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Сунце туђег неба неће
вас грејати овог лета

Град
Стижу пакети

грађанима с

најнижим

пензијама

» стране 2 и 4

цена 40 динара

Здравље

Прошла је изолација,

треба смршати

» страна 6

Запис

Војкан Морар: 

У сваком постоји 

нешто свето

» страна 12

Фото-репортажа

Жика Милорадовић 

у Италији

» страна 26

Спорт
Сила јака, чудо 

од дечака

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  1.  МАЈА 2020.
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Радно време благајне „Панчевца”
У петак, 1. маја, благајна неће
радити. У по не дељак 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.

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” – ОТВОРЕН РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 17 САТИ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ „ПАНЧЕВАЦ” РАДИ ОД 11. МАЈА

ЗЛОЧИН О КОЈЕМ
СЕ КОД НАС ЋУТИ

ПОСЛЕ ХАПШЕЊА ОЦА КОЈИ ЈЕ СНИМАО СЕКС СА СВОЈОМ ЋЕРКОМ стр. 7

Сексуално
насиље у
породици много
је чешће него
што се мисли, 
а најчешћи
починиоци су
очеви или
старатељи
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Број 4863, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

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

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

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

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

P Два часа вожње гратис.

Календар укидања
забрана због вируса

» страна 3

ПАНЧЕВЦИ ДИЗАЈНЕРИ

Они остварују своје снове
страна 11

СТАЗА

Радно време
од 8 до 16 сати

Вредан поклон привредника
Општој болници у Панчеву

» страна 3
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(Не)нормал ни
то кови...

Из гле да да се по вра так у нор -
мал не жи вот не то ко ве на зи ре.
Ко нач но. Пра ву исти ну о пан -
де ми ји ви ру са Ко вид-19 не
зна мо. Пи та ње је да ли ће мо
је ика да и са зна ти. Ипак, по -
сле ско ро два ме се ца у изо ла -
ци ја ма, ка ран ти ни ма и под
ван ред ним окол но сти ма јед -
но је си гур но – ко ро на нас је
по де ли ла.

У ства ри, кад се ма ло бо ље
раз ми сли, по ја ва нај пре „нај -
сме шни јег”, па убр зо и „вр ло
опа сног” ви ру са са мо је на ста -
ви ла тај тренд дру штве них по -
де ла у на шој на па ће ној зе мљи.
Одав но по сто је „гро ба ри” и
„ци га ни”, по ште ни и не по ште -
ни, „ро до љу би” и „на ци о нал не
из да ји це”, у по след ње вре ме
„па три о те” и „тај ку ни”, „на ши”
и „њи хо ви”...

Е, са да је до шло вре ме да се
де ли мо на оне „не нор мал не”
(ко ји си ту а ци ју с ко ро на ви ру -
сом са гле да ва ју на дру га чи ји
на чин) и оне „нор мал не” (ко ји
сле по слу ша ју све са ве те упу -
ће не с „ру жи ча стих” ТВ екра -
на). Де ли мо се и на оне с ма -
ска ма и оне без ма ски, на оне
ко ји ра де и ко ји не ра де... По -
ја ва овог ви ру са по де ли ла нас
је и на „вак ци на ше” и „ан ти -
вак ци на ше”, па су та ко „ве ли -
ке срп ске па три о те” од јед ном
по де ли ле и љу бав пре ма оно -
ме у ко га су се до са да кле ли –
пре ма Но ле ту. И то са мо због
то га што је свет ски те ни сер
број је дан из нео свој став. Ја -
сно. И сло бод но. А опет, с дру -
ге стра не, не ва ља се мно го ни
љу ти ти на Но ва ка, ипак је дао
сил не до на ци је у овом су лу -
дом вре ме ну...

Ви ру са ће би ти и про ла зи ће.
Вра ти ће се жи вот у нор мал не
то ко ве, а да ли ће на ма ика да
би ти бо ље и за што ни кад неће?

Све док бу де мо не по де ље ни
је ди но у ма ни ри ма и чи ње -
њи ма по пут „пар ки рај сло -
бод но, ниг де не пи ше да је зе -
ле на по вр ши на”, „ба ци ту
фла шу у во ду, од не ће ре ка”,
„из не си ту ста ру ве-це шо љу
код кон теј не ра”, „ма, све је
ја сно ко дан, али где сам ту
ја”, „бра те, је л’ има не ког по -
сла за мог си на, ма, тек да не
се ди у ку ћи, да му иде стаж”,
„док то ре, ово је за вас, ма ли
знак па жње”, „дај за вр ши ми
то, не ћу оста ти ду жан”... (низ
на ста ви те са ми), не ма на ма
по врат ка у нор ма лу.

Ко ро на ви рус ће би ти са мо
не при јат но се ћа ње...

По но во ра ди бу вљак, 
по но во ра ди бу вљак!

Пан че вач ки бу вљак, јед на од нај по -
зна ти јих пи ја ца тог ти па у др жа ви,
по но во је отво рен у уто рак, 28. апри -
ла. Та кву од лу ку у ве зи с роб ном пи -
ја цом „Ае ро дром”, ка ко јој је зва ни -
чан на зив, до нео је Град ски штаб за
ван ред не си ту а ци је.

Град ска јав на ко му нал на пред у зе -
ћа сва ко днев но одр жа ва ју чи сто ћу
свих пи ја ца и дез ин фи ку ју их. Ипак,
с об зи ром на вр сту ви ру са ко ји је за -
по сео пла не ту, нај ва жни ји у лан цу
пре но ше ња за ра зе су љу ди, од но сно
њи хо ва (не)од го вор ност пре ма се би
и дру ги ма. Про дав ци ће мо ра ти да
но се ма ске и ру ка ви це, а тре ба ло би
да тим пу тем по ђу и куп ци. Упра ва
пи ја це је пре ко раз гла са упо зо ра ва ла
и про дав це и куп це да се при др жа ва -
ју ме ра за шти те.

Од апри ла до сеп тем бра
сузби ја ње ко ма ра ца

Цен тра ли зо ва на ак ци ја су зби ја ња
лар ви ко ма ра ца на те ри то ри ји це ле
Вој во ди не за по че та је 15. апри ла на
укуп ној по вр ши ни од 103.300 хек та -
ра – са оп шти ла је По кра јин ска вла -
да. Трет ма ни ко ма ра ца оба вља ју се у
скла ду са ука за ним по тре ба ма, на
осно ву ре зул та та до би је них пра ће -
њем по ја ве и број но сти по пу ла ци је
лар ви ко ма ра ца, којe вр ши но во сад -
ски По љо при вред ни фа кул тет. Ак ци -
ја ће се спро во ди ти у кон ти ну и те ту
до кра ја сеп тем бра.

Су зби ја ње лар ви ко ма ра ца вр ши ће
се из ва зду ха би о ло шким и са зе мље
хе миј ским пре па ра ти ма, и то у при о -
бал ном по ја су ре ка, из ли ви ма, плав -
ним по вр ши на ма ре ка, ру кав ци ма,
ка на ли ма, је зе ри ма и на те ри то ри ја -
ма за шти ће них под руч ја, а у на се ље -
ним ме сти ма у ка на ли ма, ин ду стриј -
ским и от пад ним во да ма, шах то ви -
ма, ба ра ма, ма њим ре ци пи јен ти ма
во де и дру гим ста ја ћим во да ма по -
год ним за раз вој ко ма ра ца. Циљ је да
се сма њи број ност по пу ла ци је ко ма -
ра ца и спре чи ши ре ње за ра зних бо -
ле сти ко је они пре но се.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Све је ди ни це ло кал не са мо у пра ве
у АП Вој во ди ни до би ле су још 30. ја -
ну а ра од По кра јин ске вла де до пис у
ко ме су по зва не да на вре ме за поч ну
јав не на бав ке и са мо су зби ја ње од ра -
слих је дин ки ко ма ра ца.

Он лајн на ру чу ју ма ши ни це за
ко су, кон зер ве, би ци кле...

Ка ко је „Тан ју гу” ре кла На та ша Ми ла -
но вић, ре ги о нал ни ме на џер ку рир ске
слу жбе „Bexexpress”, по сао те фир ме
ко ја се ба ви пра ће њем тран спор та од
он лајн по ши ља ла ца до крај њих ко ри -
сни ка то ком ван ред ног ста ња по ве ћао
се за око 40 од сто. Гра ђа ни су он лајн
нај ви ше на ру чи ва ли књи ге, кућ ну и
лич ну хе ми ју, би ци кле, ма ши ни це за
ко су, кон зер ви ра ну хра ну...

– На са мом по чет ку ван ред ног ста -
ња обим по сла се сма њио, али ка ко је
вре ме од ми ца ло, та ко су се и кли јен -
ти пре о ри јен ти са ли на он лајн ку по -
ви ну. Пред ус кр шње пра зни ке овај
вид ку по ви не је до жи вео екс пан зи ју.
Гу жве су ве ли ке, али ра ди се пу ним
ка па ци те том и тру ди мо се да по шту -
је мо ро ко ве. Че ка се ви ше не го ка да
је ста ње ре дов но, али на ши ко ри сни -
ци има ју раз у ме ва ња. Сви су све сни
то га да се ве ли ки број њих пре о ри -
јен ти сао на он лајн ку по ви ну. Има ка -
шње ња, али не та ко ве ли ких. Од по -
чет ка ове си ту а ци је за по сле ни по -
шту ју про пи са не за штит не ме ре и
но се ру ка ви це и ма ске –  ка же На та -
ша Ми ла но вић.

Пред ви ђа ња струч ња ка из ове
обла сти су да гра ђа ни по сле уки да ња
ван ред ног ста ња не ће оста ти вер ни
он лајн ку по ви ни у јед на ко ви со ком
про цен ту, иа ко су са да уви де ли ње не
по год но сти.

Гра до на чел ник: па ке ти 
за пензи о не ре пр во 

у ју жним сели ма

Гра до на чел ник Са ша Па влов у пе так,
24. апри ла, ре као је за бе о град ске ме -
ди је да је за по че та по де ла па ке та пен -
зи о не ри ма чи ја су при ма ња ис под
30.000 ди на ра. Па ке ти су тог да на
пре ба че ни у ма га ци не ме сних за јед -
ни ца, ка ко би во лон те ри мо гли да их
ди стри бу и ра ју, нај пре ста нов ни ци ма
Стар че ва, Омо љи це, Ба нат ског Бре -
стов ца, Ива но ва и Ба нат ског Но вог
Се ла. Вред ност па ке та са основ ним
пре храм бе ним на мир ни ца ма и сред -
стви ма за хи ги је ну је 1.700 ди на ра.

– На те ри то ри ји Пан че ва има
13.500 пен зи о не ра с при ма њи ма ис -
под 30.000 ди на ра и ови па ке ти ће
сук це сив но би ти де ље ни: да нас
2.500, а на да мо се да ће сле де ће не -
де ље би ти по де љен и оста так. Мо лим
све оне ко ји ма се не по кла па ме сто
пре би ва ли шта у до ку мен ти ма са
ствар ним ме стом бо ра ви шта да то ја -
ве кол-цен три ма у ме сним за јед ни -
ца ма – из ја вио је Па влов.

Гра до на чел ник и шеф Шта ба за
ван ред не си ту а ци је Па влов ре као је и
да је Штаб обез бе дио до дат ни

контин гент дез ин фек ци о них сред -
ста ва за по ја ча ну дез ин фек ци ју. Ра ди
се о 70.000 ли та ра на три јум-хи по хло -
ри та, ко ји се ко ри сти за дез ин фек ци -
ју фре квент них ло ка ци ја, као и о но -
вим ко ли чи на ма асеп со ла, ал ко хо ла
и са пу на. Па влов је ка зао да „љу ди
има ју ин струк ци ју да се ура ди дез ин -
фек ци ја ам бу лан ти, по шта, бан ко ма -
та и ма ло про дај них обје ка та”.

Опрез, по сто ји мо гућ ност
другог та ла са епи де ми је

Шеф кан це ла ри је Свет ске здрав стве -
не ор га ни за ци је (СЗО) у Ср би ји Ма -
ри јан Ива ну ша ука зао је 26. апри ла
на зна чај по што ва ња ме ра за пре вен -
ци ју ши ре ња за ра зе ко ро на ви ру сом.

– Евро па, као је дан од ма њих кон -
ти не на та ка да је у пи та њу број ста -
нов ни ка, у укуп ном бро ју пред ста вља
ско ро по ло ви ну свих за ра же них. Пр -
ви та лас ни је за вр шен, али се сми ру -
је – из ја вио је Ива ну ша.

Он је упо зо рио на мо гућ ност дру -
гог та ла са епи де ми је и ка зао да се
упра во то де ша ва у по је ди ним зе -
мља ма, по пут Син га пу ра, у ко ме је,
пре ма ње го вим ре чи ма, „ста ње са да
го ре не го ра ни је, а ме ре ко је уво де су
стро же не го ка да се ви рус та мо пр ви
пут по ја вио”. Пре по ру чио је стрикт -
но по што ва ње ме ра ко је на ла же ме -
ди цин ска стру ка, а ка ко ка же, на
рад ним ме сти ма ко ја ће се сук це сив -
но отва ра ти тре ба да се обез бе де све
нео п ход не и пре по ру че не ме ре да би
за по сле ни и они с ко ји ма су у кон -
так ту би ли си гур ни.

Под ву као је да пу то ва ња оста ју
про блем, јер „сва ка ко зна че ши ре ње
ви ру са”.

(На ста вак на стра ни 4)

ГРАД РАС ПИ САО ЈАВ НУ НА БАВ КУ

Уре ђе ње Ње го ше ве ули це и Тр га кра ља Пе тра I
По след њег рад ног да на прет ход не
не де ље, 24. апри ла, Град Пан че во је
рас пи сао јав ну на бав ку за из ра ду тех -
нич ке до ку мен та ци је и из во ђе ње ра -
до ва на уре ђе њу Ње го ше ве ули це и
де ла Тр га кра ља Пе тра I. У тех нич кој
до ку мен та ци ји по сто ји по пис ра до ва
ура ђен на осно ву „Кон цеп ту ал ног ре -
ше ња уре ђе ња цен трал ног град ског
је згра”. Ра ди ће се пар тер но уре ђе ње,
као и ре кон струк ци ја јав ног осве тље -
ња на по те зу од око 360 ме та ра.

Пред ви ђе но је ски да ње по сто је ће
бе тон ске га лан те ри је, ње но чи шће ње
и сла га ње на па ле те, де ли мич но вра -
ћа ње по сто је ћих пло ча „олим пи ја”, те
на бав ка и мон та жа но ве бе тон ске га -
лан те ри је. Та ко ђе, нео п ход но је у сре -
ди шњем де лу Ње го ше ве ули це, ши ри -
не че ти ри ме тра, пред ви де ти са о бра -
ћај мо тор них во зи ла, па ће ко ло во зна
кон струк ци ја би ти по ја ча на и по кри -
ве на пло ча ма ди мен зи ја 30 х 20 х 8

цен ти ме та ра. На тро то а ру по ред обје -
ка та у Ње го ше вој ули ци и на де лу Тр -
га кра ља Пе тра I по кри ва ње ће се вр -
ши ти пло ча ма ди мен зи ја 60 х 20 х 8
цен ти ме та ра. Пред бу ду ће из во ђа че је
по ста вљен и зах тев да се ре кон стру и -
ше осве тље ње у Ње го ше вој: по сто је ћи
сту бо ви би ће де мон ти ра ни, а на пра ви -
ће се нов рас по ред сту бо ва, ви си не

нај ма ње шест ме та ра, и
они ће но си ти LED
расве ту.

У пла ну је про ши ре -
ње по пло ча не по вр ши -
не по ред згра де Град ске
упра ве – то ће би ти ура -
ђе но бе тон ским пло ча -
ма „олим пи ја”, ко је ће
прет ход но би ти укло ње -
не с де ла Тр га кра ља
Пе тра I, а по вр шин ске
во де би ће од во ђе не пре -
ко по сто је ћих слив ни ка

у ки шну ка на ли за ци ју. Укуп на по вр -
ши на на ко јој ће се ра до ви из во ди ти
из но си 5.500 ква драт них ме та ра.

По ну де ће би ти отво ре не истог да на
до ког тра је јав ни по зив – 25. ма ја.
Кри те ри јум за из бор по ну де је нај ни жа
по ну ђе на це на, а Град ће од лу чи ти ко -
ме по ве ра ва ове по сло ве у ро ку од 25
да на од да на отва ра ња по ну да. С. Т.

Све ло кал не са мо у пра ве у
Вој во ди ни су 30. ја ну а ра
по зва не да на вре ме
започ ну по ступ ке јав них
на бав ки сред ста ва
потребних за су зби ја ње
од ра слих је дин ки ко ма раца.

Па влов: Штаб за ван ред не
си ту а ци је обез бе дио је
додат ни кон тин гент
дезинфек ци о них сред ста ва
за по ја ча ну дез ин фек ци ју.

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

У ПА ЗАР ОН ЛАЈН, ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ ЈА СВЕ ГА...
От кад је због за ра зне бо ле сти ко ју иза зи ва ви рус
Ко вид-19 уве де но ван ред но ста ње, ка ко то по зи тив -
ни про пи си на ла жу, ви ше ин стан це вла сти – Вла да
и Пред сед ни штво Ре пу бли ке Ср би је – до но се
„кров не” од лу ке, а у скла ду с њи ма ло кал не са мо у -
пра ве на сво јим те ри то ри ја ма ор га ни зу ју сва ко -
днев ни жи вот гра ђа на. Град ски штаб за ван ред не

си ту а ци је Гра да Пан че ва, ко јем пред се да ва гра до -
на чел ник Са ша Па влов, у ре дов ној је ко му ни ка ци ји
с јав ним сек то ром и пред у зе ћи ма, као и уста но ва ма
и при ват ним пред у зет ни ци ма у гра ду, па на осно ву
све га то га до но си ко ман де и пре по ру ке. Ме наџ мен -
ти свих уста но ва и фир ми има ју оба ве зу да ускла де
сво је по сло ва ње и по на ша ње с но во на ста лим

околно сти ма. Та ко ђе, ре пу блич ка ми ни стар ства и
по кра јин ски се кре та ри ја ти у окви ру сво јих ре со ра
до но се од лу ке, а све то ути че на то ка ко Пан чев ке
и Пан чев ци про во де да не.

У на став ку тек ста је по ку шај да ис так не мо нај -
ва жни је чи ње ни це и до га ђа је у пе ри о ду из ме ђу из -
ла ска прет ход ног и овог из да ња на шег не дељ ни ка.

Одмор.

На Тесли, ових дана

Снимио: Милан Шупица
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Ула зи мо у јед ну 
од по след њих фа за
враћа ња на нор ма лу

И да ље оба ве зне
мере за шти те и
држање раз ма ка

Жи вот у Ср би ји уско ро ће се
пот пу но вра ти ти у нор ма лу. Већ
од 28. апри ла, ка ко је са оп штио
кри зни штаб за су зби ја ње ви ру -
са Ко вид-19, отво ре ни су пар -
ко ви и ше та ли шта и до зво ље ни
тре нин зи на отво ре ном. Од по -
не дељ ка, 4. ма ја, уз озбиљ не без -
бед но сне ме ре, по чи њу да ра де
ка фи ћи и ре сто ра ни, јав ни град -
ски пре воз у Но вом Са ду и Кра -
гу јев цу, а већ од пет ка, 8. ма ја,
јав ни пре воз ће би ти пу штен и
у Бе о гра ду и Ни шу.

– Пар ко ви и ше та ли шта мо -
гу би ти отво ре ни, а они ко ји се
у њи ма на ла зе мо ра ју би ти на
од го ва ра ју ћем од сто ја њу и при -
др жа ва ти се свих пре по ру ка за
пре вен ци ју обо ље ња. До зво ља -
ва ју се и тре нин зи на отво ре -
ном, с пот пу ним ко ри шће њем
свих пре по ру ка ко је је Кри зни
штаб утвр дио – ре као је у уто -
рак, 28. апри ла, епи де ми о лог

и члан кри зног шта ба Бра ни -
слав Ти о до ро вић и до дао да ће
уско ро би ти до не та од лу ка и
за спор то ве у за тво ре ним про -
сто ри ма.

– Од по не дељ ка, 4. ма ја, по -
чи њу да ра де град ски пре воз у
Но вом Са ду и Кра гу јев цу, као

и ме ђу град ски же ле знич ки и
друм ски са о бра ћај , а од 8. ма -
ја јав ни пре воз у Бе о гра ду и
Ни шу – ре као је Ти о до ро вић и
на гла сио да се град ски и ме ђу -
град ски пре воз пу шта у са о -
бра ћај уз по шта ва ње свих мера

за шти те, као и без упо тре бе
кли ма-уре ђа ја у ау то бу си ма.
Пр вог рад ног да на по сле пра -
зни ка, 4. ма ја, по че ће да ра де
и ре сто ра ни и ка фи ћи, с тим
што ће на отво ре ном про сто ру
у ба шта ма би ти по треб но др -
жа ти со ци јал ну дис тан цу и ко -

ри сти ти за штит на сред ства, а
у са ла ма ка фи ћа и ре сто ра на и
да ље ће се по што ва ти све ме ре
ко је су и до са да ва жи ле за би -
ло ко ји за тво ре ни про стор.

– Од 8. ма ја по чи њу да ра де
и тр жни цен три, али уз огра -

ниче ни број ко ри сни ка и по -
што ва ње со ци јал не дис тан це,
као и ко ри шће ње за штит них
сред ста ва ка ко од стра не про -
дав ца, та ко и му ште ри ја. Од 11.
ма ја по че ће да ра де вр ти ћи и
про ду же ни бо ра вак у шко ла ма
за де цу до че твр тог раз ре да –
ре као је Ти о до ро вић и до дао да
ће авио-пре воз у Ср би ји по но -
во би ти ус по ста вљен од 18. маја.

Овај епи де ми о лог је на гла -
сио да не ис кљу чу је мо гућ ност
да се не ке ме ре уве ду по но во
ако се про це ни да за то има
раз ло га, од но сно ако се љу ди
не бу ду при др жа ва ли свих пре -
по ру ка.

– Све од лу ке смо опре зно ва -
га ли, али мо же се ла ко де си ти
да не ке ме ре вра ти мо на прет -
ход но ста ње у за ви сно сти од
епи де ми о ло шке си ту а ци је – ре -
као је Ти о до ро вић. Ина че, по -
пу шта ње ме ра је по че ло још 22.
апри ла, ка да су на кон ду ге па у -
зе по че ли да ра де ау то-ме ха ни -
ча ри, вул ка ни зе ри, обу ћа ри, кро -
ја чи, рад ње хе миј ског чи шћења,
књи жа ре, као и зе ле не пи ја це, а
по след њег по не дељ ка у апри лу
су отво ре ни фри зер ски и ко зме -
тич ки са ло ни, коц кар ни це, фит -
нес-клу бо ви, те ре та не и пи ја це
на за тво ре ном. Р. П.

УКИ ДА ЈУ СЕ ОГРА НИ ЧЕ ЊА

ОПРЕ ЗАН ПО ВРА ТАК РЕ ДОВ НОМ СТА ЊУ

ДО НА ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПРИ ВРЕД НИ КА

Бол ни ца до би ла ту не ле за дез ин фек ци ју
„Ко вид бол ни ца” у Пан че ву је
од ове не де ље јед на од рет ких
уста но ва за сме штај обо ле лих
од ко ро на ви ру са у це лој Ср -
би ји на чи јем ула зу су по ста -
вље ни спе ци јал ни ту не ли за
дез ин фек ци ју.

Та кве на пра ве су у овом тре -
нут ку ме ди ци на ри ма пре ко по -
треб не, јер обез бе ђу ју си гур ну
де кон та ми на ци ју на кон из ла -
ска из зо на за ра зе. Ме ђу тим,
оне ни су јеф ти не, па бол ни це
углав ном не мо гу да их на ба ве
о соп стве ном тро шку, већ се
осла ња ју на до на ци је гра ђа на
и при вред ни ка.

У Пан че во су сти гла чак два
та ква ту не ла: је дан је до ни ра ла
фир ма „Мо де ко ло”, с вла сни -
ком Ми ло ра дом Пе ји ћем на че -
лу, док су дру ги за јед нич ким
ула га њи ма обез бе ди ли не дељ -
ни лист „Пан че вац”, ко ји је део
ком па ни је Ау то-цен тар „Зо ки”,
вла сни ка Зо ра на Пе шев ског, и
пред у зе ће „Пан-ле ди”, у вла -
сни штву Сло бо да на Ву јо ви ћа.

Пре ма ре чи ма др Сло бо да -
на Ову ке, ди рек то ра Оп ште
бол ни це у Пан че ву, свр ха ту -
не ла је да дез ин фи ку је здрав -
стве не рад ни ке и оста ло осо -
бље ко је но си ком плет ну

заштит ну опре му при из ла ску
из та ко зва не цр ве не зо не, од -
но сно „ко вид бол ни це”.

– У ту не лу се они из ла жу
дез ин фек ци о ном сред ству на
ба зи ал ко хо ла, ко је се рас пр -
шу је у ви ду ае ро со ла, и по том
чи сти из ла зе из тог про сто ра.

Тек та да они мо гу да без бо ја -
зни ски ну сво ју за штит ну опре -
му. На тај на чин се спре ча ва
ка ко кон та ми на ци ја са мих
здрав ственх рад ни ка, та ко и
око ли не. Kапацит ет ту не ла је

ве ли ки: он мо же да дез ин фи -
ку је 600 осо ба за сат вре ме на
– ре као је Ову ка.

Ди рек тор бол ни це је до дао
и да овој до на ци ји на зна ча ју
да је то што ће ту не ли има ти
сво ју на ме ну и на кон пан деми -
је. Та да ће кроз њих про лазити

па ци јен ти при ли ком ула ска у
бол ни цу и по из ла ску из ње.
На тај на чин се ни дру ге ин -
фек ци је не ће ши ри ти, јер ви -
ру си не ће „из ла зи ти” из бол -
ни це, ни ти ће их гра ђа ни уно -
си ти из спо ља шњег све та.

Ово ни је пр ви пут да Пе -
јић, Пе шев ски и Ву јо вић по -
ма жу свом гра ду. Они су и
ина че по зна ти као ве ли ки до -
бро тво ри, а не дав но су упла -
ти ли и зна чај на сред ства као
по моћ Гра ду за ку по ви ну па -
ке та за пен зи о не ре. Уз то, ми
у не дељ ни ку „Пан че вац” ни -
смо за бо ра ви ли ни на на ше
нај ста ри је су гра ђа не, па та ко
од по чет ка ван ред ног ста ња
во лон те ри бес плат но до ста -
вља ју при мер ке на шег ли ста
пен зи о не ри ма из Пан че ва и
окол них ме ста. На тај на чин
је до са да нај ста ри јој по пу ла -
ци ји у ју жном Ба на ту по кло -
ње но ви ше хи ља да при ме ра -
ка њи хо вог оми ље ног ло кал -
ног гла си ла. Д. К.

РА ФИ НЕ РИ ЈА

По стро је ња ста ла
због ква ра

У Ра фи не ри ји наф те Пан че -
во у уто рак је об у ста вљен  рад
де ла при мар них и се кун дар -
них ра фи не риј ских по стро -
је ња ка ко би се от кло ни ле не -
пра вил но сти уо че не у ра ду
по моћ ног по стро је ња за про -
из вод њу сум по ра „Кла ус”.

– Све ак тив но сти се оба -
вља ју у скла ду са За ко ном и
ин тер ним про це ду ра ма ком -
па ни је, а о уо че ним не пра -
вил но сти ма од мах је оба ве -
ште на и над ле жна по кра јин -
ска ин спек ци ја за за шти ту
жи вот не сре ди не. То ком за -
у ста вља ња по стро је ња ни је
би ло ути ца ја на жи вот ну сре -
ди ну, а не пра вил но сти ће
би ти от кло ње не у нај кра ћем
мо гу ћем ро ку – ре че но је ме -
ди ји ма у НИС-у.

