
Град
Награђено

удружење „На

пола пута”

» странa 4

цена 40 динара

Породица
Здрава и укусна

празнична трпеза

» страна 14

Додатак

Како се Нова година

слави у свету

» страна 12

Додатак

Све о рођењу

Исуса Христа

» страна 13

Спорт

Тимским радом 

до великих успеха

» страна 30

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  31.  ДЕЦЕМБРА 2021.
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Број 4949, година CLIII

СРЕЋНА НОВА ГОДИНАСРЕЋНА НОВА ГОДИНА

Решили смо се листа чекања у вртићима, обнављамо кеј и Градски парк, 
од јануара почињу радови у Димитрија Туцовића... Слушали смо и

слушаћемо сугестије грађана, рекао је први човек Панчева

Зашто је важна
продаја „Петрохемије”

» страна 3

НОВО У ГРАДУ!

ПРОМО
Војводе Радомира Путника 1

страна 11

У 2021. СМО УРАДИЛИ ДОСТА, 
У 2022. ЋЕМО УРАДИТИ ВИШЕ

Радно време установа
и радњи за празнике

» страна 3

стр. 6

РАДОСТ ЗА МАЛИШАНЕ стр. 8

ДЕЦИ ПОДЕЉЕНО 8.000
НОВОГОДИШЊИХ ДАРОВА

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

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

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

ПРВИ БРОЈ У НОВОЈ ГОДИНИ

ИЗЛАЗИ 14. ЈАНУАРА

РАДНОВРЕМЕ„ПАНЧЕВЦА”
ТОКОМПРАЗНИКА

Честитамо Нову годину
и Божић!

Честитамо Нову годину
и Божић!



Удружење дистрофичара Јужнобанат-
ског округа, Друштво за помоћ мен-
тално недовољно развијеним особама
града Панчева, Удружење параплеги-
чара и квадриплегичара јужног Бана-
та, Међуопштинска организација саве-
за слепих Србије Панчево и Друштво
за борбу против шећерне болести.

Уговор о донацији свечано су потпи-
сали Борјан Поповић и Сања Бели,
заступник Друштва за помоћ ментално
недовољно развијеним особама, којој
су након тога предати кључеви возила.
Министарка Кисић Тепавчевић је изја-
вила:

– Већина нас која нема никаквих
проблема у свакодневним животним
активностима није ни свесна с коли-
ким бројем баријера се особе са инва-
лидитетом свакодневно сусрећу.
Министарство је од 2019. године
покренуло низ активности под слога-

ном „Србија без баријера”. Свакоднев-
но се улаже труд да се руши једна по
једна баријера и да се свим грађанима
обезбеди једнака приступачност објек-
тима. Када смо пре више од годину
дана сагледавали које су основне
потребе, уочили смо да би управо
набавка комби возила прилагођеног
особама са инвалидитетом побољшала
њихов квалитет живота.

Према њеним речима, успело се
захваљујући компанији „Моцарт”, која
је, како каже, показала да је друштвено
одговорна фирма и додала да ће „ово
возило моћи да користе и 24 удружења
из осам општина јужног Баната”.

Друштвена одговорност

Градоначелник Стевановић је овим
поводом рекао:

– Желео бих да захвалим и компани-
ји „Моцарт” на дивном гесту и донаци-

ји комби возила Друштву за помоћ мен-
тално недовољно развијеним особама, а
које ће моћи да користe и остала удру-
жења, и што су на овај начин показали
да су друштвено одговорна компанија
која зна колико значи допринос зајед-
ници. Пре потписивања уговора о дона-
цији имали смо прилику да поразгова-
рамо с министарком и желео бих да
истакнем одличну сарадњу и да захва-
лим Министарству за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална питања на
великој подршци коју пружа граду Пан-
чеву, одличној комуникацији и прису-
ству у самом граду, што је од великог
значаја за нас. То је и показатељ колико
је Панчево социјално одговоран град
који води озбиљну политику у овој
области и има завидна издвајања из
буџета у домену социјалне бриге и
заштите.

Начелница Јужнобанатског управ-
ног округа Марина Томан пренела је
поздраве и захвалност свих удружења
особа са инвалидитетом с подручја
јужног Баната за донацију возила, као
и за подршку коју Министарство кон-
тинуирано пружа како удружењима,
тако и институцијама. Марина Томан
је додала да је јужни Банат најбољи
пример за то како заједнички стварамо
Србију без баријера.

Директор корпоративних комуника-
ција компаније „Моцарт” Борјан
Поповић рекао је да се Министарство
за рад, запошљавање, борачка и соци-
јална питања, кроз кампању „Србија
без баријера”, свакодневно труди да
свим грађанима Србије обезбеди при-
ступачно окружење и да особама са
инвалидитетом олакша свакодневни
живот, те да ће компанија коју пред-
ставља и убудуће подржавати особе са
инвалидитетом, кроз овакве и сличне
активности. С. Трајковић

Уручени кључеви комбија
Друштву за помоћ
ментално недовољно
развијеним особама

Подићи свест о томе с
коликим бројем баријера
се особе са инвалидите-
том свакодневно сусрећу

Министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања проф. др
Дарија Кисић Тепавчевић, помоћник
министра у Сектору за заштиту особа
са инвалидитетом Биљана Барошевић
и директор корпоративних комуника-
ција компаније „Моцарт” д. о. о. Бео-
град Борјан Поповић посетили су 24.
децембра наш град и том приликом
уручили кључеве комби возила Дру-
штву за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Панчево.

Министарку су дочекали Александар
Стевановић, градоначелник Панчева,
Драгана Купрешанин, заменица
грaдоначелника Панчева, Марина
Томан, начелница Јужнобанатског
округа, и Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за подручје рада,
запошљавања и социјалне политике.

Потписан уговор о донацији

Након састанка у кабинету градона-
челника званичници су обишли изло-
жбу „Заједно стварамо будућност”
удружења особа са инвалидитетом с
територије града Панчева. То су: Удру-
жење оболелих од МС-а „Јужни
Банат”, Спортски клуб „Спортико”,
Удружење инвалида рада и особа са
инвалидитетом града Панчева, удру-
жење „На пола пута”, Друштво за цере-
бралну парализу и сродна оштећења,
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Не сецимо,
већпосадимо

јелке!
И тако, вечерас ће се, упркос
свим епидемијским, економ-
ским и еколошким недаћама,
тачно у поноћ многи понадати
најбољем у наредном периоду и
то пожелети својим ближњима.
Успут ће се и наздрављати;
понеко ће у томе и претерати,
па ће се сутрадан по традицији
малко разболети, а они гурман-
ски настројени претовариће се
масним и сласним залогајима и
за неку децималу подићи холе-
стеролске вредности.

Све су то, наравно, уобичајена
обележја овдашњих прослава
поводом дочека нове године. И
то се неће умногоме мењати све
док је (оваквог) човека и (све
неизвеснијег) века.

Ипак, за неке, попут потпи-
сника ових редова, оно што нај-
више краси најлуђу ноћ јесу
украси – сви ти светлуцави
детаљи: лампиони, „пали-гаси”
сијалице, прскалице, разни
Деда Мразови, вилењаци, гно-
ми и други бајковити ликови.

Међутим, на пиједесталу све-
га тога је за многу децу (рачуна-
јући и ону у души) свето зимзе-
лено дрво. И то оно право, с
ненадмашним „пино силве-
стре” очаравајуће опојним
мирисом, од којег чак и сама
помисао изазива блаженство.

Да, просто је незамисливо
дочекати Нову без „живе” јелке.
И то што већих размера, јер
онда су најпунија плућа среће.

Или је бар било тако, све док
многи од нас нису схватили да је
истински злочин исећи дрво, па
су га заменили пластичним или
оним правим, само у саксији.

То у данашње време интен-
зивно добија на значају. У време
када немилице загађујемо ову
мучену планету, како бисмо
бахато задовољили своје силне
(и већином сувишне) потребе.
Уместо да чувамо и проширује-
мо шуме, ми их немилосрдно
уништавамо, не размишљајући
о томе какву заоставштину
остављамо потомству. Нажа-
лост, и наша лепа Војводина
спада у најнепошумљеније
регије у Европи.

Каже се да сваки човек у
животу треба да засади три
дрвета како би се одужио при-
роди. Нажалост, то је данас по
свему судећи застарела и
самим тим погрешна рачуница.
И то позамашно... Наиме, нај-
новија истраживања показала
су да просечно дрво годишње
апсорбује тону угљен-диоксида,
а за то време човек емитује
седам пута више!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

МИНИСТАРКА ДАРИЈА КИСИЋ ТЕПАВЧЕВИЋ У НАШЕМ ГРАДУ

Пакетићи за најмлађе.

У центру града, у среду, 29. децембра

Снимио: Милан Шупица

СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА: 
ЗАЈЕДНО СТВАРАМО БУДУЋНОСТ

У Основној школи „Жарко Зрењанин”
у Банатском Новом Селу ученици су,
уз асистенцију наставника, организо-
вали приредбу на румунском језику,
јер се настава у школи одвија на срп-
ском и румунском језику. Овом прили-
ком су, такође, представљени обичаји
Румуна за божићне и новогодишње
празнике. ОШ „Жарко Зрењанин” има
укупно 463 ученика. Оно што је специ-
фично јесте да школа има осам одеље-
ња на румунском језику са 73 ученика.
Школа има и изборни предмет, а то је
матерњи језик са елементима културе
и обичаја.

Мр Татјана Божић, чланица Град-
ског већа задужена за образовање, у
друштву Маринеле Блаж, директорке
ове установе, присуствовала је приред-
би, па је тада честитала деци празнике
и пожелела им да се у време благдана
одморе, да добију много лепих покло-
на и да у друго полугодиште крену с

новим еланом. Додала је:
– Дошли смо овамо да са ученицима

и наставницима ОШ „Жарко Зрења-
нин” прославимо Божић, да видимо

румунске, али и
српске обичаје, јер
они овде, као и у
свим школама на
територији града
Панчева, заједно
живе, раде и зајед-
но прослављају
божићне и нового-
дишње празнике.
Мало је децу поре-
метило то што су у
претходној години
због короне изгуби-
ли континуитет.

Чланица Град-
ског већа је рекла
и да су се ђаци
сада вратили с

пуним капацитетом и да дају све од
себе да ова школска година протекне
без прекида, те да ће Град увек бити
ту за њих. С. Т.

ПРИРЕДБА НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

Најлепше је заједничко живљење

У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Доде ље ни паке ти ћи деци са смет ња ма у раз во ју
У Град ској упра ви гра да Пан че ва, у
сарад њи с бео град ском хума ни тар ном
орга ни за ци јом „Деч је срце”, Град је
доде лио ново го ди шње паке ти ће деци
са смет ња ма у раз во ју, а која су у систе -
му лич них пра ти ла ца.

Милен ко Чуч ко вић, члан Град ског
већа гра да Пан че ва заду жен за под руч -
је рада, запо шља ва ња и соци јал не
поли ти ке, овом при ли ком је изја вио:

– Град Пан че во је зајед но с хума ни -
тар ном орга ни за ци јом „Деч је срце” из
Бео гра да уру чио деци са смет ња ма у
раз во ју, а која има ју лич ног пра ти о ца,
при год не ново го ди шње покло не. Град
Пан че во је у овој годи ни имао укуп но
46 лич них пра ти ла ца и за ову наме ну
обез бе дио 20 мили о на дина ра. Kао
одго вор на локал на само у пра ва ми смо
и за сле де ћу годи ну обез бе ди ли довољ -
но сред ста ва, а одлу ком интер ре сор не

коми си је тај број деце с посеб ним
потре ба ма која доби ја ју лич ног пра ти -
о ца, нажа лост, сва ке годи не се пове ћа -
ва, тако да ће и сле де ће годи не деца са
смет ња ма у раз во ју има ти свог лич ног

пра ти о ца, подр шку при одла ску у шко -
лу, борав ку у шко ли и у неким ван на -
став ним актив но сти ма по поврат ку из
шко ле. Данас је укуп но четр де сет
шесто ро деце доби ло паке ти ће. Осим

деце, покло не су доби ли и њихо ви лич -
ни пра ти о ци, који су сва ко днев но с
њима и који осам сати днев но бри ну о
њима.

Ива на Роје вић, заме ни ца дирек то ра
хума ни тар не орга ни за ци је „Деч је
срце”, иста кла је да орга ни за ци ја има
одлич ну сарад њу с Гра дом Пан че вом.

– Ово су паке ти ћи које су им посла -
ли дру га ри, исто деца са смет ња ма и
поте шко ћа ма у раз во ју, који су рад но
анга жо ва ни и запо сле ни у нашем рад -
ном цен тру у Бео гра ду. Они су им
напра ви ли шоље и срца. Ми смо пру -
жа о ци услу га од 2019. годи не, задо -
вољ ни смо, лич ни пра ти о ци лепо раде,
роди те љи су задо вољ ни, деца напре ду -
ју и то је нај бит ни је. Услу га лич ног
пра ти о ца је додат на подр шка целој
поро ди ци – закљу чи ла је Ива на Роје -
вић. С. Т.
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Синергија
рафинеријске и
петрохемијске прераде

Следи реорганизација,
реконструкција и
модернизација

Министарство привреде у име
Владе Републике Србије, ком-
панија НИС и „ХИП–Петрохе-
мија” потписали су 24. децем-
бра Уговор о стратешком парт-
нерству, чиме је руско-српски
нафтни гигант повећао власнич-
ки удео у панчевачком петрохе-
мијском комплексу с досада-
шњих 20,86 одсто на 90 одсто.
Овим чином је завршена више-
деценијска сага, о којој су машта-
ле генерације рафинераца и
петрохемичара у историји нафт-
не и петрохемијске прераде у
нашем граду дугој преко 50 годи-
на – да Рафинерија и „Петрохе-
мија” буду јединствен производ-
ни систем под једном капом.
Била је потребна једна деценија
да се коначно заврши оно за шта
су се стручњаци залагали (сасвим
природно спајање двају комплек-
са) и тако створе неопходни усло-
ви за извесну пословну будућ-
ност рафинеријске и петрохе-
мијске прераде у Србији.

Уговор су у Министарству при-
вреде Републике Србије потпи-
сали Анђелка Атанасковић,
министарка привреде Србије,
Кирил Тјурдењев, генерални

директор НИС-а, и Велимир
Унковић, генерални директор
„ХИП–Петрохемије”.

Природан след догађаја

Било је разних компанија – спи-
сак је дугачак (кинеских, азер-
бејџанских, румунских) – с који-
ма се преговарало, али се ника-
да ништа конкретно није изро-
дило. Када је НИС повећао вла-
снички удео у „Петрохемији” и
послао своје тимове у Спољно-
старчевачку, било је сасвим изве-
сно да се припрема терен за деце-
нијску аквизицију која ће доне-
ти корист свима – и грађанима
Србије и нафтном гиганту.

Наиме, ствар је веома јасна.
Када говоримо о руским инве-
стицијама, пре свега у нашем
граду, нико не може да оспори

да су оне добро промишљене и
да су улагачу, држави и грађа-
нима донеле новац, а не губит-
ке. С друге стране, оно што зацр-
тају, они то и ураде – инвести-
ције у НИС премашују неколи-
ко милијарди, изграђени су сви
погони који су планирани, рекон-
струисано је готово све што је
дефинисано стратегијом разво-
ја НИС-а и испоштовани су гото-
во сви строги међународни еко-
лошки стандарди.

Шта је у споразуму?

НИС је преузео обавезу новча-
не докапитализације у висини
од 150 милиона евра и изград-
ње постројења за производњу
полипропилена капацитета од
најмање 140.000 тона годишње
у року од шест година, као и

плаћања пенала уколико буде
каснио са инвестицијом. У НИС-у
истичу да ће се стратегија даљег
развоја „Петрохемије” заснива-
ти на модернизацији основних
производних капацитета и
изградњи нових постројења,
затим на повећању енергетске
ефикасности и ефикасности
пословања, као и на реализаци-
ји пројеката из области зашти-
те животне средине. Циљ је обез-
беђивање дугорочно одрживог
пословања „Петрохемије” и јача-
ње њене конкурентности на
тржишту.

Кирил Тјурдењев, генерални
директор НИС-а, рекао је да су
развојем НИС-а од 2009. године
показали да су поуздан партнер
РепубликеСрбијеумодернизаци-
јидомаћегнафтногсектораида је
уверендаћеруско-српскинафтни
гигант једнако успешно развијати
и петрохемијски комплекс.

Све у свему, свидело се то
некоме или не, преузимање
„Петрохемије” је сјајна ствар,
јер се на примеру Рафинерије
може видети шта све чека ком-
шије у суседној фабрици: пот-
пуна реорганизација, инвести-
ције, реконструкција, модерни-
зација итд. Наравно, неће сви
бити задовољни, јер циљ оправ-
дава средство, а менаџмент НИС-а
је у неколико наврата (привати-
зација Нафтне индустрије Срби-
је) показао да се и те како води
овом мишљу када предузима
одлучне пословне потезе.

З. Станижан

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

НИСПОСТАОСТРАТЕШКИПАРТНЕР„ПЕТРОХЕМИЈЕ”

ПОДРШКА

По 100.000 за друго
и треће дете

Од 1. јануара 2022. све
породице које добију друго
или треће дете примаће од
државе једнократну помоћ
од 100.000 динара.

Поред овога, родитељи-
ма остаје и постојећа
финансијска подршка за
другу бебу од по 10.000
динара месечно у трајању
од две године, док ће треће
дете и даље добијати наред-
них 10 година по 12.000
динара месечно.

Како је недавно објавље-
но, од 1. јануара за свако
прворођено дете држава ће
давати 300.000 уместо сада-
шњих 100.000 динара.

Родитељски додатак, одно-
сно накнада и додатак за дру-
го дете, иначе, тренутно изно-
си нешто више од 243.000
динара. Тај износ се исплаћу-
је у 24 једнаке месечне рате
од по 10.000 динара.

И накнаде за треће и четвр-
то дете исплаћују се месеч-
но, и то на период од 10 годи-
на: накнада за треће дете изно-
си нешто више од 1.460.000
динара (120 једнаких месеч-
них рата од по 12.000) дина-
ра, а за четврто дете нешто
више од 2.190.000 динара (120
рата по 18.000 динара).

ОПРЕЗ

Појачана контрола
учесника у саобраћају

Припадници Управе саобраћај-
не полиције током новогоди-
шњих и божићних празника
вршиће појачану контролу сао-
браћаја, с посебним акцентом
на откривању саобраћајних пре-
кршаја – прекорачења дозвоље-
не брзине, вожње под дејством
алкохола и психоактивних суп-
станци, као и некоришћења
сигурносног појаса, с циљем очу-
вања безбедности свих учесни-
ка у саобраћају, саопштено је из
кабинета министра унутрашњих
послова 28. децембра.

– Прошле године у саобраћа-
ју су страдале 492 особе, а само
у последњих пет дана страдало
је чак шеснаесторо људи, међу
којима су и младе особе. Свака
смрт тешко да може да се оправ-
да, али смрт у саобраћају посеб-
но не може. Само да је неко од
возача успорио, везао појас и да
није конзумирао алкохол и дро-
гу, људски животи би били сачу-
вани – истакао је министар Алек-
сандар Вулин.

Припадници Управе саобра-
ћајне полиције апелују на воза-
че да брзину кретања прилагоде
условима пута и да поштују сао-
браћајне прописе како би сачу-
вали своје и туђе животе.

КРИЗНИ ШТАБ

Остају исте мере
против короне

На седници Кризног штаба за
борбу против коронавируса одр-
жаној 28. децембра закључено је
да Србија бележи нешто већи
број заражених у последњих неко-
лико дана, посебно у Београду, и
да се показало да је одлука да се
зимски распуст у школама не
помера била исправна, јер ће три
нерадне недеље у школама сада
допринети поправљању епиде-
миолошке ситуације.

– Дошли смо до закључка да
остају све мере као и до сада.
Апелујемо још једном на вакци-
нацију. Опште мере дају ефекте,
тј. ношење маски и поштовање
физичке дистанце – рекла је
Дарија Кисић Тепавчевић.

Она се осврнула и на ковид
пропуснице:

– Што се тиче ковид пропу-
сница, оне су и те како дале ефек-
те, иако имамо доста лимити-
ран број инспектора на терену.
Они вредно и марљиво раде, а
ускоро ће почети да ради и апли-
кација за обухватнији надзор.
Моћи ће да се открију и лажне
ковид пропуснице, пошто је утвр-
ђено да су грађани имали и такве
врсте сертификата – рекла је.

НАГРАДА

Велико признање
нашој балерини

НашојсуграђанкиТатјаниТатић,
солисткињи балета Народног
позоришта, уручена је награда
„Наташа Бошковић” Удружења
балетских уметника Србије.

Испред Удружења балетских
уметника Србије публици су се
обратиле Маја Бајчетић, пред-
седница УБУС-а, и примабале-
ринаАнаПавловићПешић, пред-
седница жирија, која је и про-
читала образложење награде:

„ТатјанаТатићјекомплексну
улогу Татјане донела на себи
својствен начин, лепршаво и
младалачки, емотивно веома
зрело и дубоко проживљено.

„После низа улога из класич-
ног репертоара, у којим смо је
гледали, садасмопрвипутима-
ли прилику да је видимо и у
овако захтевној драмској роли.

„Улогу је градила посредно,
ненаметљиво, нијансирајући је
од младалачке полетности до
озбиљности и драмске изражај-
ности коју ова улога нуди, фор-
мирајући на тај начин упеча-
тљив карактер јунакиње.

„ЧеститамоТатјаниинадамо
се да ће ова значајна награда
којаносиименашевеликеумет-
нице дати подстрек у њеном
будућем уметничком стварала-
штву.”

Током новогодишњих и божић-
них празника радно време у већи-
ни услужних објеката и институ-
ција биће измењено. Већини ће
нерадни дан бити први дан нове
године, као и први дан Божића.

Апотеке

Апотека „Бену” код диспанзера у
петак, 31. децембра, радиће скра-
ћено од 7 до 17.30, а 1. и 2. јану-
ара неће радити. Од 3. до 6. јану-
ара радиће скраћено од 7 до 17.30,
док ће први дан Божића бити
нерадни дан.

Дежурна апотека у току пра-
зника биће апотека у Улици осло-
бођења.

Маркети и пијаца

Објекти трговинских ланаца

„Идеа” и „Рода” 31. децембра и
6. јануара радиће скраћено, до
18 сати. Нерадни дани биће 1. и
7. јануар.

Објекти „Лидла” ће 31. децем-
бра радити скраћено до 18 сати.
Први јануар ће бити нерадни дан.

Регуларно ће
пословати све до
6. јануара, када ће
радно време бити
до 18 сати. Божић
ће бити нерадни
дан.

Зелена пија-
ца ће у петак, 31.
децембра, радити
регуларно. Пија-
ца неће радити 1.
и 2. јануара. Од 3.
до 6. јануара ради-

ће нормално. Седми јануар ће
бити нерадни дан.

Банке

У петак, 31. децембра, и у четвр-
так, 6. јануара, радно време фили-
јала биће до 13 сати, изузев оних

које се налазе у склопу тржних
центара. Нерадни дани за све
филијале биће 1, 2. и 3. јануар.
Филијале у склопу тржних цен-
тара 2. и 3. јануара радиће у скла-
ду с радним временом тржног
центра. Петак 7. јануар биће
нерадни дан.

Пошта

Све поште у граду 31. децембра
и 6. јануара радиће до 17 сати,
док ће 7. јануар бити нерадни
дан.

Главна пошта у Улици Светог
Саве током викенда 1. и 2. јануа-
ра неће радити, али ће бити
дежурна 3. јануара, када ће ради-
ти од 8 до15 сати. Од 8. јануара
ће пословати регуларно.

Сузана Јанковић

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

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

Тако, на пример, заин-
тересовани у Заводу „Пан-
чевац” могу да ураде и
кардиолошки преглед и
све врсте ултразвучних
прегледа срца. За ове
услуге су ангажовани
водећи стручњаци у тој

области dr sc. med. Сло-
бодан Томић, кардиолог,
доктор медицинских нау-
ка и магистар кардиоло-
гије са Института „Деди-
ње”, као и доцент dr sc.
med. Ненад
Ратковић и
др Миодраг
Шипчић с
Војномеди-
цинске ака-
демије.

Ендокрино-
лошке пре-
гледе обавља
др Гордана
Вељовић из
Опште болни-
це Панчево, а
колор доплер
врата, руку,
ногу и абдо-
миналне аор-
те и ултразвук
меких ткива
ради др
Ненад Марги-
тин, специја-
листа радиологије, шеф
одсека СТ дијагностике и
заменик начелника Слу-
жбе радиолошке дијагно-
стике у Општој болници
Панчево. Из Опште бол-
нице долазе и др Душан
Стојић и др Александра
Стијаковић, који раде пре-
гледе дојке (класични
односно ултразвучни), и др
Предраг Вујић, који ради
уролошке прегледе. За пре-
гледе из области гинеко-
логије задужена је др Весна

Новичић Ђоновић из Дома
здравља Палилула.

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

Поред свега наведе-
ног, Завод „Панчевац”
издваја се и по томе што
у хематолошко-биохе-
мијској лабораторији те
установе пацијенти
већину верификованих,
контролисаних и суми-
раних резултата могу
добити за свега сат вре-
мена.

У Заводу ће ускоро
почети да се спроводи и
амбулантна хирургија, а
све интервенције, као и
додатне хируршке и кон-
султативне прегледа оба-
вљаће др Горан Додев-
ски, специјалиста абдо-
миналне хирургије из
Опште болнице Панче-
во.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи
број Панчевки и Панче-
ваца бира Завод „Панче-
вац”, посебно онда када
је неопходно урадити

прегледе и
анализе на
једном месту
и добити
р е з у л т а т е
што пре. С
тим у вези,
треба подсе-
тити и на то
да се у Заво-
ду, примера
ради, све
врсте лекар-
ских уверења
издају за
максимално
два сата.
И овог месе-

ца су у Заводу
за клијенте
осмишљени и
нови пакети
услуга по изу-

зетно повољним ценама, а
више о томе, као и о додат-
ним погодностима које
остварују сви који поседу-
ју лојалти картице Ауто-
центра „Зоки”, погледај-
те на рекламним страна-
ма нашег листа. Додатне
информације можете
добити на 013/21-90-900
и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту
www.zavod pan ce vac.rs, као
и на „Фејсбук” страници
Завода.

ПРОМО

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

Завод „Панчевац”
први у свему

Било који 

специјалистички

преглед 

можете заказати

радним данима

од 7 до 14 сати 

и суботом од 

7 до 12 сати,

путем телефона 

013/21-90-900 и
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ПРОМО

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

РАДНО ВРЕМЕ ТОКОМ ПРАЗНИКА

Нерадни дани 1. и 7. јануар



Удружење „На пола пута” ового-
дишњи је добитник награде
„Ј=ДНАКИ” коју додељује Наци-
онална организација особа са
инвалидитетом Србије (НОOИС).
То панчевачко удружење, које
пружа подршку особама са инте-
лектуалним тешкоћама (ОСИТ),
добило је ово престижно при-
знање у области инклузивних
иновативних програма за проје-
кат „Млади са интелектуалним
тешкоћама у свету интернета”.

Награду је представницима удру-
жења у понедељак, 27. децем-
бра, у малој сали Градске упра-
ве уручила Иванка Јовановић,
извршна директорка НООИС-а.

– Ову награду додељујемо већ
две године уз подршку Сектора
за заштиту особа са инвалиди-
тетом Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална
питања. То признање је уједно
део шире заједничке кампање
„Србија без баријера”, покрену-
те с циљем да се промовишу
примери добре праксе које спро-
воде било организације особа са
инвалидитетом широм Србије,
било појединци. Награде се доде-
љују за резултате постигнуте у
оквиру трију области: унапређе-
ње приступачности, борба про-
тив дискриминације и инклу-
зивни иновативни програми –
објаснила је Иванка Јовановић.

Иначе, награду из области при-
ступачности добило је удруже-
ње „Голија” из Ивањице, док је
награда за посебан допринос
борби против дискриминације
припала Јелени Марић из Ужи-
ца, чланици Академије младих
лидера особа са инвалидитетом.

– У 2021. години наше удру-
жење прославља 15 година рада
и ово престижно признање које
је дошло у овом за нас важном
тренутку самим тим нам још

више значи. Пројекат за који
смо добили награду реализо-
ван је 2020. године. Идеја нам
је била да омогућимо младим
особама са интелектуалним
тешкоћама да науче да 
безбедно користе интернет и
друштвене мреже. Оно што је
иновативно у овом пројекту,
јесте то да особе са интелек-
туалним тешкоћама активно
учествују у његовој реализа-
цији. Управо су те особе биле
аутори приручника „Размисли
пре него што кликнеш”, али и
едукатори који су другим мла-
дим особама са интелектуал-
ним тешкоћама на територи-
ји Србије, уз подршку наших
сарадника, држали едукације
и преносили своја знања и
искуства. И оно што мислим
да је најважније, поред тога
што су били активно укључе-

ни у реализацију пројекта, били
су и адекватно плаћени за то.
Успели смо да их радно анга-
жујемо и да им за њихове
активности обезбедимо хоно-
рар, што иначе није чест слу-
чај – рекла је Марина Куриљ,
извршна директорка удруже-
ња „На пола пута”.

Свечаности у Градској упра-
ви присуствовали су и Миленко
Чучковић, члан Градског већа
задужен за социјална питања, и
Мирјана Савков, шеф Одељења
за предшколско васпитање и
образовање, социјалну и здрав-
ствену заштиту.

– Град Панчево је један од
ретких градова у Србији који и
те како имају осећаја за особе
са инвалидитетом и излазе им
у сваком смислу у сусрет, било
финансијски, било кроз људ-
ске или просторне ресурсе или

на друге начине, у зависности
од њихових потреба. Изузетно
нам је драго што је панчевачко
удружење добило награду
„Ј=ЕДНАКИ”, а она је заиста
отишла у праве руке будући да
удружење „На пола пута” већ
дуги низ година одлично функ-
ционише и реализује изузетно
квалитетне активности и про-
јекте на пољу подршке особа-
ма са интелектуалним тешко-
ћама, те заслужује све похвале
за свој рад – истакла је Мирја-
на Савков.

