВЕ ГО ДИ НЕ?

Не ка сва ко по сту пи по сво јој са ве сти

За све на ше су гра ђа не ко ји не во -
ле ве штач ке јел ке или се про ти ве
се чи оних при род них, нај бо ље ре -
ше ње је сва ка ко ку по ви на јел ке с
бу се ном. И ове го ди не, 18. де цем -
бра, ЈКП „Зе ле ни ло” по кре ну ло је
тра ди ци о нал ну ак ци ју „Спа си мо
јел ку с бу се ном”, а на ши су гра ђа ни
има ју при ли ку да ис пред цве ћа ре
тог пред у зе ћа на Зе ле ној пи ја ци
купе та кву јел ку све до че тврт ка,
31. де цем бра.

Ка ко на во де у овом пред у зе ћу, јел -
ку мо же те ку пи ти у сак си ји или без
ње, а це на др ве та за ви си од ње го ве
ви си не. Нај јеф ти ни је су нај ма ње јел -
ке, до ме тар и по, и оне се про да ју
по це ни од 1.300 ди на ра. За јел ке
ви си не од ме тар и по до два тре ба
из дво ји ти 1.800 ди на ра, док су нај -
ску пље оне нај ра ско шни је и нај ви -
ше је ле – пре ко два ме тра. Оне ста ју
2.500 ди на ра. Ако ку пу је те и сак си -
ју, то ће вас ко шта ти још 800 ди на -
ра. Про дај но ме сто „Зе ле ни ла” на
Зе ле ној пи ја ци отво ре но је рад ним
да ни ма од 8 до 15 са ти.

Уко ли ко вас од иде је да ку пи те јел -
ку с бу се ном од би ја то што не ма те
где да је по са ди те по сле пра зни ка, у
„Зе ле ни лу” има ју ре ше ње: јел ку им
мо же те вра ти ти по чев од 18. ја ну а ра.
Мо же те је од не ти на Зе ле ну пи ја цу
или у ра сад ник „Зе ле ни ла” на Ба ва -
ни штан ском пу ту, а за тим ће је еки -
пе тог пред у зе ћа по са ди ти на не кој
од јав них зе ле них по вр ши на у гра ду.
Ти ме ће те не са мо спа сти не ку јел ку
од се че ња, већ ће те и до при не ти озе -
ле ња ва њу свог гра да! Ка да бу де те вра -
ћа ли јел ку, ин фор ми ши те се о тер -
ми ни ма и про це ду ри пу тем те ле фо -
на 377-904, 377-906 и 377-908.

Ве о ма је ва жно и да до бро про чи -
та те и сле ди те упут ства о то ме ка ко
са сво јом јел ком тре ба да по сту пи те
да би она пре жи ве ла пра зни ке и
спрем но до че ка ла тре ну так да се вра -
ти у при ро ду. По треб но је да јел ку
чу ва те да ље од из во ра то пло те, по -
пут ра ди ја то ра или пе ћи, и да про ве -
тра ва те про сто ри ју у ко јој се она на -
ла зи. Не мој те да јој се че те врх и за -
ли вај те је два-три пу та не дељ но. Би -
ло би до бро и да је оро ша ва те, али
то, на рав но, ни у ком слу ча ју не мој -
те ра ди ти ако је укра ше на елек трич -
ним си ја ли ца ма. Не мој те си ја ли це
др жа ти укљу че не то ком це ле но ћи и
да на, јер то пло та не ће при ја ти биљ -
ци. Иде ал но би би ло да јел ку др жи те
на те ра си или ис пред ула зних вра та,
јер ће та ко оста ти нео ште ће на.

Ако же ли те да са ми по са ди те јел -
ку, из не си те је на по ље. Већ у мар ту,
с пр вим то пли јим да ни ма, сад ни цу
мо же те уса ди ти у при пре мље ну ја -
му, у ко ју тре ба да до да те по јед ну
ло па ту стај ског ђу бри ва и рас тре си -
те зе мље и јед ну до две ло па те пе -
ска. На кон сад ње, то ком пр ве го ди -
не, оба ве зно за ли вај те јел ку.

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.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових да на без ис кљу че ња

НЕ МА ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ ДО ЧЕ КА

Kризни штаб за бор бу про тив ко ро -

на ви ру са од лу чио је у по не де љак,

28. де цем бра, да уго сти тељ ски

објек ти не мо гу да ор га ни зу ју до че -

ке но ве го ди не и да ће њи хо во

рад но вре ме у че твр так и пе так,

31. де цем бра и 1. ја ну а ра, би ти до

18 са ти. Пре храм бе не про дав ни це

и тр жни цен три 31. де цем бра и 1.

ја ну а ра мо гу да ра де до 20 са ти.

Од пр вог да на но ве го ди не на да ље

уго сти тељ ски објек ти мо ћи ће и

да ље да ра де до 20 са ти.

Све оста ле ак ту ел не ме ре оста ју

на сна зи до по не дељ ка 11. ја ну а -

ра, од лу чио је Кри зни штаб.
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ЗА ВР ТИ ТЕ ГЛО БУС И КРЕ НИ ТЕ НА ВИР ТУ ЕЛ НО

НЕЈ НЕ О БИЧ НИ ЈИ И НАЈ БИ ЗАР НИ ЈИ

До чек но ве го ди не у Не мач -

кој не мо же да про ђе без ва -

тро ме та, а Нем ци на те све -

тлу ца ве за ни ма ци је кра јем

де цем бра по тр о ше и до 100

ми ли о на евра. Пре ма тра ди -

ци ји, ко ју Нем ци из у зет но

по шту ју, у но во го ди шњој

ноћи би тре ба ло пра ви ти бу -

ку. Овај оби чај по ти че још из

сред њег ве ка, ка да су љу ди

звец ка ју ћи ишли ули цом, ка -

ко би на тај на чин рас те ра ли

зле ду хо ве. За нај лу ђу ноћ

тр пе за је ве о ма сим бо лич на,

а на њој се оба ве зно мо ра

на ћи су па од со чи ва или сви -

ње ти на, што пред ста вља

сим бол бла го ста ња, док ри ба

озна ча ва до бру бу дућ ност.

У Не мач кој се ве ру је да ће

онај ко за Но ву го ди ну ра -

ши ри веш сам би ти крив

уко ли ко у на ред них 12 ме се -

ци бу де мо рао пу но да ра ди.

Не мач ка: Па зи те кад ши ри те веш

У Шкот ској је дан пре 1. ја ну -

а ра то ли ко ва жан да за ње га

по сто ји чак и зва нич но име:

Hogmanay. Пре ма шкот ским

ве ро ва њи ма, ако же ли те да

има те сре ће у на ред ној го ди -

ни, пр ва осо ба ко ја пре ђе

праг ва ше ку ће по сле по но ћи

тре ба ло би да бу де там но ко си

му шка рац. Тра ди ци ја на ла -

же и да пр ви гост до не се по -

кло не – ко мад угља, со, по -

себ ну вр сту пе ци ва и ви ски.

На рав но, ве ру је се да овај

„сет” обез бе ђу је го ди ну да на

ра до сти и то пли не.

Али за што там но ко си му -

шкар ци? Па, у вре ме ка да су

ви кин зи на па ли Шкот ску,

по след ње што сте же ле ли да

ви ди те на свом пра гу је све -

тло ко си чо век са огром ном

се ки ром. Да кле, да нас су -

прот но то ме – там но ко си чо -

век – сим бо ли зу је бо гат ство

и успех.

Шко ти се за но ву го ди ну

при пре ма ју та ко што чи сте

ку ћу. У по је ди ним по ро ди -

ца ма се па ле и гран чи це

смре ке и но се се кроз ку ћу

ка ко би се укло ни ле кли це

и бо ле сти. У не ким шкот -

ским се ли ма по сто ји оби чај

да се упа ље на бу рад с ка -

тра ном ко тр ља ули ца ма. То

се ра ди да би из го ре ла ста -

ра го ди на и да би се омо гу -

ћио до ла зак но вој. За ни -

мљи ва, али не баш без бед -

на за ми сао...

Шкот ска: Стоп све тло ко сим му шкар ци ма!

Ду га фин ска тра ди ци ја омо гу ћа ва пред -

ви ђа ње де ша ва ња у на ред ној го ди ни по -

мо ћу си па ња рас то пље ног ка ла ја у по су ду

с во дом.

На осно ву об ли ка ме та ла ко ји се охла -

ди у во ди пред ви ђа се ка ква ће би ти

насту па ју ћа го ди на – та ко об лик ср ца

или пр сте на пред ви ђа вен ча ње у по ро -

ди ци, брод сим бо ли ше пу то ва ње, а пра -

се бе ри ћет ну го ди ну у ко јој ће би ти оби -

ље хра не.

Фин ска: Чи та ње суд би не из ка ла ја

Ка да је реч о нео бич ним но -

во го ди шњим оби ча ји ма,

Ита ли ја ни пред ња че,

по себ но они с ју га „чи -

зме”. Они, на и ме, за

Но ву го ди ну из ба цу ју

ста ре ства ри – оде ћу,

на ме штај и раз не сит -

ни це – кроз про зо ре

ку ћа! Љу ди се на да ју

да ће тим чи ном ода -

гна ти и за бо ра ви ти

про шлост и ту жне да -

не, и да ће на пра ви ти

про сто ра до бр ој сре ћи у го -

ди ни ко ја до ла зи.

Но ва го ди на се, као и код

дру гих на ро да, ра до сно до че -

ку је на тр го ви ма и ули ца ма,

уз пе сму и сла вље. Пи ће уз

ко је Ита ли ја ни на здра вља ју

је нај че шће ита ли јан ски

шам па њац – спу ман те

или про се ко. Ва жно је

да при ли ком здра ви -

це умо чи те прст у ви -

но и дра гим осо ба ма

по же ли те срећ ну но ву

го ди ну тр ља ју ћи га

иза уха.

Цр ве ни до њи веш је

је дан од де та ља ко ји

до но се ра дост и до бру

сре ћу, ако га но си те у

но во го ди шњој но ћи. Ве ли ки

број Ита ли ја на то чи ни!

Ита ли ја: Ба ца ју на ме штај кроз про зор

Већ у дру гој по ло ви ни

но вем бра Шпа ни ја, по пут

ве ћи не европ ских др жа -

ва, за си ја пра знич ним

сја јем.

Дан ко ји сви с не стр -

пље њем иш че ку ју је 22.

де цем бар, ка да се тра ди -

ци о нал но, још од да ле ке

1763. го ди не, из вла чи

бо жић на лу три ја – чу ве ни

„Ел Гор до”. Го то во да не -

ма Шпан ца ко ји не ку пи

бар јед ну срећ ку. Глав на

на гра да ове го ди не из но -

си ла је че ти ри ми ли о на

евра, дру га на гра да

1.250.000 евра, тре ћа

по ла ми ли о на, док се

оста ле кре ћу од хи ља ду

до 200.000 евра. Срећ ка

ко шта 200 евра, а ако

вам је то пре ску по, мо же -

те ку пи ти и њен де се ти део

за 20 евра, с тим што он да

до би ја те и де се ти део на гра -

де уко ли ко бу де из ву чен баш

ваш број.

Два да на ка сни је, 24. де -

цем бра, уз бо га ту тр пе зу

сла ви се Nochebuena или

Бад ње ве че. На сто лу су

углав ном пе че ње или мор -

ски пло до ви и не из о став ни

де сер ти, по пут мар ци па на,

чо ко лад ног ро ла та у об ли ку

де бла „Tronco de Navidad” и

ту ро на – тра ди ци о нал ног ко -

ла ча од ме да, бе ла на ца, ше -

ће ра и пе че них ба де ма. Ка -

да до ђе вре ме за на здра -

вља ње, Шпан ци ће се углав -

ном опре де ли ти за до ма ће

пе ну ша во ви но „ка ва”. У

поноћ ће оти ћи у цр кву на

та ко зва ну Пе тло ву ми су, на -

зва ну по то ме што се ве ру је

да је упра во пе тао на ја вио

ро ђе ње Ису са.

Бо жић је, као и сву да, дан

за сла вље у кру гу по ро ди це.

По ред јел ке, до мо ве Шпа на -

ца кра се и ре пли ке ја сли

(„belen”) у ко ји ма спа ва тек

ро ђе ни Исус. У не ким се ли -

ма у Шпа ни ји на Бад ње ве -

че по сто ји оби чај по пут ко -

рин ђа ња у Вој во ди ни.

То ком до че ка но ве го ди не

– Nochevieja – нај ве ћи спек -

такл пред ста вља ју ве ли ки

ва тро ме ти у по ноћ на свим

тр го ви ма ши ром зе мље. Кад

сат 31. де цем бра от ку ца по -

ноћ, оби чај је да зво на за -

зво не 12 пу та, а сви Шпан ци

по је ду 12 зр на гро жђа ка ко

би им на ред них 12 ме се -

ци би ло про спе ри тет но.

Сла вље се у Шпа ни ји

не за вр ша ва до че ком, јер

сле ди дан ко ме се нај ви -

ше ра ду ју де ца, 6. ја ну ар:

Reyes Magos – Три кра ља.

Већ 5. ја ну а ра, то ком по -

по дне ва, ули ца ма го то во

свих гра до ва у Шпа ни ји

про ла зи па ра да ко ја озна -

ча ва до ла зак три ју кра ље -

ва: Га спа ра, Мел хи о ра и

Вал та за ра. Нај спек та ку -

лар ни ја и нај ве ћа па ра да

одр жа ва се у Бар се ло ни,

где ве ли ки број ста нов ни -

ка и ту ри ста у лу ци до че -

ку је брод ко јим у тај град

до ла зе кра ље ви. Они по -

том, укра ше ним ко чи ја ма

про ла зе ћи ули ца ма Бар -

се ло не и де ле ћи слат ки ше

де ци, од ла зе до Олим пиј ског

ста ди о на. Цео овај спек такл

тра је око сат вре ме на, а Га -

спар, Вал та зар и Мел хи ор за

то вре ме по де ле око

4.644.000 бом бо на! Тог да на

се при пре ма и тра ди ци о нал -

ни ко лач у об ли ку пр сте на

„Roscon de los Reyes”. Овај де -

серт се сим бо лич но укра ша ва

кан ди ра ним во ћем, ко је

пред ста вља са фи ре и ру би не

по пут оних ко је три кра ља но -

се на сво јим одо ра ма. У ко лач

се ста вља и зр но па су ља, а

онај ко ји га про на ђе по ста је

кру ни са ни краљ тог да на.

У же љи да им кра ље ви

до не су по кло не, де ца у но ћи

из ме ђу 5. и 6. ја ну а ра оста -

вља ју сво је ци пе ле на те ра -

са ма и про зо ри ма.

Шпа ни ја: 12 зр на гро жђа за сре ћу

Иа ко пра во слав ци, Гр ци

сла ве Бо жић 25. де цем бра.

За вре ме Бо жи ћа и Но ве го -

ди не де ца у гру па ма иду од

ку ће до ку ће и пе ва ју ко ле -

де, че сто уз му зич ку прат њу

три ан гла, ги та ре, хар мо ни -

ке, ли ре или син те сај зе ра.

Ра ни је су де ца за то да ри ва -

на слат ки ши ма, а да нас је

на гра да го то во ис кљу чи во

нов ча на.

За ни мљи во је да су у про -

шло сти Гр ци укра ша ва ли

бро ди ће у част Све тог Ни ко -

ле, па и да нас има до ста

оних ко ји ра ди је ки те бро ди -

ће уме сто јел ки и на тај на -

чин ожи вља ва ју овај ста ри

бо жић ни оби чај.

Гр ци ве ру ју у по сто ја ње

бо жић них ви ле ња ка, ко ји се

на зи ва ју kalikantzari. Мо жда

би им екви ва лент мо гле би -

ти на ше ка ра кон џу ле. Ве ру је

се да су они по ла жи во ти ње

– по ла љу ди, цр ни, дла ка ви,

с ве ли ким гла ва ма, бле шта -

вим цр ве ним очи ма, с ма га -

ре ћим или ко зјим уши ма,

опа сним кљо ва ма, ру ка ма

мај му на и ду гим за кри вље -

ним нок ти ма. Од сви та ња до

за ла ска сун ца они се, на -

вод но, кри ју на там ним и

вла жним ме сти ма, али но ћу

из ла зе из скро ви шта и уни -

шта ва ју све што им је на пу -

ту, у пе ри о ду од 12 да на, од

Бо жи ћа до Бо го ја вље ња.

Kада ку ћа ни је за шти ће на

од њих, они ула зе кроз дим -

њак или вра та, уни шта ва ју

на ме штај, по је ду бо жић но

пра се, ука ља ју во ду, ви но и

остат ке хра не и оста вља ју

уку ћа не пре мр ле од стра ха.

Сиг нал за њи хов ко нач ни

од ла зак до ла зи на Бо го ја -

вље ње, ка да се осве шта ва

во да. Све та во да се ста вља у

раз не по су де, а по по ви иду

од ку ће до ку ће и пр ска ју

љу де и до мо ве во дом уз па -

ље ње та мја на. Ти пич на за -

шти та од ових не ва ља ла ца

укљу чу је: ста вља ње кр ста

на вра та, па ље ње та мја на,

оста вља ње свињ ских ко сти -

ју и ко ба си ца у дим ња ци ма

и не пре ста но ло же ње дим -

ња ка, што је за ни мљив кон -

траст у од но су на за пад не

зе мље и до че ки ва ње Де да

Мра за.

И Гр ци има ју не ко ли ко

но во го ди шњих оби ча ја ко ји

тре ба да им до не су сре ћу то -

ком го ди не. Ре ци мо, 1. ја ну -

а ра ула зе на вра та по ска ку -

ју ћи на де сној но зи. У мно -

гим обла сти ма Грч ке нар се

у је сен ка чи на та ван ку ће, а

на кон но во го ди шње цр кве -

не слу жбе раз би ја се о кућ -

ни праг уз же ље за срећ ну

но ву го ди ну. Онај ко вам за

Но ву го ди ну пр ви уђе у ку ћу

је „по да ри ко”, а Гр ци во ле

да то бу де де те, јер је оно

сим бол не ви но сти и чи сто те.

Аги ос Ва си лис до но си по -

кло не грч кој де ци у но во го -

ди шњој но ћи, уме сто на

Бад ње ве че. За ову по себ ну

при ли ку Гр ци при пре ма ју

слат ки, окру гли ко лач ко ји

се зо ве „ва си ло пи та”. Уну -

тар ко ла ча, као у че сни ци,

по сто ји скри ве ни нов чић, а

ве ру је се да ће осо бу ко ја га

про на ђе пра ти ти сре ћа то -

ком на ред не го ди не.

У но во го ди шњој но ћи се

не рет ко игра ју кар те, а у по -

ноћ, кад на сту пи но ва го ди -

на, мно ге грч ке по ро ди це га -

се све тла и отва ра ју пред ња

и зад ња вра та ку ће, та ко да

ста ра го ди на мо же да оде и

да но ва мо же до ћи на ње но

ме сто. На кон то га се па ле

све тла и сле де че стит ке.

Грчка: Чувајте се божићних вилењака

Ове го ди не ве ћи на љу ди ши -
ром пла не те не ће ни ку да пу -
то ва ти за бо жић не и но во го -
ди шње пра зни ке. Па со ши ће
у фи о ка ма са че ка ти не ка бо -
ља вре ме на, али то не зна чи

да не мо же те кре ну ти у вир -
ту ел ну ту ру по гло бу су и до -
че ка ти 2021. го ди ну у оно -
ли ко др жа ва ко ли ко вам ду -
ша иште. Све што вам тре ба
је спрем ност да, уме сто

авионом, пу ту је те на кри ли -
ма ма ште.

Ово је при ча ко ја ће вам
по мо ћи да сво јој из ма шта ној
Но вој го ди ни или Бо жи ћу у
ино стран ству до да те што више

ре а ли стич них де та ља ко ји за -
и ста пред ста вља ју део пра знич -
не ча ро ли је у др жа ва ма ко је
ће те по се ти ти. При ме ра ра ди,
ако се са ња ре ћи оти сне те у
Па на му, ва ља ло би да знате

да ће те та мо за Но ву го ди ну
мо ра ти да па ра ди ра те но се ћи
стра ши ла с ли ко ви ма ло кал -
них по ли ти ча ра и дру гих лич -
но сти, ко ја ће те у по ноћ
спалити да би сте на до ла зе ћу

годи ну очи сти ли од сва ког зла.
У Бра зи лу ће те ба ца ти цве ће
у во ду бо ги њи мо ра, а у Чи леу
ће те мо жда мо ра ти да пре -
спа ва те на гро бљу... Ужи вај те
у пу то ва њу!
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ПУ ТО ВА ЊЕ НА КРИ ЛИ МА МА ШТЕ

НО ВО ГО ДИ ШЊИ И БО ЖИЋ НИ ОБИ ЧА ЈИ У СВЕ ТУ

У Бра зи лу се но ва го ди на до -

че ку је на пла жа ма, а сва ко

ко се у по ноћ на ђе та мо, ска -

че се дам пу та у во ду, у част

бо ги ње мо ра.

Оде ћа за Но ву го ди ну у

Бра зи лу мо ра би ти бе ле бо је,

ко ја је сим бол ми ра. С дру ге

стра не, бо ју ве ша би ра те у

скла ду са оним што вам нај -

ви ше тре ба у го ди ни ко ја до -

ла зи: пла ви за при ја тељ ство

и спо кој, жу ти за но вац и сре -

ћу, цр ве ни за љу бав и страст,

на ран џа сти за про фе си о нал -

ни успех, зе ле ни за здра вље,

љу би ча сти за ин спи ра ци ју. Ако

не мо же те да се од лу чи те,

можда је нај бо ље да ода бе ре -

те ша ре ни.

Ако же ли те да вам у но вој

го ди ни џе по ви бу ду пу ни нов -

ца, у Бра зи лу ће вам са ве то -

ва ти да си са те се дам се мен ки

на ра то ком прет по ноћ ног од -

бро ја ва ња, а за тим да их уви -

је те у ко мад хар ти је и да их

др жи те у нов ча ни ку за јед но с

нов цем. Ка жу да су ре зул та ти

за га ран то ва ни. Про бај те!

Још је дан, ве о ма рас про -

стра њен оби чај у Бра зи лу је -

сте да се у по ноћ по је ду три

зр на гро жђа и да се за сва ко

од њих по ми сли по јед на

жеља.

Бра зил: Да се обо га ти те – 
си сај те се мен ке на ра Не ки но во го ди шњи оби ча ји

у све ту су за и ста нео бич ни,

али ти ту лу нај би зар ни јег

сва ка ко за слу жу је – но ће ње

на гро бљу „у дру штву” пре -

ми ну лих ро ђа ка!

Ова чуд на тра ди ци ја ка -

рак те ри стич на је за оп шти -

ну Тал ка у Чи леу и, иа ко де -

лу је мрач но и за стра шу ју ће,

ме шта ни Тал ке твр де да но -

ће ње с по кој ним во ље ни ма

до но си мир у њи хо ве ду ше

и обез бе ђу је им срећ ну но ву

го ди ну. Они у но во го ди -

шњој но ћи до но се хра ну и

пи ће на гро бље и че сто па -

ле ма ле ва тре по ред гро бо -

ва и на тај на чин по ку ша ва -

ју да се по но во по ве жу с

дра гим осо ба ма ко је су

изгу би ли и да им да ју до

зна ња да ни су са ми и за бо -

ра вље ни у да ни ма сла вља.

Да би оси гу ра ли да им

сле де ћа го ди на до не се све

што по же ле, Чи ле ан ци из

остат ка др жа ве та ко ђе

спро во де број не нео бич не

ри ту а ле. Уме сто да по диг ну

ча шу и на здра ве при ли ком

че сти та ња, они ће по је сти

три ка ши ке со чи ва. Пр ва је

за љу бав, дру га за здра -

вље, а тре ћа за бо гат ство.

У пе ри о ду до но ве го ди не

ве ћи на чи ле ан ских улич них

про да ва ца ну ди ће жу то до ње

ру бље, јер се у Чи леу ве ру је

да ће те, ако за до чек об у че те

веш те бо је, у но вој го ди ни

про на ћи љу бав свог жи во та.

Ако же ли те да по ста не те

ми ли о нер, по ку шај те то да

по стиг не те на чи ле ан ски на -

чин: 31. де цем бра пре по -

но ћи уба ци те у ци пе лу је дан

нов чић, у на ди да ће се он

умно жи ти то ком сле де ће

годи не.

Кад сат от ку ца по ноћ, Чи -

ле ан ци ће сла ви ти уз шам -

па њац, а по не кад и уз сла -

до лед од ана на са. Ако у

свој шам па њац ста ви те

злат ни пр стен, то ће вам,

ако је ве ро ва ти овом на ро -

ду, оси гу ра ти успе шну го ди -

ну и ве ли ке су ме нов ца.

Ево и јед не сјај не иде је

ко ју су сми сли ли љу ди у Чи -

леу: ако по ку ша ва те да се

осло бо ди те не ке ло ше на ви -

ке или же ли те да за поч не те

не што но во, то би мо гло да

вам успе ако сво ју од лу ку

запи ше те на па пи ри ћу ко ји

ће те уба ци ти у сен двич. Све

што по том тре ба да ура ди те

је сте да сен двич по је де те у

но во го ди шњој но ћи. Ни је

по зна то да ли је то код не -

ког упа ли ло, али мо жда

вре ди по ку ша ти...

Ако же ли те ви ше да пу ту -

је те у но вој го ди ни, Чи ле ан -

ци са ве ту ју да се 1. ја ну а ра

од мах по сле по но ћи про во -

за те пар кру го ва око свог

бло ка. И у Чи леу се у по ноћ

је де 12 зр на гро жђа, с тим

што се ов де ве ру је да на

осно ву уку са сва ког зр на

мо же те од ре ди ти ка кав ће

вам би ти сва ки од пред сто -

је ћих ме се ци. Не би, да кле,

ва ља ло да на ле ти те на не ки

ки се ли за ло гај.

Чи ле: До чек на гро бљу

Ако Хо лан ђа ни ну спо ме не те

Но ву го ди ну, јед на од ње го -

вих пр вих асо ци ја ци ја би ће

– оли бол (oliebol), или до -

слов но пре ве де но „уљ на ку -

гли ца”. Реч је за пра во о

кроф на ма, тач ни је ку гли ца -

ма од те ста пр же ним у ду бо -

кој ма сти, обич но по су тим

ше ће ром у пра ху, ко је се у

Хо лан ди ји је ду уо чи но ве

годи не.

И Хо лан ђа ни, као и Шпан -

ци, има ју чу ве ну но во го ди -

шњу лу три ју – „Oudejaarslot”.

Игра се у но во го ди шњој но -

ћи, а џек пот вам мо же про -

ме ни ти жи вот и учи ни ти вас

мул ти ми ли о не ром.

Нај не о бич ни ји но во го ди -

шњи оби чај у Хо лан ди ји,

по себ но у ју жни јим и ис точ -

ним де ло ви ма зе мље је –

па ље ње ау то мо би ла или

чак ло кал них те ле фон ских

го вор ни ца и по штан ских

сан ду чи ћа. За што? То са мо

Хо лан ђа ни зна ју. Ипак, да -

ле ко се че шће па ле јел ке,

ко је се сла жу на ве ли ку ло -

ма чу ка ко би се ва тр ом

испра ти ла ста ра го ди на.

А ево ко нач но и јед ног

оби ча ја ко ји не под ра зу ме ва

па ље ње ства ри: он је стар

не ко ли ко ве ко ва и зо ве се

„ро ње ње у но вој го ди ни”.

Као што се мо же на слу ти ти,

оби чај на ла же да се Хо лан -

ђа ни про бу де 1. ја ну а ра,

оду на пла жу, за ро не у (ле -

де но хлад но!) мо ре и та ко

за поч ну но ву го ди ну на

изу зет но свеж на чин. На -

кон то га, за до ру чак се је де

хот дог и пи је пи во. Ако нас

пи та те, ми би смо од овог

нео бич ног оби ча ја узе ли са -

мо до ру чак, а оста ло пре пу -

шта мо Хо лан ђа ни ма!

Хо лан ди ја: Иде ално за пи ро ма не!

То ком но во го ди шњих пра -

зни ка у Па на ми се ор га ни -

зу ју ло ма че на ко ји ма се

спа љу ју лут ке с ли ко ви ма

по зна тих лич но сти ко је су

обе ле жи ле прет ход ну го ди -

ну. То мо же да бу де лик из

не ког фил ма, по зна ти спор -

ти ста или по ли ти чар.

Иде ја во ди ља овог оби ча ја

је да се спа љи ва њем лут ке

те ра ју зли ду хо ви и омо гу -

ћа ва свеж по че так сле де ће

го ди не.

Па на ма: Спа љу ју по ли ти ча ре на ло ма чи

На Но ву го ди ну у Бе ло ру си -

ји не у да те де вој ке се так ми -

че у игра ма спрет но сти и до -

би ја ју при ли ку да утвр де ко -

ја ће се пр ва уда ти у на ред -

ним ме се ци ма. Јед на игра

укљу чу је по ста вља ње по

јед не го ми ли це ку ку ру за

ис пред сва ке де вој ке. Он да

се узме пе тао и по ста ви у

сре ди ну кру га. Пр ва ће би -

ти ис про ше на она де вој ка

чи јој го ми ли ци пе тао пр ви

при ђе ка ко би на ва лио на

уку сан оброк.

Бе ло ру си ја: Пе тао уме сто бидерма је ра

Kао да учи нак ал ко хо ла за

Но ву го ди ну ни је до вољ но

збу њу ју ћи, мно ги Дан ци у

по ноћ ска чу са сто ли це у на -

ди да ће про те ра ти ло ше ду -

хо ве у го ди ни пред њима.

Дан ци, та ко ђе, чу ва ју ста -

ро по су ђе то ком це ле годи не.

Свр ха: да га раз лу па ју о вра -

та при ја те ља за Но ву го ди ну.

Да кле, ка да ви ди те го ми лу кр -

хо ти на ис пред не чи јих вра та,

то не зна чи да ту осо бу ком -

ши је не под но се, не го упра во

су прот но – да има пу но при -

ја те ља ко ји јој же ле до бро.

Дан ска: Шта зна че раз би је ни
тањи ри ис пред вра та

Но ва го ди на је за Ру се је дан

од нај ва жни јих пра зни ка.

На но во го ди шњој тр пе зи мо -

ра да бу де то ли ко по слу же -

ња и је ла да се но ге сто ла

са ви ја ју од те жи не („чтоб

стол ло мился, чтоб нож ки

под ко си лись”). Тр пе за не

сме да бу де без шам пањ ца

(шам пан ское), ман да ри на

(ман да рины) и ру ске са ла те

(оливье).