У овом тре нут ку у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во по -
сто је за ли хе бен зи на и ди зе -
ла до вољ не да по кри ју дво -
ме сеч не по тре бе до ма ћег тр -
жи шта у мо тор ним го ри ви -
ма, ка жу у ком па ни ји.

„НИС је по ка зао да је спре -
ман за ста бил но снаб де ва ње
ста нов ни штва и при вре де”,
до да је се у са оп ште њу НИС-а.

„ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈА”

Погони стали због
мањ ка си ро ви не

У „ХИП –Пе тро хе ми ји” у че твр -
так, 30. апри ла, по чео је за стој
у про из вод њи у фа бри ци Ети -
лен и оста лим про из вод ним
по стро је њи ма у Пан че ву, ко ји
ће тра ја ти два де се так да на. За -
стој у у Фа бри ци син те тич ког
ка у чу ка у Еле ми ру по чео је у
пе так, 24. апри ла.

– „ХИП –Пе тро хе ми ја” је при -
ну ђе на да за у ста ви про из вод њу
због не до стат ка при мар ног бен -
зи на, основ не си ро ви не за про -
из вод њу. За сад је из ве сно да фа -
бри ка не ће ра ди ти до дру ге по -
ло ви не ма ја – из ја вио је Миша
Бу ла јић, из вр шни ди рек тор
функ ци је про из вод ње и тех нич -
ке по др шке „ХИП –Пе тро хе мије”.

При ли ком за у ста вља ња фа -
бри ка мо же се оче ки ва ти по ја -
ча на по ја ва пла ме на на ба кљи
пра ће на бу ком, као по сле ди ца
по што ва ња без бед но сних про -
це ду ра при ли ком план ског за -
у ста вља ња про це са ра да. Све
рад не ак тив но сти то ком за сто -
ја про из вод ње у „ХИП –Пе тро -
хе ми ји” у пот пу но сти су ускла -
ђе не с ва же ћим без бед но сним
про це ду ра ма ком па ни је, а све
с ци љем без бед но сти и за шти -
те здра вља за по сле них.

ЗА БРА НА КРЕ ТА ЊА

Пе де сет ка зни због
по ли циј ског ча са

Пре кр шај ни суд у Пан че ву
до нео је у пе ри о ду из ме ђу
22. и 28. апри ла пе де сет осу -
ђу ју ћих пре су да ли ци ма ко -
ја ни су по што ва ла огра ни -
че ње кре та ња од но сно по ли -
циј ски час.

За овај пре кр шај у ван -
ред ном ста њу за пре ће на је
ка зна и до 150.000 ди на ра,
а у слу ча ју да не бу ду пла -
ће не по пра во сна жно сти
пре су да, ове ка зне мо гу би -
ти пре тво ре не у за твор ске
да не. Суд у Пан че ву у овом
пе ри о ду из ри цао је ка зне
од 10.000, 15.000 и 55.000,
а знат ну ве ћи ну ме ђу пре -
кр ши о ци ма чи ни ли су му -
шкар ци. Ме ђу ка жње ни ма
је два на е сто ро љу ди ста ри -
јих од 65 го ди на.

У пе ри о ду ко ји је прет хо -
дио овом, од 17. до 21. апри -
ла, за бе ле жен је го то во исти
број пре кр ша ја – за не по што -
ва ње по ли циј ског ча са осу -
ђе но је пе де сет јед но ли це.

Од уво ђе ња огра ни че ња
кре та ња до кра ја апри ла у
Пре кр шај ном су ду је по овом
осно ву из ре че но пре ко три
сто ти не ка зни.

КО ВИД БОЛНИ ЦА

Опа да број па ци је на та
Ви ше днев ни тренд па да укуп -
ног бро ја обо ле лих од COVID-
19 ин фек ци је у АП Вој во ди ни
се на ста вља – са оп шти ла је у
сре ду, 29. апри ла, По кра јин -
ска вла да. У сре ду су се у Оп -
штој бол ни ци у Пан че ву од те
бо ле сти ле чи ла 92 па ци јен та,
што је за 45 ма ње не го пре тач -
но не де љу да на.

– У оп шти на ма Вр шац, Бе ла
Цр ква, План ди ште и Али бу нар,
у ко ји ма је у по след њих пет да -
на от кри ве но 46 слу ча је ва за ра -
жа ва ња COVID-19 ин фек ци јом,
и да ље се спро во де све нео п -
ход не про ти ве пи де миј ске ме ре
с ци љем да се за у ста ви и спре -
чи да ље по ве ћа ње бро ја обо ле -
лих, укљу чу ју ћи и ин тен зив но
и све о бу хват но те сти ра ње свих
гра ђа на ко ји ис пу ња ва ју кри те -
ри ју ме де фи ни ци је слу ча ја – на -
во ди се у са оп ште њу По кра јин -
ске вла де од 29. априла.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та
„Ба тут” ис так ну тим на сај ту Ми -
ни стар ства здра вља covid19.rs,
у Пан че ву је од по чет ка епи де -
ми је за кључ но с не де љом 26.
апри лом по зи ти ван ре зул тат на
те сту на ко ро на ви рус за бе ле -
жен код 93 осо бе, што чи ни 1,25
про це на та свих за ра же них па -
ци је на та у Ср би ји. Д. К.

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

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

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Горан

До дев ски, спе ција ли ста аб -
до ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Завод ће 
почети са радом
11. маја.

ПРОМО

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

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

Пакет 2
– гинеколошки преглед
– папатест
– вагинални брис
– цервикални брис
– колпоскопија
Цена: 4.000 дин.

Др ВЕСНА НОВИЧИЋ ЂОНОВИЋ

Дом здравља Палилула

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

Пакет 3
– гинеколошки преглед
– вагинални брис
– ултразвук
Цена: 4.000 дин.

Ме ре по да ни ма

28. април отво ре ни пар ко ви и ше та ли шта

28. април до зво ље ни тре нин зи на отво ре ном

4. мај по чи њу да ра де ка фи ћи и ре сто ра ни

4. мај

по чи њу да ра де ме ђу град ски и же ле знич ки

саобра ћај и јав ни град ски пре воз у Но вом Са ду

и Кра гу јев цу

8. мај јав ни град ски пре воз кре ће и у Бе о гра ду и Ни шу

8. мај по чи њу да ра де тр жни цен три

11. мај
отва ра ју се вр ти ћи и про ду же ни бо ра вак за де цу

до че твр тог раз ре да

18. мај отва ра ју се ае ро дро ми и авио-са о бра ћај



Ма ње мо гу ће да ће
се на би ра ли шта
изаћи у сеп тем бру

Тре ба ло је да оп шти пар ла мен -
тар ни из бо ри у Ср би ји бу ду
одр жа ни ми ну ле не де ље, 26.
апри ла, али их због уво ђе ња
ван ред ног ста ња ни је би ло.
Ипак, не ке из бор не рад ње ко је
су из вр ше не пре пан де ми је, као
што је при хва та ње пре да тих
из бор них ли ста, ва же, па се са -
да по ста вља пи та ње ка ко ће из -
бор ни про цес би ти на ста вљен
по што ван ред но ста ње бу де би -
ло уки ну то.

По ли тич ки ана ли ти ча ри об -
ја шња ва ју да Ре пу блич ка из -
бор на ко ми си ја сво јим ре ше -
њем ни је од ло жи ла из бо ре, већ
да их је пре ки ну ла, а то зна чи
да тре ба да се на ста ви с кам -
па њом као да је 17. март, дан
на кон уво ђе ња ван ред ног ста -
ња, те да тре ба да тра је 39 да на
ка ко би из бо ри би ли за ка за ни
у не де љу. Та ко ђе, све што је
РИК до са да ура дио оста ће на

сна зи, али ће би ти де фи ни са -
ни но ви ро ко ви, тј. да ту ми ко -
ји су ва жни и за уче сни ке на
из бо ри ма и за гла са че.

Бо јан Кла чар, про грам ски ди -
рек тор ЦЕ СИД-а, из ја вио је за
бе о град ске ме ди је да „на ста -
вља мо та мо где смо ста ли”. Он
је до дао да по сто је два сце на -
ри ја за да тум из бо ра; пре ма пр -
вом то је крај ју на и по че так ју -
ла, а пре ма дру гом у ка сно лето.
Под ву као је да је пр ви сце нарио
ре ал ни ји, јер по сто је назна ке
да је епи де ми о ло шка си ту а ција

бо ља, а дру ги раз лог је тај што
би за ка зи ва ње из бо ра за сеп -
тем бар зна чи ло да има мо ду -
го трај но ван ред но ста ње.

– Ра ни је смо има ли по ли -
тич ки и прав ни мо ме нат ка да
ће би ти из бо ри, а са да пр ви пут
има мо нај ва жни ју ствар – то је
про це на епи де ми о ло шке си ту -
а ци је, за то што су и кам па ња и
из бор ни дан та кви ти по ви до -
га ђа ја да мо ра ју пре то га да се
ис пу не ба зич ни здрав стве ни
пред у сло ви. Да би из бо ри би ли
одр жа ни кра јем ју на, ван ред но

ста ње тре ба ло би да бу де уки -
ну то на че тр де се так да на пре
то га – у дру гој по ло ви ни ма ја.
Чи ни се да ће др жав ни ор га ни
во ди ти ра чу на о то ме да оног
мо мен та ка да до не су од лу ку о
уки да њу ван ред ног ста ња бу ду
пот пу но си гур ни да мо гу да се
ура де не ке из бор не рад ње, иа -
ко ми слим да ће и РИК и Вла -
да мо ра ти да раз ми сле о не -
ким до дат ним на чи ни ма за -
шти те ка ко би се из бо ри спро -
ве ли – сма тра Кла чар.

Ина че, у Ср би ји из бо ри ни -
ка да ни су одр жа ни у ју лу, док
их је у ју ну би ло са мо 2004. го -
ди не, а ра ди ло се о пред сед -
нич ким из бо ри ма. Ле то је из -
бе га ва но због го ди шњих од мо -
ра, па смо из бо ре има ли нај че -
шће на про ле ће и је сен, ма да
ни зи ма ни је за о би ла же на.

За штит ник гра ђа на Зо ран Па ша лић по кре нуо је по сту -
пак над зо ра над ра дом Цен тра за со ци јал ни рад „Со ли -
дар ност” у Пан че ву у ве зи са слу ча јем сек су ал ног на си ља
оца над се дам на е сто го ди шњом ћер ком и за тра жио да му
се до ста ве по да ци о ак тив но сти ма из над ле жно сти Цен -
тра ко је су пред у зе те по во дом са зна ња о то ме, с ци љем
за шти те пра ва и нај бо љих ин те ре са де вој чи це.

* * *
Ан то нио Гу те рес, ге не рал ни се кре тар УН, у ве зи с пе де -
се тим Ме ђу на род ним да ном Зе мље, ко ји се обе ле жа ва у
је ку пан де ми је ко ро на ви ру са, ре као је да се већ по ла ве -
ка људ ска ци ви ли за ци ја опо ми ње на нео д го во ран од нос
пре ма жи вот ној сре ди ни. По звао је да се пре ђе на одр -
жив раз вој, уз зе ле ну енер ги ју и цир ку лар ну еко но ми ју,
јер је би о ло шка ра зно вр сност угро же на, а кли мат ски по -
ре ме ћа ји се при бли жа ва ју тач ки без по врат ка.

* * *
Ми ни стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја Ра сим
Ља јић ре као је да је при пре мље на уред ба ко јом би тре ба -
ло да се ре ши пи та ње упла ће них аран жма на. Иде ја је да
до 31. де цем бра 2021. го ди не они ко ји су упла ти ли аран -
жма не мо гу да их пре ко аген ци је ис ко ри сте, од но сно да
до би ју вред но сне ва у че ре, а ако то не же ле, аген ци ја је
оба ве зна да им вра ти но вац.

* * *
То ком по ли циј ског ча са ко ји је тра јао од 24. до 27. апри -
ла Пре кр шај ни суд у Пан че ву до нео је осам на ест пре су -
да у ве зи с кр ше њем Уред бе о ме ра ма за вре ме ван ред ног
ста ња. Уку пан из нос из ре че них ка зни је 400.000, а мак -
си мал на из ре че на нов ча на ка зна би ла је 50.000 ди на ра.

* * *
Пре ма Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку, про сеч на не то
пла та у фе бру а ру 2020. го ди не у Пан че ву из но си ла је
57.217 ди на ра, што је, у од но су на ја ну ар, сма ње ње од
3.089 ди на ра.

* * *

* * *
Ко шар ка шки те рен на углу ули ца Зет ске и Ибар ске у на -
се љу Со да ра до би ће но ву под ло гу, по што је Град Пан че -
во рас пи сао јав ну на бав ку за ку по ви ну и по ста вља ње
пло ча за ње го во уре ђе ње.

* * *
У „ХИП –Пе тро хе ми ји” 30. апри ла по чи ње за стој у про -
из вод њи у фа бри ци Ети лен и оста лим про из вод ним по -
стро је њи ма у Пан че ву, ко ји ће тра ја ти два де се так да на,
због не до стат ка при мар ног бен зи на, основ не си ро ви не
за про из вод њу. Фа бри ка не ће ра ди ти до дру ге по ло ви не
ма ја. То ком за сто ја ће би ти ре а ли зо ва не ак тив но сти у
окви ру про ве ре функ ци о нал но сти и тех но ло шког чи -
шће ња про це сне опре ме, а мо же се оче ки ва ти по ја ча на
по ја ва пла ме на на ба кљи пра ће на бу ком, као по сле ди ца
по што ва ња без бед но сних про це ду ра при ли ком план ског
за у ста вља ња про це са ра да.

* * *
На ула зу у пан че вач ку „ко вид бол ни цу” од ове не де ље сто -
је два спе ци јал на ту не ла за дез ин фек ци ју, ко ји обез бе ђу ју
де кон та ми на ци ју на кон из ла ска из зо на за ра зе. Је дан је
до ни ра ла фир ма „Мо де ко ло” вла сни ка Ми ло ра да Пе ји ћа,
док су дру ги за јед нич ким ула га њи ма обез бе ди ли не дељ ни
лист „Пан че вац”, вла сни ка Зо ра на Пе шев ског, и пред у зе -
ће „Пан-ле ди”, у вла сни штву Сло бо да на Ву јо ви ћа.

* * *
Исто рад но вре ме ко је су има ли пре ван ред ног ста ња –
сва ког рад ног да на од 8 до 15 са ти – од по не дељ ка, 4. ма -
ја, по но во ће ва жи ти за за по сле не на шал те ри ма за ре -
кла ма ци је и на пла ту ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

* * *
Др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља Бе ри слав Ве -
кић ре као је 29. апри ла да је у Ср би ји сма њен број те -
шких па ци је на та обо ле лих од ко ро на ви ру са, на во де ћи
да је тре нут но на ре спи ра то ру око 75 бо ле сних. Он је ка -
зао да се у ре лак си ра ње ме ра кре ну ло због ма њег бро ја
обо ле лих с те шком кли нич ком сли ком и да је то ин ди ка -
тор да је сма ње на ви ру лент ност ви ру са.

* * *
Од 4. ма ја до ћи ће до знат ног убла жа ва ња, али и уки да -
ња по је ди них ме ра ко је су уве де не за вре ме ван ред ног
ста ња. Од ре ђе ни су да ту ми за по че так ра да уго сти тељ -
ских обје ка та, јав ног пре во за, као и за отва ра ње вр ти ћа и
тр жних цен та ра. У дру гој по ло ви ни ма ја про ра ди ће и
авио-са о бра ћај.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 1. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

ПАНЧЕВАЧКИ КОРОНА-ЛЕТОПИС

О ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Избори, највероватније, крајем јуна

(Наставак с 2. стране)

Ни ко од 8.000
миграната ни је за ра жен

Ка ко је Ми ни стар ство од бра не
са оп шти ло 26. апри ла, за ви -
ше од 8.000 ми гра на та, ко ли -
ко их бо ра ви у два де сет при -
хват них цен та ра и цен та ра за
азил у Ср би ји, ре жим за бра не
кре та ња ва жи 24 ча са, а за хва -
љу ју ћи бла го вре ме ном пред у -
зи ма њу ме ра за шти те, ме ђу ми -
гран ти ма не ма за ра же них од
ко ро на ви ру са.

На обез бе ђе њу Цен тра за азил
„Кр ња ча” и При хват ног цен тра
„Ада шев ци”, као и ви тал них
обје ка та у Бе о гра ду и Пан че ву,
ан га жо ва ни су при пад ни ци 72.
бри га де за спе ци јал не опе ра -
ци је. Њи хо ве сме не тра ју по
че тр на ест да на, по по тре би и
ду же, а мо гућ ност из би ја ња не -
ре да у кам пу је ри зик с ко јим
се вој ска спрем но су о ча ва.

Зо ра на Ми хај ло вић:
огром не ште те у 

сек то ру тран спор та

Зо ра на Ми хај ло вић, ми ни стар -
ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја
и ин фра струк ту ре, из ја ви ла је
да се до са да шње ште те због
пан де ми је ко ро на ви ру са у сек -
то ру тран спор та про це њу ју на
из ме ђу 120 и 140 ми ли о на евра,
а до кра ја го ди не би мо гле да
до стиг ну и ви ше од 700 ми ли -
о на евра.

– Нај ве ћу ште ту је пре тр пео
пут нич ки са о бра ћај, по себ но
ва зду шни, и ту не го во ри мо са -
мо о „Ер Ср би ји”, већ и о на -
шим ае ро дро ми ма. Ср би ја је
учи ни ла све да омо гу ћи бр же
кре та ње тран зит ног са о бра ћа -
ја: од по ло ви не мар та у Ср би ју
је ушло око 100.000 ка ми о на,
од че га око 60.000 за снаб де -
ва ње Ср би је. Ми смо пр ви уки -
ну ли по ли циј ску прат њу ка ми -
о на у тран зи ту – ре кла је Зо ра -
на Ми хај ло вић.

Пре ма ње ним ре чи ма, у друм -
ском те рет ном са о бра ћа ју за -
бе ле жен је пад од око 20 од сто,
у пре во зу ро бе же ле зни цом од
10 до 15 од сто, а нај ве ћи иза -
зов ће би ти опо ра вак свих вр -
ста пут нич ког са о бра ћа ја.

Ми ни стар ство про све те:
при јем ни ис пи ти за
факул те те 22. ју на

Ка ко је ми ни стар про све те Мла -
ден Шар че вић на те ле ви зи јама
с на ци о нал ном фре квен ци јом

ре као, на ста ва у основ ним и
сред њим шко ла ма у Ср би ји би -
ће за вр ше на 31. ма ја, за ма ту -
ран те око 25. ма ја, а пре да ва -
ња на фа кул те ти ма око 15. ма -
ја. Од 1. ју на ће се „по је ди нач -
но и у ма лим гру па ма за вр ша -
ва ти не ки по сло ви, та да има -
мо за вр шне и при јем не ис пи -
те”, ка зао је он.

Сту ден ти, пре све га они што
су се при ја ви ли за по ла га ње ис -
пи та у април ском ро ку, а ко ји
ће би ти одр жан кра јем ма ја, би -
ће у при ли ци да се већ од сре -
ди не ма ја вра те у сту дент ске
до мо ве. Ми ни стар ка же да су
објек ти дез ин фи ко ва ни и спрем -
ни за при јем, а да се он лајн на -
ста ва за сту ден те за вр ша ва 18.
и 19. ма ја, те да је оста ло и да
се за вр ше блок-ча со ви ве жби
на не ким фа кул те ти ма.

– Пе ри од у дру гој по ло ви ни
ма ја по ста је си му ла ци ја за
април ски рок. Он да нам јун -
ски рок оста је чист и има мо
пот пу не усло ве да го ди ну за -
вр ши мо по пла ну. У на шем за -
ко ну не по сто ји мо гућ ност по -
ла га ња ис пи та на да љи ну, сту -
ден ти ће ис пи те по ла га ти на
фа кул те ти ма, али уз све ме ре
за шти те. Они су мо гли да ра де
не ке де ло ве ко ло кви ју ма на да -
љи ну и да за не ке ис пи те чак
за 60 од сто сма ње при пре ме –
на вео је Шар че вић.

Они ко ји ове го ди не упи су ју
фа кул тет, при јем ни ис пит ће
по ла га ти као што је и пла ни ра -
но – 22. ју на. Ва жна ин фор ма -
ци ја је и да је 28. апри ла по че -
ла ис пла та ше сте и сед ме месеч -
не ра те кре ди та и сти пен ди ја,

у ме сеч ном из но су од 8.400 ди -
на ра, сту ден ти ма ви со ко школ -
ских уста но ва за школ ску
2019/2020. Истог да на, за исту
ову школ ску го ди ну, за по че та
је и ис пла та осме ме сеч не ра те
сти пен ди ја и кре ди та уче ни ци -
ма сред њих шко ла у ме сеч ном
из но су од 5.400 ди на ра.

Пре ма по след њој ин фор ма -
ци ји, ми ни стар Шар че вић је
го сту ју ћи на те ле ви зи ји 29.
апри ла по твр дио да је то ком
про бе ма ле ма ту ре пао ком -
пју тер ски си стем у не ко ли ко
гра до ва, из ме ђу оста лих и у
Пан че ву.

Ве о ма жуч на пр ва
седница На род не

скупшти не од уво ђе ња
ван ред ног ста ња

По сла ни ци вла да ју ће ве ћи не,
али и не ко ли ци на опо зи ци о -
на ра, 28. апри ла су при су ство -
ва ли пр вој сед ни ци На род не
скуп шти не од уво ђе ња ван ред -
ног ста ња. На ула зу им је ме -
ре на тем пе ра ту ра, а по том су
им по де ље не ру ка ви це и ма -
ске. Уну тра шњост зда ња је по -
де ље на пре гра да ма од плек си -
гла са, а по сла ни ци су за у зи ма -
ли сва ку дру гу сто ли цу.

На днев ном ре ду су би ле две
тач ке: Пред лог од лу ке о по твр -
ђи ва њу од лу ке о уво ђе њу ван -
ред ног ста ња и Пред лог за ко -
на о по твр ђи ва њу свих уре да ба
ко је је од по чет ка епи де ми је
до 28. апри ла до не ла Вла да Ср -
би је уз су пот пис пред сед ни ка
Ср би је. Сед ни ца је по че ла ми -
ну том ћу та ња за све гра ђа не

ко ји су пре ми ну ли од по сле -
ди ца ко ро на ви ру са. Пре ми јерка
Ана Бр на бић је на гла си ла да
су све ме ре до не те на вре ме и
да ле су ре зул та те.

– Пр ви и основ ни за да так
нам је био да про ба мо да за -
шти ти мо наш здрав стве ни си -
стем и на ше здрав стве не рад -
ни ке да би они мо гли да за -
шти те нас. Дру ги основ ни циљ
био је да за шти ти мо ста ри је
су гра ђа не, као и хро нич не бо -
ле сни ке. Ми смо ус пе ли да
спре чи мо екс по нен ци јал ни
раст за ра же них и ко лапс здрав -
стве ног си сте ма – ре кла је
преми јер ка.

Део опо зи ци је ко ји је уче -
ство вао на за се да њу не го до вао
је због на чи на уво ђе ња ван ред -
ног ста ња, на звав ши га не у -
став ним. Опо зи ци ја ко ја је и
за бој кот из бо ра и за се да ња
пар ла мен та одр жа ла је кон фе -
рен ци ју за но ви на ре у скуп -
штин ском хо лу. Пан чев ка Ма -
ри ни ка Те пић (СЗС) ка за ла је
да је власт „га зи ла Народ ну
скуп шти ну, ми мо ње од лу чив -
ши да пре ко ко ле на на ма ла
вра та уве де ван ред но ста ње”.
Вр ло сли чан став имао је во ђа
ра ди ка ла Во ји слав Ше шељ, док
је Че до мир Јо ва но вић, ли дер
ЛДП-а, ре као да се ни ка да не -
ће по ми ри ти са ста вом да је
Ср би ја дик та ту ра.

Пљу шта ле су увре де на све
стра не, би ло је ве о ма жуч но,
пред сед ни ца На род не скуп шти -
не Ма ја Гој ко вић ис кљу чи ва ла
је ми кро фон чак и не ким ми -
ни стри ма, а по сла ни ци су на -
ста ви ли рас пра ву и су тра дан.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

НА ВИ ДИ КУ ВЕ ЛИ КИ ГУ БИ ЦИ, 
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ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ЂА КА И ПРО ФЕ СО РА МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

3Д ви зи ри за на ше ме ди ци на ре
Ис по ру че но пре ко хи ља ду
ко ма да ове за штит не
опре ме

Пан че вач ка пред у зе ћа 
и фир ме по др жа ли 
ма шин це

Уче ни ци и про фе со ри Ма шин ске
шко ле Пан че во од по чет ка пан де ми -
је ви ру са Ко вид-19 на пра ви ли су пре -
ко 1.000 за штит них ви зи ра, ко је сва -
ко днев но ко ри сте на ши ле ка ри и ме -
ди цин ско осо бље у бол ни ца ма и до -
мо ви ма здра вља, за по сле ни у ге рон -
то ло шким цен три ма и ПУ Пан че во.
Они су нео п ход ни ле ка ри ма и ме ди -
цин ском осо бљу ко ји ле че па ци јен те
на кли ни ка ма и ин фек тив ним
одељењи ма, али и док то ри ма у ам -
бу лан та ма ко ји пр ви до ла зе у до дир

с по тен ци јал ним пре но си о ци ма
корона ви ру са.

Пан че вач ки ђа ци и про фе со ри по -
мо ћу 3Д штам па ча сва ко днев но пра -
ве но са че за бу ду ће ви зи ре, а по себ но
је ва жно ис та ћи да су у пр вим не де -
ља ма уда ра ви ру са ови за штит ни ре -
кви зи ти има ли ве ли ки зна чај у очу -
ва њу здра вља ме ди ци на ра и при пад -
ни ка раз ли чи тих јав них слу жби.

По др шка при вред ни ка

У по чет ку пан де ми је ни је би ло мно го
спе ци ја ли зо ва них на о ча ра и ма ски у
оп ти ца ју, па је сва ки при ме рак ви зи ра
мно го зна чио ле ка ри ма и се стра ма.
Ма шин ске шко ле и фа кул те ти, дру -
штве но од го вор не фир ме и по је дин ци
ши ром Ср би је ко ји су би ли у мо гућ -
но сти да про из во де ви зи ре за за шти ту
ли ца при ме њу ју ћи 3Д тех но ло ги ју при -
ско чи ли су тих пр вих да на у по моћ
на шем здрав ству. Бол ни ца ма, здрав -
стве ним цен три ма и до мо ви ма здра -
вља се сва ко днев но ис по ру чи ва ло по
не ко ли ко сто ти на за штит них ви зи ра,
а 3Д штам па чи на фа кул те ти ма, у шко -
ла ма и пред у зе ћи ма ши ром Ср би је ни -
су се га си ли да ни ма. Ка сни је се ста ње
нор ма ли зо ва ло, сти гла је нео п ход на

опре ма, али по тре ба за ви зи ри ма Ма -
шин ске шко ле и да ље по сто ји.

Ма шин ска шко ла Пан че во је на по -
чет ку ове ху ма ни тар не ак ци је нео п -
ход ну пла сти ку од ко је се пра ве ви зи -
ри пла ћа ла из соп стве них из во ра фи -
нан си ра ња. По том је у по моћ при текла

ло кал на са мо у пра ва, да би се на по зив
шко ле да фир ме по др же ову ва жну
ху ма ни тар ну ак ци ју ја ви ло не ко ли ко
пан че вач ких при вред ни ка. Убр зо су у
Ма шин ску шко лу до шле пр ве ко ли -
чи не ко ту ро ва пла сти ке, ко је су за по -
тре бе ак ци је на ба ви ли „Пе тро хе ми ја”,

„Инокс пре ра да” и „Про ме га”, а ком -
па ни ја „Га спром енер го хол динг Ср би -
ја – ТЕ –ТО Пан че во” и фир ма „Хај -
тек” до ни ра ле су овој пан че вач кој
струч ној шко ли по је дан нов 3Д штам -
пач, што је омо гу ћи ло да се днев ни
ка па ци тет про из вод ње ду пли ра.