Председница НООИС-а под-
сетила је да ће нови конкурс за
доделу награде „Ј=ЕДНАКИ” бити
расписан већ почетком идуће
године и позвала је и друге орга-
низације које окупљају особе са
инвалидитетом, као и појединце,
да се са својим пројектима при-
јаве за ово признање. Д. Кожан
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О СКЛАПАЊУ БРАКОВА БЕЗ ДОЗВОЛЕ ПРЕ ПУНОЛЕТСТВА

Право на избор, образовање и бољу будућност

ПАНЧЕВО НА НОВОГОДИШЊЕМ САЛОНУ КЊИГА

Најупечатљивија промоција нашег града

Бунт деведесетих је био усмерен против тадашњег
режима и свега што нам се дешавало. Сви смо тада
веровали да ћемо свргавањем тог режима већ „сутра-
дан” ући у Европску унију, да ће нам тај Запад у томе
богзна колико помоћи – барем да надокнади оно што
је порушио 1999. – а да ћемо ми крупним корацима
кренути у бољу будућност. Да нешто не ваља, схвати-
ли смо већ 6. октобра, кад смо видели да „Пинк” и
даље ради, па на њему и све челнике ДОС-а. Ја сам
тада изгубио сваку наду да ће нам бити нешто много
боље, а то губљење наде било је чак теже него живот у
претешким условима, кад нас је само та нада држала.
Бендови изникли деведесетих су имали ту наду и
веровали да ће нам бити боље.

(Новинар и публициста Душко Антонић, 
„Данас”, 27. децембар)

* * *
На филму је пуно клишеа и стереотипа. Роми увек
просе, краду, имају златне зубиће, негде стално лете у
ваздуху. Нас је дванаест милиона у Европи, зар је
могуће да сви ми не волимо да радимо, не волимо да
учимо? Па да нас дванаест милиона лети стално у
ваздуху, давно бисмо били космонаути! Емир Кусту-
рица је добар редитељ, али по мени је он искоришта-
вао Роме и ромску тематику. Он ми је рекао да изгле-
дам „премало као Ром”, да сам превише леп да играм
Рома у његовом филму. А у том филму играју многи
лепи глумци; шта је Бранка Катић, је ли она ружна?
Шта је Срђан Тодоровић, него згодан човек? Шта то
значи, да ромска страна треба бити карикатура, а оста-
ли фино? Мене тада није узео да глумим, а био сам у
то доба први професионални ромски глумац у Југо-
славији. Улоге Рома је дао аматерима. Немам нарав-
но ништа против тога да аматери играју на филму,
али занимљиво је да за неромске улоге није скупљао
глумце с улице. Није Кустурица изузетак, има и горих,
по читавој Европи, још се снимају јако лоши филмови
кад су у питању Роми.

(Глумац, режисер и писац Неђо Осман, 
портал „Новости”, 28. децембар)

* * *
Мора да се престане с реториком „крезуби”, то је
мени одувек јако сметало, јер ако неко нема зубе,
мене то асоцира на страшно сиромаштво које га спре-
чава да стави зубе, а онда је наравно подложан мани-
пулацији. Онај ко је стављен у тај положај вређа по
цео дан људе попут нас, кликће плус и минус, и тебе
то провоцира да и ти наравно увредиш њега. Ово се
никада неће завршити ако не престанемо са тиме.

(Музичар и писац Марко Шелић Марчело, 
„Нова С”, 26. децембар)

* * *
Уметници имају приступ медијима, изложени су
погледу јавности, па као вид поштења и одговорно-
сти доживљавам и то да говоре о проблемима дру-
штва, без обзира на могуће последице. Последице
могу бити свакакве – од јавног унижавања, до онемо-
гућавања да раде. Ја бирам да говорим. Ако бих ћута-
ла, изневерила бих себе и пред собом самом изгуби-
ла право да са сцене пропитујем однос појединца и
света, да режирам дела Достојевског, Чехова, Ибзе-
на, Нушића… Мислим да бих изгубила и таленат кад
бих живела као подвојена личност: она која са сцене
говори, а у медијима ћути. Имати свој став, неми-
новно за собом повлачи осуду. То никад у историји
није била пријатна позиција.

(Редитељка Татјана Мандић Ригонат, 
„Данас”, 25. децембар)

* * *
Није ово први пут да политички изабрани кадрови,
којима је задатак „да пазе” на кинематографију, пока-
зују самовољу и сукобљавају се са филмском сценом
Србије. Поставља се питање зашто они који не при-
падају свету филма желе да „ставе шапу” на аутоно-
мију Филмског центра Србије и слободу ауторског
стваралаштва. Филм бележи нашу импресију, осећа-
ња, мисли, слику доба у коме живимо. И нису нам
потребни тутори ни овде, ни споља. Тек тако ће вре-
мену бити остављено да суди о нашим делима. Децен-
трализација у стваралаштву и слобода дијалога
различитости је основа поштовања историјске и
културне баштине Србије.

(Редитељ и професор на ФДУ Дарко Бајић, 
портал „Нова.рс”, 21. децембар)

КОНЦЕПТ ПРИЗНАЊЕ ЗА УДРУЖЕЊЕ „НА ПОЛА ПУТА”

НАГРАДА „Ј=ЕДНАКИ” КАО КРУНА 
ПЕТНАЕСТОГОДИШЊЕГ РАДА

Од 17. до 26. децембра трајао
је новогодишњи Салон књига на
Београдском сајму, на коме су
панчевачке установе културе
поново имале заједнички штанд.
Салон је одржан у сајамској хали
2 под слоганом „Књига на Сај-
му, Сајам у срцу” и окупио је
стотинак издавача. Ове године
су своја нова и старија издања
на штанду под називом „Панче-
вачко читалиште” изложили
Градска библиотека, Дом омла-
дине, Културни центар, Завод за
заштиту споменика културе,
Историјски архив, Народни
музеј, Удружење књижевника,
Регионални центар за таленте,
„Ин медијас рес”, а први пут
Културно-просветна заједница
Панчево, и то с књигом Мило-
рада Вукобратовића „Тамиш на
обали детињства”, као и и „Либер-
татеа”, Мађарско културно-умет-

ничко друштво „Шандор Пете-
фи” и Општинска библиотека у
Ковачици.

Од нових књига које су се
нашле на Сајму треба истаћи
издања панчевачке библиотеке:
каталог „Библиотеке Руске коло-
није у Градској библиотеци у
Панчеву”, који је приредила
Несиба Палибрк Сукић, „Пан-
чево и ја, тридесет једна прича
о граду” Мирјане Марић, збир-
ку песама „Гладни човека” Иве
Торбице, „Kокни енглески у
лалински” Младена Бате Раци-
ћа, „Сви моји турнири” Мила-
дина Митровића и монографи-
ју посвећену Педесет првој меха-
низованој бригади Милана Ђуки-
ћа. Културно-уметничко дру-
штво „Шандор Петефи” објави-
ло је „Мали мађарско-српски
сликовни речник” Наталије Јоне,
а Дом омладине 44. „Рукописе”,

зборник поезије и кратке прозе
младих с простора бивше СФР
Југославије.

На штанду се могао видети и
купити већи број каталога изло-
жби и периодичних публикаци-
ја, међу којима треба истаћи
„Читалиште”, научни часопис за

теорију и праксу библиотекар-
ства, и „Гласник музеја Баната”.
„Либертатеа” и ковачичка 
библиотека су објавиле више
поетских и прозних издања на
румунском односно словачком
и српском језику. Град Панчево
од 2011. године подржава про-
моцију издавачке делатности
установа културе и организаци-
ја цивилног сектора на Београд-
ском сајму књига.

„Панчевачко читалиште” је
било веома посећено, а посеб-
но су му се обрадовали Пан-
чевке и Панчевци, као и сви
они којима је наш град у срцу.
На штанду су се, као упечатљи-
ви презентанти нашег града, 12
сати свакога дана смењивали
Ивона, Ивана, Ена, Дејан и
Горан. Хвала им на прелепој
промоцији панчевачке културе
и уметности. С. Трајковић

Потпредседница Владе и пред-
седница Координационог тела
за родну равноправност Зорана
Михајловић изјавила је пре неко-
лико дана да се у сарадњи с
Министарством правде ради на
изменама и допунама Породич-
ног закона, јер се, како је рекла
за београдске медије, мора забра-
нити могућност да се склапају
рани бракови без одређене дозво-
ле пре 18. године.

Она је на конференцији
„Заједно за окончање дечјих бра-
кова – за право на избор, обра-
зовање и бољу будућност” рекла
и да је предложено да се мења
Кривични закон, јер су „рани

бракови трговина људима”. Обја-
снила је да је због тога форми-
рана Национална коалиција за
окончање дечјих бракова, као
институција где владин и невла-
дин сектор разговарају и
предлажу мере за решавање тог
проблема.

Министарка је навела и да
постоји жеља да се мења и Закон
о спречавању насиља у породи-
ци и додала:

– Све што смо досад урадили
и на чему ћемо радити резулти-
раће као допринос да сачувамо
децу и да им омогућимо право
на безбрижно и достојанствено
детињство.

Казала је и да је обавеза свих
нас да стварамо услове за нор-
мално детињство свих девојчи-
ца и дечака у Србији.

Министарка за људска и
мањинска права Гордана Чомић
поручила је да дечји бракови
никада нису представљали пра-
во на слободан избор и да Влада
Србије неће дозволити да се
некоме ускраћује право на досто-
јанствен живот. Она је оценила
и да је ова конференција важан
допринос праву на избор и сло-
боду и доказ да се неће одустати
све док се у Србији не изгради
култура људских права.

Директорка Уницефа у Срби-

ји Дејана Костадинова истакла
је да дечји бракови представља-
ју озбиљно кршење људских пра-
ва која утичу на здравље, обра-
зовање и равноправност. Она је
навела податке да се једна од
пет девојчица уда пре 18. годи-
не и да Србија није у томе изу-
зетак, те да се 22 одсто младих
жена из најсиромашнијих дома-
ћинстава и 56 одсто њих из ром-
ских насеља уда пре пунолет-
ства. Закључила је да Влада Срби-
је кроз уједињени рад предузи-
ма важне кораке у спречавању
дечјих бракова, схватајући да су
превенција и заштита деце од
насиља од изузетног значаја.



Друштвено
одговорна кампања

Дрворед дуг
2,5 километара

У жељи да допринесу унапређењу
заштите животне средине, запослени
у НИС-у, чланови Клуба волонтера
компаније, у сарадњи с ЈКП-ом „Зеле-
нило”, засадили су 500 стабала у Рафи-
нерији нафте Панчево и њеној око-
лини.

Како кажу у НИС-у, реч је о садни-
цама јаворолисног платана и сребр-
нолисног јавора висине око 3,5 мета-
ра, вредним пет милиона динара, а
нови дрвореди укупне дужине готово
2,5 километра, осим што ће улепша-
ти део Панчева у ком се налази Рафи-
нерија, благотворно ће утицати и на
квалитет ваздуха у овом граду. У акци-
ји садње дрвећа учествовали су и пред-
ставници Министарства заштите
животне средине, Града Панчева и
ЈКП-а „Зеленило”.

Побољашати квалитет ваздуха

Ивана Хаџи Стошић, државна секре-
тарка у Министарству заштите живот-
не средине, том приликом је истакла
значај оваквих акција и нагласила да
компаније на овај начин учествују у
остварењу једног од националних
приоритета, а то је побољшање ква-
литета ваздуха.

– Садњом преко 500 стабала јавора
и платана компанија НИС је и овог
пута показала друштвену и еколошку
одговорност, као и то да јој је зашти-

та животне средине примарна у посло-
вању. Као што знате, министарство је
и ове године расписало три јавна кон-
курса за подршку локалним самоу-
правама за пројекте којима је циљ
побољшање квалитета ваздуха, а с
Градом Панчевом потписан је и уго-
вор за пројекат пошумљавања. Ове
године, заједно с компанијом НИС у

оквиру програма друштвене одговор-
ности „Заједници заједно”, подржали
смо 29 пројеката из области заштите
животне средине – истакла је Ивана
Хаџи Стошић.

Вадим Смирнов, заменик генерал-
ног директора НИС-а, подсетио је на
успешну сарадњу компаније с Мини-
старством заштите животне средине и
Градом Панчевом и нагласио да ће и у

наредном периоду НИС наставити да
улаже у еколошке пројекте, нарочито
у нашем граду јер, како је рекао, пан-
чевачка рафинерија је срце НИС-а.

– Компанија НИС је заједно с при-
јатељима из Министарства за зашти-
ту животне средине и Града Панчева
организовала ову еколошку акцију
којом преносимо снажну поруку: да

је екологија наш главни циљ, да је
заштита животне средине наше стра-
тешко опредељење и да наша компа-
нија од тога неће одустати – истакао
је Смирнов.

Зелена агенда

Предраг Живковић, члан Градског
већа за комуналне послове града Пан-
чева, навео је значај дугогодишње

сарадње у оквиру еколошких и дру-
штвено одговорних пројеката с ком-
панијом НИС.

– Са задовољством учествујемо у
акцији садње више од 500 стабала, за
шта је НИС донирао средства. Ово
није први пут да као град учествујемо
у једној од акција чији је домаћин
компанија НИС. То смо чинили и у
претходном периоду, посебно када су
еколошке теме у питању, када се ради
о уређењу и чишћењу градског прио-
баља, тако да ћемо и у наредном
периоду наставити да подржавамо сва-
ку акцију која има друштвено одгово-
ран карактер – изјавио је Живковић.

Компанија НИС већ годинама посве-
ћено ради на спровођењу „зелене”
агенде, пружајући на тај начин допри-
нос унапређењу заштите животне сре-
дине у нашој земљи. Оваквим акци-
јама компанија доприноси остварењу
циља одрживог развоја Уједињених
нација о заустављању климатских про-
мена и њихових последица. Сталним
улагањима у модернизацију Рафине-
рије нафте Панчево и с почетком рада
пројекта „Дубока прерада” НИС је
додатно смањио емисије загађујућих
материја у ваздух из рафинеријских
постројења. Од 2009. године компа-
нија је у еколошке пројекте у разли-
читим сегментима пословања уложи-
ла готово 120 милиона евра. Рафине-
рија нафте Панчево је прво енергет-
ско постројење у Србији које је доби-
ло интегрисану IPPC дозволу, којом
се потврђује да су сви производни
процеси усклађени с највишим европ-
ским и домаћим еколошким пропи-
сима.

ДРУШТВО
Петак, 31. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Потенцијал за
предузетничко образовање

Све више школа се
опредељује за овај модел
образовно-васпитног рада

Министарство просвете издвојило је
29 милиона динара за унапређивање
рада ученичких задруга у протекле
две године и тиме указало на значај
овог модела у процесу образовно-
-васпитног рада у школама. Живимо
у времену када се предузетнички дух
изузетно цени и идеја је да у српским
школама све више ученика, још у нај-
ранијој фази образовања, има прили-
ку да развија предузетничку компе-
тенцију. Предузетништво је препозна-
то као кључна компетенција у проце-
су целоживотног учења, због чега се
предузетничко образовање промови-
ше и реализује у готово свим образов-
ним системима Европске уније, на
свим нивоима формалног и нефор-
малног образовања. У ширем смислу,
предузетништво се одређује као инди-
видуална способност да се идеја пре-
твори у акцију, а циљ предузетничког
учења је развој предузетничког
размишљања које се може примењи-
вати у свакодневном животу, у свим
областима рада и деловања. Једном
речју, предузетничко учење омогућу-
је стицање знања и вештина за покре-
тање властитог пословног подухвата.

Родитељи позитивно оцењују овај
облик ангажовања малишана и сма-
трају да је веома корисно то што кроз
рад у ученичкој задрузи постају само-
сталнији и показују иницијативу да пре-
узму ризик и одговорност за властите
поступке. Школски педагози истичу да
су деца која су укључена у овакав метод
образовања склонија иновацијама, да
постају тимски играчи и да су веома
спретна у прилагођавању новим усло-
вима живота и рада. Како кажу, кроз
овакав образовно-васпитни рад разви-
јају се потенцијали и радне навике уче-
ника и јача мотивација за производне
и радне процесе.

Позитивна страна ученичке задруге
је и у добровољности. Ђак преузима
обавезу и постаје одговоран за њен рад
и успех или неуспех. На тај начин
развијају се позитивне карактерне црте,
стиче се способност за успешно суоча-
вање са животним проблемима и
развијају се вештине за уочавање при-

лика и вештине за претварање прили-
ка у подухват, лични или професио-
нални. Обједињују се знања из више
наставних предмета и наставних обла-
сти, користе се различити извори зна-
ња, остварује се трансфер знања из
наставе у задругу и обрнуто.

Подршка и савети

Недавно је одржана прва национална
конференција о ученичким задругама,
под називом „Ученичке задруге – могућ-
ности и значај за развој компетенција
ученика”, на којој је учествовао велики
број представника привреде и образо-
вања, што јасно указује на то да у земљи
влада велико интересовање и да су мно-
ге школе вољне да у својим срединама
покрену производну делатност у сарад-
њи са ученицима.

Наиме, данас у Србији има укупно
112 основних и средњих школа (а међу
њима и неколико панчевачких) које
су основале ученичке задруге. Зани-
мљиво је да је пре две године њих
било свега 50, а план надлежног мини-
старства је да до краја 2023. године
буде основано 350 ученичких задру-
га, што је и предвиђено Стратегијом

развоја образовања и васпитања до
2030. године. У 2021. години, на осно-
ву двају јавних позива, 43 основне
школе у Србији добиле су 9,8 милио-
на динара за набавку машина, опре-
ме, средстава и материјала за рад за
различите пројекте које ће реализо-
вати у задругама.

Држава је омогућила школарцима
да израђују предмете различитих наме-
на – шоље, сувенире, магнете, украсе,
накит, да суше воће, производе мед и
др. Ово су само неке од активности
којима се ученици у школама баве
захваљујући развоју задругарства. У над-
лежном министарству су обећали да ће
у наредном периоду наставити да подр-
жавају оснивање и рад ученичких задру-
га, доделом финансијских средстава.
Поред тога, најавили су велику кампа-
њу за афирмисање задругарства, са иде-
јом да што више школа покрене овај
модел образовања.

Правно лице

Закон о задругама предвиђа да се обра-
зовање и рад ученичких задруга уре-
ђују прописима из области основног
и средњег образовања и васпитања.

Сходно томе, Законом о основама
система образовања и васпитања
предвиђено је да школа може да осну-
је ученичку задругу с циљем развија-
ња ваннаставних активности и преду-
зетничког духа ученика и да се рад
ученичке задруге уређује посебним
законом. Правилником је дефиниса-
но да је ученичка задруга самостално
правно лице које оснива школа и упи-
сује се у регистар агенције за при-
вредне регистре. Она има пословно
име, које мора да садржи и пун назив
школе, а седиште ученичке задруге
налази се на адреси васпитно-обра-
зовне установе која је основач.

Ученичка задруга може да обавља
производну, продајну и услужну делат-
ност, односно друштвено користан и
хуманитарни рад. У основним школа-
ма предност се даје општој припреми
за различите врсте рада, а то је у скла-
ду с наглашеном функцијом основне
школе у професионалној оријентаци-
ји. У средњим школама акценат је на
практичној припреми за учешће у посло-
вима, пре свега будуће струке и зани-
мања за која школа припрема ученике,
као и на укључивању младих у рад.

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈЕ

СТИЦАЊЕ РАДНОГ И ЖИВОТНОГ ИСКУСТВА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ
ВОЈНОГ РОКА

Отаџбина те зове!
Министарство одбране позива све
заинтересоване кандидате за добро-
вољно служење војног рока под
оружјем у 2022. години да подне-
су своје пријаве. Право да шест
месеци буду део строја Војске Срби-
је имају сви здравствено способни
држављани наше земље који у 2022.
години навршавају од 19 до 30
година, а који претходно нису
одслужили војни рок са оружјем.

Пријављивање за добровољно слу-
жење војног рока и војностручно
оспособљавање за резервне офи-
цире, осим у центрима Министар-
ства одбране у јединицама локал-
не самоуправе, омогућено је и пре-
ко портала еУправе, као и на шал-
терима ЈП-а „Пошта Србије”. Осим
олакшане процедуре приликом
пријављивања за добровољно слу-
жење војног рока, однедавно су
значајно повећане и плате, које
сада у просеку износе око 35.000
динара месечно. Скраћене и појед-
ностављене процедуре конкуриса-
ња за статус професионалног вој-
ника очекују све оне који после
одслуженог војног рока буду поже-
лели да своју професионалну кари-
јеру наставе у Војсци Србије.

ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ

Треба нам
помоћ

Агенција за заштиту животне сре-
дине недавно се обратила Европ-
ској агенцији за животну средину
(ЕЕА) с молбом за сугестију и помоћ
за формирање „новог” приказа
индекса квалитета ваздуха. Да под-
сетимо, Агенција за заштиту живот-
не средине почетком године укину-
ла је одељења за квалитет ваздуха,
чиме је изазвала револт јавности –
измењени су параметри утврђива-
ња нивоа загађења. Од тада у Срби-
ји, према званичним подацима, уди-
шемо релативно квалитетан ваздух.

Агенција је молбу за помоћ
послала свим земљама чланицама
ЕЕА, на више од 70 адреса широм
Европе. Стиче се утисак да Србија
нема стручњаке који могу да ура-
де овај посао квалитетно, а пошто
је кластер четири отворен, сада
треба ускладити норме, методоло-
гије и ко зна шта још са европским
прописима.

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА
СРБИЈЕ И РУМУНИЈЕ

Испитивање земљишта
и воде у Банату

Регионална развојна агенција јужни
Банат представила је прошле недеље
пројекат „Прекогранична мрежа за
едукацију и истраживање природних
ресурса”. Реч је о истраживачком
подухвату који се реализује у сарад-
њи наших и румунских стручњака, а
чији је циљ да утврди утицај пољо-
привреде и антропогених активно-
сти на природне ресурсе, превасход-
но на водотокове и земљишта у реги-
ону јужног Баната и Темишвара.

Пројекат је вредан 1,2 милиона
евра и финансира се из програма
прекограничне сарадње Србије и
Румуније, а део средстава обезбе-
дио је Покрајински секретаријат за
финансије Аутономне Покрајине
Војводине.

Главни задатак је да се успостави
мониторинг систем који ће се кори-
стити за прикупљање података о
загађењу (тешки метали, пестици-
ди, хербициди и инсектициди) живот-
не средине – анализираће се земљи-
ште и вода. Прикупљени подаци
биће достављени пољопривредни-
цима, локалним самоуправама и ста-
новништву у пограничном подруч-
ју. На основу њих надлежни ће бити
у прилици да предузму конкретне
мере како би се евентуално даље
загађивање пољопривредног земљи-
шта зауставило.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА КОМПАНИЈЕ НИС

Засађена стабла јасена и јавора
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Као што је обичај, када се завр-
шава година, разматрају се резул-
тати, своде биланси и гледа се
како наставити. У свакој сфери
живота, сваког појединца. Када
се ради о граду Панчеву, најод-
говорнији за све и добре и лоше
ствари јесте градоначелник. Зато
смо разговарали с првим чове-
ком Панчева, градоначелником
Александром Стевановићем.

ПАНЧЕВАЦ: Шта бисте истакли
као највећа достигнућа Панче-
ва у 2021?

АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ:
Морамо да гледамо у будућност
сагледавајући прошлост. Морам
да истакнем да је 1,7 од 6,6 мили-
јарди динара, колики је буџет
Града за наредну годину, опре-
дељено за капиталне инвестици-
је. То је чињеница на коју смо
изузетно поносни. Имамо 385
милиона динара за уређење кеја,
који ће после реконструкције
након неколико деценија бити
понос свих нас, и 130 милиона
за Градски парк, што су инве-
стиције започете током 2021.
Чим започне календарска нова
година, расписаћемо тендер и
одабраћемо извођача за рекон-
струкцију Улице Димитрија Туцо-
вића, на потезу од Моше Пијаде
до Книћанинове. Планирали смо
280 милиона динара за реализа-
цију тог великог посла, то нам је
најважније. То ће бити улица
којом ће се грађани поносити,
као и Улицом цара Лазара. Слу-
шали смо потребе грађана и
њихове сугестије и сматрамо да
су то најважније инвестиције које
ће подићи квалитет живота у
нашем граду. Приоритет су нам
грађани. Покрајински фонд за
капитална улагања је препознао
важност тих радова и финансиј-
ски ће их подржати. Уз ово, сви
могу да виде колико смо улица
реконструисали на територији
целог града. Једнако су нам важна
наша насељена места и сам град.
Рехабилитовали смо ове године
53 улице, нови асфалт је поста-
вљен у дужини од 118 киломе-
тара. Равномерно и равноправ-
но смо расподелили средства,
понављам, слушајући потребе
грађана.

• Градиће се и кружни ток код
„Плинаре”...

– Да. Желимо да у Панчеву
не буде више саобраћајних
колапса. Наравно, безбедност
свих учесника у саобраћају нам
је на првом месту. Радиће се
кружни ток и на Тесли, код
„Љубичева”, односно код пија-
це у том насељу.

• Вратимо се на 2021. Чиме се
као први човек града поносите?

– Решавањем листе чекања у
вртићима. Успели смо, скоро
докраја, да се изборимо с тим
вишедеценијским проблемом.
Купили смо предшколску уста-
нову „Забавник” и на тај начин
обезбедили додатних 150 места.
Нажалост, то није сасвим реши-
ло проблем, и даље имамо децу
која су на листи чекања и пот-

пуно „укидање” те листе нам је
један од приоритета. Предшкол-
ска установа „Дечја радост” нам
је била у фокусу током ове годи-
не и на друге начине. Рекон-
струисали смо два објекта, одно-
сно завршавамо ускоро с тим
важним послом; ради се о врти-
ћу „Љиљан” и објекту при шко-
ли у Долову. На срећу, имамо
децу, будућност, и трудићемо се
да обезбедимо да свако дете, по
могућству у свом месту, може
да оствари то своје право. Реци-
мо, пројектно-техничка доку-
ментација за вртић у Банатском
Новом Селу је завршена. Тру-
дићемо се да у 2022. години и
то наше насељено место добије
вртић. У завршној фази је и
неопходна документација за нови
вртић на Стрелишту.

• Постоје и ствари које не могу
да се заврше у једној календар-
ској години?

– Тако је, наравно да постоје.
Ми смо град који размишља уна-
пред, пројекти и послови које
планирамо и изводимо јесу капи-
тални и вишегодишњи. Већ сам
помињао кеј: велики посао је
урађен у 2021. години одабиром
извођача радова. Чим времен-
ски услови то дозволе, имаћемо
велико градилиште поред наше
реке Тамиш. Пешачка пасарела
до Градске шуме је сан свих Пан-
чевки и Панчеваца, али у првој
фази је нећемо радити. Сада ће
бити направљене пешачке и
бициклистичке стазе, нови моби-
лијар, биће постављена нова јав-
на расвета, нићи ће нове зелене
оазе, биће изграђени паркинзи...
У Панчеву се све ради плански,
што подразумева и фазе радова.
Сигуран сам да то наши сугра-
ђани препознају, зато и имамо
њихово поверење.

• Какви су правци развоја гра-
да? О чему се размишљало при-
ликом стварања буџета?

– Размишљало се о томе да се
у свакој области уради нешто
крупније. Тако, што се тиче пољо-
привреде, наставља се с рехаби-
литацијом и реконструкцијом
атарских путева, за шта је издво-
јено 50 милиона динара. Када је

у питању заштита животне сре-
дине, настављамо да реализује-
мо све пројекте које већ година-
ма спроводимо, с тим што смо
ове године започели и један нови,
а то је подршка коју дајемо уз
помоћ Републике Србије нашим
суграђанима за побољшање ста-
ња енергетске ефикасности. Ове
године смо планирали четири
милиона динара као бесповрат-
ну субвенцију Града Панчева и

свакако ћемо у складу с потре-
бама те износе повећавати уко-
лико буде требало. Настављамо
са чишћењем дивљих депонија
и сметлишта у нашем атару.
После 30 година смо реконструиса-
ли дворану Културног центра,
али оно што је још остало јесте
да дворана добије вентилацију
и климатизацију и за то смо
определили 18 милиона дина-
ра. У 2022. години настављамо
и са улагањима у спортску
инфраструктуру и ући ћемо у
реализацију реконструкције два-
ју терена у оквиру СРЦ-а „Мла-
дост”. Један од њих реконструи-
шемо уз помоћ Покрајинског
секретаријата за спорт и омла-
дину, ради се о кошаркашком
терену, и за ту намену је опре-
дељено пет милиона динара, а
други је главни фудбалски терен,
на који ћемо поставити најмо-
дернију вештачку траву и
рефлекторе, како би могле да се
одржавају утакмице и у првој
супер лиги; за то смо определи-
ли 78 милиона динара.

• Да ли се поштују рокови
изградње?

– Да. Ако се понекад неки рок
пробије, то је у складу са Зако-
ном о планирању и градњи:
постоје неки моменти када се
зауставља градња због непред-
виђених околности на самом
терену. Рецимо, то могу да буду
нерешени имовинско-правни
односи или некартиране под-
земне инсталације. Не знају се
неке ствари док се не крене с
радом. Ништа није и не може
да буде идеално, али се, то је
свим добронамернима јасно, тру-
димо да отпочињемо и заврша-
вамо послове на најбољи могу-
ћи начин. Поента приче је да
ћемо све што смо започели да
завршимо: и Радничку улицу и
Улицу Бранка Ановића. И све
друге, чим нам околности то
дозволе, а гарантујем да ће то
бити у врло кратком року. Током
2021. године смо се бавили и
наставком Војвођанског булева-
ра и споја са Улицом Иве Кур-
јачког, што није рађено неколи-
ко деценија. То су чињенице на

које смо поносни јер подижу
квалитет живота суграђана и које
се виде на терену. Радићемо у
континуитету и наредних годи-
на.

• Хајде да извојимо још неке
важне моменте из 2021.

– Током ове године урадили
смо четири нова дечја играли-
шта. И то, као и све остало, ради-
ли смо у консултацијама с нашим
суграђанима; они су то иденти-

фиковали као проблем, као
нешто што је потребно. Једним
од ребаланса буџета определи-
ли смо 20 милиона динара за ту
потребу. Сада на Спортском цен-
тру, у Улици Светог Саве, на углу
улица Жарка Фогараша и Петра
Бојовића и на Стрелишту има-
мо игралишта која ће пун капа-
цитет остварити током 2022. И
надаље, наравно. Такође, поно-
симо се тиме што смо проши-
рили капацитет дневног борав-
ка „Невен” за особе са сметња-
ма у развоју. Издвајамо и вели-
ка средства за социјалну зашти-
ту нашег становништва. Током
2021. године кренули су и радо-
ви на проширењу капацитета
Сигурне куће у Панчеву, што ће
јој помоћи да обнови лиценцу
за рад. Биће више места, али се
надам да се неће користити.
Имамо и 12.500 особа којима
смо у сарадњи с нашим приват-
ним партнером обезбедили пот-
пуно бесплатан јавни превоз.
Поред тога, исто у 2021, спрове-
дена је јавна набавка и изабран
је извођач за потпуну рекон-
струкцију дворишта „америчких
зграда”, у Улици браће Јовано-
вић 33: определили смо 38 мили-
она динара од којих ћемо у 2022.
години тотално реконструисати
то двориште и оно ће у будућ-
ности имати потпуно другачију
слику. Завршићемо радове у пар-
ку у Старчеву, а почећемо у пар-
ку у Јабуци, чим временски усло-
ви то дозволе.

