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је чешће него
што се мисли,
а најчешћи
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очеви или
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СТАЗА

Град
Стижу пакети
грађанима с
најнижим
пензијама
» стране 2 и 4

Здравље

Прошла је изолација,
треба смршати
» страна 6

Запис

Војкан Морар:
У сваком постоји
нешто свето
» страна 12
ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА ТУРИСТЕ

страна 5

ПАНЧЕВЦИ ДИЗАЈНЕРИ

страна 11

Фото-репортажа

Сунце туђег неба неће Они остварују своје снове
вас грејати овог лета

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

Ра
од 8 дно вре
до 1 ме
6 са
ти

Жика Милорадовић
у Италији
» страна 26

Спорт
Сила јака, чудо
од дечака
» страна 27

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

Радно време благајне „Панчевца”
У петак, 1. маја, благајна неће
радити. У понедељак и уторак
ради од 8 до 17, а у среду од 8

до 15. У четвртак ради од 8 до
13 сати, а у петак, 8. маја,
такође, од 8 до 13 сати.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 17 САТИ
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ „ПАНЧЕВАЦ” РАДИ ОД 11. МАЈА
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ДРУГА СТРАНА
ГРАЂАНСКА
ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

(Не)нормални
токови...
Изгледа да се повратак у нормалне животне токове назире.
Коначно. Праву истину о пандемији вируса Ковид-19 не
знамо. Питање је да ли ћемо
је икада и сазнати. Ипак, после скоро два месеца у изолацијама, карантинима и под
ванредним околностима једно је сигурно – корона нас је
поделила.
У ствари, кад се мало боље
размисли, појава најпре „најсмешнијег”, па убрзо и „врло
опасног” вируса само је наставила тај тренд друштвених подела у нашој напаћеној земљи.
Одавно постоје „гробари” и
„цигани”, поштени и непоштени, „родољуби” и „националне
издајице”, у последње време
„патриоте” и „тајкуни”, „наши”
и „њихови”...
Е, сада је дошло време да се
делимо на оне „ненормалне”
(који ситуацију с коронавирусом сагледавају на другачији
начин) и оне „нормалне” (који
слепо слушају све савете упућене с „ружичастих” ТВ екрана). Делимо се и на оне с маскама и оне без маски, на оне
који раде и који не раде... Појава овог вируса поделила нас
је и на „вакцинаше” и „антивакцинаше”, па су тако „велике српске патриоте” одједном
поделиле и љубав према ономе у кога су се до сада клели –
према Нолету. И то само због
тога што је светски тенисер
број један изнео свој став. Јасно. И слободно. А опет, с друге стране, не ваља се много ни
љутити на Новака, ипак је дао
силне донације у овом сулудом времену...
Вируса ће бити и пролазиће.
Вратиће се живот у нормалне
токове, а да ли ће нама икада
бити боље и зашто никад неће?
Све док будемо неподељени
једино у манирима и чињењима попут „паркирај слободно, нигде не пише да је зеле на по вр ши на”, „ба ци ту
флашу у воду, однеће река”,
„изнеси ту стару ве-це шољу
код контејнера”, „ма, све је
јасно ко дан, али где сам ту
ја”, „брате, је л’ има неког посла за мог сина, ма, тек да не
седи у кући, да му иде стаж”,
„докторе, ово је за вас, мали
знак пажње”, „дај заврши ми
то, нећу остати дужан”... (низ
наставите сами), нема нама
повратка у нормалу.
Коронавирус ће бити само
непријатно сећање...

Петак, 1. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГРАД У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

У ПАЗАР ОНЛАЈН, ДЕЗИНФЕКЦИЈА СВЕГА...
Откад је због заразне болести коју изазива вирус
Ковид-19 уведено ванредно стање, како то позитивни прописи налажу, више инстанце власти – Влада
и Председништво Републике Србије – доносе
„кровне” одлуке, а у складу с њима локалне самоуправе на својим територијама организују свакодневни живот грађана. Градски штаб за ванредне

ситуације Града Панчева, којем председава градоначелник Саша Павлов, у редовној је комуникацији
с јавним сектором и предузећима, као и установама
и приватним предузетницима у граду, па на основу
свега тога доноси команде и препоруке. Менаџменти свих установа и фирми имају обавезу да ускладе
своје пословање и понашање с новонасталим

околностима. Такође, републичка министарства и
покрајински секретаријати у оквиру својих ресора
доносе одлуке, а све то утиче на то како Панчевке
и Панчевци проводе дане.
У наставку текста је покушај да истакнемо најважније чињенице и догађаје у периоду између изласка претходног и овог издања нашег недељника.

Поново ради бувљак,
поново ради бувљак!
Панчевачки бувљак, једна од најпознатијих пијаца тог типа у држави,
поново је отворен у уторак, 28. априла. Такву одлуку у вези с робном пијацом „Аеродром”, како јој је званичан назив, донео је Градски штаб за
ванредне ситуације.
Градска јавна комунална предузећа свакодневно одржавају чистоћу
свих пијаца и дезинфикују их. Ипак,
с обзиром на врсту вируса који је запосео планету, најважнији у ланцу
преношења заразе су људи, односно
њихова (не)одговорност према себи
и другима. Продавци ће морати да
носе маске и рукавице, а требало би
да тим путем пођу и купци. Управа
пијаце је преко разгласа упозоравала
и продавце и купце да се придржавају мера заштите.

Од априла до септембра
сузбијање комараца
Централизована акција сузбијања
ларви комараца на територији целе
Војводине започета је 15. априла на
укупној површини од 103.300 хектара – саопштила је Покрајинска влада. Третмани комараца обављају се у
складу са указаним потребама, на
основу резултата добијених праћењем појаве и бројности популације
ларви комараца, којe врши новосадски Пољопривредни факултет. Акција ће се спроводити у континуитету
до краја септембра.

Све локалне самоуправе у
Војводини су 30. јануара
позване да на време
започну поступке јавних
набавки средстава
потребних за сузбијање
одраслих јединки комараца.
Сузбијање ларви комараца вршиће
се из ваздуха биолошким и са земље
хемијским препаратима, и то у приобалном појасу река, изливима, плавним површинама река, рукавцима,
каналима, језерима и на територијама заштићених подручја, а у насељеним местима у каналима, индустријским и отпадним водама, шахтовима, барама, мањим реципијентима
воде и другим стајаћим водама погодним за развој комараца. Циљ је да
се смањи бројност популације комараца и спречи ширење заразних болести које они преносе.

Све јединице локалне самоуправе
у АП Војводини добиле су још 30. јануара од Покрајинске владе допис у
коме су позване да на време започну
јавне набавке и само сузбијање одраслих јединки комараца.

Онлајн наручују машинице за
косу, конзерве, бицикле...
Како је „Танјугу” рекла Наташа Милановић, регионални менаџер курирске
службе „Bexexpress”, посао те фирме
која се бави праћењем транспорта од
онлајн пошиљалаца до крајњих корисника током ванредног стања повећао
се за око 40 одсто. Грађани су онлајн
највише наручивали књиге, кућну и
личну хемију, бицикле, машинице за
косу, конзервирану храну...
– На самом почетку ванредног стања обим посла се смањио, али како је
време одмицало, тако су се и клијенти преоријентисали на онлајн куповину. Пред ускршње празнике овај
вид куповине је доживео експанзију.
Гужве су велике, али ради се пуним
капацитетом и трудимо се да поштујемо рокове. Чека се више него када
је стање редовно, али наши корисници имају разумевања. Сви су свесни
тога да се велики број њих преоријентисао на онлајн куповину. Има кашњења, али не тако великих. Од почетка ове ситуације запослени поштују прописане заштитне мере и
носе рукавице и маске – каже Наташа Милановић.
Предвиђања стручњака из ове
области су да грађани после укидања
ванредног стања неће остати верни
онлајн куповини у једнако високом
проценту, иако су сада увидели њене
погодности.

Градоначелник: пакети
за пензионере прво
у јужним селима
Градоначелник Саша Павлов у петак,
24. априла, рекао је за београдске медије да је започета подела пакета пензионерима чија су примања испод
30.000 динара. Пакети су тог дана
пребачени у магацине месних заједница, како би волонтери могли да их
дистрибуирају, најпре становницима
Старчева, Омољице, Банатског Брестовца, Иванова и Банатског Новог
Села. Вредност пакета са основним
прехрамбеним намирницама и средствима за хигијену је 1.700 динара.
– На територији Панчева има
13.500 пензионера с примањима испод 30.000 динара и ови пакети ће
сукцесивно бити дељени: данас
2.500, а надамо се да ће следеће недеље бити подељен и остатак. Молим
све оне којима се не поклапа место
пребивалишта у документима са
стварним местом боравишта да то јаве кол-центрима у месним заједницама – изјавио је Павлов.
Градоначелник и шеф Штаба за
ванредне ситуације Павлов рекао је и
да је Штаб обезбедио додатни

Павлов: Штаб за ванредне
ситуације обезбедио је
додатни контингент
дезинфекционих средстава
за појачану дезинфекцију.

контингент дезинфекционих средстава за појачану дезинфекцију. Ради
се о 70.000 литара натријум-хипохлорита, који се користи за дезинфекцију фреквентних локација, као и о новим количинама асепсола, алкохола
и сапуна. Павлов је казао да „људи
имају инструкцију да се уради дезинфекција амбуланти, пошта, банкомата и малопродајних објеката”.

Опрез, постоји могућност
другог таласа епидемије
Шеф канцеларије Светске здравствене организације (СЗО) у Србији Маријан Ивануша указао је 26. априла
на значај поштовања мера за превенцију ширења заразе коронавирусом.
– Европа, као један од мањих континената када је у питању број становника, у укупном броју представља
скоро половину свих заражених. Први талас није завршен, али се смирује – изјавио је Ивануша.
Он је упозорио на могућност другог таласа епидемије и казао да се
управо то дешава у појединим земљама, попут Сингапура, у коме је,
према његовим речима, „стање сада
горе него раније, а мере које уводе су
строже него када се вирус тамо први
пут појавио”. Препоручио је стриктно поштовање мера које налаже медицинска струка, а како каже, на
радним местима која ће се сукцесивно отварати треба да се обезбеде све
неопходне и препоручене мере да би
запослени и они с којима су у контакту били сигурни.
Подвукао је да путовања остају
проблем, јер „свакако значе ширење
вируса”.
(Наставак на страни 4)

ГРАД РАСПИСАО ЈАВНУ НАБАВКУ

Уређење Његошеве улице и Трга краља Петра I

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Одмор.
На Тесли, ових дана
Снимио: Милан Шупица

Последњег радног дана претходне
недеље, 24. априла, Град Панчево је
расписао јавну набавку за израду техничке документације и извођење радова на уређењу Његошеве улице и
дела Трга краља Петра I. У техничкој
документацији постоји попис радова
урађен на основу „Концептуалног решења уређења централног градског
језгра”. Радиће се партерно уређење,
као и реконструкција јавног осветљења на потезу од око 360 метара.
Предвиђено је скидање постојеће
бетонске галантерије, њено чишћење
и слагање на палете, делимично враћање постојећих плоча „олимпија”, те
набавка и монтажа нове бетонске галантерије. Такође, неопходно је у средишњем делу Његошеве улице, ширине четири метра, предвидети саобраћај моторних возила, па ће коловозна
конструкција бити појачана и покривена плочама димензија 30 х 20 х 8

центиметара. На тротоару поред објеката у Његошевој улици и на делу Трга краља Петра I покривање ће се вршити плочама димензија 60 х 20 х 8
центиметара. Пред будуће извођаче је
постављен и захтев да се реконструише осветљење у Његошевој: постојећи
стубови биће демонтирани, а направиће се нов распоред стубова, висине

најмање шест метара, и
они ће носити LED
расвету.
У плану је проширење поплочане површине поред зграде Градске
управе – то ће бити урађено бетонским плочама „олимпија”, које ће
претходно бити уклоњене с дела Трга краља
Петра I, а површинске
воде биће одвођене преко постојећих сливника
у кишну канализацију. Укупна површина на којој ће се радови изводити
износи 5.500 квадратних метара.
Понуде ће бити отворене истог дана
до ког траје јавни позив – 25. маја.
Критеријум за избор понуде је најнижа
понуђена цена, а Град ће одлучити коме поверава ове послове у року од 25
дана од дана отварања понуда. С. Т.
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Петак, 1. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

УКИДАЈУ СЕ ОГРАНИЧЕЊА

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

ОПРЕЗАН ПОВРАТАК РЕДОВНОМ СТАЊУ

Завод „Панчевац”
први у свему

Улазимо у једну
од последњих фаза
враћања на нормалу
И даље обавезне
мере заштите и
држање размака
Живот у Србији ускоро ће се
потпуно вратити у нормалу. Већ
од 28. априла, како је саопштио
кризни штаб за сузбијање вируса Ковид-19, отворени су паркови и шеталишта и дозвољени
тренинзи на отвореном. Од понедељка, 4. маја, уз озбиљне безбедносне мере, почињу да раде
кафићи и ресторани, јавни градски превоз у Новом Саду и Крагујевцу, а већ од петка, 8. маја,
јавни превоз ће бити пуштен и
у Београду и Нишу.
– Паркови и шеталишта могу бити отворени, а они који се
у њима налазе морају бити на
одговарајућем одстојању и придржавати се свих препорука за
превенцију обољења. Дозвољавају се и тренинзи на отвореном, с потпуним коришћењем
свих препорука које је Кризни
штаб утврдио – рекао је у уторак, 28. априла, епидемиолог

и члан кризног штаба Бранислав Тиодоровић и додао да ће
ускоро бити донета одлука и
за спортове у затвореним просторима.
– Од понедељка, 4. маја, почињу да раде градски превоз у
Новом Саду и Крагујевцу, као

заштите, као и без употребе
клима-уређаја у аутобусима.
Првог радног дана после празника, 4. маја, почеће да раде
и ресторани и кафићи, с тим
што ће на отвореном простору
у баштама бити потребно држати социјалну дистанцу и ко-

Мере по данима
28. април отворени паркови и шеталишта
28. април дозвољени тренинзи на отвореном
4. мај почињу да раде кафићи и ресторани
почињу да раде међуградски и железнички
4. мај саобраћај и јавни градски превоз у Новом Саду
и Крагујевцу
8. мај јавни градски превоз креће и у Београду и Нишу
8. мај почињу да раде тржни центри
11. мај

отварају се вртићи и продужени боравак за децу
до четвртог разреда

18. мај отварају се аеродроми и авио-саобраћај
и међуградски железнички и
друмски саобраћај , а од 8. маја јавни превоз у Београду и
Нишу – рекао је Тиодоровић и
нагласио да се градски и међуградски превоз пушта у саобраћај уз поштавање свих мера

ристити заштитна средства, а
у салама кафића и ресторана и
даље ће се поштовати све мере
које су и до сада важиле за било који затворени простор.
– Од 8. маја почињу да раде
и тржни центри, али уз огра-

ничени број корисника и поштовање социјалне дистанце,
као и коришћење заштитних
средстава како од стране продавца, тако и муштерија. Од 11.
маја почеће да раде вртићи и
продужени боравак у школама
за децу до четвртог разреда –
рекао је Тиодоровић и додао да
ће авио-превоз у Србији поново бити успостављен од 18. маја.
Овај епидемиолог је нагласио да не искључује могућност
да се неке мере уведу поново
ако се процени да за то има
разлога, односно ако се људи
не буду придржавали свих препорука.
– Све одлуке смо опрезно вагали, али може се лако десити
да неке мере вратимо на претходно стање у зависности од
епидемиолошке ситуације – рекао је Тиодоровић. Иначе, попуштање мера је почело још 22.
априла, када су након дуге паузе почели да раде ауто-механичари, вулканизери, обућари, кројачи, радње хемијског чишћења,
књижаре, као и зелене пијаце, а
последњег понедељка у априлу
су отворени фризерски и козметички салони, коцкарнице, фитнес-клубови, теретане и пијаце
на затвореном.
Р. П.

ДОНАЦИЈА ПАНЧЕВАЧКИХ ПРИВРЕДНИКА

Болница добила тунеле за дезинфекцију
„Ковид болница” у Панчеву је
од ове недеље једна од ретких
установа за смештај оболелих
од коронавируса у целој Србији на чијем улазу су постављени специјални тунели за
дезинфекцију.
Такве направе су у овом тренутку медицинарима преко потребне, јер обезбеђују сигурну
деконтаминацију након изласка из зона заразе. Међутим,
оне нису јефтине, па болнице
углавном не могу да их набаве
о сопственом трошку, већ се
ослањају на донације грађана
и привредника.
У Панчево су стигла чак два
таква тунела: један је донирала
фирма „Модеколо”, с власником Милорадом Пејићем на челу, док су други заједничким
улагањима обезбедили недељни лист „Панчевац”, који је део
компаније Ауто-центар „Зоки”,
власника Зорана Пешевског, и
предузеће „Пан-леди”, у власништву Слободана Вујовића.

РАФИНЕРИЈА

Постројења стала
због квара
У Рафинерији нафте Панчево у уторак је обустављен рад
дела примарних и секундарних рафинеријских постројења како би се отклониле неправилности уочене у раду
помоћног постројења за производњу сумпора „Клаус”.
– Све активности се обављају у складу са Законом и
интерним процедурама компаније, а о уоченим неправилностима одмах је обавештена и надлежна покрајинска инспекција за заштиту
животне средине. Током заустављања постројења није
било утицаја на животну средину, а неправилности ће
бити отклоњене у најкраћем
могућем року – речено је медијима у НИС-у.
У овом тренутку у Рафинерији нафте Панчево постоје залихе бензина и дизела довољне да покрију двомесечне потребе домаћег тржишта у моторним горивима, кажу у компанији.
„НИС је показао да је спреман за стабилно снабдевање
становништва и привреде”,
додаје се у саопштењу НИС-а.

Према речима др Слободана Овуке, директора Опште
болнице у Панчеву, сврха тунела је да дезинфикује здравствене раднике и остало особље ко је но си ком плет ну

заштитну опрему при изласку
из такозване црвене зоне, односно „ковид болнице”.
– У тунелу се они излажу
дезинфекционом средству на
бази алкохола, које се распршује у виду аеросола, и потом
чисти излазе из тог простора.

„ПЕТРОХЕМИЈА”

Погони стали због
мањка сировине
У „ХИП–Петрохемији” у четвртак, 30. априла, почео је застој
у производњи у фабрици Етилен и осталим производним
постројењима у Панчеву, који
ће трајати двадесетак дана. Застој у у Фабрици синтетичког
каучука у Елемиру почео је у
петак, 24. априла.
– „ХИП–Петрохемија” је принуђена да заустави производњу
због недостатка примарног бензина, основне сировине за производњу. Засад је извесно да фабрика неће радити до друге половине маја – изјавио је Миша
Булајић, извршни директор
функције производње и техничке подршке „ХИП–Петрохемије”.
Приликом заустављања фабрика може се очекивати појачана појава пламена на бакљи
праћена буком, као последица
поштовања безбедносних процедура приликом планског заустављања процеса рада. Све
радне активности током застоја производње у „ХИП–Петрохемији” у потпуности су усклађене с важећим безбедносним
процедурама компаније, а све
с циљем безбедности и заштите здравља запослених.

Тек тада они могу да без бојазни скину своју заштитну опрему. На тај начин се спречава
ка ко кон та ми на ци ја са мих
здравственх радника, тако и
околине. Kапацитет тунела је

велики: он може да дезинфикује 600 особа за сат времена
– рекао је Овука.
Директор болнице је додао
и да овој донацији на значају
даје то што ће тунели имати
своју намену и након пандемије. Тада ће кроз њих пролазити

ЗАБРАНА КРЕТАЊА

Педесет казни због
полицијског часа
Прекршајни суд у Панчеву
донео је у периоду између
22. и 28. априла педесет осуђујућих пресуда лицима која нису поштовала ограничење кретања односно полицијски час.
За овај прекршај у ванредном стању запрећена је
казна и до 150.000 динара,
а у случају да не буду плаће не по пра во сна жно сти
пресуда, ове казне могу бити претворене у затворске
дане. Суд у Панчеву у овом
периоду изрицао је казне
од 10.000, 15.000 и 55.000,
а знатну већину међу прекршиоцима чинили су мушкарци. Међу кажњенима
је дванаесторо људи старијих од 65 година.
У периоду који је претходио овом, од 17. до 21. априла, забележен је готово исти
број прекршаја – за непоштовање полицијског часа осуђено је педесет једно лице.
Од увођења ограничења
кретања до краја априла у
Прекршајном суду је по овом
основу изречено преко три
стотине казни.

пацијенти приликом уласка у
болницу и по изласку из ње.
На тај начин се ни друге инфекције неће ширити, јер вируси неће „излазити” из болнице, нити ће их грађани уносити из спољашњег света.
Ово није први пут да Пејић, Пешевски и Вујовић помажу свом граду. Они су и
иначе познати као велики добротвори, а недавно су уплатили и значајна средства као
помоћ Граду за куповину пакета за пензионере. Уз то, ми
у недељнику „Панчевац” нисмо заборавили ни на наше
најстарије суграђане, па тако
од почетка ванредног стања
волонтери бесплатно достављају примерке нашег листа
пензионерима из Панчева и
околних места. На тај начин
је до сада најстаријој популацији у јужном Банату поклоњено више хиљада примерака њиховог омиљеног локалног гласила.
Д. К.

КОВИД БОЛНИЦА

Опада број пацијената
Вишедневни тренд пада укупног броја оболелих од COVID19 инфекције у АП Војводини
се наставља – саопштила је у
среду, 29. априла, Покрајинска влада. У среду су се у Општој болници у Панчеву од те
болести лечила 92 пацијента,
што је за 45 мање него пре тачно недељу дана.
– У општинама Вршац, Бела
Црква, Пландиште и Алибунар,
у којима је у последњих пет дана откривено 46 случајева заражавања COVID-19 инфекцијом,
и даље се спроводе све неопходне противепидемијске мере
с циљем да се заустави и спречи даље повећање броја оболелих, укључујући и интензивно
и свеобухватно тестирање свих
грађана који испуњавају критеријуме дефиниције случаја – наводи се у саопштењу Покрајинске владе од 29. априла.
Према подацима Института
„Батут” истакнутим на сајту Министарства здравља covid19.rs,
у Панчеву је од почетка епидемије закључно с недељом 26.
априлом позитиван резултат на
тесту на коронавирус забележен код 93 особе, што чини 1,25
процената свих заражених пацијената у Србији.
Д. К.

Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, константно ради на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен,
и то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Панчевки већ и становника читавог јужног Баната.
Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
не ки од нај це ње ни јих
стручњака из Клиничког
центра Србије, Опште болнице Панчево и са Института „Дедиње” у Београду.
Та ко са да ко ри сни ци
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Жељка Ковачевић из Клиничког центра Србије.

Сваког радног дана у Заводу „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер
прегледе врата, руку, ногу
или абдоминалне аорте,
као и ултразвучне прегледе врата и меких ткива.
Ове прегледе искључиво
радним данима обавља др
Ненад Маргитин, специјалиста радиологије, шеф одсека CT дијагностике и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у
Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја
се и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих, контролисаних и сумираних резултата могу добити за свега сат времена.
У Заводу ће ускоро почети да се проводи и амбулантна хирургија, а све интервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Горан

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ
Пакет 1
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
– ултразвук
Цена: 6.000 дин.