Би ти дру штве но од го во ран

Сви ови при вред ни ци су са гле да ли
зна чај ху ма ни тар ног ра да про фе со ра
и ђа ка ове струч не шко ле и та ко по -
ста ли парт не ри у овој ак ци ји, ко ја је
омо гу ћи ла да се са чу ва здра вље за по -
сле них у Оп штој бол ни ци Пан че во,
до мо ви ма здра вља у Пан че ву, Ко ва -
чи ци, Али бу на ру и Ба нат ском Но вом
Се лу, КБЦ-у Бе жа ниј ска ко са, Ду шев -
ној бол ни ци у Вр шцу, ГАК-у итд.

Вре ди ис та ћи да ова ак ци ја, по ред
ху ма ни тар не, има и ја сну еду ка тив ну
по ру ку, јер ђа ци у са рад њи с про фе -
со ри ма уче о 3Д мо де ли ра њу и 3Д
штам пи у из ра ди кон крет ног про јек -
та. Па ипак, мо жда је нај ва жни је то
што су на у чи ли шта зна чи би ти дру -
штве но од го во ран и ка ко, уз ма ло тру -
да и кре а тив но сти, и ма ло па ра, сва -
ки по је ди нац мо же да учи ни мно го
за сво ју за јед ни цу.

Ко се од лу чи да ле ту је у
ино стран ству, има пред
со бом ве ли ки иза зов

Још увек ни су де фи ни са на
пра ви ла игре

Не ма дру же ња на пла жи у ве ли ким
гру па ма, али вам ни ко не ће ди са ти
за вра том у ре ду за ги рос. Не ће те
мо ћи да за тра жи те сла ник од го ста
за су сед ним сто лом, ко ји се на ла зи
на про пи са ном од сто ја њу, и не ће те
ђу ска ти у пре пу ној дис ко те ци, али
ће те се за то ла ко „ка чи ти” на ин тер -
нет у по лу пра зном хо лу хо те ла. Не -
ће те мо ћи да дрп не те не што са швед -
ског сто ла за сен двич, али ће те ко -
мот но мо ћи да обо ри те се ди ште у
ау то бу су или ави о ну а да вам не ко
не на пра ви сце ну…

Ово су са мо не ке од ства ри ко је
мо гу оче ки ва ти сви они што же ле
да на кон ка ран ти на опле ме не дух и
те ло јед ним до брим ле то ва њем на
мо ру. Пред ову лет њу се зо ну је још
увек мно го не по зна ни ца. Оно што
је си гур но, је сте да сва ко ово го ди -
шње пу то ва ње но си од ре ђе ни ри зик
и да ће за си гур но би ти пра ва ма ла
аван ту ра. На при мер, још увек се не
зна на ко ји на чин ће би ти ор га ни зо -
ван пре воз, да ли ће мо ра ти да се
ис по шту је со ци јал на дис тан ца у ау -
то бу си ма и ави о ни ма, да ли ће би ти
здрав стве не кон тро ле на гра ни ца ма
и при по врат ку пут ни ка у зе мљу, од -
но сно да ли ће би ти по треб но да се
бу де у ка ран ти ну или не. Ако ства -
ри оста ну ка кве су са да, сва ко ко се
од лу чи на де се то днев но ле то ва ње

мо ра да ра чу на на још ми ни мум две
не де ље ка ран ти на по по врат ку са
од мо ра.

Оба ве зна со ци јал на дис тан ца

Већ сам од ла зак на од ре ђе ну де сти -
на ци ју је под зна ком пи та ња. По је -

ди ни авио-пре во зни ца тра же од др -
жа ва да им пла те за евен ту ал но упра -
жње на ме ста у ави о ни ма, јер лет с

по лу пра зним се ди шти ма (про це њу -
је се да ће, ако се уве де ова ме ра,
бити око 60 од сто по пу ње но сти по
ле ту) ни ка ко ни је ис пла тив. Та ква
ор га ни за ци ја пре во за по ве ћа ва тро -
шко ве, а ка ко дис тан ца не тре ба да
се др жи са мо у хо те ли ма, већ и на

пу ту до од ре ди шта, по сто ји опа сност
да зна чај но по ску пе кар те за ави он -
ски или ау то бу ски пре воз до ле то ва -
ли шта. Да ли ће по ску пе ти аран -
жман или ће се пре во зни ци до го во -
ри ти с хо те ли је ри ма и вла да ма, оста -
је да се ви ди. Др жа ве по пут Цр не
Го ре, Хр ват ске или Бу гар ске су у
пред но сту у од но су на дру ге, јер ће
тре нут на по вољ на це на го ри ва, а и
на ја ве о по ску пље њу пре во за ави о -
ни ма сва ка ко ути ца ти на мно ге на -
ше гра ђа не да кре ну упра во та мо,
јер до ле то ва ли шта мо же да се до ђе
соп стве ним пре во зом.

Обез бе ђи ва ње со ци јал не дис тан це
ва жи и за ре сто ра не, а вла сни ци при -
мор ских та вер ни и ре сто ра на ши -
ром Евро пе на ја вљу ју да ће би ти при -
ну ђе ни да по ве ћа ју це не услу га ако
бу ду мо ра ли да сма ње број сто ло ва.
С дру ге стра не, по ра шће и тро шко -
ви одр жа ва ња хи ги је не у хо те ли ма.
На и ме, пред у слов да се уоп ште по -
ну ди оста нак у хо те ли ма је сте да се
обез бе ди си гу ран бо ра вак го сти ју. То
зна чи да ће се ра ди ти пот пу на дез -
ин фек ци ја со ба, и то не са мо пре
отва ра ња хо те ла већ ће се и сва ко -
днев но чи шће ње пре тво ри ти у тзв.
ла ку дез ин фек ци ју. Нај ве ћи иза зов
би ће обез бе ди ти одр жа ва ње со ци -

јалне дис тан це ка ко у хо те лу, та ко и
на пла жи. Би ло је су ма ну тих иде ја
да се на пла жа ма по ста ве пре гра де
од плек си гла са ка ко би се ту ри сти
са чу ва ли од евен ту ал не за ра зе, али
је ра зум ипак по бе дио, та ко да ту ри -
сти на пла жа ма не ће за вр ши ти као у

„рер ни”, не го ће се обез бе ди ти мно -
го ви ше про сто ра ме ђу ле жаљ ка ма.
По ред то га, хо те ли и при ват не ку ће
не ће би ти „пу ни ко око”, већ ће њи -
хо ви до ма ћи ни мо ћи да ра чу на ју
мак си мал но на по ла ка па ци те та, та -
ко да ће и то сва ка ко ути ца ти на це -
ну аран жма на.

#Оста ни код ку ће

Грч ка, Тур ска, Еги пат, као и Цр на
Го ра, Хр ват ска и Бу гар ска рас пи ту ју
се за на ше ту ри сте и же ле да их уго -
сте већ од сре ди не ју на, јер је по зна -
то да смо као на род ле жер ни у си ту -
а ци ја ма као што је ова ини ци ра на
ви ру сом Ко вид-19: у на шој др жа ви
је нео п ход но уве сти за бра ну кре та -
ња ка ко би се гра ђа ни убе ди ли да
оста ну код ку ће и до ве ли у ред. Гр ци
до бро зна ју да наш на род во ли да ле -
ту је, то ли ко да не ки узи ма ју не по -
вољ не кеш кре ди те ка ко би оти шли
на мо ре. Ме ђу тим, ула зак у Грч ку
не ће би ти лак, јер ће, пре ма на ја ва -
ма та мо шњег ми ни стра ту ри зма, пре -
ла зак гра ни це би ти омо гу ћен са мо
ту ри сти ма ко ји има ју „здрав стве ни
па сош”, тач ни је по твр ду да ни су за -
ра же ни ко ро на ви ру сом. Оста је не ја -
сно ко би из да вао та кав до ку мент,
ка ко би се по пу ња вао, ко би то кон -

тро ли сао и, на рав но, ко би сно сио
тро шко ве те сти ра ња.

Ме ђу тим, мо жда све ово на пи са но
и не ће има ти сми сла, јер још увек
ни је ре ше но пи та ње да ли ће др жа ве
уоп ште до зво ли ти да се пу ту је. Шпа -
ни ја, ре ци мо, не ће до зво ли ти ула зак
ту ри ста до кра ја го ди не, док се на ни -
воу Европ ске уни је раз ма тра ју ва ри -
јан те ка ран ти на у ко ји би др жа вља ни
ишли по по врат ку из ино стран ства.
Пред сед ник Че шке Ми лош Зе ман пре -
по ру чио је сво јим зе мља ци ма да ужи -
ва ју у ле по та ма сво је до мо ви не, јер
он лич но сма тра да би тре ба ло да гра -
ни це оста ну за тво ре не још го ди ну да -
на, ма да вла да те зе мље у до го во ру с
Хр ват ском раз ма тра мо гућ ност да њи -
хо ви ту ри сти на Ја дран сти жу уна -
пред до го во ре ним ру та ма, тј. спе ци -
јал ним ко ри до ри ма.

На ша др жа ва се уве ли ко спре ма за
ту ри стич ку се зо ну, и то у ду ху че -
шког пред сед ни ка. Све сна да наш чо -
век во ли да се од мо ри, Вла да Ре пу -
бли ке Ср би је спре ми ла је две ми ли -
јар де ди на ра за 400.000 бес плат них
ва у че ра за гра ђа не ка ко би их мо ти -
ви са ла да ле ту ју у срп ским ба ња ма,
на пла ни на ма, је зе ри ма, у ет но-се ли -
ма и да се ма ну грч ких, хр ват ских и
цр но гор ских пла жа.

А ми ни стар фи нан си ја Си ни ша Ма -
ли не дав но је об зна нио да је Ср би ја
је ди на зе мља ко ја је бес плат но вра -
ти ла сво је гра ђа не кад је по че ла епи -
де ми ја, што је ко шта ло на де се ти не
ми ли о на евра, и по ру чио гра ђа ни ма:
„Не мој те по но во да не ко мо ра да вас
по ку пи, јер не ће би ти бес плат но”.

На кон ових ре чи ствар је ја сна: шта
год од лу чи ли, где год да ле ту је те, то
ра ди те на соп стве ну од го вор ност и
за то бо ље #оста ни те код ку ће и ле туј -
те ов де – је сте да не ма мо ра, ал’ не
тре ба сит ни ча ри ти.

У СУ СРЕТ ЛЕТ ЊИМ ГО ДИ ШЊИМ ОД МО РИ МА

ОВОГ ЛЕТА НЕЋЕ ВАС ГРЕЈАТИ СУНЦЕ ТУЂЕГ НЕБА

КА КО ДО ВА У ЧЕ РА

Пре у зи ма њем бес плат них ва у че ра

за сме штај у Ср би ји до би ја те мо -

гућ ност да уште ди те 5.000 ди на ра.

Ва у чер за суб вен ци о ни са ни од мор

мо же се ко ри сти ти ис кљу чи во за

услу ге сме шта ја у тра ја њу од нај -

ма ње пет но ћи, и то у уго сти тељ -

ским објек ти ма из ван ме ста пре -

би ва ли шта ко ри сни ка ва у че ра.

Уко ли ко је из нос ра чу на за сме -

штај ве ћи, гра ђа нин мо ра да до -

пла ти, а уко ли ко је ма њи, раз ли ка

до 5.000 ди на ра не мо же се на -

кнад но ис ко ри сти ти.

По тен ци јал ни ко ри сни ци су у

оба ве зи да на шал те ри ма ЈП-а „По -

шта Ср би је” под не су при ја ве нај ка -

сни је три де сет да на пре по чет ка

ре а ли за ци је аран жма на. Обра зац

при ја ве се мо же пре у зе ти са ин тер -

нет стра ни це Ми ни стар ства тр го ви -

не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја.

При ја ву тре ба по пу ни ти чит ко и

оба ве зно је пот пи са ти. Уз при ја ву

по тен ци јал ни ко ри сник ва у че ра

оба ве зно ста вља на увид лич ну

кар ту или па сош, као и по твр ду

уго сти те ља да је из вр ше на ре зер -

ва ци ја сме шта ја на ње го во име.

Мо гућ ност до би ја ња ва у че ра

има ју пен зи о не ри, не за по сле на

ли ца из еви ден ци је На ци о нал не

слу жбе за за по шља ва ње, ко ри сни -

ци пра ва на до да так за по моћ и

не гу дру гог ли ца, за по сле ни чи ја

за ра да не пре ла зи не то из нос од

60.000 ди на ра ме сеч но, рат ни вој -

ни ин ва ли ди и ци вил ни ин ва ли ди

ра та с при ма њи ма ко ја не пре ла зе

из нос од 60.000 ди на ра ме сеч но,

као и но си о ци ак тив ног по ро дич -

ног по љо при вред ног га здин ства

ко ји су се из ја сни ли да се ба ве ис -

кљу чи во по љо при вре дом.

НО ВА УРЕД БА

Уво ђе њем но ве уред бе Вла да Ре -

пу бли ке Ср би је омо гу ћи ће гра ђа -

ни ма да скло пе но ве уго во ре за

ле то ва ње, по кри ве не по ли сом

оси гу ра ња, и та ко ће би ти ре ше -

но пи та ње упла ће них аран жма на

за ле то. Та ко ђе, др жа ва је ја сно

да ла до зна ња да су ту ри стич ке

аген ци је ду жне да по сле 31. де -

цем бра 2021. го ди не вра те упла -

ће ни но вац у ро ку од че тр на ест

да на.

Ви ше од 120.000 гра ђа на је

већ при хва ти ло по ну де аген ци ја

без по сре до ва ња или су аген ци је

вра ти ле но вац за оне аран жма не

за ко је та сред ства ни је већ про -

сле ди ла парт не ру, као што је слу -

чај с ба ња ма у зе мља ма ре ги о на.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Пред ју трак, за ју трак, по ју трак,
до ру чак, ме ђу ха сак лајт, ме зе -
так, штрп-штр пак, пред ру чак,
ру чак, по сле дре мак, по руч ков -
ни до је дак, не у ро у жи на, дво -
за ло гај ник, ве че ри ца, ве че ра,
по ве чер њи пре гри зак, по ноћ -
њак, ноћ ни кр чиц рев њак – ако
ово ли чи на спи сак ва ших сва -
ко днев них обро ка от кад је по -
че ло ван ред но ста ње, до бро до -
шли у клуб!

Ма ло ко ме да ни про ве де ни
у ка ран ти ну и ду го трај ни по -
ли циј ски ча со ви ни су до не ли
ко ји ки ло грам ви шка, па с при -
бли жа ва њем да на ка да ће мо се
вра ти ти нор мал ном жи во ту пи -
та ње од ми ли он до ла ра по ста -
је: ка ко за у ста ви ти ва гу у вр то -
гла вом успо ну и вра ти ти је та -
мо где је би ла пре не го што је
све ово по че ло?

Пра вил на ис хра на је пре суд на
за здра вље, по себ но у пе ри о -
ди ма ка да нам је нео п хо дан
сна жан иму ни тет. Ипак, огра -
ни че но кре та ње и са ти и да ни
про ве де ни у ка ран ти ну уме ју
да про из ве ду мно го до са де, али
и да на дру ге на чи не ло ше ути -
чу на пси ху, па мно ги љу ди у
та квим тре ну ци ма „за ба ву” или
пак „уте ху” тра же у хра ни. Ка -
да то ме до да те не до ста так фи -
зич ке ак тив но сти, за са мо не -
ко ли ко не де ља до би је те ва гу
ко ја цви ли под ва шим но га ма
и мо ли вас да си ђе те.

Ево не ко ли ко ко ри сних са -
ве та ка ко да из ла зак из изо -
ла ци је до че ка те у топ-фор ми.
При ме ни те их без из го во ра 
и ре зул та ти си гур но не ће
изостати.

Бит но је на по ме ну ти да се у
овом пе ри о ду, ка да је по треб -
но са чу ва ти иму ни тет, ни ка ко
не пре по ру чу ју ди је те ко је се
ба зи ра ју на гла до ва њу или до -
во де до ве ли ког гу бит ка ки ло -
гра ма у крат ком пе ри о ду. Са -
да је пра ви тре ну так да бу де те
фит по мо ћу здра ве ис хра не и
аде кват не мен тал не и фи зич -
ке ак тив но сти.

Дај те пред ност здра вим
намир ни ца ма

Пре кра ћи ва ње вре ме на по мо -
ћу слат ки ша и гриц ка ли ца ни -
шта до бро не ће до не ти ни ва -
шем стру ку ни здра вљу.

Да би сте спре чи ли се бе да
по сег не те за не ком чо ко ла ди -
цом или чи ни јом чип са, јед -
но став но та кве про из во де не -
мој те др жа ти у ку ћи. Не ка ва -
ша ку хи ња и фри жи дер бу ду

хра ни ко ја са др жи здра ве
изворе не за си ће них ма сти, по -
пут ри бе и ора ша стих пло до -
ва. Да би сте огра ни чи ли
засиће не ма сти, исе ци те
сувишну ма сно ћу с ме са ко је
при пре ма те.

Из је лов ни ка из ба ци те пре -
ра ђе ну и пр же ну хра ну, по пут
кроф ни и пе кар ских про из во -
да – укљу чу ју ћи кекс, ко ре за
пи ту, смр зну те пи це, ко ла чи -
ће и кре ке ре. За бо ра ви те и на

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

Кон зу ми рај те до вољ но

влака на

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 би сте оси гу ра ли аде ква -
тан унос вла ка на, на стој те да у
све обро ке укљу чи те по вр ће,
во ће, ма ху нар ке и ин те грал не
на мир ни це. Бе лу те сте ни ну,
пи ри нач и бе ли хлеб за о би ђи -
те ка да иде те у на бав ку.

Оста ни те хи дри ра ни

До бра хи дра та ци ја је кључ на
за оп ти мал но здра вље. Обич на
во да је нај здра ви ји и нај јеф ти -
ни ји из бор. Злат но пра ви ло зна -
те: нај ма ње осам ча ша днев но
је пра ва ме ра. На пит ке за сла -
ђе не ра фи ни са ним ше ће ром

за ме ни те упра во во дом: то је
јед но ста ван на чин да огра ни -
чи те унос су ви шних ка ло ри ја.

Ако же ли те во ду са уку сом,
не за ле ћи те се с ку пов ним ва -
ри јан та ма. До вољ но је да про -
чи та те де кла ра ци ју да би сте
се уве ри ли да чак и у та квим
про из во ди ма има пре ви ше
скри ве ног ше ће ра. По бољ шај -
те укус во де та ко што ће те у
њу до да ти кри шку ци тру сног
во ћа, кра ста вац или за чин ско
би ље, по пут мен те, ла ван де
или ру зма ри на.

Кад смо код на пи та ка, ва ља
се под се ти ти и да су ал ко хол,

као и пре ве ли ке ко ли чи не ка -
фе и енер гет ских пи ћа та ко ђе
не по жељ ни.

Ак ти ви рај те се

Из го во ра ви ше не ма! Ових да -
на за и ста не мо же те ре ћи да
не ма те вре ме на за ве жба ње. Не
сме та ни то што не мо же те на -
по ље. Ин тер нет је пре пун ра -
зно вр сних бес плат них тре нин -
га, та ко да сва ко мо же про на -
ћи не што што му од го ва ра.

Упо тре би те сво ју кре а тив -
ност, па уме сто спра ва за тре -
нинг ис ко ри сти те де ло ве на ме -
шта ја и по кућ ства. Из не на ди -
ће те се ко је све гру пе ми ши ћа
мо же те ак ти ви ра ти по мо ћу
обич не тр пе за риј ске сто ли це.

Осло бо ди те се стре са

Ло ше ве сти и мрач не прог но зе
ве о ма не по вољ но ути чу на пси -
хич ко здра вље. Сто га не мој те
по цео дан про ве ра ва ти ве сти
и за тр па ва ти се не га тив но сти -
ма, ни ти ве ро ва ти баш све му
што про чи та те. То ни че му до -
бр ом не во ди.

Тру ди те се да ин фор ма ци је
при ма те из са мо јед ног, про -
ве ре ног из во ра. Оста так вре -
ме на по све ти те ства ри ма ко је
вас опу шта ју и сми ру ју. Пра во
је вре ме да по гле да те фил мо -
ве или про чи та те књи ге за ко је
до са да ни сте има ли вре ме на.
Стрес вр ло не га тив но ути че на
фи гу ру и це ло куп но здра вље.
Ве жбе ди са ња, му зи ка за опу -
шта ње, аро ма те ра пи ја, јо га, ме -
ди та ци ја или мо ли тва и до бар
сан са мо су не ке од тех ни ка
ко је вам мо гу по мо ћи у кон -
тро ли стре са.

пу ни здра ве хра не, по го то во
во ћа и по вр ћа. Та ква хра на ће
вам са чу ва ти фи гу ру и оја ча ти
иму но си стем.

Др жи те се пла на ис хра не

Да не би сте отвара ли фри жи -
дер и оста ву че шће од пет пу -
та днев но, на пра ви те план
обро ка и тру ди те се да га се
при др жа ва те.

Ако осе ти те глад кад јој вре -
ме ни је, по пиј те ча шу во де,
све же це ђе ног со ка или ча ја.
На овај на чин ће те се уо бро -
чи ти и са мим тим ре гу ли са ти
апе тит. Урав но те же ни и че шћи
обро ци до ве шће и до ре гу ла -
ци је ме та бо ли зма.

При пре мај те до ма ћа је ла

Пре ван ред ног ста ња мно гим
љу ди ма је ри там жи во та био
то ли ко брз да су о сва ко днев -
ном при пре ма њу је ла код ку -
ће мо гли са мо да са ња ју. Ако
сте у тој гру пи, до бра ствар је
то што са да има те мо гућ ност
да ис про ба те све оне ре цеп те
за ко је ра ни је ни сте има ли
време на.

Уме сто ин ду стриј ски пре ра -
ђе не хра не с пре ви ше ма сти,
ше ће ра или со ли, ужи вај те у
до ма ћим је ли ма. На ин тер не -
ту ће те про на ћи оби ље ре це -
па та за уку сне ди је тал не специ -
ја ли те те ко ји ће вас за си ти ти
и по мо ћи вам да ипак оста -
нете вит ки. Да ли сте, на при -
мер, про ба ли пи цу од кар фи о -
ла или сла до лед од аво ка да? А
шта ка же те на здра ве гриц ка -
ли це од це ле ра? Ни је ша ла,
ре цеп ти су вам на до хват ру ке
– до вољ но је да уку ца те кључ -
не ре чи у свој пре тра жи вач!

Чу вај те се тран сма сти

Свет ска здрав стве на ор га ни за -
ци ја пре по ру чу је да се уку пан
унос ма сти огра ни чи на ма ње
од 30% свих ка ло ри ја ко је уне -
се мо. Од то га нај ви ше 10%
треба да по ти че од за си ће них
ма сти.

Да би сте то по сти гли, од лу -
чи те се за ме то де ку ва ња ко је
зах те ва ју ма њу ко ли чи ну ма -
сти, по пут ку ва ња на па ри,
или пе че ња на ро шти љу или у
рер ни. У са ла те уме сто не здра -
вог сун цо кре то вог до дај те ма -
сли но во уље. Дај те пред ност

ЗА СИ ТИ ТЕ СЕ СО КОМ ОД ЦВЕ КЛЕ

Цве кла са др жи вр ло ма ло

ка ло ри ја, а ујед но про чи -

шћа ва крв не су до ве, по бољ -

ша ва крв ну сли ку и бо га та је

ка ли ју мом, фос фо ром, маг -

не зи ју мом и на три -

јумом.

Ако вам се не

сви ђа укус овог по -

вр ћа, убла жи те га

та ко што ће те до да ти

шар га ре пу или ја -

бу ку. Са стој ке

ољу шти те и

исец кај те на

сит ни је ко -

ма де, а за -

тим их уба ци те у блен дер.

Гу сти ну мо же те ре гу ли са ти

до да ва њем во де.

По ред то га што је здрав,

овај на пи так мо же да вас за -

си ти, па ће се по тре ба за дру -

гим, ка ло рич -

ним про из во -

ди ма знат но

смањити.

ИС ХРА НА У ДО БА КО РО НЕ

КА КО ДА ВАС ВА ГА НЕ ИЗ ДА У КА РАН ТИ НУ

Не де ље и ме се ци за о ку пље -
но сти ко ро на ви ру сом као да
су нас уда љи ли од не ких дру -
гих здрав стве них про бле ма
ко ји су при сут ни у по пу ла -
ци ји. Док се хро нич ни па ци -
јен ти мо жда и мо гу стр пе ти
до на ред ног кон трол ног пре -
гле да, не ке бо ле сти и ста ња
не оста вља ју мо гућ ност би ло
ка квог од ла га ња.

Са о бра ћај ни тра у ма ти зам
је део на ше сва ко дне ви це, чак
и по ред чи ње ни це да је по -
ли циј ски час ума њио при су -
ство во за ча на пу те ви ма у по -
по днев ним и ве чер њим са ти -
ма. Не при јат но су нас из не -
на ди ли по да ци да је нај ве ћи
број на ших ин тер вен ци ја на
јав ном ме сту у по след ње вре -
ме био због озбиљ них по вре -
да мо то ци кли ста у са о бра ћа -
ју. Ова ка те го ри ја уче сни ка у
са о бра ћа ју сма тра се нај у гро -
же ни јом за јед но с пе ша ци ма.
Смрт ност мо то ци кли ста је
два де сет пу та ве ћа по пре ђе -
ном ки ло ме тру у од но су на
во за че пут нич ких ау то мо би -
ла, а ве ро ват но ћа за до би ја ња
те шких те ле сних по вре да је
че тр де сет пу та ве ћа.

Ка да има мо све то у ви ду,
ја сно је ко ли ко је ва жна обу -
ка ове ка те го ри је во за ча. Она
би се, по ред ве шти не во жње
мо то ци кла, мо ра ла још ви -
ше те ме љи ти на из град њи ве -
шти на пре вен ци је си ту а ци ја

ко је угро жа ва ју мо то ци кли -
сте у са о бра ћа ју. Оп ште је
по зна то да су мо то ци кли сти
ве о ма тешко уоч љи ви за во -
за че пут нич ких ау то мо би ла.
Не може се до вољ но ис та ћи

ва жност ка ци ге и аде кват не
оде ће, чи је бо је мо ра ју би ти
ла ко уоч љи ве. Во за чи ау то -
мо би ла не све сно нај ве ћу па -
жњу усме ра ва ју на во зи ла са
два фа ра, а мо гућ ност да се
мо то цикл на ђе у не по сред -
ној бли зи ни и мр твом углу
пут нич ког ау то мо би ла ве о -
ма је ве ли ка. Упра во то би
мо ра ли да има ју у ви ду во за -
чи дво точ ка ша ка да се на ла -
зе по ред или у бли зи ни ау -
то мо би ла у по кре ту. По себ -
ну па жњу мо то ци кли ста мо -
ра усме ри ти на про це ну тре -
нут ка ка да ула зи у мр тав угао
во за ча ау то мо би ла, ка ко би
се тај пе ри од мак си мал но
скра тио.