• Какву поруку ви, као градо-
начелник, имате за Панчевке и
Панчевце у 2022?

– Не заборављамо да и даље
живимо у време пандемије. Пре
свега бих нашим суграђанима
пожелео добро здравље, јер без
њега ништа друго нема смисла.
Наравно, желим свима много
среће и успеха у послу и живо-
ту. Нека 2022. година свима буде
много боља од 2021: онима који-
ма је била добра претходна годи-
на нека буде још боља наредна,
а онима што је не памте по лепом
нека им 2022. година донесе
промене набоље. То од срца
желим свима. С. Трајковић

Улица Танаска Рајића припа-
да територији Месне заједни-
це Горњи град. Под овим нази-
вом постоји од 1944. године, а
простире се од Улице Дими-
трија Туцовића до Улице Јови-
це Безуљевића.

Рајић је као барјактар с Кара-
ђорђем 1804. године подигао
Први српски устанак, а био је
и командант устаничких снага
у Милошевом Другом српском
устанку 1815. године.

Атанасије (Танаско) Рајић
рођен је у селу Страгари под
планином Рудник 1754. годи-
не, на Светог Атанасија, зим-
ског по коме је добио име.

Пред почетак Првог српског
устанка дружио се са Јанићи-
јем Ђурићем, који је касније
постао Карађорђев секретар.

Танаско Рајић је био хајдук
и с Карађорђем је учествовао у
многим обрачунима против
Турака.

Најкрвавији у његовом кра-
ју био је Турчин Сали-ага, па
се Танаско удружио са својим
пријатељима како би потукао
Турчина.

Са осталим истакнутим
Србима договарао се о поди-
зању устанка.

Вече уочи Сретења 1804.
године Танаско се обрео у Ора-
шцу с Карађорђем, Станојем
Главашем, Јанићијем Ђурићем
и са још 60 наоружаних срп-
ских устаника.

Сутрадан су бирали вођу
устанка, а Танаско је узвикнуо:
„Ђорђија за вођу!” Тада је Кара-
ђорђе дао Танаску Рајићу црве-
но-белу заставу и тиме је Тана-
ско постао барјактар.

Танаско Рајић је, када је
избио устанак, отишао у своје
родно село и тамо прикупљао
и организовао људе за опсаду
Рудника.

Јуначка погибија Танаска
Рајића опевана је и у народној
песми: 

„Силна војска силених Тура-
ка опколише чудо од јунака;
Сто пушака уједанпут плану,
сто ножева у мах се зама’ну.
Како миш’ца да сили одоли! И
јунака црна крвца поли… Од
сто рана, од сто јатагана паде
Рајић јунак од мегдана!”

Био је толико огорчен на
Сали-агу да је обећао да ће га
лично убити и спасти Рудник
од турског зулума.

Танаско је предводио војску
која је 2. марта 1804. године
опколила град и захтевала пре-
дају Сали-аге. Рачунајући на
помоћ Кучук-Алије из Београ-
да, Турци су одбили да се пре-
дају.

Рајић је издао команду да се
крене у напад, а Турцима је
стигло појачање из Чачка. Усле-
дила је битка у којој су Турци
поражени, а Танаско Рајић је
рањен у руку.

Био је храбар војник, а после
устанка није учествовао у ства-
рању нове српске власти.

Освету је дочекао када су му
извели Сали-агу. Танаско је
исукао сабљу пред Турчином
који је клечао и лично посекао
озлоглашеног Турчина.

Потом се с Карађорђевом
војском борио против Алије
Гушанца на Морави. Утврдио
се на Црном врху код Јагоди-
не и чекао Гушанца.

Сам Гушанац је побегао, а
његова војска је разоружана. У
тој бици се истакао и Јован
Курсула.

После битака против Тура-
ка дошло је до неслагања изме-
ђу Танаска Рајића и Карађор-
ђа, јер су се устаници проти-
вили Карађорђевом централи-
зму.

Танаско се повукао у своје
село, у којем је остао све до
1813. године.

Прешао је преко личних
несугласица с Карађорђем
зарад одбране Србије, која је
поново била у тешком поло-
жају. Пружио је руку Карађор-
ђу и отишао у Вождов штаб у
Јагодини да би му помогао у
одбрани Србије.

Устанак је, међутим, пропао,
и Танаско се вратио у село.
Својим очима је гледао турску
освету.

Танаско Рајић је био већ у
годинама, али је здушно подр-
жао Други српски устанак, који
је предводио Милош Обрено-
вић, и опет је кренуо у борбу.

Био је главни командант
устаничких снага и намерио је
да протера Турке из чачанског
краја.

Пресудна битка се одиграла
6. јуна 1815. године на брду
Љубић. Турски командант
Имшир-паша кренуо је да зау-
зме српске положаје код Чачка.

Турци су ујутру изненада
напали Србе, који су се на
почетку боја храбро држали.

Танаско Рајић је био коман-
дант батерије топова, којима
је вешто руковао. Пре почетка
битке постао је капетан у вој-
сци Милоша Обреновића.

На почетку битке је преци-
зно гађао Турке, који су, међу-
тим, опколили његов положај.

Иакоутешкојситуацији, Тана-
ско Рајић се није одвајао од сво-
јих топова. Када су Турци сти-
гли до српских положаја, Тана-
ско је престао да командује паљ-
бом, извадио кубуру, попео се
на топ и запуцао на Турке.

Турцисугаопколили, асведо-
ци су тврдили да су Турци Тана-
ска у бесу исекли на комаде.

У том боју је погинуо и тур-
ски командант Имшир-паша.

Српска војска се после поги-
бије Танаска Рајића консоли-
довала и добила битку, а Тур-
ци су се повукили у Чачак.

Битка на Љубићу је најзна-
чајнија у Другом српском устан-
ку. Та битка је подигла Мило-
шу Обреновићу углед у народу
и у великој мери одредила суд-
бину устанка, пише „Мондо”.

УЛИЦЕ У ПАНЧЕВУ: ТАНАСКА РАЈИЋА

Са Љубића у легенду

Танаско Рајић

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ: АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ, ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА

ОД СРЦА ЖЕЛИМ: НЕКА 2022. ГОДИНА
СВИМА БУДЕ МНОГО БОЉА ОД ПРЕТХОДНЕ
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У 2022. годи ни Шко ла црта ња
Дома омла ди не обе ле жи ће важан
јуби леј – 40 годи на посто ја ња.
Осни вач и дуго го ди шњи пре да -
вач шко ле, која је сво јим дело -
ва њем у вели кој мери обли ко -
ва ла ликов ну сце ну нашег гра -
да, јесте ака дем ски сли кар Чедо -
мир Кесић. Шко лу данас води
његов коле га Зоран Дера нић.

– Шко ла ради утор ком, сре -
дом и четврт ком од 17 до 21
сат. И сâм сам био пола зник
шко ле и имао сам част да наста -
вим оно што је коле га Кесић
запо чео. Тру ди мо се да непре -
ста но уна пре ђу је мо рад шко ле.
Изме ђу оста лог смо сре ди ли ате -
ље и рено ви ра ли гале ри ју. Има -
мо заи ста добру сарад њу с Град -
ском упра вом и мла дог дирек -
то ра који нам изла зи у сусрет –
каже Зоран Дера нић.

Пола зни ци шко ле су узра ста
од 15 годи на нави ше. Међу њима
су деца која се спре ма ју за умет -
нич ке шко ле и факул те те, али и

хоби сти и љуби те љи умет но сти. 
– У шко лу навра ћа ју и мла ди

који су већ упи са ли факул те те,
као и неки већ афир ми са ни умет -
ни ци. То је постао један кул тур -
ни клуб где се људи дру же и зајед -
но ства ра ју. У шко ли се често
одр жа ва ју раз ли чи та пре да ва ња
о умет нич ким зана ти ма, умет ни -
ци пред ста вља ју свој рад или се
одр жа ва ју раз го во ри са ауто ри ма
– каже руко во ди лац шко ле.

Шко ла је отво ре ног типа и
бес плат на је. Ко год жели да се
при кљу чи, добро до шао је.

– Кроз ате ље тре нут но цир ку -
ли ше два де се так људи. Они могу
да раде само стал но или да се
укљу че у про грам еду ка ци је или
при пре ме за упис на умет нич ке
шко ле и факул те те. Сад већ може
да се каже да посто ји „пан че -
вач ка шко ла црта ња”. Пре по -
зна тљи ви смо по него ва њу тра -
ди ци о нал ног црте жа, али са отво -
ре но шћу ка модер ни јим, савре -
ме ним при сту пи ма ликов ној

умет но сти. То је постао бренд и
наше шко ле и чита вог гра да –
иста као је Дера нић.

Осим шко ле, 40 годи на посто -
ји и изла гач ки про стор, одно -
сно гале ри ја Дома омла ди не.
Реч је о дугач ком ход ни ку у при -
зе мљу згра де.

– Увек је чиње ни ца да је реч о

ход ни ку била оте жа ва ју ћа окол -
ност када је реч о иде ји да то
буде гале ри ја. С вре ме ном смо
успе ли у томе и то смо потвр ди -
ли с послед њих неко ли ко изло -
жби које су ове годи не одр жа не
и које дефи ни тив но пре ва зи ла -
зе окви ре наше сре ди не. Нај пре
је то био Ђор ђе Лоба чев, пио нир
стри па у Срби ји, а потом Милен -
ко Јере мић, један од наших нај -
бо љих сце но гра фа. Сада је у току
изло жба Саше Раке зи ћа или
Алек сан дра Зогра фа, која се може
погле да ти до сре ди не јану а ра.
Овим изло жба ма смо дока за ли
да гале ри ју не чини про стор, већ
про гра ми и људи који у њу дола -
зе – закљу чио је Дера нић.

Пово дом обе ле жа ва ња јуби ле ја
иду ће годи не ће нај ве ро ват ни је бити
при ре ђе на изло жба радо ва свих
пола зни ка који су про шли кроз
Шко лу црта ња. Мно ги ма од њих
умет ност је поста ла живот но опре -
де ље ње, а неки су данас про фе со ри
у шко ла ма и на факул те ти ма.

Употреба нових технологија и
видеа у савременој уметничкој
продукцији главна је тема про-
јекта „Нове технологије”, који је
Галерија савремене уметности
ове године реализовала петнае-
сти пут (и први пут уз подршку
Покрајинског секретаријата за
културу). Изложба је отворена у
среду, 22. децембра, и носи назив
„Брчкање/Цивил”.

На њој ове године излажу три
аутора: Драган Матић и Горан
Деспотовски из Србије и Влади-
мир Фрелих из
Хрватске. Њих је
спојио селектор
Владимир Митро-
вић.

– Тема „Нових тех-
нологија” је изла-
зак из класичних
медија. Посетио-
ци могу да погле-
дају уметнички
доживљај аутора
кроз видео-радове,
текстуалне, видео
и аудио инстала-
ције, принтове,
објекте и скулпту-
ре, као и ready
made објекте – истакла је Ивана
Маркез Филиповић, уредница
програма Галерије савремене
уметности.

Она је рекла нешто више о
концепту саме изложбе и о
њеном називу.

– Уметници су овде кроз лич-
ну причу обрадили једну гло-
балну тему, јер кад кажемо „брч-
кање”, то нас асоцира на ком-
фор, на децу која се безбрижно
играју у плиткој води. Међутим,
поставља се питање колико смо
ми безбрижни у овом времену и
да ли је опасно по нас да се осе-
тимо превише опуштено. У фоку-
су је и специфично окружење

овог умет-
н и ч к о г
удружива-
ња: односи
Хрватске и
Србије и
даље нису
с а с в и м
изглађени,

али се у сфери уметности то ни
најмање не осети – истакла је
Ивана Маркез Филиповић.

Део назива изложбе „Цивил”
односи се на радове Горана
Деспотовског, који први пут уче-
ствује у оваквом тимском про-
јекту, за разлику од својих коле-
га Фрелиха и Матића, чија сарад-
ња и уметнички дијалог трају
већ читаву деценију.

– Цивил као елемент у дру-
штву који је изостављен од деве-
десетих, истрошено тело, истро-
шена особа, нестајање иденти-
тета и лутање теме су којима се
базично бавим. Сматрам да смо
још деведесетих завршили у рупи

у којој се и дан-данас налазимо
и нема нам излаза, поготово кад
је у питању обичан човек, рад-
ник, цивил или кадар – обја-
шњава Деспотовски.

У Србији ће се у оваквим тема-
ма свако препознати, али зани-
мљиво је да дубоко разумевање
стваралаштва Горанa Деспотов-
ског није карактеристично само
за нашу државу.

– Радови су били излагани и
ван Србије и занимљиво је да се
и тамо исто читају. То је зато што
не говорим искључиво о деведе-
сетим и тој политичкој атмосфе-
ри, већ заправо о једном општем
паралелном систему који већ јако
дуго нарушава најнормалнији
приступ животу какав човек оче-
кује – каже Деспотовски.

Међу радовима које су изло-
жили Матић и Фрелих посебно
се издваја видео-пројекција, анга-
жовани рад који директно прози-
ва политичку ситуацију у региону
и свету. На зиду се смењују имена

која аутори, како наводе, не желе.
– Смучило нам се више од те

фреквенције имена која ми не
желимо. Хтели смо да направи-
мо рад у коме ћемо обојица набро-
јати људе које не желимо, који су
испод моралних капацитета чове-
ка што у себи негује неку основну
филантропију, емпатију, саосе-
ћајност, солидарност. Они су из
Србије, Хрватске, али има ту и
универзалних тирана. Заправо је
требало да пројекција иде на под,
али овде то нисмо успели да наме-
стимо. Обично људи са ужива-
њем газе по њој, односно по свим
тим именима која нико од нас не
жели. То је рад у настајању, није
завршен, јер та имена се стално
додају. Радимо на томе да се
направи сајт на коме ће људи
моћи да аплицирају са својим
предлозима имена која овде нису
већ побројана– објаснио је Матић.

Ову више него занимљиву
изложбу можете погледати до
15. јануара.

ЈУБИ ЛЕЈ ШКО ЛЕ ЦРТА ЊА ДОМА ОМЛА ДИ НЕ

Сте ци ште и расад ник умет ни ка већ чети ри деце ни је

МУЗИЧКИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВО

Обележено 20 година рада
Бројни панчевачки млади умет-
ници наступили су у среду, 22.
децембра, на концерту у Свеча-
ној сали Народног музеја који је
поводом 20 година постојања при-
редио Музички центар Панчево.

Веома леп програм пред број-
ном публиком извели су орке-
стар „Брас пилићи”, Емилија
Ђорђевић (харфа), Оскар Ереш
(гитара), Марта Медан (виоли-
на), вокална солисткиња Неве-
на Гаврановић, хор „Свети Роман
Слаткопојац” и многи други.

Удружење Музички центар
основао је 2001. године профе-
сор Борис Матијевић, као прво
те врсте у Србији. У протекле
две деценије Музички центар

је организовао фестивале за децу
„Распевано пролеће” и „Распе-
вано пролеће Србије”, Међуна-
родно такмичење камерних
састава дувача, Међународно
брас такмичење и „Lady Wind
Festi val”.

Музички центар је основао
и бројне ансамбле и био орга-
низатор многих вечерњих,
педагошких и божићних кон-
церата у нашем граду и шире.
Импозантна је и издавачка
активност центра, који се може

похвалити с више десетина
објављених нотних збирки
песама за децу и инструмен-
талних композиција и са исто
толико оригинално снимљених
компакт-дискова и музичких
спотова.

БАЛЕТСКА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

Два концерта поводом
дана школе

Ф И Л М С К И
Ш А П Т А Ч

Пи ше: Слободан Новокмет

Ево предлога пет одличних фил-

мова које бисте могли да погле-

дате током предстојећих нового-

дишњих празника.

1. „Гремлини” (1984). Мали

амерички град, ушушкан у при-

јатност надолазећег Божића,

напрасно тероришу мали, љига-

ви монструми – гремлини. Овај

култни микс хорора и комедије

из осамдесе-

тих права је

новогодишња

посластица за

ране попо-

дневне часо-

ве, идеалан

филм за мало

п о о д р а с л у

децу и

носталгичне

р о д и т е љ е .

Нико не може

да дочара

новогодишњу

а т м о с ф е р у

као Спилбер-

гова продукција и мали, враго-

ласти гремлини који имају чудну

тенденцију ка смицалицама

разних врста.

2. „Повратак Бетмена”

(1992). Заборавите Ноланове

Бетмене – ако хоћете правог

новогодишњег Бетмена, Барто-

нов други наставак ове суперхе-

ројске саге је права ствар за вас.

„Повратак Бетмена” је савршен

микс бизарне, ишчашене атмос-

фере, мрачних, апсурдних и

крвожедних ликова и празнич-

них радости. Пингвин и Жена-

мачка представљаће најзани-

мљивију комбинацију зликоваца

против којих ће депресивно

натмурени Бетмен морати да се

што бори, што флертује, а божић-

ни и готски Готам пружиће иде-

алну сценографију њиховом

сукобу. Савршен да се одгледа у

касним послепоноћним нового-

дишњим часовима.

3. „Умри мушки” 1 и 2 (1988,

1990). Ово је ултимативни пра-

знични филм, савршена комби-

нација експлозивне акције и

врцавог хумора. Два наставка

ове франшизе замишљена су као

божићни филмови, а Џон

Меклејн као Деда Мраз с пишто-

љем и доскочицама два пута

спасава своју жену из руку међу-

народног пљачкашког терори-

зма. „Умри мушки” је богомдан

за ситне ноћне сате, када све

пршти од пиротехнике, а Брус

Вилис с најбо-

љим празнич-

ним располо-

ж е њ е м

макља све

редом како

стигне и чиме

стигне.

4. „Сам у

кући” 1 и 2

(1990, 1992).

Ево још једног

и д е а л н о г

филма за

ране препо-

дневне сате.

Сјајан је за

децу, а и родитељи могу мало да

се подсете авантура несташног и

мануфактурним замкама скло-

ног Kевина, који се у два божић-

на дана, у два различита филма,

сам обрачунава са двочланом

бандом бедних провалника.

5. Трилогија „Господар прсте-

нова” (2001–2003). „Господари

прстенова” постала су радо

репризирана новогодишња

посластица која се растеже на

три новогодишња дана, најбоље

негде у рано преподне. „Госпо-

дари” уносе у новогодишње 

расположење одговарајућу коли-

чину акције, хумора, емоција,

сцене епских размена и мно-

штво дешавања. Најбоље у вези

са овим филмовима је то што

смо их сви гледали већ неколико

пута, па могу савршено да послу-

же да стоје на екрану, слично

функцији камина, док се обавља

неки други посао и само повре-

мено баци поглед да се подсети

на Фродову авантуру.

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

и „Инстаграм” страницама „Филмски шаптач”.

Савршени 
новогодишњи филмови

Као што смо већ навикли, крај
године је увек резервисан за
наступе младих панчевачких
уметника који похађају Балет-
ску школу „Димитрије Пар-
лић”. Њих има толико много
да се већ традиционално њихо-

ви концерти поводом дана шко-
ле одржавају током два уза-
стопна дана.

Тако је било и ове године,
па је бројна публика у дворани
Културног центра уживала у
одличном програму у понеде-
љак и уторак, 20. и 21. децем-
бра. Представили су се сви
ђаци, од музичког забавишта
до матураната, а делић атмос-
фере с концерата погледајте
на фотографијама.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ПЕТНАЕСТЕ „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ”

БРЧКАЊЕ КАО ЗАМКА ЗА ЛАКОВЕРНЕ

Зоран Дера нић

Марта МеданХор “Свети Роман Слаткопојац”
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На платоу испред Градске управе у среду, 29.
децембра, између 12 и 16 сати, Град Панчево је
поделио новогодишње пакетиће. Пакетићи су
подељени свој деци узраста до десет година коју
су родитељи пријавили у претходном периоду по
позиву Градске управе града Панчева.

Манифестација под називом „Новогодишња пан-
чевачка чаролија” засигурно је оправдала назив
ако је судити по дечјим осмесима. За децу је орга-
низовано дружење с Деда Мразом и аниматори-
ма.

Малишани нису крили одушевљење. Све при-
сутне су забављали клизачи из Клизачког клуба
„Младост” из Београда, показавши своје умеће на
леду, дечји хор „Вокал кидс” и екипа „Мој супер
распуст”, док су се анимирани ликови „Патролне
шапе” и „Тролови” фотографисали и дружили с
најмлађим Панчевцима.

У улози Деда Мраза одлично се снашао панче-
вачки песник и глумац Јован Поповић, који је
иначе глумац луткарског позоришта „Пинокио”.

Велики број људи, концерти на тргови-
ма, клизалишта, новогодишња расве-
та, кувано вино, журке и пуно пријате-
ља неке су од асоцијација за добар про-
вод у новогодишњој ноћи. Ипак, ова
година, као и претходна, по много чему
ће се разликовати од славља на која
смо навикли.

Омикрон сој коронавируса који је
завладао светом регистрован је и у Срби-
ји, па постоји бојазан да ће се уз „нај-
лепше жеље” поделити и вирус. И док
многи градови, попут Лондона и Един-
бурга, отказују масовне дочеке, код нас
је најављено да неће бити пооштрава-
ња мера, односно да ће се примењива-
ти постојеће мере. Они који буду желе-
ли да славе у неком од локала мораће
да имају ковид пропусницу, да буду
вакцинисани или да поседују негати-
ван тест.

Питали смо наше суграђане да ли ће
се упутити некуд на дочек и на који начин
ће провести предстојеће празнике.

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ, предузетник:
– Нову годину и новогодишње пра-

знике ћу провести код куће, чини ми
се као и већина грађана Србије. Бићу у
кућном амбијенту у породичном окру-
жењу. Моја породица и ја волимо тако
да проводимо празнике, на то није ути-
цала ситуација с коронавирусом. Није
нам корона покварила планове.

МИЛАН БРАТУН, 
машински техничар:

– Празнике ћу провести весело, с
троје деце. С обзиром на то да смо
„полутани”, славимо оба Божића, све
је дупло, весеље је дупло. Бићемо код
куће, деца су мала, имају две, шест и
осам година, па смо због њих онемо-
гућени да одемо некуд, не држи их
место.

БОЈАН ЖИВКОВ, 
инжењер:

– Празнике ћу провести код куће с
породицом и без велике помпе. Обич-
но одем на неку журку и дивно се про-
ведем, али овог пута нам ситуација с
пандемијом то не дозвољава и не треба
се играти са здрављем.

МИЛИЦА ЦВЕТИЋ, 
пољопривредник:

– Празнике ћемо провести поро-
дично. Бићемо код куће због дечице.
Стандардно, вечераћемо заједно,
погледаћемо неки програм на теле-
визији и отвараћемо пакетиће.

ДАНИЦА ЈЕРЕМИЋ, 
студенткиња:

– Празнике ћу провести код куће,
јер ми се ближи испитни рок, па
учим за испите. Можда ћу отићи на
скијање, али то је у плану за фебру-
ар. Нову годину ћу дочекати уз неко-
лико пријатеља на кућној журки.

ЈАСНА ВУЈИЧИЋ, 
дефектолог:

– Празнике ћу провести у кругу
породице код куће, због ситуације с
короном. Пећи ћемо традиционално
колачиће и уживаћемо породично.
Претходних година супруг и ја смо
увек одлазили некуд, али сада се одлу-
чујемо ипак за породично славље због
короне.

М. ЦВЕТИЋБ. ЖИВКОВ Д. ЈЕРЕМИЋ Ј. ВУЈИЧИЋМ. БРАТУНЗ. ЖИВКОВИЋ

НАША АНКЕТА

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

Шта да радим кад нам увек
продају неисправну пеглу?

Они зависе од нас

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Не, на овој фотографији проблем
није пас, проблем је неодговорни вла-
сник који га је оставио без крова над
главом и сигурног оброка. Остављен
је да се сналази сам како зна и уме. У
зимским месецима животи напуште-
них животиња које су на улици још су
угроженији. Ниске температуре могу
довести до смрзавања. Оно што може-
мо да учинимо, оно што је исправно
и људски, јесте да им помогнемо да
преживе, тако што ћемо им направи-
ти склоништа, пустити их у зграде,
објекте, локале, нахранити их и сипа-
ти им воде. Није тешко бити човек.

Поред хладноће, током децембра
и јануара пси су изложени страху и
стресу услед коришћења пиротех-
ничких средстава. Сваке године вели-
ки број паса угине услед срчаног уда-
ра проузрокованог управо бацањем
петарди и ватромета. Овај вид заба-
ве практикују деца, па додатно апе-
лујемо, јер је највећи број повреда у
овом периоду проузрокован управо
пиротехником. Има начина да се

забавимо и прославимо празнике, а
да притом избегнемо повреде и ризик
по нечији живот.

Закон о заштити потрошача забра-
њује продају пиротехничких средста-
ва малолетницима, а ватромет могу
испаљивати само обучени за то и на
одобреној локацији, уз решење које је
издало Министарство унутрашњих
послова Србије.

Чланом 17. Закона о ремећењу
јавног реда и мира, а који се односи
на пиротехничка средства, предви-
ђене су казне. Ко паљењем пиротех-
ничких производа нарушава јавни
ред и мир или угрожава сигурност
грађана, казниће се новчаном казном
у износу од 50.000 до 100.000 дина-
ра или радом у јавном интересу од
40 до 120 сати. Ко пуцањем из ватре-
ног или другог оружја или имита-
ције оружја нарушава јавни ред и
мир или угрожава сигурност грађа-
на, казниће се новчаном казном од
100.000 до 150.000 динара или
казном затвора од 30 до 60 дана.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ПРАЗНИКЕ?

Код куће је најлепше

Супруга је пре око два месе-
ца купила пеглу у једној рад-
њи у центру Панчева. Међу-
тим већ код првог коришће-
ња пегла је почела да цури.
Ја сам однео пеглу у овла-
шћени сервис на поправку,
јер је гаранција две године.
Два пута су сервисери поку-
шали да отклоне квар, али
увек се понављала иста гре-
шка. После другог сервиса
добили смо нову пеглу (исти
тип), али је квар био иден-
тичан. Каква је даља проце-
дура, односно да ли супруга
и ја можемо да узмемо нови модел
пегле у истој радњи, спремни смо и
да доплатимо ако треба – пита Све-
тозар Ф. из Улице Васе Пелагића.

Кад је реч о вашем праву веза-
ном за рекламацију неисправне
пегле, истичемо следеће: у смислу
члана 54. Закона о заштити потро-
шача, потрошач у случају када је
роба несаобразна има право да зах-
тева од трговца оправку или заме-
ну. Потребно је да се потрошач
изјасни шта у конкретном случају
од та два права жели. Уколико заме-
на или оправка нису могуће, потро-
шач може захтевати раскид угово-
ра и повраћај новца.

Како се у конкретном случају ради

о квару на пегли, коју сте у поступку
рекламације добили као замену, јер
је претходна такође била неисправ-
на, те постоји сумња да одређени
модел садржи евентуалну грешку,
па замена можда и не би имала
ефекта, ви имате право да захтевате
раскид уговора и повраћај новца, не
морате захтевати замену.

Такође, потребно је да реклама-
цију истакнете у писаном облику, а
трговац је дужан у смислу члана 58.
Закона о заштити потрошача да вам
у року од 15 дана од дана пријема
одговори у писаном облику на рекла-
мацију, а у супротном чини прекр-
шај, што је потребно пријавити 
надлежној тржишној инспекцији.

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ових дана вероватно 
без искључења

НОВОГОДИШЊА ПАНЧЕВАЧКА ЧАРОЛИЈА

БАЈКА ЗА НАЈМЛАЂЕ ПАНЧЕВЦЕ

У време када је овај број „Панчев-
ца” био у припреми „Електровојво-
дина” за предстојећи викенд и
наредну недељу није најавила
искључења због радова на електрич-
ној мрежи на територији нашег гра-
да. То значи да би, уколико се нешто

не промени, снабдевање струјом у
данима који су пред нама требало
да буде редовно како у самом гра-
ду, тако и у припадајућим селима.

Информације о искључењима
редовно се ажурирају на сајту „Елек-
тровојводине”, па се о најавама
евентуалних додатних радова може-
те свакодневно информисати
онлајн.

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

Страну 

припремила 

Сузана

Јанковић



Пандемија је мање
ометала програме

Било и публике,
самим тим и смисла

Након претходне, претешке годи-
не, ни ова није била нимало
лагодна, нарочито за оне који
на овај или онај начин зависе од
присуства људи.

Последице епидемијске ситу-
ације су умногоме уздрмале и
делатнике у области културе у
њиховим наумима да оплеме-
њују живот суграђана, што важи
и за оне који се тиме баве у девет
насељених места.

Објекте није лако одржавати

А када је реч о раду домова кул-
туре, надлежна у Градској упра-
ви је чланица Градског већа
Марија Јевић.

– Домови културе су прилич-
но гломазни системи, а њима је
веома важно питање унапређе-
ња инфраструктуре и финанси-
рања што неких текућих поправ-
ки, што озбиљнијег инвестира-
ња у санацију делова или целих
објеката. Многи од њих су у при-
лично лошем стању. Не сви, али
рецимо у Старчеву је знатно
ослабљен кров, а није боља ни
сала у Новом Селу, за чију рекон-
струкцију су већ обезбеђена нека
средства, али она још увек није
започета. Мислим да има све
више улагања, а и сами домови
се довијају, како из сопствених
извора, тако и путем пројеката
прекограничне сарадње. С дру-
ге стране, можемо рећи да су
неки објекти сасвим пристојно
уређени, попут, рецимо, оних у
Јабуци или Глогоњу, у којем
додуше има проблема с двори-
штем. Ивановчани су обновили
кров и столарију, поред осталог
и зато што сарађују с Бугарима,
чија им амбасада значајно пома-
же и у погледу текућих поправ-
ки и приликом организације про-
грамских активности – прича
чланица Градског већа.