Пакет 2

Пакет 3

– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ
Дом здравља Палилула

Заказивање радним данима 7–14
Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900
Такође суботом, заинтересовани могу да ураде
и све врсте ултразвучних
прегледа срца, а ускоро
ће се у Заводу „Панчевац” радити и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ).
И за ове услуге ангажован је један од водећих
стручњака у тој области –
dr sc. med. Слободан Томић, кардиолог, док тор
медицинских
наука и магистар кар ди - Завод ће
ологије
са почети са
Института
11. маја.
„Дедиње”.
Суботом
специјалистичке ОРЛ прегледе ради др Горан Митевски из панчевачке Опште болнице, ендокринолошке др Гордана Вељовић, такође из Опште болнице. За прегледе из области гинекологије задужена је др Весна Новичић
Ђоновић из Дома здравља Палилула.
Као што је већ наглашено, сви набројани специјалистички прегледи обављају се само суботом, а
заказују се радним данима путем телефона 013/2190-900 и 013/21-90-903.
ПРОМО

Додевски, специјалиста абдоминалне хирургије из Опште болнице Панчево.
Због свега овога не чуди чињеница да све већи
број Панчевки и Панчеваца бира Завод „Панчевац”,
посебно онда када је неопходно урадити прегледе
и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.
С тим у вези,
треба подсетити
и на то да се у
Заводу, примера ради, све вррадом сте ле кар ских
уверења издају
за максимално
два сата.
И овог месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови пакети услуга по
изузетно повољним ценама, а више о томе, као и о
додатним погодностима које остварују сви који поседују лојалти картице Аутоцентра „Зоки”, погледајте
на рекламним странама нашег листа.
До дат не ин фор ма ци је
можете добити на 013/2190-900 и 013/21-90-903,
а новости пратите и на
сај ту www.zavodpancevac.rs, као и на „Фејсбук”
страници Завода. Д. К.
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ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС
Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је поступак надзора над радом Центра за социјални рад „Солидарност” у Панчеву у вези са случајем сексуалног насиља
оца над седамнаестогодишњом ћерком и затражио да му
се доставе подаци о активностима из надлежности Центра које су предузете поводом сазнања о томе, с циљем
заштите права и најбољих интереса девојчице.
* * *
Антонио Гутерес, генерални секретар УН, у вези с педесетим Међународним даном Земље, који се обележава у
јеку пандемије коронавируса, рекао је да се већ пола века људска цивилизација опомиње на неодговоран однос
према животној средини. Позвао је да се пређе на одржив развој, уз зелену енергију и циркуларну економију,
јер је биолошка разноврсност угрожена, а климатски поремећаји се приближавају тачки без повратка.
* * *
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим
Љајић рекао је да је припремљена уредба којом би требало да се реши питање уплаћених аранжмана. Идеја је да
до 31. децембра 2021. године они који су уплатили аранжмане могу да их преко агенције искористе, односно да
добију вредносне ваучере, а ако то не желе, агенција је
обавезна да им врати новац.
* * *
Током полицијског часа који је трајао од 24. до 27. априла Прекршајни суд у Панчеву донео је осамнаест пресуда у вези с кршењем Уредбе о мерама за време ванредног
стања. Укупан износ изречених казни је 400.000, а максимална изречена новчана казна била је 50.000 динара.
* * *
Према Републичком заводу за статистику, просечна нето
плата у фебруару 2020. године у Панчеву износила је
57.217 динара, што је, у односу на јануар, смањење од
3.089 динара.
* * *

* * *
Кошаркашки терен на углу улица Зетске и Ибарске у насељу Содара добиће нову подлогу, пошто је Град Панчево расписао јавну набавку за куповину и постављање
плоча за његово уређење.
* * *
У „ХИП–Петрохемији” 30. априла почиње застој у производњи у фабрици Етилен и осталим производним постројењима у Панчеву, који ће трајати двадесетак дана,
због недостатка примарног бензина, основне сировине
за производњу. Фабрика неће радити до друге половине
маја. Током застоја ће бити реализоване активности у
оквиру провере функционалности и технолошког чишћења процесне опреме, а може се очекивати појачана
појава пламена на бакљи праћена буком, као последица
поштовања безбедносних процедура приликом планског
заустављања процеса рада.
* * *
На улазу у панчевачку „ковид болницу” од ове недеље стоје два специјална тунела за дезинфекцију, који обезбеђују
деконтаминацију након изласка из зона заразе. Један је
донирала фирма „Модеколо” власника Милорада Пејића,
док су други заједничким улагањима обезбедили недељни
лист „Панчевац”, власника Зорана Пешевског, и предузеће „Пан-леди”, у власништву Слободана Вујовића.
* * *
Исто радно време које су имали пре ванредног стања –
сваког радног дана од 8 до 15 сати – од понедељка, 4. маја, поново ће важити за запослене на шалтерима за рекламације и наплату ЈКП-а „Водовод и канализација”.
* * *
Државни секретар Министарства здравља Берислав Векић рекао је 29. априла да је у Србији смањен број тешких пацијената оболелих од коронавируса, наводећи
да је тренутно на респиратору око 75 болесних. Он је казао да се у релаксирање мера кренуло због мањег броја
оболелих с тешком клиничком сликом и да је то индикатор да је смањена вирулентност вируса.
* * *
Од 4. маја доћи ће до знатног ублажавања, али и укидања појединих мера које су уведене за време ванредног
стања. Одређени су датуми за почетак рада угоститељских објеката, јавног превоза, као и за отварање вртића и
тржних центара. У другој половини маја прорадиће и
авио-саобраћај.
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НАШ ГРАД У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НА ВИДИКУ ВЕЛИКИ ГУБИЦИ,
БУЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ
(Наставак с 2. стране)

Нико од 8.000
миграната није заражен
Како је Министарство одбране
саопштило 26. априла, за више од 8.000 миграната, колико их борави у двадесет прихватних центара и центара за
азил у Србији, режим забране
кретања важи 24 часа, а захваљујући благовременом предузимању мера заштите, међу мигрантима нема заражених од
коронавируса.
На обезбеђењу Центра за азил
„Крњача” и Прихватног центра
„Адашевци”, као и виталних
објеката у Београду и Панчеву,
ангажовани су припадници 72.
бригаде за специјалне операције. Њихове смене трају по
четрнаест дана, по потреби и
дуже, а могућност избијања нереда у кампу је ризик с којим
се војска спремно суочава.

Зорана Михајловић:
огромне штете у
сектору транспорта
Зорана Михајловић, министарка грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, изјавила је
да се досадашње штете због
пандемије коронавируса у сектору транспорта процењују на
између 120 и 140 милиона евра,
а до краја године би могле да
достигну и више од 700 милиона евра.
– Највећу штету је претрпео
путнички саобраћај, посебно
ваздушни, и ту не говоримо само о „Ер Србији”, већ и о нашим аеродромима. Србија је
учинила све да омогући брже
кретање транзитног саобраћаја: од половине марта у Србију
је ушло око 100.000 камиона,
од чега око 60.000 за снабдевање Србије. Ми смо први укинули полицијску пратњу камиона у транзиту – рекла је Зорана Михајловић.
Према њеним речима, у друмском теретном саобраћају забележен је пад од око 20 одсто,
у превозу робе железницом од
10 до 15 одсто, а највећи изазов ће бити опоравак свих врста путничког саобраћаја.

Министарство просвете:
пријемни испити за
факултете 22. јуна
Како је министар просвете Младен Шарчевић на телевизијама
с националном фреквенцијом

рекао, настава у основним и
средњим школама у Србији биће завршена 31. маја, за матуранте око 25. маја, а предавања на факултетима око 15. маја. Од 1. јуна ће се „појединачно и у малим групама завршавати неки послови, тада имамо завршне и пријемне испите”, казао је он.
Студенти, пре свега они што
су се пријавили за полагање испита у априлском року, а који
ће бити одржан крајем маја, биће у прилици да се већ од средине маја врате у студентске
домове. Министар каже да су
објекти дезинфиковани и спремни за пријем, а да се онлајн настава за студенте завршава 18.
и 19. маја, те да је остало и да
се заврше блок-часови вежби
на неким факултетима.
– Период у другој половини
ма ја по ста је си му ла ци ја за
априлски рок. Онда нам јунски рок остаје чист и имамо
потпуне услове да годину завршимо по плану. У нашем закону не постоји могућност полагања испита на даљину, студенти ће испите полагати на
факултетима, али уз све мере
заштите. Они су могли да раде
неке делове колоквијума на даљину и да за неке испите чак
за 60 одсто смање припреме –
навео је Шарчевић.
Они који ове године уписују
факултет, пријемни испит ће
полагати као што је и планирано – 22. јуна. Важна информација је и да је 28. априла почела исплата шесте и седме месечне рате кредита и стипендија,

у месечном износу од 8.400 динара, студентима високошколских уста но ва за школ ску
2019/2020. Истог дана, за исту
ову школску годину, започета
је и исплата осме месечне рате
стипендија и кредита ученицима средњих школа у месечном
износу од 5.400 динара.
Према последњој информацији, министар Шарчевић је
го сту ју ћи на те ле ви зи ји 29.
априла потврдио да је током
пробе мале матуре пао компјутерски систем у неколико
градова, између осталих и у
Панчеву.

Веома жучна прва
седница Народне
скупштине од увођења
ванредног стања
Посланици владајуће већине,
али и неколицина опозиционара, 28. априла су присуствовали првој седници Народне
скупштине од увођења ванредног стања. На улазу им је мерена температура, а потом су
им подељене рукавице и маске. Унутрашњост здања је подељена преградама од плексигласа, а посланици су заузимали сваку другу столицу.
На дневном реду су биле две
тачке: Предлог одлуке о потврђивању одлуке о увођењу ванредног стања и Предлог закона о потврђивању свих уредаба
које је од почетка епидемије
до 28. априла донела Влада Србије уз супотпис председника
Србије. Седница је почела минутом ћутања за све грађане

који су преминули од последица коронавируса. Премијерка
Ана Брнабић је нагласила да
су све мере донете на време и
дале су резултате.
– Први и основни задатак
нам је био да пробамо да заштитимо наш здравствени систем и наше здравствене раднике да би они могли да заштите нас. Други основни циљ
био је да заштитимо старије
суграђане, као и хроничне болеснике. Ми смо успели да
спре чи мо екс по нен ци јал ни
раст заражених и колапс здравстве ног си сте ма – ре кла је
премијерка.
Део опозиције који је учествовао на заседању негодовао
је због начина увођења ванредног стања, назвавши га неуставним. Опозиција која је и
за бојкот избора и заседања
парламента одржала је конференцију за новинаре у скупштинском холу. Панчевка Мариника Тепић (СЗС) казала је
да је власт „газила Народну
скупштину, мимо ње одлучивши да преко колена на мала
врата уведе ванредно стање”.
Врло сличан став имао је вођа
радикала Војислав Шешељ, док
је Чедомир Јовановић, лидер
ЛДП-а, рекао да се никада неће помирити са ставом да је
Србија диктатура.
Пљуштале су увреде на све
стране, било је веома жучно,
председница Народне скупштине Маја Гојковић искључивала
је микрофон чак и неким министрима, а посланици су наставили расправу и сутрадан.

О ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Избори, највероватније, крајем јуна
Мање могуће да ће
се на биралишта
изаћи у септембру

снази, али ће бити дефинисани нови рокови, тј. датуми који су важни и за учеснике на
изборима и за гласаче.

боља, а други разлог је тај што
би заказивање избора за септембар значило да имамо дуготрајно ванредно стање.

Требало је да општи парламентарни избори у Србији буду
одржани минуле недеље, 26.
априла, али их због увођења
ван ред ног ста ња ни је би ло.
Ипак, неке изборне радње које
су извршене пре пандемије, као
што је прихватање предатих
изборних листа, важе, па се сада поставља питање како ће изборни процес бити настављен
пошто ванредно стање буде било укинуто.
Политички аналитичари објашњавају да Републичка изборна комисија својим решењем није одложила изборе, већ
да их је прекинула, а то значи
да треба да се настави с кампањом као да је 17. март, дан
након увођења ванредног стања, те да треба да траје 39 дана
како би избори били заказани
у недељу. Такође, све што је
РИК до сада урадио остаће на

Бојан Клачар, програмски директор ЦЕСИД-а, изјавио је за
београдске медије да „настављамо тамо где смо стали”. Он
је додао да постоје два сценарија за датум избора; према првом то је крај јуна и почетак јула, а према другом у касно лето.
Подвукао је да је први сценарио
реалнији, јер постоје назнаке
да је епидемиолошка ситуација

– Раније смо имали политички и правни моменат када
ће бити избори, а сада први пут
имамо најважнију ствар – то је
процена епидемиолошке ситуације, зато што су и кампања и
изборни дан такви типови догађаја да морају пре тога да се
испуне базични здравствени
предуслови. Да би избори били
одржани крајем јуна, ванредно

стање требало би да буде укинуто на четрдесетак дана пре
тога – у другој половини маја.
Чини се да ће државни органи
водити рачуна о томе да оног
момента када донесу одлуку о
укидању ванредног стања буду
потпуно сигурни да могу да се
ураде неке изборне радње, иако мислим да ће и РИК и Влада морати да размисле о неким додатним начинима заштите како би се избори спровели – сматра Клачар.
Иначе, у Србији избори никада нису одржани у јулу, док
их је у јуну било само 2004. године, а радило се о председничким изборима. Лето је избегавано због годишњих одмора, па смо изборе имали најчешће на пролеће и јесен, мада
ни зима није заобилажена.

Страну припремио

Синиша
Трајковић
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У СУСРЕТ ЛЕТЊИМ ГОДИШЊИМ ОДМОРИМА

ОВОГ ЛЕТА НЕЋЕ ВАС ГРЕЈАТИ СУНЦЕ ТУЂЕГ НЕБА
Ко се одлучи да летује у
иностранству, има пред
собом велики изазов
Још увек нису дефинисана
правила игре
Нема дружења на плажи у великим
групама, али вам нико неће дисати
за вратом у реду за гирос. Нећете
моћи да затражите сланик од госта
за суседним столом, који се налази
на прописаном одстојању, и нећете
ђускати у препуној дискотеци, али
ћете се зато лако „качити” на интернет у полупразном холу хотела. Нећете моћи да дрпнете нешто са шведског стола за сендвич, али ћете комотно моћи да оборите седиште у
аутобусу или авиону а да вам неко
не направи сцену…
Ово су само неке од ствари које
могу очекивати сви они што желе
да након карантина оплемене дух и
тело једним добрим летовањем на
мору. Пред ову летњу сезону је још
увек много непознаница. Оно што
је сигурно, јесте да свако овогодишње путовање носи одређени ризик
и да ће засигурно бити права мала
авантура. На пример, још увек се не
зна на који начин ће бити организован превоз, да ли ће морати да се
испоштује социјална дистанца у аутобусима и авионима, да ли ће бити
здравствене контроле на границама
и при повратку путника у земљу, односно да ли ће бити потребно да се
буде у карантину или не. Ако ствари остану какве су сада, свако ко се
одлучи на десетодневно летовање

мора да рачуна на још минимум две
недеље карантина по повратку са
одмора.

Обавезна социјална дистанца
Већ сам одлазак на одређену дестинацију је под знаком питања. Поје-

дини авио-превозница траже од држава да им плате за евентуално упражњена места у авионима, јер лет с

КА КО ДО ВА У ЧЕ РА
Преузимањем бесплатних ваучера
за смештај у Србији добијате могућност да уштедите 5.000 динара.
Ваучер за субвенционисани одмор
може се користити искључиво за
услуге смештаја у трајању од најмање пет ноћи, и то у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера.
Уколико је износ рачуна за смештај већи, грађанин мора да доплати, а уколико је мањи, разлика
до 5.000 динара не може се накнадно искористити.
Потенцијални корисници су у
обавези да на шалтерима ЈП-а „Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније тридесет дана пре почетка
реализације аранжмана. Образац
пријаве се може преузети са интернет странице Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Пријаву треба попунити читко и
обавезно је потписати. Уз пријаву
потенцијални корисник ваучера
обавезно ставља на увид личну
карту или пасош, као и потврду
угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.
Могућност добијања ваучера
имају пензионери, незапослена
лица из евиденције Националне
службе за запошљавање, корисници права на додатак за помоћ и
негу другог лица, запослени чија
зарада не прелази нето износ од
60.000 динара месечно, ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди
рата с примањима која не прелазе
износ од 60.000 динара месечно,
као и носиоци активног породичног пољопривредног газдинства
који су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом.

полупразним седиштима (процењује се да ће, ако се уведе ова мера,
бити око 60 одсто попуњености по
лету) никако није исплатив. Таква
организација превоза повећава трошкове, а како дистанца не треба да
се држи само у хотелима, већ и на

путу до одредишта, постоји опасност
да значајно поскупе карте за авионски или аутобуски превоз до летовалишта. Да ли ће поскупети аранжман или ће се превозници договорити с хотелијерима и владама, остаје да се види. Државе попут Црне
Горе, Хрватске или Бугарске су у
предносту у односу на друге, јер ће
тренутна повољна цена горива, а и
најаве о поскупљењу превоза авионима свакако утицати на многе наше грађане да крену управо тамо,
јер до летовалишта може да се дође
сопственим превозом.
Обезбеђивање социјалне дистанце
важи и за ресторане, а власници приморских таверни и ресторана широм Европе најављују да ће бити принуђени да повећају цене услуга ако
буду морали да смање број столова.
С друге стране, порашће и трошкови одржавања хигијене у хотелима.
Наиме, предуслов да се уопште понуди останак у хотелима јесте да се
обезбеди сигуран боравак гостију. То
значи да ће се радити потпуна дезинфекција соба, и то не само пре
отварања хотела већ ће се и свакодневно чишћење претворити у тзв.
лаку дезинфекцију. Највећи изазов
биће обезбедити одржавање соци-

јалне дистанце како у хотелу, тако и
на плажи. Било је суманутих идеја
да се на плажама поставе преграде
од плексигласа како би се туристи
сачували од евентуалне заразе, али
је разум ипак победио, тако да туристи на плажама неће завршити као у

„рерни”, него ће се обезбедити много више простора међу лежаљкама.
Поред тога, хотели и приватне куће
неће бити „пуни ко око”, већ ће њихо ви до ма ћи ни мо ћи да ра чу на ју
максимално на пола капацитета, тако да ће и то свакако утицати на цену аранжмана.

#Остани код куће
Грчка, Турска, Египат, као и Црна
Гора, Хрватска и Бугарска распитују
се за наше туристе и желе да их угосте већ од средине јуна, јер је познато да смо као народ лежерни у ситуацијама као што је ова иницирана
вирусом Ковид-19: у нашој држави
је неопходно увести забрану кретања како би се грађани убедили да
остану код куће и довели у ред. Грци
добро знају да наш народ воли да летује, толико да неки узимају неповољне кеш кредите како би отишли
на море. Међутим, улазак у Грчку
неће бити лак, јер ће, према најавама тамошњег министра туризма, прелазак границе бити омогућен само
туристима који имају „здравствени
пасош”, тачније потврду да нису заражени коронавирусом. Остаје нејасно ко би издавао такав документ,
како би се попуњавао, ко би то кон-

тролисао и, наравно, ко би сносио
трошкове тестирања.

НО ВА УРЕД БА
Увођењем нове уредбе Влада Републике Србије омогућиће грађанима да склопе нове уговоре за
летовање, покривене полисом
осигурања, и тако ће бити решено питање уплаћених аранжмана
за лето. Такође, држава је јасно
дала до знања да су туристичке
агенције дужне да после 31. децембра 2021. године врате уплаћени новац у року од четрнаест
дана.
Више од 120.000 грађана је
већ прихватило понуде агенција
без посредовања или су агенције
вратиле новац за оне аранжмане
за које та средства није већ проследила партнеру, као што је случај с бањама у земљама региона.
Међутим, можда све ово написано
и неће имати смисла, јер још увек
није решено питање да ли ће државе
уопште дозволити да се путује. Шпанија, рецимо, неће дозволити улазак
туриста до краја године, док се на нивоу Европске уније разматрају варијанте карантина у који би држављани
ишли по повратку из иностранства.
Председник Чешке Милош Земан препоручио је својим земљацима да уживају у лепотама своје домовине, јер
он лично сматра да би требало да границе остану затворене још годину дана, мада влада те земље у договору с
Хрватском разматра могућност да њихови туристи на Јадран стижу унапред договореним рутама, тј. специјалним коридорима.
Наша држава се увелико спрема за
туристичку сезону, и то у духу чешког председника. Свесна да наш човек воли да се одмори, Влада Републике Србије спремила је две милијарде динара за 400.000 бесплатних
ваучера за грађане како би их мотивисала да летују у српским бањама,
на планинама, језерима, у етно-селима и да се ману грчких, хрватских и
црногорских плажа.
А министар финансија Синиша Мали недавно је обзнанио да је Србија
једина земља која је бесплатно вратила своје грађане кад је почела епидемија, што је коштало на десетине
милиона евра, и поручио грађанима:
„Немојте поново да неко мора да вас
покупи, јер неће бити бесплатно”.
Након ових речи ствар је јасна: шта
год одлучили, где год да летујете, то
радите на сопствену одговорност и
зато боље #останите код куће и летујте овде – јесте да нема мора, ал’ не
треба ситничарити.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЂАКА И ПРОФЕСОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ ПАНЧЕВО

3Д визири за наше медицинаре
Испоручено преко хиљаду
комада ове заштитне
опреме
Панчевачка предузећа
и фирме подржали
машинце
Уче ни ци и про фе со ри Ма шин ске
школе Панчево од почетка пандемије вируса Ковид-19 направили су преко 1.000 заштитних визира, које свакодневно користе наши лекари и медицинско особље у болницама и домовима здравља, запослени у геронтолошким центрима и ПУ Панчево.
Они су неопходни лекарима и медицинском особљу који лече пацијенте
на кли ни ка ма и ин фек тив ним
одељењима, али и докторима у амбулантама који први долазе у додир

Страну припремиo

Зоран
Станижан

с по тен ци јал ним пре но си о ци ма
коронавируса.
Панчевачки ђаци и професори помоћу 3Д штампача свакодневно праве носаче за будуће визире, а посебно
је важно истаћи да су у првим недељама удара вируса ови заштитни реквизити имали велики значај у очувању здравља медицинара и припадника различитих јавних служби.

„Инокс прерада” и „Промега”, а компанија „Гаспром енергохолдинг Србија – ТЕ–ТО Панчево” и фирма „Хајтек” донирале су овој панчевачкој
стручној школи по један нов 3Д штампач, што је омогућило да се дневни
капацитет производње дуплира.

Бити друштвено одговоран

Подршка привредника
У почетку пандемије није било много
специјализованих наочара и маски у
оптицају, па је сваки примерак визира
много значио лекарима и сестрама.
Машинске школе и факултети, друштвено одговорне фирме и појединци
широм Србије који су били у могућности да производе визире за заштиту
лица примењујући 3Д технологију прискочили су тих првих дана у помоћ
нашем здравству. Болницама, здравственим центрима и домовима здравља се свакодневно испоручивало по
неколико стотина заштитних визира,
а 3Д штампачи на факултетима, у школама и предузећима широм Србије нису се гасили данима. Касније се стање
нормализовало, стигла је неопходна

опрема, али потреба за визирима Машинске школе и даље постоји.
Машинска школа Панчево је на почетку ове хуманитарне акције неопходну пластику од које се праве визири плаћала из сопствених извора финансирања. Потом је у помоћ притекла

локална самоуправа, да би се на позив
школе да фирме подрже ову важну
хуманитарну акцију јавило неколико
панчевачких привредника. Убрзо су у
Машинску школу дошле прве количине котурова пластике, које су за потребе акције набавили „Петрохемија”,

Сви ови привредници су сагледали
значај хуманитарног рада професора
и ђака ове стручне школе и тако постали партнери у овој акцији, која је
омогућила да се сачува здравље запослених у Општој болници Панчево,
домовима здравља у Панчеву, Ковачици, Алибунару и Банатском Новом
Селу, КБЦ-у Бежанијска коса, Душевној болници у Вршцу, ГАК-у итд.
Вреди истаћи да ова акција, поред
хуманитарне, има и јасну едукативну
поруку, јер ђаци у сарадњи с професорима уче о 3Д моделирању и 3Д
штампи у изради конкретног пројекта. Па ипак, можда је најважније то
што су научили шта значи бити друштвено одговоран и како, уз мало труда и креативности, и мало пара, сваки појединац може да учини много
за своју заједницу.
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ЗДРАВЉЕ
ИСХРАНА У ДОБА КОРОНЕ

Х И Т НА ПО МО Ћ

Опрез: ових дана
много повређених
мотоциклиста!

Пише:
др Мирослав Тепшић
Недеље и месеци заокупљености коронавирусом као да
су нас удаљили од неких других здравствених проблема
који су присутни у популацији. Док се хронични пацијенти можда и могу стрпети
до наредног контролног прегледа, неке болести и стања
не остављају могућност било
каквог одлагања.
Саобраћајни трауматизам
је део наше свакодневице, чак
и поред чињенице да је полицијски час умањио присуство возача на путевима у поподневним и вечерњим сатима. Непријатно су нас изненадили подаци да је највећи
број наших интервенција на
јавном месту у последње време био због озбиљних повреда мотоциклиста у саобраћају. Ова категорија учесника у
саобраћају сматра се најугроженијом заједно с пешацима.
Смртност мотоциклиста је
двадесет пута већа по пређеном километру у односу на
возаче путничких аутомобила, а вероватноћа задобијања
тешких телесних повреда је
четрдесет пута већа.

Када имамо све то у виду,
јасно је колико је важна обука ове категорије возача. Она
би се, поред вештине вожње
мотоцикла, морала још више темељити на изградњи вештина превенције ситуација

Мотоцикли
опремљени АБС
системом кочења
учествовали су у
37% мање
саобраћајних
незгода са смртним
исходом него они
без таквог система.
које угрожавају мотоциклисте у саобраћају. Опште је
познато да су мотоциклисти
веома тешко уочљиви за возаче путничких аутомобила.
Не може се довољно истаћи

Страну
припремила
Драгана

Кожан

важност кациге и адекватне
одеће, чије боје морају бити
лако уочљиве. Возачи аутомобила несвесно највећу пажњу усмеравају на возила са
два фара, а могућност да се
мотоцикл нађе у непосредној близини и мртвом углу
путничког аутомобила веома је велика. Управо то би
морали да имају у виду возачи двоточкаша када се налазе поред или у близини аутомобила у покрету. Посебну пажњу мотоциклиста мора усмерити на процену тренутка када улази у мртав угао
возача аутомобила, како би
се тај пе ри од мак симал но
скратио.

Смртност
мотоциклиста је
двадесет пута већа
по пређеном
километру у односу
на возаче путничких
аутомобила, а
вероватноћа
задобијања тешких
телесних повреда је
четрдесет пута већа.
Мотоциклиста мора да разуме да свака раскрсница, прилазни пут, одвајање за паркинг или веће растојање између два аутомобила могу
бити сцена изненадног појављивања возила које је до тада било ван његовог видног
поља. Обраћање пажње на
позицију предњих точкова

аутомобила често је бољи инди ка тор на ме ре во за ча од
укључивања или неукључивања светлосне сигнализације. Наравно, златно правило
је да се брзина прилагоди
условима на путу и тренутној
видљивости. Посебан опрез је
потребан пре уласка у кривину или када се прилази деловима пута који због конфигурације тла нису видљиви. Једино успоравање мотоцикла
може да омогући правовремену реакцију уколико се изненада појави друго возило
на путу или су присутне неравнине, ризла и неки други
објекти који угрожавају учеснике у саобраћају.
Статистика показује да су
мотоцикли опремљени АБС
системом кочења учествовали у 37% мање саобраћајних
незгода са смртним исходом
него они без АБС система.
Без обзира на то да ли двоточкаш поседује АБС систем
или не, пре било какве вожње у реалним условима саобраћаја неопходно је добро
се упознати с карактеристикама мотоцикла, ефикасним
начином управљања, кочењем
и превазилажењем критичних ситуација у саобраћају,
како би се избегле трагичне
последице.

Петак, 1. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО ДА ВАС ВАГА НЕ ИЗДА У КАРАНТИНУ
Предјутрак, зајутрак, појутрак,
доручак, међухасак лајт, мезетак, штрп-штрпак, предручак,
ручак, последремак, поручковни доједак, неуроужина, двозалогајник, вечерица, вечера,
повечерњи прегризак, поноћњак, ноћни крчицревњак – ако
ово личи на списак ваших свакодневних оброка откад је почело ванредно стање, добро дошли у клуб!
Мало коме дани проведени
у карантину и дуготрајни полицијски часови нису донели
који килограм вишка, па с приближавањем дана када ћемо се
вратити нормалном животу питање од милион долара постаје: како зауставити вагу у вртоглавом успону и вратити је тамо где је била пре него што је
све ово почело?
Правилна исхрана је пресудна
за здравље, посебно у периодима када нам је неопходан
снажан имунитет. Ипак, ограничено кретање и сати и дани
проведени у карантину умеју
да произведу много досаде, али
и да на друге начине лоше утичу на психу, па многи људи у
таквим тренуцима „забаву” или
пак „утеху” траже у храни. Када томе додате недостатак физичке активности, за само неколико недеља добијете вагу
која цвили под вашим ногама
и моли вас да сиђете.
Ево неколико корисних савета како да излазак из изолације дочекате у топ-форми.
При ме ни те их без из го во ра
и ре зул та ти си гур но не ће
изостати.