Мо то ци кли ста мо ра да раз -
у ме да сва ка рас кр сни ца, при -
ла зни пут, одва ја ње за пар -
кинг или ве ће ра сто ја ње из -
ме ђу два ау то мо би ла мо гу
би ти сце на из не над ног по ја -
вљи ва ња во зи ла ко је је до та -
да би ло ван ње го вог вид ног
поља. Обра ћа ње па жње на
по зи ци ју пред њих точ ко ва

ау то мо би ла че сто је бо љи ин -
ди ка тор на ме ре во за ча од
укљу чи ва ња или не у кљу чи -
ва ња све тло сне сиг на ли за ци -
је. На рав но, злат но пра ви ло
је да се бр зи на при ла го ди
усло ви ма на пу ту и тре нут ној
ви дљи во сти. По се бан опрез је
по тре бан пре ула ска у кри ви -
ну или ка да се при ла зи де ло -
ви ма пу та ко ји због кон фи гу -
ра ци је тла ни су ви дљи ви. Је -
ди но успо ра ва ње мо то ци кла
мо же да омо гу ћи пра во вре -
ме ну ре ак ци ју уко ли ко се из -
не на да по ја ви дру го во зи ло
на пу ту или су при сут не не -
рав ни не, ри зла и не ки дру ги
објек ти ко ји угро жа ва ју уче -
сни ке у са о бра ћа ју.

Ста ти сти ка по ка зу је да су
мо то ци кли опре мље ни АБС
си сте мом ко че ња уче ство ва -
ли у 37% ма ње са о бра ћај них
не зго да са смрт ним ис хо дом
не го они без АБС си сте ма.
Без об зи ра на то да ли дво -
точ каш по се ду је АБС си стем
или не, пре би ло ка кве во -
жње у ре ал ним усло ви ма са -
о бра ћа ја нео п ход но је до бро
се упо зна ти с ка рак те ри сти -
ка ма мо то ци кла, ефи ка сним
на чи ном упра вља ња, ко че њем
и пре ва зи ла же њем кри тич -
них си ту а ци ја у са о бра ћа ју,
ка ко би се из бе гле тра гич не
по сле ди це.

Опрез: ових да на
много по вре ђе них

мото ци кли ста!

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

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.

Мотоцикли
опремљени АБС
системом кочења
учествовали су у
37% мање
саобраћајних
незгода са смртним
исходом него они
без таквог система.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

НА ПИ ТАК ЗА МР ША ВЉЕ ЊЕ

За овај на пи так ко ји ће вам

по мо ћи да бр же ото пи те су -

ви шно са ло по треб на су вам

са мо два са стој ка: ли мун и

ђум бир.

Ли мун је по знат као на -

мир ни ца ко ја от пу шта ток -

си не из те ла, ути че на нор -

ма лан рад цре ва, ели ми ни -

ше ви шак слу зи из ор га ни -

зма и убр за ва ме та бо ли зам,

па не чу ди што је је дан од

глав них са сто ја ка нај ве ћег

бро ја ди је та. У

ком би на ци ји са

ђум би ром, ко ји

је та ко ђе бо -

гат ми не -

р а  л и  м а

и ви та -

м и  н и  м а ,

по ма же да ви шак ки ло гра -

ма не ста не у ре корд ном

року.

Из рен дај те око пет цен ти -

ме та ра ко ре на ђум би ра,

уба ци те га у ли тар вру ће во -

де и ку вај те на ла га ној ва -

три. У теч ност до дај те сок од

јед ног ли му на. Пу сти те да

на пи так од сто ји и по же љи

му до дај те ка ши ку ме да.

Овај на пи так је нај бо ље

при пре ми ти ра но ују тру, та ко

да га рас по ре ди те и кон зу -

ми ра те у од ре ђе ним ин тер -

ва ли ма све до од ла ска

на спа ва ње. Бит но је

да од сто ји не ко вре -

ме пре не го што поч -

не те да га пи је те, па

га мо же те на пра -

ви ти и

у в е  ч е

пред спа -

ва ње, за

су тра дан.
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В. Ј. (43) из Банатског Новог Села ухапшен је прошле седми-
це 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 де-
војчицине „услуге” и другима за 2.000 динара. Њему је одре-
ђен притвор до тридесет дана, а он се на саслушању у Вишем
јавном тужилаштву у Панчеву бранио ћутањем.

За кривична дела обљуба малолетне ћерке и искоришћава-
ње малолетника за порнографију прети му казна до десет

година затвора. Таблоиди који су нашироко извештавали о
овом случају наводе да је Ж. Ј. негирала да ју је отац приси-
лио на било шта и да је све што је радила било „на добровољ-
ној 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 на-
сиље, малолетна особа...), београдски медији су објавили
разговор са члановима ове породице и њихове фотографије,

као и друге детаље из којих је лако утврдити идентитет де-
војчице 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 по-
стоји, али се о њему не говори.

ТЕМА О КОЈОЈ СЕ ЋУТИ: СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

ИНЦЕСТ, У ПОНОРУ СВЕСТИ И САВЕСТИ

ПРАВО И ПРАВДА

У мрежи параграфа

ЗАСТРАШУЈУЋА СТАТИСТИКА

Бројке због којих Србија треба да се стиди!

У нашој земљи је и даље од-
нос између два пунолетна крв-
на сродника, уколико је до-
бровољан, практично легали-
зован! Наиме, према члану
197 Кривичног законика Ре-
публике Србије, кривично де-
ло постоји само уколико је до-
шло до полног односа између
пунолетног и малолетног срод-
ника или ако је у питању си-
ловање, што потпада под пот-
пуно други члан.

„Пунолетно лице које
изврши обљубу или с њом
изједначен полни чин с ма-
лолетним сродником по крви
у правој линији или с мало-
летним братом, односно се-
стром, казниће се затвором
од шест месеци до пет го-
дина”, наводи се у Кривич-
ном законику РС.

Психијатар Милан Милић
сматра да оваква законска регу-
латива најбоље говори о пара-
доксалности српског друштва.

– С једне стране имамо си-
туацију да се сексуални однос
између пунолетних крвних
сродника, који је цивилизациј-
ски неприхватљив, не кажња-

ва, а с друге имамо драконске
казне за обичне саобраћајне
прекршаје. Истина је да човек
нема биолошку забрану за ин-
цест, односно да не осећа фи-
зиолошку реакцију као према
стварима које, примера ради,
непријатно миришу. Међутим,
то није модел којем би треба-
ло да тежимо и, као у случају
вршњачког и породичног на-
сиља, требало би увести нека-
кве санкције како би се дру-
штво довело у ред – сматра
Милић.

Различита мишљења
С друге стране, познати адво-
кат Тома Фила каже да треба
направити разлику између од-
носа с малолетним лицем или
принуде и добровољног одно-
са рођака.

– У својој каријери имао сам
доста случајева инцеста, одно-
сно принуде малолетних лица
на сексуални однос. И то је
страшно. Такве случајеве би
требало најоштрије санкцио-
нисати, јер злостављана деца
имају најстрашније трауме то-
ком целог живота. Да ли ћемо
то у Кривичном законику зва-
ти инцест или обљуба, потпу-
но 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 дока-
зати. И у овом случају тешко
је доказати, али не само то.
Ако је однос добровољан, он-
да то није нешто у шта би пра-
во требало да задире – закљу-
чује Фила.

Док се у Србији стручњаци
боре да инцест уведу у Кри-
вични законик, немачки адво-
кат Ендрик Вилхелм сматра да
би требало да Немачка одуста-
не од тога. Он каже да је осно-
ва забране инцеста то што се
сматра да такво потомство има
генетске поремећаје. Међутим,
према њему, то није доказано.

– Није важно како се ми осе-
ћамо, ми немамо право да то
забранимо. Немам право ни-
коме да судим, или бар не да
их шаљем у затвор како бих их

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

Како је у свету

У Немачкој је инцест као кри-
вично дело уведен још 1973.
године, а већи део европских
земља инцест третира као не-
легалан. На том списку су и
скандинавске земље, све земље
бивше Југославије, Мађарска,
Румунија, Албанија, Пољска,
Аустрија, Велика Британија и
друге, које су на мапи обеле-
жене црвеном бојом.

Земље обележене зеленом бо-
јом су земље у којима инцест
није забрањен. Сексуалне везе
између рођака уз обострани при-
станак легалне су у Шпанији, а
у Португалији их закон не за-
брањује стриктно, што је можда
изненађујуће с обзиром на то
да је реч о земљама где се вели-
ки број држављана изјашњава
као верници. Такође, ни у Фран-
цуској, Белгији и Луксембургу
не постоје закони који стрикт-
но 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 за-
конско ограничење постоји и у
Холандији.

Италија и Грчка имају вео-
ма специфичне законе. У Ита-
лији 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 забрању-
је сексуални однос између пу-
нолетних рођака, али не по-
стоји јасно назначено ограни-
чење за малолетнике.

Блудничење и силовање мало-
летника од стране очева кон-
стантно потресају Србију – пи-
сали су пре неколико година
медији. Према подацима бео-
градског Инцест траума цен-
тра, само у ту институцију не-
дељно 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 Попа-
дић истакла да се, без обзира
на учесталост оваквих прија-
ва, сам кривични поступак за-
почиње само у осам одсто слу-
чајева. Она је објаснила и то
да су девојчице чешће жртве

сексуалног злостављања него
дечаци, а да је сваки почини-
лац познат детету.

– Девојчице су најчешће ме-
те, и то у 83 одсто случајева –
објаснила је Душица Попадић.
– У 17 одсто дечаци су прежи-
вели сексуално насиље. У око
42 одсто пријављених случаје-
ва починилац је биолошки отац,

док су у око десет одсто почи-
ниоци малолетници. Подаци
Инцест траума центра показа-
ли су и да је узраст детета када
се догоди први инцидент у про-
секу пет година и четири ме-
сеца, као и да је 61 одсто укуп-
ног броја пријављених случа-
јева сексуалног злостављања с
подручја Београда.

– У 55 одсто случајева наша
служба је представљала прво
место којем су случајеви при-
јављени, а у 92 одсто случајева
уопште није ни започет кри-
вични поступак – објашњава
Попадићева.

Директорка Инцест траума
центра каже да не постоји та-
чан податак о томе колико заи-

ста има случајева сексуалног
злостављања у Србији, ни на-
ционална студија с таквим ре-
зултатима. Период између пр-
вог инцидента и пријављивања
је у просеку око осам година, а
сексуално злостављање прија-
вљивала је у више од половине
случајева сама особа, а затим
мајка детета (око 30 одсто).

Колико год окретали главу и
не желели да мислимо и при-
чамо о томе, у Србији постоје
девојке и девојчице које зло-
стављају ближњи – очеви, стри-
чеви, браћа. Ова мрачна исти-
на се не догађа тамо негде, на
маргинама друштва, већ ши-
ром Србије, у градовима, се-
лима, у богатим и сиромашним
породицама, међу образова-
ним и необразованим људи-
ма, у свим друштвеним слоје-
вима, у свим верским зајед-
ницама. Психолог Татјана Да-
ничић пренела нам је иску-
ства с којима се сусрела у ра-
ду и која су оставила траг и на
њој самој.

– Давно је било, али још пам-
тим девојчицу која је тада би-
ла у седмом разреду основне
школе. Радила сам у канцела-
рији, а она је у чекаоници по-
чела да разговара са спрема-
чицом. Питала ју је шта се ту
код психолога ради. Жена јој
је казала: „Ја не знам ништа,
ту људи дођу, оду, она ми ни-
кад ништа не каже”. Девојка
је ушла, то ми рекла и онда
ми испричала своју причу о
злостављању – каже Татјана
Даничић.

Жртвама је најважније по-
верење, 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 рет-
ко говоре о томе шта им се до-
гађа, посебно када сексуално
злостављање трпе од неког бли-
ског – оца, брата, деде, стрица
– за то се најчешће сазна, јер
оне показују неке друге симп-
томе: имају проблема у шко-
ли, почну да користе психоак-
тивне супстанце, непримерено
узрасту превише наглашавају
своју сексуалност. С друге стра-
не, млађе девојчице избегавају
физички контакт, зазиру када
неко покуша да их помилује
по глави, иако деци такав до-
дир 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 најстра-
шније и за онога ко трпи
насиље и за мене која радим
са жртвом – признаје наша
саговорница.

Карактеристично је, наста-
вља, да девојке које трпе сексу-
ално злостављање осећају кри-
вицу, мисле да су саме допри-
неле да им се то догоди; осећа-
ју 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 верова-
ти, да ће их прогласити лажљи-
вицама и да ће их породица
због тога одбацити – прича Та-
тјана Даничић.

А последице по оног ко се
налази у инцестуозном односу
јако су велике, од физичких
повреда и болова које трпи,
психолошких, које су доживот-
не, па до трудноће, која је про-
блем за себе. Уз то, студије по-
казују да у основи већине ду-
шевних поремећаја стоји нека
врста злостављања, инцестуо-
зног односа.

– Веома им је тешко да ус-
поставе здрав однос с другим
људима, да стекну поверење и
да остваре нормалан сексуал-
ни живот. Често, нажалост,
остају с партнером који их тре-
тира исто као што су биле тре-
тиране у детињству, па читав
живот проводе као жртве – упо-
зорава Татјана Даничић.

Да све буде горе, оне врло
ретко било шта чине да нешто
промене, јер младој особи или
детету треба много снаге да са-
ми предузму нешто. Зато је

одговорност за заштиту жрта-
ва инцеста на одраслима, ин-
ституцијама и друштву.

– Улога мајке је најделикат-
нија и врло компликована у
инцестуозном односу. Мајка
макар интуитивно зна да се та-
ко нешто догађа њеној ћерки.
Међутим, најчешће је и она са-
ма жртва, психолошки нема
снаге да реагује, па се врзино
коло јако тешко расплиће – от-
крива наша саговорница и до-
даје да је, по правилу, и мајци
потребно оснаживање да би мо-
гла да помогне и ћерки.

Страшно искуство каже и да
су жртве свих узраста, од пр-
вих месеци живота, кад се бе-
бин рефлекс сисања злоупо-
требљава за орално задовоља-
вање мушкарца, па до одра-
слог доба.

– Увек им саветујем да, ко-
лико 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 ства-
ри промене – закључује Татја-
на Даничић и напомиње да је
свако ко зна да било ко трпи
насиље обавезан да реагује и
пријави оно што се догађа.

(„Блиц жена”)

РЕЧ ПСИХОЛОГА

Језива стварност, овде, поред нас



Ми ни стар ству за рад, за по шља ва -
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња под -
но се се и зах те ви за из да ва ње до зво -
ла за кре та ње ли ци ма ко ја не по сред -
но пру жа ју услу гу по мо ћи у ку ћи
(услу га со ци јал не за шти те, али и ди -
рект но уго во ре на по моћ из ме ђу две
осо бе).

По треб но је да гра ђа ни ко ји ма је
по треб на до зво ла за кре та ње ра ди
пру жа ња те услугe, као и гра ђа ни
ко ји ма је по моћ нео п ход на, Град -
ском шта бу за ван ред не си ту а ци је
до ста ве зах тев за из да ва ње до зво ле
са сле де ћим по да ци ма: име и пре -
зи ме ли ца ко је под но си зах тев, име
и пре зи ме ко ри сни ка услу ге, име и
пре зи ме пру жа о ца услу ге, бро је ви
те ле фо на пру жа о ца и ко ри сни ка
услу ге, раз лог ко ји оправ да ва из да -
ва ње до зво ле, на зив ам бу лан те где
се ли це ко јем се пру жа по моћ ле чи,
име и пре зи ме иза бра ног ле ка ра и
пе ри од за ко ји се у то ку да на тра жи
до зво ла за кре та ње у вре ме за бра не
кре та ња.

Уз зах тев тре ба оба ве зно до ста ви -
ти и фо то ко пи је или очи та не при -
мер ке лич них ка ра та ко ри сни ка и
пру жа о ца услу ге, као и из ја ву да ту
под кри вич ном и ма те ри јал ном од -
го вор но шћу да је нео п ход но пру жа -
ње по мо ћи у вре ме за бра не кре та ња
и да услу гу пру жа ли це за ко је се
тра жи из да ва ње до зво ле за кре та ње.
Из ја ву мо ра ју пот пи са ти оба ли ца
или тре ба до ста ви ти фо то ко пи ју за -
кљу че ног уго во ра о пру жа њу услу ге
од стра не ли ца за ко је се тра жи из да -
ва ње до зво ле. Уз то, тре ба при ло жи -
ти и на лаз ле ка ра спе ци ја ли сте ко -
јим се, по ред оста лог, утвр ђу је да је
ли це не по крет но или сла бо по крет -
но и да ни је спо соб но да са мо стал но
бри не о се би без ту ђе по мо ћи. На лаз
не сме би ти ста ри ји од шест ме се ци.

Зах тев са оба ве зном до ку мен та -
ци јом под но си се лич но на пор тир -
ни ци Град ске упра ве или елек трон -
ски са ске ни ра ном оба ве зном до ку -
мен та ци јом на имејл адре су vanred-
nesituacije@ pancevo.rs, нај ка сни је до
10 са ти, ка ко би био об ра ђен и истог
да на про сле ђен Ми ни стар ству ра да
у да љу про це ду ру. Ли це за ко је се
под но си зах тев за из да ва ње до зво -
ле мо ра би ти пунолетнo и не ста ри -
је од 65 го ди на. До зво ла се из да је
на днев ном ни воу.

Петак, 1. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

8 ГРАДСКА

Окон ча ње епи де ми је ко ро на ви ру са у
на шој зе мљи, па са мим тим и ван -
ред ног ста ња, све је бли же. Сва ко од
нас је два че ка да се вра ти жи во ту ка -
кав смо во ди ли пре то га. За то вре ме
ни је ло ше при пре ма ти се за оно што
нам сле ду је.

Ту нај пре мо ра мо има ти у ви ду лош
со ци јал ни и еко ном ски ис ход. Не ки
љу ди су оста ли без по сла, по је ди ни
при ват ни ци су до жи ве ли фи нан сиј -
ски слом... Опа сност од ко ро на ви ру -
са ће мо жда не ста ти, али од мах за -
тим тре ба кре ну ти из по чет ка... А то
обич но ни је ла ко.

На ши су гра ђа ни сма тра ју да ове
про бле ме мо же мо да ре ши мо. Мо ра -
мо са мо да им при сту пи мо на пра ви
на чин. Ус пе ће мо, ка жу на ши са го -
вор ни ци, да пре гу ра мо и ово.

СА ША СТЕ ВИЋ, мод ни ди зај нер:
– Осци ла ци ја и ба ланс. Та ко бих

опи сао ста ње свих нас до са да. Би ло
би иде ал но ка да би смо као по је дин ци
усво ји ли не ке из ме не у на чи ну жи -
вље ња. Ве ру јем да би смо ти ме мно го
до при не ли не че му бо љем на гло бал -
ном ни воу. Мо жда ће пан де ми ја до -
не ти про ме не на бо ље – ма ло ће мо
успо ри ти тем по, це ни ће мо вре ме, ви -
ше ће мо вред но ва ти и не го ва ти при ја -
тељ ства, а на дам се да не ће мо за бо ра -
ви ти ни да има мо и вре ме са мо за се -
бе. На дам се да ћу убр зо мо ћи да пу ту -
јем и по се тим сво ју по ро ди цу, они ми
нај ви ше не до ста ју. Ра ду јем се и су сре -
ти ма с при ја те љи ма. Фа ли ми по сао –
да ни и но ћи про ве де ни у про из вод њи
и, на рав но, љу ди с ко ји ма за и ста во -
лим да ра дим. Ра дио сам од ку ће, али
ипак мо ја сва ко дне ви ца је зу ја ње по
гра ду, не пре ста но ис тра жи ва ње ме -
тра же и по за ман те ри је. Ису ви ше агре -
сив но зву че они ко ји на со ци јал ним
мре жа ма по ку ша ва ју да осве сте љу де
ка ко би тре ба ло да чи та ју књи ге, ра де
тре нин ге, упи шу он лајн кур се ве... Не -
ма пра ви ла у овим си ту а ци ја ма и сви
смо дру га чи ји. Са свим је у ре ду и да
не ке да не про ве де те у кре ве ту и не ра -
ди те ни шта. Не ка сва ко ра ди оно што
во ли и же ли, без ика квог мо ра ња.

НЕ ВЕ НА АН ТИЋ, сту дент ки ња хе мије:
– Ка да се опа сност од за ра зе ко ро -

на ви ру сом за вр ши и си ту а ци ја у гра -
ду бу де за и ста без бед на, пр во ћу оти -
ћи у свој оми ље ни ка фић да по пи јем
нај бо љу ка фу у гра ду! Ви де ћу се с
дру штвом и све ћу их до бро из гр ли -
ти. Усле ди ће и по вра так на фа кул тет,
на по сао, али и у те ре та ну. Ми слим
да ће мо осе ти ти раз ли чи те по сле ди -
це пан де ми је не ко вре ме, али сва ка -
ко да нас че ка пе ри од ка да ће се све
вра ти ти у нор ма лу. Не ми слим да ће
то би ти баш бр зо.

МА РИ НА КР ЧА ДИ НАЦ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Жи вот на кон ка ран ти на ће обе -
ле жи ти сво је вр сна кри за, пре све га
еко ном ског ка рак те ра, с об зи ром на

то да су нај ве ћи удар осе ти ли услу -
жни, тр го вин ски и ту ри стич ки сек -
тор, што се на рав но ау то мат ски пре -
ли ва на це ло куп ну при вре ду. На лич -
ном ни воу по сле ди це ће за ви си ти од
жи во та пре изо ла ци је, то јест од лич -
них осо би на, ста во ва, по гле да на жи -
вот, на ви ка, ма те ри јал ног и со ци јал -
ног ста ту са и број них дру гих фак то -
ра. Ме ђу тим, ге не рал но, фи зич ка огра -
ни че ност уз пси хич ку пре си ју, стрес
и изо ло ва ност од ра зи ће се не га тив но
на пси хо фи зич ко здра вље. Ве ру јем да
ће се у пр вих пар ме се ци жи вот при -
вид но вра ти ти у нор ма лу, у сми слу
кре та ња, ра да, из вр ша ва ња оба ве за,
али ће си гур но оста ти од ре ђе не ме ре
и по сле ди це, уз мо гућ ност по врат ка
но вог та ла са за ра зе, с об зи ром на то
да ни је сте чен ко лек тив ни иму ни тет.
Ми слим да ће дис тан ца у по чет ку би -
ти при сут на, али не ће оп ста ти ду го -
роч но, ни ти је то мо гу ће, ни ти је бли -
ско на шем мен та ли те ту. У мом окру -
же њу сви су по што ва ли пре по ру ке и
ме ре, уз ин фор ми са ње из број них ал -
тер на тив них из во ра.

ТИ ЈА НА ИЛИ ЈЕВ, 
сту дент ки ња ко зме то ло ги је:

– Вра ћа ње у нор ма лу ће ићи те жим
пу тем. Да би смо са чу ва ли јед ни дру -
ге, че ка ју нас са свим но ве на ви ке.
Осе ти ће се по сле ди це у ин ду стри ји
це лог све та, па и у на шој зе мљи. Про -
бле ми на ста ју и он да ка да оста не мо
са ми са со бом и раз ми сли мо је смо
ли из ка ран ти на иза шли као бо ље осо -
бе, или и да ље за со бом ву че мо не до -
стат ке и стра хо ве из пе ри о да пре изо -
ла ци је. Не знам да ли ће све би ти као
пре или ће мо би ти при мо ра ни на нов
на чин жи вље ња. Ја ћу пр во за гр ли ти
ба ку и де ку, ко је ни сам ви де ла два
ме се ца, и про во ди ћу вре ме с њи ма.
Он да ћу ше та ти у при ро ди, освр ну ти
се на све око се бе и би ти за хвал на.
По све ти ћу се ис пи ти ма и за вр ши ћу
успе шно пр ву го ди ну фа кул те та. Сва -
ки по че так је те жак, али тре ба ло би
раз ми шља ти по зи тив но – по сле сва -
ке ки ше до ла зи ду га. Као тим смо ја -
чи. За то чу вај мо јед ни дру ге.

АЛЕК САН ДАР СИЧ, му зи чар:
– Же лео бих да се жи вот на ста ви

нор мал но, али на жа лост ми слим да
то не ће би ти са свим мо гу ће. Љу ди ће
оста ти у стра ху од ви ру са још не ко
вре ме. То је са мо дру штве ни аспект,
али по сле ди це ће се осе ћа ти и у еко -
но ми ји. Мно ги љу ди су из гу би ли по -
сао за вре ме пан де ми је. На сре ћу, ја
ни сам био по го ђен тим про бле мом.
Ра дим у пи це ри ји, као и пре ове си -
ту а ци је, са мо што са да сви ра ди мо
под за штит ном опре мом, шти те ћи та -
ко и се бе и дру ге. Ван ред но ста ње ми
ни је те шко па ло, јер сам за по слен.
Мо гу ви ше да се по све тим пи са њу
сво јих тек сто ва, јер је то оно чи ме се
и ба вим – реп му зи ка. Нај ви ше ми
не до ста ју дру штво и про вод. Тре ба
про сла ви ти крај кућ ног при тво ра
(смех). Апе лу јем на љу де да, и ка да
се за вр ши ка ран тин, бу ду опре зни и
да се чу ва ју.

МИЛ КА ЗА РИЋ, по ли ти ко лог:
– Вре ме сам ус пе ла се би да олак -

шам чи та њем књи га ко је сам ду го
при жељ ки ва ла, гле да њем фил мо ва и
ужи ва њем са сво јом по ро ди цом. Бит -
но је да пре о ку пи ра мо ум ка ко не би -
смо има ли ира ци о нал не стреп ње. Пре -
ма ре чи ма струч ња ка, до пот пу ног
по врат ка на сва ко дне ви цу без стра ха
ко ра ча ће мо по сте пе но. На дам се да

нас с до ла ском ле та оче ку је ско ро
пот пу на ста би ли за ци ја. 

ЂОР ЂЕ ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, 
зуб ни тех ни чар:

– По мом ми шље њу, не из бе жни сце -
на рио је еко ном ска кри за, и то не са -
мо у на шој зе мљи већ на гло бал ном
ни воу. Али про шли смо и го ре ства ри
и адап ти ра ли се. Те шко ми је па ла
изо ла ци ја. За рад без бед но сти па ци је -
на та, као и нас са мих, об у ста ви ли смо
по сао. На ви као сам да вре ме про во -
дим ра де ћи, дан ми је био пре кра так.
За то сам се са да по све тио ства ри ма
ко је до са да ни су мо гле да до ђу на
ред. Ујед но сам схва тио да мо гу да бу -
дем од ко ри сти и дру ги ма, па сам се
при ја вио да во лон ти рам и по мог нем
ста ри ји ма у сво јој оп шти ни. Тре нут -
но уса вр ша вам раз ли чи та под руч ја
сво је стру ке, ко ја ћу по ку ша ти да при -
ме ним ка да се вра тим раз ви ја њу по -
сла ко ји сам не дав но по кре нуо.

ТИ ЈА НА ПО ПОВ ТР НО ВАЦ, ау тор:
– Не знам ни са ма шта да оче ку -

јем. Раз ми шљам о то ме ку да ћу све
да идем, али не знам да ли ћу се усу -
ди ти од мах по за вр шет ку пан де ми је.
Имам дво је ма ле де це и не же лим да
ри зи ку јем. Мно ги ће на ста ви ти као
да се ни шта ни је до го ди ло – не ки љу -
ди се од са мог по чет ка по на ша ју као
да је све океј и као да им ви рус не мо -
же ни шта. Оста ли ма, ме ђу ко ји ма сам
и ја, би ће потреб но не ко вре ме да се
опу сте и вра те у нор ма лу. Ма да, на -
кон ово га, ни сам си гур на шта зна чи
нор мал но. Пр во ћу по се ти ти по ро ди -
цу, ко ју, осим на екра ну, ни сам ви де -
ла већ два ме се ца. Можда ћу оти ћи
на од мор, у при ро ду или на пла ни ну.
То ми ја ко не до ста је, за то што жи вим
у ста ну. Украт ко, ве о ма се ра ду је мо
кра ју ка ран ти на, кад год дошао.