Када је реч о томе, упркос
нестабилној емидемијској ситу-
ацији, могло се понешто забе-
лежити...

– Мени је лично била најин-
тересантнија прослава великог

јубилеја – сто педесет година
од оснивања хора Румунске пра-
вославне цркве. Била сам заи-
ста фасцинирана свиме – од
саме литургије до наступа хора.
Срећна сам и што је након две
године поново одржан качаре-
вачки Фестивал хумора и сати-
ре „Жаока”. Веома је добро и то
што је дечја „Жаока” добила
такмичарски карактер, поред
осталог и зато што су деца из
града одлазила на село. Фести-
вал има регионални потенци-
јал и могао би да траје током
целе године. Било је видљиво
да се публика баш ужелела те
манифестације и дошла у вели-
ком броју, премда не бих да
градирам квалитет неког про-
грама на основу тог параметра.
Штавише, можда је и пожељно
да их има мање, јер нас и то
дели од оних масовно праће-
них, рекла бих „лаких” садржа-
ја, који и не припадају култури
– истиче Марија Јевић.

Фото-аматеризам, позори-
штанца, концерти..,

И у другим местима је било зани-
мљивих програма.

– Издвојила бих концерт Дар-
ка Рундека у Старчеву, иако
тамо нису одржане све плани-
ране активности, па је тако због
епидемијске ситуације отказан
фестивал тамбураша. Што се
тиче Иванова, Омољице и Бре-
стовца, тамо је поново окосни-
ца културног делања била умет-
ничка фотографија. Увек тре-
ба нагласити да ова три села
чине јединствени троугао фото-
-аматеризма, који не само да
опстаје већ се и развија. Тако
су Ивановчани поново окупи-
ли најбоље омладинске фото-
аматере из Србије и одржали
фото-сафари, из којег је, на дан
места, поново проистекла ква-
литетна изложба, каквих је било
и у Брестовцу, у сарадњи Дома
културе и клуба „Поњавица”.
Омољчани и даље чувају ватру
звану „Жисел”, која гори дуже
од пола века. Вреди издвојити
и Дечји позоришни фестивал
у Јабуци, док је, рецимо, Доло-
во прави драгуљ по томе што
директор Дома културе на све
начине настоји да очува тамо-
шње културно наслеђе – наво-
ди чланица Градског већа.

Домови културе се ипак нека-
ко носе с разним изазовима...

– Немамо потенцијал да про-
менимо ситуацију када је реч о
броју запослених, а и стигле су
нове измене оснивачких аката
које морамо да ускладимо, али
оне нам остављају још мање
могућности да примимо неке
нове људе у установе културе. С
друге стране, познато је да неки
домови имају могућност да при-
ходују од издавања простора, а
неки не, и то је просто тако. У
том смислу, директорима, као
менаџерима, остаје да се снала-
зе и увек постоји начин за изна-
лажење неких сврсисходних
решења, с обзиром на то да су,
рецимо, многи програми инте-
ресантни, а потпуно бесплатни.
Све у свему, иако пада натали-
тет и број становника у селима,
мислим да је перспектива домо-
ва културе неупитна и да их тре-
ба сачувати и унапређивати као
огромно нематеријално благо
нашег града, јер свако место је
специфично по нечему, а има и
довољно публике да апсорбује
понуђене садржаје – поентира
Марија Јевић.

Петак, 31. децембар 2021.

pancevac@pancevac-online.rs
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НАСТАВЉЕНА ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА ПО СЕЛИМА

Деда Мраз обишао још четири места

Удружење жена „Глогоњке”
отворило је у недељу, 26.
децембра, у Дому културе,
изложбу под називом „Kо
рециклира – профитира”.

Приказани радови су ура-
ђени искључиво од рецикли-
раних материјала. Тако се
места на штанду нашло за
разноврсне вазе, шоље, кути-
је, подметаче, пехаре и дру-
ге украсне предмете, а зајед-
ничко за све њих је да плене
креативношћу, као и да је
видљиво да је у њих уложен
велики труд.

Поред бројних мештана и
осталих гостију, догађај су
увеличале и чланице Удру-
жења жена „Неолит”, а ова
изложба је заправо заврше-
так прве фазе истоименог

пројекта, који су финансиј-
ски подупрли Локална фон-
дација Панчева и београд-
ски „Траг”.

Дан раније „Глогоњке” су
учествовале на новогодишњем
базару у центру „Биг”, а када
је реч о даљим плановима,
намера им је да у јануару,
током школског распуста, за
децу буду приређиване
радионице. Све што буде ура-
ђено ићи ће у продају, док ће
приход бити употребљен за
набавку новог репроматери-
јала и у хуманитарне сврхе.

Банатски Брестовац: У органи-
зацији Месне заједнице, деци
до осам година подељени су
пакетићи у уторак, 28. децем-
бра, на платоу испред Дома кул-
туре. Дом културе је уредио
четири просторије које су биле
у лошем стању. Ако време буде
дозволило, ове недеље ће бити
урађене банкине у новоасфал-
тираним улицама Жарка Зре-
њанина и Ратка Павловића.

Банатско Ново Село: Mањи
састав Народног оркестра
приредиo je концерт са соли-
стима у уторак, 28. децембра,
у Барицама, а дан касније Дом
културе је одржао новогоди-
шњи концерт фолклорних
ансамбала с гостима из Румен-
ке и Локава.

Долово: Доловац Дејан Мило-
сављев проглашен је за најбо-
љег рукометаша Србије у одла-

зећој години. Месна заједница
је успешно санирала рупе на
путу према делу познатом као
„Лепшине баште”, на чему пре
свега захваљују ратари, јер више
неће ломити радила и проси-
пати житарице, а највећа добит
је у томе што су добили отре-
сиште за тракторе, како не би
уносили блато на асфалт. Дру-
штво пчелара је у понедељак,
27. децембра, организовало пре-
давање Пере Шица, једног од
најпознатијих пчелара са ових
простора.

Глогоњ: Деци која су рођена
после 1. јануара 2015. године
подељени су пакетићи у орга-
низацији Месне заједнице, која

је заједно с комуналним
предузећем на платоу у
центру села и у парку засади-
ла десетину садница зимзеле-
ног дрвећа. Удружење жена
представило се на новогоди-
шњем базару одржаном у субо-
ту, 25. децембра, у центру „Биг”,
а сутрадан је ова организација
приредила отварање изложбе
„Ко рециклира – профитира”
у локалном Дому културе.

Иваново: Месна заједница је
на Божић поделила двеста
седамнаест пакетића свој деци
из села до четрнаест година. У
Цркви Светог Венделина су
током минулих празника сва-
кодневно служене мисе.

Јабука: Недавно су стартовали
радови на реновирању вртића.
У Дому културе је окречена
сала, а замењена је и расвета у
истој сали.

Качарево: Савет Месне зајед-
нице је у понедељак, 27. децем-
бра,  одржао свечану седницу.
Удружење жена „Етно-кутак”,
у сарадњи с Домом културе, у
четвртак, 23. децембра, орга-
низовало је радионицу за пра-
вљење новогодишњих украса,
који ће, заједно са слатким
пакетом (од Месне заједнице),
бити уручени социјално угро-
женој школској деци од првог
до петог разреда.

Омољица: Преминуо је прото-
јереј ставрофор Милисав Васић,
дугогодишњи омољички све-
штеник.

Старчево: Изложба колажа Ива-
не Марјановић Цветковић отво-
рена је у четвртак, 23. децем-
бра, у галерији „Боем”. Изви-
ђачи су новогодишње празни-
ке обележили необичном актив-
ношћу – празничним вилења-
цима, што је једна од највећих
размена пакетића у региону, а
у њој учествује велики број
извиђачких јата и водова из
целе земље.

Месне актуелности

„ГЛОГОЊКЕ” ЗАВРШИЛЕ ПРОЈЕКАТ

Рециклирале и
профитирале

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Протекле недеље месне заједни-
це су наставиле традиционалну
поделу пакетића малишанима.

Тако је новогодишње друже-
ње с најмлађим Омољчанима
приређено у среду, 22. децем-
бра, на платоу испред Дома кул-
туре, када је малишанима рође-
ним између 2016. и 2019. годи-
не Деда Мраз поделио пакети-
ће, а асистирао му је један весе-
ли вилењак.

Ивановачка Месна заједница
је на Божић, у суботу, 25. децем-
бра, поделила двеста седамнаест
пакетића свој деци из села до
четрнаест година.

Два дана касније у Глогоњу је
Деда Мраз даровао малишане
који су рођени после 1. јануара
2015. године, а у Брестовцу су
деци до осам година подељени
пакетићи на платоу испред Дома
културе.

СТАРЧЕВАЧКО ДРУШТВО ЗАОКРУЖИЛО ГОДИНУ

Једна од солиднијих сезона медобера
Друштво пчелара Старчево при-
редило је у среду, 22. децембра,
у свечаној сали Месне заједни-
це, предавање Момчила Мило-
јевића на тему производње мати-
ца на сопственом пчелињаку и
то је била последња активност
овог иначе агилног удружења.

Уваженог госта из Крагујев-
ца, који је правник по струци,
најавио је дугогодишњи секре-
тар поменуте организације Сте-
ван Петровић. Предавач је, поред
осталог, представио сопствену
технологију узгоја матица, уз
препоруку да свако то ради на
свом матичњаку, то јест да се не
ослања на куповину матица, које
по његовој логици треба мења-
ти сваког августа. Он је говорио
и о начинима стимулативног

прихрањивања друштава, које
подразумева додавање стандард-
них погача у другој половини
фебруара, када треба пчеле уто-
пљавати фолијама или макар
хартијом, као и давање полен-
ских погача пет дана пре преса-

ђивања ларви, у другој полови-
ни априла.

Председник друштва Горан
Станковић истакао је да ће од
средине јануара бити приређе-
но још неколико предавања, а
од овогодишњих окупљања

издваја летње дружење јужно-
банатских пчелара.

– Што се нас тиче, успели смо
да се колико-толико консоли-
дујемо након паузе узроковане
епидемијом, као и одлива члан-
ства због оснивања друштава у
Долову и Омољици. Ипак, оста-
ло нас је сасвим довољно – педе-
сетак. Иначе, година је била
солидна, с пристојним количи-
нама багремовог меда и одлич-
ном сунцокретовом пашом,
односно приносима до триде-
сет килограма по кошници. Није
био лош ни јесењи унос полена,
неопходног за развој друштава,
а добра вест је то што нико није
пријавио тровање или неко веће
угинуће пчела – наводи Стан-
ковић.

ДОМОВИ КУЛТУРЕ У ОДЛАЗЕЋОЈ ГОДИНИ

ИПАК САДРЖАЈНИЈЕ НЕГО ЛАНЕ

Радосни омољички малишани

Продукти вредних руку

Предавање једна од зимских пчеларских активности

Повратак качаревачког Фестивала хумора и сатире

Свако место је специфично по нечему и има 
довољно публике да апсорбује понуђене садржаје.
Марија Јевић, чланица Градског већа задужена за културу
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образио” Корнел Ембели. Захва-
љујући томе од ње је успео да
„излицитира” чак педесет пољу-
баца, иако је на почетку зацепио
и свих двеста.

– „Чуме” су раније предста-
вљале пастире, а у међувремену
су постајале нешто друго – начин
да се момци и девојке навикава-
ју једни на друге у склопу одра-
стања. Девојчице се у почетку
мало и плаше, а касније науче
како да комуницирају с непо-

знатом особом. Битно је и да
буде што топлије у кући да би се
„чуме” што више презнојавале и
мучиле током преговора о пољуп-
цима. С друге стране, што су
маске опасније, то су боље. Нека-
да су биле другачије, с перјем од
гусака, а у последње време најо-
ригиналнији је био један рођак,
који се као јелка закитио светле-
ћим лампионима и тражио да
се укључи у струју где год да
дође – говори Марија.

Нешто нестало, нешто остало...

И старчевачка породица Шиц по
традицији се окупља за Бадње
вече – Пера и Рада са својим
гостима у једној кући, а њихов
син Златко са супругом Јеленом
и ћерком Аном у другој. Њих су
у време коринђања посетиле и
породице Бабин и Лукић–Ди-
митрић.

Пера истиче да је некада било
много више малишана који су
долазили на коринђање...

– Деца би отпевала понеку
божићну песму и била би даро-
вана воћем, слаткишима и поне-
ким динаром, а ако их неко од
старијих доведе – следовала му
је ракијица. Након тога долазе
нам најближи рођаци или при-
јатељи. На трпези обавезно буде
воће, па мед, барене суве шљиве
и смокве, као и „шумадијски чај”.
Главна је печена риба, буде и
посног хлеба и у последње вре-
ме руске салате, а важно је да у
њој не буде меса, јер се, код нас
католика, у посно рачунају и
павлака, мајонез, сир... Након
тога се иде на „поноћницу”, која
је сада мало раније откад нема-
мо свог свештеника. Првог дана
Божића сакупља се и најближа
родбина; упали се свећа, а буде
јагњетине и прасетине. Некада
се стављала слама под сто, док
су мала деца опонашала домаће
животиње са „пи-пи” или „му”,
како би све оне добро напредо-
вале – прича Пера.

И тако, нешто се променило,
а много тога је и остало, али
Божић је био и остао најрадо-
снији хришћански празник...
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Најрадоснији хришћански пра-
зник по грегоријанском кален-
дару поново је дочекан мирније
него некад, а због епидемијске
ситуације изостали су и неки тра-
диционални обичаји, као реци-
мо у Војловици, где се не тако
давно, пре свега за Бадње вече,
све орило од песме маскираних
„бетлехемаца” и „чума”.

Упркос томе, и овај Божић
многи Панчевци прославили су
у топлој атмосфери својих домо-
ва и у кругу најближих, што је
ипак најлепше...

Како је то изгледало у кућама
наших суграђана Мађара, Сло-
вака, Румуна, Хрвата, банатских
Бугара, биће приказано у редо-
вима и сликама који следе...

Божић по грегоријанском кален-
дару поново је протекао мирни-
је него обично, без много корин-
ђаша и других окупљања, али је
зато по кућама било као и увек –
топло, пријатно и издашно.

Ипак, за разлику од прошле
године, у верским објектима свих
етничких заједница обављане су
службе.

Некада се пуцало из „набијача”

Иако је на војловачким улицама
поново било релативно пусто,
без за ову средину препознатљи-
вих „бетлeхемаца” и „чума”, одр-
жане су мисе у верским објекти-
ма у којима се окупљају тамо-
шњи Мађари и Словаци.

Ови други су на само Бадње
вече препунили Евангеличку
цркву, у којој су деца, у славу
Христа и његовог рођења, певала
и рецитовала, а њих тридесетак
је на крају добило по пакетић.

Након тога су озарени верници
кренулисвојимкућамаокићеним
божићним светлуцавим рухом.

У једној од њих недалеко ода-
тле, у Јаношиковој улици, било
је веома живо. Тамо је најрадо-
снији празник славио Михал Кал-
мар, заједно са супругом Евом,
деведесетједногодишњом мајком
Маром, ћеркама Катарином и
Данијелом, зетом Мирославом,
а највеселији су свакако били
унуци Мартин, Андреј и Ана.

– Дуже од пола века памтим
како се славило, с обзиром на то
да имам већ 66 година. Много
тога је исто, с тим да је сада трпе-
за за Бадње вече издашнија јер,
поред традиционалне тепсије с
кромпиром и кобасицама, има и
крменадли, шунке, ребара... Некад
није могло без ораха, меда и јабу-
ка, што се тада баш јело, а сада
тога готово да нема, изузев као
декорација. Својевремено су мом-
ци пуцали прангијама и „набија-
чима”, неком врстом пиштоља у
који најпре иде барут, а уместо
сачме стављани су претходно
сажвакани папири, како би боље
и лакше могли да буду сабијени
и да произведу што јачу детона-
цију. То није било наивно, па се
догађало и то да су појединци
остали без прста. Поред тога,
момци су ишли код девојака, а
старији људи код пријатеља или
родбине под прозоре и певали
божићне песме и следећег момен-
та би били најсрдачније угошће-
ни – каже Михал.

Наравно, посебна прича су
„бетлехемци”, који су и ове годи-
не изостали због короне, али би
сигурно било заинтересованих,
а један од оних који су у томе
учествовали јесте Михалов зет
Мирослав Холок.

– Некад су биле чак три „бетле-
хемске” екипе, а рекорд нам је 82
куће, па ако се кретало од 20 сати,

после мисе у цркви, док се сви
изређају, код последњих смо сти-
гли тек у 6.30. И сачекали су нас...
Ипак, сви би волели да то буде
што раније, јер многима долазе и
гостикакобииспратилиовајверо-
ватно јединствен обичај у целој
Војводини. Напорно је, али исто-
времено и инспиративно, а буде
и весело, поред осталог и зато што
се успут носи чутура с мешави-
номтридесетаквина, које једоли-
ваноодкућедокуће. Иначе, никад
се није се пило код домаћина,
који обично остављају по литар
вина и нешто новца. Али никад
се није ишло због пара, јер је то
увек била част и доказ нечије
вредности, па је свако давао свој
максимум – истиче Мирослав.

„Ценкање” девојака и „чума”

Свечано је било на Божић и у
Улици братства и јединства, то
јест у кући Марије Ковач. Тамо

су славили и њена мајка Жужи
и отац Имре Силађи, а дошла јој
је и сестра Моника са зетом Дени-
сом, као и рођаци Ференц и Ана,
која је рецитовала божићну
песмицу.

– Припреме за овај велики пра-
зник код нас крећу већ почетком
децембра, када нам долази Мику-
лаш: деца очисте ципеле, а он
донесе поклоне за њих ако су
добра или прут којим би лоша
деца добила батине. Четири неде-
ље пред Божић имамо адвент и
сваке недеље упалимо по једну
свећу. У међувремену правимо и
декоришемо медењаке, а 13.
децембра, на дан Свете Луције,
садимо жито у саксије и до Божи-
ћа га заливамо, па ако лепо изра-
сте, то значи да ће бити родна

година. За само Бадње вече иде-
мо у цркву, након чега нам свра-
те деца рођака и пријатеља да
певају божићне песме, а ми им
спремимо пакетиће испод јелке.
Што се трпезе тиче, за Бадњи дан
спремамо рибљу чорбу и печену
рибу, а сутрадан су на столу углав-
ном прасетина, фаширано месо,
сарма, руска салата, пуњена јаја...
Атракција су „чуме”, које долазе
и за Бадње вече и за Божић. Они
су нека врста извиднице, па ако
их домаћини приме, онда стижу
и певачи: два „чобанина” најпре
отпевају неколико стихова „Тихе
ноћи” или неке друге песме, а
онда уђе и трећи, који одрециту-
је божићну честитку. Код нас је,
рецимо, долазила озбиљна еки-
па певача и музичара, међу који-
ма и син Тибор с виолином –
наводи Марија.

А баш пред божићни ручак у
поменутом дому зачула се заглу-
шујућа бука клепетуша. Биле су
то „чуме”. Оне обилазе куће у

којима има неудатих девојака,
као што је Маријина седамнае-
стогодишња ћерка Тимеа, а испод
тих опааасних маски, у овом слу-
чају, нашли су се њен брат Тибор
и Младен Раковац.

И док се „чуме” труде да про-
мене глас и што боље се каму-
флирају, девојка треба да пре-
позна ко је испод маске, а онда
треба да пристане на пољупце,
па око тога следи ценкање.

Тимеу су за Бадње вече посе-
тили бројни маскирани другари
из комшилука, а најбоље се „пре-

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

Црнко
Прелеп мужјак, мањег раста, про-
нађен је прилично уплашен у инду-
стријској зони на Јубучком путу.

Види се да је био нечији и, уко-
лико неко препозна Црнка и зна
власнике, може их обавестити да
се налази у градском прихватили-
шту у Власинској 1 (телефон 352-
148).

Исто тако – пас се може удоми-
ти ако се власник не појави.

Мала Борка
Ова малена женка прави је борац:
успела је некако да преживи упркос
томе што су сва њена браћа и сестре
угинули за само један дан. Од овог
хладног времена склонила ју је наша
хумана суграђанка, али нажалост не
може дуже да је задржи.

Малена мора да буде у загрејаном
како би се у потпуности опоравила.

Kо год да је удоми, спасиће један
малени живот и добиће пријатеља за цео живот. Све друге инфор-
мације могу се добити на телефон 065/280-26-20.

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

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

    Уколико неко жели да удоми напуштеног пса или штене,
расног или мешанца, или је животињу изгубио, требало би

да позове градско прихватилиште на 013/352-148.
      На овај начин свако може да пронађе верног пријатеља

за цео живот!

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

СЛАВИЛО СЕ НА ВИШЕ МЕСТА

У сва три дана празника служе-

не су мисе у више верских обје-

ката.

Верници су се окупљали у

словачкој Евангелистичкој и

мађарској Реформатској цркви

у Војловици, као и у старчевач-

кој Римокатоличкој цркви Све-

тог Мауриција и ивановачкој

Цркви Светог Венделина, где

су долазили и локални Мађари

и банатски Бугари.

Славили су и Румуни, поред

осталоги уновосељанскомХра-

му Свете Тројице и у Румунској

православној цркви у Долову.

БРОЈНИ СУГРАЂАНИ ПРОСЛАВИЛИ БОЖИЋ ПО ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ 

БИО И ОСТАО НАЈРАДОСНИЈИ...

Миса у ивановачкој Цркви Светог Венделина

Бадње вече код Калмарових

Божић прославила и Марија Ковач (лево) с фамилијом

Породица Шиц и њихови гости

Румунска православна црква у Долову

Словачка Eвангеличка црква у Војловици
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МАГИЈА ЗА НАЈМЛАЂЕ

ПАНЧЕВАЧКА НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА
Ове године Деда Мраз је нашао најо-
ригиналније начине да дође у град и
донесе новогодишњу чаролију и паке-
тиће. За децу чланова Aеро-клуба „Утва”
Деда Мрaз је слетео авионом, на кеј је
довеслао кајаком, а у тржном центру
„Биг” најмлађе је возио кочијом. Суде-
ћи по дечјим осмесима, мисија му је
успела – донео је магију и празнични
дух међу Панчевце.

Пакетићи за малишане 
стигли кајаком

Тамишем су у недељу, 26. децембра,
кајаком довеслали Деда Мраз и две
Баба Мразице, носећи пакетиће и лепе
жеље, на опште одушевљење најмла-
ђих Панчеваца.

Ово је друга година заредом како Иван
Миливојевић, тренер Спортског клуба
„Спортико”, организује овај атрактиван
долазак Деда Мраза и поделу новогоди-
шњих пакетића. Ове године су му у
помоћ притекле две Баба Мразице.

– СК „Спортико” Панчево улази у
традицију што се тиче организовања
поделе пакетића нашим члановима и
грађанству. Прошле године смо поде-
лили двадесет један пакетић, а ове годи-
не тај број се повећао на четрдесет чети-
ри. Има нас више који весламо, сад
имамо и Баба Мразице, тако да сам
веома задовољан. Надам се да ће ово
прерасти у традицију, а следеће године
очекујем барем десетак Баба Мразица
и много више деце, као и много више
пакетића – рекао нам је Иван Миливо-
јевић, председник клуба „Спортико”.

Време није покварило дружење на
реци и ишчекивање Деда Мраза.

– Време нам није покварило друже-
ње, битно је да не пада нека већа киша,
тада бисмо организовали на други начин.
Мишљења сам да је атрактивна идеја.
Деда Мразови долазе на све могуће
начине, а Панчево лежи на две реке.
Дакле, само смо искористили погод-
ности града. Наш клуб негује тринаест
спортова, од којих је један кајак, и вео-
ма смо популарни у граду – испричао
је Миливојевић.

Ово је уједно и начин да се попула-
ризују спорт и здрав начин живота.

– Трудимо се да учинимо присту-
пачним спорт и све могуће активности
које су везане за спорт пре свега  деци,
али и родитељима. Идеја је да их инте-
гришемо у културу живљења и бавље-
ња спортом. Битно је да на то не гледа-
ју по сваку цену кроз врхунски резул-
тат, већ да негују страст према спорту,

природи, да живе у складу с природом.
По реакцијама најмлађих, догађај је

био више него успешан. А за наредну

годину идеје се већ рађају.
– Следеће године ћемо се потрудити

да организујемо све на још бољи начин.

Планирамо да весламо мало дуже, па
да обрадујемо бомбонама и чоколади-
цама дечицу дуж кеја. Засад су то само
идеје, које ћемо покушати да реализује-
мо. Овим путем бих захвалио и Граду,
који нам излази у сусрет и помаже нам
финансијски и на све друге начине.

Деда и Вилењак у бајковитој
вожњи кочијом

У тржном центру „Биг” у Панчеву током
викенда, 25. и 26. децембра, одржан је
„Новогодишњи маркет”, а организатор
је био „Car ni val Fun Fac tory-Event Pro -
duc tion”. Поред излагача који су на
штандовима представили своје 
производе, домаће колаче, штрудле,
сухомеснате производе и вина, грађани
Панчева, као и сви посетиоци, имали
су прилику да пронађу и јединствене
новогодишње украсе, накит, украсне
кутије, али и занимљиве одевне пред-
мете од вуне. Посебна атракција је била
кочија са два бела коња коју су возили
Деда Мраз и његов помоћник Вилењак.

– У оквиру „Новогодишњег маркета”
организована је вожња кочијама с коњи-
ма у друштву Деда Мраза и Вилењака
за сву децу Панчева. Вожња је бесплат-
на. Бројни локални произвођачи и удру-
жења, у оквиру „Новогодишњег марке-
та”, изложили су своје производе, руко-
творине, домаћу храну, слаткише, вино
– испричала нам је Зорана Владу, орга-
низатор догађаја. Сузана Јанковић

Научите како да нацртате ирвасе
и друга новогодишња створења у
луцкастом и новогодишњем стилу
илустраторке Лулу Мејо.

Пратите упутства и нацртајте
свако створење у пет једноставних
корака: од Деда Мраза и ирваса,
преко веселог Снешка Белића, све
до разиграних вилењака. Цртање
никада није било занимљивије!

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
шта бисте волели да вас питају поно-
во. Књиге из „Вулкана” добиће ауто-
ри следећих порука:

„Желим да ме питају поново и
поново и поново да ли желим још
једну књигу на поклон. И увек ћу
рећи: да.”

„Волео бих да ми матичар поново
постави оно чувено питање. Ех, да
ми је ова памет, а оне године...”

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање када сте се осећали
као да сте невидљиви:

„Баш пре неки дан у продавници.
Чекала сам пет минута сама на каси
да се продавачица удостоји да при-
ђе и наплати ми. Да сам којим слу-
чајем нешто украла, моја ’невидљи-
вост’ би одмах нестала.”

„Нисам се никад тако осећала, али
пожелела сам да постанем невидљи-
ва и непостојећа кад сам се пре неки
дан у центру града оклизнула и извр-
нула директ у баруштину.” Д. К.

Два читаоца који до следеће среде, у
12 сати, на имејл kon kurs.pan ce vac -
@gmail.com  пошаљу најдуховитији
одговор на питање: „Према чему или
коме бисте себи забранили љубав?”,
наградићемо по једном књигом. Не
би требало да одговор буде дужи од
једне до две реченице. У наслову
имејла напишите назив књиге за коју
конкуришете. Награђене одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

У маестрално написаном роману
„Деца Волге” руска ауторка Гузељ
Јахина, добитница награда „Велика
књига” и „Јасна Пољана”, обухвата
двадесетак година бурне руске и
совјетске историје, описујући живот
немачке заједнице у степама крај
Волге.

Учитељ Јакоб Бах, главни јунак
романа, живи миран живот на селу,
све док не почне да подучава Kлару.
Међу њима се распламсава забра-
њена љубав и ту почиње незаборав-
на прича…

Деца Волге

Како да
нацртате ирвасе

Два читаоца који до следеће среде,
у 12 сати, на имејл kon kurs.pan ce -
vac @gmail.com  пошаљу најдухови-
тији одговор на питање: „Шта нај-
боље умете да нацртате?”, награди-
ћемо по једном књигом. Не би тре-
бало да одговор буде дужи од једне
до две реченице. У наслову имејла
напишите назив књиге за коју кон-
куришете. Награђене одговоре ћемо
објавити у наредном броју.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Да је Панчево интересантно по много
чему, то сви знају, али многима је непо-
знато да је одавде међу првима у свету
човек полетео. И то захваљујући прег-
нућу једног несвакидашњег визионара
– др Владимира Алексића, који се
сасвим неоправдано нашао у запећку
наше историје.

Ту неправду хтео је по сваку цену да
отклони Милорад Илић, професор и
инжењер ваздухопловства у пензији.
Он је о томе недавно написао књигу
„Како је полетела Српска Спарта”, која
је послужила и као сценарио за пред-
ставу „Време лета”, чија је премијера
уприличена 15. децембра.

– Све је кренуло пре дванаестак годи-
на, када сам се сплетом околности
нашао на челу аеро-клуба који носи
назив по „Утви”, једној од најсавреме-
нијих европских фабрика у другој поло-
вини прошлог века, у којој сам провео
десет најлепших година. Тада сам схва-
тио да се те 2009. године навршава рав-
но век од првог лета у Панчеву и овом
делу света, за шта је апсолутно заслу-
жан др Владимир Алексић. Напомене
ради, поменути догађај се одиграо само
шест година након што су то учинила
чувена браћа Рајт и веома је одјекнуо у
светским новинама – каже Илић.

Међутим, то није једини разлог због
чега Панчево слови за центар ваздухо-
пловства у региону.

– Друга искра био је први ноћни лет
1923. године, када је наш град постао
део маршруте путничког авио-саобра-
ћаја од Париза до Истанбула, јер је Бео-
град из неког разлога изостао. Tрећи
важан догађај у том низу је оснивање
„Утве” 1939. године, као једне од шест
фабрика авиона у ондашњој Југосла-

вији, уз још две које су производиле
авио-моторе и једну која се бавила авио-
-транспортом. Њу је оформио Београ-
ђанин Тадија Сондермајер, још једна
важна личност у овој области: први
ваздухопловни инжењер и убедљиво
најбољи питомац у Француској, који је
имао две ваздушне победе у Првом
светском рату. Но моје искрено мишље-
ње јесте – да није било др Владимира
Алексића, не би било ни 1909. године,
ни свега другог, а и ја бих сасвим сигур-
но био инжењер неке друге струке –
наглашава Илић.

Иначе, Владимир Алексић је био

човек натпросечне интелигенције и,
поред осталог, најбољи студент меди-
цине у Грацу, због чега је добио награ-
ду, од које је отворио фонд за студенте
са ових простора. Он је први на ове
просторе донео рендген и увео револу-
цију у лечењу, а говорио је шест-седам
језика и свирао клавир.