Битно је напоменути да се у
овом периоду, када је потребно сачувати имунитет, никако
не препоручују дијете које се
базирају на гладовању или доводе до великог губитка килограма у кратком периоду. Сада је прави тренутак да будете
фит помоћу здраве исхране и
адекватне менталне и физичке активности.

Дајте предност здравим
намирницама
Прекраћивање времена помоћу слаткиша и грицкалица ништа добро неће донети ни вашем струку ни здрављу.
Да бисте спречили себе да
посегнете за неком чоколадицом или чинијом чипса, једноставно такве производе немојте држати у кући. Нека ваша кухиња и фрижидер буду

замените управо водом: то је
једноставан начин да ограничите унос сувишних калорија.
Ако желите воду са укусом,
не залећите се с куповним варијантама. Довољно је да прочитате декларацију да бисте
се уверили да чак и у таквим
про из во ди ма има пре ви ше
скривеног шећера. Побољшајте укус воде тако што ћете у
њу додати кришку цитрусног
воћа, краставац или зачинско
биље, попут менте, лаванде
или рузмарина.

пуни здраве хране, поготово
воћа и поврћа. Таква храна ће
вам сачувати фигуру и ојачати
имуносистем.

Држите се плана исхране
Да не бисте отварали фрижидер и оставу чешће од пет пута днев но, на пра ви те план
оброка и трудите се да га се
придржавате.
Ако осетите глад кад јој време није, попијте чашу воде,
свеже цеђеног сока или чаја.
На овај начин ћете се уоброчити и самим тим регулисати
апетит. Уравнотежени и чешћи
оброци довешће и до регулације метаболизма.

Припремајте домаћа јела
Пре ванредног стања многим
људима је ритам живота био
толико брз да су о свакодневном припремању јела код куће могли само да сањају. Ако
сте у тој групи, добра ствар је
то што сада имате могућност
да испробате све оне рецепте
за ко је ра ни је ни сте има ли
времена.
Уместо индустријски прерађене хране с превише масти,
шећера или соли, уживајте у
домаћим јелима. На интернету ћете пронаћи обиље рецепата за укусне дијеталне специјалитете који ће вас заситити
и помоћи вам да ипак останете витки. Да ли сте, на пример, пробали пицу од карфиола или сладолед од авокада? А
шта кажете на здраве грицкалице од целера? Није шала,
рецепти су вам надохват руке
– довољно је да укуцате кључне речи у свој претраживач!
Светска здравствена организација препоручује да се укупан
унос масти ограничи на мање
од 30% свих калорија које унесемо. Од тога највише 10%
треба да потиче од засићених
масти.
Да бисте то постигли, одлучите се за методе кувања које
захтевају мању количину масти, по пут ку ва ња на па ри,
или печења на роштиљу или у
рерни. У салате уместо нездравог сунцокретовог додајте маслиново уље. Дајте предност

тим их убаците у блендер.
Густину можете регулисати
додавањем воде.
Поред тога што је здрав,
овај напитак може да вас засити, па ће се потреба за другим, калоричним производима знатно
смањити.

Кад смо код напитака, ваља
се подсетити и да су алкохол,

НА ПИ ТАК ЗА МР ША ВЉЕ ЊЕ
За овај напитак који ће вам
помоћи да брже отопите сувишно сало потребна су вам
само два састојка: лимун и
ђумбир.
Лимун је познат као намирница која отпушта токсине из тела, утиче на нормалан рад црева, елиминише вишак слузи из организма и убрзава метаболизам,
па не чуди што је један од
главних састојака највећег
броја дијета. У
комбинацији са
ђумбиром, који
је такође богат минералима
и витаминима,

Из јеловника избаците прерађену и пржену храну, попут
крофни и пекарских производа – укључујући кекс, коре за
питу, смрзнуте пице, колачиће и крекере. Заборавите и на

Чувајте се трансмасти

ЗА СИ ТИ ТЕ СЕ СО КОМ ОД ЦВЕ КЛЕ
Цвекла садржи врло мало
калорија, а уједно прочишћава крвне судове, побољшава крвну слику и богата је
калијумом, фосфором, магнезијумом и натријумом.
Ако вам се не
свиђа укус овог поврћа, ублажите га
тако што ћете додати
шаргарепу или јабуку. Састојке
ољуштите и
исецкајте на
ситније комаде, а за-

хра ни ко ја са др жи здра ве
изворе незасићених масти, попут рибе и орашастих плодова. Да би сте огра ни чи ли
засиће не ма сти, исе ци те
сувишну масноћу с меса које
припремате.

мар га рин! Пу тер је да ле ко
здра ви ја
и
по жељ ни ја
варијанта.

Конзумирајте довољно
влакана
Влак на до при но се здра вом
про бав ном си сте му и ну де
дуго тра јан осе ћај си то сти,
што по ма же у спре ча ва њу
преједања.
Да бисте осигурали адекватан унос влакана, настојте да у
све оброке укључите поврће,
воће, махунарке и интегралне
намирнице. Белу тестенину,
пиринач и бели хлеб заобиђите када идете у набавку.

Останите хидрирани
Добра хидратација је кључна
за оптимално здравље. Обична
вода је најздравији и најјефтинији избор. Златно правило знате: најмање осам чаша дневно
је права мера. Напитке заслађене рафинисаним шећером

помаже да вишак килограма не ста не у ре корд ном
року.
Изрендајте око пет центиметара корена ђумбира,
убаците га у литар вруће воде и кувајте на лаганој ватри. У течност додајте сок од
једног лимуна. Пустите да
напитак одстоји и по жељи
му додајте кашику меда.
Овај напитак је најбоље
припремити рано ујутру, тако
да га распоредите и конзумирате у одређеним интервалима све до одласка
на спавање. Битно је
да одстоји неко време пре него што почнете да га пијете, па
га можете направити
и
у в е ч е
пред спавање, за
сутрадан.
као и превелике количине кафе и енергетских пића такође
непожељни.

Активирајте се
Изговора више нема! Ових дана заиста не можете рећи да
немате времена за вежбање. Не
смета ни то што не можете напоље. Интернет је препун разноврсних бесплатних тренинга, тако да свако може пронаћи нешто што му одговара.
Употребите своју креативност, па уместо справа за тренинг искористите делове намештаја и покућства. Изненадићете се које све групе мишића
мо же те ак ти ви ра ти по мо ћу
обичне трпезаријске столице.

Ослободите се стреса
Лоше вести и мрачне прогнозе
веома неповољно утичу на психичко здравље. Стога немојте
по цео дан проверавати вести
и затрпавати се негативностима, нити веровати баш свему
што прочитате. То ничему добром не води.
Трудите се да информације
примате из само једног, провереног извора. Остатак времена посветите стварима које
вас опуштају и смирују. Право
је време да погледате филмове или прочитате књиге за које
до сада нисте имали времена.
Стрес врло негативно утиче на
фигуру и целокупно здравље.
Вежбе дисања, музика за опуштање, ароматерапија, јога, медитација или молитва и добар
сан само су неке од техника
које вам могу помоћи у контроли стреса.
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ТЕМА О КОЈОЈ СЕ ЋУТИ: СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

ИНЦЕСТ, У ПОНОРУ СВЕСТИ И САВЕСТИ
В. Ј. (43) из Банатског Новог Села ухапшен је прошле седмице због сумње да је наговорио своју ћерку Ж. Ј. (17) да имају
сексуалне односе и све то снимио мобилним телефоном, а
потом поделио снимак преко друштвених мрежа, нудећи девојчицине „услуге” и другима за 2.000 динара. Њему је одређен притвор до тридесет дана, а он се на саслушању у Вишем
јавном тужилаштву у Панчеву бранио ћутањем.
За кривична дела обљуба малолетне ћерке и искоришћавање малолетника за порнографију прети му казна до десет

као и друге детаље из којих је лако утврдити идентитет девојчице и њеног оца.
Ми ћемо навести само да је мајка девојчице преминула пре
десетак година, а да је она била штићеница дома „Споменак”,
из којег је више пута бежала кући, где живе отац и њена бака.
Истрага ће тек морати да расветли позадину овог догађаја
који је шокирао јавност и опет скренуо пажњу на проблем
инцеста и сексуалног насиља у породици, који евидентно постоји, али се о њему не говори.

година затвора. Таблоиди који су нашироко извештавали о
овом случају наводе да је Ж. Ј. негирала да ју је отац присилио на било шта и да је све што је радила било „на добровољној бази”. Њу је, наводно, отац убедио да ће се на овај начин
обогатити и постати позната порно-глумица.
Иако је реч о специфичном случају који по више основа
треба да остане ван домашаја јавности (могуће сексуално насиље, малолетна особа...), београдски медији су објавили
разговор са члановима ове породице и њихове фотографије,

РЕЧ ПСИХОЛОГА

ПРАВО И ПРАВДА

Језива стварност, овде, поред нас

У мрежи параграфа

Колико год окретали главу и
не желели да мислимо и причамо о томе, у Србији постоје
девојке и девојчице које злостављају ближњи – очеви, стричеви, браћа. Ова мрачна истина се не догађа тамо негде, на
маргинама друштва, већ широм Србије, у градовима, селима, у богатим и сиромашним
породицама, међу образованим и необразованим људима, у свим друштвеним слојевима, у свим верским заједницама. Психолог Татјана Даничић пренела нам је искуства с којима се сусрела у раду и која су оставила траг и на
њој самој.
– Давно је било, али још памтим девојчицу која је тада била у седмом разреду основне
школе. Радила сам у канцеларији, а она је у чекаоници почела да разговара са спремачицом. Питала ју је шта се ту
код психолога ради. Жена јој
је казала: „Ја не знам ништа,
ту људи дођу, оду, она ми никад ништа не каже”. Девојка
је ушла, то ми рекла и онда
ми испричала своју причу о
злостављању – каже Татјана
Даничић.
Жртвама је најважније поверење, да знају да се после
признања ништа неће десити
мимо њихове воље, да неће
имати лоше последице ако то
некоме кажу, да неће поново
бити повређене. Зато сваки
даљи корак мора да буде уз
сагласност оног ко трпи
злостављање.
Будући да девојке врло ретко говоре о томе шта им се догађа, посебно када сексуално
злостављање трпе од неког блиског – оца, брата, деде, стрица
– за то се најчешће сазна, јер
оне показују неке друге симптоме: имају проблема у школи, почну да користе психоактивне супстанце, непримерено
узрасту превише наглашавају
своју сексуалност. С друге стране, млађе девојчице избегавају
физички контакт, зазиру када
неко покуша да их помилује
по глави, иако деци такав додир обично прија.
– Свако од тих искустава је
потресно, има тежину која се
једноставно осећа у простору
у ком се о томе разговара. То
је болно задирање у најстрашније и за онога ко трпи
насиље и за мене која радим
са жртвом – признаје наша
саговорница.
Карактеристично је, наставља, да девојке које трпе сексуално злостављање осећају кривицу, мисле да су саме допринеле да им се то догоди; осећају одговорност, страхују да ће
им се породица распасти, отац

завршити у затвору, а мајка ко
зна где ако некоме кажу шта
се догађа.
– Плаше се да ће их околина
жигосати, да им неће веровати, да ће их прогласити лажљивицама и да ће их породица
због тога одбацити – прича Татјана Даничић.
А последице по оног ко се
налази у инцестуозном односу
јако су велике, од физичких
повреда и болова које трпи,
психолошких, које су доживотне, па до трудноће, која је проблем за себе. Уз то, студије показују да у основи већине душевних поремећаја стоји нека
врста злостављања, инцестуозног односа.
– Веома им је тешко да успоставе здрав однос с другим
људима, да стекну поверење и
да остваре нормалан сексуални живот. Често, нажалост,
остају с партнером који их третира исто као што су биле третиране у детињству, па читав
живот проводе као жртве – упозорава Татјана Даничић.
Да све буде горе, оне врло
ретко било шта чине да нешто
промене, јер младој особи или
детету треба много снаге да сами предузму нешто. Зато је

одговорност за заштиту жртава инцеста на одраслима, институцијама и друштву.
– Улога мајке је најделикатнија и врло компликована у
инцестуозном односу. Мајка
макар интуитивно зна да се тако нешто догађа њеној ћерки.
Међутим, најчешће је и она сама жртва, психолошки нема
снаге да реагује, па се врзино
коло јако тешко расплиће – открива наша саговорница и додаје да је, по правилу, и мајци
потребно оснаживање да би могла да помогне и ћерки.
Страшно искуство каже и да
су жртве свих узраста, од првих месеци живота, кад се бебин рефлекс сисања злоупотребљава за орално задовољавање мушкарца, па до одраслог доба.
– Увек им саветујем да, колико год да је тешко, треба да
потраже помоћ стручњака и
прекину инцестуозни однос у
ком се налазе. Полако, корак
по корак, могуће је да се ствари промене – закључује Татјана Даничић и напомиње да је
свако ко зна да било ко трпи
насиље обавезан да реагује и
пријави оно што се догађа.
(„Блиц жена”)

У нашој земљи је и даље однос између два пунолетна крвна сродника, уколико је добровољан, практично легализован! Наиме, према члану
197 Кривичног законика Републике Србије, кривично дело постоји само уколико је дошло до полног односа између
пунолетног и малолетног сродника или ако је у питању силовање, што потпада под потпуно други члан.
„Пунолетно лице које
изврши обљубу или с њом
изједначен полни чин с малолетним сродником по крви
у правој линији или с малолетним братом, односно сестром, казниће се затвором
од шест месеци до пет година”, наводи се у Кривичном законику РС.
Психијатар Милан Милић
сматра да оваква законска регулатива најбоље говори о парадоксалности српског друштва.
– С једне стране имамо ситуацију да се сексуални однос
између пунолетних крвних
сродника, који је цивилизацијски неприхватљив, не кажња-

Различита мишљења

ва, а с друге имамо драконске
казне за обичне саобраћајне
прекршаје. Истина је да човек
нема биолошку забрану за инцест, односно да не осећа физиолошку реакцију као према
стварима које, примера ради,
непријатно миришу. Међутим,
то није модел којем би требало да тежимо и, као у случају
вршњачког и породичног насиља, требало би увести некакве санкције како би се друштво довело у ред – сматра
Милић.

Док се у Србији стручњаци
боре да инцест уведу у Кривични законик, немачки адвокат Ендрик Вилхелм сматра да
би требало да Немачка одустане од тога. Он каже да је основа забране инцеста то што се
сматра да такво потомство има
генетске поремећаје. Међутим,
према њему, то није доказано.
– Није важно како се ми осећамо, ми немамо право да то
забранимо. Немам право никоме да судим, или бар не да
их шаљем у затвор како бих их

С друге стране, познати адвокат Тома Фила каже да треба
направити разлику између односа с малолетним лицем или
принуде и добровољног односа рођака.
– У својој каријери имао сам
доста случајева инцеста, односно принуде малолетних лица
на сексуални однос. И то је
страшно. Такве случајеве би
требало најоштрије санкционисати, јер злостављана деца
имају најстрашније трауме током целог живота. Да ли ћемо
то у Кривичном законику звати инцест или обљуба, потпуно је небитно – наводи Фила.
Он каже да, с друге стране,
добровољни однос пунолетних
крвних сродника није тема за
право.
– Пре Другог светског рата
био је забрањен и анални секс,
па је то било немогуће доказати. И у овом случају тешко
је доказати, али не само то.
Ако је однос добровољан, онда то није нешто у шта би право требало да задире – закључује Фила.

спречио да се воле и имају децу
– објаснио је Вилхелм за магазин „Њузвик”.

Како је у свету
У Немачкој је инцест као кривично дело уведен још 1973.
године, а већи део европских
земља инцест третира као нелегалан. На том списку су и
скандинавске земље, све земље
бивше Југославије, Мађарска,
Румунија, Албанија, Пољска,
Аустрија, Велика Британија и
друге, које су на мапи обележене црвеном бојом.
Земље обележене зеленом бојом су земље у којима инцест
није забрањен. Сексуалне везе
између рођака уз обострани пристанак легалне су у Шпанији, а
у Португалији их закон не забрањује стриктно, што је можда
изненађујуће с обзиром на то
да је реч о земљама где се велики број држављана изјашњава
као верници. Такође, ни у Француској, Белгији и Луксембургу
не постоје закони који стриктно забрањују тај тип веза.
У Русији је инцест легалан,
с тим да према руским зако-

нима особе које су рођаци не
могу да се венчају, а исто законско ограничење постоји и у
Холандији.
Италија и Грчка имају веома специфичне законе. У Италији је инцест забрањен само
ако узрокује јавни скандал и у
том случају може бити кажњив
са две до осам година затвора,
док у Грчкој закон не забрањује сексуални однос између пунолетних рођака, али не постоји јасно назначено ограничење за малолетнике.

ЗАСТРАШУЈУЋА СТАТИСТИКА

Бројке због којих Србија треба да се стиди!
Блудничење и силовање малолетника од стране очева константно потресају Србију – писали су пре неколико година
медији. Према подацима београдског Инцест траума центра, само у ту институцију недељно стигне седам пријава за
сексуално насиље над децом,
што значи да само у Београду

дневно буде напаствовано по
једно дете!
Тада је директорка Инцест
траума центра Душица Попадић истакла да се, без обзира
на учесталост оваквих пријава, сам кривични поступак започиње само у осам одсто случајева. Она је објаснила и то
да су девојчице чешће жртве

сексуалног злостављања него
дечаци, а да је сваки починилац познат детету.
– Девојчице су најчешће мете, и то у 83 одсто случајева –
објаснила је Душица Попадић.
– У 17 одсто дечаци су преживели сексуално насиље. У око
42 одсто пријављених случајева починилац је биолошки отац,

док су у око десет одсто починиоци малолетници. Подаци
Инцест траума центра показали су и да је узраст детета када
се догоди први инцидент у просеку пет година и четири месеца, као и да је 61 одсто укупног броја пријављених случајева сексуалног злостављања с
подручја Београда.

– У 55 одсто случајева наша
служба је представљала прво
место којем су случајеви пријављени, а у 92 одсто случајева
уопште није ни започет кривични поступак – објашњава
Попадићева.
Директорка Инцест траума
центра каже да не постоји тачан податак о томе колико заи-

ста има случајева сексуалног
злостављања у Србији, ни национална студија с таквим резултатима. Период између првог инцидента и пријављивања
је у просеку око осам година, а
сексуално злостављање пријављивала је у више од половине
случајева сама особа, а затим
мајка детета (око 30 одсто).
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МИ ПИ Т АМО З А ВАС

НАША АНКЕТА

Како до дозвола за кретање

КАКО ЋЕ СЕ ЖИВЕТИ ПО ЗАВРШЕТКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА?

Иако су, због пада броја оболелих и
повећања броја опорављених од коронавируса, мере Владе прописане
ради сузбијања пандемије ублажене, пред нама је још један тродневни полицијски час, а на снази је и
забрана кретања осталим данима

између 18 сати и 5 сати ујутру. Уколико још увек нисте обезбедили дозволу за кретање у тим терминима,
а спадате у неку од категорија које
такав документ могу добити, ево шта
вам је потребно да бисте то право
остварили.

Виђање детета
Грађани којима је потребна дозвола за кретање у време забране кретања ради виђања
детета, на које имају право у
скла ду с пра во сна жном
судском пресудом, потребно је да Градском
штабу за ванредне ситуације Града Панчева
доставе захтев за издавање дозволе у коме треба навести име и презиме
лица – родитеља који подноси захтев, име и презиме другог родитеља, име и
презиме детета, бројеве телефона обају родитеља, разлог који оправдава издавање дозволе и период за који се у току дана или недеље тра жи до зво ла за
кретање у време забране
кретања.

Уз захтев треба приложити и фотокопију или очитани примерак личне карте родитеља који подноси захтев, као и фотокопију правоснажне
пресуде којом је одлучено о данима и периоду виђања детета.
До ку мен та ци ја се под но си
лично на портирници Градске
управе или електронски са скени ра ном оба ве зном документацијом на имејл
адресу: vanrednesituacije@ pancevo.rs,
најкасније до
10 сати, како
би била обрађена и истог
дана прослеђена Ми ни стар ству рада у даљу процедуру.

ПОСЛЕ КОРОНЕ НАС ЧЕКАЈУ
ПОСЛЕДИЦЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ
Окончање епидемије коронавируса у
нашој земљи, па самим тим и ванредног стања, све је ближе. Свако од
нас једва чека да се врати животу какав смо водили пре тога. За то време
није лоше припремати се за оно што
нам следује.
Ту најпре морамо имати у виду лош
социјални и економски исход. Неки
људи су остали без посла, поједини
приватници су доживели финансијски слом... Опасност од коронавируса ће можда нестати, али одмах затим треба кренути из почетка... А то
обично није лако.
Наши суграђани сматрају да ове
проблеме можемо да решимо. Морамо само да им приступимо на прави
начин. Успећемо, кажу наши саговорници, да прегурамо и ово.

Пољопривредници
Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде саопштила је да је, у
случају примене неопходних агротехничких мера током периода забране кретања, сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) дужан да поднесе захтев за одобрење кретања тој управи. Захтеви се достављају на имејл
адресу agromere@registar-uzb.rs, односно на одговарајући број телефона, а за Јужнобанатски округ то је
број 064/88-18-449.
У захтеву треба навести
име и презиме лица, број
личне карте и адресу с које ће се кретати у периоду
забране, број пољопривредног

газдинства (БПГ), те локацију, време и дан када ће се спроводити
агротехничке мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан.
Рок за од го вор на
поднети захтев је до
48 сати.

Сточари и пчелари
У случају обављања неопходних послова из области сточарства
или пчеларства (мужа домаћих животиња и радови у пчелињаку) током
периода забране кретања, сва ки по љо при вред ни
произвођач је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања

Сектору за пољопривредну
инспекцију.
Потребно је да подносиоци захтева на рачунару или неком другом
преносивом уређају попуне електронску пријаву на
интернет адреси stocarstvo.registar-uzb.rs.

Нега у кући
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања подносе се и захтеви за издавање дозвола за кретање лицима која непосредно пружају услугу помоћи у кући
(услуга социјалне заштите, али и директно уговорена помоћ између две
особе).
Потребно је да грађани којима је
потребна дозвола за кретање ради
пружања те услугe, као и грађани
којима је помоћ неопходна, Градском штабу за ванредне ситуације
доставе захтев за издавање дозволе
са следећим подацима: име и презиме лица које подноси захтев, име
и презиме корисника услуге, име и
презиме пружаоца услуге, бројеви
телефона пружаоца и корисника
услуге, разлог који оправдава издавање дозволе, назив амбуланте где
се лице којем се пружа помоћ лечи,
име и презиме изабраног лекара и
период за који се у току дана тражи
дозвола за кретање у време забране
кретања.

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Уз захтев треба обавезно доставити и фотокопије или очитане примерке личних карата корисника и
пружаоца услуге, као и изјаву дату
под кривичном и материјалном одговорношћу да је неопходно пружање помоћи у време забране кретања
и да услугу пружа лице за које се
тражи издавање дозволе за кретање.
Изјаву морају потписати оба лица
или треба доставити фотокопију закљученог уговора о пружању услуге
од стране лица за које се тражи издавање дозволе. Уз то, треба приложити и налаз лекара специјалисте којим се, поред осталог, утврђује да је
лице непокретно или слабо покретно и да није способно да самостално
брине о себи без туђе помоћи. Налаз
не сме бити старији од шест месеци.
Захтев са обавезном документацијом подноси се лично на портирници Градске управе или електронски са скенираном обавезном документацијом на имејл адресу vanrednesituacije@pancevo.rs, најкасније до
10 сати, како би био обрађен и истог
дана прослеђен Министарству рада
у даљу процедуру. Лице за које се
подноси захтев за издавање дозволе мора бити пунолетнo и не старије од 65 година. Дозвола се издаје
на дневном нивоу.

С. СТЕВИЋ

Н. АНТИЋ

САША СТЕВИЋ, модни дизајнер:
– Осцилација и баланс. Тако бих
описао стање свих нас до сада. Било
би идеално када бисмо као појединци
усвојили неке измене у начину живљења. Верујем да бисмо тиме много
допринели нечему бољем на глобалном нивоу. Можда ће пандемија донети промене набоље – мало ћемо
успорити темпо, ценићемо време, више ћемо вредновати и неговати пријатељства, а надам се да нећемо заборавити ни да имамо и време само за себе. Надам се да ћу убрзо моћи да путујем и посетим своју породицу, они ми
највише недостају. Радујем се и сусретима с пријатељима. Фали ми посао –
дани и ноћи проведени у производњи
и, наравно, људи с којима заиста волим да радим. Радио сам од куће, али
ипак моја свакодневица је зујање по
граду, непрестано истраживање метраже и позамантерије. Исувише агресивно звуче они који на социјалним
мрежама покушавају да освесте људе
како би требало да читају књиге, раде
тренинге, упишу онлајн курсеве... Нема правила у овим ситуацијама и сви
смо другачији. Сасвим је у реду и да
неке дане проведете у кревету и не радите ништа. Нека свако ради оно што
воли и жели, без икаквог морања.
НЕВЕНА АНТИЋ, студенткиња хемије:
– Када се опасност од заразе коронавирусом заврши и ситуација у граду буде заиста безбедна, прво ћу отићи у свој омиљени кафић да попијем
најбољу кафу у граду! Видећу се с
друштвом и све ћу их добро изгрлити. Уследиће и повратак на факултет,
на посао, али и у теретану. Мислим
да ћемо осетити различите последице пандемије неко време, али свакако да нас чека период када ће се све
вратити у нормалу. Не мислим да ће
то бити баш брзо.