Пет ми ну та пре

не го што от ку ца по -

ноћ, на Пр вом ка -

на лу на ци о нал не

те ле ви зи је пред -

сед ник др жа ве се

т р а  д и  ц и  о  н а л  н о

обра ћа на ро ду. На -

кон то га сат на ку -

ли на Цр ве ном тр гу

от ку ца ва 12 пу та,

за ми шља ју се же -

ље и по том по чи њу

хим на и ватро мет.

Иа ко но ву го ди ну до че ку ју

у кру гу по ро ди це, код Ру са

по сто ји оби чај (или је бар

по сто јао пре пан де ми је) да

то ком но во го ди шње но ћи

иду јед ни код дру гих у го сте.

Та ко ђе, ако има те ма лу де -

цу, ве ро ват но ће вам у го сте

до ћи Де да Мраз и ње го ва

уну ка, Сне гу роч ка, ка ко би

им по де ли ли по кло не.

То ком пра зни ка се по цео

дан при ка зу ју кла сич ни ру -

ски фил мо ви, али и фил мо -

ви но ви јег да ту ма. Је дан од

оба ве зних и оми ље них је ро -

ман тич на ко ме ди ја „Иро ни ја

суд би не” („Иро ни ја суд би

или с лег ким па ром”), ко ји

Ру си гле да ју сва ке но ве го -

ди не још од 1975, ка да је

филм сни мљен.

Нај ве ћи хри шћан ски пра -

зник – Бо жић – у Ру си ји се

до че ку је она ко ка ко и до ли -

ку је: мир но, ти хо и до сто јан -

стве но. Пра зни ку прет хо ди

че тр де се то днев ни пост, ко ји

се за вр ша ва ка да се у

Бадњој но ћи по ја ви пр ва

зве зда. На сто се он да по -

ста вља са мо со чи во или ку -

тја – је ло од ку ва не пше ни -

це, јеч ма, ра жи, хељ де или

со чи ва, по ме ша но са со ком

од ба де ма и ме дом. По сле

ве че ре оста ци се не скла ња -

ју са сто ла, ни ти се ку ћа чи -

сти до су тра шњег да на. Бад -

ње ве че се, по по врат ку из

цр кве, про во ди у нај у жем

по ро дич ном кру гу, а на Бо -

жић се иде у го сте.

На род ни оби чај на ла же

да се до Бо жи ћа сви по сло -

ви оба ве: да се ку ћа ге не -

рал но очи сти, да се јел ка

исе че и оки ти и да се зго то -

ве раз ли чи та је ла, ко јих би

на тр пе зи тре ба ло да бу де

12, као што у хри шћан ству

има 12 апо сто ла и 12 све тих

да на и све тих ве че ри, од ро -

ђе ња Ису са Хри ста до Бо го -

ја вље ња.

За бо га ту бо жић ну тр пе зу

се да ју сви уку ћа ни и је ду са

за хвал но шћу Хри сту. Они ко -

ји др же до тра ди ци је, ис под

сто ла ста вља ју сноп се на

или сла ме, ко ји пред ста вља -

ју Хри сто ве ја сле,

али и пред мет од

гво жђа, на ко ји сви

ко ји се де за сто лом

ста вља ју но ге. Та ко

љу ди чу ва ју сво је

здра вље то ком це ле

го ди не, јер гво жђе

сим бо ли зу је сна гу и

из др жљи вост. На

про зо ре се ста вља ју

упа ље не све ће, као

сим бол је дин ства с

дру гим љу ди ма и као знак

да су вра та до ма отво ре на за

го сте.

Пре ма ста ром ру ском на -

род ном ве ро ва њу, ако Бо -

жић па да у не де љу или по -

не де љак, го ди на ће би ти

род на. По сто ји и ве ро ва ње

да ако на тај пра зник бу де

ме ћа ва – пче ле ће се ро ји ти,

а ако бу де ото пље ња – до -

бро ће ро ди ти хељ да. Не бо

оба су то зве зда ма на Бо жић

знак је да ће до бро ро ди ти

шум ско и ја го ди ча сто во ће.

За бра ње но је да се на Бо -

жић ло ви, ши је и да се оба -

вља ју ве ћи ра до ви, јер се

ве ру је да то до но си не сре ћу.

Ру си ја: обра ћа ње пред сед ни ка и „Иро ни ја суд би не”

Ве ли ки део по пу ла ци је у Ја -

па ну при па да бу ди стич кој

ре ли ги ји. У бу ди стич ким

хра мо ви ма се Но ва го ди на

обе ле жа ва та ко што се зво но

огла ша ва 107 пу та 31. де -

цем бра, а у по ноћ, 1. ја ну а -

ра, још јед ном. Сма тра се да

чо век има 108 гре хо ва и да

звук зво на бри ше те гре хе

из про те кле го ди не, ка ко би -

смо у на ред ну ушли чи сти.

Леп оби чај ко ји пре ма ја -

пан ском ве ро ва њу од ре ђу је

сре ћу у на ред ној го ди ни је -

сте ва ђе ње па пи ри ћа из

играч ки ца. На па пи ри ћу је

на пи са но да ли ће те има ти

мно го или ма ло сре ће, те да

ли ће се она рав но мер но

раз ви ја ти то ком го ди не.

Овај па пи рић Ја пан ци обич -

но др же у нов ча ни ку, а на

по чет ку сва ке на ред не го -

ди не за ме не га но вим.

У свим де ло ви ма Ја па на

уо чи но ве го ди не је де се

„то ши ко ши со ба” или ти ну -

дле од хељ де. Сма тра се да

ну дле до но се ду го ве чан жи -

вот ис пу њен сре ћом. По сто -

ји и ве ро ва ње да хељ да

при вла чи но вац.

За Но ву го ди ну оба ве зна

је и „ото ши да ма” – ма ња

па пир на ко вер та у ко ју ста -

ри ји ста вља ју но вац и да ју

га де ци и омла ди ни као по -

клон. Kоличина нов ца за ви -

си од уз ра ста де те та.

Оби чај ко ји је код нас за -

мро, а ко ји је и те ка ко жив

у Ја па ну, је сте сла ње но во -

го ди шњих че стит ки. У књи -

жа ра ма се мо гу ку пи ти од -

штам па не че стит ке с мо ти -

ви ма жи во ти ње ко ја, по ки -

не ском хо ро ско пу, у ко ји Ја -

пан ци ве ру ју, пред ста вља

ту го ди ну (2021. је го ди на

би ка). Ја пан ци ма је ве о ма

бит но да че стит ке при ме 1.

ја ну а ра и по шта то њи ма га -

ран ту је. Да би то по сти гли, у

по шти у де цем бру хо но рар -

но за по шља ва ју мла де.

Уме сто ки ће ња но во го ди -

шњих јел ки, Ја пан ци де ко -

ри шу свој дом по себ ним

укра си ма за ко је се ве ру је

да чу ва ју од зла и до но се

до бру сре ћу у ку ћу.

Ја пан: Те жак за да так за по шту

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

Али, ка же би блиј ска ле ген -
да, Бог ни је чо ве ка са свим од -
ба цио од се бе, већ му је дао на -
ду да ће у сво је вре ме по сла ти
Спа си те ља, ко ји ће сво јом смр -
ћу ис ку пи ти људ ски род од пр -
во бит ног гре ха, а сво јим ус кр -
сну ћем уни шти ти грех и смрт.

По бо жни љу ди ду го су и жељ -
но оче ки ва ли Спа си те ља и он
се 5508. го ди не од ства ра ња све -
та (у Ви зан тиј ском цар ству го -
ди не су се бро ја ле од на стан ка
све та, за ко ји је би ло утвр ђе но
да се де сио 1. сеп тем бра 5509.
пре н. е.), или 753. го ди не од
осни ва ња Ри ма, за и ста и по ја -
вио. Звао се Исус и те го ди не
ро дио се у Ви тле је му (Ви тлејем

је град у бли зи ни Је ру са ли ма).
Ро ди ла га је Ма ри ја, ћер ка Јо -
а ки ма и Ане из На за ре та, ко ја
је де тињ ство и мла дост про ве -
ла у хра му слу же ћи Бо гу, а у
че тр на е стој го ди ни пре да та је
на чу ва ње др во де љи Јо си фу, ко -
ји је та да имао 84 го ди не.

Ма ри ји је ар хан ђео Га ври ло
са оп штио да је ода бра на да но -
си Бож јег си на.

У то вре ме обла сти ма у ко -
ји ма су жи ве ли Је вре ји вла да -
ли су Ри мља ни и, због по пи са
ко је су вла сти спро во ди ле, сви
ста нов ни ци Ју де је мо ра ли су

да бо ра ве у ме сти ма свог ро ђе -
ња. За то су се и Јо сиф и труд на
Ма ри ја из На за ре та, где су жи -
ве ли, за пу ти ли у род ни Ви тле -
јем баш у вре ме ка да је тре ба -
ло да се ро ди Исус Хри стос.
Умо р ни пут ни ци сти гли су у
град уве че и, по што због си ро -
ма штва ни су мо гли да из нај ме
пре но ћи ште, скло ни ли су се
пред мра ком у јед ну пе ћи ну на
обо ду гра да, у ко ју су па сти ри
за вре ме не по го да скла ња ли
сво ја ста да. Те но ћи Ма ри ја је
ро ди ла Ису са и, повив ши га у
пе ле не, по ло жи ла га у ја сле.

На ико ни по све ће ној Хри -
сто вом ро ђе њу при ка за ни су
у пе ћи ни Бо го ро ди ца с

Јосифом и мла дим Ису сом,
ко ме се клања ју па сти ри, док
над њи ма ле те ан ђе ли, и сјајна

зве зда ко ја сво јом све тло шћу
осве тља ва но во ро ђе ног Хри -
ста; за јасле су при ве за не

ГО СПОД ЊИ ПРА ЗНИК БО ЖИЋ

ДАН КАД ЈЕ РО ЂЕН СПА СИ ТЕЉ

Гре го ри јан ски ка лен дар ко -

ри сте цр кве за пад ног хри -

шћан ства – Ка то лич ка, про -

те стант ске и Ан гли кан ска,

а Је ру са лим ска, Ру ска,

Срп ска, Гру зиј ска цр ква и

ма на сти ри Све те Го ре вре -

ме ра чу на ју по ју ли јан ском

ка лен да ру. Оста ле пра во -

слав не цр кве ко ри сте та ко -

зва ни Ми лан ко ви ћев (по

на шем астро но му Ми лу ти ну

Ми лан ко ви ћу), ре фор ми са -

ни ју ли јан ски ка лен дар, па

из ме ђу оста лог Бо жић сла -

ве 25. де цем бра, а Ус крс

кад и дру ге пра во слав не

цр кве.

Ка лен да ри и да ту ми

Три мудраца
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мазге, а у пр вом пла ну је 
јагње.

Ле ген да о три му дра ца

Пре ма он да шњем ве ро ва њу, сва -
ки чо век имао је на не бу сво ју
зве зду, ко ја је би ла оно ли ко сјај -
на и ве ли ка ко ли ко је ње гов по -
ло жај на зе мљи био ви сок. И
за то, кад се у но ћи Хри сто вог
ро ђе ња над Ју де јом по ја ви ла ве -
ли ка и сјај на зве зда, нео бич на
јер се ни је кре та ла од ис то ка ка
за па ду, као све оста ле, већ ка
ју гу, и то мно го ни же од оста -
лих, три му дра ца с Да ле ког
истока, из Пе р си је, Га спар, Вал -
та зар и Мел хи ор, за кљу чи ла су
да се ро дио не ки краљ. Пра те -
ћи траг зве зде, по шли су да га
на ђу и да му се по кло не. Та ко
су сти гли у Је ру са лим, где су
зве зду из гу би ли из ви да...

У овом гра ду већ се при ча ло
о ро ђе њу но вог кра ља, а та да -
шњи вла дар Ирод Ве ли ки био
је за бри нут да му он не пре от ме
пре сто. Сто га је, са знав ши за
циљ њи хо вог пу та, по звао мудра -
це к се би и за мо лио их да му ја -
ве кад на ђу но вог кра ља, ка ко
би и он оти шао на по кло ње ње.
А за пра во је хтео да га по гу би...

Га спар, Вал та зар и Мел хи ор
још исте ве че ри су на ста ви ли
пут, а чим су иза шли из гра да,
на не бу се опет по ја ви ла звезда,

ко ја их је од ве ла до пе ћи не у
ко јој се Исус ро дио. По кло ни -
ли су му се и да ро ва ли му зла -
то као ца ру, та мјан као Бо гу и
ми ри сну смо лу, смирну, као пр -
во све ште ни ку и учитељу.

У то ку но ћи му дра ци ма се у
сну ја вио Бог и ка зао им да не
иду Иро ду, не го да се дру гим
пу тем вра те у Пе р си ју. Кад је
Ирод, ко ји је с не стр пље њем
оче ки вао по вра так му дра ца,
чуо да су му дра ци оти шли, на -
ре дио је вој ни ци ма да у Ви -
тле је му и око ли ни по гу бе сву
му шку де цу ста ру до две го ди -
не, ка ко би био си гу ран да ће
ме ђу њи ма и но во ро ђе ни краљ
би ти уби јен. Та да је стра да ло
че тр на ест хи ља да не ви не де -
це, али је Јо сиф, на вре ме упо -
зо рен од ан ђе ла, од вео Ма ри ју
и де те у Еги пат, где су жи ве ли
све док Ирод ни је умро. По том
су се вра ти ли у Ју де ју, у град
На за рет. Оту да се Исус на зи ва
На за ре ћа ни ном.

Нај ве ћи пра зник

Од да на Хри сто вог ро ђе ња за -
по чи ње хри шћан ска ера и од
тог да на хри шћан ски на ро ди
бро је го ди не. У спо мен на ро -
ђе ње Хри сто во, још од апо стол -
ских вре ме на уста но вљен је ве -
ли ки пра зник – Бо жић. Бо жић
се ни је пра зно вао истог да на

од по чет ка. Тек у че твр том ве -
ку уве де но је да се Бо жић пра -
зну је одво је но од Бо го ја вље ња
и да се сла ви баш 7. ја ну а ра (у
цр ква ма ко је ко ри сте ју ли јан -
ски ка лен дар) од но сно 25. де -
цем бра (у цр ква ма ко је ко ри -
сте гре го ри јан ски ка лен дар)
(ви ди текст у окви ру). На тај
дан су, на и ме, Ри мља ни сла -
ви ли Dies natalis Solis invicti
(Дан сун ца ко је се не пре ста но
вра ћа к ле ту и об на вља), па је
од ре ђе но да се Бо жић пра зну -
је баш та да ка ко би се по ти -
снуо овај па ган ски пра зник.

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

Мно штво оби ча ја

Ни је дан пра зник не ма као Бо -
жић то ли ко на род них оби ча ја
ко ји су се одр жа ли до дана -
шњих да на. Нај ра спро стра ње -
ни ји су: по ла га ње бад ња ка, ме -
ше ње че сни це, пе че ње пе чени -
це, мир бо жа ње, по ло жајништво,
за сти ра ње до мо ва сла мом, кво -
ца ње и пи ју ка ње, а има и
многих дру гих. На Бо жић се
љу ди уме сто уо би ча је ног осло -
вља ва ња при пр вом су сре ту

поздравља ју са „Хри стос се
роди!” и „Ва и сти ну се ро ди!”.

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

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

Уо чи Бо жи ћа под у ку ћи по -
си па се сла мом, чи ме се дом
пре тва ра у ону ви тле јем ску пе -
ћи ну у ко јој се ро дио Хри стос,
где је сла ма би ла про стр та да
би ле жа ла сто ка.

У се о ским ку ћа ма сла ма на
по ду оста је и по три да на, а у
гра до ви ма ова је сим бо ли ка
све де на на ру ко вет сла ме ко ја
се по ста вља уз бад њак.

Сла ма се, пре не го што се
уне се, је дан круг об но си око
ку ће, а за ни мљив је и вр ло стар
оби чај да та да не ко од ста ри -
јих опо на ша кво ца ње квоч ке,
док де ца иду за њим и пи ју чу.
Ве се ли до ма ћин та да пред њих
ба ца ра зно вр сно жи то, то бо же
хра не ћи „сво је пи ли ће”.

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

ко ја уђе у ку ћу на дан Бо жи ћа.
Пр ва ду жност по ло жај ни ка (не -
где га зо ву и ра до ван) је сте да
по же ли сре ћу, здра вље и на -
пре дак до ма ћи но вом дому.

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

жа ња (до ма ћин и по ло жај ник
при сла ња ју образ уз образ – ре -
ђе се љу бе – и го во ре „Хри стос
се ро ди!” и „Ва и сти ну се ро -
ди!”) по ло жај ник да ру је ог њи -
ште, то јест на крај ог њи шта са
ис точ не стра не ста ви но вац,
ма ло по се ди, по пи је (нај че шће)
вру ћу ра ки ју, по здра ви се и оде.
На од ла ску и по ло жај ник се да -
ру је, ча ра па ма или пе шки ром,
ја бу ком или ко ла чем ко ји је
испе чен за јед но са че сни цом.

По ло жај ник и џа ра ње ва тре
гор њим, пре го ре лим де лом бад -
ња ка сим бо ли зу ју му дра це са

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

У мно гим ме сти ма се сма тра
да су да ни из ме ђу Бо жи ћа и
Бо го ја вље ња „не кр ште ни да ни”,
јер је Исус кр штен тек на Бо го -
ја вље ње. Ве ру је се да се тих да -
на нат при род на би ћа – вам пи -
ри, ка ра кон џу ле, не кр ште ни ци
и со то не – кре ћу но ћу и па ко -
сте љу ди ма. За то се не сме ићи
но ћу на рас кр сни це, гро бља, под
мо сто ве и во де ни це, јер су то
њи хо ва ста ни шта. У те да не, та -
ко ђе, не тре ба но ћу пи ти во ду.

(Из књи ге 
Мом чи ла Пе тр о ви ћа 
„Ко ју сла ву сла виш”)

Пре глед на и све о бу хват на,

илу стро ва на фре ска ма из

ма на сти ра Де ча ни, књи га

Мом чи ла Пе тр о ви ћа „Ко ју

сла ву сла виш”

си  с те  ма  ти  зу  ј е

гра ђу о срп ским

сла ва ма. За хва -

љу ју ћи де таљ -

ним ис тра жи ва -

њи ма и обим ној

ли те ра ту ри на

осно ву ко је је на -

ста ла, она је ујед -

но и по у здан во -

дич кроз исто ри -

ју хри шћан ства.

У пр вом де лу

на по пу ла ран на чин опи са ни

су по ре кло оби ча ја, сим бо -

ли ка сла ве, њен зна чај, пра -

ви ла про сла вља ња ко ја је

прописа ла Срп ска пра во -

слав на цр ква, као и нај че -

шће гре шке ко је се при том

пра ве. Дру ги део књи ге

обја шња ва по ре -

кло ве ли ких пра -

во слав них пра -

зни ка и на за ни -

мљив на чин

пред ста вља жи -

ти ја све та ца ко ји

се у Ср би ји по -

шту ју и празну ју.

На кра ју књи -

ге дат је де та -

љан и пот пун

спи сак свих Ср -

ба ко ји су про -

гла ше ни за све ти те ље, као

и њи хо ва жи ти ја, од нај ра -

ни јих вре ме на до да на шњих

да на.

Све о пра зни ци ма

Об ре зи ва ње му шке де це код

Је вре ја вр ше но је осмог да на

по ро ђе њу, а та да је де те ту

да ва но и име. Је вре јин ко ји

ни је био об ре зан сма трао се

не чи стим и нео све ће ним и

ни је био при хва ћен као при -

пад ник је вреј ског на ро да.

Хри стос, ко ји „ни је до шао на

свет да по ни шти за ко не, већ

да их ис пу ни”, као што је и

сам јед ном ре као, по што вао

је и ово пра ви ло, те је за то

осмог да на об ре зан. Јо сиф и

Ма ри ја да ли су му име Исус,

као што им је ан ђео за по ве -

дио пре ње го вог ро ђе ња.

Име Исус је је вреј ско и зна -

чи Спа си тељ, а Хри стос је

грч ка реч, ко ја зна чи по ма -

за ни или осве ће ни.

У спо мен на Об ре за ње Го -

спод ње, Цр ква је уста но ви ла

пра зник ко ји се пра зну је 14.

ја ну а ра (1. ја ну а ра). Овог да -

на пра зну је се и по че так но -

ве го ди не.

(Овај пра зник по знат је

као срп ска Но ва го ди на, али

је мно го по пу лар ни ји онај

ко ји се ши ром све та сла ви 1.

ја ну а ра.)

За Но ву го ди ну љу ди се ме -

ђу соб но по здра вља ју са: „Срећ -

на Но ва го ди на!” И за Но ву

го ди ну при пре ма ла се че сни -

ца, по не где ба ре ни ца од про -

ји ног бра шна, и пи ло се у сла -

ву, као за Бо жић. У мно гим

се ли ма оста вљао се бад њак

од Бо жи ћа до Но ве го ди не.

Но ва го ди на се зо ве и Ма -

ли Бо жић и Мла ди Бо жић. У

Цр ној Го ри, у Ку чи ма, Но ва

го ди на се на зи ва Жен ски

Бо жић. Та да се у ку ћу уно си

то ли ко ма лих бад ња ка, зва -

них бад ња ри це, ко ли ко има

жен ских осо ба.

На Но ву го ди ну па да и

пра зник Све ти Ва си ли је.

Но ва го ди на

Ф
от

о:
 В

и
ки

п
ед

и
ја

Ф
от

о:
 В

и
ки

п
ед

и
ја

Благовести – икона из Охрида
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И Ме сна за јед ни ца Гло гоњ је
на ста ви ла тра ди ци ју до де ле но -
во го ди шњих па ке ти ћа, та ко што
је 28. и 29. де цем бра по де ли ла
бли зу две ста нај мла ђим су гра -
ђа ни ма, ро ђе ним у пе ри о ду од
2014. го ди не.

Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка
тог се ла Слав ка Јо ва нов ског,
због ак ту ел не епи де ми о ло шке
си ту а ци је по де ла је ор га ни зо -
ва на на дру га чи ји на чин.

– Па ке ти ће смо уру чи ва ли
ис пред згра де Ме сне за јед ни -
це, а ма ли ша ни свих ге не ра -

ци ја има ли су јед но и по ча сов -
ни тер мин да пре у зму оно што
смо при пре ми ли, уз по што ва -
ње свих про пи са них ме ра.

Даривао их је Де да Мраз, али
за раз ли ку од прет ход них годи -
на ни је би ло ор га ни зо ва ног фо -
то гра фи са ња, ни но вогодишње

пред ста ве, ка ко би би ли
избегну ти кон так ти – на во ди
Јова нов ски.

Тих да на је и ка ча ре вач ка
Ме сна за јед ни ца обез бе ди ла
три де сет је дан па ке тић за де цу
ло ши јег со ци јал ног ста ту са, а
раз не укра се и фи гу ре за њих
су на пра ви ле чла ни це Удру же -
ња же на „Ет но-ку так”.

Не што пре то га је и Удру же -
ње ба нат ских Бу га ра „Ива но -
во –Ба нат” по де ли ло па ке ти ће
сво јим нај мла ђим чла но ви ма,
као и уче ни ци ма основ них шко -
ла из по ме ну тог ме ста, Омо -
љи це и две град ске („Ми ка Ан -
тић” и ОШ „Све ти Са ва”) ко ји
уче бу гар ски је зик. По кло ни су
обез бе ђе ни уз фи нан сиј ску
помоћ Ам ба са де Ре пу бли ке
Бугар ске у Ср би ји.

О то ме ка ко су у го ди ни ко ро -
на ви ру са, јед ној од нај те жих у
по след њих не ко ли ко де це ни ја,
функ ци о ни са ла пан че вач ка на -
се ље на ме ста и ко ли ко је у та -
квим усло ви ма би ло мо гу ће
ура ди ти, го во ри ће чел ни љу ди
са ве та ме сних за јед ни ца.

По ред то га, они ће пред ста -
ви ти и пла но ве за на ред ну го -
ди ну или ма кар оно што би во -
ле ли да њи хо ви су гра ђа ни до -
би ју у ско ри јој бу дућ но сти.

Се ри јал ће отво ри ти ју жна
се ла, а на ред ни број је ре зер -
ви сан за она се вер на.

За јед нич ко за ве ћи ну ју жних
пан че вач ких на се ље них ме ста
(не ра чу на ју ћи Омо љи цу) у
од ла зе ћој го ди ни је су ре дов -
ни из бо ри за са ве те ме сних
за јед ни ца. И ре зул та ти су сву -
где би ли иден тич ни – увер -
љи во је три јум фо ва ла Срп ска
на пред на стран ка, а што је до -
сад не за бе ле же но – ни је про -
шао ни је дан кан ди дат с не ке
дру ге ли сте.

По ред то га, по че ла је ре а ли -
за ци ја јав но-при ват ног парт -
нер ства у ко је је ушао Град
Пан че во, на осно ву че га су
асфал ти ра не број не ули це.

На рав но, сви су у вре ме пр -
вог уда ра ко ро на ви ру са осно -
ва ли кри зне шта бо ве ка ко би
по ма га ли пре вас ход но ста ри -
јим осо ба ма ко ји ма је би ло оне -
мо гу ће но кре та ње.

Но вих пет ули ца са чвр стом
под ло гом у Бре стов цу 

У Бре стов цу је, на кон ово го ди -
шњих из бо ра, за ме сто пред -
сед ни ка ме сног са ве та по но во
иза бран Дра ган Ми ри чић, ко -
ји, без об зи ра на си ту а ци ју у
ве зи с пан де ми јом, про те клих
два на ест ме се ци оце њу је као
ве о ма успе шне.

– За хва љу ју ћи јав но-при ват -
ном парт нер ству, ове го ди не
смо ус пе ли да ас фал ти ра мо пет
ули ца: Жи ки це Јо ва но ви ћа, По -
ња вич ку, Kутину, Ву ка
Kараџића и Иве Ло ле Ри ба ра.
На ин си сти ра ње Ме сне за јед -
ни це, Град је од лу чио да фи -
нан си ра из град њу вр ти ћа при
шко ли. По ред то га, уре ђе но је
око че ти ри и по ки ло ме тра
атар ских пу те ва; два на по те зу
Пр во по ље и отре си ште у Дру -
гом по љу. Око ча на је ре кон -
струк ци ја фа са да згра да Ме -
сне за јед ни це, Фуд бал ског клу -
ба и До ма кул ту ре, у ко јем је
сре ђен и ход ник, а исто ва жи и
за Дом пен зи о не ра, као и за
уну тра шњост тог објек та. По -
ста ви ли смо и огра де на ка то -
лич ком гро бљу и на ве ли ком
фуд бал ском  игра ли шту, као и
тро то ар у цен тру по ред пар ка
од Ули це мар ша ла Ти та до 4.
ок то бра – на бра ја Миричић.

Он на во ди да по сто је ве ли -
ки пла но ви и за на ред ну го ди -
ну, али да не за ви си све од во -
ље Ме сне за јед ни це.

– Же ља нам је да ура ди мо
окрет ни цу и про ши ри мо
раскрсни цу код ули ца Са ве
Kовачевића, Жи ки це Јо ва но -
ви ћа и ЈНА, ка ко би се ау то бу -
си пар ки ра ли не сме та но и без
оме та ња са о бра ћа ја, што је са -
да слу чај. Пла ни ра мо на ста вак
ас фал ти ра ња, за тим и из ра ду
пар кин га код шко ле, као и спа -
ја ње пар це ла у школ ском дво -
ри шту ка ко би смо са ни ра ли та -

мо шње игра ли ште. На ме ра ва -
мо и да уре ди мо про сто ри ју
ко ју смо на ме ни ли удру же њи -
ма. Ин си сти ра ће мо и да ко -
нач но бу де ре шен про блем га -
сне мре же, иа ко не за ви си ни
од нас ни од Гра да – ис ти че
пр ви чо век Бре стов ца.

Ива но вач ки вр тић

И у Ива но ву је на ми ну лим из -
бо ри ма СНС осво јио свих де -
вет ме ста, а Јо шка Ду дуј је по -
но во пред сед ник. Он ка же да
је и та мо у пр вом та ла су ко ро -
не кри зни штаб снаб де вао ста -
ри је су гра ђа не, али су во лон -
те ри по ле ко ве мо ра ли у Омо -
љи цу, бу ду ћи да у овом се лу
не ма апо те ке.

– У ме ђу вре ме ну смо од бе -
ха то на ура ди ли тро то а ре и
при ступ не пу те ве пре ма До -
му кул ту ре и вр ти ћу, где је
на пра вље но и по шест пар -
кинг-ме ста. Чи сти ли смо ка -
на ле у Ули ци До же Ђер ђа, као
и у де ло ви ма Бо ри са Ки дри ча
и 29. но вем бра. По ста вље не
су по кри ве не три би не на ста -
ди о ну и ре но ви ра не клуп ске
про сто ри је. По ред то га,
урађени су огра да од Ме сне

за јед ни це до шко ле и мост за
при лаз школ ској ко тлар ни ци.
Има мо и но ве тро то а ре на
раскр сни ца ма у Ули ци Иве
Ло ле Ри ба ра са ули ца ма 29.
но вем бра и Вој во ђан ском. Ве -
ро ват но је нај ва жни је то што
је отво рен вр тић ка па ци те та
за два де сет че тво ро де це – на -
во ди Ду дуј.

Он је до дао и да ће на ред не
го ди не би ти пре сву че не там -
ном под ло гом све пре о ста ле
не ас фал ти ра не ули це.

– У пи та њу су Про ле тер ска,
де ло ви Ма ти је Гуп ца – од 29.

но вем бра до До же Ђер ђа и од
До же Ђер ђа до На сип ске, за -
тим Вој во ђан ска – од 7. ју ла
до Пе те фи Шан до ра, као и део
Ули це Иве Ло ле Ри ба ра и део
На сип ске ко ји је по ве зу је са
Ули цом Ма ти је Гуп ца. У пла -
ну је и ре ха би ли та ци ја тро то -
а ра у Ули ци 29. но вем бра, по -
ред шко ле и цр кве, а има мо
обе ћа ње од Гра да да ће би ти
ин ве сти ра но око де сет ми ли -
о на ди на ра у ка пе лу, за ко ју
има мо про је кат. Пре го ва ра мо
и са Се кре та ри ја том за по љо -
при вре ду ка ко би смо на су ли
ри злу на ата р ски пут кроз
Врањак, у ду жи ни од 3,3 ки -
ло ме тра, а кре ну ће мо и у ре -
но ви ра ње уну тра шњо сти Ме -
сне за јед ни це – на ја вљу је
„село на чел ник”.