– Иако лекар, био је и човек технике,
па се добро разабирао и у ваздухоплов-
ство. Тако је, градећи санаторијум у
Змај Јовиној улици, у помоћном про-
стору састављао и први авион. Имао је
најбољу могућу литературу и много
читао о браћи Рајт, који су први поле-
тели 1903. године. Касније их је и упо-
знао, али за разлику од њих, он није
имао помоћ институција. Стога је ави-
он правио на свој начин, уз помоћ изве-
сног столара Јордана, и то од дрвета,
јер се тада о металу није ни размишља-
ло. Током 1907. Алексић је испробавао
различите моделе авиона, а неки су
били и од папира. Kажу да су их њего-
ви пацијенти и асистенти „бацали” с
терасе санаторијума, а он је мерио долет
и остале перформансе. Зато можемо
рећи да је ту, у Змај Јовиној број 10,
започела историја нашег ваздухоплов-

ства. Сегмент тога је дат и у представи
„Време лета”, а папирнати авиони има-
ли су улогу флајера на којима је поне-
што интересантно и писало – заокру-
жује причу Илић. Јордан Филиповић

НАШ ГРАД МОЖЕ ДА СЕ ПОДИЧИ БОГАТОМ ИСТОРИЈОМ ЛЕТЕЊА

Како је Панчево постало регионални центар ваздухопловства
АЛЕКСИЋ КАО ИКАР

На јесен 1909. године др Владимир

Алексић је завршио једрилицу, која

је заправо била двокрилац израђен

од дрвета. Тај авион није имао

мотор, а горње крило било је већег

распона од доњег, док је дужина

трупа износила шест метара. За

управљање су коришћени покретни

делови, на крајевима крила челич-

ним сајлама повезани с командама.

Први лет се одиграо 17. октобра

недалеко од манастира Војловица.

Тада је, пред бројним сведоцима,

Алексић сео за команде у центру

доњег крила, а помоћници су зате-

гли гумено уже и на пилотов знак

лансирали једрилицу, која је убрзо

досегла висину од двадесетак мета-

ра. Након десетак метара лета

ваздухоплов се, вероватно под ути-

цајем бочних ветрова и несавршене

конструкције, заљуљао и пао на

земљу; делимично је оштећен, али је

пилот остао неповређен.

Иако је кратко летео (и кратко

живео), Алексић је први на овим про-

сторима полетео на ваздухоплову и

тако, попут модерног Икара, оставио

неизбрисив траг у нашој историји.

Први авион направљен на овим просторима

Алексићев историјски лет



Почетак нове године, односно
новог циклуса рађања у приро-
ди, обележава се одвајкада. А
начини прослављања? Може се
рећи: колико народа, толико оби-
чаја...

Сматра се да је прву прославу
Нове године имао народ у Месо-
потамији пре више од 2.000 годи-
на и тада се она дочекивала сре-
дином марта.

У древном Египту први дан
године, који је падао на дан изла-
ска Сотхиса (звезде Сиријус), 19.
или 20. јула, славио се народ-
ним и дворским свечаностима
и жртвама у част богиње Изиде.

Јеврејима је Нова година била
дан „уписивања човекове судби-
не”, па се најављивала дувањем
у трубе и рогове.

За Вавилонце, Персијанце и
Кинезе, који су смену године
рачунали по пролећним равно-
дневицама, Нова година је била
празник помлађеног, пролећног
Сунца.

Код античких Грка је почетак
године, такође, био везан уз кре-
тање Сунца, али није било ново-
годишњих свечаности. У старом
Риму долазак нове године, за који
се прво узимао 1. март, а од 153.
године п. н. е. 1. јануар, био је
дан свеопштег славља и весеља.

Хришћанство је дуго зазира-
ло од слављења Нове године 1.
јануара, као од паганског оби-
чаја, па су се у средњем веку за
почетак године узимали празни-
ци Благовести (25. марта) или
Божић (25. децембра). Тек од
12. века Црква прихвата 1. јануар
као почетак Сунчеве године.

Тек 1582. године, када је зва-
нично прихваћен грегоријански
календар, католици су прихва-
тили овај обичај. Британци су
ове измене прихватили тек 1752.
године, а до тада су, као и њихо-
ве америчке колоније, овај пра-
зник обележавали у марту.

Разне културе и религије има-
ју различите обичаје везане за
дочек нове године, али се грего-
ријански календар данас из прак-
тичних разлога користи у гото-
во целом свету.

Богата празнична трпеза, уз
незаобилазну сарму, печење,
колаче, руску салату, и маратон
омиљених филмова, као што су
„Жикина династија” или „Сам у
кући”, јесте управо 31. децем-
бар у домовима у Србији.

С обзиром на то да дочек нове
године представља један од најста-
ријих обичаја, који је прихватио
велики број људи широм света, ево
какосеонадочекујеудругимземља-
маињиховимградовима.

Грчка

У Грчкој се традиционално у ново-
годишњој ноћи сече колач у коме
се налази скривени новчић, који,
према веровању, доноси срећу
ономе ко га пронађе. Када се сече
овај колач, прво парче је за малог
Исуса, друго је за оца куће, а тре-
ће парче за кућу.

Према веровању, уколико се у
трећем парчету нађе новчић, то
значи да ће те године рано доћи
пролеће, а породица може оче-
кивати срећу током целе године.
Када се дочекује нова година, у
Грчкој је обичај и да неко од бли-
ских пријатеља или чланова поро-
дице уђе први у кућу, како би

донели срећу и спречили да се
лоше ствари дешавају у тој кући.

Аустрија

Да би осигурали срећу и благо-
стање својој породици у новој
години, Аустријанци припрема-
ју свечани ручак, који мора да
садржи печење, али и десерт –
сладолед од ментола у облику
детелине са четири листа.

Данска

Данци разбијају тањире, али не
у кафани, него испред своје куће.
Стари тањири се чувају целе годи-
не и у поноћ се бацају пред ула-
зна врата пријатеља. Према овом
веровању, што више тањира
разбијете, имаћете више прија-
теља. Тако да, ако вас у нового-
дишњој ноћи неко гађа тањиром,
немојте се љутити – ако је Данац.

Румунија

У новогодишњој ноћи се разго-
вара са животињама и саопшта-
вају им се своје жеље за пред-
стојећу годину.

Немачка

Дочек нове године у Немачкој
не може да прође без ватроме-
та, па се у тој земљи сваке годи-
не за новогодишње ватромете
потроши 100 милиона евра. Пре-
ма традицији, коју Немци изу-
зетно поштују, у новогодишњој
ноћи би требало правити буку, а
овај обичај потиче још из сред-
њег века, када су људи звецкају-
ћи ишли улицом, како би на тај
начин растерали зле духове.

За најлуђу ноћ трпеза је вео-
ма симболична, па се тако на
њој обавезно мора наћи супа од
сочива или свињетина, што пред-
ставља симбол благостања, док
риба на трпези означава добру
будућност. Верује се да ко за
Нову годину рашири веш, сам
ће бити крив уколико у новој
години буде морао пуно да ради.

Норвешка

Традиционално се у Норвешкој
за Нову годину припрема пудинг
од пиринча, који се спрема у
великој посуди у којој се налази
само један сакривени бадем.
Верује се да особа која у својој
порцији пудинга добије и бадем

може очекивати срећу и богат-
ство у новој години.

Велика Британија

У Великој Британији срећа у
наредној години зависи од тога
ко им први у новој години дође у
госте. Према веровању, имаћете
среће уколико први гост у новој

години буде мушкарац с покло-
нима, док је лоша вест ако вас
прво посети сама женска особа.

Шкотска

Шкотима је веома битно ко ће им
првидоћинапрагнаконштоотку-
ца поноћ, јер та особа носи покло-
не у виду хлеба, соли, новчића,
вискија или угља и они предста-
вљају храну, укус, топлину, бла-
гостање и добро расположење.

У Единбургу можда није најве-
ћа прослава на свету, али је веома
необична. Препоноћиготскисока-
ци овог дивног града напуне се
слављеницимакојииграјуузуоби-
чајене мелодије за виолину и гај-
де, а припити мушкарци у килто-
вимачесторецитујупоезијулокал-
них писаца.

Финска

Дуга финска традиција омогућа-
ва предвиђање дешавања у наред-
ној години помоћу сипања
растопљеногкалајаупосудусводом.

На основу облика метала који
се охлади у води тумачи се пред-
виђање за следећу годину – тако
облик срца или прстена предви-
ђа венчање у породици, брод сим-
болише путовање, а прасе бери-
ћетну годину у којој ће бити оби-
ље хране.

Русија

Дванаест секунди пре поноћи у
потпуној тишини сви помишља-
ју жељу за нову годину, а у поноћ
се отварају врата да нова година
уђе у дом. Традиција је и да
запишу своју жељу на парчету
папира, који затим запале, а
пепео ставе у чашу са шампањ-
цем и попију пре поноћи.

Ако им први у госте дође
мушкарац, сматрају то весни-
ком среће. По изласку на тргове
једни друге часте сувим шљива-
ма које су напуњене орасима.

Јапан

Према обичају, у Јапану се нова

година дочекује цео дан. Ритуал
дочека нове године почиње рано
ујутру чишћењем кућа, а овај
део се назива „оусоуји” – што
значи да „терају прашину” из
прошлости и припремају дом за
успешну нову годину.

Завршни чин прославе у Јапа-
ну је слушање звоњаве сата који

се оглашава 108 пута, јер се сма-
тра да су тиме отерани несрећа,
незадовољство и себичност. Тра-
диција да се у новогодишњој
ноћи направи бука потиче још
из средњег века, када су људи
звецкајући ишли улицама како
би растерали зле духове. Касни-
је су на ред дошли бубњеви,
црквена звона и сви други
инструменти.

Кина

Према веровању у Кини, црвена
је боја која доноси срећу и весе-
ље, па је управо ова боја доми-
нантна и за дочек нове године.

Такође, припремање за ново-
годишњу ноћ подразумева и
склањање свих ножева из куће
на 24 сата, како се нико не би
повредио, јер би та незгода зна-
чила да је једна особа „пресе-
кла”, односно спречила срећу
целе породице у новој години.

Филипини

Округли облици (као симбол
новчића) код Филипинаца сим-
болизују успех у наредној годи-
ни, па зато бројне филипинске
породице за Нову годину украсе
трпезу и кућу с много воћа окру-
глог облика.

Слично као и Шпанци, неке
филипинске породице верују да
ће тако што поједу тачно 12 воћ-

ки у поноћ обезбедити успех у
наредној години, а неки чак носе
одећу с туфницама за срећу.

Бразил

У Бразилу је обичај да се у ново-
годишњој ноћи носи бела одећа
за срећу и мир у години која сле-
ди, а након славља у поноћ, ватро-
мета и вечере Бразилци одлазе
на плажу, где прескачу „седам

таласа”, бацају цвеће у океан, док
неки пале свеће како би им нова
година донела срећу и богатство.

Панама

Током новогодишњих празника
у овој земљи се организују лома-
че на којима се спаљују лутке с
ликовима познатих личности
које су обележиле претходну
годину. То може да буде лик из
неког филма, познати спорти-
ста или политичар.

Идеја водиља овог обичаја јесте
да се спаљивањем лутке, која
представља некога ко је обеле-
жио претходну годину, терају
зли духови и омогућава се свеж
почетак за следећу годину.

Израел

Јеврејски народ за нову годину
једе само слатка јела, јер то сим-
болизује плодност и дуговечност,
слатке јабуке с медом и колач
од меда за дочек или колач од
шаргарепе за умножавање сре-
ће, а прослава Нове године је
духовни празник.

Овај празник још називају и
празник труба, који траје 48 сати
као увод у пост и десетодневно
покајање.

Хаити

Обавезно је облачење нове оде-
ће и размењивање поклона као
начин за призивање среће.

Сингапур

Обавезни су ватромет и пушта-
ње балона који носе жеље напи-
сане на папирићима.

Еквадор

Пале се све слике које подсећа-
ју на лоше ствари или догађаје у
старој години.

Порторико

Порториканци просипају кофе
пуне воде док чекају нову годи-
ну, у жељи да на тај начин очи-
сте све лоше што им се догоди-
ло у претходној години.

Чиле

У поноћ се поједе пуна кашика
сочива за успех у послу, чишће-
њем куће се ослобађају негатив-
не енергије, а у појединим гра-
довима се масовно одлази на

гробља да би се нова година
дочекала с покојницима.

Перу

Код њих постоји Таканакуy
фестивал, што би у преводу нази-
ва фестивала значило „крв која
кључа”. Ову манифестацију обе-
лежавају туче у рингу међу при-
јатељима. Иако су туче реалне и
готово гладијаторске, крајње су

пријатељске. За њих то предста-
вља свеж почетак нове године.

Колумбија

Како би много путовали у наред-
ној години, Колумбијци се током
новогодишње ноћи шетају с пра-
зним коферима.

Нови Зеланд

Новозеланђани обожавају да
дочекују нову годину лупајући
шерпе и лонце.

Аустралија

Сваке новогодишње ноћи више
од два милиона људи у Сиднеју
посматра ватромет изнад сид-
нејске Опере, а онда уз „потоке”
шампањца славе на градским
трговима, или пак на плажи.

Сиднејски ватромет је обично
оно прво што се приказује у ново-
годишњим вестима, нова година
код њих стиже раније него код
нас, и то због датумске границе.

Аргентина

Како би привукли нову љубав,
Аргентинци у нову годину улазе
носећи ружичасти веш, а поред
тога имају обичај да тачно у поноћ
искораче прво десном ногом.

САД

Подизање кристалне кугле на
Тајмс скверу у Њујорку већ је
постало широм света симбол
испраћаја старе године. Ту се
одбројавају последњи секунди

старе године уз звуке снимљене
песме „Њујорк, Њујорк” Френ-
ка Синатре.

Гватемала

У Гватемали постоји обичај да
се у новогодишњој ноћи једе гро-
жђе, па се једе по једно зрно на
сваки сат, од поднева до поно-
ћи, а уз свако зрно пожели се по
једна жеља.

Мексико

У Мексику жене обавезно доче-
кују нову годину у црвеном
рубљу.

Али у сваком селу или граду на
планети једно је исто – реченица
и жеља: „Срећна Нова година!”

ТЕМА БРОЈА
Петак, 31. децембар 2021.
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Кад су се Адам и Ева, на наговор ђаво-
ла прерушеног у змију, огрешили о
Божју заповест и појели јабуку, плод са
дрвета сазнања добра и зла, Бог их је
праведно казнио и истерао из раја у
коме су до тада безбрижно живели.
Праотац и прамајка људи, остављени
да се сами о себи старају, тада су спо-
знали напоре, страх, болест, жалост, па
и смрт.

Али, каже библијска легенда, Бог
није човека сасвим одбацио од себе,
већ му је дао наду да ће у своје време
послати Спаситеља, који ће својом смр-
ћу искупити људски род од првобитног
греха, а својим ускрснућем уништити
грех и смрт.

Побожни људи дуго су и жељно очеки-
вали Спаситеља, и он се 5508. године
од стварања света (у Византијском цар-
ству године су се бројале од настанка
света, за који је било утврђено да се
десио 1. септембра 5509. пре н. е.), или
753. године од оснивања Рима, заиста
и појавио. Звао се Исус, и те године
родио се у Витлејему (град у близини
Јерусалима).

Родила га је Марија, ћерка Јоакима
и Ане из Назарета, која је детињство и
младост провела у храму служећи Богу,
а у четрнаестој години предата је на
чување дрводељи Јосифу, који је тада
имао 84 године.

Марији је арханђео Гаврило саопштио
да је одабрана да носи Божјег сина.

У то време областима у којима су
живели Јевреји владали су Римљани, и
због пописа које су власти спроводиле,
сви становници Јудеје морали су да
бораве у местима свог рођења. Зато су
се и Јосиф и трудна Марија из Назаре-
та, где су живели, запутили у родни
Витлејем баш у време када је требало
да се роди Исус Христос.

Уморни путници стигли су у град
увече, и пошто због сиромаштва нису
могли да изнајме преноћиште, скло-
нили су се пред мраком у једну пећину
на ободу града, у коју су пастири за
време непогода склањали своја стада.

ТеноћиМаријајеродилаИсусаи, повив-
ши га у пелене, положила га у јасле (...).

На икони посвећеној Христовом рође-
њу приказани су у пећини Богородица
са Јосифом и младим Исусом, коме се
клањају пастири, док над њима лете
анђели, и сјајна звезда која својом све-
тлошћу осветљава новорођеног Христа;
за јасле су привезане мазге, а у првом
плану је јагње.

Од дана Христовог рођења започиње
хришћанска ера, и од тог дана хри-
шћански народи броје године.

У спомен на рођење Христово, још
од апостолских времена установљен је
велики празник – Божић.

Божић се није празновао истог дана
од почетка. Тек у четвртом веку уведено
је да се Божић празнује одвојено од Бого-
јављења и да се слави баш 7. јануара (у
црквама које користе јулијански кален-
дар) односно 25. децембра (у црквама
које користе грегоријански календар).

На таj дан су, наиме, Римљани сла-
вили Dies nata lis Solis invic ti (Дан сун-
ца које се непрестано враћа к лету и
обнавља), па је одређено да се Божић
празнује баш тада како би се потиснуо
овај пагански празник.

Да би се православни хришћани
достојно припремили за Божић, уста-
новљен је пост од 28. децембра до 6.
јануара увече, који није тако строг као
ускршњи. Божић, ма у који дан падао,
мрсни је дан.

Свети прародитељи Јоаким и Ана

Марија, Совија и Ана биле су три сестре.
Марија се удала у Витлејем и родила
Јелисавету, мајку Светог Јована Претече,
а Ана се удала за Јоакима из Назарета.
Њих двоје живели су педесет година у
браку без деце. Живели су тихо и богоу-
годно, од својих прихода једну трећину
трошили су на себе, другу су давали сиро-
масима, а трећу су жртвовали храму.

Али пошто су били без порода, све-
штеници су одбијали да приме њихове
жртве, а и суседи су их, као недостојне,
одбијали од себе. Јоаким и Ана усрдно
су се молили Богу да их обдари дете-
том, и Бог је најзад послао анђела да
им објави рођење „кћери преблагосло-
вене, којом ће се благословити сви наро-
ди на земљи, и кроз коју ће доћи спасе-
ње свету”. Ана је после тога одмах заче-
ла и девет месеци касније донела на
свет Марију, која ће родити Исуса и

бити названа Света Дева Марија, то
јест Богородица.

Спомен на свете прародитеље Јоа-
кима и Ану слави се 22. септембра (9.
септембра).

Мала Госпојина

Пресвета Богородица рођена је у Наза-
рету. Њен отац Јоаким био је из лозе
цара Давида, а мајка Ана из породице
првосвештеника.

Њени родитељи остарили су без пото-
мака, што се у оно време сматрало Бож-
јом казном. Такви људи били су изло-
жени презиру, а у храму чак нису при-
хватали њихове жртве. Зато су се Јоа-
ким и Ана даноноћно молили Богу да
их обдари дететом. Ани се једном током
молитве јавио анђео Божји и казао јој
да је њен вапај допро до небеса и да ће
убрзо постати мајка. Она се тада заве-
товала да ће дете које буде родила,
мушко или женско, посветити Господу
Богу, да му служи целог века... као што
се сада монаси и монахиње заветују да
цео век проведу у монаштву.

Кад је дошло време, старица Ана
родила је Марију, а то име значи „висо-
ка” или „господарећа”. Дан Маријиног
рођења празнује се 21. септембра (8.
септембра) и код нас се зове Мала
Госпојина.

На икони се рођење Свете Деве Мари-
је представља овако: мајка Ана лежи

на постељи, новорођена Марија је у
колевци, а око њих су многи сродници.

Ваведење

Када је Марија напунила три године,
њени родитељи су одлучили да испуне
завет дат Богу. На челу поворке која се
свечано упутила у Јерусалимски храм
ишле су лепо обучене девојчице са упа-
љеним воштаницама, потом Јоаким и
Ана, водећи за руке своју ћерку, а за
њима родбина, пријатељи и суседи.
Доста света окупило се да их види.

Црквено здање било је издигнуто и
до улаза је водило петнаест степеника.

Јоаким и Ана су малу Марију довели
до подножја степеништа, и ту се зау-
ставили, а она је сама, усправно, оти-
шла до врха, ниједном се не осврнув-
ши на своје родитеље. Првосвештеник
лично девојчицу је сачекао на цркве-
ним вратима, узео је за руку и повео је
право пред издвојени олтар који се звао
„Светиња над светињама”. У црквени
олтар и иначе је забрањен улаз жена-
ма, а у овај није смео ни обичан све-
штеник да уђе, већ само првосвеште-
ник, и то једном у години, кад је при-
носио жртве. Ту је сада првосвештеник
увео девојчицу Марију и посветио је
служењу Богу.

Маријини родитељи принели су про-
писане жртве и са родбином се врати-
ли кући, а малу Марију оставили су
при цркви, и док су били живи, редов-
но су је обилазили.

У спомен на догађај кад је Света Мари-
ја доведена у храм и посвећена Богу,
установљен је празник Ваведење, који
се празнује 4. децембра (21. новембра).

На икони овог празника представље-
но је како првосвештеник старозаветне
цркве на вратима храма дочекује Свету
Деву, коју спроводе девојчице са запа-
љеним воштаницама и остала пратња.

У селима јужног Поморавља нерот-
киње на Ваведење одлазе у манастир
Црковницу да у њему преспавају ноћ,
јер верују да ће остати трудне.

Народ верује да ће, ако на Ваведење
пада киша, година бити родна, а ако је
ветровито или магла, биће неродна.

Благовести

Кад је напунила четрнаест година и
довршила своје школовање при Јеру-
салимском храму, Марију су свеште-
ници дали једном дрводељи по имену

Јосиф, који је тад имао 84 године и био
јој је даљи рођак, да је он чува и да се о
њој стара, пошто су јој родитељи били
умрли. Јосиф ју је одвео у своју кућу у
Назарет, где је живела часно и узорно,
јер се Марија заветовала да се никада
неће удати и тај завет је поштовала.

Једног дана Бог је послао анђела
Гаврила у Назарет да Марији јави и да
људима обзнани да ће постати мајка
Сину Божјем: „Дух Свети доћи ће на
тебе, и сила Вишњега осјениће те; зато
и оно што ће се родити биће свето, и
назваће се Син Божји.” [Јеванђеље по
Луки, глава 1.] Анђео јој је тада рекао и
да сину надене име Исус.

Тог тренутка зачео се у утроби девојке
Марије Исус Христос, и од овог дана до
Божића, кад се родио, прошло је девет
месеци. Марија је тада имала 15 година.

У спомен на овај догађај када је саоп-
штена блага вест да ће се, за спасење
рода људског, на земљи јавити Бог, још
од првих дана хришћанства установљен
је празник Благовести, који се празнује
8. априла (25. марта).

На икони која представља овај дога-
ђај Света Дева Марија седи за столом и
чита Свето писмо, а анђео благовесник
стоји са друге стране, држећи у руци
крин, и исказује своје посланство речи-
ма: „Радуј се благодатна...”

Док Благовести не прођу, људи се
још увек боје зиме. На овај дан се сади
паприка да би била блага, а почиње и
сетва јарих жита; тај дан је срећан и за
калемљење воћака.

(Из књиге Момчила Петровића
„Коју славу славиш”)

СВЕ О ПРАЗНИКУ

ХРИСТОС СЕ РОДИ!

ЗАШТО ЈЕДНИ СЛАВЕ У ДЕЦЕМБРУ, 
А ДРУГИ У ЈАНУАРУ

Грегоријански календар користе

цркве западног хришћанства –

Католичка, протестантске и Англи-

канска, а Јерусалимска, Руска,

Српска, Грузијска црква и манасти-

ри Свете Горе време рачунају по

јулијанском календару. Остале пра-

вославне цркве користе такозвани

Миланковићев, реформисани јули-

јански календар, па између осталог

Божић славе 25. децембра, а Ускрс

кад и друге православне цркве.

Божић

Божић

Богородица

Благовести, икона из Охрида

Ваведење
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Када нам лекар да упут за лабо-
раторију у којем се тражи ана-
лиза комплетне крвне слике,
вероватно нам није увек јасно
шта заправо крвна слика откри-
ва о нашој физиологији и евен-
туалном патолошком стању.
Већина ће помислити да се
овом методом открива само
анемија или инфекција. Исти-
на је заправо да крвна слика
може да нам скрене пажњу на
стање нашег имуносистема,
пробавног тракта, ухрањено-
сти, на изложеност токсинима
или на појаву малигнитета.

Црвена крв-
на зрнца (ери-
троцити) имају
задатак да пре-
носе кисеоник
од плућа до дру-
гих ткива у телу.
Ова веома
важна функци-
ја еритроцита
не може се оба-
вити без хемо-
г л о б и н а , 
протеина који преноси кисео-
ник према ћелијама ткива, а
угљен-диоксид од ћелија према
плућима. Смањене вредности
броја еритроцита и хемоглоби-
на упућују нас на могућу ане-
мију, недостатак гвожђа, болест
срца или малигну болест крви
то јест имуносистема. Анемија
ће наступити услед крварења,
аутоимуне болести или у ситуа-
цијама када малигне ћелије леу-
кемије заузму коштану срж у
толикој мери да она не може да
производи важне ћелије за 
функцију тела као што су ери-
троцити и тромбоцити. Хема-
токрит, још једна анализа коју
видимо на лабораторијском

извештају, показује нам запра-
во колики је проценат волуме-
на еритроцита у односу на цело-
купан волумен крви. Та вред-
ност може бити мања и када је
број црвених крвних зрнаца нор-
малан, а може да нам укаже на
недостатак гвожђа, цирозу јетре,
повећану функцију штитасте
жлезде, инфекцију или малиг-
нитет. Такозване еритроцитне
константе (MCV, MCH, MCHC,
RDW) дају нам информације о
квалитету еритроцита, њиховој
величини и облику, то јест недо-
статку витамина Б12 или фол-
не киселине, поремећају функ-
ције штитасте жлезде, јетре, про-
бавног тракта или присуству
хроничне опструктивне болести
плућа.

Бела крвна зрнца (леукоци-
ти) имају најважнију функцију
у одбрани организма од инфек-
ције. Наш имуносистем има пет
врста ових ћелија које имају
одређене задатке у борби про-
тив инфективних и других штет-
них материја. Број леукоцита
се увећава у случају инфекције,
а неконтролисан раст настаје у
случају леукемије, када се мије-
логене и лимфогене ћелије
малигно трансформишу. Неу-

трофили су нај-
бројнији леуко-
цити и они
нападају бакте-
ријске и виру-
сне уљезе како
у ткиву тако и у
крви. Моноци-
ти своју праву
о д б р а м б е н у
функцију испо-
љавају у ткиву
када сазревају и

стичу способност да ефикасно
елиминишу инфективне аген-
се. Лимфоцити су изузетно
важни за производњу антитела
и за ћелијски имунитет. Ове
ћелије и антитела су неопход-
ни при сваком следећем сусре-
ту са истим инфективним аген-
сом како би га успешно неу-
тралисали. Када у крви имамо
већи проценат еозинофила од
уобичајеног, то нам указује на
могуће присуство паразита у
телу или на евентуалну алерги-
ју. Базофилни гранулоцити су
повезани с дуготрајним одго-
вором на алергију и њихова
функција још увек није довољ-
но проучена.

Шта крвна слика
открива о вама?

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Бела крвна зрнца
(леукоцити) имају
најважнију функцију
у одбрани организма
од инфекције. 

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Мало ко бар једном током предстоје-

ћег периода празновања неће прете-

рати са уносом алкохолних пића. А

зна се шта такве чека наредног јутра:

добри стари мамурлук.

Иако ће вам у тим тренуцима дело-

вати немогуће да унесете у себе

капљицу било какве течности, ипак се

натерајте да попијете неки од напита-

ка које вам предлажемо. То је најбољи

и најбржи начин да олакшате себи.

Спортски или енергетски напици.

Они могу одлично да надоместе оно што сте у борби с мамурлуком

изгубили. Потражите спортске напитке са електролитима, а избега-

вајте оне који садрже кофеин.

Воћни сок. Идеално би било да га направите од свежег воћа.

Воћни сокови су богати фруктозом, шећером који ће вам вратити

енергију, и витаминима и минералима, које треба да надокнадите.

Чај од ђумбира. Ђумбир је одличан против мучнине и повраћа-

ња. Можете га исећи на танке листиће и жвакати, а ако вам се та

идеја не допада – скувајте чај.

Расол. Ово је код нас можда и најпризнатији лек против мамур-

лука, који ће вам свакако надокнадити изгубљене електролите.

Потребно је да попијете чашу до чашу и по расола. Важно је да он

буде природан, без конзерванса, јер вашој оптерећеној јетри не тре-

бају додатни токсини за прераду.

Сок од лимуна. Исцедите свеж лимун и додајте две кашике

лимуновог сока у чашу воде. Можете засладити медом. Пијте чим

устанете и још два пута у току дана. То ће помоћи да вам се стаби-

лизује ниво шећера у крви.

Напици против
мамурлука

Коначно је дошло време које
гурмани највише воле: ред је
да нам дане испуни мозаик од
сланих и слатких ђаконија и
да се без (претеране) гриже
савести препустимо уживању у
баш сваком залогају.

Новогодишња и божићна трпе-
за у већини домова у Србији
подразумева традиционална
јела: печење, руску салату, сар-
ме и сласне медењаке, па онда
рибу, пребранац, баклаве и
потом још један круг мрсног
или микс свега наведеног...

Ако бисте радије у празнич-
ни мени унели мало егзотике,
ево предлога који би вас могли
инспирисати. Осмислила их је
наша сарадница Лана Белић,
ауторка блога „La cui si ne cre a -
ti ve”. Још њених рецепата
потражите на веб-адреси kuhi -
nji ca-mig no ne.blog spot.com.

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

МЕСНА ШТРУЦА ПИЈАНИ ШАРАН

ПРАЛИНЕ ОД СУВИХ ШЉИВАЧАМЧИЋИ

ГЛАЗИРАНА ПИЛЕТИНА СА СУСАМОМ

Састојци: 600 г млевеног

меса, једна већа главица

црног лука (или везица мла-

дог лука), две шните старог

хлеба, мало млека, кашичица

вегете, 1/2 кашичице соли,

мало млевеног бибера,

сецкано першуно-

во лишће, једно

свеже јаје и

шест-седам

к у в а н и х

јаја.