М. КРЧАДИНАЦ

Т. ИЛИЈЕВ

МАРИНА КРЧАДИНАЦ,
дипломирани економиста:
– Живот након карантина ће обележити својеврсна криза, пре свега
економског карактера, с обзиром на

то да су највећи удар осетили услужни, трговински и туристички сектор, што се наравно аутоматски прелива на целокупну привреду. На личном нивоу последице ће зависити од
живота пре изолације, то јест од личних особина, ставова, погледа на живот, навика, материјалног и социјалног статуса и бројних других фактора. Међутим, генерално, физичка ограниченост уз психичку пресију, стрес
и изолованост одразиће се негативно
на психофизичко здравље. Верујем да
ће се у првих пар месеци живот привидно вратити у нормалу, у смислу
кретања, рада, извршавања обавеза,
али ће сигурно остати одређене мере
и последице, уз могућност повратка
новог таласа заразе, с обзиром на то
да није стечен колективни имунитет.
Мислим да ће дистанца у почетку бити присутна, али неће опстати дугорочно, нити је то могуће, нити је блиско нашем менталитету. У мом окружењу сви су поштовали препоруке и
мере, уз информисање из бројних алтернативних извора.
ТИЈАНА ИЛИЈЕВ,
студенткиња козметологије:
– Враћање у нормалу ће ићи тежим
путем. Да бисмо сачували једни друге, чекају нас сасвим нове навике.
Осетиће се последице у индустрији
целог света, па и у нашој земљи. Проблеми настају и онда када останемо
сами са собом и размислимо јесмо
ли из карантина изашли као боље особе, или и даље за собом вучемо недостатке и страхове из периода пре изолације. Не знам да ли ће све бити као
пре или ћемо бити приморани на нов
начин живљења. Ја ћу прво загрлити
баку и деку, које нисам видела два
месеца, и проводићу време с њима.
Онда ћу шетати у природи, осврнути
се на све око себе и бити захвална.
Посветићу се испитима и завршићу
успешно прву годину факултета. Сваки почетак је тежак, али требало би
размишљати позитивно – после сваке кише долази дуга. Као тим смо јачи. Зато чувајмо једни друге.

А. СИЧ

нас с доласком лета очекује скоро
потпуна стабилизација.

Ђ. ВЕСЕЛИНОВИЋ Т. ПОПОВ ТРНОВАЦ
ЂОРЂЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ,
зубни техничар:
– По мом мишљењу, неизбежни сценарио је економска криза, и то не само у нашој земљи већ на глобалном
нивоу. Али прошли смо и горе ствари
и адаптирали се. Тешко ми је пала
изолација. Зарад безбедности пацијената, као и нас самих, обуставили смо
посао. Навикао сам да време проводим радећи, дан ми је био прекратак.
Зато сам се сада посветио стварима
које до сада нису могле да дођу на
ред. Уједно сам схватио да могу да будем од користи и другима, па сам се
пријавио да волонтирам и помогнем
старијима у својој општини. Тренутно усавршавам различита подручја
своје струке, која ћу покушати да применим када се вратим развијању посла који сам недавно покренуо.
ТИЈАНА ПОПОВ ТРНОВАЦ, аутор:
– Не знам ни сама шта да очекујем. Размишљам о томе куда ћу све
да идем, али не знам да ли ћу се усудити одмах по завршетку пандемије.
Имам двоје мале деце и не желим да
ризикујем. Многи ће наставити као
да се ништа није догодило – неки људи се од самог почетка понашају као
да је све океј и као да им вирус не може ништа. Осталима, међу којима сам
и ја, биће потребно неко време да се
опусте и врате у нормалу. Мада, након овога, нисам сигурна шта значи
нормално. Прво ћу посетити породицу, коју, осим на екрану, нисам видела већ два месеца. Можда ћу отићи
на одмор, у природу или на планину.
То ми јако недостаје, зато што живим
у стану. Укратко, веома се радујемо
крају карантина, кад год дошао.

М. ЗАРИЋ

АЛЕКСАНДАР СИЧ, музичар:
– Желео бих да се живот настави
нормално, али нажалост мислим да
то неће бити сасвим могуће. Људи ће
остати у страху од вируса још неко
време. То је само друштвени аспект,
али последице ће се осећати и у економији. Многи људи су изгубили посао за време пандемије. На срећу, ја
нисам био погођен тим проблемом.
Радим у пицерији, као и пре ове ситуације, само што сада сви радимо
под заштитном опремом, штитећи тако и себе и друге. Ванредно стање ми
није тешко пало, јер сам запослен.
Могу више да се посветим писању
својих текстова, јер је то оно чиме се
и бавим – реп музика. Највише ми
недостају друштво и провод. Треба
про сла ви ти крај кућ ног при тво ра
(смех). Апелујем на људе да, и када
се заврши карантин, буду опрезни и
да се чувају.
МИЛКА ЗАРИЋ, политиколог:
– Време сам успела себи да олакшам читањем књига које сам дуго
прижељкивала, гледањем филмова и
уживањем са својом породицом. Битно је да преокупирамо ум како не бисмо имали ирационалне стрепње. Према речима стручњака, до потпуног
повратка на свакодневицу без страха
корачаћемо постепено. Надам се да

Н. КОЊЕВИЋ

В. КУЋАН

НЕМАЊА КОЊЕВИЋ, студент:
– Рукавице и маске биће свакодневица још неколико месеци због опрезности. Мислим да ће протећи минимум пола године док се све не врати у
нормалу. Ипак је живот потпуно заустављен у овом не тако малом периоду. Наставићу да радим с мамом у
свом локалу на Зеленој пијаци и припремаћу испите.
ВЛАДАНА КУЋАН, студенткиња:
– Очекујем нормализацију живота,
уз додатне заштитне мере. Уложићемо
труд да надокнадимо изгубљено. Када
се ванредно стање заврши, уз даље препоручене мере опреза, видећу своје родитеље, рођаке, пријатеље. Обићи ћу
она места која су током пролећа и лета
најлепша. Уживаћу у природи. Слободно време сам искористила радећи на
себи, усавршавајући се на разне начине. Више времена сам посветила неким
активностима које сам увек остављала
за касније. Такође, радила сам, па ми
је време било максимално испуњено.
Јелена Катана
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ВАНРЕДНО СТАЊЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

У ЗНАКУ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА
Протекло је готово месец и по
дана ванредног стања. Кризни
штабови у насељеним местима држе ситуацију под контролом, а мирно је било и последњег викенда током којег је важио полицијски час.
Волонтери и даље подмирују потребе старијих суграђана.
Ове недеље су делили пакете
пензионерима с нижим примањима, а настављена је и дистрибуција бесплатних примерака „Панчевца”.

Нешто мање позива
Банатски Брестовац: Први човек кризног штаба Драган Миричић наводи да се дежурства
настављају истим ритмом.
– С обзиром на то да нас грађани познају, за неопходне информације зову нас и на мобилне бројеве, иако је мој утисак да имамо мање позива него
на почетку ванредног стања. Ван
редовних активности важно је
истаћи да су наши волонтери
пензионерима с примањима нижим од 30.000 динара делили
пакете добијене од Града Панчева, укупно триста педесет три
– каже Миричић.
Број кризног штаба је 626101 и он је доступан радним
данима од 8 до 15 сати, док
суботом и недељом дежурају
волонтери.

Подела пакета
Банатско Ново Село: Kризни
штаб Месне заједнице је поред редовних активности, попут доставе потрепштина суграђанима старијим од 65 година, у петак и суботу, 24. и
25. априла, организовао поделу пакета помоћи Владе Републике Србије и Града Панчева
пензионерима с нижи месечним примањима. Подељено је
укупно 739 пакета.
Све информације се могу добити на број телефона 615-051,
од 8 до 15 сати.

Полицијски час уз
доловачке филмове
Долово: Кризни штаб испуњава
своје редовне обавезе, волонтери услужују старије суграђане,
а кршења забране није било, речи су Лидије Анкуцић Божић.
– Почела је и подела 650 пакета на кућне адресе пензионера, а ускоро ће их добити и
110 припадника других социјално угрожених категорија.
Послали смо Месној заједници потврде о дозвољеном кретању за време полицијског часа током предстојећих првомајских празника – наводи чланица кризног штаба.
Треба истаћи да Дом културе редовно одржава програме
на „Фејсбуку”, па је тако протекле недеље објавио филмове
доловачких аутора под називом „У доловима равнице” и
„Колевка времена”.
Кризни штаб је активан радним данима од 8 до 15 сати, а
контакт-телефони су 26-34-703
и 26-34-266.

Еколошка акција
волонтера
Глогоњ: Славко Јовановски,
председник Савета МЗ, наводи
да је, поред помоћи старијима
и редовне дезинфекције површина, кризни штаб организовао и једну еколошку акцију.
– С обзиром на то да бројни
суграђани ових дана одлазе на
реку, канте за смеће на обалама су „преливале”, па су наши
волонтери све то лепо покупили и очистили. Поред тога, поделили смо триста шеснаест
пакета пензионерима, а они су
искористили нову меру, па су
прошетали селом. Чланови кризног штаба свакодневно помажу пољопривредницима при
слању захтева Министарству
пољопривреде за дозволе за кретање. Месна заједница припрема јавне набавке за асфалтирање дела Школске улице, стазе

од краја села ка гробљу и рукометног терена на спортском
центру – најављује Јовановски.
Кризни штаб и даље прима
позиве на бројеве телефона 627831, 627-011 и 627-002, радним данима од 8 до 15 сати.

Пожртвовани грађани
Иваново: Кризни штаб Месне
заједнице поделио је пакете пензионерима с нижим примањима, а с тим у вези захваљује во-

помогли својим возилима. Месна заједница и мимо тога помаже породицама којима је то
неопходно, а трудимо се да одржимо све виталне функције села. Тако ускоро започињемо радове на изради стајалишта у
Улици маршала Тита, на улазу
из смера града, а након тога ћемо направити још једно у Улици ЈНА. Потом следи реконструкција стазе од центра села
до Дома културе – каже Илић.

Планирамо да то поновимо и
пре 1. маја. Поред тога, у центру Kачарева почела је садња
ружа и биће завршена до викенда – наводи Марковић.
У току је подела 190 пакета
из народне кухиње од Центра

периоду главни акценат му је
био на расподели пакета за пензионере с нижим примањима,
каже командант Петар Андрејић.
– Двадесетак волонтера поделило је 739 пакета у два дана, а поред тога, штаб је сугра-

У Старчеву радови у пуном јеку

Јабучки волонтери у акцији
лонтерима на великом труду,
као и посебно Золтану Вамошу
за организацију превоза и Сањи
Секе Јеремић, која је припремила слатко и слано послужење.
Кризни штаб дежура радним
данима од 8 до 15 сати, а контакт-телефон је 629-108.

Кризни штаб прима позиве
24 сата путем мобилног телефона 063/170-74-45, а пријаве на телефон 26-24-046, од
8 до 15 сати.

Ускоро нова стајалишта

Качарево: Нема пада интензитета активности Месне заједнице, комуналног предузећа и
волонтера, тврди командант
локалног кризног штаба Зоран
Марковић.
– Kол-центар ради по устаљеној сатници и сва лица која
затраже помоћ бивају услужена. Радници комуналног предузећа, поред редовних послова, леђним прскалицама дезинфикују све објекте где циркулише становништво, а у сарадњи са удружењем пољопривредника наносили смо раствор на бази натријум-хипохлорита на све улице у насељу.

Ја бу ка: Ко ман дант кри зног
штаба и председник Савета МЗ
Слободан Илић каже да је у
оквиру редовних активности
протекле недеље било до тридесет излазака на терен сваког
дана, а највећа гужва била је,
по обичају, пред викенд.
– Поред тога, нашим суграђанима с нижим примањима
поделили смо 710 пакета и исто
толико џакова с прашком. Све
то је једва стало у четири комбија и један „тамић” и стога
овом приликом захваљујем пријатељима који су нам у томе

Поврх свега, и садња
ружа

за социјални рад, као и 782 које је обезбедила Градска управа за пензионере с пензијама
испод 30.000 динара.
Кризни штаб прима позиве
до 16 сати, а контакт-телефон
је 601-030.

Изградња атарског пута
Омољица: Први човек села Душан Лукић, који је и командант кризног штаба, истиче да
је поред редовних обавеза, попут помоћи пензионерима који
не могу сами да се снабдевају,
било посла више него иначе.
– Овог викенда је подељено
677 пакета пензионерима, а од
Града су добијена додатна средства за дезинфекцију јавних објеката. Комунално предузеће ревносно обавља своје послове, а у
току је изградња доловачког
атарског пута у дужини од пет
километара – каже Лукић.
Кризни штаб прима позиве
сваког радног дана од 8 до 15
сати на контакт-телефоне 617036 и 617-008.

Април – месец чистоће
Старчево: Кризни штаб свакодневно дежура, а у протеклом

ђанима по домаћинству понудио до пет литара средства за
дезинфекцију на бази натријум-хипохлорита. Упркос ванредном стању тече и акција
„Април – месец чистоће”, коју
већ двадесет пет година спроводе Месна заједница и ЈKП
„Старчевац”, па се, поред темељног уређења места, Старчево „поновило” с 300 метара
пешачко-бициклистичких стаза – једна је у Шумицама, а
друга спаја центар с пијацом.
Будући старчевачки музеј поприма завршне контуре; радници постављају цветне аранжмане код амбуланте и зеленог острва код бензинске пумпе, док су на католичком гробљу направљени надстрешница и импровизовани паркинг-простор. У току је садња туја и
другог зеленила, као и кошење
зелене површине, а грађани у
ову акцију могу да се укључе
уређењем простора испред својих кућа – набраја Андрејић.
Грађани могу да позову кризни штаб од 8 до 15 сати на телефон 631-144, док им је викендом у истом интервалу на располагању број 064/408-77-17.

САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ ПЧЕЛАРСТВА

Отрови – велика опасност за пчеле
Савез пчеларских
организација Србије
поново указао на
последице погрешне
употребе пестицида
Затварање пијаца
штетило и
произвођачима меда
Међународни дан планете Земље обележен је у преко сто
педесет држава као и сваке године, 22. априла, и то са идејом да се јавности скрене пажња на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну средину.
Тим поводом је на значај медоносне пчеле још једном желео да укаже Савез пчеларских
организација Србије (СПОС),
пре свега на немерљиви утицај
ових племенитих бића на производњу хране и разних индустријских сировина пољопривредног порекла, као и на човеково здравље уопште.

Опрашивање пчелама
подиже приносе
СПОС наводи да на земљи има
око 250.000 врста биљака цветница, од којих су многе у веома комплексним односима са
инсектима опрашивачима, у првом реду с медоносним и дивљим пчелама. Захваљујући њима у свету се добију пољопривредни производи у вредности
од око 577 милијарди долара
годишње, а више од три четвртине усева на планети ослања
се потпуно или делимично на
опрашивање инсеката. Најзна-

чајније међу њима су пчеле,
које зависе од бриге близу милион и по пчелара.
У саопштењу даље стоји да се
у Србији пчеларством бави око
петнаест хиљада људи, са укупно милион и двеста хиљада кошница. Опрашивањем пчеле сваке године подигну приносе у
пољопривреди земље за око 450
милиона евра, а само једно пчелиње друштво за 370 евра годишње. Тако је укупна корист
остварена опрашивачком функцијом пчела сто пута већа од
вредности добијене од свих пчелињих производа заједно. Утврђено је да оне нарочито повећавају приносе воћака, и то јабуке, шљиве, крушке, трешње и
вишње за око 60 одсто, сунцокрета за 40 одсто, а семена детелине и разног поврћа за око
70 одсто. Индикативно је да пчелари у САД највећи приход
остварују од услуга опрашивања пољопривредних култура пчелама – у противвредности од
100 килограма меда по кошници.

Забранити многе
инсектициде
Велики акценат СПОС ставља
на употребу пестицида и њихову штетност ако се не примењују на одговарајући начин и у тачно прописаним количинама и
роковима. У супротном, они загађују воду, земљиште и биљне
производе, чиме изазивају болести људи и животиња. Да неконтролисана и прекомерна употреба пестицида изазива многобројне штетне последице, свесни
су многи, па се данас води тешка борба против више хиљада
штетних агенаса, регистрованих

И пчеле све нервозније из оправданих разлога
препарата пестицида, од којих
су око сто педесет инсектициди.
Европска комисија је с тим у
вези 27. априла 2018. године
већином гласова донела одлуку о потпуној забрани употребе
трију озлоглашених неоникотиноида на отвореном простору
(клотианидин, имидаклоприд и
тиаметоксам), инсектицида који према Европској агенцији за
безбедност хране (EFSA) представљају ризик за пчеле. За предлог забране употребе гласало је
осамнаест земаља, међу којима
су и највеће земље чланице ЕУ,
док су против тога били представници Мађарске, Румуније,
Данске и Чешке.
С друге стране, ова организација истиче да је Влада Републике Србије низом мера знатно допринела развоју и унапређењу
пчеларства у Србији, што се огледа у повећању броја и продуктивности пчела, као и у томе што се
све већи број младих опредељује за бављење пчеларством.
„У садашњим околностима,
ка да у ве ли кој ме ри жи вот

пчела угрожавају најновије пољопривредне технологије, климатске промене, ГМО, снажни
пестициди, ширење болести,
штеточине и природни непријатељи пчела, постоји потреба
да се развије глобална стратегија за заштиту пчела. Уверени смо да ћемо у томе имати
снажну подршку свих народа
и свих држава света”, наводи
се у обраћању СПОС-а.

Сезона ипак солидно
кренула
Поменуту борбу здушно подржава и један од највећих овдашњих произвођача меда, Војкан Милутиновић, који је и члан
Извршног одбора Савеза пчеларских организација Војводине.
– СПОВ је недавно, заједно с
Привредном комором Војводине, покренуо иницијативу да се
убудуће тровање спречава тако
што би директно држава подносила кривичне пријаве против тровача. Оваква реакција
је усле ди ла на кон ве ли ких
страдања пчела, попут оног у

Кикинди прошле године. Ситуација јесте алармантна, јер
се многи, пре свега воћари, понашају нехајно, па смо чак имали прилике да на националним
телевизијама видимо људе који усред бела дана иду атомизером кроз воћњак. То је већ
разлог за казну, а требало би да
их још на путу заустављају инспекција и саобраћајна полиција. И ја сам лане у близини
Скробаре имао искуства с тровањем пчела, које додуше није
било катастрофално. Да је суживот нас и воћара могућ, говори и пример када сам једног
од њих замолио да прска касније: он је то урадио после 21
сат и ни сам имао ни ка кве
губитке – каже Милутуновић.
А када је реч о ванредном
стању, он истиче да је затварање пијаце погодило и пчеларе,
али су он и неке његове колеге
носили мед и друге производе
од врата до врата, и то по пијачној цени.
– Када је реч о кретању у доба полицијског часа, узимам
дозволе на месец дана, на које
се у почетку дуго чекало, али
сада је то много ревносније.
Иначе, ова сезона је почела уз
велику сушу, јер ваљана киша
није пала од лета, а ни снега
није било. Ипак, воће је лепо
цветало, као и уљана репица,
па је ово један од бољих стартова у последњих неколико година. Сада чекамо главну пашу – багрем, који је у Војводини изгледа измрзао, а и овај
ветар неповољно утиче на њега. Све у свему, мислим да се
неће отварати пре Ђурђевдана
– наговештава овај пчелар.

Његов старији колега и дугогодишњи секретар Друштва
пчелара Старчево Стеван Петровић каже да није имао проблема с кретањем.
– Међутим, онима који живе у граду није свеједно, а неки
брину да могу и пчелињаци да
им страдају. Што се тиче сезоне, она се засад добро одвија, а

ПЛЕ МЕ НИ ТИ
ПЧЕ ЛА РИ
Вреди истаћи да је у јеку
пандемије Удружење пчелара – подружница Панчево, чији је секретар Војкан
Милутиновић, показало
своју хуману страну.
Наиме, та организација је
донирала Црвеном крсту
извесну количину пчелињих
производа, које пензионерима деле млади волонтери, док је њима мед поклонио лично Милутиновић.
уколико не дође до драстичног
пада температуре, могла би да
буде добра и багремова паша.
Њега обично највише има у
Пешчари и засад солидно стоји, а предвиђања су да ће кренути после 1. маја, јер ни глог,
који му обично претходи, још
увек ни је по чео да цве та –
напомиње Петровић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Култура од куће
Ник Кејв 24/7
Ник Кејв и
„The Bad Seeds” 24. априла су пустили
у рад свој канал, на којем
се по цео дан,
седам дана у
недељи, емитују ретки и
до сада никада невиђени спотови из
архиве тог бенда.
На овом „Јутјуб” каналу биће емитовани промотивни видео-снимци,
интервјуи, снимци с наступа, извештаји и други ексклузивни материјали из архиве бенда, који ће се
репродуковати у непрекидном насумичном премештању.

Филм Мајкла Мура
Амерички редитељ и прод у ц е н т
документараца Мајкл Мур
поставио је на
„Јутјуб” платформу свој
нови филм
„Планета људи” („Planet of the Humans”), који ће
у наредних тридесет дана моћи да се
погледа бесплатно.
Филм „Планета људи” режирао је
Џеф Гибс, Муров блиски сарадник.
Филм је посвећен тренутном стању
животне средине, али и критикама
еколошког покрета који је, према
мишљењу аутора, кренуо погрешним
путем и рано изгубио битку због непромишљених одлука с катастрофалним последицама, иако су им
намере биле добре. То се односи на
рекламирање соларних панела и ветропаркова као решење за све проблеме загађења, што је резултирало
тиме да су корпорације на Вол стриту постале финансијери њихове кампање. Аутори су објаснили да се
већина човечанства налази у самоизолацији због коронавируса и као резултат тога људи су се изненада
нашли у прилици да размисле о
свом доприносу у рушењу крхког
екосистема.

Трезор од слова

Чувени шпански „Трезор од слова”
(„Caja de letras”) доступан је за виртуелни обилазак путем линка на сајту Института „Сервантес”. Седиште
се налази у згради некадашње банке
у Мадриду и тај некада добро чувани трезор у подземном делу зграде
постао је сада већ надалеко познато
место где шпански уметници остављају своје легате. Међу њима су
књижевници као што су Хосе Емилио Пачеко, Ана Марија Матуте,
или Ђоан Маргарит, сликар Антони
Тапијес, редитељ Луис Гарсија Берланга, глумица Ана Белен, биохемичарка Маргарита Салас. Мрежа
библиотека Института „Сервантес”,
укључујући и београдску библиотеку „Хосе Јеро”, својим корисницима
предлаже електронски каталог који
има више од четрнаест хиљада наслова на шпанском језику, било да
су у питању књиге у електронском
издању, било да су аудио-књиге. Међу овим насловима, уз материјале за
учење шпанског језика намењене
како ученицима, тако и наставницима, налазе се бројни класици хиспанских књижевности, као и
савремена издања, актуелни бестселери, књиге за децу и младе, стрипови, часописи…

Страну припремила

Мирјана
Марић

Петак, 1. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ УМЕТНИЦИ О СТВАРАЊУ У ИЗОЛАЦИЈИ

РАДНО И МОТИВИСАНО И КОД КУЋЕ
Период изолације је већ прешао четрдесет дана, а дани апсолутног карантина су све дужи. Ипак, наши
уметници користе сваки тренутак да
из природе и окружења извуку најбоље како би неометано стварали.
Александар Алимпић, сликар:
– Свако занимање, као што знамо, има своје посебности када је у
питању организација и оне „лепе”
или „мање лепе” ситуације с којим
се срећемо док радимо... Сликарство свакако намеће посебан темпо
деловања и начин на који сликар
постиже оно што жели... Усуђујем
се да свој, наш сликарски положај
назовем ванредним, иако можда за
општу популацију становништва то
није тако... Морам рећи да су уметници с друге стране, самом овом
чињеницом на неки начин „навикнути” на, благо речено, необична
стања у свету који их окружује. Додаћу да се лично осећам бенефицираним данас, ових недеља, када примећујем повећану дозу панике, по
мени потпуно неоправдане, под условом да је паника икада оправдана!
Али шта је ту је. У овим посебним
условима своје дане попуњавам садржајем који ми одговара, који ме
смирује и опушта... Пуно сликам
пре свега. Наиме, планирам изложбу слика у септембру или октобру,
ако Бог да, тако да сам обузет размишљањем о новим платнима, ски-

Оно што ми је, као и увек, пуно
значило, јесу одласци у природу. Пролеће ми је омиљено доба године, не
желим да пропустим све те младе
листове, оне најдивније наранџастозелене боје, који се као излакирани
сијају на сунцу, расцветала стабла,
пупољке, мирисе... Тако да муж, пас
и ја, негде на насипу, у близини Тамиша, и фото-апарат понекад, спреман за улов, то је мени лековито.
Знам и да сви ми који имамо дворишта много лакше пролазимо кроз
ово. Бављење нечим, посебно на сун-

Лариса

цу и ваздуху, пуно значи и разумем
да је многима тешко сада ако уопште немају ту могућност.
Ја настављам свој рад, тренутно су
уљане боје на „менију”, завршавам
неке слике, неке нове започињем,
мами ме акварел, уобичајене ствари.
Настављам припреме за самосталну изложбу „Немушти језик”, у Галерији савремене уметности у Суботици. Тема којом
се бавим у радовима је нема
комуникација, међу људима, и
с природом. Одувек ми је у дружењу с природом пријала та
тишина у којој је све јасно, само по себи. Ови призори су вероватно прибежиште од пребучног света и превише драме
у нејасности наше садашњице.
Тишина прија у природи, али у
раду је музика увек присутна,
овећа плејлиста, случајним редоследом... Мало животињско
царство од пет чланова доприноси динамици дана. Реми с
драгим постаје навика, углавАлександар Алимпић ном губим, надам се преокрету. Понеки филм, серија, књицирањем и пре свега упијањем енер- га или стрип за успављивање. Недогије која се ових дана шири око ме- стају дружења с породицом и пријане... Нажалост, она је пре свега не- тељима, посебно викендом, и поруке
гативна, али има и предивних при- нису довољне, али доћи ће и то.
мера храбрости и лепих перспектива у које се „смештају” неки моји Александра Филиповић, писац:
пријатељи, тако да ће се сигурно
наћи на мојим платнима! Време ми
заиста брзо пролази. Ту су јутарње
кафе, телефонски разговори с децом и пријатељима, промишљање о
мојим новим сликама и, наравно,
кување! Обожавам да кувам, а добро се и сналазим, тако да ми то
одузима значајан део дана! Уз добру класичну и инструменталну музику ово стање је за мене готово
нормално! Оно што мучи све самосталне уметнике у ово „махнито”
доба је свакако материјални део, тј.
смањена могућност зараде – за музичаре је та могућност равна нули.
Имамо још један разлог за стрпљење и веру да ће бољи дани убрзо доћи, јер кад је овако тешко за нас
уметнике, сигурно неће још дуго!
Воли Бог децу своју.
Лариса Ацков Палић,
самостални уметник:
– Истина је, на почетку овог ванредног стања умела сам да се нашалим како ће сад сви моји пријатељи
осетити бар мало како изгледа живот уметника... И заиста, многи су
изненада добили инспирацију да се
на неки начин уметнички изразе. Да
и креативношћу одагнају стрепњу и
задрже позитивну енергију. Ту се ни
ја не разликујем много од других, а
ни од уобичајене себе. Наравно да
сам осетила узнемиреност и страх,
првенствено због потпуно опречних
медијских порука и немогућности да
сагледам ситуацију. То ме је у почетку исцрпљивало, док нисам решила
да престанем да интензивно то пратим и да наставим рад. Да се пребацим у те призоре које сликам, да се
фокусирам на боје.