НЕ МА ЊА КО ЊЕ ВИЋ, сту дент:
– Ру ка ви це и ма ске би ће сва ко дне -

ви ца још не ко ли ко ме се ци због опре -
зно сти. Ми слим да ће про те ћи ми ни -
мум по ла го ди не док се све не вра ти у
нор ма лу. Ипак је жи вот пот пу но за у -
ста вљен у овом не та ко ма лом пе ри о -
ду. На ста ви ћу да ра дим с ма мом у
свом ло ка лу на Зе ле ној пи ја ци и при -
пре ма ћу ис пи те.

ВЛА ДА НА КУ ЋАН, сту дент ки ња:
– Оче ку јем нор ма ли за ци ју жи во та,

уз до дат не за штит не ме ре. Уло жи ће мо
труд да на док на ди мо из гу бље но. Ка да
се ван ред но ста ње за вр ши, уз да ље пре -
по ру че не ме ре опре за, ви де ћу сво је ро -
ди те ље, ро ђа ке, при ја те ље. Оби ћи ћу
она ме ста ко ја су то ком про ле ћа и ле та
нај леп ша. Ужи ва ћу у при ро ди. Слобод -
но вре ме сам ис ко ри сти ла ра де ћи на
се би, уса вр ша ва ју ћи се на раз не на чи -
не. Ви ше вре ме на сам по све ти ла неким
ак тив но сти ма ко је сам увек оста вља ла
за ка сни је. Та ко ђе, ра ди ла сам, па ми
је вре ме би ло мак си мал но ис пу ње но.

Је ле на Ка та на

КА КО ЋЕ СЕ ЖИ ВЕ ТИ ПО ЗА ВР ШЕТ КУ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА?

ПО СЛЕ КО РО НЕ НАС ЧЕ КА ЈУ
ПОСЛЕ ДИ ЦЕ ЕКО НОМ СКЕ КРИ ЗЕ

Н. КОЊЕВИЋ В. КУЋАН

Ђ. ВЕСЕЛИНОВИЋ Т. ПО ПОВ ТР НО ВАЦ

М. КРЧАДИНАЦ Т. ИЛИЈЕВ

С. СТЕ ВИЋ Н. АНТИЋ

А. СИЧ М. ЗАРИЋ

НАША АНКЕТАМИ ПИТАМО ЗА ВАС

Иа ко су, због па да бро ја обо ле лих и
по ве ћа ња бро ја опо ра вље них од ко -
ро на ви ру са, ме ре Вла де про пи са не
ра ди су зби ја ња пан де ми је убла же -
не, пред на ма је још је дан тро днев -
ни по ли циј ски час, а на сна зи је и
за бра на кре та ња оста лим да ни ма

изме ђу 18 са ти и 5 са ти ују тру. Уко -
ли ко још увек ни сте обез бе ди ли до -
зво лу за кре та ње у тим тер ми ни ма,
а спа да те у не ку од ка те го ри ја ко је
та кав до ку мент мо гу до би ти, ево шта
вам је по треб но да би сте то пра во
оства ри ли.

Ка ко до до зво ла за кре та ње

У слу ча ју оба вља ња нео п ход них по -
сло ва из обла сти сто чар ства
или пче лар ства (му жа до -
ма ћих жи во ти ња и ра до -
ви у пче ли ња ку) то ком
пе ри о да за бра не кре та -
ња, сва ки по љо при вред ни
про из во ђач је ду жан да подне -
се зах тев за одо бре ње кретања

Сек то ру за по љо при вред ну
ин спек ци ју.

По треб но је да под но -
си о ци зах те ва на ра чу -
на ру или не ком дру гом

пре но си вом уре ђа ју по пу -
не елек трон ску при ја ву на

ин тер нет адре си stocarstvo.re-
gistar-uzb.rs.

Ви ђа ње де те та
Гра ђа ни ко ји ма је по треб на до -
зво ла за кре та ње у вре ме за -
бра не кре та ња ра ди ви ђа ња
де те та, на ко је има ју пра во у
скла ду с пра во сна жном
суд ском пре су дом, по -
треб но је да Град ском
шта бу за ван ред не си -
ту а ци је Гра да Пан че ва
до ста ве зах тев за из да -
ва ње до зво ле у ко ме тре -
ба на ве сти име и пре зи ме
ли ца – ро ди те ља ко ји под -
но си зах тев, име и пре зи -
ме дру гог ро ди те ља, име и
пре зи ме де те та, бро је ве те -
ле фо на оба ју ро ди те ља, раз -
лог ко ји оправ да ва из да ва -
ње до зво ле и пе ри од за ко -
ји се у то ку да на или не -
деље тра жи до зво ла за
кретање у вре ме за бра не
кре та ња.

Уз зах тев тре ба при ло жи ти и фо -
то ко пи ју или очи та ни при ме рак лич -
не кар те ро ди те ља ко ји под но си зах -
тев, као и фо то ко пи ју пра во сна жне
пре су де ко јом је од лу че но о да ни -

ма и пе ри о ду ви ђа ња де те та.
До ку мен та ци ја се под но си

лич но на пор тир ни ци Град ске
упра ве или елек трон ски са ске -

ни ра ном оба ве -
зном до ку мен та -
ци јом на имејл

адре су: vanred-
nesituacije@ -
p a n c e v o . r s ,
нај ка сни је до
10 са ти, ка ко
би би ла об ра -
ђе на и истог

да на про сле ђе -
на Ми ни стар -
ству ра да у да -
љу проце ду ру.

По љо при вред ни ци
Упра ва за за шти ту би ља Ми ни стар -
ства по љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де са оп шти ла је да је, у
слу ча ју при ме не нео п ход них агро -
тех нич ких ме ра то ком пе ри о да за -
бра не кре та ња, сва ки по љо при вред -
ни про из во ђач (вла сник или ко ри -
сник за са да или дру ге по љо при вред -
не по вр ши не) ду жан да под не се за -
хтев за одо бре ње кре та ња тој упра -
ви. Зах те ви се до ста вља ју на имејл
адре су agromere@ registar-uzb.rs, од -
но сно на од го ва ра ју ћи број те ле фо -
на, а за Ју жно ба нат ски округ то је
број 064/88-18-449.

У зах те ву тре ба на ве сти
име и пре зи ме ли ца, број
лич не кар те и адре су с ко -
је ће се кре та ти у пе ри о ду
за бра не, број по љо при вредног

га здин ства (БПГ), те ло ка ци ју, вре -
ме и дан ка да ће се спро во ди ти
агро тех нич ке ме ре. До зво ла кре та -
ња ће ва жи ти са мо за на ве де ни дан.

Рок за од го вор на
под не ти зах тев је до
48 са ти.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Сто ча ри и пче ла ри

Не га у ку ћи



Са вез пче лар ских
орга ни за ци ја Ср би је
по но во ука зао на
после ди це по гре шне
упо тре бе пе сти ци да

За тва ра ње пи ја ца
ште ти ло и
произвођачи ма ме да

Ме ђу на род ни дан пла не те Зе -
мље обе ле жен је у пре ко сто
пе де сет др жа ва као и сва ке го -
ди не, 22. апри ла, и то са иде -
јом да се јав но сти скре не па -
жња на зна чај очу ва ња при ро -
де и спре ча ва ња не га тив них по -
сле ди ца по жи вот ну сре ди ну.

Тим по во дом је на зна чај ме -
до но сне пче ле још јед ном же -
лео да ука же Са вез пче лар ских
ор га ни за ци ја Ср би је (СПОС),
пре све га на не мер љи ви ути цај
ових пле ме ни тих би ћа на про -
из вод њу хра не и ра зних ин ду -
стриј ских си ро ви на по љо при -
вред ног по ре кла, као и на чо -
ве ко во здра вље уоп ште.

Опра ши ва ње пче ла ма
поди же при но се

СПОС на во ди да на зе мљи има
око 250.000 вр ста би ља ка цвет -
ни ца, од ко јих су мно ге у ве о -
ма ком плек сним од но си ма са
ин сек ти ма опра ши ва чи ма, у пр -
вом ре ду с ме до но сним и ди -
вљим пче ла ма. За хва љу ју ћи њи -
ма у све ту се до би ју по љо при -
вред ни про из во ди у вредно сти
од око 577 ми ли јар ди дола ра
го ди шње, а ви ше од три четвр -
ти не усе ва на пла не ти осла ња
се пот пу но или де ли мич но на
опра ши ва ње ин се ката. Нај зна -

чај ни је ме ђу њи ма су пче ле,
ко је за ви се од бри ге бли зу ми -
ли он и по пче ла ра.

У са оп ште њу да ље сто ји да се
у Ср би ји пче лар ством ба ви око
пет на ест хи ља да љу ди, са укуп -
но ми ли он и две ста хи ља да ко -
шни ца. Опра ши ва њем пче ле сва -
ке го ди не по диг ну при но се у
по љо при вре ди  зе мље за око 450
ми ли о на евра, а са мо јед но пче -
ли ње дру штво за 370 евра го ди -
шње. Та ко је укуп на ко рист
оства ре на опра ши вач ком функ -
ци јом пче ла сто пу та ве ћа од
вред но сти до би је не од свих пче -
ли њих про из во да за јед но. Утвр -
ђе но је да оне на ро чи то по ве ћа -
ва ју при но се во ћа ка, и то ја бу -
ке, шљи ве, кру шке, тре шње и
ви шње за око 60 од сто, сун цо -
кре та за 40 од сто, а се ме на де -
те ли не и ра зног по вр ћа за око
70 од сто. Ин ди ка тив но је да пче -
ла ри у САД нај ве ћи при ход
оства ру ју од услу га опра ши ва -
ња по љо при вред них кул ту ра пче -
ла ма – у про тив вред но сти од
100 ки ло гра ма ме да по ко шници.

За бра ни ти мно ге
инсектициде

Ве ли ки ак це нат СПОС ста вља
на упо тре бу пе сти ци да и  њи хо -
ву штет ност ако се не при ме њу -
ју на од го ва ра ју ћи на чин и у тач -
но про пи са ним ко ли чи на ма и
ро ко ви ма. У су прот ном, они за -
га ђу ју во ду, зе мљи ште и биљ не
про из во де, чи ме иза зи ва ју бо -
ле сти љу ди и жи во ти ња. Да не -
кон тр о ли са на и пре ко мер на упо -
тре ба пе сти ци да иза зи ва мно го -
бр ој не штет не по сле ди це, свесни
су мно ги, па се да нас во ди те -
шка бор ба против ви ше хи ља да
штет них аге на са, ре ги стро ва них

пре па ра та пе сти ци да, од ко јих
су око сто пе де сет ин сек ти ци ди.

Евр оп ска ко ми си ја је с тим у
ве зи 27. апри ла 2018. го ди не
ве ћи ном гла со ва до не ла од лу -
ку о пот пу ној за бра ни упо тре бе
три ју озло гла ше них нео ни ко ти -
но и да на отво ре ном про сто ру
(кло ти а ни дин, ими да кло прид и
ти а ме ток сам), ин сек ти ци да ко -
ји пре ма Европ ској аген ци ји за
без бед ност хра не (EFSA) пред -
ста вља ју ри зик за пче ле. За пред -
лог за бра не упо тре бе гла са ло је
осам на ест зе ма ља, ме ђу ко ји ма
су и нај ве ће зе мље чла ни це ЕУ,
док су против то га би ли пред -
став ни ци Ма ђар ске, Ру му ни је,
Дан ске и Че шке.

С дру ге стра не, ова ор га ни за -
ци ја ис ти че да је Вла да Ре публи -
ке Ср би је ни зом ме ра знат но до -
при не ла раз во ју и уна пре ђе њу
пче лар ства у Ср би ји, што се огле -
да у по ве ћа њу бро ја и про дуктив -
но сти пче ла, као и у то ме што се
све ве ћи број мла дих опре де љу -
је за ба вље ње пче лар ством.

„У са да шњим окол но сти ма,
ка да у ве ли кој ме ри жи вот

пчела угро жа ва ју нај но ви је по -
љо при вред не тех но ло ги је, кли -
мат ске про ме не, ГМО, сна жни
пе сти ци ди, ши ре ње бо ле сти,
ште то чи не и при род ни не при -
ја те љи пче ла, по сто ји по тре ба
да се раз ви је гло бал на стра те -
ги ја за за шти ту пче ла. Уве ре -
ни смо да ће мо у то ме има ти
сна жну по др шку свих на ро да
и свих др жа ва све та”, на во ди
се у обра ћа њу СПОС-а.

Се зо на ипак со лид но
кренула

По ме ну ту бор бу зду шно по др -
жа ва и је дан од нај ве ћих ов да -
шњих про из во ђа ча ме да, Вој -
кан Ми лу ти но вић, ко ји је и члан
Из вр шног од бо ра Са ве за пчелар -
ских ор га ни за ци ја Вој во ди не.

– СПОВ је не дав но, за јед но с
При вред ном ко мо ром Вој во ди -
не, по кре нуо ини ци ја ти ву да се
убу ду ће тро ва ње спре ча ва та ко
што би ди рект но др жа ва под -
но си ла кри вич не при ја ве про -
тив тро ва ча. Ова ква ре ак ци ја
је усле ди ла на кон ве ли ких
страда ња пче ла, по пут оног у

Ки кин ди про шле го ди не. Си -
ту а ци ја је сте алар мант на, јер
се мно ги, пре све га во ћа ри, по -
на ша ју не хај но, па смо чак има -
ли при ли ке да на на ци о нал ним
те ле ви зи ја ма ви ди мо љу де ко -
ји усред бе ла да на иду ато ми -
зе ром кроз воћ њак. То је већ
раз лог за ка зну, а тре ба ло би да
их још на пу ту за у ста вља ју ин -
спек ци ја и са о бра ћај на по ли -
ци ја. И ја сам ла не у бли зи ни
Скро ба ре имао ис ку ства с тро -
ва њем пче ла, ко је до ду ше ни је
би ло ка та стро фал но. Да је су -
жи вот нас и во ћа ра мо гућ, го -
во ри и при мер ка да сам јед ног
од њих за мо лио да пр ска ка -
сни је: он је то ура дио по сле 21
сат и ни сам имао ни ка кве
губитке – ка же Ми лу ту но вић.

А ка да је реч о ван ред ном
ста њу, он ис ти че да је за тва ра -
ње пи ја це по го ди ло и пче ла ре,
али су он и не ке ње го ве ко ле ге
но си ли мед и дру ге про из во де
од вра та до вра та, и то по пи -
јач ној це ни.

– Ка да је реч о кре та њу у до -
ба по ли циј ског ча са, узи мам
до зво ле на ме сец да на, на ко је
се у по чет ку ду го че ка ло, али
са да је то мно го рев но сни је.
Ина че, ова се зо на је по че ла уз
ве ли ку су шу, јер ва ља на ки ша
ни је па ла од ле та, а ни сне га
ни је би ло. Ипак, во ће је ле по
цве та ло, као и уља на ре пи ца,
па је ово је дан од бо љих стар -
то ва у по след њих не ко ли ко го -
ди на. Са да че ка мо глав ну па -
шу – ба грем, ко ји је у Вој во ди -
ни из гле да из мр зао, а и овај
ве тар не по вољ но ути че на ње -
га. Све у све му, ми слим да се
не ће отва ра ти пре Ђур ђев да на
– на го ве шта ва овај пче лар.

Ње гов ста ри ји ко ле га и ду -
го го ди шњи се кре тар Дру штва
пче ла ра Стар че во Сте ван Пе -
тро вић ка же да ни је имао про -
бле ма с кре та њем.

– Ме ђу тим, они ма ко ји жи -
ве у гра ду ни је све јед но, а не ки
бри ну да мо гу и пче ли ња ци да
им стра да ју. Што се ти че се зо -
не, она се за сад до бро од ви ја, а

уко ли ко не до ђе до дра стич ног
па да тем пе ра ту ре, мо гла би да
бу де до бра и ба гре мо ва па ша.
Ње га обич но нај ви ше има у
Пе шча ри и за сад со лид но сто -
ји, а пред ви ђа ња су да ће кре -
ну ти по сле 1. ма ја, јер ни глог,
ко ји му обич но прет хо ди, још
увек ни је по чео да цве та –
напоми ње Пе тро вић.

Про те кло је го то во ме сец и по
да на ван ред ног ста ња. Кри зни
шта бо ви у на се ље ним ме сти -
ма др же си ту а ци ју под кон тро -
лом, а мир но је би ло и по след -
њег ви кен да то ком ко јег је ва -
жио по ли циј ски час.

Во лон те ри и да ље под ми ру -
ју по тре бе ста ри јих су гра ђа на.
Ове не де ље су де ли ли па ке те
пен зи о не ри ма с ни жим при -
ма њи ма, а на ста вље на је и ди -
стри бу ци ја бес плат них при ме -
ра ка „Пан чев ца”.

Не што ма ње по зи ва

Ба нат ски Бре сто вац: Пр ви чо -
век кри зног шта ба Дра ган Ми -
ри чић на во ди да се де жур ства
на ста вља ју истим рит мом. 

– С об зи ром на то да нас гра -
ђа ни по зна ју, за нео п ход не ин -
фор ма ци је зо ву нас и на мо -
бил не бро је ве, иа ко је мој ути -
сак да има мо ма ње по зи ва не го
на по чет ку ван ред ног ста ња. Ван
ре дов них ак тив но сти ва жно је
ис та ћи да су на ши во лон те ри
пен зи о не ри ма с при ма њи ма ни -
жим од 30.000 ди на ра де ли ли
па ке те до би је не од Гра да Пан -
че ва, укуп но три ста пе де сет три
– ка же Ми ри чић.

Број кри зног шта ба је 626-
101 и он је до сту пан  рад ним
да ни ма од 8 до 15 са ти, док
субо том и не де љом де жу ра ју
во лон те ри.

По де ла па ке та

Ба нат ско Но во Се ло: Kризни
штаб Ме сне за јед ни це је по -
ред ре дов них ак тив но сти, по -
пут до ста ве по треп шти на су -
гра ђа ни ма ста ри јим од 65 го -
ди на, у пе так и су бо ту, 24. и
25. апри ла, ор га ни зо вао по де -
лу па ке та по мо ћи Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је и Гра да Пан че ва
пен зи о не ри ма с ни жи ме сеч -
ним при ма њи ма. По де ље но је
укуп но 739 па ке та.

Све ин фор ма ци је се мо гу до -
би ти на број те ле фо на 615-051,
од 8 до 15 са ти.

По ли циј ски час уз
доловачке фил мо ве

До ло во: Кри зни штаб ис пу ња ва
сво је ре дов не оба ве зе, во лон те -
ри услу жу ју ста ри је су гра ђа не,
а кр ше ња за бра не ни је би ло, ре -
чи су Ли ди је Ан ку цић Бо жић.

– По че ла је и по де ла 650 па -
ке та на кућ не адре се пен зи о -
не ра, а  уско ро ће их до би ти и
110 при пад ни ка дру гих со ци -
јал но угро же них ка те го ри ја.
По сла ли смо Ме сној за јед ни -
ци по твр де о до зво ље ном кре -
та њу за вре ме по ли циј ског ча -
са то ком пред сто је ћих пр во -
мај ских пра зни ка – на во ди чла -
ни ца кри зног шта ба.

Тре ба ис та ћи да Дом кул ту -
ре ре дов но одр жа ва про гра ме
на „Феј сбу ку”, па је та ко про -
те кле не де ље об ја вио фил мо ве
до ло вач ких ау то ра под на зи -
вом „У до ло ви ма рав ни це” и
„Ко лев ка вре ме на”.

Кри зни штаб је ак ти ван рад -
ним да ни ма од 8 до 15 са ти, а
кон такт-те ле фо ни су 26-34-703
и 26-34-266.

Еко ло шка ак ци ја
волонте ра

Гло гоњ: Слав ко Јо ва нов ски,
пред сед ник Са ве та МЗ, на во ди
да је, по ред по мо ћи ста ри ји ма
и ре дов не дез ин фек ци је по вр -
ши на, кри зни штаб ор га ни зо -
вао и јед ну еко ло шку ак ци ју.

– С об зи ром на то да број ни
су гра ђа ни ових да на од ла зе на
ре ку, кан те за сме ће на оба ла -
ма су „пре ли ва ле”, па су на ши
во лон те ри све то ле по по ку пи -
ли и очи сти ли. По ред то га, по -
де ли ли смо три ста ше сна ест
па ке та пен зи о не ри ма, а они су
ис ко ри сти ли но ву ме ру, па су
про ше та ли се лом. Чла но ви кри -
зног шта ба сва ко днев но по ма -
жу по љо при вред ни ци ма при
сла њу зах те ва Ми ни стар ству
по љо при вре де за до зво ле за кре -
та ње. Ме сна за јед ни ца при пре -
ма јав не на бав ке за ас фал ти ра -
ње де ла Школ ске ули це, ста зе

од кра ја се ла ка гро бљу и ру ко -
мет ног те ре на на спорт ском
цен тру – на ја вљу је Јо ва нов ски.

Кри зни штаб и да ље при ма
по зи ве на бро је ве те ле фо на 627-
831, 627-011 и 627-002, рад -
ним да ни ма од 8 до 15 са ти.

По жр тво ва ни гра ђа ни

Ива но во: Кри зни штаб Ме сне
за јед ни це по де лио је па ке те пен -
зи о не ри ма с ни жим при ма њи -
ма, а с тим у ве зи за хва љу је во -

лон те ри ма на ве ли ком тру ду,
као и по себ но Зол та ну Ва мо шу
за ор га ни за ци ју пре во за и Са њи
Се ке Је ре мић, ко ја је при преми -
ла слат ко и сла но по слу же ње.

Кри зни штаб де жу ра рад ним
да ни ма од 8 до 15 са ти, а кон -
такт-те ле фон је 629-108.

Уско ро но ва ста ја ли шта

Ја бу ка: Ко ман дант кри зног
шта ба и пред сед ник Са ве та МЗ
Сло бо дан Илић ка же да је у
окви ру ре дов них ак тив но сти
про те кле не де ље би ло до три -
де сет из ла за ка на те рен сва ког
да на, а нај ве ћа гу жва би ла је,
по оби ча ју, пред ви кенд.

– По ред то га, на шим су гра -
ђа ни ма с ни жим при ма њи ма
по де ли ли смо 710 па ке та и исто
то ли ко џа ко ва с пра шком. Све
то је је два ста ло у че ти ри ком -
би ја и је дан „та мић” и сто га
овом при ли ком за хва љу јем при -
ја те љи ма ко ји су нам у то ме

помо гли сво јим во зи ли ма. Ме -
сна за јед ни ца и ми мо то га по -
ма же по ро ди ца ма ко ји ма је то
нео п ход но, а тру ди мо се да одр -
жи мо све ви тал не функ ци је се -
ла. Та ко уско ро за по чи ње мо ра -
до ве на из ра ди ста ја ли шта у
Ули ци мар ша ла Ти та, на ула зу
из сме ра гра да, а на кон то га ће -
мо на пра ви ти још јед но у Ули -
ци ЈНА. По том сле ди ре кон -
струк ци ја ста зе од цен тра се ла
до До ма кул ту ре – ка же Илић.

Кри зни штаб при ма по зи ве
24 са та пу тем мо бил ног те -
лефо на 063/170-74-45, а при -
ја ве на те ле фон 26-24-046, од
8 до 15 са ти.

По врх све га, и садња
ружа

Ка ча ре во: Не ма па да ин тен зи -
те та ак тив но сти Ме сне за јед -
ни це, ко му нал ног пред у зе ћа и
во лон те ра, твр ди ко ман дант
ло кал ног кри зног шта ба Зо ран
Мар ко вић.

– Kол-цен тар ра ди по уста -
ље ној сат ни ци и сва ли ца ко ја
за тра же по моћ би ва ју услу же -
на. Рад ни ци ко му нал ног пред -
у зе ћа, по ред ре дов них по сло -
ва, леђ ним пр ска ли ца ма дез -
ин фи ку ју све објек те где цир -
ку ли ше ста нов ни штво, а у са -
рад њи са удру же њем по љо при -
вред ни ка на но си ли смо рас -
твор на ба зи на три јум-хи по -
хло ри та на све ули це у на се љу.

Пла ни ра мо да то по но ви мо и
пре 1. ма ја. По ред то га, у цен -
тру Kачарева по че ла је сад ња
ру жа и би ће за вр ше на до ви -
кен да – на во ди Мар ко вић.

У то ку је по де ла 190 па ке та
из на род не ку хи ње од Цен тра

за со ци јал ни рад, као и 782 ко -
је је обез бе ди ла Град ска упра -
ва за пен зи о не ре с пен зи ја ма
ис под 30.000 ди на ра.

Кри зни штаб при ма по зи ве
до 16 са ти, а кон такт-те ле фон
је 601-030.

Из град ња атар ског пу та

Омо љи ца: Пр ви чо век се ла Ду -
шан Лу кић, ко ји је и ко ман -
дант кри зног шта ба, ис ти че да
је по ред ре дов них оба ве за, по -
пут по мо ћи пен зи о не ри ма ко ји
не мо гу са ми да се снаб де ва ју,
би ло по сла ви ше не го ина че.

– Овог ви кен да је по де ље но
677 па ке та пен зи о не ри ма, а од
Гра да су до би је на до дат на сред -
ства за дез ин фек ци ју јав них обје -
ка та. Ко му нал но пред у зе ће рев -
но сно оба вља сво је по сло ве, а у
то ку је из град ња до ло вач ког
атар ског пу та у ду жи ни од пет
ки ло ме та ра – ка же Лу кић.

Кри зни штаб при ма по зи ве
сва ког рад ног да на од 8 до 15
са ти на кон такт-те ле фо не 617-
036 и 617-008.

Април – ме сец чи сто ће

Стар че во: Кри зни штаб сва ко -
днев но де жу ра, а у про те клом

пе ри о ду глав ни ак це нат му је
био на рас по де ли па ке та за пен -
зи о не ре с ни жим при ма њи ма,
ка же ко ман дант Пе тар Ан дрејић.

– Два де се так во лон те ра по -
де ли ло је 739 па ке та у два да -
на, а по ред то га, штаб је су гра -

ђа ни ма по до ма ћин ству по ну -
дио до пет ли та ра сред ства за
дез ин фек ци ју на ба зи на три -
јум-хи по хло ри та. Упр кос ван -
ред ном ста њу те че и ак ци ја
„Април – ме сец чи сто ће”, ко ју
већ два де сет пет го ди на спро -
во де Ме сна за јед ни ца и ЈKП
„Стар че вац”, па се, по ред те -
мељ ног уре ђе ња ме ста, Стар -
че во „по но ви ло” с 300 ме та ра
пе шач ко-би ци кли стич ких ста -
за – јед на је у Шу ми ца ма, а
дру га спа ја цен тар с пи ја цом.
Бу ду ћи стар че вач ки му зеј по -
при ма за вр шне кон ту ре; рад -
ни ци по ста вља ју цвет не аран -
жма не код ам бу лан те и зе ле -
ног остр ва код бен зин ске пум -
пе, док су на ка то лич ком гро -
бљу на пра вље ни над стре шни -
ца и им про ви зо ва ни пар кинг-
-про стор. У то ку је сад ња ту ја и
дру гог зе ле ни ла, као и ко ше ње
зе ле не по вр ши не, а гра ђа ни у
ову ак ци ју мо гу да се укљу че
уре ђе њем про сто ра ис пред сво -
јих ку ћа – на бра ја Ан дре јић.

Гра ђа ни мо гу да по зо ву кри -
зни штаб од 8 до 15 са ти на те -
ле фон 631-144, док им је викен -
дом у истом ин тер ва лу на рас -
по ла га њу број 064/408-77-17.

Петак, 1. мај 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

9СЕЛО

ВАН РЕД НО СТА ЊЕ У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

У ЗНА КУ ПО МО ЋИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

ПЛЕ МЕ НИ ТИ 
ПЧЕ ЛА РИ

Вре ди ис та ћи да је у је ку

пан де ми је Удру же ње пче -

ла ра – по дру жни ца Пан че -

во, чи ји је се кре тар Вој кан

Ми лу ти но вић, по ка за ло

сво ју ху ма ну стра ну.