Омо љич ко ас фал ти ра ње

Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка
Омо љи це Ду ша на Лу ки ћа, ове
го ди не је ас фал ти ран до сад нај -
ве ћи број ули ца, укуп не ду жи -
не око ки ло ме тар и по (За дру -
жна, Бал кан ска, Авал ска, Д.
Мак си мо вић, Про ле тер ска, Јо -
си фа Пан чи ћа, Жи ки це Јо ва -
но ви ћа и Јо ва на Ду чи ћа).

– Ура ди ли смо и нов пар -
кинг код гро бља за два де се так
ме ста, као и бе тон ске ста зе код
цр кве; адап ти ра ли смо и та мо -
шње спорт ске те ре не и деч ја
игра ли шта, а по ста ви ли смо
још три у раз ли чи тим де ло ви -
ма се ла. На пра ви ли смо и нов
пар кинг на спорт ском те ре ну
од ри зле. На До му кул ту ре је
адап ти ран кров и за ме њен цреп,
при том је ура ђе на но ва фа са да
и за ме ње но де се так про зо ра.
Пре не ки дан смо у Ули ци Пе -
тра Ко чи ћа бан ки не по пу ња -
ва ли ри злом, а у то ку је и ре -
ви та ли за ци ја де по ни је. Из град -
ња ка на ли за ци је, на жа лост, ни -
је на ста вље на, али има ин ди -
ци ја да ће би ти по за вр шет ку
та ко зва ног по та ми шког ко лек -
то ра. На кра ју го ди не смо ма -
ли ша ни ма по де ли ли 550 па ке -
ти ћа. Што се ти че епи де ми о -
ло шке си ту а ци је, ни смо има -
ли ве ли ких про бле ма; у пр вом
уда ру смо пен зи о не ри ма но си -
ли на мир ни це, а и са да нам се
мо гу обра ти ти за би ло ка кву
по моћ на те ле фо не 617-001 и
617-008 – на гла ша ва Лу кић.

Ка да је реч о сле де ћој го ди -
ни, он оче ку је на ста вак га си фи -
ка ци је и ас фал ти ра ња, а ако се
зна да има осам на ест ули ца на
ли сти че ка ња, сви де ло ви ме ста
би ће рав но прав но за сту пље ни.

Ста р че вач ки му зеј

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са -
ве та МЗ Стар че во Пе тра Ан -
дре јић, ко ји је од ове го ди не
пр ви пут на тој функ ци ји, иа ко
је већ два де сет пет го ди на ме -
ђу во де ћим љу ди ма у ме сној
вла сти, у го ди ни пу ној иза зо ва
ре а го ва ло се на од го ва ра ју ћи
на чин.

– Ка да је кре ну ла пан де ми -
ја, ис пу ња ва ли смо све оба ве -
зе ко је је пред нас по ста вио
Kризни штаб. Ни смо ис пу шта -
ли из фо ку са ни раз вој на шег
ме ста, па је та ко Стар че во до -
би ло ки ло ме тре но ве ас фалт -
не под ло ге у пет ули ца, а по -
че ли су и фи нал ни ра до ви на
га си фи ка ци ји на шег ме ста.
Сре ди ном го ди не смо до би ли
и му зеј, упот пу нив ши на тај
на чин спек тар по ну де, на ме -
ње не не са мо ме шта ни ма већ
и гра ђа ни ма из ши ре око ли не.
Са деј ство свих чи ни ла ца ко -
му нал ног и дру штве ног жи во -
та учи ни ло је на шу ло кал ну
за јед ни цу склад ном, по оби -
ча ју, го ди на је за вр ше на по де -
лом три сто ти не но во го ди шњих
па ке ти ћа, а Трг нео ли та био је
не сва ки да шње укра шен. Пла -
но ви за на ред ну го ди ну по сто -
је и су гра ђа ни мо гу оче ки ва ти
мно ге ак тив но сти у раз во ју на -
ше ло кал не за јед ни це, баш ка -
ко су и на ви кли – на во ди
Андре јић.
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МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У ПРО ШЛОЈ (И У НА РЕД НОЈ) ГО ДИ НИ

БОР БА ЗА РАЗ ВОЈ У 
УСЛО ВИ МА ПАН ДЕ МИ ЈЕ Ба нат ски Бре сто вац: Ме сна

за јед ни ца је за по че ла про -
це ду ру спа ја ња пар це ла у
школ ском дво ри шту на ко -
ји ма ће би ти игра ли ште, а у
то ку је из ра да про јект но-
-технич ке до ку мен та ци је за
из град њу окрет ни це на
раскр шћу код ули ца Са ве
Kовачевића, Жи ки це Јо ва -
но ви ћа и ЈНА.

Ба нат ско Но во Се ло: Град
Пан че во ста вио је на ра ни
јав ни увид ела бо рат за план
де таљ не ре гу ла ци је из град -
ње ве тро е лек тра на на те -
ритори ји се ла. Све тим ли -
тур ги ја ма у ру мун ској пра -
во слав ној Цр кви Све те
Тројице обе ле жен је Бо жић
по гре го ри јан ском ка лен да -
ру.

До ло во: Град Пан че во ста вио
је на ра ни јав ни увид ела бо -
рат за план де таљ не ре гу ла -

ци је из град ње ве тро е лек тра -
не на те ри то ри ји се ла. Пи јач -
ни дан би ће одр жан и у че -
твр так, 31. де цем бра, од 6 до
11 са ти.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
28. и 29. де цем бра по де ли ла
бли зу две ста па ке ти ћа ма ли -
ша ни ма пред школ ског уз ра -
ста, а на ру чи ла је но ве спра -
ве и мо би ли јар за деч је игра -
ли ште и парк, као и но ву
опре му за ви део-над зор. Ком -
па ни ја НИС ре но ви ра део
шко ле по про јек ту „За јед ни -
ци заједно”.

Ива но во: Све тим ми са ма у
Цр кви Све тог Ван де ли на обе -
ле жен је Бо жић по гре го ри -
јан ском ка лен да ру. Удру же -
ње ба нат ских Бу га ра „Ива но -
во –Ба нат” по де ли ло је па ке -
ти ће сво јим нај мла ђим чла -
но ви ма, као и уче ни ци ма

основ не шко ле ко ји уче бу -
гар ски је зик.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца и
ЈKП „Вод-ком” укра си ли су
пла то у цен тру се ла. Не ду го
за тим по је дин ци су уни шти -
ли део де ко ра, па се на њих
апе лу је да је крај ње вре ме да
то пре ста ну да ра де.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
у уто рак, 29. де цем бра, по де -
ли ла три де сет је дан но во го -
ди шњи па ке тић со ци јал но
угро же ној де ци. За исте ма -
ли ша не су вред не чла ни це

Удру же ња же на „Ет но-ку так”
на пра ви ле раз не укра се, фи -
гу ре и дру ге руч но ра ђе не
пред ме те у кре а тив ној ра ди -
о ни ци одр жа ној дан ра ни је.

Омо љи ца: Ових да на су у
Ули ци Пе тра Ко чи ћа бан кине
по пу ња ва не ри злом, а на ста -
вље на је и ре ви та ли за ци ја
депо ни је. Не по зна ти по чи -
ни о ци су по но во по ло ми ли
мла ди це си бир ског бре ста на
По ња ви ци.

Стар че во: Све тим ми са ма у
Ри мо ка то лич кој цр кви Све -
тог Ма у ри ци ја обе ле жен је
Бо жић по гре го ри јан ском ка -
лен да ру. Са вез из ви ђа ча Вој -
во ди не је свим пу но прав ним
чла но ви ма, ме ђу ко ји ма је и
ОИ „На дел”, до ни рао из нос
од 10.000 ди на ра за ре жиј -
ске тро шко ве у про те клој
години.

Месне актуелности

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПО ДЕ ЉЕ НИ ПА КЕ ТИ ЋИ И У ГЛО ГО ЊУ И ИВА НО ВУ

Де да Мраз раз га лио де цу у још три се ла

Асфалт добиле бројне улице

Стој че Ја ћи мо вић
(1951–2020)

Од по сле ди ца ко ро на ви ру са, у
сво јој се дам де се тој го ди ни,
пре ми нуо је члан Са ве та Ме -
сне за јед ни це Гло гоњ – Стој че
Јаћимо вић.

Он је био би ран у мно го са -
зи ва по ме ну тог ор га на вла сти,
а  уза стоп но у три по след ња,
ка да је до би јао из у зет но 
ве ли ки број гла со ва сво јих
сугра ђа на.

Био је је дан од нај вред ни јих
и нај ан га жо ва ни јих пред став ни ка гра ђа на, као и ве ли ки
бо рац за про спе ри тет се ла, па је због то га ужи вао огром -
но по ве ре ње и по што ва ње ме ђу ме шта ни ма.

Стој че је ва жио за ве о ма пред у сре тљи вог чо ве ка, увек
спрем ног да по мог не сви ма, а ка ко је по стру ци био елек -
три чар и ду го био за по слен као рад ник јав ног ко му нал -
ног пред у зе ћа на одр жа ва њу во до во да, ни кад му ни је би -
ло те шко да сва ко днев но при ска че у по моћ ме шта ни ма
при от кла ња њу ра зних ма њих или ве ћих ква ро ва у њи хо -
вим до ма ћин стви ма.

Био је уз о ран и по све ћен муж, отац и још бо љи де да.
Од ла ском Стој че та Ја ћи мо ви ћа мно го је из гу био Са вет

Ме сне за јед ни це, али и сам Гло гоњ.
Ме сна за јед ни ца Гло гоњ

IN ME MO RI AM

Глогоњ
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ПРА ВЕ НО ВО ГО ДИ ШЊЕ УКРА СЕ И ЂА КО НИ ЈЕ

ОНИ СТВА РА ЈУ ЧА РО ЛИ ЈУ
Не би пра зни ци би ли пра зни ци ка да
око нас не би би ло укра ше них јел ки,
ра зних де ко ра ци ја и са вр ше них ђа -
ко ни ја. Све то по сто ји да ма ги ја бу де
ком плет на...

Сре ћа и осме си

Бо ја на Ка ле нић Га ври лов (36) по стру -
ци је ди пло ми ра ни ин же њер шу мар -
ства. Би ла је во лон тер у По кре ту го -
ра на – ко ор ди на тор и са рад ник у мно -
гим про јек ти ма ве за ним за по шу мља -
ва ње, ре ци кли ра ње и еду ка ци ју де це.
Осни вач је не вла ди не ор га ни за ци је
за за шти ту жи вот не сре ди не „На ту -
ра еко тим”. Де ко ра ци ја ма се ба ви
од ма лих но гу. Од у век је ро ђа ци -
ма за пра зни ке, ро ђен да не и дру -
га сла вља пра ви ла ике ба не од

па пи ра, су вог цве ћа, или па ко ва ла по -
кло не на нео бич не и за ни мљи ве на -
чи не. По што ни је мо гла да на ђе по -
сао у стру ци, ре ши ла је да од свог хо -
би ја и за до вољ ства на пра ви се би по -
сао, па од 2016. го ди не има сво ју ра -
ди о ни цу за де ко ра ци је.

– За Но ву го ди ну пра вим ике ба не
за сто ло ве, де ко ра ци је у сак си ја ма,
гран чи це за вра та и сто ло ве, но во го -
ди шње ку ти ји це, за тим ко ри стим де -
ку паж тех ни ку на др ве ним и ста кле -
ним пред ме ти ма..., а нај ви ше во лим
да пра вим укра се за јел ку од фил ца –
при ча нам Бо ја на.

Углав ном се му ште ри ја ма сви ђа ју
ње не кре а ци је, али има и оних ко ји
тра же да им де ко ра ци ју или украс на -
пра ви по ски ци или иде ји ко ју до несу.

– Нај ви ше тра же ике ба ну или аран -
жман за сто ло ве и укра се за јел ку.
Но во го ди шње де ко ра ци је се на ру чу ју
већ по чет ком де цем бра, али ове го -
ди не су већ у но вем бру по че ли да се
рас пи ту ју. Сви оста је мо у сво јим до -
мо ви ма и ве ро ват но нам је по треб но
не ко но во за до вољ ство – ка же.

По ред но во го ди шњих, она се ба ви и
де ко ра ци ја ма за ро ђен да не и вен ча ња,
за тим оним с ба ло ни ма, те из ра дом
тор ти од кар то на и пи ња та, па пир них
игра ча ка ко је се пу не бом бо на ма. Ка -
же да је скло пи ла  уго вор с јед ном ху -
ма ни тар ном ор га ни за ци јом и да од
про да је сва ке пи ња те и тор те одва ја
сто ди на ра за ле че ње бо ле сне де це.

– Ужи вам у из ра ди сва ког укра са.
То ме сми ру је. Али нај ви ше ме ра ду -
ју осмех и сре ћа мо јих кли је на та ка -
да им ис пу ним же љу. Овај по сао је
пун љу ба ви, сре ће и осме ха, јер ра -
дим де ко ра ци је за ве се ле и срећ не
тре нут ке ко ји су за сва ког од нас по -
себ ни – за кљу чу је она.

Мо ти ви за ди вље ње

Та ма ра Јак шић (45) це лог жи во та се
ба ви умет но шћу, а са да је на тре ћој
го ди ни Фа кул те та ли ков них умет но -
сти. По след њих не ко ли ко го ди на у
вре ме но во го ди шњих
пра зни ка осли ка ва ста -
кле не по вр ши не. Нај че -
шће сли ка зи му, но во го -
ди шње и деч је мо ти ве.

– У по след ње вре ме по -
ста ло је ве о ма тра же но
да се за Но ву го ди ну
осли ка ва ју ло ка ли, фир -
ме, ула зи згра да и при -
ват не ку ће. За сли ка ње
ко ри стим пе ри ве бо је, ко -
је су за јед но крат ну упо -
тре бу, та ко да ове „сли -
ке” ни је те шко укло ни ти
ка да пра зни ци про ђу –
при ча она.

Та ма ра се умет но шћу ба ви од ма -
ле на, а свој по сао во ли јер мо же да се
из ра зи кроз раз ли чи те ме ди је.

Ма шта мо же сва шта

Ва ле ри ја Ми клош (56) од у век је во -
ле ла да пра ви сит не ко ла че, али пре
пет го ди на се за ин те ре со ва ла за хе -
кла ње игра ча ка ву ни цом. Чла ни ца је
Удру же ња же на „Пан че вач ке кре а -
тив не ду ше”.

– Мо ја пр ва лут ки ца био је Сне шко
Бе лић. Пра тим трен до ве и ин спи ра -

ци ју про на ла зим на ин тер не ту.
По сле Сне шка сам по че ла

да хе клам ме де, ви ле ња ке
и ир ва се, да бих за тим,
на мо ју ве ли ку ра дост,
ура ди ла Де да Мра за и
Го спо ђу Мра зи цу ви си -
не 50 цм – при ча она.

Дра го јој је што че сто
од љу ди до би ја ле пе ко -

мен та ре за сво је лут ке, а
по др шку и са ве те има и од

сво је де це, су пру га и дру га ри ца.
– За лут ки це уве ли ко до би јам

по руџ би не. У фе бру а ру ће јед на
ма ма до би ти при но ву, па је ње на
се стра ре ши ла да јој по кло ни пр -
ву лут ку с ха љи ни цом, ко ју ћу ја
ура ди ти. На жа лост, због ко ви да
ни смо у мо гућ но сти да из ла же мо
сво је ра до ве, али ипак сам ус пе -
ла да за крат ко вре ме об ра ду јем
на ше су гра ђа не, ко ји су за ове
пра зни ке ку пи ли че тр на ест мо -
јих ра до ва – об ја шња ва.

Лут ки це ку пу ју, ма ме, ба ке, де -
ке и тет ке. Оне су од ву ни це, пу -
ње не еко ло шким ко фли ном.

– За из ра ду ма ње лут ке до вољ -
на су два да на, а за ве ће ми тре ба

пет до се дам. Де ша ва се да не -
ка да оста нем буд на и до че ти ри
ују тро. Уз бу ђе ње ра сте ка да за -
вр ша вам лут ку, ка да по ста вим
оки це, но сић, та да сам срећ на
и ис пу ње на. Ка да је го то ва, су -
пруг и ја их сва ки час за гле да -
мо, узи ма мо у ру ке... – при ча
Ва ле ри ја.

Ове го ди не је сво ју дру га ри -
цу Та њу за Бад ње ве че из не на -
ди ла јед ном лут ком.

– За и ста сам би ла срећ на ка -
да је отво ри ла по клон и угле да -
ла играч ку – со ву. Ве о ма се обра -
до ва ла. Ми смо у ду ши сви још
де ца и уз играч ку се осе ћа мо
спо кој но – за кљу чу је она.

Ма ји ни ме де ња ци

Сми ља на Ив ко вић То паи (43)
по обра зо ва њу је ди пло ми ра ни
еко но ми ста. Од у век се ба ви ла
сли ка њем, а ме де ња ке пра ви две
го ди не.

– Слу чај но сам на и шла на ре цепт
за ме де ња ке на ин тер не ту и та ко је
све по че ло. Пр во сам учи ла са ма, а
он да сам сво је зна ње до дат но утвр ди -
ла на два кур са, јер сам же ле ла да ми
не ко об ја сни пре ци зно ка ко се и за -
што не што ра ди, ка ко бих мо гла да
то зна ње ка сни је пре не сем на дру ге –
при ча Сми ља на.

Див не но во го ди шње и раз не дру ге
ша ре оцр та ва ју се кра љев ском гла зу -
ром (ше ћер у пра ху). Сми ља на из ли -
ва фи гу ре, па су де ко ра ци је на ње -
ним ме де ња ци ма тро ди мен зи о нал не.
Мо же те их ви де ти на „Ин ста грам”
про фи лу „Cookiesbyмaja”.

– Нај че шће ја су ге ри шем из глед
укра са они ма ко ји на ру чу ју овај слат -
киш. Не пра вим се ри је иден тич них
ме де ња ка, већ је сва ки уни кат. И сва -
ки је леп на свој на чин – об ја шња ва.

Да би по руџ би на од де сет ме де ња -
ка би ла за вр ше на,   по тре бан је је дан
цео дан, а тра жња за њи ма по чи ње
већ  кра јем ок то бра. Mедењаци се

раде и за ро ђен да не, свад бе и раз не
све ча но сти.

– Ужи вам у овом по слу и, ка да га
ра дим, ја се за пра во од ма рам –
закључу је она.

Ра до ви с љу ба вљу

Дру штво за по моћ мен тал но не до вољ -
но раз ви је ним осо ба ма гра да Пан че ва
осно ва ли су ро ди те љи 1975. го ди не,
јер су кроз рад не на ви ке и оба ве зе же -
ле ли да пру же ква ли тет ни ји жи вот
сво јој де ци и да ели ми ни шу со ци јал -
ну ис кљу че ност. Чла но ви овог дру штва
су мла ди и од ра сла ли ца са ин те лек -
ту ал ним те шко ћа ма, уз ра ста од де вет -
на ест до че тр де сет се дам го ди на. Они
су ду ги низ го ди на ак тив но укљу че ни
у све про грам ске ак тив но сти.

– Због спе ци фич не си ту а ци је иза -
зва не пан де ми јом, ове го ди не смо ра -
ди ли ма ло дру га чи је, али ни смо за -
бо ра ви ли јед ни на дру ге. Има ли смо
он лајн ра ди о ни це и сви су ре дов но

сла ли сво је ра до ве, та ко да ни смо из -
о ста ви ли ни пра вље ње но во го ди шњих
де ко ра ци ја – ка же Са ња Бе ли, пред -
сед ни ца Дру штва.

Чла но ви су пра ви ли
раз не вен чи ће, ике ба не,
сли ке с но во го ди шњим
мо ти ви ма, че стит ке,
ши ли су кр пе, раз не
ку ти ји це од но ви на...
У свом ра ду ко ри сте
при род не, ре ци кла жне
и ре про ма те ри ја ле. Са -
ку пља ју ши шар ке, ка мен -
чи ће, гран чи це, све што је при -
род но и што до дат но не ште ти
њи хо вом здра вљу и олак ша ва
им рад.

– Сви ра до ви на ста ју у ат мос -
фе ри раз го во ра, уз ме ђу соб ну
по моћ, смех, по др шку. Овај тип
ра да раз ви ја мо као јед ну од са -
мо о др жи вих ак тив но сти рад ног
ан га жо ва ња, под сти че мо кре а -
тив но ства ра ла штво и афи р ма -
ци ју за да љи рад. Сви чла но ви у
за ви сно сти од сво јих мо то рич -
ких мо гућ но сти укљу че ни су у
из ра ду про из во да. Углав ном се по де -
ле у ти мо ве, та ко да јед ни ра де при -
пре му (цеп ка ју, сец ка ју, фар ба ју), док
оста ли за вр ша ва ју сам про из вод и де -
ко ри шу га. Мо рам да на по ме нем да
су сви руч ни ра до ви са ми по се би
уни кат ни и да има ју упо треб ну вред -
ност – об ја шња ва Сања.

У дру штву има не ко ли ко чла но ва
ко ји за и ста ја ко ле по ве зу, при ча
пред сед ни ца.

– Чла но ви Ми лош, Ми ли ца, Јо ван
и Ми ли ца М. већ три го ди не уче ству ју
на кон кур су за из ра ду руч но ве зе ног

ја сту че та у ка те го ри ји ОСИ по пу ла -
ци је, чи ји је ор га ни за тор удру же ње
„Ве ште ру ке”. Ми ки, Оља, Ми ли ца,
Ми лош, Ма ри ја, Зо ра на, Мар ко, Мар -
ко М. и Ми ља и те ка ко во ле кре а тив -
не ра до ве, јер мо гу да из ра жа ва ју сво -
је иде је и да кре а тив но на пре ду ју. Сви
за јед но во ле ра ди о ни цу жи вот них ве -
шти на, али и сли кар ско-драм ску, пси -
хо ло шку и кро јач ку ра ди о ни цу, та ко
да не бих мо гла да из дво јим не ку по -
себ но, јер сва ка од њих на свој на чин
њи ма пру жа на пре до ва ње, до дат ну мо -
ти ва ци ју, рад но ан га жо ва ње и, што је
нај бит ни је, тим ски рад – при ча Сања.

Она до да је да чла но ви ужи ва ју у
све му што ра де.

– Њи ма је нај бит ни је да удру же ње
ра ди сва ког да на јер, ка ко они ка жу, то
је њи хо ва дру га ку ћа. За јед но про сла -
вља мо ро ђен да не, сла ви мо сла ву удру -
же ња, дру жи мо се, учи мо, по ма же мо
јед ни дру ги ма... При кљу чу је мо се свим
ак тив но сти ма ван удру же ња. Во ле ма -
ни фе ста ци је, јер та да про мо ви шу сво -
је ра до ве, раз го ва ра ју са оста лим гра -
ђа ни ма, укљу чу ју се и у ху ма ни тар не
ак ци је. Већ пар го ди на при ку пља ју че -
по ве за ак ци ју „Че пом до осме ха”, а
во ле и да глу ме, има ли смо не ко ли ко
пред ста ва, ко је су за и ста оста ви ле ја ку
емо тив ну по ру ку пу бли ци. Бе ле жи ли
смо до бре кри ти ке и по др шку за да љи
рад. Во ле и из ле те, шет ње, јед но став но
во ле да бу ду ак тив ни и ко ри сни дру -
штве ној за јед ни ци – об ја шња ва.

Са ња ка же да чла но ви ма мно го зна -
чи кре а ти ван рад, јер ту раз ви ја ју иде -
је, уче но ве тех ни ке и ра де тим ски.

– Сво је руч не ра до ве ве о ма де таљ -
но уме ју да пред ста ве: шта су и ка ко
на пра ви ли, ко је с њи ма ра дио, ко је
су ма те ри ја ле ко ри сти ли... Циљ је
истра жи ва ње вла сти тих ка рак те ри -
сти ка, ре ак ци ја, ин те ре са и же ља ка
бо љем упо зна ва њу се бе; ви ше раз ви -
ја мо оне де ло ве ко ји их осна жу ју и
по кре ћу. Усме ра ва њем ене р ги је у кре -
а ти ван рад лак ше се опу шта ју, те
разви ја мо чвр шће са мо по у зда ње. Рад
у гру пи пру жа при ли ку за ко му ни ка -
ци ју с дру ги ма, раз ме ну иде ја и
инспира ци ју – при ча она.

У ре дов не про грам ске ак тив но сти
– ра ди о ни це укљу че ни су и во лон -
те ри, ко ји ра де с њи ма, мо ти ви шу
их, уче но вим тех ни ка ма, ра де на

са мо по у зда њу и очу ва њу основ них жи -
вот них на ви ка. Руч не ра до ве про мо -
ви шу на ра зним ба за ри ма, ма ни фе -
ста ци ја ма, на ко је се ра до ода зи ва ју,
путем „Феј сбук” про фи ла „МНРО Пан -
че во, ра до ви с љу ба вљу”, а мо гу се
виде ти и ку пи ти у про сто ри ја ма удру -
же ња у Ули ци Ни ко ле Те сле 5.

– Они су ин спи ра ци ја мно ги ма, а
љу бав и енер ги ју ко ју нам да ру ју је
чи ста и не се бич на. Уче нас то ле ран -
ци ји и по што ва њу раз ли чи то сти –
за кљу чу је Са ња.

Мир ја на Ма рић

Бо ја на Ка ле нић Га ври лов

Ва ле ри ја Ми клош

Та ма ра Јак шић

Сми ља на Ив ко вић То паи

Па па је мр тав, а кон кла ва за из бор
ње го вог на след ни ка са мо што ни је
по че ла. Кар ди на ли по чи њу да при -
сти жу у Ва ти кан, сви осим јед ног,
ко ји је из Ри ма оти шао на Мал ту у
по тра зи за до ку мен том ко ји по ти -
че још из IV ве ка…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
да ли по сто ји без вре ме на љу бав.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Мо ја љу бав пре ма бу ре ку с ме -
сом из пе ка ре на до мак цен тра гра -
да је баш та ква.” 064/2444...

„Знам да по сто ји без вре ме ни не -
до ста так љу ба ви! То је оно што мо -
ја та шта осе ћа пре ма ме ни.”
064/7066...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко стра на има
ва ше ср це:

„Че ти ри. За сва ко од че тво ро мо -
је де це по јед на.” 063/8483...

„Не ма ви ше ни јед ну. Има са мо
хи ља ду пар чи ћа на ко је га је она
сло ми ла...” 066/5163... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 13. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко за ми шља те свој пут до
зве зда?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

Га га рин пи ше о де тињ ству про ве -
де ном под на ци стич ком оку па ци -
јом, о шко ло ва њу за лив ца, а ка -
сни је и вој ног пи ло та, о љу ба ви
пре ма до мо ви ни и по све ће но сти
та да шњој Ко му ни стич кој пар ти ји
и, ко нач но, о при пре ма ма и пр вом
ле ту чо ве ка у све мир.

„Пут до зве зда”
Ју ри ја Га га ри на

„Ви тез Мал те”
Стива Берија

Два чи та о ца ко ји до 13. ја ну а ра, у
12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је ваш ви тез?”, на гра ди -
ће мо по јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Чланови Друштва за помоћ МНРО
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Сен ка Па вло вић, 

са мо стал на умет ни ца

Упр кос то ме што је 2020. го -
ди на би ла из у зет но не по вољ -
на за све за по сле не у кул ту -
ри, сви они ко ји ди шу за кул -
ту ру про на шли су на чин да
до ђу до до бре књи ге, по се те
из ло жбе и од слу ша ју кон цер -
те пу тем ин тер не та, и што је
нај ва жни је – да ства ра ју. При -
ла го ди ли су се но вој вир ту -
ел ној кул тур ној ствар но сти да
би мо гли да пре жи ве. Јер, кул -
ту ра је оно што пре о ста је кад
се све оста ло за бо ра ви.

На за ви сно од би ло ка кве
ван ред не си ту а ци је, ме ни по -
ред уз гла вља кре ве та и ис под
сто чи ћа за ка фу у днев ној со -
би увек сто ји не ко ли ко књи га.
Ја при па дам оној ге не ра ци ји
ко ја сво је ма те ри јал но бо гат -
ство ме ри ку ти ја ма у ко је су
би ле спа ко ва не књи ге при ли -
ком се лид бе у Пан че во (за ми -
сли те про сто ри ју са 42 ку ти је
књи га). Књи ге ко је су на ме не
оста ви ле ути сак у овој го ди ни
jeсу: ро ман о суд би ни јед ног
ан ти ква ра у Ка и ру „За ма лек”
Де ја на Тиагa Стан ко ви ћа
(„Вул кан”, 2020) и „То тал Бал -
кан” („Kлио”, 2020) че шке књи -
жев ни це Блан ке Че хо ве, ко ја
је у днев нич кој фор ми опи са -
ла жи вот јед не ме ђу на род не
слу жбе ни це на Ко со ву у освит
јед но стра ног про гла ше ња не -
за ви сно сти. Про на шла сам се
у ње ним сли ко ви тим опи си -
ма дис функ ци о нал но сти ме -
ђу на род них ор га ни за ци ја бу -
ду ћи да и са ма пи шем књи гу
на ту те му (рад ни на зив: „До -
ста сам ћу та ла”).

Док од бро ја ва мо сит но до
кра ја ове би ло-не -по но ви ло-
се  го ди не, рас пи ту јем се код
при ја те ља ко ји жи ве у Бе чу да

ли ће би ти одр жан но во го ди -
шњи кон церт. За ме не је Но ва
го ди на – ру ска са ла та и кон -
церт Беч ке фил хар мо ни је. Тра -
ди ци о нал но но ве го ди не до -
че ку јем код ку ће, та ко да би
ми је ди но из о ста нак кон цер та
Беч ке фил хар мо ни је по ква рио
до чек. Бу ду ћи да смо у 2020.
сви оста ли ус кра ће ни за пу то -
ва ња, нај че шће сам слу ша ла
грч ке и ита ли јан ске ра дио-ста -
ни це пу тем „Ра дио Гар де на”.