Александра Филиповић
– Онога тренутка када је све почело написала сам реченицу: „Самоизолација: опис просечног пишчевог
дана”.
Волим двоножне и четвороножне
чланове своје породице. Дом ми је
омиљено место на свету и у њему
најрадије проводим време, те ми изолација не пада тешко. У време панде ми је фи зич ко дис тан ци ра ње и
добровољна изолација су људска и
цивилизацијска дужност. С друге стране, читаво моје биће заувек ће се бунити против сваког вида нарушавања и ограничавања слободе, али то је
већ нека друга прича. Што се посла
тиче, дневна рутина ми се није много променила. Устанем, попијем кафу,

доручкујем, одем на посао и радим.
Радно место ми се налази за столом
у суседној соби. Пишем свакодневно, оквирно између шест и осам сати
дневно. Захвална сам што радим оно
што сам одувек желела. Ова пандемијска изолација ми није пореметила креативност, штавише, чини ми
се да ју је подстакла.
Прошле године је издавачка кућа
„Лагуна” објавила мој роман првенац „О крилима и чудима”, а после
годину дана завршавам други роман
намењен деци и младима. Упоредо
сам почела да пишем и трећи. У слобод но вре ме сми слим понеки афоризам, чисто да размрдам вијуге. Хумор се
провлачи кроз читав
мој рад, без обзира
на то да ли се ради о
писању романа за децу, прича или афоризама. Мислим да
је из у зет но ва жан,
по себ но у те шким
Ацков Палић временима. Шта год
да се деси, дух не смемо изубити. Када ми је најтеже, ја се
смејем. Волела бих да са читаоцима
недељника с најдужом традицијом поделим мало карантинског хумора. То
је мој скроман допринос поправљању
расположења док све ово не прође. А
проћи ће. И верујем да ћемо из свега
изаћи паметнији и бољи. Чувајте се,
драги људи. И смејте се!
l Да нас нема, нашао би се неки
шаљивџија да нас измисли.
l У почетку изолације жена ми је
била као бомбона. Сада је као бомбоњера.
l Нека ми неко каже колико ће
ово трајање да траје и имам ли времена да набавим ново.
l Због кршења забране окупљања,
похапсити све вишеструке личности.
l Што се тиче излазака, овог викенда можете практиковати једино
искакање из коже.
Иван Качавенда Ивица, музичар:
– Као и већина нас, нисам испрва
схватао шта се тачно дешава. Једино што сам осећао јесте да је некаква велика ствар у питању. У следећем тренутку налазим себе четири
дана практично закључаног у свом
малом стану. Иначе, нисам нарочито дружељубива особа. Имам девојку и два пријатеља. Моје време је
усмерено ка њима. Наравно, ту су
концерти, изласци и дружења, али
је све то сведено и веома бирано. С
те стране гледано, не осећам се као
да сам у некој потпуно непознатој
ситуацији. Самоћа и изолованост су
део моје интровертиране природе.
Вре ме про во дим углав ном као и
обично. Свирам доста, пишем текстове, експериментишем с новим
жанровима, звуковима и инструментима. И могу слободно рећи да је
прилично нових добрих ствари изашло. Имам идеју како би требало да
звуче нове песме и којом енергијом
да одишу. И то сматрам позитивним продуктом овог наопаког стања. Такође, више сам окренут социјалним мрежама и интернету уопште, јер нам је некаква веза с људима ипак неопходна. Инстаграм „Ивице” никад није био живљи и активнији. Људи који ме прате сада више
него иначе комуницирају са мном и
с тиме што стварам.
Ситуација у којој се цео свет налази чини свашта у
различитим аспектима наших делова ња. Гло бал но,
економски, социјално, индивидуално и интимно. Осећам да је све стављено на вагу и да
се све преиспитује. Времена већих
или мањих несрећа увек то чине у
нама. Екстремно је
важно да не клонемо пред препрекама, којих има подоста. Такође, сасвим је у реду повући се мало у себе,
сабрати се и одузети. Приметио сам
тенденцију одређених компанија,
лајф коучева и појединаца да терају

Иван Качавенда
људе да ово време искористе тако
што ће унапређивати себе кроз нова
знања и вештине. Сматрам да је то
изузетно погрешно! Суочавамо се с
колективним и индивидуалним траумама. Биће времена за учење јапанског ако постоји жеља. Опустите се
што више можете и будите близу себи и онима које волите.
Леа Ембели, уметница:
– У почетку ми је мало чак и пријала изолација, имала сам пуно посла и пројеката на којима сам морала да радим, па ми је додатно време
много значило. Међутим не могу да
кажем да је позитивно утицало на
креативност, вероватно зато што мој
рад настаје из мојих искустава, а затвореност у кући просто смањује број
искустава на три догађаја дневно и
сви су повезани с храном. С временом су ми опале мотивација и креативност, али се не оптерећујем. Иако
сада имамо пуно слободног времена,
можемо га искористити и за одмор.
Радим на пар пројеката, и пословно
и приватно. Прихватила сам мало
више посла него иначе, али сам оставила времена да радим и на приватним пројектима. Полако наручујем
материјал за нове слике, тако да се
надам да ћу ускоро почети да радим
и на томе.
Мислим да стереотип о интровертном уметнику више не постоји,
све зависи од особе до особе. Мени
не смета да радим сама, али такође
ми не смета да будем у окружењу
других људи док радим, докле год
ми неко не улази превише у лични
простор. Чак ми је рад међу другим
уметницима често стимулативан и
помаже ми да сагледам свој рад из
другачије перспективе. Али сам приметила да су се многи људи који се
не баве уметношћу окренули некој
врсти креативног изражавања. Мислим да је многе људе стимулисало
ово додатно слободно време проведено у кући. Заправо је све у реду
докле год је умерено, мислим да
нам у овом тренутку свима фали
мало социјалног контакта и сунца.
Свакако је другачије када остајемо
у кући и изолујемо се по свом избору и када нам је то наметнуто. Од
када сам у карантину, радим пуно
тога, само да немам много времена
да мислим. Почела сам да похађам
онлајн курсеве за дигитално цртање и кувам много више него иначе,
али и размишљам о храни много
чешће. Мада сад већ полако губим

Леа Ембели
мотивацију, нестају ми боје и папири, а до ста је те шко на ба ви ти
сликарски ма те ри јал, по го то во у
Панчеву, тако да се надам да ћемо
ускоро да се вратимо у нормалу, колико је то могуће.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ ДИЗАЈНОМ

Култура од куће

ШТА ЗАМИСЛЕ, ТО НАПРАВЕ

Фото: И. Андрић

мент, а дизајнерским послом се бави од
друге
године
факултета.
– Мо дом се
Лепо и корисно
бавим од средВладан Мирчевски (29) мастер је ин- ње шко ле. Од
дустријског дизајна и добитник више малих ногу најнациoналних и интернационалних на- у з б у д љ и в и ј а
града у тој области. Води школу цр- игра ми је била
тања за децу, а велика страст му је и пре ту ра ње по
гар де ро бе ри ма
фотографија.
– Свој таленат и љубав према умет- укућана и шире
ности открио сам још у раном детињ- фамилије. Сатиству, са че ти ри-пе т го ди на. Ма ло ма бих ва дио
озбиљније кораке сам направио то- ствари из ормаком основне школе, у ликовним ко- ра и навлачио их
лонијама, а након тога сам уписао на себе, све док нисам добио млађу
Школу за дизајн, одсек за дизајн ен- сестру која је постала моје заморче –
теријера и индустријских производа. каже шаљиво Марко.
За њега се ова професија разликује
Тада сам заволео индустријски дизајн и одлучио да се бавим тиме у од других по слободи да ради оно што
заиста жели и што му се допада.
животу – каже он.
– Ако радите као фриленсер, сами
Прича да су га на самом почетку
упознавања са индустријским дизај- бирате послове, клијенте с којима сарађујете, као и радно време. А има и
ном привукли аутомобили.
– Осетио сам посебну страст пре- низ других предности које иду уз то –
ма томе и највише сам се посветио прича он.
Не постоји неки одевни комад који
креирању и обликовању нових форми. Након мастер-студија, на којима посебно воли да дизајнира, али му је
сам као тему изабрао управо ауто- фокус на женској гардероби. У подизајн, ипак сам почео да се окрећем следње време је присутна жеља да се
више ка дизајну мањих производа и опроба и у мушкој модној линији.
– Процес дизајнирања подразуменамештаја. Данас подједнако радим
све и у свему волим да изнесем соп- ва дуге разговоре с колегом с којим
ствену визију тог производа – обја- имам бренд. Прикупљамо инспирацију кроз литературу, филмове, мушњава Владан.
Просес стварања почиње скицама зику и све оно што у датом тренутку
служи за детаљније бављење темом.
и идејним решењима.
Затим следи скицирање и гледање материјала. То су ставке
које следе пре техничких цртежа, а онда улазимо у производњу прототипа с нашим
кро ја чи ма. По сле одо бре ња
прототипа почиње шивење модела – објашњава.
У овом послу нема осећај да
ради, већ све доживљава као
игру.
– Први изазов је финансијска нестабилност, али се она с
годинама превазиђе. Касније
је то ширење идеје о разлици
између ауторског дизајна и масовне производње – прича нам
Марко.
Тренутно ради на новој колекцији за лето 2020. године,
а иначе је и стилиста на разним пројектима који су одложени због ванредног стања.
Владан Мирчевски Иначе, за себе је до сада дизајнирао само једно одело.
– Тада све своје визије и идеје стављам на папир и покушавам да ство- Дрво као инспирација
рим нешто што је пре свега инова- Милан Милаков (43) по струци је екотивно и естетски потпуно другачије номски техничар, а по занимању диод свега што постоји у том тренутку. зајнер намештаја од дрвета.
– Још као клинац сам волео да чеНакон тога се ради дигитална обрада
тих скица, када разрађујем детаље и пркам по дединим киштрама са алапокушавам да одредим који ће мате- том. Разноразне клиначке рукотвориријали бити употребљени. Касније не биле су дефинитиван знак оцу да
следи дигитално 3Д моделовање. То ми на време купи пар хоби алатки не
је процес у ком дизајнер у одређеним би ли моју вољу наградио и подигао
софтверима конструише финални из- моје мајсторије на виши ниво. Највиглед производа и све његове елемен- ше сам волео да радим с дрветом.
те и решава како ће он бити произве- Животне околности су ме принудиле
ден и склопљен. Из тог дигиталног да своју креативност привремено помодела се или штампа прототип на тиснем у други план, али пре седам3Д штампачу, или се на основу њега осам година вратио сам се раду с дрправи калуп, све зависи од самог про- ветом, овог пута дизајнирајући и израђујући мање комаде намештаја –
извода – прича нам.
Највише му се свиђа то што може прича он.
себе и свој поглед на
свет да изрази кроз нешто што ће се људима
допадати и омогућити
им лакшу и ефикаснију употребу.
– Изазов је стварање
потпуно новог производа. Дизајнирати нешто
што ће привући пажњу
и омогућити употребу
најширој циљној групи
– каже Владан.
Он тренутно ради у
једној компанији као
ди зај нер на ме шта ја,
али је и у фази завршавања дизајна дрвеног бицикла.

Као игра
Марко Илијев (26) завршио је Високу текстилну струковну
школу за дизајн, технологију и менаџ-

Милан Милаков
Сваки комад који направи у потпуности сам осмисли.

Марко Илијев
– Испуњавају ме сати цртања и преправљања параметара док не дођем
до крајњег модела, који у даљем раду
претачем с папира на даске, и на крају до мог малог уметничког дела – каже.
Највише воли да ради с боровином.
– Ње не при род не ша ре,
комбинација годова и чворова, мени су неупоредиво лепше од много траженијег и скупљег храстовог или буковог
др ве та. У об ра ди ко ри стим
обичан стони и ручни алат –
објашњава.
Он заштићује дрво од спољних утицаја традиционалном
јапанском методом нагоревања површинских слојева.
– Метода shou sugi ban веома је делотворна. Даска се прво третира ватром док потпуно не поцрни. Затим се гареж
оструже челичном четком, даска опера водом и на крају
премаже одговарајућим уљем.
Тако третирана дрвена површина може да траје и до сто
година у најгорим условима. Поред
заштите, овако се још више истичу
годови дрвета, па је често користим
и за комаде намештаја у ентеријеру
– каже Милан.

Једноставно љубав
Наташа Шарић је позната модна креаторка, која се овим послом бави скоро
тридесет година. Креирала је бројне
комерцијалне линије за многе модне
куће, радила самосталне колекције,
сти ли зо ва ла по зна те лич но сти и
учествовала на многим уметничким
изложбама.
– Још као мала показивала сам
афинитет према
умет но сти, по себно ка моди. С
десет година сам
желела да креирам одећу за космонауте. Родитељи су видели
да све ши јем
ручно, па су ми
за десети рођендан купили шиваћу машину и
тако је почео мој
пут кроз царство
игле и кон ца.
Звездана стаза је
била моја модна писта детињства и то је тако
остало и до дан-данас. Љубав, живахност, узнемиреност, преданост…
То је мој свемирски брод који ме води до свега што стварам – прича нам
Наташа.
Каже да је рад у модној индустрији
веома захтеван, јер тражи стално ангажовање, нове идеје, константно преиспитивање и доношење одлука, трагање за новим изразима, увек другачијим од претходних.
– Мода има многе одаје у којима се
крију различитости, варијације, разноврсности. Лепота дизајнирања је
објединити све то. Много размишљам
о својим идејама пре него што их коначно реализујем. Надгледам све у
процесу реализације, волим да активно учествујем у свему, а већи део колекције и урадим сама. У дизајнирању експериментишем с различитим
формама и материјалима – објашњава.
Каже да је такав начин истраживања
доводи до сарадње с многим индустријама, као што су производња гуме,
пластике и метала, које користи у

свом раду, комбинујући их с природним материјалима.
За њу је мода истраживање, трагање и стварање стила помоћу којег може свака прича да се „исприча” на
специфичан начин.
– Бити модни креатор је одговоран
и захтеван посао, јер је свако време
обележено модом. Модни креатори
код нас, као и у свету, пролазе кроз
разне изазове, иста искушења, кроз
сличне тешкоће. Пут успеха је трновит. Највећи изазов, као и привилегија данас је да упркос свему радите
оно што највише волите. Моја мода,
моја слобода – каже она.
За себе каже да је велики радохоличар и увек ради више ствари. Али увек
нађе времена да дизајнира за себе.
– Трудим се да лично понесем бар
нешто из сваке колекције коју искреирам. У томе је највећа лепота, ужива-

Наташа Шарић
ње, а и сами себи сте најбоља реклама.
Волим сваки комад који издизајнирам и понесем. То је једноставно љубав – закључује Наташа.

Премијере концерата

Концерти који су обележили године припреме Новог Сада за европску престоницу културе премијерно ће бити емитовани на званичној „Фејсбук” страници „Нови Сад
2021” сваке среде од 20.21.

Музичке екскурзије и
књижевне вечери

„Pocket Globe”, продукцијски првенац Kултурне станице Еђшег, сваког понедељка и четвртка заказује
виртуелне музичке екскурзије по
светској музичкој сцени, а линк ће
бити на „Фејсбук” страници „КС Еђшег”. Водич је Војислав Малешев,
познатији као Кило Кило, који промовише некомерцијални звук и велика имена светске етно, џез и експерименталне музичке сцене, уз занимљиве госте. Циклус књижевних
разговора „Око(м) књиге” одржава
се сваке суботе од 19 сати, када се
представљају савремени књижевни
аутори и ауторке. Разговоре који ће
бити емитовани путем опције „Инстаграм лајв” води уредница „Преразмишљања” Катарина Костић.

Онлајн изложбе

Лични печат
Сестре Јелена (38) и Драгана (37) Угрчић завршиле су Високу текстилну
струковну школу за дизајн, технологију и менаџмент.
– Још као девојчице заједно смо
осмишљавале и прекрајале стару одећу. Модни магазини су нам били опсесија, маштале смо о томе да се једног дана и наши модели нађу на тим
страницама – кажу оне.

Фото: БАФЕ

Од празног папира, преко цртежа, до
одевног предмета или предмета за
домаћинство дугачак је пут. Између
тога су таленат, креативност, надахуће или једноставно – магија…

Ако не знате како да креативно
употребите слободно време које
имате у карантину, ево још неколико предлога за културне садржаје који вам могу користити.

Јелена и Драгана Угрчић
Професију којем се баве не могу да
упореде с било којом другом, јер је то
једини посао у којем виде себе. Највише воле да дизајнирају „тешке” комаде, као што су капути, јакне и сакои.
– Идеје се таложе јако дуго, ни ми
саме не знамо колико. Инспирација
просто долази са свих страна и онда у
неком тренутку само изађе из нас, појави
се слика у глави и то се стави на папир.
Онда из пуно таквих идеја и цртежа
настане један модел, који ми додатно
разрађујемо. Тек тада креће процес производње – причају Јелена и Драгана.
Допада им се што у овом послу
имају потпуну слободу.
– Овај посао укључује стопроцентну употребу маште, креативности и
давања личног печата стварима које
правимо. Највећи изазов нам је да
нађемо компромис између наше идеје и жеља купаца – кажу.
Дешава се с времена на време да
нешто што су планирале за колекцију задрже за себе.
Мирјана Марић

Културна станица Свилара започиње дељење програмских садржаја на својој „Фејсбук” страници,
а прве су онлајн изложбе, које ће
бити сваког уторка.
Прве две изложбе су: „Поруке са
зидова” аутора Марије Силађи и
Силарда Антала, која представља
истраживање на пољу цртања графита, али и културног наслеђа Новог Сада, и изложба „Свилара у Новом Саду – генератор прве индустријске зоне” ауторки Анице Драганић и Марије Силађи, која се бави настанком прве индустријске зоне у Новом Саду, у Алмашком крају, на месту данашње Културне станице Свилара. Поред ових, у плану
су и други садржаји, који ће бити
најављени на друштвеним мрежама – на страници „Нови Сад 2021”
и страницама културних станица.

Студентски град
Сваког радног дана, од 18 и од 20
сати, заинтересовани могу да на
IGTV каналу на „Инстаграму” и „Јутјубу” прате програме Дома културе „Студентски град”. Организатори су припремили представе, музику,
књижевне вечери, радионице, трибине, филмове, ликовну уметност.

Филмови и серије
Хрватски стриминг сервис „Pickbox
NOW” омогућио је бесплатно коришћење своје услуге широм региона како би олакшао грађанима
период кризе настале због епидемије коронавируса. Све серије, филмови и документарне емисије доступни су неограничено на подручју Хрватске, Србије, Босне и
Херцеговине, Словеније, Северне
Македоније и Црне Горе. За приступ свим садржајима из понуде
довољна је само регистрација, без
уноса података за плаћање, и то
или на сајту pickbox.tv или на апликацији „Pickbox NOW”.
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НАШ ГОСТ: ВОЈКАН МОРАР, СЛИКАР

И ОН ЈЕ БИО НОВИНАР „ПАНЧЕВЦА”

У СВАКОМ ПОСТОЈИ НЕШТО
СВЕТО И АНЂЕОСКО

Живот и смрт
Мике Антића

Војкан Морар (54) један је од
најзначајнијих представника
млађе генерације наивне и маргиналне уметности у Србији.
Уметничком стварању се посветио 1986. године, а из Панчева се 2008. године преселио
у оближње село Јабука, где и
данас живи. Богат уметнички
опус овог уметника настао је у
протекле две и по деценије.
Имао је значајан број самосталних и групних изложби у
земљи и иностранству (Берлин,
Лондон, Париз, Братислава, Будимпешта,Токио...). Учествовао је на многим међународним манифестацијама, међу
којима су: Бијенале наивне и
маргиналне уметности, МНМУ,
Јагодина; Бијенале минијатуре, Горњи Милановац; Октобарски салон, Панчево; Светски тријенале самоуке уметности ИНСИТА, Братислава...
Добитник је Велике награде
Четрнаестог бијенала наивне и
маргиналне уметности, МНМУ,
Јагодина. Дела Војкана Морара заступљена су у бројним музејима, галеријама, као и у приватним колекцијама у земљи и
иностранству. Такође су део
бројних публикација издатих у
земљи и иностранству.
ПАНЧЕВАЦ: Колико је одрастање уз мајку, Десу Петров
Морар, која се бави наивом,
утицало на то да почнете да
сликате?
ВОЈКАН МОРАР: Одрастао
сам поред мајке која је сликала и писала поезију, излагала
и чија су се дела рано појавила
у разним публикацијама и на
важним изложбама, а и покојни отац је повремено сликао,
бавио се фотографијом и бакрорезом. Уз мирис боја и одла ске на из ло жбе, оми ље не
књиге у детињству су ми биле
из историје уметности; то је
све наравно утицало да и ја рано почнем да цртам и сликам
и сви су очекивали да наставим тако. Као код сваког адолесцента, у мени се пробудио
отпор према очекиваном, тако
да нисам хтео да упишем сликарску академију и дуго сам то
све избегавао. Али очигледно
постоји нешто од чега човек не
може да побегне, тако да сам
око двадесете године прихватио и нашао себе у уметности
и почео озбиљно да се бавим
сликањем и да излажем.
l Ко је код вас први приметио таленат и шта је било прво
што сте насликали?
– Прво што сам насликао било је да сам као трогодишњак
искористио одсуство родитеља
из собе и прстима измазао мајчину слику која је била скоро
завршена. Наравно, родитељи

су први приметили „таленат”;
стављам ово под наводнике зато што сматрам да свако има
дат таленат за скоро све, само
је питање шта ћемо ми урадити од тога што нам је дато. Прву озбиљнију критику добио

сам од покојног професора Војислава Ђурића, који је моје
радове препознао као визионарску уметност.
l Нисте се одмах упустили у
свет уметности. Чиме сте се
све бавили до сада?
– Одбијајући да се бавим
уметношћу, завршио сам пољопривредну школу и кренуо
на Пољопривредни факултет,
али ипак тих година отишао
сам у Венецију да тамо упишем ликовну академију. Међутим, остао сам доследан одлуци и нисам ни покушао, већ
сам уживао у лепотама града.
Запослио сам се као млинар и
тај посао радио двадесет година, и тек годинама касније
схватио да је и то на неки начин предодређено, јер је и мој
деда био млинар. Волео сам
тај посао и трудио се да га,
као и све, радим најбоље што
могу.
l Шта сте сликали у почетку
и како су се мотиви мењали с
временом?
– У почетку сам сликао много мрачније слике, иако је то
време било веома светлије и
деловало перспективније од
свега што је дошло касније. Испоставило се да су све то биле
као визије оног што нас је дочекало неколико година касније. Једну од тих раних слика
назвао сам „Џихад”, мислим
да је то довољно за опис тих
првих слика у времену кад је
ретко ко уопште чуо за ту реч.
l Када су анђели дошли на
ваша платна?
– Већ на првим сликама су
се нашли и анђели, које сликам

и дан-данас. Тадашњи анђели
на мрачним визијама светова
које сам сликао имали су сличну поруку коју и данас покушавам да пренесем. У сваком
од нас постоји нешто свето и
ан ђе о ско, са мо тре ба да

постанемо свесни и пробудимо анђела у себи.
l Шта је специфично код вашег начина сликања? И колико
је времена потребно за слику
која има толико пуно детаља?
– Сликам минуциозном техником, на сликама се нађу хиљаде анђела и људи у потрази
за самим собом или спасењем.
Радим уљаним бојама специјалним четкицама за минијатуре, наносећи пуно слојева бо-

је, тако да детаљи постају тродимензионални и могу да се
осете додиром, а у исто време
је потребно увеличавајуће стакло да би се видели. За ту технику треба много времена, понекад и више година за једну
слику.
l Којим се још врстама уметности бавите и колико су оне
повезане са оним што осликавате на платну?
– Вајам исте мотиве анђела
у глини и радим 3Д анимације
слика и скулптура и за то правим музику.
l Како је настала ваша веза с
Јапаном и сарадња са уметником по имену Кацуми Цуџи?
– Кацумија Цуџија сам упознао у једној ликовној колонији коју је организовао Музеј
наивне и маргиналне уметности из Јагодине и врло брзо
смо се спријатељили и започели сарадњу.
l Излагали сте тамо и он је
овде. Које су сличности у вашим сензибилитетима?
– Обојица се бавимо уметношћу са сличним мотивима
и намерама, а у исто време различитим техникама и другачијим приступом сликању и вајању. Полазне идеје су сличне
и мислим да се то може препознати кроз дела.

l Како бисте описали однос
према уметности у Јапану? Колико се разликује од нашег?
– О Јапану, о коме сам читавог живота читао и пратио све
филмове и музику коју сам нашао, а деведесетих година сам
ишао и на курс јапанског језика, имао сам одувек фасцинацију. И када сам коначно отишао тамо и излагао, изненадиле су ме сличности наше и њихове културе. Највише ми је личило на неко наше време из мог детињ ства;
отворени су и заинтересовани за уметност и све
је другачије.
l Кажу да доста волите музику и да сте у
једном тренутку чак свирали необичан инструмент дромбуљу. Које хобије још негујете?
– Музика је за мене
увек била најбитнија од
свих уметности и слушам је по цео дан, седам дана у недељи. Срећан сам да живим у време кад је сва музика доступна као никад до сад.
Повремено се бавим експериментисањем музиком: дромбуљама, гајдама... Радио сам електронску музику за видео-радове и 3Д анимиране филмове
које правим.
l Живите у Јабуци. Колико
је за уметника битно да буде
изолован, као и сам мир за
стварање?
– После година бежања у природу и село, 2008. године сам
купио кућу и преселио се у Јабуку. Коначно имам довољно
простора и мир који је потребан
сваком за било какво стварање.
Истражујући историју села, схватио сам да су се моји преци вероватно из Јабуке преселили у
Сефкерин у доба Марије Терезије, тако сам нашао још један
разлог зашто живим овде.
l Да ли имате неко своје
омиљено дело, неко које не бисте никада продали? И зашто?
– Не бих посебно одвајао било које дело, чувам један број
слика с почетка које не намеравам да продајем.
l На шта сте до сада највише поносни?
– После великог броја изложби у галеријама и музејима
код нас и у Берлину, Лондону,
Паризу, Токију, Братислави,
Франкфурту, Сиднеју, Прагу,
Њујорку… мислим да тек треба да урадим и научим нешто
ново на шта ћу стварно моћи
да будем поносан.
Мирјана Марић

„Рођен сам 1932. године у северном Банату, у селу Мокрину, где сам ишао и у основну
школу. У гимназију сам ишао
у Кикинди и Панчеву, а студирао у Београду. Живим у
Новом Саду. То је чиста моја
биографија. У ствари, ја свима кажем да праву биографију, онакву какву бих желео,
још немам, и поред толико
књига које сам написао, слика
које сам излагао, филмова које сам снимио, драмских текстова, репортажа у новинама...
Сваког јутра пожелим да почнем једну одличну биографију, која би послужила, ако никоме другом, бар ђацима у
школи, јер они, нажалост, морају да уче и живот писца”,
писао је Мика Антић о себи.
Из Мокрина, где је службовао као учитељ, отац будућег
песника Ненко Антић преселио се 1941. у Панчево и ту
ће Мика живети наредних десетак година.
Средином 1950. положиће
велику матуру у панчевачкој
Гим на зи ји, об ја ви ће пр ву
збирку песама и отићи у војску. Кад се вратио, уписао је
студије славистике на београдском Филозофском факултету, али полагање испита није га занимало.
У то време је обновљен „Панчевац”, а Мика Антић је постао један од новинара-сарадника. Он је нацртао нову главу „Панчевца”, а од првог броја уређивао је дечји подлистак.
Његов стрип „Бата из Баната”
брзо је постао популаран међу
читаоцима, а ускоро се истакао и репортажама. Четири године касније (1954) прешао је
у новосадски „Дневник” и одселио се из нашег града.
Антићи су у Панчеву живели у Браће Јовановић 19, Димитрија Туцовића 63, а кад је
Мика Антић радио у „Панчевцу”, становали су у Улици војводе Радомира Путника број 7.
„А радио сам свашта”, писао је. „Био зидарски помоћник, физички радник у пивари, кубикаш на пристаништу,
морнар, позоришни редитељ,

Мика Антић
Могу, ја, да вас пустим унутра и овако, али моја деца вас
већ уче у школи. Немате право да се лично понашате друкчије него што вас замишљају…’ Ухапсио сам себе и тим
што сам у годинама. Растао
сам. Старио. И сад кад седнем на бицикл, каже ми жена
на пијаци, од које купујем сир
и кајмак: ’Сиђите с тог бицикла, не приличи вам. Ја писца друкчије замишљам: брада, бркови, дугачка коса, достојанствен ход…’ Ухапсио сам
себе својим сопственим животом! Сва срећа што сам једини на овом свету и што су
сви остали на слободи!”
Болест је песнички прихватао као неопходност. А то је
умео, понекад и с циничном
опаском. Иако је дијагноза била црна, није престајао да пише и игра шах. Од лекара који га је лечио, и с којим је играо
шах, тражио је црне фигуре,
које су, говорио је, у дослуху с
његовом болешћу и судбином.
Кад би однео победу над противником, ликовао је: „Још се
не спушта моја заставица!”
Од 23. јануара до 15. марта
1986, кад му, већ, није било
лека, Мика Антић је боравио
у соби 124 хотела у бањи Јунаковић. Соба као и друге:
тросед и фотеља испред телевизора, постеља. Ту је написао последњу књигу „Издајство лирике”.
Умро је у најстрашнијим
мукама, од рака вилице, а последње речи су му биле: „Боли ме свака реч...”