На и ме, та ор га ни за ци ја је

до ни ра ла Цр ве ном кр сту

из ве сну ко ли чи ну пче ли њих

про из во да, ко је пен зи о не -

ри ма де ле мла ди во лон те -

ри, док је њи ма мед по кло -

нио лич но Ми лу ти но вић.

Јабучки волонтери у акцији

У Старчеву радови у пуном јеку

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СА ДА ШЊОСТ И БУ ДУЋ НОСТ ПЧЕ ЛАР СТВА

Отрови – велика опасност за пчеле

И пчеле све нервозније из оправданих разлога



Пе ри од изо ла ци је је већ пре шао че -
тр де сет да на, а да ни ап со лут ног ка -
ран ти на су све ду жи. Ипак, на ши
умет ни ци ко ри сте сва ки тре ну так да
из при ро де и окру же ња из ву ку нај -
бо ље ка ко би нео ме та но ства ра ли.

Алек сан дар Алим пић, сли кар:
– Сва ко за ни ма ње, као што зна -

мо, има сво је по себ но сти ка да је у
пи та њу ор га ни за ци ја и оне „ле пе”
или „ма ње ле пе” си ту а ци је с ко јим
се сре ће мо док ра ди мо... Сли кар -
ство сва ка ко на ме ће по се бан тем по
де ло ва ња и на чин на ко ји сли кар
по сти же оно што же ли... Усу ђу јем
се да свој, наш сли кар ски по ло жај
на зо вем ван ред ним, иа ко мо жда за
оп шту по пу ла ци ју ста нов ни штва то
ни је та ко... Мо рам ре ћи да су умет -
ни ци с дру ге стра не, са мом овом
чи ње ни цом на не ки на чин „на вик -
ну ти” на, бла го ре че но, нео бич на
ста ња у све ту ко ји их окру жу је. До -
да ћу да се лич но осе ћам бе не фи ци -
ра ним да нас, ових не де ља, ка да при -
ме ћу јем по ве ћа ну до зу па ни ке, по
ме ни пот пу но нео прав да не, под усло -
вом да је па ни ка ика да оправ да на!
Али шта је ту је. У овим по себ ним
усло ви ма сво је да не по пу ња вам са -
др жа јем ко ји ми од го ва ра, ко ји ме
сми ру је и опу шта... Пу но сли кам
пре све га. На и ме, пла ни рам из ло -
жбу сли ка у сеп тем бру или ок то бру,
ако Бог да, та ко да сам об у зет раз -
ми шља њем о но вим плат ни ма, ски -

ци ра њем и пре све га упи ја њем енер -
ги је ко ја се ових да на ши ри око ме -
не... На жа лост, она је пре све га не -
га тив на, али има и пре див них при -
ме ра хра бро сти и ле пих пер спек ти -
ва у ко је се „сме шта ју” не ки мо ји
при ја те љи, та ко да ће се си гур но
на ћи на мо јим плат ни ма! Вре ме ми
за и ста бр зо про ла зи. Ту су ју тар ње
ка фе, те ле фон ски раз го во ри с де -
цом и при ја те љи ма, про ми шља ње о
мо јим но вим сли ка ма и, на рав но,
ку ва ње! Обо жа вам да ку вам, а до -
бро се и сна ла зим, та ко да ми то
оду зи ма зна ча јан део да на! Уз до -
бру кла сич ну и ин стру мен тал ну му -
зи ку ово ста ње је за ме не го то во
нор мал но! Оно што му чи све са мо -
стал не умет ни ке у ово „мах ни то”
до ба је сва ка ко ма те ри јал ни део, тј.
сма ње на мо гућ ност за ра де – за му -
зи ча ре је та мо гућ ност рав на ну ли.
Има мо још је дан раз лог за стр пље -
ње и ве ру да ће бо љи да ни убр зо до -
ћи, јер кад је ова ко те шко за нас
умет ни ке, си гур но не ће још ду го!
Во ли Бог де цу сво ју.

Ла ри са Ац ков Па лић, 
са мо стал ни умет ник:

– Исти на је, на по чет ку овог ван -
ред ног ста ња уме ла сам да се на ша -
лим ка ко ће сад сви мо ји при ја те љи
осе ти ти бар ма ло ка ко из гле да жи -
вот умет ни ка... И за и ста, мно ги су
из не на да до би ли ин спи ра ци ју да се
на не ки на чин умет нич ки из ра зе. Да
и кре а тив но шћу ода гна ју стреп њу и
за др же по зи тив ну енер ги ју. Ту се ни
ја не раз ли ку јем мно го од дру гих, а
ни од уо би ча је не се бе. На рав но да
сам осе ти ла уз не ми ре ност и страх,
пр вен стве но због пот пу но опреч них
ме диј ских по ру ка и не мо гућ но сти да
са гле дам си ту а ци ју. То ме је у по чет -
ку ис цр пљи ва ло, док ни сам ре ши ла
да пре ста нем да ин тен зив но то пра -
тим и да на ста вим рад. Да се пре ба -
цим у те при зо ре ко је сли кам, да се
фо ку си рам на бо је.

Оно што ми је, као и увек, пу но
зна чи ло, је су од ла сци у при ро ду. Про -
ле ће ми је оми ље но до ба го ди не, не
же лим да про пу стим све те мла де
ли сто ве, оне нај див ни је на ран џа сто-
зе ле не бо је, ко ји се као из ла ки ра ни
си ја ју на сун цу, рас цве та ла ста бла,
пу пољ ке, ми ри се...  Та ко да муж, пас
и ја, не где на на си пу, у бли зи ни Та -
ми ша, и фо то-апа рат по не кад, спре -
ман за улов, то је ме ни ле ко ви то.
Знам и да сви ми ко ји има мо дво ри -
шта мно го лак ше про ла зи мо кроз
ово. Ба вље ње не чим, по себ но на сун -

цу и ва зду ху, пу но зна чи и раз у мем
да је мно ги ма те шко са да ако уоп -
ште не ма ју ту мо гућ ност.

Ја на ста вљам свој рад, тре нут но су
уља не бо је на „ме ни ју”, за вр ша вам
не ке сли ке, не ке но ве за по чи њем,
ма ми ме аква рел, уо би ча је не ства ри.

На ста вљам при пре ме за са мо -
стал ну из ло жбу „Не му шти је -
зик”, у Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти у Су бо ти ци. Те ма ко јом
се ба вим у ра до ви ма је не ма
ко му ни ка ци ја, ме ђу љу ди ма, и
с при ро дом. Од у век ми је у дру -
же њу с при ро дом при ја ла та
ти ши на у ко јој је све ја сно, са -
мо по се би. Ови при зо ри су ве -
ро ват но при бе жи ште од пре -
буч ног све та и пре ви ше дра ме
у не ја сно сти на ше са да шњи це.
Ти ши на при ја у при ро ди, али у
ра ду је му зи ка увек при сут на,
ове ћа плеј ли ста, слу чај ним ре -
до сле дом... Ма ло жи во тињ ско
цар ство од пет чла но ва до при -
но си ди на ми ци да на. Ре ми с
дра гим по ста је на ви ка, углав -
ном гу бим, на дам се пре о кре -
ту. По не ки филм, се ри ја, књи -

га или стрип за успа вљи ва ње. Не до -
ста ју дру же ња с по ро ди цом и при ја -
те љи ма, по себ но ви кен дом, и по ру ке
ни су до вољ не, али до ћи ће и то.

Алек сан дра Фи ли по вић, пи сац:

– Оно га тре нут ка ка да је све по че -
ло на пи са ла сам ре че ни цу: „Са мо и -
зо ла ци ја: опис про сеч ног пи шче вог
да на”.

Во лим дво но жне и че тво ро но жне
чла но ве сво је по ро ди це. Дом ми је
оми ље но ме сто на све ту и у ње му
нај ра ди је про во дим вре ме, те ми изо -
ла ци ја не па да те шко. У вре ме пан -
де ми је фи зич ко дис тан ци ра ње и
добро вољ на изо ла ци ја су људ ска и
ци ви ли за циј ска ду жност. С дру ге стра -
не, чи та во мо је би ће за у век ће се бу -
ни ти про тив сва ког ви да на ру ша ва -
ња и огра ни ча ва ња сло бо де, али то је
већ не ка дру га при ча. Што се по сла
ти че, днев на ру ти на ми се ни је мно -
го про ме ни ла. Уста нем, по пи јем кафу,

до руч ку јем, одем на по сао и радим.
Рад но ме сто ми се на ла зи за сто лом
у су сед ној со би. Пи шем свакоднев -
но, оквир но из ме ђу шест и осам са ти
днев но. За хвал на сам што ра дим оно
што сам од у век же ле ла. Ова пан де -
миј ска изо ла ци ја ми ни је по ре ме ти -
ла кре а тив ност, шта ви ше, чи ни ми
се да ју је под ста кла.

Про шле го ди не је из да вач ка ку ћа
„Ла гу на” об ја ви ла мој ро ман пр ве -
нац „О кри ли ма и чу ди ма”, а по сле
го ди ну да на за вр ша вам дру ги ро ман
на ме њен де ци и мла ди ма. Упо ре до

сам по че ла да пи -
шем и тре ћи. У сло -
бод но вре ме сми -
слим по не ки афо ри -
зам, чи сто да раз мр -
дам ви ју ге. Ху мор се
про вла чи кроз чи тав
мој рад, без об зи ра
на то да ли се ра ди о
пи са њу ро ма на за де -
цу, при ча или афо -
ри за ма. Ми слим да
је из у зет но ва жан,
по себ но у те шким
вре ме ни ма. Шта год
да се де си, дух не сме -

мо изу би ти. Ка да ми је нај те же, ја се
сме јем. Во ле ла бих да са чи та о ци ма
не дељ ни ка с нај ду жом тра ди ци јом по -
де лим ма ло ка ран тин ског ху мо ра. То
је мој скроман до при нос по пра вља њу
рас по ло же ња док све ово не про ђе. А
про ћи ће. И ве ру јем да ће мо из све га
иза ћи па мет ни ји и бо љи. Чу вај те се,
дра ги љу ди. И смеј те се!

l Да нас не ма, на шао би се не ки
ша љив џи ја да нас из ми сли.

l У по чет ку изо ла ци је же на ми је
би ла као бом бо на. Са да је као бом -
бо ње ра.

l Не ка ми не ко ка же ко ли ко ће
ово тра ја ње да тра је и имам ли вре -
ме на да на ба вим но во.

l Због кр ше ња за бра не оку пља ња,
по хап си ти све ви ше стру ке лич но сти.

l Што се ти че из ла за ка, овог ви -
кен да мо же те прак ти ко ва ти је ди но
иска ка ње из ко же.

Иван Ка ча вен да Иви ца, му зи чар:
– Као и ве ћи на нас, ни сам ис пр ва

схва тао шта се тач но де ша ва. Је ди -
но што сам осе ћао је сте да је не ка -
ква ве ли ка ствар у пи та њу. У сле де -
ћем тре нут ку на ла зим се бе че ти ри
да на прак тич но за кљу ча ног у свом
ма лом ста ну. Ина че, ни сам на ро чи -
то дру же љу би ва осо ба. Имам де вој -
ку и два при ја те ља. Мо је вре ме је
усме ре но ка њи ма. На рав но, ту су
кон цер ти, из ла сци и дру же ња, али
је све то све де но и ве о ма би ра но. С
те стра не гле да но, не осе ћам се као
да сам у не кој пот пу но не по зна тој
си ту а ци ји. Са мо ћа и изо ло ва ност су
део мо је ин тро вер ти ра не при ро де.
Вре ме про во дим углав ном као и
обич но. Сви рам до ста, пи шем тек -
сто ве, екс пе ри мен ти шем с но вим
жан ро ви ма, зву ко ви ма и ин стру мен -
ти ма. И мо гу сло бод но ре ћи да је
при лич но но вих до брих ства ри иза -
шло. Имам иде ју ка ко би тре ба ло да
зву че но ве пе сме и ко јом енер ги јом
да оди шу. И то сма трам по зи тив -
ним про дук том овог на о па ког ста -
ња. Та ко ђе, ви ше сам окре нут со ци -
јал ним мре жа ма и ин тер не ту уоп -
ште, јер нам је не ка ква ве за с љу ди -
ма ипак нео п ход на. Ин ста грам „Иви -
це” ни кад ни је био жи вљи и ак тив -
ни ји. Љу ди ко ји ме пра те са да ви ше
не го ина че ко му ни ци ра ју са мном и
с ти ме што ства рам.

Си ту а ци ја у ко јој се цео свет на ла -
зи чи ни сва шта у
раз ли чи тим аспек -
ти ма на ших де ло -
ва ња. Гло бал но,
еко ном ски, со ци -
јал но, ин ди ви ду ал -
но и ин тим но. Осе -
ћам да је све ста -
вље но на ва гу и да
се све пре и спи ту -
је. Вре ме на ве ћих
или ма њих не сре -
ћа увек то чи не у
на ма. Екс трем но је
ва жно да не кло не мо пред пре пре ка -
ма, ко јих има по до ста. Та ко ђе, са -
свим је у ре ду по ву ћи се ма ло у се бе,
са бра ти се и од у зе ти. При метио сам
тен ден ци ју од ре ђе них ком па ни ја,
лајф ко у че ва и по је ди на ца да те ра ју

љу де да ово вре ме иско ристе та ко
што ће уна пре ђи ва ти се бе кроз но ва
зна ња и ве шти не. Сма трам да је то
из у зет но по гре шно! Су о ча ва мо се с
ко лек тив ним и ин ди ви ду ал ним тра -
у ма ма. Би ће вре ме на за уче ње ја пан -
ског ако по сто ји же ља. Опу сти те се
што ви ше мо же те и бу ди те бли зу се -
би и они ма ко је во ли те.

Леа Ембели, умет ни ца:
– У по чет ку ми је ма ло чак и при -

ја ла изо ла ци ја, има ла сам пу но по -
сла и про је ка та на ко ји ма сам мо ра -
ла да ра дим, па ми је до дат но вре ме
мно го зна чи ло. Ме ђу тим не мо гу да
ка жем да је по зи тив но ути ца ло на
кре а тив ност, ве ро ват но за то што мој
рад на ста је из мо јих ис ку ста ва, а за -
тво ре ност у ку ћи про сто сма њу је број
ис ку ста ва на три до га ђа ја днев но и
сви су по ве за ни с хра ном. С вре ме -
ном су ми опа ле мо ти ва ци ја и кре а -
тив ност, али се не оп те ре ћу јем. Иа ко
са да има мо пу но сло бод ног вре ме на,
мо же мо га ис ко ри сти ти и за од мор.
Ра дим на пар про је ка та, и по слов но
и при ват но. При хва ти ла сам ма ло
ви ше по сла не го ина че, али сам оста -
ви ла вре ме на да ра дим и на при ват -
ним про јек ти ма. По ла ко на ру чу јем
ма те ри јал за но ве сли ке, та ко да се
на дам да ћу уско ро по че ти да ра дим
и на то ме.

Ми слим да сте ре о тип о ин тро -
верт ном умет ни ку ви ше не по сто ји,
све за ви си од осо бе до осо бе. Ме ни
не сме та да ра дим са ма, али та ко ђе
ми не сме та да бу дем у окру же њу
дру гих љу ди док ра дим, до кле год
ми не ко не ула зи пре ви ше у лич ни
про стор. Чак ми је рад ме ђу дру гим
умет ни ци ма че сто сти му ла ти ван и
по ма же ми да са гле дам свој рад из
дру га чи је пер спек ти ве. Али сам при -
ме ти ла да су се мно ги љу ди ко ји се
не ба ве умет но шћу окре ну ли не кој
вр сти кре а тив ног из ра жа ва ња. Ми -
слим да је мно ге љу де сти му ли са ло
ово до дат но сло бод но вре ме про ве -
де но у ку ћи. За пра во је све у ре ду
до кле год је уме ре но, ми слим да
нам у овом тре нут ку сви ма фа ли
ма ло со ци јал ног кон так та и сун ца.
Сва ка ко је дру га чи је ка да оста је мо
у ку ћи и изо лу је мо се по свом из бо -
ру и ка да нам је то на мет ну то. Од
ка да сам у ка ран ти ну, ра дим пу но
то га, са мо да не мам мно го вре ме на
да ми слим. По че ла сам да по ха ђам
он лајн кур се ве за ди ги тал но цр та -
ње и ку вам мно го ви ше не го ина че,
али и раз ми шљам о хра ни мно го
че шће. Ма да сад већ по ла ко гу бим

мо ти ва ци ју, не ста ју ми бо је и па пи -
ри, а до ста је те шко на ба ви ти
сликарски ма те ри јал, по го то во у
Пан че ву, та ко да се на дам да ће мо
уско ро да се вра ти мо у нор ма лу, ко -
ли ко је то мо гу ће.

КУЛТУРА
Петак, 1. мај 2020.
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Култура од куће
Ник Кејв 24/7
Ник Кејв и
„The Bad Se-
eds” 24. апри -
ла су пу сти ли
у рад свој ка -
нал, на ко јем
се по цео дан,
се дам да на у
не де љи, еми -
ту ју рет ки и
до са да ни ка да не ви ђе ни спо то ви из
ар хи ве тог бен да.

   На овом „Ју тјуб” ка на лу би ће еми -
то ва ни про мо тив ни ви део-сним ци,
ин тер вјуи, сним ци с на сту па, из ве -
шта ји и дру ги екс клу зив ни ма те ри ја -
ли из ар хи ве бен да, ко ји ће се
ре про ду ко ва ти у не пре кид ном на су -
мич ном пре ме шта њу.

Филм Мај кла Му ра

Аме рич ки ре -
ди тељ и про -
д у  ц е н т
до ку мен та ра -
ца Мајкл Мур
по ста вио је на
„Ју тјуб” плат -
фор му свој
но ви филм
„Пла не та љу -
ди” („Planet of the Humans”), ко ји ће
у на ред них три де сет да на мо ћи да се
по гле да бес плат но.

   Филм „Пла не та љу ди” ре жи рао је
Џеф Гибс, Му ров бли ски са рад ник.
Филм је по све ћен тре нут ном ста њу
жи вот не сре ди не, али и кри ти ка ма
еко ло шког по кре та ко ји је, пре ма
ми шље њу ау то ра, кре нуо по гре шним
пу тем и ра но из гу био бит ку због не -
про ми шље них од лу ка с ка та стро -
фал ним по сле ди ца ма, иа ко су им
на ме ре би ле до бре. То се од но си на
ре кла ми ра ње со лар них па не ла и ве -
тро пар ко ва као ре ше ње за све про -
бле ме за га ђе ња, што је ре зул ти ра ло
ти ме да су кор по ра ци је на Вол стри -
ту по ста ле фи нан си је ри њи хо ве кам -
па ње. Ау то ри су об ја сни ли да се
ве ћи на чо ве чан ства на ла зи у са мо и -
зо ла ци ји због ко ро на ви ру са и као ре -
зул тат то га љу ди су се из не на да
на шли у при ли ци да раз ми сле о
свом до при но су у ру ше њу крх ког
еко си сте ма.

Тре зор од сло ва

Чу ве ни шпан ски „Тре зор од сло ва”
(„Caja de letras”) до сту пан је за вир -
ту ел ни оби ла зак пу тем лин ка на сај -
ту Ин сти ту та „Сер ван тес”. Се ди ште
се на ла зи у згра ди не ка да шње бан ке
у Ма дри ду и тај не ка да до бро чу ва -
ни тре зор у под зем ном де лу згра де
по стао је са да већ на да ле ко по зна то
ме сто где шпан ски умет ни ци оста -
вља ју сво је ле га те. Ме ђу њи ма су
књи жев ни ци као што су Хо се Еми -
лио Па че ко, Ана Ма ри ја Ма ту те,
или Ђо ан Мар га рит, сли кар Ан то ни
Та пи јес, ре ди тељ Лу ис Гар си ја Бер -
лан га, глу ми ца Ана Бе лен, би о хе ми -
чар ка Мар га ри та Са лас. Мре жа
би бли о те ка Ин сти ту та „Сер ван тес”,
укљу чу ју ћи и бе о град ску би бли о те -
ку „Хо се Је ро”, сво јим ко ри сни ци ма
пред ла же елек трон ски ка та лог ко ји
има ви ше од че тр на ест хи ља да на -
сло ва на шпан ском је зи ку, би ло да
су у пи та њу књи ге у елек трон ском
из да њу, би ло да су ау дио-књи ге. Ме -
ђу овим на сло ви ма, уз ма те ри ја ле за
уче ње шпан ског је зи ка на ме ње не
ка ко уче ни ци ма, та ко и на став ни ци -
ма, на ла зе се број ни кла си ци хи -
спан ских књи жев но сти, као и
са вре ме на из да ња, ак ту ел ни бест се -
ле ри, књи ге за де цу и мла де, стри -
по ви, ча со пи си…

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ О СТВА РА ЊУ У ИЗО ЛА ЦИ ЈИ

РАД НО И МО ТИ ВИ СА НО И КОД КУ ЋЕ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Александар Алимпић

Алек сан дра Фи ли по вић

Лариса Ацков Палић

Леа Ембели

Иван Ка ча вен да
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ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ДИ ЗАЈ НОМ

ШТА ЗА МИ СЛЕ, ТО НА ПРА ВЕ
Од пра зног па пи ра, пре ко цр те жа, до
одев ног пред ме та или пред ме та за
до ма ћин ство ду га чак је пут. Из ме ђу
то га су та ле нат, кре а тив ност, на да ху -
ће или јед но став но – ма ги ја…

Ле по и ко ри сно

Вла дан Мир чев ски (29) ма стер је ин -
ду стриј ског ди зај на и до бит ник ви ше
нациoналних и ин тер на ци о нал них на -
гра да у тој обла сти. Во ди шко лу цр -
та ња за де цу, а ве ли ка страст му је и
фо то гра фи ја.

– Свој та ле нат и љу бав пре ма умет -
но сти от крио сам још у ра ном де тињ -
ству, са че ти ри-пе т го ди на. Ма ло
озбиљ ни је ко ра ке сам на пра вио то -
ком основ не шко ле, у ли ков ним ко -
ло ни ја ма, а на кон то га сам упи сао
Шко лу за ди зајн, од сек за ди зајн ен -
те ри је ра и ин ду стриј ских про из во да.
Та да сам за во лео ин ду стриј ски ди -
зајн и од лу чио да се ба вим ти ме у
жи во ту – ка же он.

При ча да су га на са мом по чет ку
упо зна ва ња са ин ду стриј ским ди зај -
ном при ву кли ау то мо би ли.

– Осе тио сам по себ ну страст пре -
ма то ме и нај ви ше сам се по све тио
кре и ра њу и об ли ко ва њу но вих фор -
ми. На кон ма стер-сту ди ја, на ко ји ма
сам као те му иза брао упра во ау то-
ди зајн, ипак сам по чео да се окре ћем
ви ше ка ди зај ну ма њих про из во да и
на ме шта ја. Да нас под јед на ко ра дим
све и у све му во лим да из не сем соп -
стве ну ви зи ју тог про из во да – об ја -
шња ва Вла дан.

Про сес ства ра ња по чи ње ски ца ма
и идеј ним ре ше њи ма.

– Та да све сво је ви зи је и иде је ста -
вљам на па пир и по ку ша вам да ство -
рим не што што је пре све га ино ва -
тив но и естет ски пот пу но дру га чи је
од све га што по сто ји у том тре нут ку.
На кон то га се ра ди ди ги тал на об ра да
тих ски ца, ка да раз ра ђу јем де та ље и
по ку ша вам да од ре дим ко ји ће ма те -
ри ја ли би ти упо тре бље ни. Ка сни је
сле ди ди ги тал но 3Д мо де ло ва ње. То
је про цес у ком ди зај нер у од ре ђе ним
софт ве ри ма кон стру и ше фи нал ни из -
глед про из во да и све ње го ве еле мен -
те и ре ша ва ка ко ће он би ти про из ве -
ден и скло пљен. Из тог ди ги тал ног
мо де ла се или штам па про то тип на
3Д штам па чу, или се на осно ву ње га
пра ви ка луп, све за ви си од са мог про -
из во да – при ча нам.

Нај ви ше му се сви ђа то што мо же
се бе и свој по глед на
свет да из ра зи кроз не -
што што ће се љу ди ма
до па да ти и омо гу ћи ти
им лак шу и ефи ка сни -
ју упо тре бу.

– Иза зов је ства ра ње
пот пу но но вог про из во -
да. Ди зај ни ра ти не што
што ће при ву ћи па жњу
и омо гу ћи ти упо тре бу
нај ши рој циљ ној гру пи
– ка же Вла дан.

Он тре нут но ра ди у
јед ној ком па ни ји као
ди зај нер на ме шта ја,
али је и у фа зи за вр -
ша ва ња ди зај на др ве -
ног бицикла.

Као игра

Мар ко Или јев (26) за -
вр шио је Ви со ку тек стил ну стру ков ну
шко лу за ди зајн, тех но ло ги ју и ме наџ -

мент, а ди -
зајнерским по -
слом се ба ви од
дру ге го ди не
факул те та.

– Мо дом се
ба вим од сред -
ње шко ле. Од
ма лих но гу нај -
у  з б у  д љ и  в и  ј а
игра ми је би ла
пре ту ра ње по
гар де ро бе ри ма
уку ћа на и ши ре
фа ми ли је. Са ти -
ма бих ва дио
ства ри из ор ма -
ра и на вла чио их
на се бе, све док ни сам до био мла ђу
се стру ко ја је по ста ла мо је за мор че –
ка же ша љи во Мар ко.

За ње га се ова про фе си ја раз ли ку је
од дру гих по сло бо ди да ра ди оно што
за и ста же ли и што му се до па да.

– Ако ра ди те као фри лен сер, са ми
би ра те по сло ве, кли јен те с ко ји ма са -
ра ђу је те, као и рад но вре ме. А има и
низ дру гих пред но сти ко је иду уз то –
при ча он.

Не по сто ји не ки одев ни ко мад ко ји
по себ но во ли да ди зај ни ра, али му је
фо кус на жен ској гар де ро би. У по -
след ње вре ме је при сут на же ља да се
опро ба и у му шкој мод ној ли ни ји. 

– Про цес ди зај ни ра ња под ра зу ме -
ва ду ге раз го во ре с ко ле гом с ко јим
имам бренд. При ку пља мо ин спи ра -
ци ју кроз ли те ра ту ру, фил мо ве, му -
зи ку и све оно што у да том тре нут ку
слу жи за де таљ ни је ба вље ње те мом.

За тим сле ди ски ци ра ње и гле -
да ње ма те ри ја ла. То су став ке
ко је сле де пре тех нич ких цр -
те жа, а он да ула зи мо у про -
из вод њу про то ти па с на шим
кро ја чи ма. По сле одо бре ња
прото ти па по чи ње ши ве ње мо -
де ла – об ја шња ва.

У овом по слу не ма осе ћај да
ра ди, већ све до жи вља ва као
игру.

– Пр ви иза зов је фи нан сиј -
ска не ста бил ност, али се она с
го ди на ма пре ва зи ђе. Ка сни је
је то ши ре ње иде је о ра зли ци
из ме ђу ау тор ског ди зај на и ма -
сов не про из вод ње – при ча нам
Мар ко.

Тре нут но ра ди на но вој ко -
лек ци ји за ле то 2020. го ди не,
а ина че је и сти ли ста на ра -
зним про јек ти ма ко ји су од ло -
же ни због ван ред ног ста ња.
Ина че, за се бе је до са да ди зај -
ни рао са мо јед но оде ло.

Др во као ин спи ра ци ја

Ми лан Ми ла ков (43) по стру ци је еко -
ном ски тех ни чар, а по за ни ма њу ди -
зај нер на ме шта ја од др ве та. 