А ако је не што би ло до бро
ове го ди не, то је што сам ко -
нач но има ла вре ме на да по -
гле дам све фил мо ве на ХБО-у
и дру гим филм ским ка на ли -
ма (оп ци ја пре мо та ва ња је за
ме не но ви даљн ски упра вљач).
Увек се ра до вра ћам ста рим
до брим оства ре њи ма, као што
су „Das Leben der Anderen”
(не мач ки филм „Жи во ти дру -
гих” из 2006. го ди не ко ји го -
во ри о над гле да њу и при слу -
шки ва њу кул тур не сце не Ис -
точ ног Бер ли на од стра не тај -
не по ли ци је ДДР-а) и
„Πολίτικη Κουζίνα” (грч ки
филм „Ца ри град ска ку хи ња”
из 2003. го ди не ко ји про па -
ги ра ужи ва ње у ма лим жи -
вот ним ра до сти ма с по за ди -
ном по ли тич ког су ко ба).

Свим чи та о ци ма „Пан чев -
ца” же лим срећ ну но ву 2021.
го ди ну и у њој оства ре ње свих
же ља ко је су ове го ди не би ле
на че ка њу.

Кул ту ра је оно 
што пре о ста је

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ПЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ТРИ ФУН ДАН СКИ
КОНКУРС ЗА ПО Е ЗИ ЈУ

О ви но гра дар ству,
тради ци ји и љу ба ви

На осно ву од лу ке Управ ног од -
бо ра, Клуб пи са ца „Ву ко во пе -
ро” из Ло зни це, по во дом Све -
тог Три фу на – кр сне сла ве клу -
ба, рас пи су је пе ти Ме ђу на род -
ни три фун дан ски кон курс за
по е  зи ју ,
на две те -
ме: пр ва,
о ви но -
г р а  д а р  -
ству, тра -
ди ци ји и
оби ча ји -
ма ве за -
ним за
дан Све -
тог Три -
фу на, и
дру га, о
ви ну и љу ба ви. Пра во уче шћа
има ју сви пе сни ци из Ре пу бли -
ке Ср би је и ино стран ства. Сва -
ки ау тор мо же кон ку ри са ти на
обе те ме, с нај ви ше три пе сме
по те ми.

Ове го ди не, због пан де ми је,
кон ку ри ше се ис кљу чи во елек -
трон ски, на имејл. Пе сме ку -
ца не у јед ном Word до ку мен ту
(фонт 11) пот пи са не ши фр ом
и дру ги Word докуменaт с крат -
ком би о гра фи јом, бро јем те ле -
фо на, по штан ском и имејл
адре сом тре ба по сла ти на: run-
dic59@gmail.com.

Све пе сме мо ра ју би ти на
срп ском је зи ку (ћи ри ли ца или

ла ти ни ца) или с пре во дом на
срп ски је зик ако су пи са не на
дру гим је зи ци ма. Пе сме не сме -
ју би ти ду же од три де сет два
сти ха. Ра до ви ко ји при стиг ну
на кон курс не вра ћа ју се ау то -

ри ма, ни -
ти хо но -
ра ри шу, а
ор га ни за -
тор за др -
жа ва пра -
во да их
евен ту ал -
но об ја ви
у за јед -
н и ч  к о м
збор ни ку.

Струч -
ни жи ри

ће ода бра ти нај бо ље пе сме и
пред ло жи ти три пе сме за по -
хва лу и три пе сме за на гра ду у
сва кој ка те го ри ји – укуп но шест
по хва ла и шест на гра да. По хва -
ље ним ау то ри ма пе са ма би ће
уру че не при год не ди пло ме клу -
ба, а на гра ђе ним ау то ри ма до -
де ље не пла ке те: „Злат но пе ро”,
„Сре бр но пе ро” и „Бе ло пе ро”.

О ре зул та ти ма кон кур са и
про гла ше њу по бед ни ка сви уче -
сни ци ће би ти оба ве ште ни бла -
го вре ме но на „Феј сбук” гру пи:
Клуб пи са ца „Ву ко во пе ро”, Ло -
зни ца.

Кон курс је отво рен до 31. 
де цем бра.

За ма ње од два де сет че ти ри са -
та јед на од нај го рих го ди на у
но ви јој исто ри ји ће се за вр ши -
ти. По ред за стра шу ју ће чи ње -
ни це да су мно ги жи во ти из гу -
бље ни, по сто ји се кун дар на опа -
сност да ће мно ги жи во ти би -
ти уни ште ни због по сле ди ца
пан де ми је. Угро же не су мно ге
при вред не гра не, а и кул ту ра и
умет ност. Не сме мо да за бо ра -
ви мо да кул ту ру кре и ра ју љу -
ди ко ји та ко ђе има ју по ро ди -
це, чи ја ег зи стен ци ја за ви си од
њи хо вог ан га жма на. Оно што
је свој стве но за ову област је -
сте пу бли ка, а би ло ка ква оку -
пља ња већ ме се ци ма пред ста -
вља ју опа сност.

Ипак, у тре ну ци ма ка да је
због убла же них епи де ми о ло -
шких ме ра би ло мо гу ће ор га -
ни зо ва ти до га ђа је пан че вач ке
уста но ве кул ту ре су то и ура -
ди ле. У На род ном му зе ју је одр -
жа но не ко ли ко из ло жби, а у
Град ској би бли о те ци књи же -
вих ве че ри. Дом омла ди не је
ор га ни зо вао филм ски про грам
и не ко ли ко про мо ци ја књи га,
док је Кул тур ни цен тар имао
не ко ли ко из ло жби, кон це ра та
и Пан че вач ки џез фе сти вал. У
Га ле ри ји са вре ме не умет но сти
одр жа ни су про гра ми „Умет -
ност, ар хи тек ту ра, ди зајн” и
„Но ве тех но ло ги је”, као и Би -
је на ле умет но сти. Удру же ње
„Ко му ни кАрт” ре а ли зо ва ло је
фе сти вал „Но ва” и бо ра вак
фран цу ске стрип-ау тор ке Али -
зе де Пен у окви ру ре зи ден ци -
јал ног про гра ма. Сви до га ђа ји
су одр жа ни уз при ме ну про пи -
са них епи де ми о ло шких ме ра.

Оно на шта ће мо по себ но
ука за ти је сте то да је ове го ди -
не, по ред те жи не и гор чи не ко -
ју осе ћа мо због ко ро на ви ру са,
би ло и ле пих ства ри. Не ки на -
ши су гра ђа ни су об ја ви ли но ве
књи ге, на гра ђе ни су на ра зним
так ми че њи ма и до би ли вред -
на при зна ња.

Хро но ло шки, по чет ком го -
ди не је но ву књи гу афо ри за ма,
под на сло вом „До ђох, ви дех,
пре бе гох”, об ја вио Зо ран Т. По -
по вић. Ка да су ме ре би ле ма ло
бла же, сре ди ном ок то бра, одр -
жа на је и про мо ци ја.

Дру гу на гра ду на ме ђу на род -
ном књи жев ном кон кур су ко ји
је рас пи са ла не вла ди на ор га -
ни за ци ја „Др Шпи ро Ма ти је -
вић” из Бо сне и Хер це го ви не
осво јио је умет ник из Пан че ва
Ми лан Ма нић.

У фе бру а ру је одр жа на изло -
жба ра до ва фи на ли ста кон кур -
са за на гра ду за мла де умет ни -
ке Пан че ва, ко ју је кра јем 2019.
осно вао сли кар Вук Вуч ко вић.
Пр ву на гра ду је осво ји ла Леа
Ем бе ли.

Сре ди ном фе бру а ра у „Ма -
дле ни ја ну му” је из ве де на пре -
ми је ра опе ре те „Ве се ла удо ви -
ца” Фран ца Ле ха ра, у ко јој је
уло гу има ла и Пан чев ка Ка та -
ри на Кал мар.

Глав на уло га Џор џа Бер ге -
ра у мју зи клу „Ко са”, ко ји је
пре ми јер но од и гран по чет ком
го ди не, при па ла је на шем су -
гра ђа ни ну Алек си Или ћу. Про -
је кат je ре а ли зо ван у ко про -
дук ци ји По зо ри шта мла дих,
Но во сад ског по зо ри шта и Цен -
тра за раз вој ви зу ел не кул ту ре
Но ви Сад, а под по кро ви тељ -
ством Ам ба са де Сје ди ње них
Аме рич ких Др жа ва и Гра да
Но вог Са да.

Да вид Би ло брк из Пан че ва
и Бо ја на Мар ко вић из Бе о гра -
да осво ји ли су при зна ње „Ger-
man Design Award 2020” за мо -
ду лар ни штанд од др ве та осми -
шљен за Са јам књи га у Бе о -
гра ду. Обо је ра де у бе о град -
ском сту ди ју „Такт”, а на гра -
ђе ни су у ка те го ри ји ен те ри је -
ра за про је кат па ви љо на „4 зе -
мље 1 језик”.

Књи жев ни ца из Пан че ва
Сен ка Па вло вић об ја ви ла је
сво ју пр ву књи гу, под на сло -
вом „Вре де ло је че ка ти”, у
издању „Про све те” из Бе о гра -
да, а под псе у до ни мом Ра да
Ле кић. Сре ди ном го ди не по -
ја вио се и њен збо р ник ху мо -
ра „Сме хом про тив ко ро не”,
ко ји је ка сни је пре ве ден и на
ма ђар ски је зик.

На 49. ре ви ји филм ског ства -
ра ла штва де це и омла ди не Ср -
би је, ко ја је одр жа на у ју ну у
ди ги тал ном окру же њу, под сло -
га ном из дав не 1961. го ди не:
„Бо ље да се де ца игра ју фил -
мом не го филм де цом”, пан че -
вач ки ау то ри су осво ји ли број -
не на гра де. У ка те го ри ји де це
до пет на ест го ди на пр ву на гра -
ду је осво јио Ла зар Бач ко ња за
филм „Где је ме да?”, док су за
нај бо љу ре жи ју иза бра не Но ра
Аб ци и Ла на Сто ја ди нов за
филм „Ка ме ра око”. У ка те го -
ри ји мла дих од пет на ест до  де -
вет на ест го ди на пр ву на гра ду
је осво ји ла Ми ља на Миљ ко вић
за филм „При јат но”, а дру гу

на гра ду је до био Ду шан Цви је -
тић за оства ре ње „Чо век ко ји је
кре нуо на Ме сец”. Пе тар Бач -
ко ња је на гра ђен за нај бо љу
иде ју за филм „До ли на ди но -
са у ру са”, а за нај бо љу ре жи ју
су на гра ђе ни Бо ја на Џан тов ски
и На та ли ја Сто јо ска за филм
„Прин це зе у ак ци ји”. На гра да
Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра -
ду до де ље на је На та ли ји Сто јо -

ској и Бо ја ни
Џан тов ски за
филм „Ле ген -
да о Де во јач -
ком бу на ру”.

У ју лу је
култ на књи га
Ива на Ивач -
ко ви ћа „Умет -
ност по бу не –
The Rolling
Stones” об ја -
вље на у но -
вом, про ши -
ре ном и до пу -
ње ном изда -
њу, а пи сац и
к њ и  ж е в  н и
кри ти чар Ва -
са Пав ко вић
об ја вио је но -
ву књи гу при -
ча, под на зи -
вом „Ехо Бе о -
гра да”. Књи гу
при ча „Ко ра -
ци” у ав гу сту
је об ја ви ла

На да Ма лек, а но ви ау тор ски
стрип под на зи вом „Ђо гул
Тиранин” об ја вио је умет ник
Бо рис Ста нић.

Ол га Жол нај Јо ка но вић на -
гра ђе на је за нај бо ље ис ткан
мо тив пи рот ског ћи ли ма, а ово
при зна ње јој је уру че но на Пе -
тој ткач кој ко ло ни ји на Ста -
рој пла ни ни, у се лу Дој кин ци,
у ор га ни за ци ји „Ет но-мре же”
и за дру ге „Дам ско ср це” из
Пиро та, уз по др шку ка над ске
ам ба са де.

Сед мо го ди шњи Стра хи ња
Дра гаш, по ла зник сек ци је „Ча -
роб ни свет цр та ња”, на гра ђен
је у сеп тем бру у ка те го ри ји мла -
ђих уз ра ста на ли ков ном кон -
кур су „Ар тФРИ КА” у ор га ни -
за ци ји Му зе ја африч ке умет -
но сти у Бе о гра ду, за цр теж на
те му „Афри ка”.

Афо ри сти ча ри Алек сан дра
Фи ли по вић и Алек сан дар Чо -
трић по де ли ли су дру го ме сто
за нај бо љи афо ри зам на пе де -
сет дру гој „Чи ви ја ди” у Шап -
цу. Алек сан дар Чо трић је у ју -
лу до био пр ву на гра ду за афо -
ри зме на два на е стом кон кур -
су за афо ри сти ча ра го ди не у
окви ру ма ни фе ста ци је „Лет њи
улич ни ер ски ка ба ре”, ко ју ор -
га ни зу је Би бли о те ка „Љу би ша
Р. Ђе нић” из Ча је ти не на Зла -
ти бо ру, а за јед нич ка књи га афо -
ри за ма „Афо ри стич ки тан дем”
Алек сан дра Чо три ћа и ње го -
вог бу гар ског ко ле ге Ва лен ти -
на Дими тро ва, об ја вље на на

бугарском је зи ку 2019. го ди не,
у авгу сту је овен ча на зна чај -
ним при зна њем – Ве ли ком на -
гра дом гра да Вар не у обла сти
књи жев но сти. Чо трић је то ком
2020. го ди не при ре дио не ко -
ли ко књи га афо ри за ма.

У ју лу је пи сац из Стар че ва
Дар ко Је шић об ја вио ро ман
„Via Dolorosa”, а књи га је про -
мо ви са на по чет ком ок то бра у
Град ској би бло те ци.

Пе сник Бо јан Ва сић до бит -
ник је два де сет ше сте на гра де
„Вас ко По па”, за књи гу пе са ма
„То пло би ље”, у из да њу Кул -
тур ног цен тра из Но вог Са да.

Са ти ри чар Зо ран Т. По по -
вић осво јио је на гра ду „Вук
Гли го ри је вић” за нај бо љи афо -
ри зам на осам на е стом Ме ђу -
на род ном фе сти ва лу ху мо ра и
са ти ре „Са ти ра фест”, ко ји је
одр жан 23. ок то бра у Бе о гра -
ду, у про сто ри ја ма Ма ти це исе -
ље ни ка и Ср ба у ре ги о ну. По -
по ви ћу је при па ло пр во ме сто
у кон ку рен ци ји ви ше од че тр -
де сет ау то ра крат ке фор ме за
афо ри зам: „Ја бих мо гао да
жи вим као сав нор ма лан свет,
али не ћу свој на род да оста -
вим на це ди лу”.

Умет нич ка шко ла „Jugend-
kunstschule Marzahn-Hellersdorf”
из Бер ли на ор га ни зо ва ла је 11.
ок то бра фо то-ма ра тон под на -
зи вом „Humanity and nature –
an everlasting conflict?”, на ко -
јем су се ме ђу пет на ест по бед -
нич ких фо то гра фи ја на шле и
фо то гра фи је мла дих пан че вач -
ких сту дент ки ња Ива не Не дељ -
ко вић (21) и На та ли је Сто ја но -
вић (24). На кон курс је при сти -
гло две ста осам де сет фо то гра -
фи ја ко је је по сла ло сто два на -
ест мла дих фо то граф ки ња и фо -
то гра фа из се дам зе ма ља.

Пан че вач ком ка ри ка ту ри -
сти Ни ко ли Дра га шу у но вем -
бру је до де ље но по себ но при -
зна ње „Кла со во мај стор ско пе -
ро” за до са да шњи до при нос и
за ла га ње на по љу ка ри ка ту ре.
Ово је нај ве ће при зна ње за ка -
ри ка ту ру код нас, а до де љу је
се у окви ру фе сти ва ла ху мо ра
и са ти ре „Злат на ка ци га” у
Кру шев цу.

На све ча но сти по во дом обе -
ле жа ва ња Да на би бли о те ка ра
Ср би је, 14. де цем бра ове го ди -
не, Би бли о те кар ско дру штво
Ср би је до де ли ло је углед ну на -
гра ду „Сто јан Но ва ко вић” др
Жар ку Вој но ви ћу за књи гу
„Срп ске ма на сти р ске би бли о -
те ке до кра ја XVIII ве ка”, у
изда њу Град ске би бли о те ке
Пан че во, 2019. го ди не.

Ово је ре тро спек ти ва ле пих
ве сти у 2020. го ди ни ко је су нам
обез бе ди ли ус пе си на ших су -
гра ђа на из обла сти кул ту ре и
умет но сти. У на ди да ће их сле -
де ће го ди не би ти мно го ви ше и
да ће сво ја при зна ња пре у зи -
ма ти ужи во, ис пра ћа мо ову, у
сва ком сми слу, иза зов ну го дину.

БИ ЛО ЈЕ ЛЕ ПИХ ВЕ СТИ И У 2020. ГО ДИ НИ

ЧИ МЕ СУ НАС ОБ РА ДО ВА ЛИ 
НА ШИ СУ ГРА ЂА НИ

Зоран Т. Поповић

Финалисти конкурса за награду „Вук Вучковић”
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Ни ко ла Дра гаш (39) ди пло ми -
рао је гра фич ки ди зајн на Ви -
шој по ли тех нич кој шко ли у Бео -
гра ду. За по слен је у ЈП-у „Пошта
Ср би је”. Члан је УЛУ ПУДС-а,
Удру же ња ка ри ка ту ри ста Ср -
би је – FECO и УЛУ „Све ти о -
ник”. Ба ви се ка ри ка ту ром, деч -
јом илу стра ци јом, стри пом и
гра фич ким ди зај ном. Илу стру -
је деч је књи ге и уџ бе ни ке. Сво -
је илу стра ци је и ка ри ка ту ре об -
ја вљу је у но вин ским ли сто ви -
ма: „Ве чер ње но во сти”, „По ли -
ти ка”, „Јеж”, „Илу стро ва на по -
ли ти ка”, „Не вен”, „Ениг ма ти -
ка”, „Раз би бри га”. Ре до ван је
уче сник до ма ћих и ме ђу на род -
них са ло на и из ло жби ка ри ка -
ту ре и илу стра ци је,
као што су: „Пјер”,
„Злат на ка ци га”,
„Злат ни осмех”, „Злат -
но пе ро”, „Мај ски са -
лон УЛУ ПУДС-а”,
„Остен”, Бал кан ска
смо тра мла дих стрип-
ау то ра – Ле ско вац,
Би је на ле еко ло шке
ка ри ка ту ре Со ко ба ња,
„Кра ји шки са лон”.
Одр жао је ве ли ки број
ра ди о ни ца за де цу и
мла де из обла сти илу -
стра ци је и ка ри ка ту -
ре у Чи ка гу, Шер ви -
лу, Мер ви лу, Те ми -
шва ру, Ве ле њу, Бе о -
гра ду, Пан че ву, Вла -
ди ми ров цу, Омо љи -
ци, Ка ча ре ву, До ло -
ву, Ба нат ском Бре -
стов цу, Стар че ву, Гра -
ча ни ци, Ста ром
Грацком, Ора хов цу,
на Чар да ку... Ба ви се
и пе да го шким ра дом,
а од апри ла 2016. до
ју на 2018. го ди не во -
дио је шко лу ка ри ка -
ту ре при До му омла -
ди не Пан че во. Од
мар та 2019. во ди сек -
ци ју цр та ња за де цу
„Ча роб ни свет цр та -
ња”. До бит ник је при -
зна ња „Кла со во мај -
стор ско пе ро” за до -
при нос и ре зул та те на
по љу ка ри ка ту ре.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка да си по чео
да се ба виш цр та њем и ко је
при ме тио твој та ле нат?

НИ КО ЛА ДРА ГАШ: Од ка -
да знам за се бе, цр там, разми -
шљам и при чам о цр та њу; чи -
ни ми се не кад да је то је ди но
што знам да ра дим, а да сам
од све га оста лог, што ка жу
клин ци, опе ри сан. Имао сам
че ти ри го ди не ка да је мој де -
да-стриц пре по знао мој та ле -
нат, та ко што сам на ку ти ји
од ци га ре та ски ци рао пти цу
и пи штољ ре вол вер и он је
тада мо јим ро ди те љи ма су ге -
ри сао да сам та лен то ван за
цр та ње…

l Да ли се се ћаш свог пр вог
цр те жа ко ји је за те бе имао
умет нич ку вред ност? И шта је
то би ло?

– Искре но, се ћам се до ста
то га, али се се ћам да су то
нај ви ше би ли не ки ли ко ви из
цр та них фил мо ва и ма стер си.
Се ћам се не ких ра до ва ко ји
су иза зва ли од ре ђе ни ха ос и
по мет њу и ка сни је пре ра сли
у анег до те. Имао сам пет или
шест го ди на ка да је мој отац
мо рао да иде да опе ри ше крај -
ни ке и ја сам ве че пре то га
на цр тао све те ме ди цин ске
инстру мен те и ала те, кле шта,
ин јек ци је, да се он то ли ко пре -
стра вио да ни је хтео да иде у
бол ни цу. Исто та ко, се ћам се
да сам у пр вом раз ре ду на цр -
тао као не ког ли ка ко ји све
има, а он да се одао дро ги 
и кри ми на лу и на кра ју
завршио у за тво ру. Знам да су
мо ји ро ди те љи би ли упла ше -
ни и да смо оти шли код школ -
ског пси хо ло га. Она је ре кла
да ја са мо ма ло ви ше гле дам
фил мо ве и имам буј ну 
ма шту…

l Ка ко је те кло тво је шко ло -
ва ње? Да ли си се уса вр ша вао
у не кој умет нич кој шко ли?

– Ни кад ни сам био без па -
пи ра, бо ји ца и фло ма сте ра, све
су ми све ске и књи ге би ле ис -
цр та не, чак и школ ски ра нац.
Се ћам се да сам с два на ест го -
ди на пр ви пут оти шао у Шко -
лу цр та ња До ма омла ди не код
про фе со ра Че де Ке си ћа, а та -
мо сам се ка сни је вра ћао у не -
ко ли ко на вра та. То је си гур но
пр ви сте пе ник сва ког искре ног
пан че вач ког умет ни ка. Стал но
сам цр тао, ка ри ка ту ру и илу -
стра ци ју сам по ку ша вао ви ше
пу та не ве што да за о би ђем, ми -
сле ћи да ћу по ста ти сли кар.

Ни сам ус пео да упи шем сред -
њу ди зај нер ски шко лу, па сам
упи сао за аран же ра, где се та -
ко ђе до ста цр та ло, и по сле то -
га Ви шу по ли тех нич ку, смер
гра фич ки ди зајн. Сва ка шко ла
је дра го це на, али сад из не ког
ис ку ства мо гу да ка жем да без
ве ре, љу ба ви, од ри ца ња, кр ва -
вог ра да и че лич не во ље не ма
ни оства ре ња… Не ма истин ске
сре ће без истин ске пат ње…

l Ко ли ко ти цр та ње зна чи
и за што си ода брао баш ка ри -
ка ту ру?

– Ја и кад спа вам цр там, жи -
вим за цр та ње и да бих цр тао.
Ми слим да је ка ри ка ту ра ме не
ода бра ла још у пе ри о ду основ не
шко ле, ка да сам цр тао ша љи ве
цр те же и ске че ве, са мо што то га
тад ни сам био све стан. Ја сам од
цр та ња пу но то га до био. Пу то -
вао сам, дру жио се с ко ле га ма и
сти цао при ја те ље, про жи вља вао
ра до сти и раз о ча ра ња, а оно што
је нај вред ни је је сте да сам до -
био при ли ку да кроз цр та ње ра -
дим с де цом. Ка ко вре ме про ла -
зи, то све ви ше сма трам бла го -
сло вом, а не при ли ком…

l Шта све спа да у илу стра -
ци је и шта си све ра дио у овој
обла сти?

– Илу стра ци ја пред ста вља
на мен ску сли ку или цр теж, ко -
ји опи су ју и осли ка ва ју од ре -
ђе ни текст. Углав ном илу стру -
јем књи ге за де цу и књи ге из
обла сти са ти ре и афо ри сти ке,
а про ву че се по не кад и по не ки
уџ бе ник. Та ко ђе сам ура дио до -
ста илу стра ци ја за ко ри це књи -
га и илу стра ци је за про мо-ма -
те ри јал за раз не фе сти ва ле, до -
га ђа је и ма ни фе сти ци је из обла -
сти кул ту ре, на у ке и спо р та.

l Шта нај че шће цр таш?
– Нај че шће цр там гег и пор -

трет ка ри ка ту ру, на раз не теме;

ако не кад не мам те му, ја је
изми слим, а нај ви ше во лим да
цр там жи во ти ње. Од те ма, то
су Ср би ја и пра во сла вље…

l Шта за те бе пред ста вља
кари ка ту ра?

– Ка ри ка ту ра је за ме не на -
чин из ра жа ва ња, да ка жем оно
што ми слим и осе ћам, не са мо
из свог угла не го и из угла мо -
јих при ја те ља, су гра ђа на и це -
лог срп ског на ро да. Ка да ко -
ра чам ули цом, ја и љу де и око -
ли ну гле дам кроз ка ри ка ту ру.
Ја сам на род ни ка ри ка ту ри ста,
ра дим и бра ним за ин те рес на -
ро да, гле да ју ћи да га не кад за -
ба вим и раз ве се лим, а не кад
упо зо рим на све оно што се де -

ша ва око нас. Али по ред те спо -
соб но сти из ра жа ва ња мо раш
би ти и цр тач ки пот ко ван. За -
ми сли да хо ћеш да от пе ваш
пе сму с до брим тек стом, а имаш
лош глас.

l Ду го се ба виш ра дом с де -
цом. Ко ли ко је те шко пре не ти
на де цу зна ње и ве шти не? Ко -
ли ко је стр пље ње бит но?

– Већ пу них де сет го ди на
ра дим с де цом. Ја увек гле дам
да се с њи ма спри ја те љим, да
за во ли мо јед ни дру ге, стек не -
мо по ве ре ње и он да увек фо р -
си рам оно до бро. Ка да де те
стек не по ве ре ње у ме не и цр -
та ње, и од ре ђе но са мо по у зда -
ње, е он да ука зу јем на оно ло -
ше и, ко ли ко год да га то по -
вре ди и по љу ља, оно зна да му
же лим до бро, ње му и ње го вом
цр та њу. Ау то ри тет гра дим на
искре но сти, рад ној ди сци пли -
ни, на ча су смо да би смо цр -
та ли, а све оста ло оста вља мо
за па у зу или оста не мо по сле
ча са. Ја ко ми је ва жна по др -
шка ко ју имам од ро ди те ља
чи ја де ца по ха ђа ју ча со ве и
Алек сан дра Ку дри ћа, ди рек -
то ра уста но ве у ко јој др жи мо
ча со ве. Ми слим да је стр пље -
ње јед но став но си но ним за сам
цр тач ки про цес, оно мо ра би -
ти кон стант но при сут но, и код
пре да ва ча, и код оно га ко ји
учи и раз ви ја свој та ле нат за
цр та ње. Стр пље њу се учи мо,
као и цр та њу, а са сми слом за
цр та ње се ра ђа мо.

l Тре нут но во диш ли ков ну
сек ци ју. Шта све ра ди те у њој
и ко ли ко су де ца за ин те ре со -
ва на за рад? И ко ли ко бр зо на -
пре ду ју?

– Ли ков на сек ци ја „Ча роб ни
свет цр та ња” део је Еду ка тив -
ног цен тра „Ко рак по ко рак 2”,
а по ха ђа ју је де ца уз ра ста од

шест до се дам на ест го ди на. На
ча со ви ма ра ди мо ка ри ка ту ру,
илу стра ци ју и стрип. То је је -
дан про цес где с вре ме ном ви -
ди мо ко је до шао за то што је
ро ђе ни цр тач и же ли то да бу -
де, ко во ли да цр та, не ко до ђе
из чи сте ра до зна ло сти за то што
му иду друг и дру га ри ца, не ко
за то што је то ро ди тељ же лео,
а не ко да кроз цр теж по диг не
са мо по у зда ње. Што се ти че са -
мог на прет ка де те та у цр та њу,
то је ре ла тив на ствар. Има ја -
ко до брих цр та ча, ви ди се да
не ко има ру ку, али му је са мо -
по у зда ње по љу ља но, он да има -
те не ко га ко до ђе као про се чан
цр тач, а за од ре ђе но вре ме до -

би је мо не ког ком се
ја ви же ља да би цр та -
ње мо гло да му бу де
жи вот ни по зив…

l Че сто осва ја те на -
гра де на ра зним так -
ми че њи ма. Ко ли ко им
је то ва жно? Ка ко под -
но се не у спех?

– На ча со ви ма че -
сто ра ди мо деч је на -
град не кон кур се из
обла сти ка ри ка ту ре,
илу стра ци је и стри па.
На де се так кон кур са,
на ко ли ко смо уче -
ство ва ли до са да, мо -
жда на два ни смо би -
ли на гра ђе ни. Ка да
цр та ју за на град ни
кон курс, увек да ју све
од се бе. И они са ми
већ зна ју да ће да ти
вр хун ске ре зул та те
ако бу ду до бро кон -
цен три са ни. Сва ки
успех се при пи су је де -
ци, а не у спех ис кљу -
чи во ме ни. Шта год
да по стиг ну, ко ји год
ре зул тат, то је ис кљу -
чи во њи хо ва за слу га,
а умем у ша ли да ка -
жем да сам ја ту са мо
де жур ни по ли ца јац
ко ји ма ло др жи ред.

l Ко ли ко је цр та -
ње ва жно за деч ји
раз вој?

– Цр та ње је ва жно
за све нас, а не са мо за де цу.
Цр та ње је осно ва све га. Ако ре -
но ви ра те стан, ви цр та те ка ко
ће из гле да ти рас по ред на ме -
шта ја; ако не куд пу ту је те, ви
на па пи ру ис цр та ва те ули це;
ако спре ма те так ти ку у ко шар -
ци, ви је ис цр та ва те на та бли...
Цр та ње је при сут но сву да а да
ни смо све сни. Оно код де це
по бољ ша ва мо то ри ку, ди же и
ства ра са мо по у зда ње. Ако же -
ли да на пре ду је, оно мо ра да
се ухва ти за књи гу, да чи та и
учи; ако по сма тра ста ре мај -
сто ре из умет но сти, ја вља му
се же ља да пу ту је и оби ђе свет -
ске му зе је и га ле ри је.

l Ка кви су ти пла но ви у обла -
сти цр та ња?