Улица војводе Радомира Путника број 7
бавио се водоводом и канализацијом, радио компресорима, обрађивао дрво, умем
да направим кров, глумио у
једном луткарском позоришту, чак и правио лутке, водио телевизијске емисије, био
конферансије...”
Три пута се Мика женио.
Оставио је за собом шесторо
деце… и песме уз које су одрастале генерације. Неколико пута се лечио од алкохолизма…
„Глув за све норме и слеп
за сва упозорења”, написао је
неко о њему.
А он сам причао је:
„Ухапсио сам себе и тим
што друштво у ком живим на
мене гледа озбиљно. Имам ли
ја право, питам вас, да се изујем и ходам бос! Доста ми је
чарапа! Доста ми је бријања!
Доста ми је шавова на панталонама! Можда бих и ја обукао фармерице, али, не може! Каже ми, пре две године,
један милиционар на улазу у
Скупштину, у Клубу посланика: ’Идите, друже, кући и узмите белу кошуљу и кравату.

Онога дана када је Мика
умро, 24. јуна 1986. године,
увелико иза поноћи отворено
је писмо адресовано на Дуду
из комшилука које је апсолутно потврдило песникову
жељу да измакне маленим
замкама баналних говора и
овешталих посмртних слова:
„Дудо,
Кад ме буду износили, нека
прочитају ’Бесмртну песму’. А
кад ме покопају, нека Јаника
Балаж или Тугомир одсвира
’Пиро манда коркоро’. Нико
не сме да ми држи говор.
М. Антић”
А ово је једна строфа из песме коју је тражио:

Ако ти јаве: умро сам,
не веруј
то не умем.
На ову земљу сам свратио
да ти намигнем мало.
Да за мном остане нешто
као лепршав траг.
И зато: не буди тужан.
Толико ми је стало
да останем у теби
будаласт и чудно драг.

Петак, 1. мај 2020.

ОГЛАСИ

ВОЗИЛА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ мањи ненамештен двособан стан без
грејања на Тесли.
064/426-27-09, 064/23809-46. (290533)

ПРОДАЈЕМ ауто ситроен
ksara Picasso 2.0 ХДИ
063/224-528 (СМС)
ПРОДАЈЕМ ауто daewoo
matiz, фул опрема.
063/268-557 (СМС)

ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан у центру, четрдесет квадрата.
065/344-85-77. (290521)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, металик плав, атестиран
плин, одличан. 064/14255-93. (290564)
ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-6065. (290564)

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

ГРАНДЕ пунто 1.9 мултиџет 2007, фул опрема,
шест брзина. 064/130-3602. (290588)
ПУНТО 2, 1.9 ЈТД, 2001,
троје врата, спортинг.
064/587-50-24. (290588)
ПОЛО 1.4. ТДИ. 2003. петора врата, фул опрема.
064/130-36-02. (290588)
ГРАНДЕ пунто 1.4, 2006,
троје врата, фул опрема,
на име. 064/587-50-24.
(290588)
ПАСАТ Б 5, 1.9 ТДИ, 2000,
караван, прва боја.
064/130-36-02. (290588)
ФИЈАТ добло, теретни,
макси 1.4, 2007, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(290588)
ЛАДА нива 1.6, 1991. годиште, плин, бензин, регистрован до 28. маја 2020,
може замена. 065/954-9549. (290510)
ГОЛФ 5, продајем или
мењам, регистрован, добар. 064/372-94-71. (29054)

ГАРАЖЕ
КУПУЈЕМ гаражу у објекту
Колективне гараже, Котеж
2. 064/421-62-41. (1290637)
ГАРАЖУ зидану издајем
на Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (290637)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ индустријске
шиваће машине, ендлерица и ибердек 063/882-2377 (СМС)
ВЕШ-МАШИНА, комбиновани фрижидер, комбиновани шпорет, кофер шиваћа, телевизор. 063/861-8266. (290559)
СУДОПЕРА с висећим, фотеља мојца, самачки кревет, усисивач, полице, душек. 063/861-82-66. (290559)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,
бакар, месинг, олово, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/321-77-93.
(290634)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу. 063/895-85-79.
(290496)
ИЗДАЈЕМ два ланца земље
код Скробаре, повољно.
065/344-85-77. (290521)

ХИТНО потребна намештена гарсоњера или једнособан стасн. 065/95495-49. (290510)
ИЗДАЈЕМ смештај зау
раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар,
063/502-211. (290536)
ИЗДАЈЕМ наме’штену гарсоњеру у центру са ЦГ, интернет, кабловска.
063/118-22-09. (290535)
НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 80 евра. 064/12248-’07. (2905829
ИЗДАЈЕМ једноипособан
скроз намештен стан, Котеж 1, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19, 066/494900. (290585)

ПРОДАЈЕМ витрину за сладолед, прекрупач, млин за
кафу. 063/631-338. (290547)
СТАРА цигла, вел. Формат, бибер реп, плоче са
крова, луци, прозори на
продају. Договор.
063/598-969. (290537)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру.
063/809-59-66. (290560)

ПРОДАЈЕМ потезницу
МТЗ ЛТЗ предњу и задњу.
063/1290-36-81. (290495)
ПРОДАЈЕМ балирану детелину, откос 2020. Тел.
064/129-45-43. (2905039

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у Панчеву.
060/375-22-21. (290556)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у кући на Стрелишту, Та. 063/821-61-83.
(290604)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, сталан посао .069/301-17-00
(СМС

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зеРАСПРОДАЈА новог наме- мљишта, северна зона, изСТАН, полунамештен издаштаја, столови од 4.500,
лаз на магистрални пут,
јем. 061/320-15-24. (290623)
столице од 1.600. 060/600- преко пута Секиног сала14-52. (290513)
ша. 062/102-89-16. (290581)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

СТАРО гвожђе, фрижидере, веш-машине, телевизоре, долазим на кућну
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (290453)
КУПУЈЕМО обојене метале, гвожђше, олово, вешмашине, замрзиваче, телевизоре и остало. 062/20626-24. (290634)
КУПУЈЕМО гвожђе, акумулаторе, бакар, олово, вешмашине, шпорете, замрзиваче, телевизоре, долазимо. 061/322-04-94. (290634)
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ПРОДАЈЕМ викендицу у
Јабуковом цвету, вода,
струја, 14,5 ари плаца.
064/292-77-35. (290599)
ПЛАЦ на новој Миси, грађевинска зона. 061/32015-24. (290623)
ПРОДАЈЕМ викендицу на
девојачком бунару, 200
метара од будућег аква
парка. Могућа компензација и одложено плаћање.
064/450-78-91. (290627)
КУЋА, Омољица, 80 квм,
легалиована, 7 ари, помоћни објекти. 064/96100-70. (290622)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 1/1, власник, 36
квм. 061/322-04-94. (290634)

ПОНУДА

ПОТРЕБНИ pizza мајстори
продавачице, рaднице за
припрему палачинки, сендвича. CV са фотографијом слати на pizzapancevo@gmail.com. (290311)
ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер за
дистрибуцију пића Weifert, 062/446-291. (289197)

ОПРЕМЉЕН двособан
стан, Панчево, први спрат,
Моше Пијаде, преко пута
Хотела Тамиш. Две терасе,
PIZZERIA MAMMY тражи
грејање на гас, 200 евра.
пица-мајстора и радницу
062/260-194, 063/228-650.
за касом. 063/691-169.
(290631)
(290639)

ЛОКАЛИ

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

064/64-39-721
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо, педантно,
повољно,. 065/523-02-73.
(290641)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (288487)

ОЗБИЉНА жена нуди помоћ и бригу о старијим
особама. Панчево.
063/838-72-20. (290446/р)

ШЉУНАК, песак, сејанац... Одвоз шута малим
кипером до 2 кубика. Лаза. 065/334-23-38. (290563)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (290414)

КОПАМ КАНАЛЕ, шахте,
септичке јаме, цепам, уносим дрва. 062/190-71-60.
(290570)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
КОМБИ превоз робе, сеу Маркету „Цеца 013”.
лидбе. 064/243-82-85.
ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, 060/555-11-73. (290526)
(290433)
код Аутобуске станице.
РЕСТОРАНУ потребно
063/278-421. (290518)
особље. 060/074-34-85.
КОШЕЊЕ траве триме(290527)
ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
ром, дворишта, воћњаци,
Браће Јовановића 11, изПОТРЕБНА продавачица у
плацеви. 064/932-52-86.
међу Poco Loco и кафића
пекари. 062/404-144. (290557)
((290487)
Купе, 100 евра месечно.
066/866-49-00. (290427)
ПОТРЕБАН пекар и продавачица у пекари.
ЧИСТИМО таване, подру062/821-47-70. (290557)
ме, шут, радимо све поПОТРЕБАН столар. „Сами- слове. 061/321-77-93.
го инвест”. 063/389-972.
(290634)
(290565)
ПРЕВОЗИМ кипером поПОТРЕБНИ помоћни рад- вољно: песак 600, сепариници за уградњу столарисани шљунак 1.500, сејаје. „Самиго инвест”.
нац 1.700, ризла 1.6000.
063/389-972. (290565)
Одвозимо шут. 064/35469-94. (2890542)
ПОТРЕБАН мајстор за израду и уградњу ПВЦ стоМАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
ларије. „Самиго инвест”.
реновирање кровова, сти063/389-972. (290565)
ропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
ПОТРЕБНА озбиљна рад063/865-80-49. (290498)
ница за рад на Зеленој пијаци. 065/305-96-23.
(290569)
ПОТРЕБАН мајстор за молерско-гипсарске радове.
063/861-44-00. (290620)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

НЕГОВАТЕЉИЦА, помоћ,
нега, искусно и поуздано.
Наташа. 063/165-41-00
(СМС)

КОШЕЊЕ плацева, обарање стабала, рушења кућа,
бетонирања, ископи, одношење непотребних ствари,
итд. 060/035-47-40. (290571)
БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (290207)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, ђупа,
кошење траве, бетонирања, одношење ствари.
064/122-69-788. (290571)
ФИЗИКАЛИЈЕ, селидбе,
односимо шут, чистимо
подруме, дворишта.
063/874-57-56, 064/00915-37. (290630)
КОСИМ траву тримером и
косилицом. Драган.
064/867-47-89. (290514)
КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста керамичких плочица, повољно. 063/744-08-24. (290509)
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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.

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Милетића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.
Контакт: Маријана, 063/693-944,
Љупко – 063/313-844

ПОСАО

Taksam invest

d.o.o.

DIREKTNA PRODAJA STANOVA

ПОТРАЖЊА

Pančevo, Ružina 14

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, најновије вести из
света. 064/866ћ20-70. (290505)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија! Повољна припрема за пријембни и часови
преко скајпа. Дугогодишње искукство. 064/90724-73. (290509)

УСЛУГЕ
ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-8531 013/342-338 (СМС)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, радници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-9185. (290451)
РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/894-2180. (290561)
ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.
Дубинско прање тепиха и
намештаја. Дезинфекција.
302-820, 064/129-63-79.
(290614)
РОЛО-НАЈ нуди: поправку, уградњу, ролетна, венецијанера, тракастих завеса, најповољније.
063/894-21-80. (290561)
РОЛО-НАЈ нуди уградњуизраду хармо-врата, тушкабина, комарника, најповољније. 063/894-21-80.
(290561)

Тел. 064/444—66-74

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

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 17, средом
од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбеног и пословног простора
ЕКО-ГРУПА Панчево.
065/533-30-33. Управницима зграда попуст. (ф)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290598)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(290507)
ТВ СЕРВИС „Тесла електроник” - све на једном
месту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (290595)

Потребна два радника за место портира

– 2 мушкарца.
Контакт телефон: 062/365-414
(ф)

Петак, 1. мај 2020.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs
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НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ
ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи
• Два часа вожње гратис

Телефон 013/33-43-45

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI

16

Петак, 1. мај 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Услед проширења обима посла
фирми DOO „Trijera”

27. априла 2020, у 85. години, напустио
нас је вољени

потребне жене за рад у производњи,
до 50 година старости
Рад на паковању готовог производа.
Производња се одвија у две смене.
Одлични услови уз могућност сталног запослења.
Свој CV можете послати на dejan.nikolic@trijera.rs
или позвати на број телефона 062/790-112, Дејан.
Звати сваког радног дана од 9 до 15 сати.

КРСТА ФИЛИПОВИЋ
DOO „VOJVODINA STARČEVO”

СТЕВАН ИВАНОВ

Неизбрисив траг оставио си у нашим срцима.

traži izvršioca sledećeg profila :

RUKOVALAC POLJOPRIVREDNOM
MEHANIZACIJOM – TRAKTORISTA
USLOV : Obavezno posedovanje vozačke dozvole
F kategorije
DOO „VOJVODINA” STARČEVO nudi redovna primanja i mogućnost prijema u stalni radni odnos.

Заувек ћемо те памтити као доброг, поштеног и вредног човека.

Све је нестало у трену,
твојим принцезама се срушио свет, твојој жени је остало
празно срце.
Чекај нас и ми ћемо доћи и опет ћемо сви бити заједно
као некада.

MESTO RADA: STARČEVO
Prijave, sa radnom biografijom, poslati na adresu:

Ожалошћени: син ВЕЛИЗАР,
снајка ALLA, унуци НИКОЛА,
АЉОША и АНА са породицама

Заувек те воле твоје принцезе, СМИЉКА и мајка МАРИЈА

(116/290612)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
23. априла 2020. године преминуо

DOO „VOJVODINA” STARČEVO, Pančevački Put 10,
26232 Starčevo, ili, doneti lično.
(27/290517)

kontakt telefon: 063/10-60-178

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O.

Последњи поздрав
драгом комшији

Последњи поздрав

traži

ЗОРАН ЈОВИЧИН

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama

25. III 1947 – 23. IV 2020.

2. Pojedinačne saradnike (šivare) sa samostalnom
delatnosćcu koji imaju iskustva u šivеnju na industrijskim šivaćim mašinama, a sa kojima bi se saradnja ostvarivala na mesečnom nivou, na osnovu
zaključenog ugovora u kojem bi se utvrdio način
saradnje kao i cena za pružene usluge.

Поносни смо што смо те имали и захвални за све што
си нам пружио. Остају најлепша сећања, заувек у нашим срцима и мислима.

СТЕВИ ИВАНОВУ
СТЕВИЦИ

од школских другарица и другова,
генерација 1968, VIII-5, OШ „Ђура Јакшић”

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, син ДРАГАН,
снаја ВЕСНА, унука ТАМАРА и унук БОЈАН

(28/290519)

(42/290546)

3. Spremačicu sa punim radnim vremenom.
Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve
telefona: 013 310 717; 063 207 114
od ponedeljka do petka od 8-16h
na email adresu: jelenailijevski@icloud.com
ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 14. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

од станара
у Моравској 11

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Сада, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ
Довођење природног гаса до S – 2450 у РНП, на
кп. број 3559, 3560, 3561/1, 3563 и 3566 КО Војловица Град Панчево.
У складу са проглашеним ванредним стањем у Републици Србији (Одлука о проглашењу ванредног
стања, „Сл. гласник РС”', број 29/20) увид у захтев
за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину биће могућ само у
дигиталном облику на званичној интернет адреси
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине
(www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта стављени су на увид на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад, а све информације о поднетом захтеву могу
се добити путем електронске поште слањем упита
на следећу адресу:
natasa.knezevic@vojvodina.gov.rs у року од 15 дана
од дана објављивања овог обавештења. У складу
са ванредним стањем лични увид и пружање информација неће бити могућ.
Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем
+381 21 487 46 90.

Последњи поздрав драгом

(26/290516)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

СТЕВО
чика ЗОРАНУ
Био си добар човек и велики пријатељ.
Све нам недостаје.

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину

Драги

Твоји: ДРАГАН, ЖАКЛИНА, ЛАРА и ДИНА

од СУЗАНЕ, ДЕЈАНА, АЛЕНА
и ДЕЈЕ са породицама

(34/290528)

(118/290615)

СТЕВАНУ
Последњи поздрав нашем другу

Последњи поздрав драгом пријатељу

од породице
ЂУКАНОВИЋ
(56/290555)

Последњи поздрав
генерацијском другу
и пријатељу

СТЕВИ ИВАНОВУ

ЗОРАНУ

1961-2020.
Школске другарице и другови информатичари
из Гимназије
(98/290596)

Са великим болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 26. априла 2020. престало да
куца срце нашег анђела

од прије ЉИЉЕ и пријатеља ВЕЉЕ
(119/290615)

Поштованом

Последњи поздрав
пријатељу

ВОЈИСЛАВУ
ГРУБАЧИЋУ
МИМА и РАДОВАН
ПЕШИКАН
(51/290551)

ЈОВАНА ГЛАМОЧАНИНА

ЈОВАНУ
ГЛАМОЧАНИНУ
последњи поздрав.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

300-820, 300-830

Твоја супруга МАРИНА и ћерка АЛЕКСАНДРА

Породица ЂУРИН

(109/290607)

(110/290608)

ЗОРАНУ
од породица
ЈЕФТИЋ и НАЂ
(120/290616

Петак, 1. мај 2020.

СРЂАН МИЛЕТИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

17

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ

1979–2020.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 28.
априла 2020. преминуо наш вољени

Анђеле наш, нашао си свој мир.

Драги Батице,

Волимо те највише на свету.

свака реч је сувишна. До виђења.
Срешћемо се опет. Знам да ме очекујеш.

Твој тата, сестра, ДУЊА
и СОЊА и ЖЕЉКО

Твоја сестра ЉИЉА

(86/290590)
(79/290586)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном Срђану

Последњи поздрав

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ
1960–2020.
Сахрана ће се обавити на гробљу у Банатском
Карловцу, 30. априла 2020, у 13 сати.

СРЂАН МИЛЕТИЋ

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ

1979–2020.
од тетка РОТКЕ, сестре МАРИЦЕ са породицом и сестре НАТАШЕ са породицом
(84/290590)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
вољеном брату

ЈЕЛЕНИ
Отишла си у вечни
мир, али остала си у
нашим срцима.
Твоји: ИВАН,
МЕРАЛ и АНА
(64/290580)

Последњи поздрав брату и шураку Срђану

СРЂАНУ
МИЛЕТИЋУ
1979–2020.
од ујка РАТКА
и ујне БОРКЕ
(82/290590)

Сестра ЉИЉА са породицом

Зауставите све сатове, искључите телефоне.
Нек авиони тугујући изнад наших глава испишу
преко неба Он је мртав.
Звезде сада нису пожељне, погасите их све.
Спакујте месец и скините Сунце,
јер ништа од тога више нама сврхе.
Збогом драги мој.
Твоја МАРГАРЕТА са породицом

Са поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

ЦРНИ
Заувек ћеш нам недостајати.

1979–2020.

(83/290590)

ДРАГАНА РАДЕНКОВИЋА

Твоји: СНЕКИ, САШКА, БОКСИ, ДАКАН,
ЛАЛЕ и ДАЦА, БИЉА и КЕЛЕ, ШУЈА, РОКИ

дипл. психолог
Колектив Опште болнице Панчево

СРЂАН
МИЛЕТИЋ
1979–2020.

Последњи поздрав другу

Драги

(124/290619)

СРЂАНУ
МИЛЕТИЋУ
од сестре ОЛИВЕРЕ,
зета СЛАВИШЕ ,
САШЕ и АНЂЕЛЕ

(81/290589)

(123/290618)

(129/ф)

Збогом
Последњи поздрав поштованом колеги и
сараднику

од породице
ЗЕЧЕВИЋ
(85/290590)

БЛЕКИ
СРЂАНУ МИЛЕТИЋУ
од његовог VIII-3: ДАРКО М., СИНИША,
МИРА, САНЕЛА, ТИЈАНА, МАРИЈА,
ДАРКО А., БРАНКА, НИНА, ДАВОР и ЦЕЦА
(31/290523)

Последњи поздрав

Обавештавамо
кориснике
наших
услуга
да на цене
огласа
и читуља
одобравамо

Деценијама си био део наше породице.
Заувек остају бројна сећања.
ВУКИЦА, АЦА и ЋУЋА
(72/290578)

ДРАГАНУ РАДЕНКОВИЋУ
23. априла престало је да куца дивно и племенито срце мога тате и деке

од колектива амбуланте
за ментално здравље
(125/290619)

ПО ПУСТ
СЛАВКО БУЛИЋ

НИКОЛИ МИЛЕТИЋУ

свим
радним
данима
осим
средом.

1929–2020.

ГАГО

Драги мој тата, никада ти не могу заборавити
подршку, када ми је било најтеже. Хвала ти за
све, за неизмерну љубав коју си нам пружао.
Анђели су те однели на својим крилима јер си
и ти био анђео који је ходао земљом.

Три деценије шала и пошалица, кафа под липама, разговора на тераси или преко океана.
Време и простор нису били важни. Хвала ти што
си увек био пријатељ, ослонац, члан породице.
Нека ти падају само ручни у небеској партији
јамба.
Љуби те твоја другарица. Увек.
САША

од станара зграде у Карађорђевој 31-а

Твоја ћерка „мала” МИЦА
и унуци МИЛОШ и БРАНИСЛАВ

(74/290579)

(55/290554)

(73/290678)
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Петак, 1. мај 2020.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Са великим болом и тугом обавештавамо све који су га знали да је
наш драги

Последњи поздрав најбољој мајци и супрузи

Драги наш

3

ДУКИЦЕ

ДУШАН МАТИЋ
БИЉАНИ ПАВЛОВИЋ

Хвала ти за сваку лепу реч и доброту. Заувек ћемо бити поносне на тебе.

1950–2020.
преминуо 25. априла 2020. године.
Драги Дуки, остају нам најлепше успомене на тебе. Остаћеш вечно у нашим срцима.

Заувек ћеш бити са нама.
Син ЛАЗАР, ћерке КСЕНИЈА, ВАРВАРА, АНЂЕЛИЈА
и супруг МАРКО
(100/290597)

(15/290504)

(14/290504)

Драги мој

24. априла 2020. упокојила се наша мила ћерка, сестра, тета

Твоје: ОЉА, ЦОКА
и НИНА

Супруга НАДА, син ПРЕДРАГ, ћерка ОЛИВЕРА
и твоји унуци АЛЕКСА, СОФИЈА и НИКОЛЕТА

Последњи поздрав
нашем

Последњи поздрав брату вољеном

Последњи поздрав
бившем колеги

3

ДУШАНЕ
Кад звезда падне и
угаси се не знам где је
нестала, али сигурно
знам да љубав у мом
срцу остаје вечно.
Твоја НАЦА

БИЉАНА ПАВЛОВИЋ
21. XII 1973 – 24. IV 2020.