На мало

уља пропр-

жити ситно

с е ц к а н и

црни или мла-

ди лук заједно

са зеленим перци-

ма. Потопити хлеб у

млеко (најбоље би било само

средину, без коре). Измешати

млевено месо, додати зачине

по укусу, пропржени црни

лук, омекшали хлеб из млека,

једно јаје, сецкани першун и

две-три кашике презли ако је

смеса сувише мекана.

Kалуп за срнећа леђа

намазати маргарином,

посути презлама

или обложити

шнитама тан-

ко сечене

сланине .

Сада ста-

вити један

део смесе,

преко тога

распореди-

ти ољуштена

кувана јаја и

прекрити другим

делом млевеног меса.

Пећи око 40 минута у рерни

претходно загрејаној на 200

степени.

Састојци: један

шаран тежине од

1,5 до два кило-

грама, два лимуна,

две шаргарепе,

везица першуно-

вог лишћа, два-три

чешња белог лука,

1,5 дл белог вина,

со, бибер и уље.

Шарана очисти-

ти и посолити спо-

ља и изнутра. Припремити

надев: нарибати шаргарепу,

ситно насецкати першун и

бели лук, све измешати и

посолити по укусу. Овим

надевом напунити шарана и

ставити га у дубљи плех у

којем ће се пећи.

На горњој страни направи-

ти зарезе, па у сваки уденути

по пола колутића лимуна, а

можете и понеки листић

белог лука ако волите. Све

прелити уљем, белим вином

(1,5 дл) и водом (1,5 дл).

Прекрити фолијом и пећи око

45 минута на 200 степени,

затим скинути фолију и вра-

тити у рерну на још око пола

сата да се лепо зарумени.

Послужити уз кувани кром-

пир посут сецканим першу-

ном и зачињен лимуновим

соком.

РОЛАТ С МАКОМ

Састојци: четири беланцета,

1/2 кашичице соли, три

кашике брашна и једна

кашика немлевеног мака. За

фил: 200 г крем сира и 100

г стишњене шунке.

Умутите чврст шаум од

беланаца с мало соли. Додај-

те три кашике брашна, али

не препуне, и на крају

пажљиво умешајте кашику

немлевеног мака. Сипајте у

мањи плех (23 x 30 цм),

обложен папиром за печење.

Пеците 10–15 минута на 180

степени. Чим се кора мало

зарумени, извадите је из

рерне да се не осуши преви-

ше. Пребаците на влажну

крпу и замотајте ролат. Оста-

вите да се потпуно охлади.

Охлађену кору одмотајте и

премажите половином крем

сира. Преко тога поређајте

танко исечене шните шунке.

У други део крем сира додај-

те мало млевене зачинске

паприке и премажите преко

шунке. Све поново замотајте

у ролат, увијте у фолију и

чувајте у фрижидеру до слу-

жења.

Најбоље је ролат направи-

ти увече, оставити преко

ноћи да се фино стегне у

фрижидеру и сутрадан исећи

на шните.

Састојци: један свеж краставац, око 150 г

меког сира, једна до две кашике милерама,

50 г фино сецканих бадема, со, бибер и

мирођија.

Kраставац украсно ољуштите и пресеци-

те по дужини напола. Издубите сваку поло-

вину и напуните надевом од сира, милера-

ма, сецканих бадема и зачина по жељи.

Ставите све у фрижидер да се мало стегне,

а затим исеците на кришке дебљине око

један центиметар. На сваку кришку додајте

по чачкалицу и декоришите свежим першу-

ном. Послужите као лагано предјело.

Састојци: 200 г сувих

шљива (без коштица),

око 100 г језгра ораха

или 100 г марципана

и мало рума (по

жељи). За глазуру:

100 г црне чоколаде

и три кашике уља.

Најбоље је кори-

стити суве шљиве без коштица зато што их не

треба сећи, већ само убацити пуњење по жељи.

За ароматичнији укус, суве шљиве се могу

претходно потопити у алкохол, рецимо рум или

виски, и оставити да стоје тако потопљене око

један сат уз повремено окретање. За пуњење се

може користити коштуњаво воће или марци-

пан. У сваку суву шљиву треба ставити по поло-

вину језгра ораха или куглицу марципана.

Растопити чоколаду с мало уља на лаганој темпе-

ратури, па сваку шљиву накратко потопити у глазуру

и одложити на целофан док се глазура стегне. Затим

посути пралине какаом у праху и ставити у папирна-

те корпице. Одличне су као слатко посно послужење.

ЧОКО ЛИКЕР

Састојци: 200 мл слатке

павлаке, 150 г шећера у

праху, четири кашике какао

праха, 100 г црне чоколаде

и 250 мл рума.

Загрејати слатку павлаку

заједно са шећером у праху

и какаом. Додати коцкице

изломљене чоколаде и про-

мешати да се сви састојци

фино сједине. Померити с

рингле и, кад се мало про-

хлади, сипати рум. Пребаци-

ти у флашицу и чувати на

хладном до служења. Од

ове мере добије се око пола

литра чоко ликера.

Напомена: ликер чувати у

фрижидеру и пре употребе

промућкати, а ако је густ,

додати још мало рума или

загрејати флашу у посуди с

топлом водом.

Састојци: пилећа крилца или бело

месо, брашно, со, вегета, млевена

зачинска паприка, сусам и першуново

лишће. За сос: четири кашике кечапа,

две кашике меда, једна кашичица

сирћета, мало соли и шећер по укусу.

Месо уваљати у мешавину брашна,

соли и вегете, а додати и мало слатке

или љуте млевене паприке по жељи.

Поређати на подмазан плех и прелити

мало уља, па пећи у загрејаној рерни

30–40 минута док се фино не зарумени.

Kад је месо готово, направити сос:

загрејати мед, кечап и сирће, додати

врло мало соли и шећера по укусу.

Врућим сосом прелити печену пилети-

ну и посути сусамом и сецканим пер-

шуновим лишћем. Послужити док је

топло.

НОВОГОДИШЊА И БОЖИЋНА ТРПЕЗА

УКУСИ ПО КОЈИМА СЕ ПРАЗНИЦИ ПАМТЕ
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ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Преоптерећени сте прошлошћу.
Не мучите себе, али ни људе око
себе оним што не можете проме-
нити и исправити. Није прави тре-
нутак да напустите тренутни
посао, без обзира на тешкоће.
Више спавајте.

Расејани сте, па ће вам се
дешавати да закажете два
састанка у исто време, а онда
заборавите на оба. Послови
вам иду доста добро, очекујте
новчану награду. Проблеми са
желуцем.

Пазите шта и где говорите да не
бисте били ухваћени у лажи.
Покажите мало више стрпљења у
пословима и не форсирајте толико
ни себе ни друге. Новац има свој
пут, тренутно мало касни код вас,
али, као и све, стиже у послед-
њем тренутку.

Нагомилана нервоза у вама може
довести до лакших здравствених
тешкоћа. Делујете смирено и
задовољно, али то је само затиш-
је пред буру. Потрудите се да се
стишате бар до следеће седмице.
Мањи прилив новца.

Промена времена не прија вашим
плућима, па посетите лекара.
Породични и љубавни односи су
стабилни. Наклоност надређених
је велика и прави је тренутак да то
искористите за себе и коначно
добијете оно што дуго чекате.

Време није најповољније за тра-
жење длаке у јајету, зато се мало
смирите. Немате много стрпље-
ња, али околности ће се окренути
у вашу корист. Послови ће вам
донети солидан добитак да мирно
дочекате нову годину.

Прави је тренутак да коначно ста-
вите тачку на све оно што вас већ
дуго мучи. Прекините односе који
вас оптерећују и крените даље.
Новац вам стиже. Љубавни одно-
си су топло-хладни, али не будите
брзоплети.

Не може све у животу да се испла-
нира, контролише и наметне.
Задржавање беса само вам ства-
ра проблеме. Мањи сукоби с
колегама могу прерасти у велику
свађу. Стварног разлога за то
нема. Смирите се.

Пред вама је доношење једне
велике одлуке, али пре него што
је донесете, поново све добро
анализирајте. Односи у породици
су се мало закомпликовали, али
својим шармом ћете то средити.
Новац полако почиње да присти-
же.

Пред вама је шаролик период.
Седмица вам почиње недостатком
новца, а онда стиже изненадни
добитак. Трошите и оно што нема-
те. Обуздајте се. Ситне чарке с
партнером могу пробудити страст,
али не претерујте.

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)

Будите опрезни у љубави. Не
отварајте се превише, није злато
све што сија. Послови вам иду од
руке и успећете да се наметнете.
Ракови који се баве приватним
послом биће задовољни новчаним
приливима.

Мењали бисте нешто само да
мењате. Посао вам је у овом тре-
нутку као омча око врата, али
тврдоглавији сте него икада и
решени да све истерате на
чистац. Партнер вас подржава и
пун је разумевања, али не испи-
тујте границу.
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СПЕЦИЈАЛНА ОФТАЛМОЛОШКА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

Ђуре Јакшића 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

• ла сер ске ин тер вен ци је: 

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

• пре глед + ОЦТ,

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

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

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

• вид но по ље.

• Специјалиста офталмолог и очни хирург

• Директор Клинике за очне болести „Проф. др

Иван Станковић” при КБЦ Звездара

• Обавља операције катаракте

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

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

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

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

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

ди оп три је);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ши ро ку зе ни цу);

• пре глед пред њег сег мен та ока;

• пре глед про ме на на кап ку;

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

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

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

зна ва ње бо ја);

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

чи не лу че ња су за);

• ме ре ње оч ног при ти ска.

Др Зо ран Кат нић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

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

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

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

• вид но по ље,

• пре глед гла у ко ма,

• пре глед про ме на на кап ку,

• ла сер ске ин те р вен ци је:

– YAG ла сер кап су ло то ми ја,

– YAG ла сер ири до то ми ја,

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

Проф. др Пе тар Алек сић

Др Би ља на Рашчанин Дра га нић

Проф. др сци. мед. Мирослав
Стаменковић

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

• оп шти пре глед оф тал мо ло га,

• аргон ласер фотокоагулација

Др Драгомир Мага



Петак, 31. децембар 2021. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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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

ТОПЛИ ДОМ
013/351-297, 302-765,

063/472-502

Сушени вреоци 14.500

Сирови вреоци 7.700

Бановићи 14.700

Ковин 6.900

Угаљ Пљевља 14.100

Угаљ станари 10.900

Костолац 7.700

ВОЗИЛА

ПОНУДА

OTVORENA JE TREĆA LINIJA 

ZA TEHNIČKI PREGLED NA

JABUČKOM PUTU br. 257

NOVO U AUTO CENTRU ZOKI

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

АКЦИЈА!

BOR DRVO PLUS DOO
Братства јединства 200-е

065/43-95-454

064/503-30-11

062/873-19-80,

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

(чиста буковина)

ПРОДАЈА ВИСОКОКВАЛИТЕТНОГ
БУКОВОГ ПЕЛЕТА

Најмодернија фабрика пелета
немачког произвођача опреме
KAL 

• проценат збијености дрвне
масе 5,72%

• сушење пелета топлим 
ваздухом / минимална 
количина пепела

Телефон 060/517-82-82

Добровољно служење воjног рока 

са оружјем и курс за резервне официре

Војске Србије

Обавештење за јавност

Центар Министарства одбране Панчево, обавешта-
ва 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 и
на Курс за резервне официре .

Право пријављивања имају држављани Републике
Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају
услове конкурса : 

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора
или безусловно на казну затвора због кривичног
дела (док казну не издржи или не буде пуштен на
условни отпуст);

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

– да је здравствено способан за војну службу;

– да није одслужио војни рок са оружјем и

– да има место пребивалишта на територији Репуб-
лике Србије.

Поред општих кандидат за слушаоца курса за резер -
вне 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, и

– да има позитивну безбедносну проверу

Више информација могу добити на интернет стра-
ници   Министарства одбране www.mod.gov.rs, или у
Центру Министарства Одбране Панчево, адреса
Милоша Обреновића бр.1, Панчево, где могу подне-
ти и пријаву.

После потписивања уговора који дефинише права и
обавезе обе стране, кандидат одлази у један од три
центра за обуку Војске Србије – Сомбор, Ваљево
или Лесковац.

Закон о војној, радној и материјалној обавези, про-
писује да служење војног рока траје шест месеци.

Служење војног са оружјем је један од предуслова
за заснивање радног односа у јединицама Војске
Србије у статусу професионалног војника.

Центар Министарства одбране Панчево

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ОГРЕВ
ПРОМЕТ
Пљевља               13.000

Костолац                8.200

Огревно дрво
на палети             14.200

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

ИСПОРУКА ОДМАХ!

РЕНО меган, караван, 1.9
дизел, 2003. годиште, реги-
строван до марта 2022.
063/777-09-07. (311636)

МУЛТИПЛА рестајлинг 1.9,
2005, фул опрема, реги-
стрована, може замена ма-
њи. 064/130-36-02. (311676)

ДАЧИЈА логан рестајлинг
1.6, 2008, нов атестиран
плин, фул опрема.
064/130-36-02. (311676)

ФИЈАТ добло макс, 1.4,
2009, пет седишта, 73 кг но-
сивости, фул опрема,
97.000 км.  064/130-36-02.
(311676)

ФИЈАТ 500 л, 1.3 мултиѕет,
2014, фул опрема, 104.000
км, регистрован годину.
064/587-50-24. (311676)

ФИЈАТ браво, 2009, фул
опрема, 167.000 км, фа-
брички атестиран плин, ре-
гистрован годину.  064/130-
36-02. (311676)

НИСАН микра, 2008, реги-
строван до јуна 2022, очу-
ван. 064/245-19-99. (311582)

ПРОДАЈЕМ голф 3, 95, бен-
зинац, 55 коња, 1.600 куби-
ка, регистрован до јуна. 680
евра. 065/208-34-49.
(311586)

ОПЕЛ мерива, 1.3 ЦДТИ,
2007, црна, клима, одличан,
гаражирана. 064/142-55-93.
(311572)

ПУНТО, 2010, прешао
20.000, 2.600 евра, договор,
регистрован. 063/804-07-
85. (311706)

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-
ње небитно, од 70 до 2.000
евра. 062/193-36-05.
(311641)

ОТКУП возила и било ког
другог одпадног материја-
ла. 063/161-08-19. (311641)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
100 до 2.000 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(311702) 

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли.
063/849-54-32. (311564)

ЛЕД, ЛЦД телевизори, откуп
слупаних и неисправних.
060/078-47-89, 063/778-47-
89. (311412)

ЋУРКЕ уређене, на продају,
од 8 до 10 кг.  069/280-20-37.

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нове, повољно. 063/773-45-
97. (311511)

ОГРЕВНО дрво, мерење ку-
ћи, превоз, сеча гратис,
5.000 динара. 060/304-16-
92. (310200)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, веш-машина, микрота-
ласна, уљани радијатор, те-
левизор, грејалица.
063/861-82-66. (311625)

ПРАСИЋИ на продају. Мо-
гућност клања. 061/168-19-
67. (311595)

ТА ПЕЋ, судо машина, ми-
ни шпорет, усисивач, кауч,
намештај. 064/813-00-21.
(311634)

ДВА КАУЧА, 2x130 очувани
са душецима или без, мало
коришћена. 064/412-26-82,
348-409. (311643)

ПРОДАЈЕМ овце и јагањце,
плуг алпар три бразде, пре-
су Галигали Роло 120.
063/890-43-87. (311651) 

АКУМУЛАТОР 110 ah удар-
не снаге 750, камионски,
исправан, 60 евра. 064/354-
69-94. (311657)

НА ПРОДАЈУ прасићи.
061/286-41-00. (311674)

ФРИЖИДЕР, смедеревац 9,
орман, бидермајер, трпеза-
ријски сто са столицама, ка-
уч. 063/861-82-66. (311625)

ПРАСИЋИ на продају.
064/129-45-43. (311601)

КРЕКА Весо очувана, пећ
краљица 2, тросед, лежај и
фотеља. 062/621-096. (311701)

ПОТРАЖЊА, гасна пец Ал-
фа. Тел. 013/262-41-21 (СМС)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
лим, бакар, месинг, алуми-
нијум, фрижидере, замрзи-
ваче, веш-машине, акумула-
торе. 061/322-04-94.
(311575) 

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/488-40-22.
(311597)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, 63 квм, власник, укњи-
жена. dra gasd2004@hot -
mail.com +336 073 41 963
(vi ber, What sApp) Услужни
телефон 061/323-70-85. Це-
на 33.000 евра. (и)

ПЛАЦ, нова Миса, Маке-
донска улица, 2,87 ари,
струја, вода, канализација,
асвалт. 063/321-327.
(311375)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,
20 квм, 65.000. 013/262-43-
68, 065/208-35-49. (311586)

ПРОДАЈЕМ плац на Карау-
ли, 20 ари + кућа 45 квм.
Власник 1/1. 064/806-60-76.
(311630)

ПРОДАЈЕМ кућу спратну,
160 квм, центар 5 минута.
500 евра квм. 061/650-88-
88. (311673)

МЕЊАМ кућу на Тесли са
3,77 ари плаца за два стана
на Котежу или Тесли.
064/555-40-02. (311694)  

КУЋА, Иваново, 74 квм,
6.89, укњижена, 15.000.
(67), „Милка М”. 063/744-
28-66. (311707)

МИСА, Шарпланинска,
плац 9 ари, 26 квм, 4.000
евра ар. (67). „Милка М”.
063/744-28-66. (311532)

ПЛАЦ 10 ари, вода, струја,
6.000 евра по ару. 1/1. Ри-
барска 4. 063/804-07-85.
(311706)

ПЛАЦ Караула, 20 ари, за-
почета кућа, 150 квм, вода,
струја, 120.000 евра, 6.000
евра по ару. 1/1. Рибарска
4. 063/804-07-85. (311706)

ПРОДАЈЕМ стан Котеж 2,
66 квм. 063/175-80-54.
(311632)

СОДАРА, 67, ЦГ, III, лифт,
53.000. „Трем 01”. 063/836-
23-83. (311679)

КАРАЂОРЂЕВА 109, стано-
ви у изградњи – 38 квм, 50
квм, 61 квм, 59 квм, 51 квм,
могућност резервације ста-
на. 063/321-327. (311375)

ПРИЗЕМЉЕ, 69 квм –
69.000 евра, Маргита, пот-
кровље, 34.000 евра, 34
квм. 069/655-214. (311329)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
центар, 66 квм, (замена).
64.000 евра.(470). „Дива
некретнине”. 064/246-05-
71. (311613)

НОВА Миса, 83 квм, тросо-
бан, ВПР, ТА, укњижен,
57.000. 063/252-559. (311658)

ТЕСЛА, леп трособан, II, на-
доградња, 74 квм, 72.000.
„Кров”. 060/683-10-64.
(311655)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
ВП, за сређивање, 900 евра
квадрат. „Кров”. 060/683-
10-64. (311655)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
Вељка Влаховића, V, 78
квм, 65.600. „Кров”.
060/683-10-64. (311655)

КОТЕЖ 2, леп, двособан,
кухиња, 59 квм, ВП, 51.000.
„Кров”. 060/683-10-64.
(311655)   

ГАРСОЊЕРА, I, ТА, тераса,
18 квм, 20.000. (67). „Мил-
ка М”. 063/744-28-66.
(311707)
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ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830 ЦЕНТРАЛА 301-150,  БЛАГАЈНА 300-830

У НАШОЈ ОПТИЦИ МОЖЕТЕ ПРОНАЋИ:

• Велики избор сунчаних наочара бренда

Ray Ban, Vogue, Armani Exchange, 

Avanglion, Polar Glare, Polar View

• Диоптријске рамове реномираних

брендова како за одрасле, тако и за децу

• Контактна сочива

• Контактна сочива у боји

• Брза израда наочара

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

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК од 8 до 19

СУБОТА од 8 до 13

НОВО!
Од сада, осим готовином,

платним картицама и чековима

грађана на 6 рата, могуће је

и плаћање путем 

АДМИНИСТРАТИВНЕ 
ЗАБРАНЕ

Контакт за предузећа и удружења

за склапање уговора:

013/346-701



ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

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

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

Stan 2 112,40 m²

II sprat
Stan 12 66,06 m² 

III sprat
Stan 16 112,40 m² rezervisan

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

Stan 27 65,83 m² rezervisan

Stan 28 58,44 m²

DVORIŠNA ZGRADA
prizemlje

Stan 3 76,74 m² 
Stan 4 77,64 m² 

Stan 5 60,70 m² 

Potkrovlje
Stan 11 46,36 m²

Stan 12 76,18 m² 

Stan 13 74,51 m²

Stan 14 76,54 m²

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

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

II sprat stan 4 – 55,50 m²

povučeni 

sprat stan 5 – 103,39 m²

MILOŠA TREBINJCA 62–64
Povučeni sprat

stan 14 – 148,75 m²

SLAVKA BOKŠANA 5

(900 evra/m²)

stan 5 – 50,96 m²

stan 6 – 48,67 m²

TANASKA RAJIĆA 46

Stan 2 – 75,92 m²

Stan 3 – 66,62 m² 

Stan 6 – 75,92 m²

Stan 10 – 75,92 m²

Stan 12 – 47,26 m²

Stan 14 – 74,26 m²

Stan 15 – 65,46 m²

Stan 16 – 46,57 m²

SERDAR JANKA VUKOTIĆA

stan 2 – dupleks (pr 47,43 m²

+ I sprat 48,29 m²)

stan 4 – dupleks (II sprat 66,06 m²

+ galerija 40,80 m²)

stan 5 – dupleks (II sprat 54,15 m²

+ galerija 38,22 m²)

С. Милетића 85-а
Гарсоњера 30 квм

Двособни 48 квм, 51 квм

Трособни, 60 квм

Четворособни 98 квм

ABA GRADNJA, 063/300-414
www.abagradnja.com

(f/1437)

НОВОГРАДЊА

НА ПРОДАЈУ СТАН, СТРЕЛИШТЕ, ДВОСОБАН, 58 КВМ, ЦГ, ЛИФТ, СРЕЂЕН, ОДЛИЧАН.

064/643-97-21
(ф)

MAXIMEDIA GROUP ПАНЧЕВО

Искористите могућност куповине беле технике, 

алата, шпорета и пећи на дрва, 

по старим ценама – до краја недеље. 

Нове цене беле технике биће и до 50% веће, 

као што је и све остало поскупело.

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ КУПОВИНЕ  
НА 12 И 24 РАТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ.

013/331-431

ПОТРЕБНА 

СПРЕМАЧИЦА

Дневница 2.000 
+ пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”,

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

Ћевабџиници „Хало Лесковац”

потребан

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

(6/305327)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
„Тамиш”, 100 евра.
064/122-48-07. (311697)

НОВА МИСА, двоипособан,
грејање, гас и топлотна
пумпа. 063/221-252.
(311698)

ИЗДАЈЕМ дворишни двосо-
бан стан, Иве Курјачког.
064/164-12-56, 064/564-25-
64. (311693)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, 30 квм, у центру, I
спрат. Тел. 064/134-06-08.
(311685)

ИЗДАЈЕМ кућу у Мраморку,
бесплатно, обавезно плаћа-
ње рачуна и одржавање.
064/339-22-57, 062/865-47-
89. (311579)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(311686)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, 45.000. 065/208-35-49.
(311586)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан на Содари.  Тел.

065/809-45-52 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-

бан стан у центру. 063/122-

41-40. (311577)

ИЗДАЈЕМ намештен стна,
65 квм, Новосељански пут
49, 26000 Панчево.
066/310-029. (311563)

ДВОСОБАН, центар, пра-
зан, ТА грејање, клима, дру-
ги спрат. 064/837-26-10.
(311592)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте. Рад-
нички смештај. 063/502-
211. (311559)

ПОВОЉНО издајем стан
брачном пару у Старчеву.
061/612-80-55. (311536)

КОТЕЖ 2, опремљену тро-
собну кућу са великим дво-
риштем и гаражом, грејање
на гас. 063/831-56-24.
(311671)

СТАН трособан у кући, на-
мештен, празан, грејање,
плин, двориште. Котеж.
061/225-16-43. (311654)

СТАН на Маргити, централ-

но грејање. 064/171-26-69.

(311612)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, ЦГ, на

дуже време, преко пута БИГ-

а. 064/137-63-19. (311627)

ДВОИПОСОБАН, 53 квм,

Тесла, клима, кухиња, ТА.

064/178-72-69. (311675)

ИЗДАЈЕМ се двособан, ре-
новиран стан, Котеж 1, II
спрат са лифтом, 200 евра.
062/407-252. (311656)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал
у Тржном центру Трубач, II
спрат, 17 квм, 50 евра ме-
сечно или 8.000 евра про-
даја. 063/850-02-66.
(311353)

ПОСЛОВНИ простор – ре-
сторан у центру Панчева
153 квм + 30 продајем.
062/806-02-58. (311233)

ИЗДАЈЕМ локал 35 квм у
центру Панчева. Моб.
064/866-22-70. (311636)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
47 квм, на Тесли, близу
БИГ-а, приземље, паркинг,
грејање, ТА. 065/341-97-66.
(311162)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Панчева, преко пута главне
Аутобуске станице.
063/817-94-46. (311165)

ПРОДАЈЕМ локал 73 квм,

Карађорђева 5, Панчево.

062/860-37-81. (311538)

ИЗДАЈЕМ локал 70,20 квм,

Змај Јовина 5. 063/755-51-

77. (311562)

ЛОКАЛ за издавање, цен-

тар, угао Његошеве и Кара-

ђорђеве, 60 квм, погходан

за све делатности. 064/514-

05-06. (311709)

ЛОКАЛ за издавање, фри-

зерско-козметички салон,

комплет сређен, Тесла, 25

квм. 064/514-05-06.

(311709)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, у

центру, поред „Грејања”.

064/440-20-89. (310932)

ЛОКАЛ за издавање, цен-

тар, шеталиште, угао Њего-

шеве и Карађорђеве, Caf fe

клуб, комплетно реновиран,

погодан и за друге делатно-

сти. 064/514-05-06.

(311709)

ИЗДАЈЕМ локал 10 квм, на

Зеленој пијаци. 064/305-76-

78. (311671)

ЛОКАЛ за издавање, 15

квм, Светог Саве 2, сада ме-

њачница „Спарта”. 069/251-

19-55. (311623)

ИЗДАЈЕМ локал 53 квм,
ужи центар, за све врсте де-
латности. 064/163-58-50.
(311695)

ПРОДАЈЕМ киоск код Нове
поште, 12 квм + мокри
чвор, 4.000 евра. 060/812-
66-63. (311587)

ПЕКАРИ у Старчеву потреб-
на спремачица. 063/835-08-
48. (311503)

ТРАЖИМ раднице за отпа-
кивање произзвода из по-
врата робе широке потро-
шње. Посао и пријава зага-
рантовани, после пробног
рада од 15 дана. 063/772-
13-05. (311360)

ПОТРЕБАН радник у ауто-
перионици. Тел. 064/646-
66-10. (ф)

ПОТРЕБНИ возачи Б кате-
горије у пекари. 064/217-
48-56. pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs  (310710)

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

ЦЕНТАР, 27 квм, II, ЦГ,
лифт, сређен, 36.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-66.
(311707)

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

НОВИ Београд, III, ЦГ,
лифт, тераса, 80.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-66.
(311707)

ЦЕНТАР, нов, приземље,
двориште, остава, ЕГ, пре-
леп, 57 квм, 55.000. (67).
„Милка М”. 063/744-28-66.
(311707)

ПРОДАЈЕ се стан 61 квм,
једноипособан, 4 спрат,
етажно грејање на струју,
Иве Курјачког 70 Н ст 25.
Цена по квадрату 900 евра.
065/205-10-52, 063/241-
517. (311708)

ИЗДАЈЕМ собу са купати-
лом. 063/827-26-20. (311699)
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ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 

ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА 

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

ПАКЕТ 3 

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

Цена: 700 динара

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА
Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7

• УРЕА + КРЕАТИНИН
Цена: 200 динара

АКЦИЈE ОД 24. ДЕЦЕМБРА ДО 13. ЈАНУАРА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО  УСКОРО • УСКОРО • УСКОРО

МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦАСКЕНЕР

РЕНДГЕН

МАМОГРАФ



ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА
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РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА” ТОКОМ

ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРАЗНИКА

Први број у новој години излази 14. јануара

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да

ће током предстојећих новогодишњих и бо-

жићних празника „Панчевац” имати измење-

но радно време.

У последњој недељи 2021. године наш лист

ће радити нормално, па ће „Панчевац” бити

на киосцима 31. децембра.

Потом следи мали предах, а први радни дан

у новој години биће 10. јануар, када ће по

устаљеном радном времену радити и бла-

гајна и маркетинг. Први број „Панчевца” у

2022. години изаћи ће у петак, 14. јануара.

Акционарско друштво „Feromont oprema” из Пан-

чева, Ул. Скадарска бр. 77 позива заинтересоване

да се пријаве на оглас за следеће послове.

1. Гасни заваривач – два извршиоца на неодре-

ђено време, са и без искуства на пословима гасног

резања. Бесплатна обука код послодавца у

трајању од 30 дана. Школска спрема: III или IV сте-

пен школске спреме машинске струке.

2. Бравар – пет извршилаца на неодређено вре-

ме, са искуством на пословима израде челичних

конструкција и делова конструкција са пробним

радом у трајању од 30 дана. Предност имају кан-

дидати који познају читање техничких цртежа.

Школска спрема: III или IV степен школске спреме.

Оглас је отворен до 31. I 2022. године. Заинтресо-

вани кандидати треба да поднесу пријаве са рад-

ном биографијом на адресу: „Feromont oprema”

a.d. Панчево, Скадарска 77 или на email: 

office@feromontoprema.rs. Информације на тел.

013/331-277 од 8 до 15 сати или на моб. тел.:

063/205-999.

 
Projektovanje, proizvodnja i montaža termoenergetske,

procesne i industrijske opreme i postrojenja

Комби превоз
робе и селидбе,

повољно.

064/564-24-47
(4/311557)

„Доктор” наше генерације и приљежни евиден-

тичар разредног одласка у биоскоп „суботом

увече”

СТАНИМИР СТОЈКОВ

сада лечи неке друге пацијенте.

С љубављу и тугом

генерација Гимназије 1957–1961

(20/311560)

Последњи поздрав драгом другу и колеги

ТОМИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ
1962–2021.

од колега из „Енергане”

(39/311585)

др ЉИЉАНА ГОЛУБОВИЋ
рођ. Стејић

Драга наша Љиљо, ни све сузе света, ни све речи утехе

не могу да ублаже бол због Твог прераног одласка. 