– Глав ни план је да сек ци ја
цр та ња што ду же тра је, јер је
то ме сто где ста ну је сре ћа. Ја
жи вим за ту су бо ту. Са да смо
он лајн, у скла ду са из ре че ним
ме ра ма због ко ро на ви ру са, али
чим све про ђе, вра ћа мо се у
учи о ни цу. Гле дам да цр там сва -
ки дан, без не ких по себ них пла -
но ва. Цр та ње је за ме не на чин
жи во та, а жи вот сва ки дан по -
ну ди не што но во, до бро и ло -
ше; та ко је и у цр та њу. Увек су
код ме не при сут не две же ље:
да јед ном имам свој ате ље и да
из дам сво ју књи гу ка ри ка ту ра.
Же ље су мо је, а во ља бож ја, па
ће мо да ви ди мо...

l На шта си нај ви ше по но -
сан до са да?

– Ако ка жем да сам на не -
што по но сан, си гур но ћу се
по гор ди ти. Мо гу да ка жем да
сам сва ки дан за хва лан дра -
гом Бо гу што имам по ро ди цу,
за то што ми је дао дар за цр -
та ње и бла го слов да исти тај
дар и та ле нат мо гу да по де -
лим с де цом.

Мир ја на Ма рић

Ули ца Сте ва на Срем ца пру -
жа се пре ко те ри то ри ја ме -
сних за јед ни ца „Цен тар” и
„Вој ло ви ца”. Под овим на зи -
вом по сто ји од 1980. го ди не,
а прет ход но се зва ла Утвин
ае ро дром. Про сти ре се од Ули -
це Ла зе Ла за ре ви ћа до Ули це
Јо а ки ма Ву ји ћа.

Сте ван Сре мац, је дан од
нај зна чај ни јих и нај по пу лар -
ни јих срп ских ре а ли стич ких
пи са ца, ро ђен је у Сен ти, у
Бач кој, 23. но вем бра 1855. го -
ди не, у по ро ди ци за на тли је.
По што је ра но остао без ро -
ди те ља, бри гу о ње му пре у -
зео је ујак Јо ван Ђор ђе вић,
зна ме ни ти срп ски исто ри чар
и књи жев ник, ау тор тек ста
срп ске хим не „Бо же прав де”.

У ле то 1906. го ди не пи сац
је иза бран за чла на Ака де ми -
је на у ка, као је ди ни про фе -
сор гим на зи је у ње ној исто -
ри ји. Ово је би ла ве ли ка част,
јер је та иста ака де ми ја од би -
ла да при ми два вла да ра, кра -
ља Ми ла на и цр но гор ског кра -
ља Ни ко лу.

Да би на ми ру спре мио при -
ступ ну бе се ду, Сте -
ван Сре мац је от -
пу то вао у Со ко ба -
њу. Та мо је до био
цр ве ни ве тар, за ра -
зну бо лест ко ју иза -
зи ва ју бак те ри је
уне те кроз ко жу.

Јо ван Ске р лић је
на са хра ни ре као
да је Сре мац умро
од на шег мур дар -
лу ка, од но сно од
не хи ги је не у ба њи.
Хр ват ски пи сац
Ан тон Гу став Ма -
тош, ко ји је у Бе о -
гра ду жи вео го ди -
на ма, био је од ре -
ђе ни ји: Сре мац се
за ра зио у бањ ском
кло зе ту. „Са ни тар -
ни уре ђа ји су би ли
та ко јад ни да је
Сре мац, ко ри сте ћи
их, отро вао крв. Од
те ин фек ци је му ни је би ло
спа са”, пи сао је Ма тош.

У 19. ве ку та је бо лест би ла
смр то но сна. Сре мац је умро
12. ав гу ста 1906. го ди не. Од
та да па до да на са хра не, 15.
ав гу ста, ка да је те ло до пре -
мље но у Бе о град, „По ли ти ка”
је Срем цу по све ћи ва ла це лу
на слов ну стра ну.

По греб на по вор ка кре ну ла
је у 2.15 с бе о град ске  же ле -
знич ке ста ни це. На че лу су
сту па ли гим на зи јал ци, ко ји
су но си ли крст, жи то и безброј
ве на ца. За њи ма су ишла сва
бе о град ска пе вач ка дру штва,
па ше сна ест све ште ни ка. Иза
по греб них ко ла ишао је пи -
шчев брат Јо ван Сре мац са
оста лом род би ном, па он да,
бе ле же но ви не, „ми ни стри,

ака де ми ци, књи жев ни ци, но -
ви на ри и огром на ма са све -
та”. По вор ка се кре та ла Не -
ма њи ном ули цом до Кне за
Ми ло ша, он да до „Лон до на”,
па да на шњом ули цом Срп -
ских вла да ра, пре ко Те ра зи ја
и Кнез Ми ха и ло ве, до Са бор -
не цр кве. Ода тле кроз Ва си -
ну, по ред По зо ри шта, па да -
на шњим Бу ле ва ром кра ља
Алек сан дра, до Ву ко вог спо -
ме ни ка, па до Но вог гро бља.

Иа ко је о са хра ни бри нуо
др жав ни про то кол, до шло је
до ма лог скан да ла: књи жев -
ник Си мо Ма та вуљ, ко ји је био
пред ви ђен за го вор ни ка у Са -
бор ној цр кви у име Ака де ми је
на у ка, ни је се по ја вио. Опе ло
је већ би ло у то ку кад су не где
на шли Ги гу Гер ши ћа. Овај ака -
де мик, чу ве ни  прав ник, и чу -
ве ни го вор ник, ина че стра стве -
ни коц кар, ни је ни знао да је
Сре мац умро, јер тих да на ни -
је чи тао но ви не. До слов це са
ули це су га од ве ли у Са бор ну
цр кву, где је одр жао то ли ко
дир љи во по смрт но сло во да су
се сви рас пла ка ли!

Доц ни је, с бал ко на На род -
ног по зо ри шта, од по кој ни ка
се опро стио Бра ни слав Ну шић,
ре чи ма ко је су ушле у уџ бе ни -
ке го вор ни штва. Бе се ду је по -
чео са: „Је ли то тво ја по след -
ња при ча, Сте во? Зар та чвр -
сто скло пље на ме тал на књига,
зар је то тво је по след ње дело?”

Ну шић се не ко ли ко да на
ка сни је у „По ли ти ци” на ру -
гао Ака де ми ји на у ка и от крио
јав но сти ка ко је до шло до то -
га да го во ри Гер шић. Ака де -
ми ци су се за то об ру ши ли на
ње га, све под ма ском за шти -
те Срем че вог до сто јан ства, а
бу ра је тра ја ла не де ља ма...

Сте ван Сре мац по чи ва под
скром ним спо ме ни ком у
гроб ни ци свог уја ка Јо ва на
Ђор ђе ви ћа.

Улица Стевана Сремца

НАШ ГОСТ: НИ КО ЛА ДРА ГАШ, КА РИ КА ТУ РИ СТА И ИЛУ СТРА ТОР

ЧА РОБ ЊАК У СВЕ ТУ ЦР ТА ЊА
УЛИ ЦЕ У ПАН ЧЕ ВУ: СТЕ ВА НА СРЕМ ЦА

Скан дал на са хра ни
по зна тог пи сца

Никола Драгаш

Гроб Стевана Сремца

Стеван Сремац
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Нај ра до сни ји хри шћан ски пра -
зник по гре го ри јан ском ка лен -
да ру до че кан је, као ве ко ви ма
уна зад, и на овим про сто ри ма.

Због си ту а ци је с пан де ми јом
ни је би ло ве ћих оку пља ња, а
не ке слу жбе ни су ни одр жа не,
или су при ре ђе не уз при су ство
ма њег бро ја љу ди, скри ве них
под ма ска ма.

Ипак, то ни је спре чи ло мно -
ге Пан чев це да овај по ро дич -
ни пра зник про сла ве у сво јим
до мо ви ма, ка ко и до ли ку је, у
кру гу нај бли жих...

А ка ко је то из гле да ло у ку -
ћа ма на ших су гра ђа на Ма ђа -
ра, Сло ва ка, Ру му на, Хр ва та,
ба нат ских Бу га ра, би ће при ка -
за но у ре до ви ма и сли ка ма ко -
ји сле де...

Ово го ди шњи бо жић ни пра зни -
ци по гре го ри јан ском ка лен -
да ру обе ле же ни су не у пре ди во
мир ни је не го ика да.

То се, мо жда, нај ви ше осе -
ти ло у Вој ло ви ци, где се не ка -
да, на ро чи то за Бад ње ве че, све
ори ло од пе сме ма ски ра них
„бе тле хе ма ца” и „чу ма”, ко ји
су раз дра га но раз но си ли вест
о Ису со вом ро ђе њу.

Овог пу та без ве се лих
повор ки

Иа ко је на вој ло вач ким ули ца -
ма би ло не у о би ча је но пу сто, то
не зна чи да ни је би ло ве се ло у

ку ћа ма, јер без об зи ра на то
што бо ја зан од ко ро на ви ру са
кон стант но леб ди, жи вот не мо -
же да ста не, а Бо жић је си гур -
но јед на од ње го вих нај леп ших
стра на.

А та ко све ча но и уз ви ше но
би ло је у ку ћи по ро ди це Спиш -
јак, ко ја се оку пи за Бад ње вече

ка ко би до че ка ла ро ђе ње Хри -
сто во; те ле пе ве сти им кроз
пе сму и игро каз го ди на ма до -
но се мла ди мом ци из тра ди -
ци о нал ног „Бе тле хе ма” (што
је, као што је ре че но, ове го ди -
не из о ста ло).

Је дан од Спиш ја ка, Ми хал,
ис ти че да је та да тр пе за пу на
ђа ко ни ја, пре све га ту је ко ба -
си ца пе че на с кром пи ром на
теп си ји, што је део не из о став -
не тра ди ци је, а бу де и јаг ње ти -
не, пра се ти не, ме де ња ка...

– Сход но си ту а ци ји, и на ша
по ро ди ца је пра зник обе ле жи -
ла скром но, у кру гу нај бли -
жих. Пре при ча ва ли смо све
оно ле по што жи вот до но си,
се ћа ју ћи се пре да ка и при ја те -
ља, у на ди да ће нам у бу дућ -
но сти ку ће би ти пу не ра до сти
– по ру чу је Спиш јак.

За јед но с ком ши ја ма Сло ва -
ци ма, у Вој ло ви ци го ди на ма
пра зну ју и Ма ђа ри. То ва жи и
за по ро ди цу Ем бе ли, у ко јој је
гла ва фа ми ли је, пе де се то смо -
го ди шњи Ђерђ, оку пио сво је
по том ке.

– На ма ни овај Бо жић не од -
сту па пре ви ше од ра ни јих, јер
га ио на ко сла ви мо у кру гу по -
ро ди це, а као ре фор ма те по се -
ћу је мо ми се у на шој цр кви,
што са да ни смо учи ни ли због
епи де ми о ло шке си ту а ци је. Ина -
че, на Бад ње ве че де ца иду по
ку ћа ма, ка ко би ре ци то ва ла и
пе ва ла бо жић не пе сме и по -
том до би ја ла по кло не, уз на -
по ме ну да, за раз ли ку од пра -
во слав них оби ча ја, она иду са -
мо код бли ске род би не и при -
ја те ља. А ка да ис пра ти мо нај -
мла ђе, на ста вља мо дру же ње уз

ве че ру. Обич но то бу де по сна
тр пе за, на ко јој се не из о став но
на ђу ри ба и па суљ, мо жда и
ри бља чор ба. Ипак, ми смо Се -
кељ-Ма ђа ри и у ша ли ка жем
да нај ви ше во ли мо ри бу ко ја
грок ће, па нам је ми ли ји бо -
жић ни ру чак уз пе че ње, сар ме
и све што нам же не спре ме –
ка же Ђерђ.

Ипак, леп ше у Вој ло ви ци
не го у Салц бур гу

А на руч ку су, по ред дру гих
уку ћа на – су пру ге Мар гит, мла -
ђег си на Ти бо ра и уну ка Да ви -
да, и Ђер ђо ва та шта и пе то -
стру ка пра ба ка Мар гит (77),
као и ста ри ји син Ати ла (35),
са же ном Ли ди јом и че тво ро -
го ди шњом кће ри Га бри је лом.

– Пре две го ди не смо до шли
из Ау стри је, где смо про ве ли
до вољ но вре ме на да мо же мо
да пра ви мо по ре ђе ња. Жи ве ли
смо у Салц бур гу, Мо цар то вом
гра ду, у ко јем је око Бо жи ћа
пре див но: све је оки ће но као у
бај ци, док је на ва ша ри ма по
тр го ви ма ат мос фе ра нео пи си -
во по зи тив на. Ули ца ма хо да
Ни ко лас, об у чен као Де да Мраз,
а за њим по не ко ли ко па сти ра,
ан ђе ла и де ца ко ја пе ва ју пе -
сме. По се бан до жи вљај је по -
вор ка сто ти на крам пу са, то јест
чо ба на, ко ји има ју и прат њу,
јер су опа сни и ту ку – би че ви -
ма од ре по ва би ко ва уда ра ју
де вој ке по но га ма, ка ко би им
на пра ви ли штраф те. Ни су то
баш пра ве по вре де, али ни су

ни без бол не. Ина че, у око ли ни
Салц бур га, у ме ста шцу Оберст -
дорф, на ста ла је чу ве на бо -
жићна пе сма „Ти ха ноћ”, ко ју

на сам Бо жић уве че пе ва мо ка -
да кр ста ри мо вој ло вач ким ули -
ца ма – ис ти че овај до ско ра -
шњи га стар бај тер.

А нај ра до сни ји пра зник ипак
је нај ра до сни ји код ку ће...

– На ро чи то не за бо рав но би -
ло је ка да сам се, као мо мак, с
дру га ри ма при пре мао и по ме -
сец да на да се ма ски рам у чо -
ба не или та ко зва не чу ме. Пра -
ви ли смо пре по зна тљи ве бун -
де и све дру го, гро зни ча во че -
ка ју ћи Бад њи дан. И, на кон
што би про шла де ца с бо жић -
ним пе сми ца ма, јер се она пла -
ше тих „ство ре ња” ко ја га ла ме
и ди жу бу ку кле пе ту ша ма, кре -
ну ли би смо ми нео же ње ни, она -
ко ма ски ра ни, у оби ла зак не у -
да тих де во ја ка, ко ји је знао да
по тра је до сва ну ћа. А оне ни су
мо гле да до че ка ју да ви де ко је
ис под ма ске, па ако не ког по -
го де, тај до би је са мо два-три
по љуп ца, док они нео т кри ве -
ни мо гу да оче ку ју мно го ви ше
– ка же Ати ла.

Тај оби чај је до нео мно ге ле -
пе ве зе, а јед ну та кву имао је
ње гов брат Ти бор, чи ји се де -
ве то го ди шњи син Да вид већ
ма ски ра у чо ба не, што го во ри
да „крв ни је во да”...

Сла ви ле и мно ге по ро ди це
у Стар че ву и Ива но ву 

Бо жић обе ле жа ва и ка то лич ка
за јед ни ца у Стар че ву, ка ко по
ку ћа ма, та ко и на ми са ма у Цр -
кви Све тог Ма у ри ци ја, ко ју су
сво је вре ме но из гра ди ли вер -
ни ци хр ват ске и не мач ке на -
ци о нал но сти.

Та да је из у зет но жи во, на ро -
чи то за Бад ње ве че, и у ку ћи
Јо ве Ба је ра (58), ка да су ту, по -
ред су пру ге, си на и две ју ћер -
ки, и дру ги бли ски љу ди.

– Тај пра зник је за ме не увек
био не што нај леп ше. На рав но,
као де те сам ви ше ужи вао у
ње му, пре све га у не ким мно го
уку сним ме де ња ци ма. Би ло је
ко рин ђа ња, али си та да мо гао
да оче ку јеш ја бу ку или орах и
по не ку жу ту бан ку. Бар ко ли -
ко ја пам тим, не се ћам се ни
да је у вре ме ко му ни зма би ло
за бра на, а и мо ји су се увек ба -
ви ли по љо при вре дом, па ни су
би ли на уда ру. Ишло се и у цр -
кву, као и у ово до ба, с том
раз ли ком што је са да по ноћ на
ми са упри ли че на у 18 са ти, не
са мо због ове си ту а ци је већ и

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
    Но ви вла сни ци су оба ве зни да сво јим бу ду ћим љу бим ци ма
пру же аде ква тан сме штај и не гу, у скла ду с про пи си ма.

Бо би шка
Жен ка, ме ша нац, ста ро сти око
три го ди не, тра жи но ви дом, на -
кон што је сте ри ли са на, ми кро -
чи по ва на, вак ци ни са на и тре -
ти ра на про тив па ра зи та.

Бо би, ка ко је од ми ља до би ла
име, ве о ма је ста бил на ку ца: вр -
ло је по слу шна и ни је ни ма ло
агре сив на, али обо жа ва да ло ви
гло да ре. Та ко, ако не ко има про -
блем с па цо ви ма, ту је Бо би!

Тре нут но се на ла зи у град -
ском при хва ти ли шту, где че ка
но вог од го вор ног га зду, ко ји са мо тре ба да по зо ве 352-148.

Бел ко
Овај муж јак, стар око три го -
ди не, пра ви је пред став ник
злат них ре три ве ра, прем да је
ма ло ве ћи од про сеч ног пса
те ра се.

Бел ко ни је пре те ра но со ци -
ја ли зо ван с дру гим пси ма, али
је с љу ди ма фе но ме на лан –
из у зет но је по слу шан и па ме -
тан, а во ли и да се ма зи.

Пас је ка стри ран, ми кро чи -
по ван и вак ци ни сан про тив бе сни ла, а при вре ме но жи ви у
град ском при хва ти ли шту, где га мо же те ви де ти, по ма зи ти и
удо ми ти (кон такт-те ле фон: 352-148).

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

Све ин фор ма ци је о овој ак ци ји мо гу се до би ти на 
имејл адре си ljubimci.pancevo@gmail.com.

    Уко ли ко не ко же ли да удо ми на пу ште ног пса или штене
(ра сно или ме шан ца), или је жи во ти њу из гу био, тре ба ло

би да по зо ве град ско при хва ти ли ште на 013/352-148.
     На овај на чин сва ко мо же да про на ђе вер ног при ја те ља

за цео жи вот!

за то што је дан све ште ник оп -
слу жу је ви ше се ла, па мо ра да
се укла па – на во ди Јо ва.

По ча сно ме сто има ње го ва
мај ка Ка та ри на (77), ко ја је
жи ве ла у Опо ву, док се пре 60
го ди на ни је уда ла у Стар че ву.

– Ле по је и сад за Бо жић,
али не кад је би ло леп ше, јер
смо се ви ше ра до ва ли. Не ма
ви ше оби ча ја по пут уно ше ња
сла ме или ба нат ског спе ци ја -
ли те та ко ји смо зва ли „на су во
с ма ком”. У цр кву смо ишли
че тр на ест да на за ре дом, па кад
се вра ти мо с по ноћ ни це, ста -
не мо код аста ла, скло пи мо ру -
ке и из мо ли мо Оче наш. А он -
да би та та ре као: „Сад су за -
шле зве зде, до вољ но смо ис по -
сти ли, па мо же мо да на ва ли -
мо на пих ти је”. Е,
то га ви ше не ма –
ка же бака Ка та рина.

Ипак, не мо же се
ре ћи да ни са да ни -
је при јат на ат мос -
фе ра око тра ди ци -
о нал не тр пе зе, за
ко ју се нај ви ше по -
ста ра ла ње на сна ја
Дра га на: за Бад ње
ве че ту су ри бља
чор ба, бе ла ри ба,
ша ран – пр же ни и
ди мље ни, а на сам
Бо жић – су па и
јагње ти на.

Тра ди ци о нал не
оби ча је по шту ју и
ба нат ски Бу га ри
Пал ће ни у Ива но ву.
Пре ма ре чи ма јед -
ног од њих, Ау гу сти -
на Ка ла пи ша, за
Бад ње ве че до ма ћин
уно си сла му, док се
на сто ста вља ју ора си, мед, бе -
ли лук, су ве шљиве...

– Сле ди по сна ве че ра: ри -
бља чор ба и пр же на ри ба,
кром пир-са ла та, густ па суљ,

ши ро ки резан ци с ма ком, ком -
пот... У пред ве чер је де ца ко -
рин ђа ју, а до ма ћи ни им да ју
по кло не, по пут ора ха, ја бу ка,
по мо ран џи, бом бо на, чо ко ла -
да, па и нов ца... У по ноћ се
иде на  ми су, ка да се за вр ша -
ва пост и по по врат ку из цр -
кве слу же се пих ти је. За Бо -
жић, пре под не, по но во се иде
на ми су, за тим се у кру гу по -
ро ди це оба вља све ча ни ру чак,
а ис под јел ке се оста вља ју по -
кло ни за све уку ћа не. По ред
ле пих же ља упу ће них ро ђа ци -
ма, Бо жић че сти та мо и на шим
су гра ђа ни ма, ка ко Бу га ри ма,
та ко и Ма ђа ри ма и сви ма у
се лу ко ји сла ве, док они дру ги
на ма че сти та ју  – на гла ша ва
Ау гу стин.

И сви они, упр кос сво јим
раз ли чи то сти ма, са свим си -
гур но има ју не што слич но –
жи ве у ми ру, здра вљу и сре ћи
с бли жњи ма...

МНО ГИ ПАН ЧЕВ ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ БО ЖИЋ ПО ГРЕ ГО РИ ЈАН СКОМ КА ЛЕН ДА РУ

БО ГАТ СТВО РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ И СЛИЧ НО СТИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Литургија у Цркви Свете Тројице

Спишјакови чекају вест о рођењу Христовом

Божић у кући породице Ембели

Јелка и поклони код Калапиша

Бадње вече код Бајерових

ВЕ РА СПА ЈА И 

У НО ВОМ СЕ ЛУ

Жи во је би ло и у Но вом

Се лу, где је број на ру мун -

ска пра во слав на за јед ни -

ца обе ле жи ла Бо жић.

Та мо шњи про то је реј Ге -

о р ге Ја неш др жао је ли тур -

ги је у Хра му Све те Тро ји це

по ре дов ном рас по ре ду.

– На Бад ње ве че смо се,

на кон слу жбе, оку пи ли

испред цр кве и тра ди ци о -

нал но упа ли ли ва тру, што

смо уве ли пре око пет на -

ест годи на, а би ло је и

скром ног по слу же ња. Одр -

жа не су ли тур ги је и на ред -

на два да на Бо жи ћа, уз

ма њи број љу ди, ко ји су

увек би ли рас по ре ђе ни на

од го ва ра ју ћој дис тан ци и

сви су но си ли ма ске, што

ва жи и за наш хор. Као и

увек, би ли су при сут ни и

на ши дра ги го сти: два срп -

ска све ште ни ка. Јер ве ра

тре ба да спа ја – исти че

про то је реј.
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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

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

На по слу не ће те ла ко од у ста ти од ва -
жних ци ље ва на ко ји ма већ ра ди те.
Упра во та од луч ност, али и упор ност,
кључ је свих ре ше ња. Фи нан сиј ска
си ту а ци ја се по пра вља, а мо гућ је и
флерт са осо бом из по слов ног окру -
же ња. Осе тљи ви су вам згло бо ви,
кич ма и зу би.

Жен ска осо ба ће вам до не ти до бре
ве сти на по слу. Не ве руј те ни ко ме,
осло ни те се ис кљу чи во на се бе и
успех ће вам би ти за га ран то ван. Ни -
је вре ме за ве ће из дат ке, ула га ња и
ку по ви ну. Му дрост и стр пље ње су
пре по руч љи ви у од но су с парт не ром.
Не узи мај те ле ко ве на сво ју ру ку.

Сву енер ги ју усме ри те ка сво јој ка ри -
је ри. То ће вам до не ти успех ка кав
ни сте оче ки ва ли. Не по зајм љуј те но -
вац, јер би сте мо гли за у век да оста -
не те без ње га. На по љу љу ба ви ова
не де ља ће вам до не ти ле па осе ћа ња
и ро ман тич не ве че ри. Од ла зак на тр -
ча ње ће вам при ја ти.

Уко ли ко сту ди ра те, сре ћа је на ва шој
стра ни. Кло ни те се ула ска у су ко бе и
бу ди те па жљи ви при тро ше њу нов ца.
Ако сте у склад ном односу, мо гли би -
сте да за поч не те раз го вор о бу дућ но -
сти. Уса мље не осо бе у овом пе ри о ду
не ће ла ко ући у но ву ве зу. Мо гу ће су
нео че ки ва не гла во бо ље.

Не мој те до но си ти по слов не од лу ке на
бр зи ну. У љу ба ви про сто зра чи те, па
ће би ти ин те ре сант них де ша ва ња ко ја
ће ру жне до га ђа је из про шло сти ба ци -
ти у за бо рав. Где год се по ја ви те, би -
ће те за па же ни. Ако же ли те да се осе -
ћа те до бро, ни у че му не пре ла зи те
гра ни це сво јих фи зич ких мо гућ но сти.

Ово је до бар пе ри од за нов по сао
или пре ла зак на бо ље рад но ме сто.
Оче куј те и зна чај ни ји при лив нов ца.
Ако сте пла ни ра ли ве ћу ку по ви ну,
оба ви те то без раз ми шља ња. Не ула -
зи те у сит не сва ђе с парт не ром. Му -
чи вас ли ни ја, јер сте пре те ра но ужи -
ва ли у хра ни прет ход них да на.

Оп ти ми зам вас не на пу шта. Ни шта
вам не пред ста вља не ре шив про -
блем. Од лу ке ко је у овом пе ри о ду до -
не се те по вољ но ће ути ца ти на раз вој
ва ше ка ри је ре. Уко ли ко сте у ве зи,
пре по руч љи во је да по шту је те до го во -
ре ко је сте уса гла си ли с парт не ром.
Ви тал ни сте и до бро рас по ло же ни.

Ис ко ри сти те до бар пе ри од за оства ре -
ње на по слу или за но во за по сле ње.
Не ра си пај те енер ги ју на не по треб не
ства ри. Пред сто ји вам су срет са ста -
ром љу ба вљу. Уко ли ко сте у ве зи или
бра ку, не ве руј те све му што чу је те ка -
да је реч о парт не ру. Од рек ни те се ло -
ших на ви ка и са чу вај те здра вље.

Има те по тре бу да се до ка же те на по -
слу и ода бра ли сте пра во вре ме за
то. Ма те ри јал на си ту а ци ја се по бољ -
ша ва. Ако не ка осо ба при ву че ва шу
па жњу, не пре це њуј те се бе да не би -
сте би ли од би је ни. Уко ли ко сте у ве -
зи, у тре ну мо же те све про ме ни ти и
на бо ље и на го ре. Све за ви си од вас.

На ла зи те се у пе ри о ду ка да лак ше
мо же те сти ћи до ве ћег по слов ног
успе ха. Из ве сни су до би ци и по -
кло ни од осо ба ко је вас во ле. Нај -
ве ћу сре ћу оства ру је те упра во на
љу бав ном пла ну. Не смо тре ни по -
кре ти мо гли би вам до не ти по вре -
ду но гу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Не си гур ност и страх од бу дућ но сти
вас спу та ва ју. Но вац ће вам сти ћи пу -
тем јав ног по сла или суд ске пре су де.
Ако сте у ве зи, спу сти те лоп ту. На ђи -
те на чин да мир но до ђе те до до го во -
ра. Oсећате фа тал ну при влач ност пре -
ма осо би ко ја вам де лу је стро го, опа -
сно и за тво ре но. Чу вај те се пре хла де.

Не за до вољ ни сте ка да је реч о ва шој
ка ри је ри. За др жи те тај осе ћај са мо
за се бе и ода но се по све ти те оба ве -
за ма. Би ло ко ји вид сва ђе са мо би
по гор шао си ту а ци ју. Бу ди те опре зни
с нов цем. Об но ва ста ре љу бав не ве -
зе је на ви ди ку. Мо гу ћи су хор мо нал -
ни по ре ме ћа ји. По се ти те ле ка ра.
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УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНАТРАЖИ
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

мо г

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

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

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

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

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

од вр сте со чи ва ко ја вам је нео п ход на.
Сфе рич ним или ас фе рич ним мо но фо -

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

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

Ас фе рич на мо но блок со чи ва са жу тим
фил те ром има ју
исте ка рак те ри сти -
ке као кла сич на
ас фе рич на со чи ва,
с тим што је по вр -
ши на со чи ва ди -
зај ни ра на та ко да
спре ча ва пре ла ма -
ње од ре ђе ног спек -
тра сун че ве све -
тло сти, ко је код
по је ди них па ци је -
на та мо же не по -

вољ но де ло ва ти на ва жан цен тар за вид
на оч ном дну, по знат као жу та мр ља.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

• кон трол ни по сто пе ра тив ни пре глед, • вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

Операције катаракте обавља ПЕТКОМ.

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Поред доле наведених лекара, у тиму Специјалне болнице је и

др Драгомир Мага, специјалиста офталмолог, који обавља опште

офталмолошке прегледе, офталмолошке прегледе дија бе тичара

и ласерске интервенције на очном дну код дија бе тичара.

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић
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УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОЈКЕ

др Александра Стијаковић
Општа болница Панчево

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

КАРДИОЛОШКИ И
УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ СРЦА

доцент dr sc. med.
Ненад Ратковић

Војномедицинска 
академија

др Миодраг
Шипчић

Војномедицинска 
академија

dr sc. med.
Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

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

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

• ТРАНСАМИНАЗЕ: AST + ALT
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

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

АКЦИЈE ОД 1. ДО 14. ЈАНУАРА 2021.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
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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, грађе-
винске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске
управе града Панчева парцеле под редним бројем 1,2,3 и 4 на-
лазе се у обухвату Плана генералне регулације-Целина 3- про-
ширена 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 на-
менама са становањем. Правила грађења објекта су дефини-
сана 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, грађе-
винске, 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 да-
љем 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, грађе-
винске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске упра-
ве Града Панчева парцела под редним бројем 6 налази се у обу-
хвату 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 компа-
тибилним наменама са становањем. Правила грађења објекта
су дефинисана планским документом.

III

ПОДАЦИ О УРЕЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарске парцеле из табеле су опремљене објектима кому-
налне инфраструктуре.

У зависности од потреба инвеститора приликом изградње
објеката, могуће је у складу са условима носилаца јавних ов-
лашћења прибављених у поступку издавања локацијских усло-
ва, 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 пред-
узеће ЈП „Урбанизам” Панчево, осим када се ради о прикључе-
њу 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 пројекто-
вање и грађење водовода, фекалне канализације и атмосферске
канализације прописује надлежно јавно комунално предузеће. 