ДУКИЈУ
Вечно ћеш живети у
нашим срцима.
Твоји: ПЕЂА,
АЛЕКСА и ТИЈАНА

(16/290504)

Заувек у нашем срцу.
Отац ДОБРОСАВ, мајка МИЛИЦА,
сестра МИРЈАНА и сестричина НИНА

(17/290504)

ДУШАНУ
МАТИЋУ

ДУШАНУ
МАТИЋУ

Чуваћемо те у срцима
као доброг, веселог и
племениту особу.
Сестра ЉИЉАНА, МИЛЕ,
ЈЕЛЕНА, НЕНАД, МИЛАН, ДАНИЛО и ЛУКА

Колектив
ГФО Панчево
(97/ф)

(32/290524)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је
24. априла 2020. преминула наша

(99/290597)

Последњи поздрав
нашој

С поштовањем опраштамо се од наше

ФЕРЕНЦ КОВАЧ ФЕРИ
1960–2020.

СТОЈАНКА ЛОЖАЈИЋ
рођена Филиповић

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Сахрана је обављена 28. априла, на Старом православном гробљу у Панчеву.

БИЉАНЕ ПАВЛОВИЋ
Њене комшије у Милутина Бојића 5, Панчево

Заувек ће је волети и чувати од заборава син СЛОБОДАН,
снаја ГОРЈАНА и унуци ИВАН, ИЛИЈА и ОГЊЕН

(37/290531)

(36/290530)

БИЉИ
Научила си нас шта
значи бити борац.
Чуваћемо успомену
на тебе и твоју доброту.
Нека те анђели чувају.
ВЕСНА, САНТИНА
и МАСИМО
(65/290580

Последњи поздрав
комшији

Последњи поздрав

Последњи поздрав
драгој

БИЉАНИ
ПАВЛОВИЋ
Породици
саучешће

искрено

Комшије у Милоша
Требињца 9

БИЉАНИ
Увек ћемо заједно
слушати Џенис Џоплин и Кит Џерета.
Саучешће породици
БОЛЕ и АНДРЕЈКА
(58/290562)

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици и колегиници

МИЛАНУ
СТАНИСАВЉЕВИЋУ

(62/290572)

Наша тетка

(44/290544)

Последњи поздрав

ФЕРИЈУ

(60/290567)

Станари у Косте
Абрашевића 4

Последњи поздрав
сестри и тетки

Супруга МАРИЈА, синови АТИЛА и ЗОЛТАН,
снаје КАТАРИНА и САНДРА,
унуци АЛЕКСА, НИКОЛА и АДАМ

ВИОЛЕТИ ЛУКИЋ
Вечно ћеш нам остати у сећањима и мислима.
Породице КРЕСОВИЋ и ШКАЉАК
(67/290575)

СТОЈАНКИ
ЛОЖАЈИЋ

СТОЈАНКА
ЛОЖАЈИЋ
Заувек у нашим срцима
мислима.

ЈЕЛИЦА, БРАНА и
ЉИЉА са породицом

Ожалошћени: сестрић
МИОДРАГ, сестричина
ЦАЦА и зет ЈОЦА

(38/290532)

(35/290529)

од брата АНТИЈА са породицом
(43/290543)

Последњи поздрав

Последњи поздрав
пријатељу

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 17, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

ФЕРИЈУ

ФЕРЕНЦУ
КОВАЧУ

од пријатеља
из „Геоида”

ВЕРА, ЗОРАН И
КРИСТИНА ДРЉАН

(45/290545)

(21/290511)
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27. априла, након краће болести, у 83. години,
упокојила се наша драга

Последњи поздрав мом тати
Таки, љубави наша

ИВАНКА ТОДОРОВ
БАЈКИНА

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ
1965–2020.

рођена у Опову 1937. године

РАЛЕ РАЈАЧИЋ

Сахрана ће се обавити у четвртак, 30. априла, у
13 сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.

Сахрана је обављена 30. априла 2020, у
Панчеву

1965–2020.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Ожалошћени: супруг ПЕРА, ћерка ЗОРИЦА са
породицом и ћерка БРАНКА са породицом

Син УРОШ и ЈАЦА

(87/290591)

(130/290625)

Нека те анђели чувају.

3

Твоје најлепше девојке ЛАНА и МАЈА

27. априла упокојила се у Господу моја мајка
(138/290633)

Последњи поздрав нашем драгом

РАТКО РАЈАЧИЋ
ИВАНКА ТОДОРОВ БАЈКИНА

Отишао си тихо, без поздрава и оставио велику празнину.

Мајка, хвала ти на свему.
Ожалошћена ћерка ЗОРИЦА, зет ЈОВАН, унуци
БОЈАН са породицом и БРАНИМИР

Воле те ЛАЗАР, ИВАНА и МИЛОШ

(90/290592)

(140/290636)

Последњи поздав мајци

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ
Прерано си отишао, почивај у миру.
Породица ДУРКОВИЋ

ИВАНКИ ТОДОРОВ БАЈКИНА

РАТКО РАЈАЧИЋ

(132/290626)

рођ. 1937.

Бато,
Хвала за сву љубав коју си ми пружала.
Хвала за нежан додир у коси.
Хвала што си веровала и кад други нису...

сад си слободан, лети високо,
највише... Желимо ти ведро небо.
Твоји: ЈАКОВ, ИВАН и НЕВЕНА

Твоја ЦАЦА

(141/2990636)

(89/290591)

РАТКО
РАЈАЧИЋ

РАТКО РАЈАЧИЋ РАЛЕ
С љубављу и вером у васкрсење твоје,

Последњи поздрав
од ВЕСНЕ и БАТЕ

твоји другари из „Европе”

ИВАНКА ТОДОРОВ

(134/290629)

Последњи поздрав нашој Ики, нашој подршци
од првих корака.
Хвала на свему што си нам дала и свему што си
нас научила.

РАТКО РАЈАЧИЋ
(131/290625)

Драги наш Рале,
Мом малом братићу

вечно те волимо, нека те анђели чувају.

Последњи поздрав драгом

Твоје унуке ДАДА и ЛОЛА (ДРАГАНА и ЈОВАНА)

Твоји: ТОМА и ЦИЦА

(88/290591

(142/290636)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав другу

РАЛЕТУ

ФЕРИЈУ КОВАЧУ
од породице БИРО
(59/290566)

РАЛЕТУ

РАЛЕТУ

од ДОКСИЈА САШЕ
са породицом

СЛОБОДАН, РАДМИЛА, СТЕФАН,
ЈОВАНА, МАРИЈА и ЛАКИ

(133/290628)

(137/290632)

Породица ЧУКИЋ
(139/290635)

РАТКУ
Кум, пријатељ...
МИЛАН ЈОВИЋ са породицом
(143/290638)
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Последњи поздрав драгој мајки, баби, прабаби и чукунбаби

МИЛИЦА МИКА
МЛАДЕНОВИЋ

29. априла навршава се седам дугих болних година откако ниси више са нама

РАДУНКИ АНТИЋ

1935–2020.

1929–2020.

Драга мајко, бако и прабако.
Бескрајно ти хвала за сву љубав. Постоји љубав
коју смрт не прекида и туга коју време не лечи. Поносни смо што смо те имали, тужни што
смо те изгубили.
Увек ћеш живети у нашим срцима.
Почивај у миру са анђелима.
Твоји најмилији: породице ШЕПА и ЛАЗАРОВ

преминулој 25. априла, сахрањена 27. априла на православном гробљу у Старчеву.
Ожалошћени: ћерка ДРАГИЈА, синови ЗДРАВКО и ЗОРАН, снаха ЈАСМИНА, унуци СЛАВИША, БИЉАНА, ТАЊА, ЉУБИЦА, ДРАГАНА и
ДАРИНКА, снаха СНЕЖАНА, зетови ЗВОНКО, ИВАН и МАРКО, праунуци ЗОРИЦА, МАЈА, АЦА, ДРАГАН, СТЕФАН, СЕНИЈА и ТАРА, ЛАРА, ДАВИД, зет ГОРАН, снаха СЛАЂА и чукунунуке НИНА и ДУЊА

Последњи поздрав
драгој

Наша вољена мајка, бака и прабака преминула
је 28. априла. Заувек ће живети у нашим срцима.
Син МИЛОРАД, унук ДРАГАН, снаја САНДРА
и праунуци ДУШАН и ВУКАН
(101/290600)

После кратке болести преминула је наша

20. VIII 1945 – 29. IV 2013.
Чувамо те од заборава.
Твоји: ЖИЖА и БОРИС
(144/290640)

(63/290573)

(105/290602)

МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ

ДУШАН АТАНАСОВСКИ
ДУЛЕ

тетка МИКИ

4. маја 2020, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

5. маја 2020. навршила се година откада није са
нама наш драги

ДРАГОЉУБУ БАНКОВИЋУ

ЖИВАН ВЛАЈНИЋ

1940–2020.
од њене МИРЕ
МОМЧИЛОВИЋ
са децом

С љубављу: син ЖИВАН, снаја ВАЊА
и унуци ДЕЈАН и ТАМАРА

(113/290610)

Последњи поздрав
омиљеном стрицу

Остаћеш вечно у нашим срцима.
Твоји најмилији.
Породица ВЛАЈНИЋ
(117/290613)

(114/290611)

Четрдесет тужних дана је 4. маја 2020, а ми још
не можемо да схватимо да те нема

СЛАВИЦА МАГОШ
1954–2019.

МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ
Наша вољена бака преминула је 28. априла
2020. године, али ће заувек остати у нашим срцима.

СЛАВКУ
БУЛИЋУ
из Панчева

Ожалошћени: унука ИВАНА са породицом

ДРАГОЉУБ БАНКОВИЋ
Ако је смрт јача од живота није јача од љубави и
сећања. Чувамо те заувек у нашим срцима.

… и тако дан за даном, прође година... без твог
осмеха, ведрог духа, без тебе... Љубав према теби не јењава, а туга не престаје.
Недостајеш... превише...

Твоји најдражи: ћерка ЛИДИЈА,
зет ЗОРАН и унуке ЗОКА и САНДРА

Твоји: ШАЊИ, АНИТА, ДЕЈАН,
СТЕФАН и АНЂЕЛА

(115/290611)

(7/290499)

1940–2020.

(102/290601)

Братичине НАДА
и СНЕЖАНА
са породицама
из ВЛАДИМИРОВЦА

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

(108/290606)

МИЛИЦА
МЛАДЕНОВИЋ
Последњи поздрав
драгој тетка МИКИ

МИЛИЦА
МЛАДЕНОВИЋ

Последњи поздрав
нашем вољеном

Последњи поздрав
прија МИКИ

од породице
КЉАЈИЋ

од ШЕПА ЈОВЕ

(103/290602)

(104/290602)

Последњи поздрав нашем

ВЛАДИМИРУ
КАЛМАРУ

СЛАВИЦА рођ. Калужа МАГОШ
ДИВНА
КАРАЈЧИЋ

МИЛИЈАНА
ВУЧКОВИЋ

1999–2020.

28. IV 2000 – 28. IV 2020.

Увек те се сетим и на
тебе мислим.

Недостајеш нам пуно.

Тешко је прихватити истину да те више нема, јер
недостајеш сваког дана и све више.
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у којем тебе нема. Увек ћемо те се сећати,
и о теби причати и никад те нећемо заборавити.
Живиш у свакој нашој речи и успомени.

Син ОБРЕН

Твоји најмилији

Сестра КАТИЦА и зет ЂУРА

(1/290289)

(70/290577)

(40/290538)

1976–2020.
Срећни смо што смо
те имали, а тужни
што си нас прерано
напустио.

ВЛАДИМИРУ КАЛМАРУ
од баке МАРЕ, стрица, стрине и сестара
ДАНИЈЕЛЕ са породицом и КАТАРИНЕ
(47/290549)

Твоји: мама АНКА,
сестра ВИОЛЕТА, зет
ПАВЕЛ и сестричине
ЈАНА и АНА
(49/290549)

ВЛАДИМИР КАЛМАР

СЛАВИЦА МАГОШ

Заувек ћеш остати насмејан у нашем сећању
Твоји: ЊАЊИКА МАРА, АНЂЕЛКА
и МИКИЦА са породицама
(48/290549)

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава. Много недостајеш....
Сестра ОЛГИЦА, СРЂАН и ЈОЦА
(18/290506)
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ДРАГОМИР АРАНЂЕЛОВИЋ СВИРИ

Четрдесет дана је 2. маја 2020. године
Помен ће се одржати у кругу породице, 30. априла 2020, на Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга ГОРДАНА, ћерка НАТАША и унука АНДРЕА

(135/ф)

ПОМЕН
нашим најмилијима

ЗОРАН ЂУРЂЕВ
Прошло је пола године.
Зоки, много нам недостајеш.
Превише те воле и пате због тебе:
СВЕТЛАНА, БОШКО, КСЕНИЈА и сви твоји унуци
(122/290617)

ОБРАДОВИЋ
ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
СЛАВИЦА
МАГОШ

Заувек ћеш бити у нашим срцима. Недостајеш.
Сестра МИЛИЦА, зет НЕНАД
и сестричина ПЕТРА

ЖИВОТА

ДЕСАНКА

1923–1996.
деки

1922–2004.
мајки

и

(91/290593)

Постоји љубав коју
смрт не прекида и туга коју време не лечи.
Вечност није довољна да заборавимо
твој весео лик и велико срце.
ВЕСНА и НИКОЛА
са породицом
(71/290577)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком
од 8 до 17, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Вечно у нашим срцима.

Ћерка ГОРДАНА, унука НАТАША и праунука АНДРЕА

(136/ф)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Драги наш много нам недостајеш, сваким даном све више.
Све би било лакше и лепше да си са нама.
Волимо те пуно.
СТЕФАН, ОГЊЕН и ДАНКА
(94/ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
И када те нема,
и када си далеко од очију...
наћи ћу те... у својој души јер си заувек у мом срцу.
Твоја ДУЊА и ИВАНА
(96/ф)
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2. маја 2020. навршава се шест месеци откако ниси са нама.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Прерано си отишао сине.
Остаје нам само вечна туга и сећање на тебе.
Нећемо те никада заборавити.
Воле те тата и мама
(95/ф)

СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Остаћеш заувек у нашим срцима.
ГИЛЕ, РАДЕ, МИЋА, СРЂАН, ЈОЦА, СТЕФАН, КАСКА, ГОРАН,
ДРАГАНА, МИРА, МИКИ ОПАЛИЋ, ЋУФТА, МИКИ и МИЛОШ
(50/29055)

Нисмо те заборавили...

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

ШАЊИ и АНИТА
(8/290499)

Остаћеш вечно у нашем сећању.
Остаћеш заувек у нашим срцима и лепом сећању

Већ је прошло пола
године откада ниси
са нама, а није требало тако бити

LEDI, LEDI MS, PAN LEDI
(92/Ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
Кумови ВУЧИНИЋ
(46/290548)

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ
Памтићемо твоју доброту и осмех заувек.
Живиш у нашим срцима и мислима.

ВУЈКЕ
Никада те нећемо заборавити.
ГОРАН и МАРИЈА МАРКОВ
(41/90539)

Драги

ВЛАДИМИР
ВУЈОВИЋ

Брат МИЉАН,
братанац ПАВЛЕ
и породица
СТОИЉКОВИЋ
(78/290584)

Прерано си отишао,
оставио празнину...
Почивај у миру са анђелима.
Породица
ПИВАШЕВИЋ

ВЛАДО

(69/290577)

Чувамо те од заборава анђеле наш.

300-820, 300-830

ВЛАДО
Шест месеци како те нема и пуно ми недостајеш.

ОЛГИЦА и СРЂАН

МИРА

(19/290506)

(93/Ф)
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2. маја 2020. године навршава се четрдесет дана откада нас је напустио наш драги

Четрдесет дана откада није са нама наш драги
Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

ДОСТУПНИ 24 сата

Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трошкова од ПИО фонда ОДМАХ!
 Велики избор погребне опреме и сређивање
комплетне документације
 Бесплатан долазак у стан сервисног референта
 Превоз покојника уземљи и иностранству


www.pogrebnoandjelovic.com

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

МИЛАН ВУЧКОВИЋ

1952–2020.

1957–2020.

Недостајеш нам.

Време пролази, туга и сећање на тебе остају.
Заувек ћеш остати у срцима свих нас који смо те волели.

ВАЊА РАКИЏИЋ
1964–2020.

Син ДУШАН и снаја ЈЕЛЕНА

Супруга РАДМИЛА са својом ћерком
ИРЕНОМ и унуком МАРИЈАНОМ

(111/290609)

(9/290500)

4. маја је четрдесетодневни помен нашој Вањи
која се храбро борила уз речи: даће Бог, биће боље, али туга заувек... 9. маја је њен рођендан а 3.
маја је рођендан њеног Салета.

Годишњи помен

Сећање на

С тугом и поштовањем СРЂАН и НИНА
са породицама
(107/290605)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ
30. IV 2019 – 30. IV 2020.

1957–2020.
Почивај у миру анђеле мој, јер си и сам анђео.
Твоја ГОЦА
(112/290609)

МИРЈАНА
ПЕКОВИЋ
3. V 2019 – 3. V 2020.
Бол и туга се не мере
временом које пролази већ празнином
која је остала после
тебе.

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА
Прошла је година, чувамо те у нашим срцима.
Твоје СНЕЖА И МИМА
(53/290553)

30. априла навршава се година откада нас је
напустио наш вољени

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН
ЦИЦА

РАЈКА ЈОКСИМОВИЋА

Нисмо могли да те достојно испратимо,
али те нећемо заборавити.

Супруг ГОРАН
ПЕКОВИЋ

Станари зграде у Љубомира
Ковачевића 22

(128/290624)

(10/289500)

Годишњи помен
Годину дана твој глас одзвања у нашим срцима.

Вјечни помен

Породице МИЉЕВИЋ и ЛАЗИЋ
(52/290552)

3. маја 2020. навршавају се две тужне године откако си нас напустио

МИРЈАНА
ПЕКОВИЋ

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА

3. V 2019 – 3. V 2020.

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
Да си имао среће колико си био поштен
још би дуго био међу нама.

Време не лечи бол за тобом. Вечно си у срцима
најмилијих.

Да волимо једна другу увек си нам говорила, да памтимо да
смо сестре ма где која била.
Никада те нећемо заборавити.

Супруга ЛОЗЕНКА, син МАРКО, ћерка ИВАНА
и брат СВЕТОЗАР са породицама

Ћерке ТИЈАНА
и ТАМАРА

(39/290534)

(126/290624)

Недостајеш нам много.
Твоји: ДАРА и ВЛАДА
(54/290553)

30. априла навршавају се три године откада са нама није наша

Увек у нашем срцу и
мислима

ЈАСМИНА
А. КАНАЧКИ
Дивна сестра, лепотица, изазивала свуда
дивљење и топле емоције, али заглибила
се у барама „родног”
Панчева полуболесна, полусломљена.
Жаљење над „игром
судбине” траје шеснаест година и бесконачно.
Сестра ЉИЉАНА
(68/290576)

БУДИМИР М. ПЕЈАКОВИЋ

3. маја навршава се пет
година откад није са нама наш вољени

МАЈА
ПОПОВСКИ
Време пролази, а бол
и туга су све већи.

МАЈА
ПОПОВСКИ

Мама, тата, супруг
БОЈАН, ћерка АЊА,
син НИКОЛА
и сестра НАТАША
са породицом

Деда МИЛАН, ујка
РАДОШ, ујна НЕНА
и брат БОЖИДАР

(75/290583)

(76/290583)

1957–2015.
Твоја породица:
супруга ВЕРА, ћерке
МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА
и унука НИКОЛ
(106/290603)

(61/290568)

Последњи поздрав добром човеку

МИРЈАНА
ПЕКОВИЋ
ВОЈА МИТИЋ

Твоји пријатељи и колеге
из ХИП „Петрохемије”:
НИКО и РАДУЛЕ

3. V 2019 – 3. V 2020.
Дани пролазе, а туга
и бол су све већи

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ
Због преурањене смрти искрено жалимо.

Неутешна мајка
ЈЕЛИЦА

МАРИЦА и син НИКОЛА са породицом

(127/290624)

(11/290500)

Петак, 1. мај 2020.

Четрдесет тужних дана откада није са нама
наш драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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27. марта после краће и тешке болести напустио нас је наш драги

ДАМИР БОВАН

ДРАГАН САНАДЕР

Прошле су три тужне године од одласка нашег
кума

И даље мислимо да није истина да си отишао,
да си нас заувјек напустио. Тешко је сваког дана, осјећамо велику празнину због твог прераног одласка. Тјешимо се да си сада на неком
бољем мјесту као што заслужујеш. Знамо да си
међу анђелима и да те чувају, а ми чувамо сјећање на тебе.

Четрдесетодневни помен одржаће се 6. маја 2020, у 9.30, на Новом
гробљу у Панчеву.

Твој брат НЕБОЈША са породицом

Породица и пријатељи

(2/290491)

(30/290522)

3. маја навршава се четрдесет дана откако си нас изненада напустио

10. VIII 1957 – 27. III 2020.

Знамо да си на неком бољем и лепшем месту.
Почивај у миру уз свог анђела...

ДРАГУТИНА
СТАНОЈЕВИЋА

Четрдесетодневни
помен драгом колеги

1957–2017.
Отишао је велики човек и искрени пријатељ.
Недостајеш...
Бићеш с нама док је нас.
Воле те и тугују за тобом твоји ТЕОФИЛОВИЋИ:
МАРИЦА, НИКОЛА, АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА,
МИЛЕНА, НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

ДАМИР БОВАН
У свакој сузи, у сваком осмеху, у свакој реченици си
ти. Заувек у срцу.
Твој рођак СЛАВКО са породицом)

ДАМИРУ
БОВАНУ

(20/290508

1. маја годину дана није са нама

СТАНКО ПЕТРОВИЋ

(4/290493)

6. V 2018 – 6. V 2020.

Колектив Месаре
„Цицварић”

По добром те памтимо, с поносом помињемо,
недостајеш...
Твоји најмилији

(121/290616)

(3/290492)

СЕЋАЊЕ

Двадесет година прође откако ниси са нама

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

КАТИЦА ЈАНКОВИЋ
1932–2019.

Прошле су две године пуне туге и бола. Две године откада ниси с нама.
У нашим срцима ћеш живети заувек.
Много нам недостајеш.

Време пролази али су успомене неизбрисиве.
Волимо те.

ЉИЉАНА
НИКОЛИЋ
ТИНА

СЛАВИЦА, БАТА, КЛАУДИЈА, ЈОВАН и ЂУРИЦА
(66/290574)

30. априла 2020. навршава се једанаест година
откако нема нашег вољеног

СТАНИМИР КОКАНОВИЋ
1946–2000.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉА,
син ДРАГАН, снаја МИРА
и унук ВЛАДИМИР КОКАНОВИЋ

Године пролазе, бол и
туга остају.
Мајка МАРИЈА
и брат ЗОРАН

(33/290525)

2. маја 2020. навршава се шест тужних месеци откада
није са нама наш вољени

Прошло је шест тужних месеци откако
ниси са нама

МИЛАНА ЛАЛИЋА
Туга за тобом не престаје, увек ћеш остати у нашим срцима наш вољени Милане.

Десетогодишњи
помен

СЛАВКО ЈАЋИМОВСКИ
Живећеш заувек у нашим срцима.
Твоји: супруга ДРАГИЦА, ћерке ЈЕЛЕНА и ЈАСМИНА
са породицом
(22/290512)
30. априла навршава се
четрдесет дана од смрти нашег вољеног супруга, оца и деде

СЕЋАЊЕ
2010–2020.

Време лети сваки дан,
неко Те се сети

ШПИРО
ЂЕРИЋ

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ
Већ су прошле две дуге и тешке године, пуне туге и бола. Никада те нећемо заборавити ни преболети. Заувек ћеш бити наш анђео и заувек ћемо те носити у нашим срцима. Заувек вољена.

11. VII 1945 – 30. IV 2009.

(77/ф)

(5/290497)

4. V 1994 – 4. V 2020.

(29/290520)

Супруга АНКИЦА и син САША са породицом

С љубављу и тугом мајка МИЛАНКА
и брат ДЕЈАН са породицом

Твоји најмилији: породица ТОМАШЕВИЋ
(6/290497)

СЛАВКО
ЈАЋИМОВСКИ

Годишњи помен
вољеном оцу

Брат МИЛЕ
са породицом

30. априла 2020. навршава се пет година
од смрти моје драге
мајке

(23/290511)

ДУШАН
ТРАЈКОВИЋ

МЛАДЕН
МАЛЕНЧИЋ

Године које пролазе не умањују успомене на вас.

БОРИСЛАВА
МИШЉАНОВА
БОРЕ

Твоја породица

Породице ЈОВАНОВ, ПАНДУРОВ,
ТРАЈКОВИЋ, МАЛЕНЧИЋ и ПРВУЉ

Време не брише тугу.
Твоји најмилији

(57/290558)

(80/290587)

(25/290515)

ЈОВО
БУБЊЕВИЋ
СЛАВКО
ЈАЋИМОВСКИ

3. V 2019 – 3. V 2020.
Заувек у нашим срцима.

ЕМИЛИЈЕ
УЗЕЛАЦ

Брат МЛАДЕН
са породицом

Ћерке ДРАГИЦА и
ДУШИЦА са породицама

Твој син САША

(24/290512)

(12/290501)

(13/2905’02)
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Петак, 1. мај 2020.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШИ У БЕЛОМ СВЕТУ: ЖИВОСЛАВ МИЛОРАДОВИЋ У ИТАЛИЈИ

ОД БАЛКОНА ДО ЕКРАНА
Велики број наших суграђана
отиснуо се у бели свет у потрази за издашнијим извором егзистенције, а „Панчевац” им у
овој рубрици пружа прилику да
опишу места на којима се тренутно налазе и укажу на особености тих поднебља и људи.
У актуелном броју Живослав
Милорадовић, некадашњи новинар и уредник „Панчевца”,
представиће из свог угла Италију у неизвесним временима
пандемије.
Наш суграђанин Живослав Милорадовић Жика, познат Панчевцима као некадашње новинарско оштро перо нашег листа, а био је и уредник „Новог
Панчевца”, од 1994. године обитава у Италији.
На Апенинском полуострву
је радио много тога, а већ дванаест година је возач. За то
време је много путовао, управљајући готово свим врстама
теретних возила, док у последњих неколико година није почео да се бави доставом конфекције и обуће.