Хвала Ти за велико срце у коме смо сви имали места.

Топлина Твоје душе увек ће нам недостајати.

Бата НИКИЦА, снаја БИЉА, братић МИКИ

и тетица ЈОКА
(40/311588)

ЉИЉА

ГОЛУБОВИЋ

Твоја изненадна смрт

ме је ганула.

Комшиница

ДОБРИЛА

(63/311619)

Наш добри комшија

ТОМА

Ширио си мир и до-

броту.

Вечна ти слава

БОБАН и САНДРА

(110/311678)

ПОТРЕБНЕ 
раднице за рад 
у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна дневница
2.100 + пријава 
+ топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444-66-74

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. 88/09 и 95/10) и чла-

на 3. Уредбе о начину и поступку добровољног служе-

ња војног рока („Службени гласник РС”, број 7/11), 

Министарство одбране 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 добро-

вољно служење војног рока са оружјем и канди-

дата за слошаоце курса за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у

Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког

и женског пола који у 2022. години навршавају од 19

до 30 година живота.

Општи услови:

– да је држављанин Републике Србије;

– да није осуђен на казну малолетничког затвора или

безусловно на казну затвора због кривичног дела

(док казну не издржи или не буде пуштен на услов-

ни 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 место пребивалишта на територији Репуб-

лике 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 и

– да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документа-

ција за пријаву кандидата за добровољно слу-

жење војног рока са оружјем и кандидата за слу-

шаоце курса за резервне официре Војске Србије

Пријаву кандидат подноси центру Министарства од-

бране за локалну самоуправу, према месту преби-

валишта.

Кандидат који има боравиште у иностранству при ја ву

може поднети надлежном дипломатско-конзуларном

представништву Републике Србије у иностранству.

Образац пријаве кандидат добија у центру Мини-

старства одбране за локалну самоуправу.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење

војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац

пријаве и приложи:

– фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал

документа на увид) и биографију.

Кандидат за слушаоца курса за резервне официре

уз пријаву прилаже и следеће доказе: 

– уговор са Министарством одбране о стипендирању,

ако је био војни стипендиста и 

– писану сагласност за безбедносну проверу за упу -

ћи вање у посебне 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 Министарства одбране, на осно-

ву предлога центара Министарства одбране за ло-

калну самоуправу, након обављених лекарских и

других прегледа и психолошких испитивања канди-

дата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне

ранг-листе врше комисије регионалних центара Ми -

нистарства одбране, у складу са Планом упута канди-

дата на добровољно служење војног рока са ору жјем

у центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса

за резервне официре за одређени упутни рок.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати потписују уговор са Министарст-

вом одбране, којим се уређују међусобна права и оба-

везе. који обавезно садржи почетак и завршетак доб-

ровољног служења војног рока, услове живота и рада,

новчана примања, услове прекида добровољног слу-

жења војног рока и накнаду трошкова у случају нео -

правданог прекида добровољног служења војног рока.

Све додатне информације могу се добити у центру Ми-

нистарства одбране за локалну самоуправу у месту

пребивалишта, надлежном дипломатско-кон зу лар ном

представништву Републике Србије у иностран ству и на

сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољ-

но служење војног рока са оружјем и кандидата

за слушаоце курса за резервне официре Војске

Србије у 2022. години је стално отворен, а ранги-

рање кандидата ће се вршити периодично, у

складу са упутним роковима.

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

ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници. 064/462-12-
61. (311705)

ПОТРЕБНЕ медицинске се-
стре за рад у старачком до-
му. Потребна жена за по-
времени рад у вешерају и
кухињи. За све додатне ин-
формације позвати
065/333-33-00. (ф)

ПОТРЕБНИ радници за реа-
лизацију послова уградње
телекомуникационих услу-
га (оптички каблови), са
или без искуства на слич-
ним пословима. Предност Б
категорија. Могућност рада
у иностранству.  069/589-
56-91, 065/333-13-59 (ф)

ПИЦЕРИЈА „Попај” тражи
нове раднице пица-мајсто-
ре, помоћне раднице, рад-
нице за прављење сендвича
и палачинки. Искуство није
потребно. (311276)

ФИРМА „ЧАРАПАНКО-СР-
Б” доо Панчево, Јабучки пут
105, тражи магационера. За
додатне информације јави-
ти се на 069/561-09-99. (ф)

СТОЛАР са искуством у ра-
ду са плочастим материја-
лим, потребан СЗР наме-
штај „Комови”. Пријаве
слати на: in fo@ ko mo vi.rs
или звати 064/128-88-80.
(309666)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у малопродајном објек-
ту пекаре. Контакт терле-
фон: 063/865-80-48. (311650)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари. Контакт теле-
фон 063/865-80-48. (311650)

РЕСТОРАНУ у центру по-
требан рецепционар са зна-
њем језика, рад на рачуна-
ру, рад са букингом и дру-
го. 065/205-10-52. (311708)

РЕСТОРАНУ потребна рад-
ница за рад у кухињи.
065/205-10-52. (311708)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 063/193-22-29,
013/366-843. (311225)

КОМБИ превоз робе, селид-
бе. 064/243-82-85. (305093)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, обарање
стабала, опдношење ства-
ри... 064/122-69-78. (311703)

КЛИМЕ, сервис, монтажа,
антибактеријско прање.
Фриго „Матић”. 060/521-
93-40. (311581)
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ПРЕДРАГ

КРСТЕВСКИ

Последњи поздрав

Пеци од сестре

ВЕСНЕ са ћеркама

и њиховим

породицама

(49/311602)

Последњи поздрав драгом куму

ПРЕДРАГУ КРСТЕВСКОМ

Твоји: ЗОРАН, НЕЛА, ЛУКА и МИЛИЦА

(62/311618)

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

ПРЕДРАГУ КРСТЕВСКОМ

Ожалошћена породица СТАНЧЕВСКИ

(49/311603)

ПРЕДРАГ

КРСТЕВСКИ

Последњи поздрав

од твојих: ЛЕНЕ,

МИЕ и МИКИЈА

ЈОВАНОВИЋ

(53/311606)

Поштованом

ПРЕДРАГУ КРСТЕВСКОМ
1972–2021.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ТАЊА и ТОМЕ ДАМЧЕВСКИ
(54/311607)

Драги и великодушни пријатељу

ПЕТАР КРСТЕВСКИ

Без тебе и твоје племенитости овај свет

заиста више није исти.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

МАЈДА, ВЕСНА, ГОЦА и РАША

(64/311620)

Друже мој

ПЕТАР

КРСТЕВСКИ

а с’ ким ћу сада пева-

ти „пожаранче”

РАША и ГОЦА

(65/311620)

ПРЕДРАГ КРСТЕВСКИ

Последњи поздрав нашем Пеци.

У мислима нам је твој лик, у души туга и бол, у очима скривене

сузе за добротом душе твоје.

Почивај међу анђелима.

Братанац ДЕЈАН и снаја ЉИЉАНА

(86/311642)

ПРЕДРАГ КРСТЕВСКИ

Нашем најдражем Пеци.

Твојим изненадним одласком остала је огромна туга и бол.

Безгранично хвала за доброту и племенитост коју се несебич-

но пружао.

Вечно живиш у нашим срцима.

Братаница ВАЛЕНТИНА са породицом

(85/311642)

ДЕЈАН

ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав

од МАРКА, МАЈЕ

и МИЋЕ

(88/311647)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

Почивај у миру.

Ујка СТОЛЕ, ујна

ДИВНА и НАЛЕ

(89/311647)

ПРЕДРАГ КРСТЕВСКИ
1972–2021.

Последњи поздрав од школских друга-

ра из основне школе.

Твојe VI II-2

(100/311666)

ПЕЦО

Хвала ти за дивно пријатељство, хвала ти за све

моменте пажње и разумевања.

ВЕСНА
(101/311667)

ДЕЈАН ПЕЈЧИНОВСКИ

Чувај га.

Последњи поздрав.

ЗОРИЦА и ТАТЈАНА
(105/ф)

ДЕЈАН ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав нашем драгом Дејану

LID DER TIM

(106/ф)

ДЕЈАН ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав драгом зету.

Ташта ДРАГИЦА

(107/ф)

ДЕЈАН ПЕЈЧИНОВСКИ

Последњи поздрав брату Дејану.

ПЕТАР и СНЕЖА

(108/ф)

ДЕЈАН ПЕЈЧИНОВСКИ
1970–2021.

Последњи поздрав.
Твоји M & A

(104/ф)

Почивај у миру драги

пријатељу

НЕНАД

МИЛОРАДОВИЋ

Породица ДУМА

(87/311646)

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.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 31. децембар 2021.24

Тужна срца и са великим болом обавештавамо родби-
ну и пријатеље да је 22. децембра 2021, у 51. години,
преминула наша драга

ЈУЛИЈАНА ФОРАИ
1970–2021.

Сахрана је обављена 24. децембра 2021, у 14 сати, на
Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: син ДАЛИБОР са снајом, син ЈОЖЕФ,
ћерка ХАЈДИ са зетом НЕМАЊОМ као и остала много-
бројна родбина и пријатељи

(6/311544)

Последњи поздрав

куми

ЗОРИЦИ

НЕНАДИЋ

од кума ДРАГАНА,

МАРКА и куме

СЛАВИЦЕ
(7/311545)

ГОРДАНА МАРТИНОВ

Последњи поздрав најбољој кеви од синова ВЛА-

ДИМИРА и ДУШАНА са снајама МАЈОМ и МА-

РИНОМ и унуком ЛУКОМ
(24/311567)

Заувек ћеш остати у нашим срцима

ЈОВО ЛАЗАРЕВИЋ
1947–2021.

Супруга РАТКА и синови ДРАГАН и ДАРКО

(33/311578)
са породицама

СИНИША АНДРЕЈИЋ

Почивај у миру Вуле.

ДЕЈАН ЈАЊИЋ

(37/311583)

СИНИША АНДРЕЈИЋ

Последњи поздрав Вулету

од особља бензинске пумпе „Танк”

(36/311583)

СИНИША АНДРЕЈИЋ

Почивај у миру Шики.

БОЈАН АНДРЕЈИЋ
(38/311584)

ГОРДАНА

МАРТИНОВ

Последњи поздрав

прији Гоци од АНЕ,

КАЋЕ и ДАНИЈЕЛА

(46/311598)

НЕНАД

МИЛОРАДОВИЋ

Нешо, нећемо те зао-

бравити.

Породица

ФОРЂАРИНИ

(90/311648)

Последњи поздрав нашем колеги

СЕЛ ДРАГАНУ
1959–2021.

Био си нам другар, вредан колега, такмичар,

тренер па и домар у згради дружине, а такав

остајеш вечно.

Стрељачка дружина „Панчево 1813”

(84/311640)

Са жаљењем, тугом и болом обавештавмао да је 25. децембра 2021.

преминула наша драга супруга, мајка и бака

МИРЈАНА МИЈАИЛОВИЋ
1942–2021.

Сахрана је обављена 27. децембра 2021. године на Старом право-

славном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруг ВИДОЈЕ, ћерка СНЕЖАНА

и син ДЕЈАН са породицом

(81/311637)

МИРЈАНА

МИЈАИЛОВИЋ
1942 – 25. XII 2021.

Последњи поздрав

од БОГДАНА ПУЉЕ.

Нека ти је вечна сла-

ва и хвала за све.

(120/311691)

Последњи поздрав Добривоју који нас је изненада напустио 23.

децембра, у 69. години

ДИБРОВОЈ ПРОТИЋ

Заувек ћемо те чувати у својим срцима.

Почивај у миру и нек те анђели чувају.

Тугују за тобом: супруга ЉУБИЦА, син ЛАЗАР, 

снаја МАЈА и унук УРОШ

(57/311611)

Последњи поздрав

ПРОТИЋ

ДОБРИВОЈУ

од ДАНИЈЕЛЕ

(109/311672)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ НЕНАДИЋ

од колега и колегиница

из Градске управе

(126/ф)

Драгој тетка Ранки последњи поздрав

РАНКА НАЈДАНОВИЋ

С поштовањем и тугом МИРЈАНА

(111/311680)

Обавештавамо колеге и пријатеље да је наша драга

РАНКА НАЈДАНОВИЋ
1942–2021.

преминула 26. децембра 2021. Испраћај за кремацију

ће се обавити у петак, 31. децембар 2021, у 15 сати, на

Новом гробљу у Београду. 

Ожалошћене ћерке ГОРДАНА и ЗОРАНА са породицама

(122/311696)
ДЕСАНКА ВЕКЕЦКИ

1938–2021.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

(116/311687)

22. децембра 2021, у

75. години, преминуо

је наш драги

АЛЕКСАНДАР

СТОЈШИЋ
1947–2021.

Сахрана је обављена

23. децемра 2021.

Ожалошћени: 

супруга СТАНКА,

ћерка ДАНИЈЕЛА,

син ВЛАДИМИР

са породицама
(66/311621)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Последњи поздрав

брату

СИНИШИ

КРЕЦУЉУ
10. XI 1949 – 24. XII 2021.

од сестре ЂУРЂИНЕ

са породицом

(73/311631)

Последњи поздрав

СИНИШИ

КРЕЦУЉУ
10. XI 1949 – 24. XII 2021.

од супруге СТАНИСЛАВЕ,
ћерке ДАНИЈЕЛЕ, 

зета НЕБОЈШЕ
и унука ДАНИЈЕЛА

са породицом
(74/311631)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
2015–2022.

Увек си са нама.

Твој МИЛОШ

и БАЦКО
(118/311680)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАКОНЧИЋ
2015–2022

Вечно ћеш живети у ср-

цима оних који те воле.

Сестра са породицом

(119/311690)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА

ТРИФУНОВИЋ
1945–2004.

Не постоји време које
може да избрише љубав
и сећање на тебе.

Син ИВАН
са породицом

(121/311692)

У уторак, навршава се година од како нас је

напустила

АНКА рођ. Савић ЛАЛИЋ
1940–2021.

ПЕЂА и СНЕЖАНА са децом

(123/ф)

Обавештавамо родбину и пријатеље да у уторак,

4. јануара 2021, у 11 сати, на гробљу Котеж, обе-

лежавамо годишњи помен нашој

АНКА рођ. Савић ЛАЛИЋ
1940–2021.

САША са породицом

(124/ф)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ВЛАДИМИР

ТОДОРОВ

Увек те се радо сећа-

мо и чувамо успоме-

ну на тебе.

Свастика ГОГА

и СТЕВО
(125/311700)

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

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: стриц АЛЕКСАНДАР, супруга

БРАНКА, браћа АЦА и НИКОЛА, унук АЛЕКС

(127/311704)

27. децембра 2021. године заувек нас

је напустио наш вољени

АЦА ПОПОВИЋ
1961–2021.

Чуваћемо те заувек у нашим срцима.

Супруга ГОЦА и син АЛЕКСАНДАР

(80/311633)

Последњи поздрав драгом сину, брату и

сестрићу

АЦИ ПОПОВИЋУ
1961–2021.

Заувек у срцу носиће те мајка РОСА, сестра

АНА са породицом и тетка МИРКА

(79/311633)

Последњи поздрав драгом зету

АЦИ ПОПОВИЋУ

ЉУБИЦА и ЦВЕТИН АВРАМОВИЋ

(77/311633)

Последњи поздрав

АЦИ ПОПОВИЋУ

од МИЛЕТА АВРАМОВИЋА са породицом

(78/311633)

Последњи поздрав

АЦИ ПОПОВИЋУ

од породице ЈАЊИЋ

(75/311633)

Последњи поздрав зету

АЦИ ПОПОВИЋУ

од породица ЖИВЧИЋ, БАУЕР и Go mes da Sil va

(76/311633)

АЦА ПОПОВИЋ

Последњи поздрав драгом Аци

Породица ЈАЊОВИЋ

(83/311639)

АЦА ПОПОВИЋ

Последњи поздрав Аци од „Ta xi Pe tr o la”

(75/311653)

Драгом колеги и пријатељу

АЦИ ПОПОВИЋУ

последњи поздрав од колектив MS-Au to

(103/1436)

Последњи поздрав

куму

АЦИ

од породице

ШВАГАН

(102/311670)

Последњи поздрав пријатељу

АЦИ
од другова

РАДЕ ЦВЕТИЋ, ЗОРАН ВАСИЋ, ДРАГО,

ЈОЦА ВУЛКАН, КРТОЛА, ХРИБ МАРКО,

СВЕТА ПЕЋАНАЦ, РАШЕТА МАРКО, 

ВЕСКО, ЦОЦА, СТОЈАН МАРКОВИЋ, 

ЛАКИ МЕСАР, РАДЕ ПКБ, СИНГЕР,

БРАНКО ЏУЏА, БАНЕ АЈДЕР, РАДОВАН

КАМЕНИ и НИКИЦА ГАЈИЋ

(112/311681)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

АЦИ

ПОПОВИЋУ

од ИНГЕ и ВЕСКА

(115/311684)
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30. децембра навршава
се година од смрти

ЉИЉАНЕ

МИЛОШЕВ
С љубављу, поносом и
поштовањем што смо те
имали чувамо успомену
на тебе.

Твоји најмилији
(14/311552)

9. јануара навршава

се седам тужних го-

дина

МАРА

РАНКОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији
(16/311554)

ПОМЕН

ТАНЧИЋ

ГРАНИСЛАВ МИРЈАНА

Двадесет година откада нема наших родитеља.

Увек сте у нашим срцима.

Синови АЦКО и ЗОРАН и ћерка ЈАДРАНКА

са породицама
(25/311568)

БРАНИСЛАВ
10. XII 1958 –19. I 1980.

Мајка СМИЉАНА

МИРОСЛАВ
10. XII 1958 – 7. I 2019.

Мајка СМИЉАНА, супруга

ОЛГИЦА, син БРАНИСЛАВ,

ћерка БРАНИСЛАВА, 

снаја БОЈАНА и унуци

(82/311638)

Сећање на наше драге

КОСТИЋ

13. јануара 2022. навршавају се три године откако није са нама наша вољена

РАДОЈКА РАДА ДАБИЋ
рођ. Вицановић

1972–2019.

Душо наша,

три године... три претешке године су прошле без тебе а бол и туга су све већи и јачи.

Огромна је празнина остала у нашим срцима и животима, откада ниси са нама, која никад и ничим неће бити испуњена.

Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала, твоја доброта, раздраган осмех, твој мио поглед и... све, 

баш све...

Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР, синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, 

брат ЗОРАН, братаница ЈОВАНА и братанац БОРКО

(97/311662)

РАДОЈКА РАДА ДАБИЋ
рођ. Вицановић

1972–2019.

Чувамо те од заборава...

(98/311633)
                                 Колегинице ДРАГАНА и БРАНКА

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР

ДАБИЋ
13. I 1998 – 13. I 2022.

Године пролазе, Ти оста-
јеш у нашим срцима.

Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

(99/311664)

МИРА

ДУБРОЈА
1957–2021.

Најбоља тето, твој осмех

и доброта се не забора-

вљају.

Твоји: СТАНА, 

НЕМАЊА и СТЕФАН

са породицама
(113/311682)

МИРА

ДУБРОЈА
1957–2021.

Време пролази, али

не и сећање на тебе.

Сестра МИЛЕВА

са породицом

(114/311683)

У суботу, 1. јануара, на Новом гробљу, у 11 са-

ти, даваћемо шестомесечни помен нашем

драгом

ПЕТРУ ЖИГИЋУ

Увек си у нашим мислима и сећањима.

Твоји најмилији

(117/311688)

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.

РАДНО ВРЕМЕ „ПАНЧЕВЦА” 

ТОКОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРАЗНИКА

Први број у новој години излази 14. јануара

Поштовани суграђани, oбавештавамо вас да ће то-

ком предстојећих новогодишњих и божићних праз-

ника „Панчевац” имати измењено радно време.

Први радни дан у новој години биће 10. јануар, ка-

да ће по устаљеном радном времену радити и

благајна и маркетинг. 
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Прошло је пет година

МИЛОРАД

ЛУКИЋ
5. II 1945 – 3. I 2017.

Недостајеш...

Породица

(42/311590)

МАКСИМОВИЋ

МЛАЂЕН СПАСЕНИЈА
2008–2022. 2012–2022.

Протекло време није умањило тугу.

Ваша неизмерна љубав, подршка и пожртвова-

ност трајаће кроз најлепше успомене...

Ћерка МИЉА са породицом
(43/311591)

26. децембра 2021. на-
вршава се тридесет
шест година откако ни-
је с нама

ВЕРА

ВАШТАГ

Тога дана обићи ћемо
вечну кућу.

ФЕРЕНЦ
(47/311599)

СЕЋАЊЕ

МАРЈАН

ШМИТ
2018–2021.

Кажу живот иде даље,

није то увек истина. Да-

ни само пролазе

Твоји најмилији
(55/311608)

БОЖО

ОЖЕГОВИЋ
14. I 1963 – 8. I 2013.

Воле те и чувају

од заборава: 

син АЛЕКСАНДАР, 

брат СЛОБОДАН, 

ЉИЉАНА, ИКА и ОГИ

(58/311614)

29. децембра навршава се тужних годину дана откако није са на-

ма наш вољени

ЖАРКО ВОЈКА
1956–2020.

Био си поштен и вредан човек, чувар своје породице, супруг, отац,

таст и поносан деда.

Вечно ћеш бити у срцу и мислима твојих најмилијих.

Супруга ГОРДАНА, ћерке МИЛЕНА и МИРЈАНА, 

зет МАРКО и унуци ВАСИЛИЈЕ и ЛАЗАР

(58/311615)

СЕЋАЊЕ на наше вољене

ЈЕЛЕНУ, ДУШАНА, ВУКАНА и МИЛАНА
2005–2022.

Срећни смо што сте били део наших живота, празнина је велика,

али љубав је вечна.
Породица УЗУНОВИЋ

(60/311616)

РУЖИЦА ЋОЈБАШИЋ
27. XII 1999 – 27. XII 2021.

Мајко! Нема заборава: за најбољу мајку на свету! Увек си са нама!

Син МИКАИЛО, ЈАСМИНА, унука МАЈА са породицом, 

унук БОЛЕ са породицом
(68/311622)

СПАСОЈЕ ЋОЈБАШИЋ
31. XII 2020 – 31. XII 2021.

Оцо мој, пуно нам недостајеш! Увек те спомињемо!

Син МИКАИЛО, ЈАСМИНА, унука МАЈА са породицом

и унук БОЛЕ са породицом
(67/311622)

БРАНИСЛАВ

РАДИВОЈЕВ
3. I 1979 – 3. I 2022.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(34/311580)

Сећање на драге родитеље

ВУЈИЋ

ГЕОРГИЈЕ ЈОВАНКА
рођ. Николајев

1931–2008. 1933–2017.

Заувек у нашим срцима и никада незаборављени.

С љубављу ћерка МИЛАНА с породицом

(72/311629)

1. јануара 2022. навршава се четрдесет тужних

дана откако нас је напустио наш драги и вољени

САНДЕ ПЕТРОВСКИ

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИРСА, 

ћерке СУНЧИЦА и МАЈА са породицом

(92/311652)

САНДЕ

ПЕТРОВСКИ

Навршава се болних

четрдесет дана отка-

да ниси са нама. Туга

у срцу не јењава и

празнина која је

остала. 

Почивај у миру.

Ћерка МАЈА

са породицом

(93/311652)

Две године откако није са нама

РАНЂЕЛ ТРИЧКОВИЋ
1936–2019.

Вољени не умиру док живе они који их воле. 

(95/311654)
                                                                                            Најмилији

ЉУБИНКО

НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Тужних годину дана

откако ниси са нама.

Нисмо те могли сачу-

вати од смрти, али

ћемо те сачувати од

заборава.

Мајка ЈЕЛИЦА, 

супруга ЕВИЦА

и ћерке НЕНА

и СУЗАНА

са породицом
(29/311573)

ЉУБИНКО

НЕДЕЉКОВ
21. II 1960 – 7. I 2021.

Никада те нећемо забо-
равити.

Сестра МИРА, 
сестричине ОЛИВЕРА

и ИВАНА
и сестрић ВЛАДА

(30/311573)

МАРКО

МАРИЋ
1951–2010.

Тајо, недостајеш.

Твоје ВЛАДАНА

и МИЛАНА

(96/311661)

Сећање на мајку

ИВАНУ

ТОДОРОВ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(1/311298)

БЛАГАЈНА

013/300-830

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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Сада су вечно заједно наши тата и мама

ЗЕБИЋ

ЧЕДОМИР РАДМИЛА
професор наставник разредне

наставе

2020–2021. 2016–2021.

Ћерке ЈАСМИНА и МИЉАНА са својима
(5/311543)

ПОМЕН

ЛАЗАР КОСТИЋ
кројач

6. I 2015.

Тата, још један Бадњи дан без тебе.

Недостајеш.

Твоје ћерке БИЉАНА и СНЕЖАНА

(17/311555)

Навршило се дванаест година откада није са на-

ма наш отац, свекар и деда

МИЋО ТЕГЕЛТИЈА
2009–2021.

Не постоји време које може да избрише љубав и

сећање на тебе.

Чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

(18/311556)

СЕЋАЊЕ

РАДЕНКО ЉИЉАНА

КОВАЧЕВИЋ ГВОЗДЕНОВИЋ
31. XII 2020 – 31. XII 2021.10. I 2017 – 10. I 2022.

Никада вас нећемо заборавити.

ЗЛАТКО и ВЕРА са породицама

(19/311558)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН БИРЂАН
2020–2022.

Добри људи никада не умиру, јер те у срцу носи-

мо, с љубављу помињемо и по добром памтимо.

Твоји најмилији: ИВАНА, ЉИЉА, 

НЕША и БОРИС

(28/311571)

СЕЋАЊЕ

РАДА КАРАС
11. I 1998 – 11. I 2022.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на

тебе.

Твоја НАДА са породицом

(2/311576)

1. јануара 2022.  навршава се четрдесет

дана откада није међу нама наша драга

ЉУБИНКА ТОМИН
1948–2021.

Заувек у срцу и мислима.

Син ДРАГАН и ћерка НАТАША

са породицама

(45/311596)

9. јануара навршава се осам година откако ниси са нама

РАДЕ ВУКАШИНОВИЋ
2014–2022.

Недостајеш нам много.

(48/311600)
           Син ИГОР, снајка ВЕСНА и унук НИКОЛА

13. јануара навршиће се годину дана откада нас је напустила и

упокојила се моја драга мајка

НАДЕЖДА УРОШЕВ
рођ. Кошарић

1931–2021.

У уторак, 4. јануара 2022. године, у 12 сати, изаћи ћемо на њен

гроб и одржати годишњи помен.

Неутешни син СТЕВАН

(56/311610)

ЛАЗАР ЈЕФТИЋ
8. I 2007 – 8. I 2022.

С љубављу и поштовањем породица

(41/311589)

6. јануара навршава се тужна година од твог од-

ласка

НЕБОЈША МУТИЋ
1974–2021.

Све је исто и све је прошло, само њега више нема,

Остале су само слике, остала је успомена.

Ожалошћени: мајка ЕЛИЗАБЕТА, 

супруга МАРИНА са децом и сестре СВЕТЛАНА,

(44/311594)
САНЕЛА и ЗОРИЦА са породицама

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА КОЗЛОВАЧКИ
2005–2022.

Само љубав вечно остаје.

Твоји: мама МИЛАНА и брат МИЛАН

(61/311617)

28. децембра 2021. навршила се година од смрти

моје драге мајке

МАРИЈЕ ПАВКОВИЋ
рођ. Јаковљев

1927–2020.

У мислима и срцу.

Ћерка САША

(71/311628)

Сећање на драгог

ЖИВУ

ПОПОВ

ЛАЛУ
2006–2022.

Твоји најмилији

(70/311626)

1. јануара 2022. навршавају се две године от-

како нас је напустио наш драги

ЂУЛА КОРОДИ

Заувек у нашим срцима и сећању.

Синови ЂУЛА и ПЕТАР са породицама

(69/311624)

Прошла је година от-

када није са нама

СРЂАН

МИЛАНОВИЋ

1. јануара 2022. дава-

ћемо годишњи помен.

Његови најмилији
(52/311605)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СРЂАН

ГАНЕ са породицом

(51/311604)

СЕЋАЊЕ

ОБРАД

АЋИЋ
2. I 2020 – 2. I 2022.

Заувек у нашим ср-

цима.

Породица

(13/311551)

2. јануара 2022. навршиће се три године откако

није више са нама

ЂОРЂЕ ТИМОТИЈЕВИЋ
1939–2019.

Прошло је три године али ни један дан без сећа-

ња на тебе. Чувамо те од заборава а ти почивај у

миру.

Твоји најмилији
(27/311570)
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ПОМЕН

НЕНАД ЛАЗАРЕВИЋ
1989–2021.

Породица

(2/311348)

Сећање на наше драге

БОГДАНОВ

ЛАЗАР ИВАН ЈОВАНКА
1992–2021. 1998–2021. 2000–2021.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(3/311537)

СЕЋАЊЕ

ЈАГОДИЋ

БЛАГОЈА МОМЧИЛО ЈОВАНКА
1921–2006. 1957–2011. 1928–2016.

МИЛАН ЈАГОДИЋ са породицом

(4/311542)

ДЕВЕТОГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂУРА ИНЂИН
2. I 2013.

Тамо си ти – где птице свијају гнездо...

Тамо где пада – малена звезда...

Тамо си Ти – тамо је место Твоје,

тамо где сузе не постоје...

Тамо си Ти – где све је тако високо, и плаво као то

Твоје око...

Тамо си Ти – где небо, за земљом плаче...

и где се воли од свега јаче!...

Твоји најмилији: супруга ДЕСА, ћерка МАЦА, 

унук СТЕФАН и унука НИКОЛИНА

(8/311546)

12. јануара 2022. навршава се годину дана отка-

да није са нама

ВУКИЦА ГАЈИНОВ
1949–2021.

Сестро моја сваки дан ми је све тежи без тебе.

Твоја сестра ЗЛАТА са породицом

(9/311547)

Прошло је пет година

ЛАЗАР

ГАРДИНОВАЧКИ
1. I 2017 – 1. I 2022.

Заувек остајеш у нашим

срцима.

Супруга, деца и унуци

(10/311548)

3. јануара навршава се шест година од смрти

нашег оца

ГЕЉО ЕСАДА
2016–2022.

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији

(11/311549)

11. јануара је пет година откако је умрла моја

мати

ДУШАНКА САВИЋ
11. III 1937 – 11. I 2017.