Електроенергетика: Начин прикључења корисника као и посеб-
не услове за пројектовање и грађење електроенергетске мреже
прописује надлежно предузеће „Електродистрибуција” Панчево.

Телекомуникациона инфраструктура: Начин прикључења ко-
рисника као и посебне услове за пројектовање и грађење нис-
конапонске 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 по-
требне подлоге, изради техничку документацију, прибави лока-
цијске 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 издава-
ња локацијских услова. У случају потребе за реконструкцијом,
доградњом или изградњом објеката градске комуналне инфра-
структуре (која обухвата саобраћајне површине, саобраћајну
сигнализацију, јавно осветљење, водовод, кишну и феклану ка-
нализацију), иста се може изградити средствима лица којем се
парцела отуђује уз обавезу да пре подношења захтева за изда-
вање грађевинске дозволе за изградњу објекта на парцели за-
кључи уговор са имаоцима јавних овлашћења којим ће се ут-
врдити износ трошкова комуналног инфраструктурног опрема-
ња средствима инвеститора (лица које је прибавило парцелу)
за који ће се умањити износ доприноса за уређивање грађевин-
ског земљишта, у складу са законским и подзаконским пропи-
сима 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, 42/13-
одлука 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 зем-
љишта, 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 потпи-
сује изјаву да је понудио највиши износ са назнаком висине из-
носа у динарима.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да за-
кључи 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 испла-
ти 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 оба-
везе плаћања купопродајне цене и по правоснажности Решења
о отуђењу грађевинског земљишта које доноси Скупштина Гра-
да Панчева на предлог Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта Града Панчева, пренеће се на одгова-
рајући 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 тре-
зор, Филијала Панчево, прималац: град Панчево, сврха: Град-
ска управа Града Панчева – гарантни износ за учешће на јав-
ним надметањима, уплати гарантни износ у висини од 20% по-
четнe 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 грађевин-
ског земљишта и доставља га свим учесницима јавног надметања.

Ако подносилац пријаве који је најповољнији понуђач не закљу-
чи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, губи право на по-
враћај гарантног износа.

Ако дође до закључења уговора о отуђењу грађевинског зем-
љишта, уплаћени гарантни износ представља део купопро-
дајне цене.

Ако лице коме се грађевинско земљиште отуђује не изврши
своју уговорну обавезу плаћања купопродајне цене грађевин-
ског земљишта у прописаном року, Уговор о отуђењу грађевин-
ског земљишта се једнострано раскида. У случају раскида Уго-
вора 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 доку-
ментацијом 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 назна-
ком на коју локацију (кат.парцелу) се односи и ко је подносилац
пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање и исте ће бити одбачене.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које при-
стигну на адресу Град Панчево, Трг Краља Петра I 2-4, најкас-
није 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 овлаш-
ћеног 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 ме-

сеци (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 Град-
ске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I 2 -4 , Панчево,
контакт особа: Дејан Јовановић, телефон број 013/351-228.

ГРАД ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ОТУЂЕЊА 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
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

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 лежећи 

соларијум за 250 евра.

Тел. 063/247-346.  (1/1299596)

АУДИ А 3, 2010, 1.6 дизел,

увоз из Немачке, на име.

Тел. 064/318-90-95.

(299166/р)

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)

ФИЈАТ линеа 1.4, 2011,

фул опрема, атестиран

плин, кукпљен нов у Срби-

ји. 064/130-36-02.

(299686)

ГОЛФ 4, 1.4, 2002, петора

врата, фул опрема,

160.000 км. 064/130-36-

02. (299686)

ПЕЖО 1.4, 2005, петора

врата, фул опрема, у првој

боји. 064/587-50-24.

(299686)

СТИЛО 1.2, 16 В, 2002, пе-

тора врата, у првој боји,

шест брзина. 064/130-36-

02. (299686)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова,

долазим на адресу.

069/203-00-44, 066/409-

991. (299458)

КУПУЈЕМ возила од 100 до

2.000 евра, стање небитно.

063/165-83-75. (299771)

КУПУЈЕМ аутомобиле у

било ком стању, од 70 до

1.800 евра. 062/193-36-05.

(299711)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, от-

куп слупаних и неисправ-

них. 060/07-84-789,

063/77-84-789. (299504/р)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 ММ,

дијапозитиве и све врсте

видео-касета квалитетно

преснимавам на ДВД.

063/288-278. (299678)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-

ци, свиње, могућност кла-

ња и печења. 060/037-11-

96. 

СВИЊСКЕ полутке од 35

до 45 кг, цена и начин

плаћања по договору. Ис-

порука на адресу.

062/881-06-75. (298722)

ОГРЕВНО дрво, багрем,

буква, храст, 4.5000 дина-

ра. 064/356-03-93, беспла-

тан превоз. (299087)

ПРОДАЈЕМ школске орма-

ре – 4 и сто, регал, собни

столићи – 2, кухињаски

горњи и доњи део, трпеза-

ријски сто и шест сстоли-

ца, кухињски сто, комода.

064/276-08-08. (299620)

ЏЕМ од чистог шипурка и

сув шипурак за чај прода-

јем. 060/161-64-76.

(299621)

КРМАЧУ за клање прода-

јем, изузетно месната,

услови за клање. Старче-

во. 062/113-20-28.

(299627)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа. 063/705-18-18, 335-

930. (299647)

ФРИЖИДЕР АЕГ самоота-

пајући, 13.500, хладњак

АЕГ – 6 фиока 13.500.

063/812-48-62. (299640)

ФИЛИПС ТВ 82, уљани ра-

дијатор 13 ребара, јапан-

ски. Тел. 061/209-08-95.

(299661)

ПРОДАЈЕМ прасиће, те-

жина 16 кг и назимицу.

Тел. 064/129-45-43.

(299705)

ПРОДАЈЕМ прасиће, мо-

гућност услужног клања.

Борачка 1. 064/306-87-33,

013/342-819. (299709)

ВЕШ-МАШИНА, уљани ра-

дијатор, већа рерна, теле-

визори, столице, душек.

063/861-82-66. (299727)

ОРМАН с ципеларником,

двосед, кревет, полуугаона

гарнитура, судопера, фо-

теље, комоде. 063/861-82-

66. (299727)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера 3.000 динара,

нова. 063/773-45-97.

(299761)

КУПУЈЕМ мобилни теле-

фон нокиа 2310, испра-

ван. Тел. 061/270-72-46.

(299623)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медање, сатове, новац,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (299699)

КУПУЈЕМ букова пиљеви-

ну, 300 динара џак.

063/787-13-33. (299733)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-

љарцу, 28 ари, 700 евра

по ару, ограђен, има бу-

нарску воду. 064/256-61-

64. (СМС)

ПЛАЦ на Кудељарском на-

сипу, излаз на две улице,

27,43 ара, градско грађе-

винско земљиште.

068/408-97-21. (299649)

НОВО. Могућност на рате!

Стрелиште, 60 квм + 30

квм, врт, гаража, 39.900

евра. АМК некретнине.

061/262-08-44. (299719)

ПРОДАЈЕМ парцелисане

плацеве, дозвољена град-

ња. 064/212-52-52. (299740)

ВИКЕНДИЦА на Девојач-

ком бунару на продају, за-

мена, одложено плаћање.

064/450-78-91. (299717)

ДОЊИ град, леп део куће,

улични део, велики по-

друм, терасе, 28.000.

„Кров”, 060/683-683-10-

64. (299768)

КУДЕЉАРАЦ, нова спрат-

на кућа са пословним про-

стором, 3.7 ара, 75.000.

(398), „Кров”, 060/551-64-

50. (1299768)

ПРОДАЈЕМ два плаца, 37

+ 12 ара, Пелистерска,

преко пуруге, грађевин-

ског земљиште. 063/708-

00-24. (299731)

КУПУЈЕМ плац за кућу или

стару кућу. 060/371-53-00.

(199292)

КУПУЈЕМ кућу или парце-

лу у центру Панчева, по-

вршине 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. 063/704-72-

32. (299698)

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

НОВО. Сениорски про-
грам 65 +. АМК некретни-
не, Његошева 12, 061/262-
08-44. (299719)

БЛИЗИНА тесле, одличан
једнособан стан са двори-
штем, 22.000. „Кров”,
060/683-683-10-64.
(299768)

НОВО. Могућност на рате.

Стрлеиште, 60 + 30 квм,

врт, гаража,. 39.900 евра.

АМК некретнине, Њего-

шева 12, 061/262-08-44.

(299719)

СТРОГИ центар, троипо-

собан, II, ЦГ, 106.000.

„Кров”, 060/683-683-10-

64. (299768)

КУПОВИНА атанова, ис-

плата домах. АМК некрет-

нине, Његошева 12,

061/262-08-44. (299719)

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

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

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

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

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. 062/891-

35-54. 8299735)

ЛЕКАР тражи празан дво-

собан кофморан стан, ни-

же спратности, на дуже

време. Могућност парки-

рања. 066/200-514.

(299404)

ИЗДАЈЕМ намештене ста-

нове у центру. 063/313-

005, 062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплет наме-

штен стан, етажа куће, за

више људи. 064/2217-48-

56. (299531)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

ришни стан у центру, де-

позит обавезан. 061/162-

34-63. Зоран. (299600)

ЈЕДНОСОБАН дворишни

стан,с амцима, издајем у

близини преображенске

цркве. 060/161-64-78.

(299621)

ОЗБИЉНОЈ породици из-

дајем стан и кућу са дво-

риштем стара Миса

060/142-22-13  (СМС)

НАМЕШТЕН једнособан,

дворишни, ТА, код Хотела

Тамиш, 90 евра. 064/122-

48-07. (299665)
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„HYDROTERRA” d. o. o.  Панчево

ОГЛАС

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)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Taksam investd
.o

.o
.

Kontakt: Milan 064/127-22-48 i Andreja 060/448-00-88
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Pančevo, Ružina 14

HIT PONUDA:
900 evra/m²

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

„HYDROTERRA” d. o. o.  Панчево

ОГЛАС
за пријем радника на неодређено време

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

Контакт телефон за кандидате: 060/644-50-15

email adresa: hydroterra.office@gmail.com

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ
у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)
+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге: замена и уградња

бојлера, славина, цеви. Од

00 до 24 сата. 063/708-00-

24. (299731)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге + хаус мајстор.

Александар, 064/157-20-

03. (29949)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98 (299742)

ОВЛАШЋЕНИ сервис ари-

стон и бош бојлера.

060/371-53-00. (299293)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптаци-

је, замена вирбли, венти-

ла, батерија, санитарије,

све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 

063/811-74-89, Јовичин.

(299654)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-

троник”, бесплатан превоз

и преглед. 060/07-84-789,

063/77-84-789, Ул. Јована

Рајића 1 (код поште на

Тесли). (299726)

ТОП! ЈНА, локал, призе-

мље, 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)

PIZ ZA SHOP потражује

раднице за припрему сен-

двича и палачинки.

064/555-33-34. (1299652)

ПОТРЕБНА радница за

рад у Маркету „Идеал”.

063/106-02-84, 013/333-

160. (299520)

ПОТРЕБНА жена за негу

полупокретног мушкарца,

одмах. Тел. 352-403.

(199662()

ФРИЗЕР са искуством по-

требан салону у центру,

плата 30.000. 065/555-54-

44. (299710)

ПОТРЕБНА радница у ши-

вари. 062/967-48-13.

(299755)

СЕЛИДБЕ, одношење не-

потребних ствари, чишће-

ње просторија, двориста,

06-23. 061/644-14-06.

(СМС)

КОМБИ превоз робе, се-

лидбе. 064/243-82-85.

(299046)

ЕЛЕКТРИЧАР, поравке

бојлера, шпорета, развод-

них табли, индикатора,

инсталација. Мића.

064/310-44-88. (298540)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање воде,

канализације, кабине, сла-

вина, бојлера, котлића.

063/836-84-76. (29853)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: све у

купатилу, поправки, заме-

на, нова купатила, одгуше-

ња. 062/832-09-81.

(299724)

МАЛТЕРИСАЊЕ: зидање,

реновирање кровова, сти-

ропор, бавалит, фасаде.

063/865-80-49. (299604)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКЕ

услуге: поправци, замена

старо ново купатило, одгу-

шења. 013/377-930,

062/144-40-64. (299724)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-

правка старих, уградња

нових цеви, одгушења,

монтажа санитарије.

062/382-394. (299640)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:

одгушење судопере, купа-

тила, поправке, замена,

одмах. 013/331-657,

064/(495-77-59. (299676)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: рено-

вирање купатила, поправ-

ке, вентили,с лавине, одгу-

шење канализације.

061/193-00-09. (299700)

ИЗДАЈЕМ стан, Котећ 1,

50 квм, опремљен.

065/665-75-10. (299653)

PIZ ZA SHOP потражује

раднице за припрему сен-

двича и палачинки.

064/555-33-34. (1299652)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.

064/033-38-83. (299691)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

ришни стан у центру, де-

позит обавезан. 061/162-

34-63. Зоран. (299600)

ИЗДАЈЕМ намештен ду-

плекс 44 квм, строги цен-

тар, Кеј, 280 евра.

064/665-37-02. (299692)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм,

угао Браће Јовановић и

Светог Саве. 064/231-07-

33. (299352)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

ненамештен стан, 40 квм,

са издвојеном спаваћом

собом и терасом, на Те-

сли, без грејања, близу пи-

јаце, Стан је окречен и

поседује нову кухињу. Це-

на 150 евра. 063/231-362.

(299716)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 30

квм, има клима која греје,

120 евра месечно и депо-

зит 120 евра. 063/253-593,

на дуже време. Центар.

(299660)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен двособанс тан са

централнимг рејање, кало-

риметар, у Ул. Светозара

Милетића 91. Тел.

066/801-85-51. (299666)

ИЗДАЈЕМ се једнособан

намештен стан, 34 квм, у

насељу Станко, Ул. К.

Марка 34-ц. Тел. 062/152-

02-06. (299637)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, самце, студенте.

Раднички смештај. Цен-

тар. 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 Леков-
Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(1/295685)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ДАМЕ, саме, слободне и

озбиљне, сапутнице живо-

та. Позвитну даму бих ра-

до упознао, 60 и + година.

Средовечан господин,

удовац, живимо сам у сво-

јој кући. Виталан, разу-

ман, ситуиран, ВСС, би-

ћеш срећна. Тел. 060/510-

67-87. (299658)

ТЕПИХ сервис Путник, ду-

бинско прање тепиха, на-

мештаја, комора. 302-820,

064/129-63-79. 

(299729)

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)
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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 оба-

вези („Службени гласник РС”, бр. 36/2018) и члана 3. Уредбе о начину и поступ-

ку добровољног служења војног рока („Службени гласник РС”, број 7/11), 

Министарство одбране Републике Србије објављује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

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 за-

твора због кривичног дела (док казну не издржи или не буде пуштен на услов-

ни отпуст);

• да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по служ-

беној дужности;

• да је здравствено способан за војну службу;

• да није одслужио војни рок са оружјем и

• да има место пребивалишта на територији Републике Србије.

Поред општих. кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испу-

њавати и следеће услове:

• да има завршене основне академске студије односно основне струковне сту-

дије 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 самоупра-

ву, 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, ду-

жан је да испуни образац пријаве и приложи:

– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и био-

графију (CV).

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следе-

ће доказе: уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни

стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у по-

себне јединице Војске Србије.

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са

оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре 

у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Мини-

старства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за ло-

калну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолош-

ких испитивања кандидата у овлашћеним војно-здравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше коми-

сије 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 уре-

ђују 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 слу-

чају неоправданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за

локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзу-

ларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Мини-

старства 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

П А Н Ч Е В О

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ 

ВОJНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ 

И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево (Ул. Мило-

ша 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 Републи-

ке Србије старости од 19 до 30 година који испу-

њавају 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 је здравствено способан за војну службу;

• да није одслужио војни рок са оружјем и

• да има пријављено место пребивалишта на те-

риторији Републике Србије.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за ре-

зервне официре мора испуњавати и следеће

услове:

• да има завршене основне академске студије од-

носно основне струковне студије од значаја за

Војску Србије;

• да испуњава услове прописане за регруте који

се упућују у посебне јединице Војске Србије;

• 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 Од-

бране Панчево на адреси ул.Милоша Обренови-

ћа 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- Сом-

бор, 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 предусло-

ва за заснивање радног односа у јединицама

Војске Србије у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

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 сагласно-

сти на Студију о процени утицаја на животну среди-

ну 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 осно-

ву предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену до-

кументацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негатив-

них утицаја на животну средину уколико се испош-

тују прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе

мере дефинисане поглављем 8.0 Студије о проце-

ни утицаја на животну средину, као и да обезбеди

извршавање програма праћења утицаја на живот-

ну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о

процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управ-

ном поступку. Против овог решења се може покре-

нути управни спор пред Управним судом у Београ-

ду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину („Службени гласник РС”'

бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, 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 Секрета-

ријата 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. јануа-

ра 2021. године радним даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом.

ПОТРЕБНИ

инструктори 

за „A” и „B”

категорију

(више извршилаца)

Телефон

013/33-43-45
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Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

ЖЕЉКО

ЏИНИЋ

Последњи поздрав

драгом брату од ДРА-

ГАНА са породицом

(119/299715)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ ЏИНИЋУ

Са великом тугом и болом опраштамо се од нашег драгог ко-

леге. Чуваћемо сећање на твој лик и племенитост . 

Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима .

Почивај у миру .

Колектив SIM TO URS –a 

(165/ф)

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Син МИЛЕ са породицом
(170/и)

Последњи поздрав драгом

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ

од супруге РАДЕ

(171/ф)

Последњи поздрав драгом

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ

од унука АЛЕКСАНДРА са породицом

(172/и)

Последњи поздрав драгом деди

ЧЕДОМИРУ ЂОРЂЕВИЋУ

од унуке МАРИЈЕ са породицом

(173/ф)

22. децембра престало је да куца срце нашег вољеног

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.

Неутешни: супруга СНЕЖАНА, синови ЗОРАН и ГОРАН, снаја ГОРДАНА, 

(33/299610)
унуци НИКОЛА и НЕМАЊА, сестра КОСАРА и зет МИША

Последњи поздрав

зету и паши

ЖИВИ

ФИЛИПОВИЋУ

ЈАГОДА и АЦА

(34/299611)

Последњи поздрав

зету и течи

ЖИВИ

ФИЛИПОВИЋУ

МИЛЕНА, ЗОРАНА

и ЈОВАНА

са породицама

(35/299611)

Наша драга

ЗАГОРКА ЛАТИНОВИЋ
1946–2020.

Љубав не умире. Поносни смо јер си била наша супруга, мајка

и бака.

ЖАРКО, ЈЕЛЕНА, НЕМАЊА и АЊА

(66/299645)

Почивај у миру

ЗАГОРКА

ЛАТИНОВИЋ

МИЛИЦА

(110/199704)

Драга наша

ЗАГО

Речи су сувишне, да

би смо рекле колико

ћеш нам недостајати.

Твоје: НЕТА, 

ДРАГАНА, МИЛА

и ОЛГА
(133/299738)

ЕНОХ КРИЗМАНИЋ

Племенит, добар, дарежљив то је био мој мили и

драги супруг Енох.

Верујем да ћемо се срести у вечној слави код на-

шег Господа.

Заувек ћу те чувати с љубављу у срцу и мислима.

Твоја АНА
(19/299597)

ЕНОХ

КРИЗМАНИЋ

Живећеш заувек у

нашим мислима, ср-

цима и сећањима.

Драги мој зете, никад

нећу заборавити за-

штитничку љубав,

твоју доброту према

мени МИМИ

(18/299597)

С тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. децембра 2020. преминула наша
драга мајка, баба и прабаба

ЕВА СПИШЈАК
23. VII 1941 – 25. XII 2020.

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 породи-
цама, унуци ЗЛАТАН и ИВАН КЕРАНОВИЋ са породицом

(36/299613)

ЖЕЉКО ЏИНИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу.

Породица ЈУКИЋ
(77/299668)

Последњи поздрав

драгом и искреном

пријатељу

МИЛОРАДУ

ПОПОВИЋУ

Породица БОШКИЋ

(13/199589)

Наредни број „Панчевца” биће 

у продаји од 15. јануара.

РАДНО

ВРЕМЕ

благајне

„Панчевца”

током празника

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:

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
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ДАРКО

Последњи поздрав

од колектива

Po co Lo co

(74/299659)

Последњи поздрав

ДАРКУ

Искрено саучешће породици.

Колектив болничке лабораторије

(79/12996709

Последњи поздрав другару

ДАРКУ БУДАЛИЋУ

Прерано те губимо...

Хвала ти за све осмехе и дружења у

школској клупи и ван ње.

Твоје VI II-2 са Биљаном Рајић

(53/299635)

Последњи поздрав

ДАРКУ БУДАЛИЋУ

ИГОР и ЦЕЦА

(54/299635)

Последњи поздрав

ДАРКУ БУДАЛИЋУ
1979–2020.

Почивај у миру, нека ти је вечна слава.

Твоји: стриц РАДОСЛАВ, 
стрина ВЕЛИНКА, брат МИЛОШ,

сестра ЈЕЛЕНА и зет ДЕЈАН

(92/2199685)

Мили наш

ДАРКО

никада те нећемо заборавити.

Сестра ДРАГАНА и зет МИРОСЛАВ са породицом
(103/299696)

ДАРКО

Почивај у миру. Нека ти је лака земља.

Сестра АЛЕКСАНДРА и зет ДАВОР са породицом
(104/299696)

Последњи поздрав најдражем

ДАРКУ

од тетке МИЛЕНЕ и тече ЗОРАНА

(105/299696)

Дубоко потрешени

опростили смо се од

супруга наше колеги-

нице Милице

ДАРКА

БУДАЛИЋА

Почивај у миру.

Колектив управе

за трезор.

(93/299688)

ДАРКО

БУДАЛИЋ

Твоја доброта и

осмех се не забора-

вљају.

ИВАН, БОЈАНА

и БРАНКИЦА

(98/299690)

Последњи поздрав

ДАРКУ

баба ЛАТА, 

РАДМИЛА и НАДА

(97/299690)

Последњи поздрав

ДАРЕТУ

Колектив Агенције АМЦ „Стари град”

(124/299722)

Последњи поздрав нашем

ДАРЕТУ

Никада нећемо заборавити твоју доброту и пријатељство.

Почивај у миру...

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

(125/299723)

Почивај у миру

ДАРЕ
1979–2020.

Стриц БРАНКО са породицом

(140/299747)

Последњи поздрав

ДАРКУ
1979–2020.

Стрина РАЈКА, БОЈАН и СЛАЂА

(139/299747)

Последњи поздрав

ДАРКУ БУДАЛИЋУ
1979–2020.

Недостајеш сунце моје.

Воли те твоја неутешна мама

(149/299757)

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
(150/299757)

Вољени

ДАРКО
1979–2020.

Знам да те ништа не

боли, сви болови су

остали у нама.

Твоја ташта

(152/299758)

ДАРКО БУДАЛИЋ
1979–2020.

Последњи поздрав нашем најбољем

тати и највећој љубави.

Његови: НЕМАЊА, 

ЈОВАНА и МИЛИЦА

(153/2997589
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27. децембра престало је да куца велико срце тате, деке и прадеке

РАДИВОЈА МАНДИЋА
1925–2020.

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

(61/199641)

Последњи поздрав нашој драгој

РУШКИ ПАРЕЖАНИН

Драга Рушка, почивај у миру.

СТОЈНА и САША са породицом

(62/299642)

Последњи поздрав нашој драгој

РУШКИ ПАРЕЖАНИН

Драга Рушка, почивају миру.

САНДРА са породицом

(63/299642)

АЛЕКСА

ТАНАСИЋ
1944–2020.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Ожалошћени: ћерке
ТАТЈАНА и СЛАВИЦА,

унуци УРОШ и ОГЊЕН
и унука АЛЕКСАНДРА

(72/1299656)

АЛЕКСА

ТАНАСИЋ
1944–2020.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица

РАНГЕЛОВ
(73/299657)

Последњи поздрав

нашем драгом

комшији

ЖИВИ

МИЛОВАНОВУ

од породице

СТОЈКОВ

(67/299646)

22. децембра 2020. године, након кратке и тешке болести, заувек нас је на-

пустио наш вољени

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

(99/1299694)

Последњи поздрав течи

МЛАДЕНУ УЉАРЕВИЋУ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

БРАНКА и МИЛАН са породицама

(91/299684)

МЛАДЕН УЉАРЕВИЋ

Тата,

књигу свог живота затворио си на почетку нај-

лепшег поглавља за све нас.

Остаћеш вечно у нашим срцима и бити споми-

њан у многим причама.

Твоја: ТИЈАНА са ћерком УНОМ, 

супругом МАРКОМ и мамом
(101/299694)

Последњи поздрав

ДАРКУ

од ДРАГАНА

са породицом

КРШАНИН

(151/299757)

Наш драги супруг, отац, деда и зет

инж. СТЕВАН ЛОЗОВИЋ
из Црепаје

преминуо је 24. децембра 2020.

Вољени не умиру, они и даље остају у на-

шим срцима.

Твоји ожалошћени: МИЛАДИНКА, 

ДЕЈАН, ВЛАДИМИР и СПОМЕНКА

(102/299695)

СТЕВАН ЛОЗОВИЋ
1932–2020.

Последњи поздрав драгом деда Стеви од унука ВЛА-
ДИМИРА, његове мајке ОЉЕ, унуке МАРИНЕ и прау-
нука АЛЕКСЕ. Увек ћемо те се сећати с љубављу.

(121/299720)

СТЕВАН

ЛОЗОВИЋ
1932–2020.

Последњи поздрав

Стеви од пријатеља

РАЈКА и ЉИЉЕ

ПЕТРОВИЋ

(122/1299720)

Последњи поздрав нашем драгом

ДАРКУ

од његових ПРЕДИЋА

(154/299758)

Последњи поздрав драгом

ДАРКУ

од породица РАНИСАВЉЕВИЋ, 

МИХАЈЛОВ и КАТУЦА

(156/299760)

Последњи поздрав нашој

СОФИЈИ ПАНИЋ

Соле, отишла си тихо и неприметно...

Увек ћемо те волети и носити у срцу.

Породице ЋУРЧИЈА, 

ДАВИНИЋ и ПЕШИЋ

(65/199644)

Последњи поздрав

СОФИЈИ ПАНИЋ
1950–2020.

Напустила нас је наша Сока, 23. децембра 2020.

Сахрана је обављена 28. децембра 2020, на Но-

вом гробљу.

Ожалошћени; син МАРКО и ћерка МИЛИЦА

са породицама и остала родбина и пријатељи
(147/299753)

РАДНО ВРЕМЕ

благајне „Панчевца”

током празника

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:

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.
БЛАГАЈНА

013/300-830
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Тужна срца и са болом у души јављам свим пријатељима да је моја драга и вољена мајка

ДРАГИЦА ПРНИЋ

преминула 25. децембра 2020, у 75. години.

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

Ожалошћени: њен син НЕНАД, унуке ИВАНА и АЛЕКСАНДРА и снаја КАТАРИНА
(41/299618)

КАТА РИМ
1944–2020.

Драги анђелу.

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

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

ЧЕДОМИР ЗЕБИЋ
1925–2020.

професор у пензији

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

(47/199626)

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

ДРАГАН ЂОШИЋ
1955–2020.

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

(50/199632)

ДРАГАН

ЂОШИЋ

Последњи поздрав

ујаку од сестрића

НЕБОЈШЕ

са породицом

(57/1299638)

Последњи поздрав

РАДМИЛИ СИМИЋ

од супруга ЖИВКА, ћерке СНЕЖАНЕ

и ГОРДАНЕ са породицом
(58/199639)

Последњи поздрав

РАДМИЛИ

СИМИЋ

Заувек ћеш остати у

сећању.

Твоји: ЉИЉАНА, 

МИРОСЛАВ, МАРКО и

МАРИЈА са породицама

(59/1299639)

Последњи поздрав

прији

РАДМИЛИ

од породица

ЧАНЧАРЕВИЋ

и ВРАЧЕВИЋ

(60/299639)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЂОШИЋУ

Породици најдубље саучешће у болу

од РАДИВОЈА и КЕТИ са породицом

(85/299677)

Последњи поздрав другарици

НАДИ ШКРБИЋ
1952–2020.

од наставника МИТИЋ СПИРЕ, КОСТЕВСКОГ МИЛА-

НА, ДУКОВСКОГ БРАНКА, ДИМЕТА ЈАЋИМОВСКОГ,

РИСТИЋ МИЛАНКЕ и ДАНЧЕТА,  МАРИНКА ИГЊА-

ТОВСКОГ, МОЈСЕВ СТАНИСЛАВА, АРМЕНСКЕ ЗОРИ-

ЦЕ, БОЈКОВИЋ РОЗАЛИЈЕ, КИТАНОВИЋ ЗЛАТЕТА,

АНЂЕЛОВСКОГ СТОЈЧЕТА, ЗЕЛИЋ СВЕТОЗАРА,

ШКРБИЋ ДОБРИВОЈА, СИМОНОВИЋ БРАНКА,

СТОЈКОВСКОГ ПЕРЕ, др ЈАНОШЕВИЋ СЛАВИЦЕ,

ПЕТРУШЕВИЋ МИРКА, САМОЛОВ КОЈЕ, ЈОВАНО-

ВИЋ ЗОРИЦЕ и ДОБРЕТА

(83/299673)

НАДА ШКРБИЋ

Драга кумо, путуј звезданом стазом, сјај и оба-

сјавај нас.
БРАНА и ТОМА

(126/299725)

НАДА ШКРБИЋ

Драга кумо, остајеш увек са нама, јер такви као

ти никада не одлазе. 

Кумови: ДОБРЕ и ЗОРИЦА
(127/299725)

Отишла си из наших
живота, али остајеш у
нашим срцима

ВЕСНА

БАБИЋ

Твоје комшије: породице
БАРБИР, ТУЛИЋ, 

СВЕТЛАНА и БРАНКА

(116/299712)

ВЕСЕЛИНКА БАБИЋ

ВЕСНА
1942–2020.

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

(145/299751)

Драгој

СЛАВИЦИ РЕПАЦ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћерка ХЕЛЕНА и зет ВОЈИСЛАВ
(80/299671)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ РЕПАЦ
1938–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Унука МАРИНА са породицом
(81/299671)

СЛАВИЦА

РЕПАЦ

Последњи поздрав

од сестре АНИЦЕ

са породицом

(159/299764)

У понедељак 28. децембра 2020. преминула је

моја драга мајка

МАРИЈА ПАВКОВИЋ
рођ. Јаковљев

1927–2020.