Шетња по стану уместо
вожње
Међутим, откад је у марту Италијом загосподарила пандемија, његово кретање се свело на
шетњу, како каже, од балкона
до екрана.
– Не, није ми досадно. Устајем у десет, ручам у пола један, читам књиге за које сам
мислио да никада неће доћи
на ред, дописујем се с драгим
људима, трошим вино, кафу,
гледам филмове и не радим.
Већ више од месец дана не радим, ако изузмемо три краће
вожње камионом. Баш сам се

Опустели трг Сан Цено у Жикиној Верони
век, сада 67, па 69, па 73… Јер
економија мора да напредује,
национални доходак да се повећава… – прича Жика.
Једно од питања које му се
наметнуло, као и великом броју оних чија је друштвена обавеза да раде и држе језик за зубима (пошто је све тако очигледно логично), јесте следеће:
– А какве ЈА лично имам вајде од тога што ће друштвени
производ расти за два зарез осам
одсто? Или четири, пет… И шта
ће се променити у мом животу
уколико исти тај производ падне за осам, девет или, највероватније, десет посто? Чини ми
се да је епидемија поставила

Kафе-пауза у месту Изола Вичентина,
док су барови још увек радили
пре неки дан запитао да ли ћу,
када све ово престане, моћи да
се вратим у колотечину и привикнем на свакодневне радне
обавезе, устајање у шест ујутру, повратке у осам увече. Да,
такво ми је радно време. Истина, понекад устанем у пола седам, а по подне се вратим око
шест, али у принципу – то је
то. И рече ми супруга Мирјана
да је та моја запитаност директна последица стања које
се зове „зрео за пензију”, јер
ипак није нормално, каже, да
се човек са шездесет пет година сваког дана около мота камионом. Слажем се да није баш
уобичајено, али ми паде на памет једно од овдашњих лицемерја: старосна граница којом
смо подељени на оне за које се
сматра да би врло вероватно
умрли од вируса је 65 година.
У пензију се, по овдашњем закону, може ићи тек с напуњених 67. Наравно, важи за мушкарце. И наравно да не може
бити другачије јер, као, држава нема новца, а популација је
све старија… И тако даље и томе слично. И шта има логичније него продужавати радни

Страну припремио

Јордан
Филиповић

управо оваква, веома битна питања, те да као људи, као грађани, не само ове земље већ становници планете, нећемо бити
исти као што смо били пре ОВОГА. И шта ћемо чинити уколико се ОВО понови наредне јесени или у зиму следеће године?
Пише ли негде да неће? Да ли
је ово што је сада негде писало?
Да ли се неко овоме надао? Не,
није. Правило је нарушено. Прецизније: то крхко, јадно убеђење да човечанство, по дефиницији, мора да напредује, тај привид некаквог благостања које се
све више показивало као сопствена супротност, озбиљно је
доведено у питање – каже некадашњи новинар нашег листа.
Претходно речено он илуструје причом о комшијама Пери и Јоци...
– За нашу Отаџбину Србију
то правило не важи. Ми и даље
са оптимизмом гледамо у будућност, тако да је наш првенствени задатак да масовно изађемо на наредне изборе и својим гласовима продужимо владавину екипи која не само да
нам је обезбедила висок животни стандард већ и довела до
потпуног савршенства функционисања свих друштвених механизама. Богати, утицајни, уважавани од целог света… Исто
важи и за нашу економију, која
ће, сасвим сигурно, избећи предвиђену рецесију на светском

плану. Знате ону причу о комшијама Пери и Јоци? Ударио
град на село и комшија Перу у
црно завио: помлатило му хектар винограда, уништило јабучар, поваљало му тек класало
жито, разбу ца ло пла стеник.
Kомшија Јоци – ништа! Никакве штете, никаквог једа, нити
секирације. Он нити има виноград, нити воћњак, нити жито,
нити пластенике… Они који су
већ пропали, да пропадну не
могу. Њихово је царство небеско, а ми смо, тврде неки наши, одувек важили за небески
народ. Е, како су то наши стари
умели! Kнез Лаза, па Милош,
па Kарађорђе, Живојин Мишић,
Тесла… Еј, бре, Тесла… Па Новак… И ја сада не могу да се не
запитам, а да се при томе не
престравим: па, ово што ми данас Овде живимо, сав овај мрак,
цивилизацијски пад, некултура, празноверје, зло, сва ова лаж
и лицемерје ће једнога дана нашим потомцима бити некаква
сјајна прошлост?! Не могу да
се скрасим од бриге и муке: шта
ће бити грђе, да ли то што ће
нас оданде, из будућности, коначно прочитати и наградити
нас заслуженим презрењем, или
ће пак и ово што данас живимо
заиста прихватити као сопствену славну прошлост? А на шта
би могла личити памет оних
који ће ово наше данашње величати као историјски период
вредан не само сећања него и
уважавања? Не знам, нисам паметан – пита се Жика.

Маску насушну дај нам
данас
Поред неколико екрана, он на
свет гледа и посредством балкона, који срећом има у свом
стану у Верони.
– Улица пуста, аутомобили
данима стоје ту где су били.
Промине ту и тамо понеки маскирани пролазник, пролети и
који вирус у ниском лету, видим га доле при земљи, махне
ми одсутно. Вируси журе и гледају своја посла, не обазиру се
на нас. Да би нам пришли,

треба им други човек, треба им
људски контакт као и нама. Ни
вирус не можеш да будеш уколико не комуницираш, уколико се не размењујеш – наводи
дугогодишњи становник града
Ромеа и Јулије.
Маску нашу насушну дај нам
данас – размишља Жика док
посматра свет око себе...
– Околни комшилук по својим двориштима нешто куцка
и преправља. Kомшија Ђани од
прекопута коси траву. На лицу
му маска. Знам човека, па ми
је јасно да ју је прикачио на
уши због прашине, а не због вируса. За остале ми није јасно,
односно јесте, али се правим
наиван. Kао не знам шта је колективна параноја, као нисам
имао прилике да је до сада видим и доживим. По улици идем
без маске. И никакве стварне
или измишљене претње ме не
могу натерати да се владам противно основној логици. Друго
су продавнице. Улазимо један
по један, тек када неко изађе,
маске на лицу, рукавице на рукама. И то је у реду. Али ако на
улици нема живе душе на раздаљини од стотинак метара, кога бих ја то могао да заразим?!
Или, још горе, од чега да се сачувам? А убише се доказујући
нам преко ТВ-а да маска не
штити онога ко је носи, већ оне
с којима контактира. Не вреди.
Виђам особе које у сопственим
колима седе с маском на лицу.
Не бих да трошим речи на додатни коментар, јасно је на шта
сам мислио. Ако неко каже да
је народ свуда исти, сложићу
се. Уз напомену: углавном. Пре
неки дан сам свратио у Швајцарску. Kажем, свратио, пошто
сам имао да обавим једну доставу у месту на десетак километара од италијанске границе. Не знам како су Швајцарци
решили проблем карантина, али
су и у тамошњим местима улице пусте. Понеки аутомобил ту
и тамо. Фабрике раде. У фирмама су сви маскирани као и у
Италији, али уз изузетке. Радници у магацину су под маскама,

службеница која ми је доставила потврду о истовару је своју
ставила тек када је кренула према мени. Дакле, опуштено. Пред
сваким улазним вратима – сталак с посудом за дезинфекцију
руку. И то је све – прича Жика.

Италија – „распојасани
бекрија”
А да би нека роба била пренета преко (швајцарске) границе, потребно је проћи царину...
– Kао између Србије и Хрватске или на другој некој међи изван европске заједнице.
Царина подразумева читаву
петљанију с папирима, истина веома редуковану, све то
иде као сат, јер Швајцарска
је ипак то што јесте, али петљаније има, а и губитка времена уз то. У Аустрију, Словенију, Немачку, Француску,
а то су све земље у које сам
возио, улази се као у сопствени тоалет. Има разлике? Па,

има наравно. То је оно што ја
видим са своје шоферске позиције која је на месту сасвим
ниском, да не кажем безначај ном. На во дим ово за рад
оних који се радују скорој пропа сти Уни је, по што је очи гледно да је она у озбиљној
кризи и да је епидемија избацила на површину све оно што
је до сада могло да се прикрије или занемари – каже
наш „гастарбајтер”.
Он истиче и како развијенији део Уније гледа на Италију
као на блудног сина, распојасаног бекрију који још увек живи у неким прошлим временима када су се проблеми решавали вином, сексом или пиштољима.
– Мислим пре свега на италијанску државу, чији су механизми анахрони, окоштали,
трули и која је, таква каква јесте, највећа опасност по италијанску економију. Ако бих
рекао штогод више, зашао бих
у зону коју не познајем довољно, па ћу се зауставити. Али то
што рекох стоји. Отуда Италија има све више проблема са
савезницима, али не због њихове неосетљивости и саможивости, већ због себе саме. То
се белодано види чак и када се
не читају новине. Хтео сам рећи да то виде разумни људи.
Неразумнима је лако продати
рог за свећу, тако да је доста
оних Италијана који „нису задовољни” останком у заједници. При томе се ретко ко пита:
а куда би одатле? На коју страну? Италијанској економији би
само још недостајао тај шок.
Мада, ту је братска Србија, па
ће помоћи. Kао и до сада, уосталом. Ако је ово моје виђење прилика било од какве помоћи, биће ми више него драго. Медији су пуни опречних
ставова, оштро супротстављених мишљења, контрадикторности сваке врсте. Ја зато нећу
ре ћи: оста ни те код ку ће –
поентира Жика.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Кудељарка
Црна лепотица, стара око осам месеци, дошла је сама испред једне
куће на Kудељарском насипу, тражећи пажњу и мало хране.
Видело се одмах да је навикла да
живи у кући – има господско држање и лепу длаку. Међутим, нажалост, већ данима лута по крају тражећи некога ко ће бринути о њој.
Није чипована, али јој је обезбеђена бесплатна стерилизација, а све
друге информације се могу добити
на телефон 062/85-69-141.

Лепи Жућа
Овај шмекер je стар око девет месеци, а вероватно је избачен, као и сви
други, када је некоме досадио. Млад
је и не сналази се баш најбоље на
улици, па може лако да настрада. Веома је добар по нарави, али и умиљат, мекан и пуфнаст.
Жућа је кастриран, а добиће и вакцину против заразних болести.
Биће удомљен уз уговор о одговорном власништву, док се све друго у
вези с њим може сазнати на телефон
065/529-38-08.

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

На језеру Гарда, неколико дана пре забране кретања
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ПАНЧЕВАЧКИ ТАЛЕНТИ: МАРКО МИЛАНОВИЋ, ШАХИСТА И СТОНОТЕНИСЕР

СИЛА ЈАКА – ЧУДО ОД ДЕЧАКА!
Померио границе у
игри на 64 поља

улазак у највишу, прву сениорску шаховску лигу Србије.
За време пандемије коронавируса сениорске лиге су одложене, али начин живота и
рада младог Панчевца није се
много променио. Марко иначе
похађа шести разред ОШ „Стевица Јовановић”, има све петице и након што заврши своје
обавезе у вези са школом, пошто се чује са својим другарима, укључује компјутер, који
му је у ово време неопходно
средство за учење и тренинг.
Поред даљег усавршавања, последњих недеља Марко индивидуално, али и као члан више
међународних клубова игра, а
неретко и осваја онлајн сениорске турнире у организацији
најјачих шаховских сила света. Тренутни онлајн рејтинг му
је 2.380, што је ниво FIDE мајстора шаха.
Марко, свака част!

Освојио све
Он није само супер спортиста
и одличан ученик, он је право
чудо од детета. Наш млади суграђанин Марко Милановић
почео је да игра шах и стони
тенис са само пет година, а до
сада, са својих дванаест лета,
освојио је преко 300 пехара,
медаља и признања на такмичењима у оба спорта.
Пет година заредом Марко
Милановић је проглашаван за
најбољег младог спортисту града Панчева, у више различитих звања и категорија. Вишеструки је шампион Србије, првак Војводине и школски првак државе у свим шаховским
дисциплинама: редовном, убрзаном и брзопотезном шаху,
као и у решавању шаховских
проблема, и то по више пута и
у конкуренцији старијих од
себе.
Марко је носилац више рекорда у шаху, од којих ћемо
набројати само неке: са шест
година је био најмлађи освајач
друге, а са седам година најмлађи освајач највише, прве
сениорске шаховске категорије, такође са својих седам година био је најмлађи првак Србије, са осам година најмлађи
троструки шампион државе, а
с десет година први и једини
петоструки првак Србије и најмлађи је шахиста наше земље
који је прешао 2.000 FIDE поена у убрзаном шаху!
Наш млади суграђанин је
најпре почео да игра стони тенис са оцем, а затим и у стонотениској секцији ОШ „Стевица Јовановић” и СТК-у Панчево. Само шест месеци касније,
када је имао свега пет и по година, дебитовао је на првом
отвореном турниру у овом спорту. Иако далеко најмлађи за
плавим столом, скренуо је пажњу на себе освојивши, као дебитант, златну медаљу у конкуренцији дечака од осам година! Исти резултат је поновио више пута после тога и на
највећим кадетским турнирима у нашој земљи, у Бечеју,
Новом Саду, Шапцу и другим
градовима, борећи се увек против неколико година старијих
од себе.

Најмлађи, а најбољи
Куриозитет је да је Марко са
својих шест година, као ученик првог разреда (раније је
кренуо у школу), освојио убедљиво прво место на општинском такмичењу у стоном тенису и у класи играча до четрнаест година, што је постигнуће вероватно незабележено
у било ком спорту. Исти резултат је поновио и наредних
година.

ОНЛАЈН ТУРНИР
У ШАХУ

„АЉЕХИН”
ОДРЖАВА
ФОРМУ
Марко Милановић
Паралелно с љубављу према целулоидној лоптици, Марко са оцем и дедом почиње да
игра и шах. Отац Небојша, иако није шахиста, приметивши
велики таленат свог сина и у
овом спорту, максимално се
потрудио, па је помоћу литературе и компјутерских програма и база припремио малог Марка за државно првенство. Без стручне помоћи, само са оцем, Марко је после
велике борбе, иако је имао само седам година, освојио своје прво Првенство Србије у
стандардном шаху. Било је то
2015. године, када је надиграо
најбоље кадете из најјачих клубова у земљи, које су често
спре ма ли и ве ле мај сто ри.
Марков тријумф је одјекнуо
као права сензација у српском
шаху.
После те велике победе отац
и син срећу познатог панчевачког FIDE мајстора шаха,
иначе вероучитеља, Александра Врбљанца, који прихвата
да помогне Марку. Иако до
тада без искуства у раду с децом, Аца се потрудио да Марку угради „оштрицу” која се
убрзо показала и у пракси: након што је раније, са шест година, освојио другу сениорску
шаховску категорију као најмлађи у Србији, Марко је одмах након повратка из Грчке,
са свог првог Светског првенства, са са мо се дам го ди на

освојио и највишу, прву сениорску шаховску категорију, и
то по но во као нај мла ђи у
Србији.
То је био наговештај великих успеха и већ у наредној
сезони млади Марко је најпре
„фи ше ров ским” ре зул та том,

земљу представио на најбољи
начин. На шампионату Старог континента у Прагу Марко је поделио друго место, док
је у Грузији, у конкуренцији
више стотина најбољих младих шахиста с целе планете,
за у зео де се то ме сто, из над

БРИ ЉАН ТАН ТРИ ЈУМФ
За шаховске сладокусце, као
илустрацију снаге игре овог
дечака, приказаћемо бриљантну победу Марка Милановића
с
последњег
Првенства Војводине над
одличним Андрејом Љепићем из Новог Сада, такође
вишеструким прваком Србије и Војводине.
Само двадесетак потеза
и жртва скакача Марку је
било довољно да се Новосађанин нађе пред матом и
пружи руку младом Панчевцу.
девет победа из девет партија, освојио Првенство Војводине, а затим и сва три првенства Србије: у стандардном, убрзаном и брзопотезном
ша ху, и то у кон ку рен ци ји
играча две године старијих од
њега. Због постигнутих резултата и те године је званично
по зван и на Европ ско и на
Светско првенство, где је своју

Марко Милановић – Андреј
Љепић (Првенство Војводине 2020)
1.е4 ц5 2.Нф3 Нц6 3.Бб5 е6
4.Бxц6 бxц6 5.0-0 Не7 6.е5
Нг6 7.д3 Бе7 8.Нц3 0-0
9.Ре1 ф6 10.еxф6 гxф6
11.Бх6 Ре8 12.х4 Бф8
13.Qд2 д6 14.х5 Не7 15.Не4
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Рxф8 18.Qх6 е5 19.Ре3 д5
20.Нxе5 Марко жртвује фигуру за напад фxе5 21.Рг3+
Кф7 22.Рг7+ црни је потпуно
беспомоћан
Ке8
23.Нд6+ црни предаје 1-0.
европског првака Артема Пингима из Русије.

Сам свој учитељ
Због својих обавеза Марков
учитељ и најбољи шаховски
пријатељ Александар Врбљанац од тада је све мање у могућности да ради с Марком и
то је време када Марку постаје неопходан професионални
тренер. Нажалост, породица
то никада није могла да приушти, због чега се отац Небојша, иначе професор, одлучује
на необичан, али једини могући корак, а то је да Марка
већ са осам година почиње да
оспо со бља ва да са мо стал но
учи веома компликоване шаховске варијанте, позиције и
партије.
Резултат се такође видео убрзо, јер недостатак професионалне обуке Марка није спречио да уз таленат, очеву помоћ
и понеку Ацину топлу реч као
од шале и даље побеђује старије противнике које годинама спремају најјачи тренери и
велемајстори, а све чешће се
дешава да пред панчевачким
чудом од детета оружје полажу и сениори.
Наредних година, као на траци, поново су се ређале Маркове титуле првака Србије и
Вој во ди не и мно го број не

победе, пехари и признања на
отвореним кадетским и сениорским турнирима. А онда се
поново догодило чудо – 2018.
године Марко Милановић је
опет померио границе спорта,
направивши до тада незабележен подвиг у шаху, а вероватно и у свим спортовима уопште. Освојио је свих пет кадет ских пр вен ста ва Ср би је,
истовремено у свим дисциплинама које постоје у шаху: у
стандардном, убрзаном и брзопотезном шаху, као и у решавању шаховских проблема.
Титулу четвороструког шампиона Србије потврдио је и на
школском првенству, на којем
је, иако један од најмлађих,
освојио и последњу могућу, пету титулу првака Србије. Тиме
је Марко ушао у анале српског спорта као једини петоструки шампион државе у свим
шаховским дисциплинама. Те
године је постао и најмлађи
српски шахиста који је, са само десет година живота, превазишао ниво од 2.000 званичних FIDE рејтинг-поена у убрзаном шаху, а стекао је и титу лу зва нич ног мај стор ског
кандидата.

Чланови Шах клуба „Аљехин”
из нашег града такмичили су
се на још једном међународном кадетском онлајн турниру.
Учествовалa су 82 такмичара из Србије, Хрватске, БиХ,
Кине и с Тајвана, а међу најбољима су били управо наши млади суграђани.
Алекса Опачић је, с 5,5 поена из седам партија, заузео шесто место. Вук Каначки се, уз
одличну игру, али и неколико
пропуста због недовољно времена за реализацију предности, пласирао на осмо место.
Поред њих, позитивно су изненадили и најмлађи чланови
ШК-а „Аљехин”. Аљоша Каначки је уз мало среће заузео једанаесто место, док је Андреј Добричан био деветнаести.
Млади чланови овог клуба
готово свакодневно играју онлајн турнире и на овај, за њих
нов начин ипак не губе од тренинга, па ће спремно дочекати такмичења по окончању ванредног стања.

Први и међу сениорима
Прошле, 2019. године једанаестогодишњи Марко се окреће
претежно сениорским такмичењима и одмах постиже веома запажене резултате. Као
члан двају панчевачких клубова, „Светозар Глигорић Глига”
и ПАШК, бриљантно је одиграо мечеве у Војвођанској сениорској лиги. Остаће забележено да је у обе сениорске лиге Марко за панчевачке клубове остварио све победе, уз само један реми, чиме је дао одлучујући допринос одличним
пласманима обају клубова и
уласку ШК-а ПАШК у виши
ранг такмичења.
За наредну сезону планирано је да с велемајсторима и интернационалним мајсторима
Марко наступи за први тим
панчевачког ШК-а „Светозар
Глигорић Глига” и да за клуб и
свој град Пан че во оства ри

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг2)
Избор Р. Радојевић

СПОРТ

МАЧЕВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

„КАРАЂОРЂЕВИЋИ” СПРЕМНИ
ЗА НОВИ ПОЧЕТАК
Витешки спорт у нашем
граду од 2004. године
Талентовани, вредни и
успешни клинци
Историја мачевалачке вештине почиње
израдом првог мача и појавом првих
учитеља мачевања у aнтичкој Грчкој, а
развија се кроз епохе на Старом континенту, те је због тога мачевање веома
дуго било сматрано искључиво за европски спорт.
На немачком „schirmen”, на шпанском „escrima”, на фран цу ском
„escrime”, код Италијана „sherime”, а
на енглеском „fencing” (o-fens de-fens)
значи „одбрана, заштита, парирање”,
што и је сте пра во зна че ње ре чи
мачевање.
У Краљевском мачевалачком клубу
„Карађорђе” Панчевци се баве мачевањем од 2004. године. Иако спортско мачевање подразумева три оружја – сабљу, флорет и мач, у клубу из нашег
града омиљена дисциплина је мач. Све
категорије овог спортског колектива вежбају у Хали спортова на Стрелишту, и
то три пута недељно – понедељком, средом и петком, од 20 до 22 сата.
Пандемија коронавируса погодила је
и овај спортски колектив, али наши суграђани, млади мачеваоци, који нам се
јављају овога пута, пронашли су начин
како да тренирају у кућним условима и
тако одрже форму за такмичарска искушења која им предстоје када се заврши ванредно стање у нашој земљи.

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Рођен је 23. марта 2004, а мачевањем
се бави две године.
Има сјајне предиспозиције за овај
спорт и један је од најбржих такмичара у КМК-у „Карађорђе”. Дејан је
екипни вицешампион Србије, а има
ис ку ства и на ме ђу на род ним
такмичењима.

Припрема
Кренеш да завршиш, скуваш, освојиш без плана и стратегије.
Хм, океј, импровизација је дар.
Који уме да заведе, направи лаган оброк.
Фркица је у томе што само бесмртни виртуози знају.
Да из мало чега направе много.
Јер су потковани, па то изведу напамет, извуку из рукава.
Смртницима је за то неопходан најважнији зачин.
Припрема.

Мила Пивашевић

Дејан Бодрожа
Време у изолацији проводи вежбајући код куће, а на фотографији се види
једна од најкориснијих вежби за прецизност – „бод на лоптицу”.
Лана Шкаљак

Дамјан Глуваков
Рођен је 9. маја 2010. године и одличан је ученик ОШ „Јован Јовановић
Змај”. Мачевање тренира од своје осме
године, а поред бављења овим спортом, има још једну љубав. Свира виолину, а веома је успешан и у „баратању”
инструментом.
Као изразити дефанзивац у мачевалачкој борби, освојио је бројне медаље на домаћим такмичењима у дисциплини мач, у конкуренцији пионира.

Воли музику и стране језике, али прва
љубав јој је мачевање, којим се бави две
године.
Талентована за овај спорт, изузетно
вредна и посвећена тренинзима, Мила
је освојила неколико значајних медаља
на домаћим такмичењима.
Георге Помана
Пред сед ник клу ба, тре нер мла дих
мачевалаца, али још увек и активан
такмичар.
Георге је члан КМК-а „Карађорђе”
од његовог оснивања, па је стекао завидно искуство и знање о овом витешком спорту.
Освајач је медаља на државним шампионатима у дисциплинама мач и сабља, а много успеха је имао и на међународним такмичењима. С турнира у
иностранству, по правилу, враћао се
окићен неким од трофеја.

Позор
Непажњом проузрокујемо изливе осећања околине.
Неко се може наћи погођеним.
Или увређеним, што је још теже.
Постоје и они што ће због твог немара да пукну.
И, шта, ником ништа? Газиш даље?
Сиромашна је особа која није била на обе стране.
Она што јесте, зна шта је емпатија.
Зато, позор...

Лана Шкаљак

Дамјан Глуваков
Талентован је за овај спорт, врло упоран и пред ста вља истин ску на ду
мачевања.
Дејан Бодрожа
Врло добар ученик Техничке школе „23.
мај” живи у Банатском Новом Селу.

Врло добра ученица ОШ „Ђура Јакшић”
рођена је 14. марта 2007. године.
Члан мачевалачког клуба из нашег
града постала је пре четири лета и од
тада зна само за успехе.
Лана је вицешампион наше земље у
ди сци пли ни мач, у кон ку рен ци ји
пионирки, а освајала је медаље и на
мно гим тур ни ри ма у Ср би ји и у
иностранству.
Као сви спортисти, и ова талентована
девојчица, млада нада панчевачког мачевања, једва чека крај ванредног стања у земљи и повратак редовним активностима.
Мила Пивашевић
Рођена је 6. новембра 2009. године и
одлична је ученица ОШ „Ђура Јакшић”.

Било кад
Георге Помана
Пандемија коронавируса је зауставила целу планету. Стало је и мачевање.
Ипак, ови млади и талентовани људи
не очајавају. Свесни су да ће се живот
ускоро вратити у нормалне токове, па
ће и они поново бити своји на своме – у
хали на Стрелишту, на тренинзима, али
и на бројним турнирима.
А. Живковић

Губљење у времену и простору сасвим је уобичајено.
Томе, понекад, подлежу сви.
Па и они лажови који кажу да то није њихов случај.
То је разлог због ког треба да знаш да свако је сам.
За моменат споја са сопственом природом...
... питаш се само ти.
Она је спремна.
Било кад!
Текст и фотографије: С. Трајковић

КАКО ЈЕ ПРОШЛА МАЛА МАТУРА?
Андрија
Стојковић, ученик:

Мајда Старчев,
ученица:

– Задовољан сам
резултатом. Наставници
су се трудили да нам
олакшају лекције које
нисмо могли да радимо
због вируса. На
комбинованом тесту
сам добио 19 бодова, а
из српског језика
петнаест.

– Било је проблема
са сајтом, али је у овој
ситуацији проба
завршног испита добро
организована.
Проверили смо колико
смо спремни. Сва
питања смо до сада
прешли, иако је било и
лакших и тежих.

Анђелија
Станковић,
ученица:
– Прошло је онако
како сам очекивала –
сасвим добро. Било је
проблема код теста из
математике, сајт није
радио, нисам могла да
се улогујем, али смо на
крају успели све да
урадимо.
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