– Још као кли нац сам во лео да че -
пр кам по де ди ним ки штра ма са ала -
том. Ра зно ра зне кли нач ке ру ко тво ри -
не би ле су де фи ни ти ван знак оцу да
ми на вре ме ку пи пар хо би алат ки не
би ли мо ју во љу на гра дио и по ди гао
мо је мај сто ри је на ви ши ни во. Нај ви -
ше сам во лео да ра дим с др ве том.
Жи вот не окол но сти су ме при ну ди ле
да сво ју кре а тив ност при вре ме но по -
ти снем у дру ги план, али пре се дам-
осам го ди на вра тио сам се ра ду с др -
ве том, овог пу та ди зај ни ра ју ћи и из -
ра ђу ју ћи ма ње ко ма де на ме шта ја –
при ча он.

Сва ки ко мад ко ји на пра ви у пот пу -
но сти сам осми сли.

– Ис пу ња ва ју ме са ти цр та ња и пре -
пра вља ња па ра ме та ра док не до ђем
до крај њег мо де ла, ко ји у да љем ра ду
пре та чем с па пи ра на да ске, и на кра -
ју до мог ма лог умет нич ког де -
ла – ка же.

Нај ви ше во ли да ра ди с бо -
ро ви ном.

– Ње не при род не ша ре,
ком би на ци ја го до ва и чво ро -
ва, ме ни су не у по ре ди во леп -
ше од мно го тра же ни јег и ску -
пљег хра сто вог или бу ко вог
др ве та. У об ра ди ко ри стим
оби чан сто ни и руч ни алат –
об ја шња ва.

Он за шти ћу је др во од спољ -
них ути ца ја тра ди ци о нал ном
ја пан ском ме то дом на го ре ва -
ња по вр шин ских сло је ва.

– Ме то да shou sugi ban ве о -
ма је де ло твор на. Да ска се пр -
во тре ти ра ва тром док пот пу -
но не по цр ни. За тим се га реж
остру же  че лич ном чет ком, да -
ска опе ра во дом и на кра ју
пре ма же од го ва ра ју ћим уљем.
Та ко тре ти ра на др ве на по вр -
ши на мо же да тра је и до сто
го ди на у нај го рим усло ви ма. По ред
за шти те, ова ко се још ви ше ис ти чу
го до ви др ве та, па је че сто ко ри стим
и за ко ма де на ме шта ја у ен те ри је ру
– ка же Ми лан.

Јед но став но љу бав

На та ша Ша рић је по зна та мод на кре -
а тор ка, ко ја се овим по слом ба ви скоро
три де сет го ди на. Кре и ра ла је број не
ко мер ци јал не ли ни је за мно ге мод не
ку ће, ра ди ла са мо стал не ко лек ци је,
сти ли зо ва ла по зна те лич но сти и
учество ва ла на мно гим умет нич ким
из ло жба ма.

– Још као ма ла по ка зи ва ла сам
афи ни тет пре ма
умет но сти, по -
себ но ка мо ди. С
де сет го ди на сам
же ле ла да кре и -
рам оде ћу за ко -
смо на у те. Ро ди -
те љи су ви де ли
да све ши јем
руч но, па су ми
за де се ти ро ђен -
дан ку пи ли ши -
ва ћу ма ши ну и
та ко је по чео мој
пут кроз цар ство
игле и кон ца.
Зве зда на ста за је
би ла мо ја мод -
на пи ста де тињ -
ства и то је та ко
оста ло и до дан-да нас. Љу бав, жи -
вах ност, уз не ми ре ност, пре да ност…
То је мој све мир ски брод ко ји ме во -
ди до све га што ства рам – при ча нам
На та ша.

Ка же да је рад у мод ној ин ду стри ји
ве о ма зах те ван, јер тра жи стал но ан -
га жо ва ње, но ве иде је, кон стант но пре -
и спи ти ва ње и до но ше ње од лу ка, тра -
га ње за но вим из ра зи ма, увек дру га -
чи јим од прет ход них.

– Мо да има мно ге ода је у ко ји ма се
кри ју  раз ли чи то сти, ва ри ја ци је, ра -
зно вр сно сти. Ле по та ди зај ни ра ња је
об је ди ни ти све то. Мно го раз ми шљам
о сво јим иде ја ма пре не го што их ко -
нач но ре а ли зу јем. Над гле дам све у
про це су ре а ли за ци је, во лим да ак тив -
но уче ству јем у све му, а ве ћи део ко -
лек ци је и ура дим са ма. У ди зај ни ра -
њу екс пе ри мен ти шем с раз ли чи тим
фор ма ма и ма те ри ја ли ма – об ја шњава.

Ка же да је та кав на чин ис траживања
до во ди до са рад ње с мно гим ин ду -
стри ја ма, као што су производ ња гуме,
пла сти ке и ме та ла, ко је ко ри сти у

свом ра ду, ком би ну ју ћи их с при род -
ним материја ли ма.

За њу је мо да ис тра жи ва ње, тра га -
ње и ства ра ње сти ла по мо ћу ко јег мо -
же сва ка при ча да се „ис при ча” на
спе ци фи чан на чин.

– Би ти мод ни кре а тор је од го во ран
и зах те ван по сао, јер је сва ко вре ме
обе ле же но мо дом. Мод ни кре а то ри
код нас, као и у све ту, про ла зе кроз
раз не иза зо ве, иста ис ку ше ња, кроз
слич не те шко ће. Пут успе ха је тр но -
вит. Нај ве ћи иза зов, као и при ви ле -
ги ја да нас је да упр кос све му ра ди те
оно што нај ви ше во ли те. Мо ја мо да,
мо ја сло бо да – ка же она.

За се бе ка же да је ве ли ки ра до хо ли -
чар и увек ра ди ви ше ства ри. Али увек
на ђе вре ме на да ди зај ни ра за себе.

– Тру дим се да лич но по не сем бар
не што из сва ке ко лек ци је ко ју ис кре -
и рам. У то ме је нај ве ћа ле по та, ужива -

ње, а и са ми се би сте нај бо ља реклама.
Во лим сва ки ко мад ко ји из ди зај ни -
рам и по не сем. То је јед но став но љу -
бав – за кљу чу је На та ша.

Лич ни пе чат

Се стре Је ле на (38) и Дра га на (37) Угр -
чић за вр ши ле су Ви со ку тек стил ну
стру ков ну шко лу за ди зајн, тех но ло -
ги ју и ме наџ мент.

–  Још као де вој чи це за јед но смо
осми шља ва ле и пре кра ја ле ста ру оде -
ћу. Мод ни ма га зи ни су нам би ли оп -
се си ја, ма шта ле смо о то ме да се јед -
ног да на и на ши мо де ли на ђу на тим
стра ни ца ма – ка жу оне. 

Про фе си ју ко јем се ба ве не мо гу да
упо ре де с би ло ко јом дру гом, јер је то
је ди ни по сао у ко јем ви де се бе. Нај ви -
ше во ле да ди зај ни ра ју „те шке” ко ма -
де, као што су ка пу ти, јак не и са кои.

– Иде је се та ло же ја ко ду го, ни ми
са ме не зна мо ко ли ко. Ин спи ра ци ја
про сто до ла зи са свих стра на и он да у
не ком тре нут ку са мо иза ђе из нас, појави
се сли ка у гла ви и то се ста ви на па пир.
Он да из пу но та квих иде ја и цр те жа
на ста не је дан мо дел, ко ји ми додат но
раз ра ђу је мо. Тек та да кре ће про цес про -
из вод ње – при ча ју Је ле на и Дра гана.

До па да им се што у овом по слу
има ју пот пу ну сло бо ду.

– Овај по сао укљу чу је сто про цент -
ну упо тре бу ма ште, кре а тив но сти и
да ва ња лич ног пе ча та ства ри ма ко је
пра ви мо. Нај ве ћи иза зов нам је да
на ђе мо ком про мис из ме ђу на ше иде -
је и же ља ку па ца – ка жу.

Де ша ва се с вре ме на на вре ме да
не што што су пла ни ра ле за ко лек ци -
ју за др же за се бе.

Мир ја на Ма рић

Марко Илијев

Милан Милаков

Наташа Шарић

Вла дан Мир чев ски

Је ле на и Дра га на Угр чић

Ако не знате како да креативно
употребите слободно време које
имате у карантину, ево још неко-
лико предлога за културне садр-
жаје који вам могу користити.

Пре ми је ре кон це ра та

Кон цер ти ко ји су обе ле жи ли го ди -
не при пре ме Но вог Са да за европ -
ску пре сто ни цу кул ту ре пре ми јер -
но ће би ти еми то ва ни на зва нич -
ној „Феј сбук” стра ни ци „Но ви Сад
2021” сва ке сре де од 20.21.

Му зич ке екс кур зи је и
књижевне ве че ри

„Pocket Globe”, про дук циј ски пр ве -
нац Kултурне ста ни це Еђ шег, сва -
ког по не дељ ка и че тврт ка за ка зу је
вир ту ел не му зич ке екс кур зи је по
свет ској му зич кој сце ни, а линк ће
би ти на „Феј сбук” стра ни ци „КС Еђ -
шег”. Во дич је Во ји слав Ма ле шев,
по зна ти ји као Ки ло Ки ло, ко ји про -
мо ви ше не ко мер ци јал ни звук и ве -
ли ка име на свет ске ет но, џез и екс -
пе ри мен тал не му зич ке сце не, уз за -
ни мљи ве го сте. Ци клус књи жев них
раз го во ра „Око(м) књи ге” одр жа ва
се сва ке су бо те од 19 са ти, ка да се
пред ста вља ју са вре ме ни књи жев ни
ау то ри и ау тор ке. Раз го во ре ко ји ће
би ти еми то ва ни пу тем оп ци је „Ин -
ста грам лајв” во ди уред ни ца „Пре -
ра зми шља ња” Ка та ри на Ко стић.

Он лајн из ло жбе

Кул тур на ста ни ца Сви ла ра за по -
чи ње де ље ње про грам ских са др -
жа ја на сво јој „Феј сбук” стра ни ци,
а пр ве су он лајн из ло жбе, ко је ће
би ти сва ког утор ка.

Пр ве две из ло жбе су: „По ру ке са
зи до ва” ау то ра Ма ри је Си ла ђи и
Си лар да Ан та ла, ко ја пред ста вља
ис тра жи ва ње на по љу цр та ња гра -
фи та, али и кул тур ног на сле ђа Но -
вог Са да, и из ло жба „Сви ла ра у Но -
вом Са ду – ге не ра тор пр ве ин ду -
стриј ске зо не” ау тор ки Ани це Дра -
га нић и Ма ри је Си ла ђи, ко ја се ба -
ви на стан ком пр ве ин ду стриј ске зо -
не у Но вом Са ду, у Ал ма шком кра -
ју, на ме сту да на шње Кул тур не ста -
ни це Сви ла ра. По ред ових, у пла ну
су и дру ги са др жа ји, ко ји ће би ти
на ја вље ни на дру штве ним мре жа -
ма – на стра ни ци „Но ви Сад 2021”
и стра ни ца ма кул тур них ста ни ца.

Сту дент ски град

Сва ког рад ног да на, од 18 и од 20
са ти, за ин те ре со ва ни мо гу да на
IGTV ка на лу на „Ин ста гра му” и „Ју -
тју бу” пра те про гра ме До ма кул ту -
ре „Сту дент ски град”. Ор га ни за то -
ри су при пре ми ли пред ста ве, музику,
књи жев не ве че ри, ра ди о ни це, три -
би не, фил мо ве, ли ков ну умет ност.

Фил мо ви и се ри је

Хр ват ски стри минг сер вис „Pickbox
NOW” омо гу ћио је бес плат но ко -
ри шће ње сво је услу ге ши ром ре -
ги о на ка ко би олак шао гра ђа ни ма
пе ри од кри зе на ста ле због епи де -
ми је ко ро на ви ру са. Све се ри је, фил -
мо ви и до ку мен тар не еми си је до -
ступ ни су нео гра ни че но на под -
руч ју Хр ват ске, Ср би је, Бо сне и
Хер це го ви не, Сло ве ни је, Се вер не
Ма ке до ни је и Цр не Го ре. За при -
ступ свим са др жа ји ма из по ну де
до вољ на је са мо ре ги стра ци ја, без
уно са по да та ка за пла ћа ње, и то
или на сај ту pickbox.tv или на апли -
ка ци ји „Pickbox NOW”.

Култура од куће
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Вој кан Мо рар (54) је дан је од
нај зна чај ни јих пред став ни ка
мла ђе ге не ра ци је на ив не и мар -
ги нал не умет но сти у Ср би ји.
Умет нич ком ства ра њу се по -
све тио 1986. го ди не, а из Пан -
че ва се 2008. го ди не пре се лио
у обли жње се ло Ја бу ка, где и
да нас жи ви. Бо гат умет нич ки
опус овог умет ни ка на стао је у
про те кле две и по де це ни је.
Имао је зна ча јан број са мо -
стал них и груп них из ло жби у
зе мљи и ино стран ству (Бер лин,
Лон дон, Па риз, Бра ти сла ва, Бу -
дим пе шта,То кио...). Уче ство -
вао је на мно гим ме ђу на род -
ним ма ни фе ста ци ја ма, ме ђу
ко ји ма су: Би је на ле на ив не и
мар ги нал не умет но сти, МНМУ,
Ја го ди на; Би је на ле ми ни ја ту -
ре, Гор њи Ми ла но вац; Ок то -
бар ски са лон, Пан че во; Свет -
ски три је на ле са мо у ке умет но -
сти ИН СИ ТА, Бра ти сла ва...

До бит ник је Ве ли ке на гра де
Че тр на е стог би је на ла на ив не и
мар ги нал не умет но сти, МНМУ,
Ја го ди на. Де ла Вој ка на Мо ра -
ра за сту пље на су у број ним му -
зе ји ма, га ле ри ја ма, као и у при -
ват ним ко лек ци ја ма у зе мљи и
ино стран ству. Та ко ђе су део
број них пу бли ка ци ја из да тих у
зе мљи и ино стран ству.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ко је од -
ра ста ње уз мај ку, Де су Пе тров
Мо рар, ко ја се ба ви на и вом,
ути ца ло на то да поч не те да
сли ка те?

ВОЈ КАН МО РАР: Од ра стао
сам по ред мај ке ко ја је сли ка -
ла и пи са ла по е зи ју, из ла га ла
и чи ја су се де ла ра но по ја ви ла
у ра зним пу бли ка ци ја ма и на
ва жним из ло жба ма, а и по кој -
ни отац је по вре ме но сли као,
ба вио се фо то гра фи јом и ба -
кро ре зом. Уз ми рис бо ја и од -
ла ске на из ло жбе, оми ље не
књи ге у де тињ ству су ми би ле
из исто ри је умет но сти; то је
све на рав но ути ца ло да и ја ра -
но поч нем да цр там и сли кам
и сви су оче ки ва ли да на ста -
вим та ко. Као код сва ког адо -
ле сцен та, у ме ни се про бу дио
от пор пре ма оче ки ва ном, та ко
да ни сам хтео да упи шем сли -
кар ску ака де ми ју и ду го сам то
све из бе га вао. Али очи глед но
по сто ји не што од че га чо век не
мо же да по бег не, та ко да сам
око два де се те го ди не при хва -
тио и на шао се бе у умет но сти
и по чео озбиљ но да се ба вим
сли ка њем и да из ла жем.

l Ко је код вас пр ви при ме -
тио та ле нат и шта је би ло пр во
што сте на сли ка ли?

– Пр во што сам на сли као би -
ло је да сам као тро го ди шњак
ис ко ри стио од су ство ро ди те ља
из со бе и пр сти ма из ма зао мај -
чи ну сли ку ко ја је би ла ско ро
за вр ше на. На рав но, ро ди те љи

су пр ви при ме ти ли „та ле нат”;
ста вљам ово под на вод ни ке за -
то што сма трам да сва ко има
дат та ле нат за ско ро све, са мо
је пи та ње шта ће мо ми ура ди -
ти од то га што нам је да то. Пр -
ву озбиљ ни ју кри ти ку до био

сам од по кој ног про фе со ра Во -
ји сла ва Ђу ри ћа, ко ји је мо је
ра до ве пре по знао као ви зи о -
нар ску умет ност.

l Ни сте се од мах упу сти ли у
свет умет но сти. Чи ме сте се
све ба ви ли до са да?

– Од би ја ју ћи да се ба вим
умет но шћу, за вр шио сам по -
љо при вред ну шко лу и кре нуо
на По љо при вред ни фа кул тет,
али ипак тих го ди на оти шао
сам у Ве не ци ју да та мо упи -
шем ли ков ну ака де ми ју. Ме -
ђу тим, остао сам до сле дан од -
лу ци и ни сам ни по ку шао, већ
сам ужи вао у ле по та ма гра да.
За по слио сам се као мли нар и
тај по сао ра дио два де сет го -
ди на, и тек го ди на ма ка сни је
схва тио да је и то на не ки на -
чин пред о дре ђе но, јер је и мој
де да био мли нар. Во лео сам
тај по сао и тру дио се да га,
као и све, ра дим нај бо ље што
мо гу.

l Шта сте сли ка ли у по чет ку
и ка ко су се мо ти ви ме ња ли с
вре ме ном?

– У по чет ку сам сли као мно -
го мрач ни је сли ке, иа ко је то
вре ме би ло ве о ма све тли је и
де ло ва ло пер спек тив ни је од
све га што је до шло ка сни је. Ис -
по ста ви ло се да су све то би ле
као ви зи је оног што нас је до -
че ка ло не ко ли ко го ди на ка сни -
је. Јед ну од тих ра них сли ка
на звао сам „Џи хад”, ми слим
да је то до вољ но за опис тих
пр вих сли ка у вре ме ну кад је
рет ко ко уоп ште чуо за ту реч.

l Ка да су ан ђе ли до шли на
ва ша плат на?

– Већ на пр вим сли ка ма су
се на шли и ан ђе ли, ко је сликам

и дан-да нас. Та да шњи ан ђе ли
на мрач ним ви зи ја ма све то ва
ко је сам сли као има ли су слич -
ну по ру ку ко ју и да нас по ку -
ша вам да пре не сем. У сва ком
од нас по сто ји не што све то и
ан ђе о ско, са мо тре ба да

постане мо све сни и про бу ди -
мо ан ђе ла у се би.

l Шта је спе ци фич но код ва -
шег на чи на сли ка ња? И ко ли ко
је вре ме на по треб но за сли ку
ко ја има то ли ко пу но де та ља?

– Сли кам ми ну ци о зном тех -
ни ком, на сли ка ма се на ђу хи -
ља де ан ђе ла и љу ди у по тра зи
за са мим со бом или спа се њем.
Ра дим уља ним бо ја ма спе ци -
јал ним чет ки ца ма за ми ни ја -
ту ре, на но се ћи пу но сло је ва бо -

је, та ко да де та љи по ста ју тро -
ди мен зи о нал ни и мо гу да се
осе те до ди ром, а у исто вре ме
је по треб но уве ли ча ва ју ће ста -
кло да би се ви де ли. За ту тех -
ни ку тре ба мно го вре ме на, по -
не кад и ви ше го ди на за јед ну
сли ку.

l Ко јим се још вр ста ма умет -
но сти ба ви те и ко ли ко су оне
по ве за не са оним што осли ка -
ва те на плат ну?

– Ва јам исте мо ти ве ан ђе ла
у гли ни и ра дим 3Д ани ма ци је
сли ка и скулп ту ра и за то пра -
вим му зи ку.

l Ка ко је на ста ла ва ша ве за с
Ја па ном и са рад ња са умет ни -
ком по име ну Ка цу ми Цу џи?

– Ка цу ми ја Цу џи ја сам упо -
знао у јед ној ли ков ној ко ло ни -
ји ко ју је ор га ни зо вао Му зеј
на ив не и мар ги нал не умет но -
сти из Ја го ди не и вр ло бр зо
смо се спри ја те љи ли и за по че -
ли са рад њу.

l Из ла га ли сте та мо и он је
ов де. Ко је су слич но сти у ва -
шим сен зи би ли те ти ма?

– Обо ји ца се ба ви мо умет -
но шћу са слич ним мо ти ви ма
и на ме ра ма, а у исто вре ме раз -
ли чи тим тех ни ка ма и дру га -
чи јим при сту пом сли ка њу и ва -
ја њу. По ла зне иде је су слич не
и ми слим да се то мо же пре -
по зна ти кроз де ла.

l Ка ко би сте опи са ли од нос
пре ма умет но сти у Ја па ну? Ко -
ли ко се раз ли ку је од на шег?

– О Ја па ну, о ко ме сам чи та -
вог жи во та чи тао и пра тио све
фил мо ве и му зи ку ко ју сам на -
шао, а де ве де се тих го ди на сам
ишао и на курс ја пан ског је зи -
ка, имао сам од у век фа сци на -
ци ју. И ка да сам ко нач но оти -
шао та мо и из ла гао, из не на ди -
ле су ме слич но сти на ше и њи -
хо ве кул ту ре. Нај ви ше ми је ли -

чи ло на не ко на ше вре -
ме из мог де тињ ства;
отво ре ни су и за ин те ре -
со ва ни за умет ност и све
је дру га чи је.

l Ка жу да до ста во -
ли те му зи ку и да сте у
јед ном тре нут ку чак сви -
ра ли нео би чан ин стру -
мент дром бу љу. Ко је хо -
би је још не гу је те?

– Му зи ка је за ме не
увек би ла нај бит ни ја од
свих умет но сти и слу -
шам је по цео дан, се -
дам да на у не де љи. Сре -
ћан сам да жи вим у вре -
ме кад је сва му зи ка до -
ступ на као ни кад до сад.
По вре ме но се ба вим екс -
пе ри мен ти са њем му зи -
ком: дром бу ља ма, гај да -
ма... Ра дио сам елек трон -
ску му зи ку за ви део-ра -

до ве и 3Д ани ми ра не фил мо ве
ко је пра вим.

l Жи ви те у Ја бу ци. Ко ли ко
је за умет ни ка бит но да бу де
изо ло ван, као и сам мир за
ства ра ње?

– По сле го ди на бе жа ња у при -
ро ду и се ло, 2008. го ди не сам
ку пио ку ћу и пре се лио се у Ја -
бу ку. Ко нач но имам до вољ но
про сто ра и мир ко ји је по требан
сва ком за би ло ка кво ства ра ње.
Ис тра жу ју ћи исто ри ју се ла, схва -
тио сам да су се мо ји пре ци ве -
ро ват но из Ја бу ке пре се ли ли у
Сеф ке рин у до ба Ма ри је Те ре -
зи је, та ко сам на шао још је дан
раз лог за што жи вим ов де.

l Да ли има те не ко сво је
оми ље но де ло, не ко ко је не би -
сте ни ка да про да ли? И за што?

– Не бих по себ но одва јао би -
ло ко је де ло, чу вам је дан број
сли ка с по чет ка ко је не на ме -
ра вам да про да јем.

l На шта сте до са да нај ви -
ше по но сни?

– По сле ве ли ког бро ја из ло -
жби у га ле ри ја ма и му зе ји ма
код нас и у Бер ли ну, Лон до ну,
Па ри зу, То ки ју, Бра ти сла ви,
Франк фур ту, Сид не ју, Пра гу,
Њу јор ку… ми слим да тек тре -
ба да ура дим и на у чим не што
но во на шта ћу ствар но мо ћи
да бу дем по но сан.

Мир ја на Ма рић

„Ро ђен сам 1932. го ди не у се -
вер ном Ба на ту, у се лу Мо кри -
ну, где сам ишао и у основ ну
шко лу. У гим на зи ју сам ишао
у Ки кин ди и Пан че ву, а сту -
ди рао у Бе о гра ду. Жи вим у
Но вом Са ду. То је чи ста мо ја
би о гра фи ја. У ства ри, ја сви -
ма ка жем да пра ву би о гра фи -
ју, она кву ка кву бих же лео,
још не мам, и по ред то ли ко
књи га ко је сам на пи сао, слика
ко је сам из ла гао, фил мо ва ко -
је сам сни мио, драм ских тек -
сто ва, ре пор та жа у но ви на ма...
Сва ког ју тра по же лим да поч -
нем јед ну од лич ну би о гра фи -
ју, ко ја би по слу жи ла, ако ни -
ко ме дру гом, бар ђа ци ма у
шко ли, јер они, на жа лост, мо -
ра ју да уче и жи вот пи сца”,
пи сао је Ми ка Ан тић о се би.

Из Мо кри на, где је слу жбо -
вао као учи тељ, отац бу ду ћег
пе сни ка Нен ко Ан тић пре се -
лио се 1941. у Пан че во и ту
ће Ми ка жи ве ти на ред них де -
се так го ди на.

Сре ди ном 1950. по ло жи ће
ве ли ку ма ту ру у пан че вач кој
Гим на зи ји, об ја ви ће пр ву
збир ку пе са ма и оти ћи у вој -
ску. Кад се вра тио, упи сао је
сту ди је сла ви сти ке на бе о -
град ском Фи ло зоф ском фа -
кул те ту, али по ла га ње ис пи -
та ни је га за ни ма ло.

У то вре ме је об но вљен „Пан -
че вац”, а Ми ка Ан тић је по -
стао је дан од но ви на ра-са рад -
ни ка. Он је на цр тао но ву гла -
ву „Пан чев ца”, а од пр вог бро -
ја уре ђи вао је деч ји под ли стак.
Ње гов стрип „Ба та из Ба на та”
бр зо је по стао по пу ла ран ме ђу
чи та о ци ма, а уско ро се ис та -
као и ре пор та жа ма. Че ти ри го -
ди не ка сни је (1954) пре шао је
у но во сад ски „Днев ник” и од -
се лио се из на шег гра да.

Ан ти ћи су у Пан че ву жи ве -
ли у Бра ће Јо ва но вић 19, Дими -
три ја Ту цо ви ћа 63, а кад је
Ми ка Ан тић ра дио у „Пан чев -
цу”, ста но ва ли су у Ули ци војво -
де Ра до ми ра Пут ни ка број 7.

„А ра дио сам сва шта”, пи -
сао је. „Био зи дар ски по моћ -
ник, фи зич ки рад ник у пи ва -
ри, ку би каш на при ста ни шту,
мор нар, по зо ри шни ре ди тељ,

ба вио се во до во дом и ка на -
ли за ци јом, ра дио ком пре со -
ри ма, об ра ђи вао др во, умем
да на пра вим кров, глу мио у
јед ном лут кар ском по зо ри -
шту, чак и пра вио лут ке, во -
дио те ле ви зиј ске еми си је, био
кон фе ран си је...”

Три пу та се Ми ка же нио.
Оста вио је за со бом ше сто ро
де це… и пе сме уз ко је су од ра -
ста ле ге не ра ци је. Не ко ли ко пу -
та се ле чио од ал ко хо ли зма…

„Глув за све нор ме и слеп
за сва упо зо ре ња”, на пи сао је
не ко о ње му.

А он сам при чао је:
„Ухап сио сам се бе и тим

што дру штво у ком жи вим на
ме не гле да озбиљ но. Имам ли
ја пра во, пи там вас, да се изу -
јем и хо дам бос! До ста ми је
ча ра па! До ста ми је бри ја ња!
До ста ми је ша во ва на пан та -
ло на ма! Мо жда бих и ја обу -
као фар ме ри це, али, не мо -
же! Ка же ми, пре две го ди не,
је дан ми ли ци о нар на ула зу у
Скуп шти ну, у Клу бу по сла ни -
ка: ’Иди те, дру же, ку ћи и узми -
те бе лу ко шу љу и кра ва ту.