Заувек у мом срцу.

Ћерка САША

(134/299721)

Последњи поздрав
вољеној тетки

МАРИ

ПАВКОВИЋ
1927–2020.

Почивај у миру.
Од сестричине

ЉИЉАНЕ и СТОЈАНКЕ
са децом
(167/299767)

Последњи поздрав

драгој тетка Мари

МАРА

ПАВКОВИЋ
1927–2020.

Почивај у миру Божјем.

НЕША и БРАНКА

(166/299767)
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25. децембра 2020. године преминула је моја сестра

ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ
рођ. Несторовић

Отишла си тихо и неприметно, али ћеш заувек остати у срцу

твог брата.

ГАНЕ

(40/199617)

Последњи поздрав

драгој мами

МИРЈАНИ

ВИДИЋ

од ВЛАДЕ, НАТАШЕ

и ФИЛИПА

(26/299603)

МИРЈАНА

ВИДИЋ

Мила мати, бакано

Почивај у миру.

Твоји: БОБА

и НИКОЛА
(25/299603)

Последњи поздрав

драгој куми

МИРЈАНИ

ВИДИЋ

од кума

СЛОБОДАНКЕ

са породицом

(27/299603)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

ВИДИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим срцима и мисли-

ма.

Твоје: СТАНКА, 

ЦАЦА и ДЕЈА
(52/199634)

После краће и тешке болести, у 72. годи-

ни, опраштамо се од наше вољене тетке

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

Остадоше само успомене и сећања док по-

стојимо да их се сећамо.

Твоји: ВЕСНА, ГОРАН, 

СТЕФАН и НЕМАЊА

(55/299636)

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

баба ГОРДА

Тишину твог мира пра-
тиће наша љубав и сећа-
ње.

Твоји унуци СТЕФАН
и НЕМАЊА

(56/299636)

МИРКА

другарице моја

и колегинице

Почивај у миру и …

збогом.

ВЕРА М. 

(64/299643)

С љубављу и пошто-

вањем драгој

МИРЈАНИ

ВИДИЋ

последњи поздрав

од породице

МИЈАЛКОВИЋ

(106/199697)

Помен преминулој супрузи, мајци и

баки

РАДМИЛИ ЦИВРИЋ

Ожалошћени: супруг ТОМИСЛАВ,

ћерка САЊА, унуци ТАМАРА

и ВИКТОР, као родбина, пријатељи

и комшије

(108/199703)

Последњи поздрав прији

МИРИ

од БОЈАНЕ и МЛАДЕНА

(129/299730)

Последњи поздрав тетки

од ДЕЈАНА

са породицом

(148/299756)

АНА МИТРОВИЋ

Била си добра и племенита мајка и бака и оста-

вила си нам велику празнину.

Твоји: ћерка МИРЈАНА и син НЕНАД

са породицама

(161/299766)

АНА МИТРОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Почивају миру.

Твоји: ћерка МИРЈАНА, зет ДУШАН, унуке СА-

ЊА и АНДРЕА са породицама и унук СТЕФАН

(160/1299766 )

АНА МИТРОВИЋ
1942–2020.

Недостајаћеш нам пуно, али те са поносом чу-

вамо у срцима и мислима.

Нека те анђели чувају.

Син НЕНАД, снаја АЛЕКСАНДРА

и унуци ТЕОДОР и АНДРЕЈ

(162/299766)

Сахрана ће се обавити 2. јануара 2021. у 12 са-

ти, на Новом гробљу у Панчеву

АНА МИТРОВИЋ
1942–2020.

Драга мајко,

красиле су те све особине које човека чине ве-

ликим – вредноћа, поштење, љубав, потпуна

посвећеност породици.

Много нам недостајеш.

Твој НЕША и МИРА

(163/299766)

Наш драги дека, отац, свекар и супруг преминуо је у 83. години

МИЛАДИН ПАНТОВИЋ
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)

РАДА ЈОШИЋ
1926. Банатски Брестовац – 2020. Gin gen, 

Немачка

Последњи поздрав бата Ради од породица

МИТРОВИЋ и ТАЈДИЋ

(141/199748)

РАДНО ВРЕМЕ

благајне „Панчевца”

током празника

4. јануарa до 18 сати;

5. јануарa до 18 сати;

6. јануарa до 15 сати.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 31. децембар 2020.32

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

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Стриц АЦА са супругом БРАНКОМ, 

браћа АЛЕКСАНДАР, НИКОЛА и АЛЕКСАНДАР

(136/299744)

СЕЋАЊЕ

МАРКО

МАРИЋ
1951–2010.

Волимо те.

Твоје: ДАЦА, 

ВЛАДАНА и МИМА

(146/299752)

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)

Последњи поздрав

куму

СТАНКУ

од породице

ПОПОВИЋ

(130/199734)

АЛЕКСАНДАР

ЂУРИН САША

Последњи поздрав.

Тета НАДА, МИША

и СЕКА

(132/299737)

5. јануара 2021. биће четрдесетодневни помен

нашем драгом супругу, оцу, деди и прадеди

МИРКО ОГЊАНОВ

БЕЛИ

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

(155/299759)

Последњи поздрав нашем колеги и пријатељу

чика СТАНКУ

Колектив Градске библиотеке Панчево

(109/ф)

Последњи поздрав

драгој тетка

МАРИЦИ

од породица

ШОНДИЋ

и ЈОВАНОВИЋ

(164/299765)

Последњи поздрав

драгом и племенитом

комшији

СТАНКУ

од ГОЦЕ

и БРАНКА

(169/и)

У четвртак, 24. децембра 2020. године, у 83. го-

дини, преминуо је наш драги отац и деда

МИЛОЈЕ КРСТИЋ МИЋА

Сахрана је обављена 25. децембра у Краљеву код

Алексинца.

С љубављу и поштовањем син МИРКО, 

унука АЛЕКСАНДРА и унук МИЛОШ
(142/299749)

Последњи поздрав комшиници

ДРАГИЊИ БЕЛИЋ

од комшија у Кикиндској 5.

(138/ф)
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У уторак, 5. јануара 2021. године, у 11.30, на

Старом гробљу, у Јабуци, даваћемо шестоме-

сечни помен мојој драгој и вољеној мајци

САВИЦИ БЛАЖЕВСКОЈ

Вољена мајчице, отишла си тихо и нечујно. Су-

зе су у очима, туга у срцу, али сећање на твоју

доброту, топлину, подршку и љубав коју си ми

несебично даривала вечно остају. Живећи да-

ље, 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

ИВАН ЛАЛИЋ
2016–2021.

Време пролази, празнина остаје.

Твоја породица

(100/199693)

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег

драгог

СЛОБОДАНА ВУЈАНИЋА

Помен ће се одржати у уторак, 5. јануара 2021, у

10 сати, на Старом православном гробљу.

Породица ВУЈАНИЋ

(107/199701)

Навршавају се две године откако ниси са нама,

али те чувамо од заборава

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ
2. I 2019 –  2. I 2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

(71/299655)

Сећање на драге родитеље

САНАДЕР

ЈОВАН АНА
14. I 2000. 28. XII 2000.

Увек у мислима сина МИРОСЛАВА

са породицом

(88/299681)

13. јануара 2021. навршава се годину дана отка-

ко је испустила своју племениту душу

БОСИЉКА ЕРДЕЉАН
из Баваништа

1936–2020.

Твоји најмилији: синови ИВАН и ВАСА, 

снаје ВЕСНА и НАДА, унуке и праунуци

(115/299708)

Прошло је тужних годину дана откако нас је напустио

МИЛОМИР ЦВЕТИЋ
Заувек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Супруга ГОРДАНА, син АЛЕКСАНДАР са породицом

и ћерка АНЂЕЛИЈА са породицом

(120/2199718)

5. јануара 2021. навршава се четрдесет дана од

изненадног одласка моје маме

ВИТОМИРКЕ ЈАНКОВИЋ

Туга и бол остају. 

Парастос ће се одржати, у 11 сати, на Старом

православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени син РАДЕ и родбина
(123/199721)

СЕЋАЊЕ

4. јануара 2021. године навршава се седам годи-

на од смрти моје миле

БОЖАНЕ ПАНИЋ

заувек си у моме срцу и мојим молитвама. 

МЛАДЕНКА

(128/1299728)

5. јануара, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо четрдесето-

дневни парастос

ЦВИЈЕТА ШЉИВАР
1947–2020.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг АНЂЕЛКО, син МИЛАН са породицом, 

ћерка НАТАША са породицом и сестра МИРА

(135/199743)

2. јануара 2021, у 11 сати, на Новом гробљу одр-

жаћемо годишњи помен нашем драгом

ЈОВИЦИ ЈОВАНОВУ
1946–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији: син АЛЕКСАНДАР, 

снаја ЕМИНА, зет ПРЕДРАГ

и унуци НЕНАД, МАРКО и СТЕФАН

(86/299679)

7. јануара 2021. навршава се тужних годину дана откако ни-

је са нама наша вољена

КОСОВКА ИЛКИЋ
Рођ. Драгојевић

Помен ће се одржати у уторак, 5. јануара, у 11 сати, на Ста-

ром православном гробљу у Панчеву.

С љубављу која не умире, ћерке: ВЕСНА и ДУШИЦА

са породицама, родбина и пријатељи

(158/299763)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂУРИЦА

ПЕШИЋ
из Црепаје

14. I 2020 – 14. I 2021.

Недостајеш ми.

Твоја ЗЛАТА
(94/299689)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂУРИЦА

ПЕШИЋ
из Црепаје

Деда Ђука, недостајеш
нам.

Твој унук САША
СТОЈКОВИЋ

са мамом и татом
(95/299689)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂУРИЦА

ПЕШИЋ
из Црепаје

Деда Ђуро, мени најви-
ше недостајеш.

Твоја унука ИСИДОРА
са мамом, татом
и секом АЊОМ

(96/1299689)

ЛУЦИЈА ОРЕЉ

Последњи поздрав комшиници од комшија

из зграде у Кикиндској 9

(157/299762)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 31. децембар 2020.34

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, ко-

ја никад и ничим неће бити испуњена.

Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала, твоја до-

брота, 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)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља 

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

СЕЋАЊЕ

на драге и вољене

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА

и МИЛАНА
2005–2021.

Свакога дана сте с нама кроз најлепше успомене и сећања која нам

живот красе.

Породица УЗУНОВИЋ

(12/199588)

Тужно двогодишње

сећање

РАДОЈКА

ДАБИЋ

Ни све сузе, ни све

речи утехе, не могу

да ублаже бол коју

осећамо.

Вечно ћемо те

памтити: тетка ЗОРА,

теча МИША

и брат НЕМАЊА

(24/299602)

Прошло је четрдесет најтужнијих дана без тебе, сине мој

РОБЕРТ КОЈИЋ
9. XI 1970 – 20. XI 2020.

За тобом тугују мама ВЕРА и тетка ДРАГОЈЛА

(7/299583)

СЕЋАЊЕ

РАДОЈКА ДАБИЋ
рођ. Вицановић

Драга кеко, никада те нећемо преболети и

заборавити.

Твој чика ЖИКА ВИЦАНОВИЋ са породицом

(38/299615)

29. децембра 2020. навршавају се две године от-

кад нас је заувек напустио

МАРЈАН ШМИТ

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.

Супруга ЛЕЛА са децом и унуцима

(68/299648)

10. јануара 2021. навршавају се четири године

откада си ме изненада напустио

СТЕВАН СОМБОРАЦ

Време пролази, а ти си и даље у сваком мом да-

ну, осмеху, ћутању, у свакој сузи.

С неизмерном љубављу твоја ћерка МАРИЈАНА

(75/299663)

3. јануара 2021. навршава се четрдесет дана от-

када није са нама наша драга

ГОРИЦА ХРИСТОВ

Вечно ћемо те се сећати, причати са поносом и

никада те нећемо заборавити.

Супруг ПАВЛЕ и ћерке ТИНА

и ЈАСМИНА са породицама
(78/299669)

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

ЕВА ВЛАЈИЋ
Рођ. Вуковић

1959–2020.

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.
(82/299672)

СЕЋАЊЕ

на

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)

9. јануара 2021. навр-
шава се шест година

МАРИ

РАНКОВИЋ
2015–2021.

Живиш у нашим срцима.

Твоји најмилији

(49/299629)

Тужно сећање на на-

шу драгу

РАДОЈКУ

ДАБИЋ

Нека те у тишини

вечног мира прати

наша љубав јача од

времена и заборава.

Много нам недоста-

јеш.

Сестра САЊА, 

зет АЛЕКСАНДАР

и сестрић МИЛОШ

(112/299707)

СЕЋАЊЕ

РАДОЈКА

ДАБИЋ

Била си део нашег

живота. Ко може да

те замени?

Туга, бол и сузе.

Сећање на тебе чувам

у свом срцу.

Тетка ЛАЛА

и теча ЛАМЗА

(113/299707)

СЕЋАЊЕ

на драгу сестру

РАДУ

ДАБИЋ

Хвала ти на љубави,

доброти, свој топли-

ни, твом осмеху и

срећи коју смо дели-

ли. Није заувек крај,

заувек је само љубав.

Сестра САНДРА

и зет БОБАН

(114/299707)

СЕЋАЊЕ

ЖИВА ЋИРИЋ

ЋИРА
из Омољице

1953–2016.

Са поштовањем и љу-
бављу чувамо успо-
мену на њега.

Супруга ЈЕЛЕНА, 
синови ВАСА

и СТЕВА, снаје
САЊА и СЛАВИЦА,

унука МИЛИЦА и
унуци ЛАЗАР

и НИКОЛА
(118/299714)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
2007–2021.

С љубављу и поштовањем породица
(89/299682)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА

ТРИФУНОВИЋ
1945–2004.

Заувек у нашим срцима.

Син ИВАН, 

унуци МИЛОШ

и МИРОСЛАВ

(76/299664)

30. децембра навр-

шава се четрдесет да-

на од смрти наше

мајке, баке и прабаке

ВИДЕ

ЈЕЛИЋ

Заувек ћеш остати у

срцима нас који смо

те волели.

Твоје ћерке

СТАНИЦА и РАДА

са породицама

(117/299713)

Година је прошла без

нашег драгог

ВАСА ЂУРИН

ЖАРА
1961–2019

из Банатског

Брестовца

Његове сестре

ДРАГАНА БАРАЈЕВАЦ

са породицом, 

ЉИЉАНА ДАНКУЦ

са породицом и ујна

РАДА из Црепаје

(131/299736)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. децембра 2020, у 86. години,

преминуо наш драги

МИЛИСАВ ЉОТИЋ
1935–2020.

Сахрана је обављена 21. децембра 2020 године, на гробљу у Глогоњу.

Ожалошћен син ДРАГАН са породицом
(8/299584)

Гоцо, једина и најмилија моја

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

Прошла је година од твог изненадног и прераног одласка.

Вољени не умиру.

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

бићемо опет заједно.

Много те воли твоја мама ЂУРЂИНА

(9/199585)

Прошло је дванаест

тужних година отка-

ко није са нама наш

највољенији супруг и

отац

ДРАГАН

МИЛОЈЕВИЋ

Недостајеш нам пре-

више.

Твоји најмилији

(11/199587

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

ДАБИЋ
13. I 1998 – 13. I 2021.

Године пролазе, ти оста-
јеш у нашим срцима.

Син ВЕЛИМИР и унуци

ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР
(23/299602)

НЕДА

ВУКОВИЋ
9. VII 2020 – 9. I 2021.

Почивај у миру!

Воле те заувек твоји:

унук ВЕЉА, 

зет РАДЕ

и кћи ДРАГАНА

(29/299606)

СЕЋАЊЕ

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.

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

(30/1299607)

5. јануара, у 10.30, на Католичком гробљу, дава-

ћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

РАДМИЛИ ИЛИЋ
1948–2020.

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

Твоји: ВЛАДИМИР, ТАМАРА, 

ЖАРКО и ГОРДАНА
(31/299608)

ПОМЕН

КРСТЕ ЋОСО
1934 – 2003.

Године пролазе али лепе успомене заувек

остају.

Супруга ЗОРКА и ћерке РАЈКА и БРАНКА

(32/299609)

IN ME MO RI AM

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ
1949–2020.

Прође најтужнијих четрдесет дана у нашим жи-

вотима. Увек ћеш бити вољен, никада забора-

вљен у нашим срцима.

Увек и само твоји: КАЋА са синовима ЈОВАНОМ

и БОЈАНОМ са породицама
(39/299616)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ
2005–2021.

Пре шеснаест година, на Божић, изгубили смо

нашег Николу.

Тугују за њим мама МИЛАНА и брат МИЛАН

(44/199624)

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

Прошло је двадесет година откако са

нама није наш супруг, отац и деда.

Његови најмилији

(48/299628)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН

ТМУШИЋ
1. I 2000 – 1. I 2020.

Већ двадесет година је
прошло, али поштовање
и сећање на тебе је у на-
шим срцима.
Твоји: син ДРАГАН, снаја

РАДИЦА, АЦА и ДАЦА
(51/199633)

Пет дугих и тешких година смо без тебе

МЛАДЕН БАРАЋ
2016–2021.

Године пролазе, али ти си увек у нашим срцима и ми-

слима, и увек ћеш бити.

Воле те: супруга ЈЕЛЕНА, синови МИЛОРАД

и АЛЕКСАНДАР, снаје ГОРДАНА и ЈАДРАНКА, 

унуци МЛАДЕН, ДУШАН, СТРАХИЊА и НЕМАЊА
(69/299650)

Заувек у срцу

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ

ЉУБИЦА, АНЕТА са породицом и АЛЕКСАНДРА

(87/199680)

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат МИЛАН са породицом
(111/299706)

У понедељак 4. јануара 2021. навршава се тужних

четрдесет дана откада нас је напустила наша

ЕВА КАНАЧКИ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Супруг САВА, ћерка ДРАГАНА, зет ГОРАН, 

унука ТАРA и унук НИКОЛА
(143/299750)

Четрдесет дана није са нама наша бака

ЕВА

Унука ТАРА и унук НИКОЛА

(144/299750)

СЕЋАЊЕ

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

С љубављу и поштовањем породица
(168/и)
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БРАНИСЛАВ

РАДИВОЈЕВ

БАНЕ
3. I 1979 – 3. I 2020.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији
(1/1299310)

МИЛОРАД

ЛУКИЋ
5. II 1945 – 3. I 2017.

Прошле су четири го-

дине. 

Недостајеш.

Породица

(2/299363)

IN ME MO RI AM

5. јануара 2021. године је четрдесет дана од смрти наше драге

ДАРИНКЕ ДРВЕНЏИЈЕ
рођ. Ђурковић

професора математике у пензији

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)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА КОЧИЋ
7. I 2014 – 7. I 2021.

Чувамо те у нашим срцима, с поносом што си би-

ла наша мајка и супруга

Твоји: син МИЛОШ и супруг МИЛУТИН

(5/299570)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НЕБОЈША КОСТИЋ
21. XI 1980 – 9. I 2020.

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
(6/299582)

У суботу, 2. јануара 2021. године, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ДАРИНКИ ДРВЕНЏИЈИ
1948–2020.

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 најмилији: супруг ПЕРО, дјеца ИВАН и МИЛИЈАНА

са својим породицама

(10/299586)

СЕЋАЊЕ

11. I 2011 – 11. I 2021.

САВА КОВАЧЕВИЋ
рођ. у Омољици

Чувамо те од заборава.

Супруга БРАНКА и ћерка НАТАША

са породицом

(3/и)

3. јануара, у 11 сати, на православном гробљу у

Старчеву, даваћемо четрдесетодневни помен

нашем

РАДИСАВУ ВУЛОВИЋУ

Жале за тобом твоји: супруга СТАНИКА, 

ћерке СНЕЖА, БУБА и ДОЛА

(15/199592)

СЕЋАЊЕ

3. I 2016 – 3. I 2021.

ЕСАД ГЕЉО

Сећања не бледе.

Тата, заувек си ту у

нашим срцима и на-

шим причама.

Твоји најмилији
(14/299591)

Вољеном

НЕШИ

од његове тетке

МИКЕ

(16/1299595)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НЕБОЈША

КОСТИЋ
21. XI 1980 – 9. I 2020.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твој брат МАРЈАН,

снајка ГОРДАНА

и твоји МАРТИН

и МАРИЈАНА

(17/199595)

1. јануара навршава се шест месеци отка-

да није са нама наш драги

СТАНКО СТАНОЈКОВСКИ

Заувек у нашим срцима и сећању...

Твоји: супруга НАДА, син ЗОРАН, ћерка

МАРИЈАНА, снаја НАТАША, зет МИЋА и

унуци ВУКАШИН, ХЕЛЕНА и ХАНА

(20/299599)

СЕЋАЊЕ

2014–2021.

РАДЕ

ВУКАШИНОВИЋ

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Син ИГОР, 

унук НИКОЛА

и снајка ВЕСНА

(21/299601)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ХЕРБЕРТ ЕМА
1911–1989. 1915–1993.

(28/299605)
                     С поштовањем синови са породицама

29. XII 2012 – 29. XII 2020.

НЕНАД ЗЕНГ

Много нам недостајеш.
Твоја породица

(37/299614)

3

Нека Вам анђели подаре вечни мир

ЖИВУЉ

БИСЕРКА ВАСИЛИЈЕ
1930 – 9. I 2020. 1928 – 23. V 2000.

Понекад у сновима, увек у срцу, души, мислима

и причама.

Ваша ћерка ЂИНА, унук ВАСА и зет ЂУРА
(43/299622)

2. јануара 2021. навр-
шава се тужних четрде-
сет дана

РАДОЉУБУ

СТОЈАНОВИЋУ
Од заборава увек ћемо
чувати лепе успомене.

Супруга СНЕЖАНА, 
син СЛОБОДАН
и унук НИКОЛА

(46/299625)

Прошло је четрдесет

дана без вољеног оца

РАДОЉУБА

СТОЈАНОВИЋА

Од твоје ћерке

ДРАГАНЕ, унука

МИРОСЛАВА

и зета ВОЈКАНА
(45/299625)



Го ди на ма уна зад, ма де це ни -
ја ма већ, Пан че во мо же да се
по хва ли и по но си сво јим гра -
ђа ни ма ко ји су оста ви ли ду бок
траг у срп ском спо р ту. Пле ја -
да је то вр хун ских игра чи ца и
игра ча, фе но ме нал них по је ди -
на ца, од лич них ор га ни за то ра
у клу бо ви ма, ен ту зи ја ста, истин -
ских за љу бље ни ка у спо рт, ко -
ји су до при не ли да се наш град
ви со ко по зи ци о ни ра ка да је ова
жи вот на гра на у пи та њу.

Је дан од оних ко ји су по ка за -
ли да зна ју ка ко се упра вља
спорт ским ко лек ти вом, ка ко
од ма лог на пра ви ти клуб за
по што ва ње, сва ка ко је и пр ви
чо век Фуд бал ског клуба Же -
ле зни чар Зо ран На ун ко вић. У
по пу лар ну „ди зел ку” кро чио
је пре де сет го ди на и од нај -
ни жег ран га до вео ју је, за јед -
но са сво јим са рад ни ци ма, до
фуд бал ских ви си на – до Пр ве
ли ге Ср би је. Оно што је „Жеља”
учи нио ове го ди не, Пан че во је
че ка ло го то во две пу не де це -
ни је. По кло ни ци нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у
нашем гра ду и око ли ни опет
има ју клуб за по нос, тим за
ко ји на ви ја ју, чи је ре зул та те
жељ но иш че ку ју...

По сле де би тант ске по лу се -
зо не у про фе си о нал ном фуд -
бал ском ран гу пр ви чо век Же -
ле зни ча ра под ву као је цр ту
испод пре ђе ног пу та. И не ми -
сли да ста не, да се за у ста ви.
Си гу ран је да увек мо же ви ше.
У ли ку Зо ра на На ун ко ви ћа Пан -
че во има озбиљ ног спорт ског
рад ни ка, игра чи пред сед ни ка
ко ме ве ру ју, но ви на ри искре -
ног са го вор ни ка... За хва љу ју ћи
и све му то ме, у Фуд бал ском
клу бу Же ле зни чар сви мо гу да
ви де и озбиљ ног парт не ра.

– Пр ва ли га је сте вр ло зах -
тев но и ква ли тет но так ми че -
ње, али по сле на ше пр ве по лу -
се зо не у ви со ком ран гу мо гу
да ка жем и да ни је ни ка кав
баук. Же ле зни чар мо же и има
ква ли те та да све то ис пра ти.
Све је на мно го ви шем ни воу,
по чев од ста ди о на на ко ји ма
смо го сто ва ли па до пу те ва ко -
ји ма смо ишли на утак ми це.
Ка да смо до шли у клуб, во зи -
ли смо се и се о ским пу те ви ма
ју жног Ба на та ка ко би смо пра -
ти ли „Же љу”, а са да на утак -
ми це иде мо ау то-пу те ви ма.
Што се ти че са мог ре зул та та,
ни сам за до во љан. Да је са мо
је дан тре нер од ра дио при пре -
ме и во дио еки пу, си гу ран сам
да би смо има ли још ви ше бо -
до ва на кра ју је се њег де ла, али
шта је – ту је. Ни код јед ног се
ни су по кло пи ле све коц ки це и
ту смо где смо. Да се раз у ме -
мо, све су то до бри љу ди, до -
бри тре не ри, са сви ма смо оста -
ли у до брим од но си ма. Од го -
вор ност за гре шке ко јих је би -
ло са мо је мо ја. Али до зво ли -
ће те да и ја за де це ни ју, ко ли -
ко сам већ у „Же љи”, мо гу да
на пра вим не ки лош по тез. Из
тек окон ча не по лу се зо не из ву -
кли смо по у ке, па се на дам да
ће на кра ју пр вен ства све би ти
до бро за наш клуб – по чео је
при чу пр ви чо век пан че вач ког
фуд бал ског пр во ли га ша.

Мно го то га је ура ђе но у Фуд -
бал ском клу бу Же ле зни чар од
ка да су до шли Зо ран На ун ко -
вић и ње гов пр ви са рад ник Не -
над Бој ко вић. Не што ка сни је
при кљу чио им се и Пре драг
Са на дер, па„Же ља” са да има
тим „функ ци о не ра” ко ји уме
да по вла чи пра ве по те зе и ор -
га ни зу је све што је по треб но
ор га ни зо ва ти у јед ном ве ли -
ком ко лек ти ву. Ни ко не бо лу је
од „ти ту ла”, на про тив. Они пре
све га во ле фуд бал, во ле Же ле -
зни чар, па им ни је стра но ни
да по не су па ке те во де игра чи -
ма, да раз вр ста ва ју опре му, да

бу ду и еко но ми и чи ста чи када
то за тре ба.

– Са да тач но зна мо шта тре -
ба да учи ни мо то ком ове зим -
ске па у зе ка ко би смо оства ри -
ли циљ. Да ће мо све од се бе да
и до го ди не игра мо у пр во ли -
га шком дру штву. Пре да ја ни -
ка да ни је би ла оп ци ја. У сва -
кој утак ми ци до са да ишли смо
на по бе ду, а та чи ње ни ца је по -
бе да са ма по се би. На то нас
оба ве зу је и по да так да по сле

два де се так го ди на пред ста вља -
мо наш град у ви со ком ран гу
срп ског фуд ба ла. Уз по моћ
Спорт ског са ве за Пан че ва и за -
хва љу ју ћи од лич ној са рад њи са
Сло бо да ном Би те ви ћем и Де -
ја ном Пе ри ћем, ста ди он на 
СЦ-у „Мла дост” до ве ден је у
ста ње да мо же мо на ње му да
игра мо пр во ли га шке утак ми -
це. Свла чи о ни це су са да на ни -
воу ко ји за до во ља ва про фе си -
о нал ни ранг так ми че ња, сви
ко ји су их ви де ли зна ју ка ко је
све то из гле да ло пре, а ка ко је

да нас. И ка ко год да се ре зул -
тат ски за вр ши ова се зо на, то
ће сва ка ко оста ти. Ипак, ни -
смо за до вољ ни ста њем са мог
те ре на. По треб но је да бу де рас -
те ре ће ни ји, али и да се уло жи
у ње га, да се сре ди. Јед но од
ре ше ња би ло би оспо со бља ва -
ње по моћ ног те ре на за тре нин -
ге пр вог ти ма и утак ми це мла -
ђих ка те го ри ја – на ста вља овај
мла ди, али већ успе шан и при -
знат спорт ски рад ник.

Фуд бал ски клуб Же ле зни чар
ви ше ни је оби чан спорт ски ко -
лек тив. Он по ла ко али си гур -
но по ста је озбиљ на ин сти ту ци -
ја у на шем гра ду.

– Ула ском у Пр ву ли гу ми
смо за по сли ли пре ко два де се -
то ро љу ди, углав ном на ших су -
гра ђа на. Ску по је сте, али ова
го ди на је би ла по мно го че му
спе ци фич на. Си гу ран сам да
ће сва ка сле де ћа се зо на би ти
лак ша. Пан де ми ја ко ро на ви -
ру са да ла је пот пу но дру га чи ју
ди мен зи ју так ми че њу. На при -
мер, од и гра ли смо осам утак -
ми ца на свом те ре ну, без гле -
да ла ца. Ушли смо у шам пи о -
нат у ком је тре ба ло бу де 16

клу бо ва, где би че ти ри ис па ла,
а он да је због ко ро не ли га про -
ши ре на на 18 уче сни ка, па ће
на кра ју ис па сти чак осам еки -
па. Би ло ка ко би ло, по лу се зо -
на у пр во ли га шком фуд ба лу
до во љан ми је по ка за тељ да,
ако се по кло пе све коц ки це на -
рав но, ни Су пер ли га ни је да -
ле ко. Ви дим Пан че во и Же ле -
зни чар у фуд бал ској ели ти Ср -
би је. Фуд бал у на шем гра ду за -
слу жио је да му се по мог не,

као и дру гим спор то ви ма. Да,
по треб на нам је по др шка Гра -
да, али по зи ва мо и све при -
вред не су бјек те да нам се при -
дру же и да нам по мог ну да
оста не мо у овом ран гу, уз мак -
си мал ну кон тро лу утро ше них
сред ста ва. Го ди на на из ма ку је
због пан де ми је ви ру са би ла бор -
ба за го ли жи вот, али убе ђен
сам да у нор мал ној си ту а ци ји
„Же ља” не мо же да бу де угро -
жен – ис ти че На ун ко вић.