Пет година је прошло откада си отишла, богињо

моја, анђелу мој чувару. По доброти те памтим,

с поносом помињем и чувам од заборава.

Твој син ДРАГАН
(12/311550)

НЕБОЈША КОСТИЋ
9. I 2020 – 9. I 2022.

Сине, памтимо те по доброти. Увек си у нашим

срцима. Нека те анђели чувају.

Твоја мама МИЛКА, тата РАДОМИР

и брат МАРЈАН са породицом

(15/311553)

Сећање на драге родитеље

КРАЊЦ

ХЕРБЕРТ ЕМА
1911–1989. 1915–1993.

С поштовањем синови са породицама
(21/311561)

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИН

ТМУШИЋ
2000–2021.

Време пролази, заувек
остају бол, туга, празнина
и сећања.

Твоји: син ДРАГАН, снаја
РАДИЦА, АЦА и ДАЦА

(22/311564)

Сећање на драгог супруга, оца и течу

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
2011–2021.

Супруга ЉУБИЦА, ћерка АНЕТА са породицом

(22/311566)
и АЛЕКСАНДРА

Прошло је тужних годину дана

ДРАГА АЛЕКСАНДАР

ТУБИЋ ТУБИЋ
1941–2020. 1934–2021.

Заувек живите у нашим срцима и мислима.

С љубављу и поштовањем ваши најмилији

(26/311569)

ВУКИЦА ГАЈИНОВ
Са дужним поштовањем даваћемо јој једногодишњи
помен 8. јануара 2022, у 11 сати. 

Супруг СВЕТОЗАР, син ВЛАДИМИР са породицом
и ћерка ЈЕЛЕНА са породицом

(31/311574)

Почивајте у миру заједно, а ми ћемо вас заувек чувати
од заборава

ТМУШИЋ

ЗОРИЦА БЛАГОЈЕ
28. VI 2015. 7. III 1988.

ДРАГА ВЕСЕЛИН
14. V 2019. 1. I 2000.

(35/и)                                                                      Породица ТМУШИЋ

Десет година

ПОМЕН

МОМЧИЛО ЈАГОДИЋ
Памтимо дане

заједничко вече

никад неће то да стане

даље тече.

Кумови ЈЕЛЕНА, ЖАРКО и ТИНКА са породицом

(91/311649)

БЛАГАЈНА

013/300-830



Слободан Битевић и
Дејан Перић – први
међу једнакима

Много тога урађено,
много се још планира

Можда су они предодређени за
успех, можда их чува Свети
Никола, јер су баш на тај дан
ступили на дужност, можда има
нечег и у том броју седамнаест,
пошто су обојица рођени седам-
наестог дана у месецу... Можда
да, а можда и не.

Једно је сигурно – њих двоји-
ца су тандем за велика дела.
Млади, образовани, посвећени
ономе што раде, а уз то су и
велики заљубљеници у спорт.
Није нимало лако предводити
једну такву институцију која тра-
је већ шест деценија и која под
своје скуте окупља преко пет-
наест хиљада спортиста из три-
десетак различитих спортова и
броји око 200 чланова. Њима
засад иде од руке. И те како им
иде од руке. Ово је прича о Сло-
бодану Битевићу и Дејану Пери-
ћу, о председнику и генералном
секретару Спортског савеза Пан-
чева, али пре свега о нашим
младим суграђанима који су
увек на услузи панчевачким клу-
бовима са жељом да им помог-
ну.

Спортски савез Панчева функ-
ционише као удружење грађана
и нема извршну моћ. Једностав-
није речено, Спортски савез нема
никакве везе с додељивањем
буџетских средстава панчевач-
ким спортским колективима,
али се веома бори за њихово
егзистецијално стање, пошто
Градска управа у Спортском
савезу види најбољег сарадни-
ка. Једни од „криваца” зашто је
то тако сигурно су Слободан
Битевић и Дејан Перић, тандем
који је руководећа места у пан-
чевачком спорту преузео 19.
децембра 2016. године и од тада
безрезервно ради на његовом
побољшању.

Истакнути спортисти најбо-
ље знају шта је сваком такми-
чару потребно за успех, а попу-
ларни Боба и Перке осетили су
обе стране. Знају како је на
самом терену, а сада и те како
знају како је када треба реша-
вати бројне проблеме. А има
их...

Боба Битевић је рођен 17.
августа 1988. године. Каратеом
је почео да се бави у Алибунару,
у клубу Будућност, код тренера
Милоја Павловића, а од 2002.
је члан КК-а Динамо, у чијем је
кимону постигао највеће резул-
тате. Освојио је чак једанаест
медаља на европским шампио-
натима, са светских првенстава
има четири трофеја, уз незабо-
равну 2010. годину, када је
постао најбољи каратиста на
планети. Уз све то је стекао и

звање дипломираног професо-
ра физичког васпитања.

– Осетио сам искрено да је
време да преузмем ту одговор-
ност и оправдам поверење које
ми је указано приликом преу-
зимања функције председника
Спортског савеза. Панчево је
озбиљна спортска породица, а
ја сам имао велики мотив да
заједно са својим сарадницима
покушам да подигнем све на
још виши ниво. Да се боримо за
егзистецијално питање свих клу-
бова и удружења, да наши чла-
нови постижу још боље резул-
тате, да повећамо број спорт-
ских пројеката, али и да омогу-
ћимо још већу доступност бавље-
ња спортом најмлађим суграђа-
нима. Свестан сам тежине задат-
ка, али драго ми је да смо на
добром путу и да успевамо у
својим намерама. Такође, не бих

успео без својих сарадника. Оку-
пио сам сјајан тим људи, који
су умногоме олакшали функци-
онисање Спортског савеза –
почео је причу Битевић.

Први сарадник председника,
генерални секретар Спортског
савеза Панчева Дејан Перић
рођен је 17. јуна 1987. године, а
његово опредељење био је руко-
мет. Почео је да тренира као
осмогодишњак код тренера
Небојше Жиге, већ 2006.
је дебитовао и за први
тим Динама, али
га је повреда уда-
љила с руко-
метног терена.
Прешао је у
т р е н е р с к е
воде, а сада је
и делегат на
утакмицама
Суперлиге у

рукомету, као и директор Треће
лиге група „Север–исток”. Завр-
шио је студије на одсеку финан-
сије – рачуноводство и банкар-
ство, а још као дечаку жеља му
је била да постане управо гене-
рални секретар Спортског саве-
за.

– Драго ми је да сам оства-
рио сан и веома сам захвалан
на поверењу које ми је указано.
Хтео бих на почетку да истак-
нем да је Спортски савез удру-
жење грађана које такође кон-
курише за средства из градског
буџета, али помаже клубовима
кроз књиговодствени сервис,
превоз, као и што се тиче
расподеле термина за тренинге
по основним и средњим шко-
лама, такође уз свесрдну помоћ
Градске управе. Имамо изван-
редну сарадњу са Савезом за
школски спорт Панчева, са Саве-
зом за предшколски спорт, као
и са свим институцијама у Вој-
водини и Србији које се баве
спортом. Успоставили смо
одличну сарадњу и са Спорт-
ским савезом Србије, с председ-
ником Давором Штефанеком и

генералним секретаром
Гораном Маринкови-

ћем, па и они
активно учеству-

ју у решавању
многих про-
блема – каже
Дејан Перић.
Није нимало

лако бити на
челу институ-

ције као што је

Спортски савез. Треба увек бити
спреман за реакцију, у право
време на правом месту, и одмах
решавати проблеме. А има их.
На пример, тренутна инфра-
структура не може да испрати
хиперпродукцију клубова у Пан-
чеву. Али тандем Спортског саве-
за, заједно с људима из клубова
и челницима Градске управе, на
путу је да реши сваки проблем.

– Имамо одличну сарадњу с
градоначелником Александром
Стевановићем, који нам умно-
гоме олакшава спровођење про-
јеката. Сигуран сам да ће у
наредном периоду спортска
инфраструктура бити много
боља. У плану је реновирање
Спортског центра „Младост”,
изградња новог фудбалског ста-
диона на Стрелишту, ми поку-
шавамо да иницирамо ренови-
рање Хале спортова, а жеља нам
је да Панчево добије и музеј
спорта. Такође, хоћемо да пове-
ћамо број пројеката нашег саве-
за, број активних учесника у
спорту, пре свега деце... Веру-
јем да ћемо успети. Драго ми је
да живимо у граду који разуме
значај спорта у друштву. Буџет
за спорт је знатно увећан у одно-
су на неке раније године, а спор-
тисти то узвраћају на најбољи
начин, одличним резултатима
– додаје Боба.

Много тога су Битевић и
Перић са својим сарадницима
успели да ураде у протеклим
годинама, а као круна преданог
рада дошла је „Мајска награ-
да”, највеће друштвено-спорт-

ско признање које се додељује у
Србији. У својих шездесет годи-
на постојања Спортски савез
Панчева је први пут заслужио
такву част – у 2021. години је
био најбољи територијални савез.

– Трудимо се да увек радимо
у корист панчевачког спорта.
Нисмо успели због пандемије
да спроведемо пројекат „Ја пли-
вам, а ти?” и Летњи камп на
Дивчибарама, али свакако ћемо,
чим се укаже прилика, наста-
вити ову лепу дугогодишњу прак-
су. Али зато смо успели да орга-
низујемо бесплатно тестирање
спортиста од 12 до 16 година,
као и „Мали сајам спорта”, када
смо у сарадњи с многим клубо-
вима, школама и „Дечјом радо-
сти” анимирали преко 2.000
деце. Спровели смо у дело про-
јекте „Спорт у полицији”, „Спорт
је важан да би био здрав и сна-
жан”, „Буди здрава, вежбај са
нама”, као и Бесплатну летњу
школу спорта у Народној башти.
Уз све то, Спортски савез Пан-
чева је комплетно опремио све
установе „Дечје радости” спорт-
ским реквизитима: лоптама,
чуњевима, малим струњачама,
мердевиницама... Ове године
нисмо, али раније смо учество-
вали и у организацији „Спорт-
ских игара младих” у Панчеву
и сигуран сам да ћемо у новој
години наставити са жестоким
темпом – кроз осмех каже „ген-
сек” Перке.

Панчево је одувек могло да
се поноси својим спортистки-
њама и спортистима.

– Тако је и сада. Поносни смо
на рукометаше Динама, на Фуд-
балски клуб Железничар, на
Кошаркашки клуб Тамиш, на
одбојкаше Борца, на Ању Цре-
вар, на сјајне индивидуалце из
борилачких спортова, на стре-
личаре, триатлонце, рагбисте...
Имамо јако добру базу и сигу-
ран сам да Панчево за будућ-
ност не треба да брине. Идемо
даље. Спортисти нека се труде
да постижу што боље резултате,
а ми смо ту да им помогнемо. У
години на измаку завршена је
реконструкција мултифункцио-
налног терена на Спортском цен-
тру, уз помоћ НИС-а, кроз про-
јекат „Заједници заједно”. Тако-
ђе, у сарадњи с ЈКП-ом „Мла-
дост”, Спортски савез је учество-
вао у реновирању свлачионица
на Спортском центру, у набав-
ци семафора, а трудићемо се да
помажемо још више – поенти-
ра на крају председник Битке.

Прави људи на правом месту.
Када је тако, онда и Спортски
савез иде у добром смеру. Сло-
бодан Битевић и Дејан Перић,
момци који знају свој посао. Да
раде праву ствар, показала је и
„Мајска награда”, признање на
које могу да буду поносни сва-
ки Панчевац и свака Панчевка.

Свака част!
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СПОРТСКИ САВЕЗ ПАНЧЕВА У ПРАВИМ РУКАМА

ТИМСКИМ РАДОМ ДО ВЕЛИКИХ УСПЕХА



У СЦ-у „Шумице” у Београду, у
организацији ЏК-а Жандарме-
рија, прошлог викенда је одр-
жан „Новогодишњи турнир за
почетнике”, на коме су Џудо клуб
Динамо представљала 22 такми-
чара.

Сви учесници су добили меда-
ље, без обзира на исход мечева,
као подстицај да наставе да се
баве овим спортом.

За Динамо су наступили:
Наталија Лончар, Тијана Јоже-
вић, Николина Бранков, Урош
Бачевић, Дамир Алијачић,
Милош Вуковић, Вукашин Баче-
вић, Вељко Здравковић, Урош
Попадић, Виктор Киковић, Вук
Матић, Видак Новаковић,
Андрија Балан, Вук Станковић,

Срђан Радић, Симон Гаврило-
вић, Андреј Николић, Михајло
Живојновић, Милош Рељић,
Милош Стојановић, Филип
Димитријевић и Лука Прода-
новић.

Спуштена је завеса на одбојка-
шка првенствена надметања у
2021. години. Погледи покло-
ника игре преко мреже у Пан-
чеву и околини били су усмере-
ни на одбојкаше старчевачког
Борца и девојке из Одбојке 013,
који су први део сезоне у својим
лигама окончали на истој пози-
цији – на четвртом месту.

Прволигаши су прошлог викен-
да одиграли једанаесто коло, а у
последњем мечу ове године тим
који предводи тренер Јовица
Цветковић гостовао је у Ваљеву,
где је желео да настави нови
победнички низ, који је започео
тријумфом над Дубочицом у
Хали спортова на Стрелишту.
Оно што су желели, наши одбој-
каши су успели да остваре. Из
Ваљева су се вратили уздигну-
тих руку: ВА-014 – Борац 0:3, по
сетовима 17:25, 20:25 и 11:25.

И пре почетка сусрета Бојан
Познић и његови другови важи-
ли су за апсолутног фаворита у
овом мечу, а сам поглед на исход
сетова говори да су ту улогу и
оправдали. Иако је у спорту добро
познато да је тешко добити те
„унапред добијене мечеве”, одбој-
каши Борца су овом дуелу при-
ступили максимално озбиљно.
Контролисали су ситуацију на
терену од првог до последњег
тренутка утакмице, а ривалу нису
оставили ни најмању наду да
може да их изненади.

Овом победом Борац је про-
дужио и наду да у новој години
ипак може да се домогне трећег
места, које на крају трке за бодо-
ве доноси и пласман у српску
одбојкашку елиту. Биће веома
тешко стићи до циља, али не и
немогуће.

После првог дела сезоне апсо-
лутни лидер и готово сигуран
путник у Суперлигу јесте екипа
Карађорђе из Тополе, која је три-
јумфовала у свих једанаест мече-
ва и освојила максимална 33
бода. На другом месту је Једин-
ство из Старе Пазове са 10 побе-
да и једним поразом, трећи је
Нови Сад са скором од девет

победа и два пораза, а Борац је
на четвртом месту, јер је оства-
рио шест тријумфа, а пет пута је
терен напуштао погнуте главе.

Првенство у Првој лиги наста-
вља се 29. јануара, када ће одбој-
каши Борца гостовати у Клеку.

Још један дерби одиграле су
девојке из Одбојке 013 у Другој
лиги група „Север”. Тим који
предводи тренер Владимир Јован-
чић гостовао је у Новом Саду,
где је добро започео меч и успео
да поведе, али није имао снаге
да издржи до краја: НС волеј тим
– Одбојка 013 3:1, по сетовима
21:25, 25:16, 25:13 и 25:13.

Тим из нашег града је у овај
меч ушао ослабљен због одсуства
повређене Драгане Марковић,
утакмица је одржана у прилич-
но неодбојкашком термину, пого-
тово за овај део такмичења (неде-
ља, 20 сати), а уз све то насупрот
себе имао је ривала који је у доса-
дашњем делу шампионата пре-
трпео само један пораз.

И поред тога, Јелена Петров и
њене саиграчице храбро су ушле
у дуел, нису се предавале ни када
је ривал у првом сету повео са
16:11... Успеле су да преокрену
резултат и да у одличној одбој-
кашкој представи покажу да могу
сваког ривала да савладају. Ипак,
како је меч одмицао, домаћа
екипа је добијала све више само-
поуздања, Панчевкама је почела
да опада концентрација, па су
Новосађанке заслужено освоји-
ле сва три бода.

Први део шампионата је с
максималним учинком окончао
Волејстарс из Кљајићева. На дру-
гом месту је НС волеј тим, а тре-
ћа је Младост 1979 из Инђије,
која има исти скор као и четвр-
топласирана Одбојка 013 – седам
победа и четири пораза.

Трка за бодове у Другој лиги
„Север” наставља се последњег
викенда у јануару, када ће тим
Одбојке 013 бити на новом
великом искушењу. Предстоји
му гостовање у Сремској Митро-
вици и мегдан са Сремом 2.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

У НАСТАВАК ТРКЕ СА ЧЕТВРТОГ МЕСТА
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Још један
неизвестан меч

Трка се наставља
8. јануара

Стручни штаб КК-а Тамиш и
играчи никада до сада, чини се,
нису толико чекали малу паузу у
трци за бодове. Екипа из нашег
града имала је и превише кадров-
ских проблема од почетка нове
сезоне у Адмирал Бет кошарка-
шкој лиги Србије, па ће предсто-
јећи празници и време без утак-
мица добро доћи да се мало зале-
че ране и крене у нове походе.

Прошлог викенда су на про-
граму биле утакмице шеснае-
стог кола, а тим из нашег града
претрпео је још један неугодан
пораз. У узбудљивој и до самог
краја неизвесној утакмици у Ста-
рој Пазови: Дунав–Тамиш 81:79,
по четвртинама 18:14, 21:27,
25:18 и 17:20.

Популарни „аласи” су се тако
реванширали Панчевцима за
пораз из првог кола и само наја-
вили жестоку битку за опстанак,
која предстоји већ с првим дани-
ма нове године. Домаћи тим је
боље „отворио” меч јер је имао
и осам поена предности, али
кошаркаши Тамиша нису се пре-
давали.

Тим Бојана Јовичића је агре-
сивном игром у другој четврти-
ни успео да потпуно преузме
контролу над утакмицом и да
преокрене резултат (22:29), а
онда је уследила серија поена
Дунава од 10:0, што је вратило
драму и неизвесност у овај ина-
че узбудљив дуел.

Пред крај треће четвртине тим

из Старих Бановаца је опет имао
лепу предност од осам поена
(64:56), а онда је Тамиш додао
гас и шест минута пре краја утак-
мице прешао у вођство (68:69).
Ушло се у неизвесну завршни-
цу, Тамиш је имао последњи
напад, за продужетак или побе-
ду, али лопта ни овог пута није
хтела кроз обруч. Срећа ни овог
пута није била на страни хра-
брог тима.

– У јако смо тешкој ситуацији
и очигледно ван форме. Имали
смо шут за победу, али нисмо
успели. Сада нам предстоји мала
пауза у такмичењу и време да
кроз тренинге мало подигнемо
форму и повратимо самопоу-
здање – рекао је после меча

капитен Тамиша Саша Радовић,
који због повреде није ни ула-
зио у игру.

Најефикаснији у редовима
екипе из нашег града био је
новајлија Теренс Харди, који је
постигао 31 поен, а двоцифрен
поентерски учинак имали су и
Лазар Лугић (16), Иван Смиља-
нић (15) и такође нови играч
Михаило Тодоровић (10 поена).

– Заслужена победа Дунава.
Ми смо екипа без самопоузда-
ња, тешко је у нашим редовима
пронаћи расположеног играча.
Харди је био добар у нападу, али
нисмо имали времена да одра-
димо све што је требало, па је у
одбрани имао слабији учинак.
Јако је тешко причати у оваквој

ситуацији. Паузу која нам пред-
стоји искористићемо да се пре-
групишемо, да поделимо нове
улоге у тиму, да се нови играчи
адаптирају... Нећемо се преда-
вати унапред, иако ситуација сада
делује безнадежно. Честитам
мојим момцима на жељи и бор-
бености. Морамо да дигнемо гла-
ве и да већ у новој години отпоч-
немо серију победа – истакао је
на конференцији за новинаре
после сусрета Бојан Јовичић.

Трка за бодове у Кошарка-
шкој лиги Србије наставља се
већ у суботу 8. јануара. Другог
дана Божића у Хали спортова
на Стрелишту гостоваће лидер
Златибор. Утакмица почиње у
18 сати.
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Мат у два потеза
(решење из претпрошлог броја: Lh5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧИМА

ПАУЗА У ПРАВОМ ТРЕНУТКУ

Стране припремио

Александар
Живковић

Истински спектакл
у Абу Дабију

Велика искушења
у 2022. години

Уједињени Арапски Емирати и
град Абу Даби од 15. до 22.
децембра били су домаћини
шестодневног пливачког спек-
такла – одржано је петнаесто
Светско првенство у пливању у
малим базенима (25 метара).

Такмичење је одржано у вели-
чанственој „Етихад арени”, а над-
метање најбољих светских пли-
вачица и пливача било је један
од најочекиванијих спортских
догађаја у години којој бројимо
последње сате.

На таквом спектаклу свог
представника су имали и Пан-
чево и Пливачки клуб Динамо,
а наша суграђанка и најбоља
пливачица Ања Цревар учество-
вала је на овом такмичењу као
члан репрезентације Србије.

Трку на 400 м мешовито Ања
је испливала у времену 4:33,30,
па су јој свега 33 стотинке недо-
стајале за пласман у велико
финале. На крају, у дисципли-
ни на 400 м мешовито заузела
је десето место.

Ања се надметала и у тркама
на 400 м слободним стилом и
200 м делфин и поново помери-
ла границе пливања у Србији,
поставившиновеапсолутнерекор-
де. Нови најбољи резултати у срп-
скомпливањујесу4:07,49 удисци-
плини 400 м слободно и 2:09,30
у дисциплини 200 м делфин.

Са овим такмичењем за Ању
је готова овогодишња сезона.
Следи кратка пауза током пред-
стојећих празника, а потом при-
преме и спремање за такмиче-

ња у наредној години у великим
базенима (50 метара).

Већ у мају Ања ће наступити
на такмичењу „Фукуока” у Јапа-
ну, потомујунуијулуследеМеди-
теранске игре у Алжиру, а затим,
у августу, Европско првенство у
главном граду Италије – Риму.

Нама једино преостаје да Ањи
пожелимо много среће и здра-
вља у предстојећој такмичарској
години.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ

АЊА ПОСТАВИЛА НОВЕ РЕКОРДЕ

ТУРНИР ЗА ЏУДИСТЕ ПОЧЕТНИКЕ

СВИ СУ ПОБЕДНИЦИ

ДЕДАМРАЗИЈАДА

Омиљено такмичење најмла-

ђих пливача, популарна

„Дедамразијада”, одржано је

25. децембра у Новом Саду.

Пливачки клуб Динамо је

и на овом надметању имао

своје представнике и још

више је увећао своју богату

ризницу трофеја.

Мила Матић је освојила

бронзано одличје у трци на

100 м мешовито, Милутин

Јоцић је био најбржи у надме-

тању на 50 м делфин, док је

Илија Пушеља трећи стигао

на циљ у трци на 50 м прсно.
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Нова
И најобичнија свакодневна шетња уме да буде део среће.

    Нова, добра прича у њој може да буде и детаљ.

    Смрзнута стварност.

    Нови, а стари крајолик.

    Јутарња измаглица.

    Неко ко је твој, а прави се да није.

    Нова перспектива отвара ствари.

    За нову реалност.

Срећна
Неке године, па и деценије, чине нам се лошим.

    Оно што је важно о њима знати јесте да су пролазне.

    Као што се лоше ствари дешавају и у свакодневици.

    Дођу, прођу и оду.

    Онда видиш срећни воз.

    Па срећну ветрењачу.

    Затим нове, срећне путеве и ветрове.

    Нове путеве и ветрове...То је нова, срећна прича.

Година
Оде још једна.

    Колико је била добра, обично се сазна накнадно.

    Када дође следећа.

    Онда је касно да се враћаш претходној.

    Песми, причи, идеји...

    Треба се фокусирати на нову садашњост.

    У њој има простора за отишле моменте када си докона особа.

    Или кад те стигне сентимент. Што је сасвим океј.

µМ. Шупица?С. Трајковић

Запажени успеси
панчевачких стрелаца

Добри резултати тек следе

Прошлог викенда у Београду је одржано
последње, треће коло Купа Србије по
А-програму у стрељаштву у конкуренцији
јуниора и сениора који су се надметали у
гађању из ваздушног оружја. После осва-
јања бодова у овом колу одређени су и
учесници финала купа у појединачној и
екипној конкуренцији, које ће бити одр-
жано почетком фебруара наредне године.

Из Стрељачке дружине „Панчево 1813”
успешно је наступило тринаест такмича-
ра, међу двеста учесника из тридесет клу-
бова из целе Србије, а већина њих је осво-
јила и важне бодове за финале.

Дејан Пешић је тријумфовао у кате-
горији сениора у гађању из ваздушне
пушке, с високим резултатом од 627,3
круга. Победио је и Алекса Ракоњац у
конкуренцији јуниора који су такође
пуцали из ваздушне пушке (617,4 кру-
га), док је у надметању сениора заузео
пето место и освојио нових шест бодо-
ва. Алекса је тако успео да се квалифи-
кује за финале и у јуниорској и у
сениорској конкуренцији.

У саму завршницу Купа Србије пласи-
рала се и екипа СД-а „Панчево 1813” у
гађању из ваздушне пушке, која је осво-
јила четврто место у овом колу. Поред
Дејана и Алексе, наступили су и млади
јуниори Немања Ђорђевић (567,2 круга)
и Огњен Лукић (566,8). Боје клуба из
нашег града браниле су и јуниорке Тео-
дора Кондић и Ива Ракоњац, али нису
успеле да освоје бодове.

Марко Нинковић је тријумфовао у кон-
куренцији јуниора који су се надметали у

гађању из ваздушног пиштоља (553 кру-
га), а његов старији брат Велимир је с 550
кругова освојио друго место и десет бодо-
ва. Обојица су се пласирали у финале
јуниора, а Марко се квалификовао и у
јако финале од десет најбољих сениора.
Стефан Кешишјан је освојио два бода и
девето место у категорији јуниора, с 539
кругова, али му је недостајао један бод за
пласман у финале јуниора.

Екипа сениора из нашег града у гађању
из ваздушног пиштоља, која је саставље-
на од три јуниора, оборила је свој јуниор-
ски рекорд, освојила треће место и осам
бодова у овом колу и пласирала се у вели-
ко финале. Наступио је и сениор Јован
Павлица, који је после дуже паузе у так-
мичењу успео да погоди 514 кругова.

Тим сениорки из Панчева у гађању из
ваздушног пиштоља успешно се предста-
вио у овом колу, заузео је седмо место,
освојио три нова бода и квалификовао се
за финале. Поред јуниорке Марине Мија-
товић (494 круга), дебитовала је сениор-
ка Зорана Илић (439), а након паузе од

четири године успешно је наступила Тео-
дора Кљајић (533 круга).

Недавно је у Осијеку одржан традици-
онални међународни турнир у стреља-
штву „Божићни куп”, који је овог пута
окупио јуниоре и сениоре из једанаест
земаља. Стрељачку дружину „Панчево
1813” веома успешно су представила два
такмичара.

Алекса Ракоњац је у основном мечу
јуниора у гађању из ваздушне пушке зау-
зео прво место са 622,9 кругова, а у фина-
лу од осам најбољих јуниора освојио је
бронзану медаљу.

Марко Нинковић је у основном мечу
јуниора који су пуцали из ваздушног
пиштоља био четврти, погодивши 551
круг, а у финалу је освојио бронзано
одличје.

Другог дана такмичења одржано је так-
мичење „Гран-при Осијека”, али само у
апсолутној конкуренцији.

Алекса и Марко су и на овом јаком
надметању били најуспешнији јуниори
из наше земље. А. Живковић

АКТУЕЛНОСТИ С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

СЈАЈНА ГОДИНА ЗАЧИЊЕНА ПОБЕДАМА

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ АТЛЕТИЧАРА

МАЛИ СУГРАЂАНИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА
У организацији АК-а Партизан, 25. децем-
бра је одржан пети „Митинг атлетских
шампиона”. Такмичење је одржано у
прелепом амбијенту нове дворане Срп-
ског атлетског Савеза, а учествовало је
1.200 младих атлетичара и атлетичарки
из: Србије, БиХ, Црне Горе и Мађарске.
У тако јакој конкуренцији запажене резул-
тате остварили су и наши најмлађи сугра-
ђани.

Атлетски клуб Панонија је још једном
показао да полако али сигурно стасава у
велики спортски колектив. Једну успе-
шну годину заокружио је на најлепши
начин. Боје клуба у Београду бранило је
седам најмлађих атлетичара, који су
постигли запажене резултате.

Своју прву трку на дворанској стази
истрчао је Лав Грујевић, који је победио
у својој групи у трци на 50 м. Валентина
Мирков је потврдила свој квалитет, па је
у дисциплини спортско ходање на 1.000
м освојила сребрну медаљу. Злато јој је
измакло у последњем метру трке. Вла-
димир Мирков је освојио бронзу у трци
с годину дана старијим такмичарима на
стази дугој 2.000 м, такође у дисципли-
ни спортско ходање.

После њих, у трци на 50 м с препона-
ма, одличне су биле девојчице рођене
2012. године, Лена Веселинов, Анђела
Стефановић и Дуња Шугић, које су има-
ле и одличан наступ у спринту на 150 м.
Ове девојчице су будућност АК-а Пано-
нија и све су поставиле своје нове личне
рекорде. У трци млађих пионира на 200
м Данило Јованов је био трећи у својој
групи, такође с новим личним рекордом.

„Панонци” ће ускоро отићи на заслу-
жене припреме у Катиће код Ивањи-
це, где ће брусити форму од 8. до 15.
јануара.

АК Тамиш, предвођен тренером Зора-
ном Коцићем, на „Митингу атлетских
шампиона” представио се с једанаест
чланова, који су освојили две медаље.

У трци на 1.000 м у спортском ходању
у категорији млађих пионирки Сара Гагић
је освојила златну медаљу, с резултатом
новог личног рекорда од 5:31,58. Сара
Гагић је потекла из школе атлетике АК-а
Тамиш и велика је узданица клуба уочи

предстојећих државних дворанских
првенстава. У надметању јуниорки на
деоници од 2.000 м Милица Бунчић је
освојила бронзану медаљу, с резултатом
10:54,42.

Атлетски клуб Тамиш је овим кон-
тролним такмичењем отворио дворан-
ску сезону уочи државних првенстава,
која почињу 22. јануара. Боје клуба су
бранили и: Ивана Велимировић, Војин
Зекановић, Милица Славујац, Сара Мар-
ковић, Ђурђа Михајловић, Дуња Есих,
Соња Богосављев, Николина Радовано-
вић и Дуња Вучковић. А. Ж.