Наш са го вор ник ода је ути -
сак са мо у ве ре ног чо ве ка. До -
бро раз ми сли пре не го што не -
што из го во ри, а та кав је и ка да
по вла чи по те зе у свом клу бу.
Има ви зи ју, свој став. Уо ста -
лом, са сво јом че тр де сет јед -
ном го ди ном он се већ уве ли -
ко по ка зао и до ка зао у фуд -
бал ском све ту на ше зе мље.

– По но сан сам на чи ње ни цу
да Фуд бал ски клуб Же ле зни -
чар не пре ста но функ ци о ни ше
већ 73 го ди не. Ту смо, на ис тој
адре си, са истим бро јем жи ро
ра чу на, не ма мо ду го ва ња. По -
но сан сам што у на шим ре до -
ви ма има мо и јед ног Пе тра
Ста ни ћа, сјај ног та лен то ва ног
мом ка ко ји је био мо ја ве ли ка
же ља. Оста вио је из ван ре дан
ути сак игра ју ћи у Ди на му 1945,
па овом при ли ком за хва љу јем
и Ду ша ну Бе ли ћу, ко ји је раз у -
мео мо ју спорт ску ам би ци ју да
та кав је дан мо мак по ста не део
на шег клу ба. Ста нић и Јан ку -
лов су бу дућ ност фуд ба ла, по -
сто ји ин те ре со ва ње ка ко до ма -
ћих, та ко и ино стра них клу бо -
ва за њих, али они има ју и ви -
ше го ди шње уго во ре с на шим
клу бом. Сва ка ко, гле да ће мо ин -
те рес нај пре игра ча, а он да и
Же ле зни ча ра, за њи хов да љи
на пре дак – по но сно го во ри о
ду гој тра ди ци ји и све тлој бу -
дућ но сти Же ле зни ча ра ње гов
пр ви чо век.

„Ди зел ка” из Пан че ва, поред
тога што је за крат ко вре ме по -
ста ла пра ви хит срп ског фуд -
ба ла, ве ли ку па жњу по кла ња и
сво јим мла ђим ка те го ри ја ма.

– Ја ко нам је ва жан и би тан
рад с де ча ци ма. Спо рт ски цен -
тар „Мла дост” је иде а лан да се
у ње га уло жи и од ње га на пра -
ви пра ва оа за у ко јој би био
омо гу ћен раз вој нај мла ђих игра -
ча. Стал но же ли мо да уна пре -
ђу је мо рад мла ђих ка те го ри ја,

али и да за др жи мо ви ше го ди -
шњу прак су да де ци не на пла -
ћу је мо чла на ри ну. Ја по ти чем
из рад нич ке по ро ди це у ко јој
је ба вље ње спо р том би ло лук -
суз. Играо сам до бро фуд бал у
шко ли, али због чла на ри на ни -
сам мо гао да тре ни рам у не -
ком клу бу. И због то га же лим
да, до кле год мо же мо, не на -
пла ћу је мо ма ли ша ни ма же љу
да се ба ве фуд ба лом. Не мо гу
сви ни по ста ти ве ли ки игра чи.

Нај ве ћи број де ча ка од у ста је у
омла дин ским се лек ци ја ма, али
и та да они већ иза се бе има ју
не ко ли ко го ди на про ве де них у
не ком спорт ском ко лек ти ву.
Дру га чи је раз ми шља ју, по ста -
ју бо љи љу ди – искре но о нај -
мла ђи ма го во ри ро ди тељ че -
тво ро сво је де це.

Са мо они ко ји во де не ки ве -
ли ки спорт ски ко лек тив зна ју
на ка кве све пре пре ке на и ла -
зе и шта је све по треб но да се
на по ран рад пре то чи у успех.
Че сто не иде све по пла ну,
али... Ни је ни ма ло ла ко до ћи
до вр ха. Још је те же на ње му
оста ти.

– Ми ко ји смо у клу бу и на -
ше по ро ди це зна мо ко ли ко је
вре ме на и од ри ца ња по треб но,
у сва ком сми слу. По ро ди це нај -
ви ше тр пе, али сма трам да чи -
ни мо до бру ствар. Без об зи ра
на евен ту ал не по сле ди це, ја и
да ље имам циљ ко ји ни је оства -
рен. Оно што нас те ра да се бо -
ри мо сва ка ко ни је но вац. Уо -
ста лом, цео жи вот је бор ба и ја
ве ру јем да ћу за јед но са сво -
јим са рад ни ци ма ус пе ти. Да
ће мо по бе ди ти. У фуд бал сам
ушао са же љом да се так ми -
чим, да по бе ђу јем. Же ле зни -
чар је увек по ку ша вао, а то чи -
ни и сад, да бу де клуб го спод -
ских ма ни ра. И то је је дан од
раз ло га због ко јих смо ус пе ли.
Ми сли ли смо да ће мо би ти то -
тал на не по зна ни ца у пр во ли -
га шком дру штву, али љу ди из
дру гих клу бо ва ши ром Ср би је
ис пра ти ли су наш успех и углав -
ном су нас ле по до че ки ва ли.
На рав но, Же ле зни чар је уз вра -
ћао истом ме ром. На дам се и
ве ру јем да ће нам но ва го ди на
до не ти но ве ра до сти. Да ће Же -
ле зни чар за бли ста ти у про лећ -
ном де лу пр вен ства у Пр вој ли -
ги и да ће се ква ли те тан фуд -
бал још ду го го ди на гле да ти у
Пан че ву – по ен ти ра је дан од
нај у спе шни јих спо рт ских рад -
ни ка у на шем гра ду.

Зо ран На ун ко вић – фуд бал -
ски пре га лац ко ме се ве ру је.
Чо век ко ји зна зна ње, не ма шта.
До ка зао је то већ не бро је но пу -
та до са да. Ако ве ру је он, он да
и сви за љу бље ни ци у нај ва жни -
ју спо ред ну ствар на све ту у
на шем гра ду и око ли ни мо гу
да ве ру ју – Пан че во је по ста ло,
а и оста ће град фуд ба ла.

СПОРТ
Четвртак, 31. децембар 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про шлог ви кен да у Бе о гра ду
је одр жа но тре ће ко ло Ку па
Ср би је у стре ља штву у га ђа њу
по А-про гра му, за ју ни о ре и се -
ни о ре. На том так ми че њу је
уче ство ва ло де вет чла но ва 
СД-а „Пан че во 1813”.

Еки па се ни о ра из на шег гра -
да ко ја се над ме та ла у га ђа њу
из ва зду шног пи што ља осво ји -
ла је тре ће ме сто, с 1.624 кру -
га, а за ра ди ла је и шест бо до ва
за фи на ле.

Ве ли мир Нин ко вић је три -
јум фо вао у гру пи ју ни о ра ко ји
су пу ца ли из пи што ља, а осво -
јио је и 12 бо до ва, с лич ним
ре кор дом од 553 кру га. На ли -
сти се ни о ра је био де ве ти, са
два бо да. Иа ко још увек пи о -
нир, Мар ко Нин ко вић је по го -
дио 536 кру го ва и пла си рао се
на ше сто ме сто, осво јив ши пет
бо до ва у ка те го ри ји ју ни о ра. С
јед ним кру гом ма ње, Сте фан
Ке шиш јан је био сед ми ју ни -
ор, а при па ла су му и че ти ри
бо да. Сва тро ји ца су се пла си -
ра ла у фи на ле ју ни о ра, а обезбе -
ди ли су и уче шће у фи на лу
пан че вач кој се ни ор ској еки пи
у га ђа њу из пи што ља. Фи на ле
Ку па Ср би је би ће на про гра му
кра јем ја ну а ра.

Еки па се ни о ра СД-а „Пан че -
во 1813” ко ја се так ми чи ла у
га ђа њу из ва зду шне пу шке за -
у зе ла је че твр то ме сто, с 1.813,5
кру го ва, а осво ји ла је и пет бо -
до ва за фи на ле. Алек са Ра ко -
њац је по го дио 616 кру го ва,
што му је до не ло тре ће ме сто
и осам бо до ва у ка те го ри ји ју -
ни о ра, док је на ли сти се ни о ра
био је да на е сти. Да ли бор Па -
вло вић и Га бри ел Да у то вић да -
ли су ве ли ки до при нос на шој
еки пи да се пла си ра у фи на ле
Ку па Ср би је.

Уче ство ва ле су и Те о до ра
Кон дић, Ива Ра ко њац и Ма ри -
на Ми ја то вић.

Та ко ђе про шлог ви кен да одр -
жа но је и 45. ин тер на ци о нал -
но пр вен ство Бе о гра да. Над ме -
та ли су се так ми ча ри из три
зе мље, а ме ђу њи ма је би ло и
че тво ро стре ла ца из Пан че ва.

Алек са Ра ко њац је оства рио
свој лич ни ре корд од 619,5 кру -
го ва у га ђа њу из ва зду шне пу -
шке и та ко за у зео че твр то ме -
сто у гру пи ју ни о ра. Сте фан Ке -
шиш јан је та ко ђе био че твр ти,
али у над ме та њу ју ни о ра ко ји
су пу ца ли из ва зду шног ору -
жја. По го дио је 543 кру га, као
и тре ће пла си ра ни так ми чар,
али је ме да љу из гу био због сла -
би је зад ње се ри је. Ве ли мир Нин -
ко вић је био ше сти, а ње гов
мла ђи брат Мар ко осми ју ниор.

Већ 16. ја ну а ра кре ћу так -
ми че ња, ко ја ће се по ка лен да -
ру так ми че ња ССС-а одр жа ва -
ти сва ког ви кен да све до ма ја.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” ЗА ВР ШИ ЛА 
ГО ДИ НУ УСПЕ ХОМ

НО ВО ГО ДИ ШЊИ ИН ТЕР ВЈУ: ЗО РАН НА УН КО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ПР ВА ЛИ ГА НИ ЈЕ БА УК – ЗА ПАН ЧЕ ВО
ИМА МЕ СТА И У ЕЛИ ТИ

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ „ДЕ ДА МРАЗ”

ШЕСТ ТАК МИ ЧА РА – ОСАМ МЕ ДА ЉА

У ор га ни за ци ји ПК-а Вој во ди -
на, у Но вом Са ду је про шлог
ви кен да одр жан тра ди ци о нал -
ни пли вач ки ми тинг за нај мла -
ђе под на зи вом „Де да Мраз”.
ПК Ди на мо се пред ста вио са
18 пли ва ча, а њих ше сто ро је
осво ји ло чак осам ме да ља.

Ан дреа Нађ је по бе ди ла у тр -
ци на 100 м пр сно, док је на
200 м ме шо ви то тре ћа сти гла
на циљ. Ан дреа По љак је за -
слу жи ла зла то на 50 м леђ но, а
Да ни ца Кон стан ти нов сре бро
у ис тој тр ци. Ср на Ми лу ти но -
вић је би ла нај бр жа у над ме та -
њу на 50 м дел фин, док је Ла -
зар Стан чул осво јио брон за на
од лич ја на 50 м леђ но и 100 м
ме шо ви то. Мар тин Ћир ко вић
је за ра дио нај сјај ни ју ме да љу
у над ме та њу на 100 м пр сно.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Фан та стич на
спортска пред ста ва 
у Ха ли спор то ва 
на Стре ли шту

Не ве ро ват ни Бре вин
Прицл по сти гао 
42 по е на!

Ка ква утак ми ца! Ре зул тат ска
не из ве сност, истин ска дра ма,
про ду же так... То мо же са мо
ко шар ка! Због то га ту ма гич -
ну игру под обру чи ма ваљ да и
на зи ва ју кра љи цом ига ра. Та -
кви ме че ви, као по пра ви лу,
из не дре и сво је ју на ке. У су бо -
ту, 26. де цем бра, то је био фе -
но ме нал ни ко шар каш Та ми ша
Бре вин Прицл. Мо мак ко ји је
ри ва лу „уба цио” нестварнa 42
по е на!

Без ика кве ди ле ме, о утак -
ми ци пет на е стог ко ла Ко шар -
ка шке ли ге Ср би је још ду го ће
се рас пре да ти при че. У пан че -
вач ком „хра му спо р та” Та миш
је уго стио бе о град ски Ди на -
мик, још јед ну еки пу из вр ха
пр вен стве не та бе ле. Зна ло се и
пре су сре та да ће овај ду ел обе -
ле жи ти ову ко шар ка шку „рун -
ду” у на шој зе мљи, али да ће
утак ми ца би ти та ква ка ква је
би ла, рет ко ко је мо гао и да
по ми сли. У ре гу лар ном де лу
ме ча ни је би ло по бед ни ка,
играо се про ду же так, а тек у
ње го вим по след њим се кун дама

са зна ло се ко осва ја бо до ве: Та -
миш –Ди на мик 104:103, по че -
твр ти на ма 17:26, 22:21, 27:18,
23:24 и про ду же так 15:14.

Тим ко ји пред во ди Бо јан Јо -
ви чић у овом су сре ту je на сту -
пио без два ис ку сна, во де ћа
игра ча: Зо ра на Кр ста но ви ћа и
Ива на Сми ља ни ћа. Иа ко знат -
но осла бље на, мла да и бор бе -
на еки па Та ми ша из ву кла је
мак си мум из се бе у овом тре -
нут ку, мом ци су оста ви ли ср -
це на те ре ну и на кра ју се за -
слу же но ра до ва ли.

Ди на мик је стар то вао агре -
сив но и по вео на са мом по чет -
ку утак ми це. Са ша Ра до вић,
Бре вин Прицл и Мар ко Па ви -
ће вић ус пе ли су одр же свој тим,
Та миш je пре о кре нуо на 13:12,
али су го сти по но во на пра ви ли
се ри ју пре ко Гре го ра Гла са, па
су по сле пр ве че твр ти не има ли
пред ност од де вет по е на – 17:26.

Tренер Бо јан Јо ви чић био je
ја ко љут на сво је игра че због
не ко ли ко ло ших по те за ко је су
на чи ни ли по чет ком дру ге че -
твр ти не. Бе о гра ђа ни су сва ки
кикс до ма ћих игра ча уме ли да
ка зне, па су у јед ном тре нут ку
има ли и три на ест по е на „ви -
шка” (23:36). Та миш се ни та -
да ни је пре да вао. Па ви ће вић
је „за ку цао” за 27:36, Пе тро -
вић је по том по го дио „трој ку”
за 30:38, а у фи ни шу дру ге че -
твр ти не пре у зео је од го вор ност
на се бе, па је с не ко ли ко добрих

про до ра и ефи ка сних по е на
умно го ме до при нео да ње гов
тим на од мор оде с ре ла тив но
ма лим за о стат ком – 39:47.

По чет ком дру гог по лу вре ме -
на Та миш је на пра вио се ри ју од
12:2 и пот пу но пре о кре нуо ре -
зул тат (51:49). Раз и грао се Ни -
ко ла Ву јо вић, ко ји је с не ко ли -
ко бло ка да ули вао до дат но са -
мо по у зда ње у ре до ве свог ти ма.
Прицл је на ме стио „ни шанске
спра ве”, по га ђао је за три поена,
ма, из го то во свих по зи ци ја.

Ву јо вић је фе но ме нал но упо -
слио Пе тро ви ћа, ба цив ши лоп -
ту пре ко це лог те ре на, по том
је и Пе тар Ре бић уба цио „трој -
ку”... Та миш је пре у зео кон тро -
лу над утак ми цом, а је ди ни
про блем мо гао је да бу де што
су Ра до вић и Па ви ће вић у тим
тре ну ци ма већ има ли по че ти -
ри лич не грешке.

У по след њој че твр ти ни усле -
ди ла је пра ва дра ма. Игра чи
оба ти ма свој ски су се тру ди -
ли, ни је дан ри вал ни је успе вао
да се ре зул тат ски „од ле пи”.
Одлич ни Акај Мерт, тур ски

кошар каш ко ји на сту па за Ди -
на мик, с три „трој ке” је свој
тим за др жао у игри за по бе ду
до по след ње се кун де. Та миш
је имао по след њи на пад у ре -
гу лар ном де лу, при ли ку за по -
бе ду, али ни је ус пео – 89:89.

На по чет ку про ду жет ка го сти
су на пра ви ли се ри ју од 0:4. Учи -
ни ло се та да да Та миш по су ста -
је, али Прицл и Ву јо вић ни су
та ко ми сли ли. У по след њем на -
па ду до ма ћег ти ма Прицл је
пого дио „трој ку” за 104:102, али

го сти су има ли по след њи на -
пад, у ко ме је фа у ли ран од лич -
ни Не над Шу ло вић. Од два, по -
го дио је јед но сло бод но ба ца -
ње... Та миш –Ди на мик 104:103.

За и ста је пра ва ште та што
ова кве утак ми це не мо же да
гле да ве ћи број гле да ла ца.
Љуби те љи „кра љи це ига ра”
мо гли су да ви де све што ма -
гич на игра под ко ше ви ма до -
но си – сјај не по је дин це, вели -
ки број по е на, бор бу, по жр -
тво ва ност, ле пе по те зе, много
мла дих игра ча и ре зул тат ску
неизвесност.

– Шта ре ћи по сле ова квог ме -
ча. Че сти там мо јим игра чи ма
од свег ср ца. Че сти там им на
же љи, на ве ри да уоп ште мо гу
да до би ју утак ми цу. Ди на мик
је из у зе тан тим, има мла де та -
лен то ва не игра че по пут Ака ја и
Гла са, жао ми је са мо што они
ни су на ши др жа вља ни, јер су
све тла бу дућ ност ко шар ке. Ми
се му чи мо на тре нин зи ма, јер
не ма мо до вољ но здра вих игра -
ча, за то увек мо ра мо да ис про -
ба ва мо раз не ва ри јан те. Мом -
ци су да ли свој мак си мум у
овом тре нут ку. У на па ду смо
од и гра ли не ве ро ва тан меч.
Прицл је имао сво је ве че, свој
шоу. Знао сам да мо же, бо дри -
ли смо га сви, че ка ли смо га.
Екс пло ди рао је ка да је то би ло
мо жда нај по треб ни је, ка да у ти -
му ни смо има ли ни Сми ља ни -
ћа, нај бо љег шу те ра. Жао ми је
што ни је би ло ви ше гле да ла ца,
јер је ово би ла не ве ро ват на ко -
шар ка шка пред ста ва. Сви за -
слу жу ју по хва ле, за и ста. Кад год
мо ји мом ци бу ду игра ли са ово -
ли ко же ље, ни ка да им ни шта
не ћу за ме ри ти – с мно го емоци -
ја у гла су го во рио је тре нер Та -
ми ша Бо јан Јо ви чић на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре ко ја је одр -
жа на од мах на кон утак ми це.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Фи лип Ан ђу шић
(шест по е на), Пе тар Ре бић
(три), Ва си ли је Ко ва че вић, Бре -
вин Прицл (42), Ни ко ла Ву јо -
вић (10), Ни ко ла Ма ној ло вић,
Са ша Ра до вић (пет), Лу ка Пе -
тро вић (14) и Мар ко Па ви ће -
вић (24 по е на).

У сре ду, ка да је овај но во го -
ди шњи дво број „Пан чев ца” већ
био за кљу чен, Та миш је у Ва -
ље ву од и грао од ло же ни меч
про тив Ме тал ца. Тре ба од и гра -
ти и од ло же ни ду ел у Кра гу -
јев цу, а тр ка за бо до ве у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је на ста -
вља се већ 9. ја ну а ра. Због то га
ко шар ка ши Та ми ша го то во да
не ће ни има ти од мо ра. До би -
ће дан-два сло бод но око но во -
го ди шњих пра зни ка и – на зад
у ха лу. На тре нинг!

У На ци о нал ном бад мин тон
цен тру у Бе о гра ду, 26. де цем -
бра, уз по што ва ње свих епи де -
ми о ло шких ме ра, одр жа на су
пр вен ства Ср би је за ју ни о ре и
ве те ра не, а ти ме је за вр ше на
так ми чар ска се зо на за 2020.
го ди ну.

У кон ку рен ци ји игра чи ца
до 15 го ди на Ма ша Алек сић
(БК Пан че во) по ста ла је пр -
ва ки ња Ср би је по је ди нач но,
а нај вред ни ји тро феј осво ји -
ла је и у ду блу с Ма ри јом Са -
мар џи јом (БК Ди на мо). Ма -
ри ја Са мар џи ја и Ва ња Бо кан
(БК Ди на мо) осво ји ли су брон -
за не ме да ље у син глу, а Бо -
кан је за ра дио и сре бро у му -
шком ду блу, у па ру с Пе тр ом
Смиљ ко ви ћем из кру ше вачких
Зма је ва.

У над ме та њу игра ча до 13
го ди на Бо шко Ја ко вље вић (БК
Ди на мо) осво јио је брон за но
од лич је.

На Пр вен ству Ср би је за ве те -
ра не БК Ди на мо је осво јио шест
тро фе ја. Пр ва ки ње Ср би је у жен -
ском ду блу по ста ле су Ја сми на

Ми ло ше вић и Ма ја Сер дар, док
је Та тја на Аце ган у па ру с Дра -
га ном Бог да но вић из БК-а Бе о -
град осво ји ла брон за ну ме да љу.
Иван Ко са но вић је за слу жио сре -
бро у му шком син глу, а од лич је
истог сја ја при па ло му је и у ду -
блу, у па ру с Пре дра гом Ста ни -
ми ро ви ћем, као и у ме шо ви том
ду блу у па ру с Ја сми ном Ми ло -
ше вић. Пре драг Ста ни ми ро вић
и Ма ја Сер дар осво ји ли су брон -
за ну ме да љу у над ме та њу ме -
шо ви тих ду бло ва.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У БАД МИН ТО НУ

МА ША И МА РИ ЈА ШАМ ПИ ОН КЕ

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧИ МА

КО ШАР КА ШКИ ТРИ ЛЕР ПРИ ПАО ТА МИ ШУ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ОН ЛАЈН ША ХОВ СКИ ТУР НИР

НО ВИ УСПЕХ БРА ЋЕ КА НАЧ КИ

Мла ди ша хи сти пан че вач ког
„Аље хи на” бра ћа Вук и Аљо ша
Ка нач ки на ста вља ју да ни жу
успе хе.

Њих дво ји ца су уче ство ва ли
на он лајн тур ни ру ко ји је ор га -
ни зо вао ШК Дел фин и по сти -
гли за па же не ре зул та те.

Игра ло се шест ко ла, а тем по
игре је био по ла са та по игра чу.
Са да је и Аљо ша уче ство вао у
ја чој гру пи, за јед но са ста ри јим
бра том, а упра во је од Ву ка изгу -

био је ди ни по ен. Ме ђу многим
мла дим и та лен то ва ним игра -
чи ма Вук Ка нач ки је осво јио пр -
во ме сто, а Аљо ша је био тре ћи.

Под се ћа мо, Аљо ша је је дан
од нај мла ђих чла но ва ШК-а
„Аље хин”, уче ник је пр вог раз -
ре да, а так ми чио се са знат но
ста ри јим про тив ни ци ма. Вук
је од лич ном игром на овом тур -
ни ру са мо упот пу нио ио на ко
већ бо га ту ри зни цу сво јих ме -
да ља и пе ха ра.
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Хелена Јовић,
доктор медицине:

     – Док траје
епидемија, време
проводим радно, 
тако да викендом
нисам слободна. 
Али не жалим се,
заиста. Волим свој
посао, њему сам
посвећена.

Стевица Бировица,
пензионер:
    – 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.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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.

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.

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.

Давид Кучевић,
студент:

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

µМ. Шупица?С. Трајковић

Сјај на пар ти ја
старче вач ких
одбојка ша

Оп ста нак у ели ти
на до хват ру ке

Од бој ка ши Бор ца из Стар че -
ва још јед ном су об ра до ва ли
сво је сим па ти зе ре. Ка да је то
би ло нај по треб ни је, „бор ци”
су би ли ве ли ки бор ци, ма,
пра ви спорт ски рат ни ци...  Са -
вла да ли су ве ли ког фа во ри -
та, кра ље вач ку Риб ни цу, тим
ко ји је имао са мо је дан по -
раз у до са да шњем де лу шам -
пи о на та у Су пер ли ги и та ко
од бој ка шкој јав но сти у Ср -
би ји још јед ном по ка за ли и
до ка за ли да за њих мо ра да
има ме ста у ели ти. Јед но став -
но – ОК Бо рац и је сте ели та!

У од ло же ном ме чу осмог
ко ла, ко ји је од и гран 24. де -
цем бра, мом ци ко је пред во -
де тре не ри Ду шан Јо вић и
Во ји слав Па вло вић од и гра ли
су јед ну од нај бо љих утак ми -
ца у овој чуд ној и те шкој го -
ди ни и та ко по ка за ли да њи -
хо ва до бра игра у ду е лу са
шам пи он ским са ста вом Вој -
во ди не ни је би ла слу чај ност.
На про тив. Од бој ка ши Бор ца

ис ка за ли су ве ли ку же љу за
три јум фом, јак ка рак тер, онај
ко ји кра си са мо по бед ни ке и
– ус пе ли су! Оства ри ли су
дру гу по бе ду у се зо ни и та ко
„фе њер” опет пре да ли Но во -
па зар ци ма: Бо рац –Риб ни ца
3:1, по се то ви ма 25:19, 28:26,
19:25 и 25:22.

Зна чај ме ча био је огро -
ман, па је на пар ке ту Ха ле
спор то ва на Стре ли шту све
пр шта ло. Игра ла се од лич на
од бој ка, али би ло је и гре ша -
ка и нер во зе, што је са свим
нор мал но ка да су утак ми це
са ова квим на бо јем у пи та -
њу. Бо рац је фан та стич но
ушао у овај ду ел. Ње го ви игра -
чи су из га ра ли за сва ку лоп -
ту, сва ки по ен... Пре ци зним
и ја ким сер ви си ма пот пу но
су по ре ме ти ли при мач ку ли -
ни ју Кра љев ча на, па су већ
на тех нич ком тајм-ау ту го -
сти ју има ли пред ност од че -
ти ри по е на (12:8). Тон игри
до ма ћег ти ма да ва ли су не у -
хва тљи ви Ду шан Стој са вље -
вић и Алек сан дар Гми тро -
вић, али фан та стич ни су би -
ли и: Не над Ма дић, Ни ко ла
Сто ко вић, Вла ди мир Кне же -
вић, Ву ка шин Ђур ђе вић и
Нема ња Ми ле тић. Био је то

пра ви Бо рац. Тим за ве ли ка
де ла, за ели ту!

Нај ви ше за ва љу ју ћи Ка на -
ђа ни ну На та ну Дел гај ди су,
Риб ни ца је у дру гом се ту по -
ста ла мно го озбиљ ни ји про -
тив ник. Го сти су во ди ли и са
12:17, али „бор ци” ни су
одуста ја ли. Ас-сер ви си ма
Гмитро ви ћа и Кне же ви ћа, те

сјај ним бло ка да ма Ма ди ћа,
тим из Стар че ва ус пео је да
из јед на чи на 23:23. По том је
Риб ни ца има ла и сет-лоп ту,
али ни та да ни је био крај.
Ни су до зво ли ли „бор ци”... Од -
го вор ност је у фи ни шу се та
пре у зео из ван ред ни Гми тро -
вић, ко ји је по сле сер ви са
Вла ди ми ра Кне же ви ћа, те

одлич них од бра на Стој са вље -
ви ћа и Ми ле ти ћа, не по гре -
ши во слао лоп те у по ље го -
сту ју ћег ти ма.

Тре ћи сет је про те као у до -
ми на ци ји кра ље вач ких од бој -
ка ша, пред во ђе них већ по ме -
ну тим Дел гај ди сом, а ка да се
по ми сли ло да Риб ни ца мо же
да се вра ти у меч, да мо же
до ћи до пре о кре та, ис по ста -
ви ло се да су од бој ка ши Бор -
ца у тре ћем се ту узе ли са мо
тајм-аут. Да се ма ло од мо ре
од ја ког тем па, да по вра те
сна гу, да се кон со ли ду ју и за -
да ју за вр шни уда рац.

Че твр ти сет је про те као у
игри по ен за по ен, све до ње -
го вог фи ни ша, до са ме за вр -
шни це, до ре зул та та 21:21.
Му ске та ри су овог пу та би ли
од бој ка ши Бор ца. Игра ли су
у рит му сви за јед ног, је дан
за све. Ка да је би ло нај по -
треб ни је, Ма дић, Стој са вље -
вић, Ђур ђе вић, Сто ко вић, Кне -
же вић и Ми ле тић пру жи ли
су по др шку не у мор ном Гми -
тро ви ћу, па је Бо рац сти гао
до ве ли ког три јум фа – 25:22.

– Оства ри ли смо ја ко ве -
ли ку по бе ду. Ови бо до ви мно -
го ће нам зна чи ти у бор би до
ко нач ног ци ља. До бро смо
ра ди ли, до бро смо се при -
пре ми ли, да ли смо мак си -
мум. Ово је три јумф свих

људи у клу бу. По чев од игра -
ча на клу пи, пре ко тре не ра,
упра ве, сви су се тру ди ли да
нам по мог ну, да нас мо ти -
ви шу, ве ро ва ли су у успех.
Иде мо да ље. Ако на ста ви мо
да ова ко игра мо, на ви ја чи
не ће мо ра ти да бри ну, Бо -
рац ће игра ти у ели ти – ре -
као је по сле утак ми це Ду шан
Стој са вље вић, је дан од нај -
бо љих ак те ра.

Алек сан дар Гми тро вић је
осво јио 27 по е на, Ду шан Стој -
са вље вић 16, а Вла ди мир Кне -
же вић 10. По ред њих и већ
по ме ну тих игра ча, део ве ли -
ке по бе де Бор ца сва ка ко су
би ли и мом ци ко ји су у ду е -
лу с Риб ни цом би ли на клу -
пи: Игор Су бо тић, Да вор Ми -
ло ше вић, Јо ван Дроб њак, Ни -
ко ла Ма рин ков, Бо јан По -
знић и Са ша Рај ко вић.

Дру гом по бе дом у се зо ни
Стар чев ци су „ско чи ли” на
де ве то, прет по след ње ме сто,
са шест бо до ва. Но ви Па зар
је опет „фе ње раш”, с јед ним
три јум фом и че ти ри бо да.
Бо рац из пр вог де ла се зо не
има од ло жен меч и са Спар -
та ком у Су бо ти ци. Та утак -
ми ца ће би ти од и гра на по -
сле па у зе ко ја ће усле ди ти
због но во го ди шњих и бо жић -
них пра зни ка.

А. Жив ко вић

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

БО РАЦ СА ВЛА ДАО РИБ НИ ЦУ