Могу, ја, да вас пу стим уну -
тра и ова ко, али мо ја де ца вас
већ уче у шко ли. Не ма те пра -
во да се лич но по на ша те друк -
чи је не го што вас за ми шља -
ју…’ Ухап сио сам се бе и тим
што сам у го ди на ма. Ра стао
сам. Ста рио. И сад кад сед -
нем на би цикл, ка же ми же на
на пи ја ци, од ко је ку пу јем сир
и кај мак: ’Си ђи те с тог би ци -
кла, не при ли чи вам. Ја пи -
сца друк чи је за ми шљам: бра -
да, бр ко ви, ду гач ка ко са, до -
сто јан ствен ход…’ Ухап сио сам
се бе сво јим соп стве ним жи -
во том! Сва сре ћа што сам је -
ди ни на овом све ту и што су
сви оста ли на сло бо ди!”

Бо лест је пе снич ки при хва -
тао као нео п ход ност. А то је
умео, по не кад и с ци нич ном
опа ском. Иа ко је ди јаг но за би -
ла цр на, ни је пре ста јао да пи -
ше и игра шах. Од  ле ка ра ко -
ји га је ле чио, и с ко јим је играо
шах, тра жио је цр не фи гу ре,
ко је су, го во рио је, у до слу ху с
ње го вом бо ле шћу и суд би ном.
Кад би од нео по бе ду над про -
тив ни ком, ли ко вао је: „Још се
не спу шта мо ја за ста ви ца!”

Од 23. ја ну а ра до 15. мар та
1986, кад му, већ, ни је би ло
ле ка, Ми ка Ан тић је бо ра вио
у со би 124 хо те ла у ба њи Ју -
на ко вић. Со ба као и дру ге:
тро сед и фо те ља ис пред те -
ле ви зо ра, по сте ља. Ту је на -
пи сао по след њу књи гу „Из -
дај ство ли ри ке”.

Умро је у нај стра шни јим
му ка ма, од ра ка ви ли це, а по -
след ње ре чи су му би ле: „Бо -
ли ме сва ка реч...”

Оно га да на ка да је Ми ка
умро, 24. ју на 1986. го ди не,
уве ли ко иза по но ћи отво ре но
је пи смо адре со ва но на Ду ду
из ком ши лу ка ко је је ап со -
лут но по твр ди ло пе сни ко ву
же љу да из мак не ма ле ним
зам ка ма ба нал них го во ра и
ове шта лих по смрт них сло ва:

„Ду до,
Кад ме бу ду из но си ли, не ка

про чи та ју ’Бе смрт ну пе сму’. А
кад ме по ко па ју, не ка Ја ни ка
Ба лаж или Ту го мир од сви ра
’Пи ро ман да кор ко ро’. Ни ко
не сме да ми др жи го вор.

М. Ан тић”
А ово је јед на стро фа из пе -

сме ко ју је тра жио:

Ако ти ја ве: умро сам,
не ве руј
то не умем.
На ову зе мљу сам свра тио
да ти на миг нем ма ло.
Да за мном оста не не што
као ле пр шав траг.
И за то: не бу ди ту жан.
То ли ко ми је ста ло
да оста нем у те би
бу да ласт и чуд но драг.
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НАШ ГОСТ: ВОЈ КАН МО РАР, СЛИ КАР

У СВА КОМ ПО СТО ЈИ НЕ ШТО 
СВЕ ТО И АН ЂЕ О СКО

И ОН ЈЕ БИО НО ВИ НАР „ПАН ЧЕВ ЦА”

Жи вот и смрт
Ми ке Ан ти ћа

Мика Антић
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ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ ауто ситроен
ksa ra Pi cas so 2.0 ХДИ
063/224-528 (СМС)

ПРОДАЈЕМ ауто da e woo
ma tiz, фул опрема.
063/268-557 (СМС)

ПЕЖО 206, 1.1, 2001, ме-
талик плав, атестиран
плин, одличан. 064/142-
55-93. (290564)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза,
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-60-
65. (290564)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13Петак, 1. мај 2020.

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

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

7–17

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ГРАНДЕ пунто 1.9  мулти-
џет 2007, фул опрема,
шест брзина. 064/130-36-
02. (290588)

ПУНТО 2, 1.9 ЈТД, 2001,
троје врата, спортинг.
064/587-50-24. (290588)

ПОЛО 1.4. ТДИ. 2003. пе-
тора 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. го-
диште, плин, бензин, реги-
строван до 28. маја 2020,
може замена. 065/954-95-
49. (290510)

ГОЛФ 5, продајем или
мењам, регистрован, до-
бар. 064/372-94-71. (29054)

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) 

ПРОДАЈЕМ индустријске
шиваће машине, ендлери-
ца и ибердек 063/882-23-
77 (СМС)

ВЕШ-МАШИНА, комбино-
вани фрижидер, комбино-
вани шпорет, кофер шива-
ћа, телевизор. 063/861-82-
66. (290559)

СУДОПЕРА с висећим, фо-
теља мојца, самачки кре-
вет, усисивач, полице, ду-
шек. 063/861-82-66. (290559)

ПРОДАЈЕМ витрину за сла-
долед, прекрупач, млин за
кафу. 063/631-338. (290547)

СТАРА цигла, вел. Фор-
мат, бибер реп, плоче са
крова, луци, прозори на
продају. Договор.
063/598-969. (290537)

ПРОДАЈЕМ потезницу
МТЗ ЛТЗ предњу и задњу.
063/1290-36-81. (290495)

ПРОДАЈЕМ балирану де-
телину, откос 2020. Тел.
064/129-45-43. (2905039

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/600-
14-52. (290513)

СТАРО гвожђе, фрижиде-
ре, веш-машине, телевизо-
ре, долазим на кућну
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (290453)

КУПУЈЕМО обојене мета-
ле, гвожђше, олово, веш-
машине, замрзиваче, теле-
визоре и остало. 062/206-
26-24. (290634)

КУПУЈЕМО гвожђе, акуму-
латоре, бакар, олово, веш-
машине, шпорете, замрзи-
ваче, телевизоре, долази-
мо. 061/322-04-94. (290634)

КУПУЈЕМО старо гвожђе,
бакар, месинг, олово, алу-
минијум, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре, до-
лазимо. 061/321-77-93.
(290634)

ПРОДАЈЕМ плац на Куде-
љарцу. 063/895-85-79.
(290496)

ИЗДАЈЕМ два ланца земље
код Скробаре, повољно.
065/344-85-77. (290521)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца грађевинског зе-

мљишта, северна зона, из-

лаз на магистрални пут,

преко пута Секиног сала-

ша. 062/102-89-16. (290581)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Јабуковом цвету, вода,

струја, 14,5 ари плаца.

064/292-77-35. (290599)

ПЛАЦ на новој Миси, гра-

ђевинска зона. 061/320-

15-24. (290623)

ПРОДАЈЕМ викендицу на

девојачком бунару, 200

метара од будућег аква

парка. Могућа компенза-

ција и одложено плаћање.

064/450-78-91. (290627)

КУЋА, Омољица, 80 квм,

легалиована, 7 ари, по-

моћни објекти. 064/961-

00-70. (290622)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-

лишту, 1/1, власник, 36

квм. 061/322-04-94. (290634)

ИЗДАЈЕМ мањи ненаме-
штен двособан стан без
грејања на Тесли.
064/426-27-09, 064/238-
09-46. (290533)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан у центру, че-
трдесет квадрата.
065/344-85-77. (290521)

ХИТНО потребна наме-
штена гарсоњера или јед-
нособан стасн. 065/954-
95-49. (290510)

ИЗДАЈЕМ смештај зау
раднике, самце, студенте,
раднички смештај, центар,
063/502-211. (290536)

ИЗДАЈЕМ наме’штену гар-
соњеру у центру са ЦГ, ин-
тернет, кабловска.
063/118-22-09. (290535)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 80 евра. 064/122-
48-’07. (2905829

ИЗДАЈЕМ једноипособан
скроз намештен стан, Ко-
теж 1, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19, 066/494-
900. (290585)

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

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

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у кући на Стре-
лишту, Та. 063/821-61-83.
(290604)

СТАН, полунамештен изда-
јем. 061/320-15-24. (290623)

ОПРЕМЉЕН двособан
стан, Панчево, први спрат,
Моше Пијаде, преко пута
Хотела Тамиш. Две терасе,
грејање на гас, 200 евра.
062/260-194, 063/228-650.
(290631)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (290518)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, у
Браће Јовановића 11, из-
међу Po co Lo co и кафића
Купе, 100 евра месечно.
066/866-49-00. (290427)

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

ПОТРЕБНИ piz za мајстори
продавачице, рaднице за
припрему палачинки, сен-
двича. CV са фотографи-
јом слати на piz za pan ce -
vo@g mail.com . (290311)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Б
категорије, магационер за
дистрибуцију пића We i -
fert, 062/446-291. (289197)

PIZ ZE RIA MAMMY тражи
пица-мајстора и радницу
за касом. 063/691-169.
(290639)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Цеца 013”.
060/555-11-73. (290526)

РЕСТОРАНУ потребно
особље. 060/074-34-85.
(290527)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144. (290557)

ПОТРЕБАН пекар и про-
давачица у пекари.
062/821-47-70. (290557)

ПОТРЕБАН столар. „Сами-
го инвест”. 063/389-972.
(290565)

ПОТРЕБНИ помоћни рад-
ници за уградњу столари-
је.  „Самиго инвест”.
063/389-972. (290565)

ПОТРЕБАН мајстор за из-
раду и уградњу ПВЦ сто-
ларије.  „Самиго инвест”.
063/389-972. (290565)

ПОТРЕБНА озбиљна рад-
ница за рад на Зеленој пи-
јаци. 065/305-96-23.
(290569)

ПОТРЕБАН мајстор за мо-
лерско-гипсарске радове.
063/861-44-00. (290620)

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

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

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

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (290414)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(290433)

КОШЕЊЕ траве триме-
ром, дворишта, воћњаци,
плацеви. 064/932-52-86.
((290487)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све по-
слове. 061/321-77-93.
(290634)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: песак 600, сепари-
сани шљунак 1.500, сеја-
нац 1.700, ризла 1.6000.
Одвозимо шут. 064/354-
69-94. (2890542)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирања, повољно.
063/865-80-49. (290498)

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

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац... Одвоз шута малим
кипером до 2 кубика. Ла-
за. 065/334-23-38. (290563)

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

КОШЕЊЕ плацева, обара-
ње стабала, рушења кућа,
бетонирања, ископи, одно-
шење непотребних ствари,
итд. 060/035-47-40. (290571)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (290207)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, ђупа,
кошење траве, бетонира-
ња, одношење ствари.
064/122-69-788. (290571)

ФИЗИКАЛИЈЕ, селидбе,
односимо шут, чистимо
подруме, дворишта.
063/874-57-56, 064/009-
15-37. (290630)

КОСИМ траву тримером и
косилицом. Драган.
064/867-47-89. (290514)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста ке-
рамичких плочица, повољ-
но. 063/744-08-24. (290509)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 17, средом 

од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Потребна два радника за место портира

– 2 мушкарца.

Контакт телефон: 062/365-414

(ф)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, најновије вести из
света. 064/866ћ20-70. (290505)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија! Повољна припре-
ма за пријембни и часови
преко скајпа. Дугогоди-
шње искукство. 064/907-
24-73. (290509) 

ШЉУНАК песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 064/664-85-
31 013/342-338 (СМС)

ДЕЗИНФЕКЦИЈА стамбе-

ног и пословног простора

ЕКО-ГРУПА Панчево.

065/533-30-33. Управни-

цима зграда попуст. (ф)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (290598)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (290451)

РОЛО-НАЈ нуди израду,
уградњу роло-челичина
заштитна врата, тенда,
најповољније. 063/894-21-
80. (290561)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”.
Дубинско прање тепиха и
намештаја. Дезинфекција.
302-820, 064/129-63-79.
(290614)

РОЛО-НАЈ нуди: поправ-
ку, уградњу, ролетна, ве-
нецијанера, тракастих за-
веса, најповољније.
063/894-21-80.  (290561)

РОЛО-НАЈ нуди уградњу-
израду хармо-врата, туш-
кабина, комарника, најпо-
вољније. 063/894-21-80.
(290561)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, вентила,
батерија, санитарије, све
за воду, 0-24 сата. Пензио-
нерима екстра попуст. До-
лазим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(290507)

ТВ СЕРВИС „Тесла елек-
троник” - све на једном
месту. 063/778-47-89,
060/078-47-89. (290595)
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА
за Б категорију
64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски
преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис

DOK TRAJE VANREDNO STANJE, SREDNJA STRUČNA ŠKOLA NEĆE RADITI
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СТЕВАН ИВАНОВ

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.

Заувек те воле твоје принцезе, СМИЉКА и мајка МАРИЈА

(27/290517)

Последњи поздрав

драгом комшији

СТЕВИЦИ

од станара

у Моравској 11

(26/290516)

Последњи поздрав

СТЕВИ ИВАНОВУ

од школских другарица и другова, 

генерација 1968, VI II-5, OШ „Ђура Јакшић”
(28/290519)

Драги

СТЕВО

Био си добар човек и велики пријатељ.

Све нам недостаје.

Твоји: ДРАГАН, ЖАКЛИНА, ЛАРА и ДИНА

(34/290528)

Последњи поздрав

генерацијском другу

и пријатељу

ВОЈИСЛАВУ

ГРУБАЧИЋУ

МИМА и РАДОВАН

ПЕШИКАН

(51/290551)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

СТЕВАНУ

од породице

ЂУКАНОВИЋ

(56/290555)

Последњи поздрав нашем другу

СТЕВИ ИВАНОВУ
1961-2020.

Школске другарице и другови информатичари

из Гимназије
(98/290596)

Са великим болом и тугом обавештавамо родби-

ну и пријатеље да је 26. априла 2020. престало да

куца срце нашег анђела

ЈОВАНА ГЛАМОЧАНИНА

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Твоја супруга МАРИНА и ћерка АЛЕКСАНДРА

(109/290607)

Поштованом

ЈОВАНУ

ГЛАМОЧАНИНУ

последњи поздрав.

Породица ЂУРИН

(110/290608)

Последњи поздрав драгом

чика ЗОРАНУ

од СУЗАНЕ, ДЕЈАНА, АЛЕНА

и ДЕЈЕ са породицама

(118/290615)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЗОРАНУ

од прије ЉИЉЕ и пријатеља ВЕЉЕ

(119/290615)

Последњи поздрав

пријатељу

ЗОРАНУ

од породица

ЈЕФТИЋ и НАЂ

(120/290616

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

ЗОРАН ЈОВИЧИН
25. III 1947 – 23. IV 2020.

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

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

(42/290546)

27. априла 2020, у 85. години, напустио

нас је вољени

КРСТА ФИЛИПОВИЋ

Неизбрисив траг оставио си у нашим ср-

цима.

Заувек ћемо те памтити као доброг, по-

штеног и вредног човека.

Ожалошћени: син ВЕЛИЗАР, 

снајка AL LA, унуци НИКОЛА, 

АЉОША и АНА са породицама
(116/290612)

300-820, 300-830

DOO „VOJVODINA STARČEVO”

traži izvršioca sledećeg profila : 

RUKOVALAC POLJOPRIVREDNOM
MEHANIZACIJOM – TRAKTORISTA

USLOV : Obavezno posedovanje vozačke dozvole
F kategorije

DOO „VOJVODINA” STARČEVO nudi redovna pri-
manja i mogućnost prijema u stalni radni odnos.

MESTO RADA: STARČEVO 

Prijave, sa radnom biografijom, poslati na adresu: 

DOO „VOJVODINA” STARČEVO, Pančevački Put 10,
26232 Starčevo, ili, doneti lično. 

kontakt telefon: 063/10-60-178

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

traži

1. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim
šivaćim mašinama

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

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о поднетом захтеву за одређивање обима
и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Са-
да, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је за-
хтев 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 Војло-
вица Град Панчево. 

У складу са проглашеним ванредним стањем у Ре-
публици Србији (Одлука о проглашењу ванредног
стања, „Сл. гласник РС”', број 29/20) увид у захтев
за одређивање обима и садржаја студије о проце-
ни утицаја на животну средину биће могућ само у
дигиталном облику на званичној интернет адреси
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине 
(www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта стављени су на увид на сајту Секрета-
ријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs Покрајин-
ског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-
не 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 ин-
формација неће бити могућ. 

Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Секре-
таријата или путем електронске поште на e-mail:
ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем
+381 21 487 46 90.

Услед проширења обима посла
фирми DOO „Trijera” 

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.
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23. априла престало је да куца дивно и племе-

нито срце мога тате и деке

СЛАВКО БУЛИЋ
1929–2020.

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.

Твоја ћерка „мала” МИЦА

и унуци МИЛОШ и БРАНИСЛАВ

(55/290554)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ

Отишла си у вечни

мир, али остала си у

нашим срцима.

Твоји: ИВАН, 

МЕРАЛ и АНА

(64/290580)

Последњи поздрав

НИКОЛИ МИЛЕТИЋУ

од станара зграде у Карађорђевој 31-а

(74/290579)

СРЂАН МИЛЕТИЋ
1979–2020.

Анђеле наш, нашао си свој мир.

Волимо те највише на свету.

Твој тата, сестра, ДУЊА

и СОЊА и ЖЕЉКО

(86/290590)

Последњи поздрав

СРЂАНУ

МИЛЕТИЋУ
1979–2020.

од ујка РАТКА

и ујне БОРКЕ

(82/290590)

Последњи поздрав

вољеном брату

СРЂАНУ

МИЛЕТИЋУ
1979–2020.

од сестре ОЛИВЕРЕ,

зета СЛАВИШЕ , 

САШЕ и АНЂЕЛЕ
(83/290590)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном Срђану

СРЂАН МИЛЕТИЋ
1979–2020.

од тетка РОТКЕ, сестре МАРИЦЕ са породицом и се-
стре НАТАШЕ са породицом

(84/290590)

Последњи поздрав бра-

ту и шураку Срђану

СРЂАН

МИЛЕТИЋ
1979–2020.

од породице

ЗЕЧЕВИЋ

(85/290590)

Последњи поздрав другу

СРЂАНУ МИЛЕТИЋУ

од његовог VI II-3: ДАРКО М., СИНИША, 

МИРА, САНЕЛА, ТИЈАНА, МАРИЈА, 

ДАРКО А., БРАНКА, НИНА, ДАВОР и ЦЕЦА

(31/290523)

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ

Драги Батице,

свака реч је сувишна. До виђења.

Срешћемо се опет. Знам да ме очекујеш.

Твоја сестра ЉИЉА

(79/290586)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 28.

априла 2020. преминуо наш вољени

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ
1960–2020.

Сахрана ће се обавити на гробљу у Банатском

Карловцу, 30. априла 2020, у 13 сати.

Сестра ЉИЉА са породицом

(81/290589)

Збогом

БЛЕКИ
Деценијама си био део наше породице.

Заувек остају бројна сећања.

(72/290578)                                                      ВУКИЦА, АЦА и ЋУЋА

ГАГО

Три деценије шала и пошалица, кафа под ли-

пама, 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

(73/290678)

Драги

ЦРНИ

Заувек ћеш нам недостајати.

Твоји: СНЕКИ, САШКА, БОКСИ, ДАКАН, 

ЛАЛЕ и ДАЦА, БИЉА и КЕЛЕ, ШУЈА, РОКИ

(123/290618)

ДРАГАН РАДЕНКОВИЋ

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

(124/290619)

Последњи поздрав поштованом колеги и

сараднику

ДРАГАНУ РАДЕНКОВИЋУ

од колектива амбуланте

за ментално здравље

(125/290619)

Са поштовањем опраштамо се од нашег драгог колеге

ДРАГАНА РАДЕНКОВИЋА
дипл. психолог

Колектив Опште болнице Панчево
(129/ф)

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.
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Са великим болом и тугом обавештавамо све који су га знали да је

наш драги

ДУШАН МАТИЋ
1950–2020.

преминуо 25. априла 2020. године. 

Драги Дуки, остају нам најлепше успомене на тебе. Остаћеш веч-

но у нашим срцима.

Супруга НАДА, син ПРЕДРАГ, ћерка ОЛИВЕРА

и твоји унуци АЛЕКСА, СОФИЈА и НИКОЛЕТА

(14/290504)

Драги наш

ДУКИЦЕ

Хвала ти за сваку ле-

пу реч и доброту. За-

увек ћемо бити поно-

сне на тебе.

Твоје: ОЉА, ЦОКА

и НИНА

(15/290504)

Драги мој

ДУШАНЕ

Кад звезда падне и

угаси се не знам где је

нестала, али сигурно

знам да љубав у мом

срцу остаје вечно. 

Твоја НАЦА
(16/290504)

Последњи поздрав

нашем

ДУКИЈУ

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Твоји: ПЕЂА, 

АЛЕКСА и ТИЈАНА

(17/290504)

Последњи поздрав бра-
ту вољеном

ДУШАНУ

МАТИЋУ
Чуваћемо те у срцима
као доброг, веселог и
племениту особу.
Сестра ЉИЉАНА, МИЛЕ,
ЈЕЛЕНА, НЕНАД, МИ-
ЛАН, ДАНИЛО и ЛУКА

(32/290524)

Последњи поздрав

бившем колеги

ДУШАНУ

МАТИЋУ

Колектив

ГФО Панчево

(97/ф)

Последњи поздрав најбољој мајци и супрузи

3

БИЉАНИ ПАВЛОВИЋ

Заувек ћеш бити са нама.

Син ЛАЗАР, ћерке КСЕНИЈА, ВАРВАРА, АНЂЕЛИЈА

и супруг МАРКО

(100/290597)

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

3

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

Заувек у нашем срцу.

Отац ДОБРОСАВ, мајка МИЛИЦА, 

сестра МИРЈАНА и сестричина НИНА

(99/290597)

С поштовањем опраштамо се од наше

БИЉАНЕ ПАВЛОВИЋ

Њене комшије у Милутина Бојића 5, Панчево

(37/290531)

Последњи поздрав

драгој

БИЉАНИ

Увек ћемо заједно

слушати Џенис Џо-

плин и Кит Џерета.

Саучешће породици

БОЛЕ и АНДРЕЈКА
(58/290562)

Последњи поздрав

БИЉАНИ

ПАВЛОВИЋ

Породици искрено

саучешће

Комшије у Милоша

Требињца 9

(60/290567)

Последњи поздрав

нашој

БИЉИ

Научила си нас шта

значи бити борац.

Чуваћемо успомену

на тебе и твоју добр-

оту.

Нека те анђели чува-

ју.

ВЕСНА, САНТИНА

и МАСИМО

(65/290580

Последњи поздрав

пријатељу

ФЕРЕНЦУ

КОВАЧУ

ВЕРА, ЗОРАН И

КРИСТИНА ДРЉАН

(21/290511)

Последњи поздрав

ФЕРИЈУ

од брата АНТИЈА са породицом

(43/290543)

ФЕРЕНЦ КОВАЧ ФЕРИ
1960–2020.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Супруга МАРИЈА, синови АТИЛА и ЗОЛТАН,

снаје КАТАРИНА и САНДРА, 

унуци АЛЕКСА, НИКОЛА и АДАМ

(44/290544)

Последњи поздрав

ФЕРИЈУ

од пријатеља

из „Геоида”

(45/290545)

Наша тетка

СТОЈАНКА

ЛОЖАЈИЋ
Заувек у нашим срцима
мислима.

Ожалошћени: сестрић
МИОДРАГ, сестричина

ЦАЦА и зет ЈОЦА

(35/290529)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је

24. априла 2020. преминула наша

СТОЈАНКА ЛОЖАЈИЋ
рођена Филиповић

Сахрана је обављена 28. априла, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву.

Заувек ће је волети и чувати од заборава син СЛОБОДАН,

снаја ГОРЈАНА и унуци ИВАН, ИЛИЈА и ОГЊЕН
(36/290530)

Последњи поздрав

сестри и тетки

СТОЈАНКИ

ЛОЖАЈИЋ

ЈЕЛИЦА, БРАНА и

ЉИЉА са породицом

(38/290532)

Последњи поздрав

комшији

МИЛАНУ

СТАНИСАВЉЕВИЋУ

Станари у Косте

Абрашевића 4

(62/290572)

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици и коле-
гиници

ВИОЛЕТИ ЛУКИЋ
Вечно ћеш нам остати у сећањима и мислима.

Породице КРЕСОВИЋ и ШКАЉАК
(67/290575)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 17, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав мом тати

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ
1965–2020.

Сахрана је обављена 30. априла 2020, у

Панчеву

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син УРОШ и ЈАЦА

(130/290625)

Последњи поздрав нашем драгом

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ

Прерано си отишао, почивај у миру.

Породица ДУРКОВИЋ

(132/290626)

Таки, љубави наша

РАЛЕ РАЈАЧИЋ
1965–2020.

Нека те анђели чувају.

Твоје најлепше девојке ЛАНА и МАЈА

(138/290633)

РАТКО

РАЈАЧИЋ

Последњи поздрав

од ВЕСНЕ и БАТЕ

(131/290625)

РАТКО РАЈАЧИЋ РАЛЕ

С љубављу и вером у васкрсење твоје,

твоји другари из „Европе”

(134/290629)

Последњи поздрав драгом

РАЛЕТУ

СЛОБОДАН, РАДМИЛА, СТЕФАН, 

ЈОВАНА, МАРИЈА и ЛАКИ

(137/290632)

Мом малом братићу

РАЛЕТУ

од ДОКСИЈА САШЕ

са породицом

(133/290628)

Последњи поздрав

РАТКУ
Кум, пријатељ...

МИЛАН ЈОВИЋ са породицом
(143/290638)

РАТКО РАЈАЧИЋ

Отишао си тихо, без поздрава и оставио вели-

ку празнину.

Воле те ЛАЗАР, ИВАНА и МИЛОШ

(140/290636)

РАТКО РАЈАЧИЋ

Бато,

сад си слободан, лети високо, 

највише... Желимо ти ведро небо.

Твоји: ЈАКОВ, ИВАН и НЕВЕНА

(141/2990636)

РАТКО РАЈАЧИЋ

Драги наш Рале,

вечно те волимо, нека те анђели чувају.

Твоји: ТОМА и ЦИЦА

(142/290636)

Последњи поздрав другу

РАЛЕТУ

Породица ЧУКИЋ

(139/290635)

27. априла, након краће болести, у 83. години,

упокојила се наша драга

ИВАНКА ТОДОРОВ

БАЈКИНА
рођена у Опову 1937. године

Сахрана ће се обавити у четвртак, 30. априла, у

13 сати, на Старом православном гробљу у

Панчеву.

Ожалошћени: супруг ПЕРА, ћерка ЗОРИЦА са

породицом и ћерка БРАНКА са породицом

(87/290591)

3
27. априла упокојила се у Господу моја мајка

ИВАНКА ТОДОРОВ БАЈКИНА

Мајка, хвала ти на свему.

Ожалошћена ћерка ЗОРИЦА, зет ЈОВАН, унуци

БОЈАН са породицом и БРАНИМИР

(90/290592)

Последњи поздав мајци

ИВАНКИ ТОДОРОВ БАЈКИНА
рођ. 1937.

Хвала за сву љубав коју си ми пружала. 

Хвала за нежан додир у коси.

Хвала што си веровала и кад други нису...

Твоја ЦАЦА

(89/290591)

ИВАНКА ТОДОРОВ

Последњи поздрав нашој Ики, нашој подршци

од првих корака.

Хвала на свему што си нам дала и свему што си

нас научила.

Твоје унуке ДАДА и ЛОЛА (ДРАГАНА и ЈОВАНА)

(88/290591

Последњи поздрав

ФЕРИЈУ КОВАЧУ

од породице БИРО

(59/290566)
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4. маја 2020, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваће-

мо четрдесетодневни помен нашем драгом

ДРАГОЉУБУ БАНКОВИЋУ
1940–2020.

С љубављу: син ЖИВАН, снаја ВАЊА

и унуци ДЕЈАН и ТАМАРА

(114/290611)

Четрдесет тужних дана је 4. маја 2020, а ми још

не можемо да схватимо да те нема

ДРАГОЉУБ БАНКОВИЋ
1940–2020.

Ако је смрт јача од живота није јача од љубави и

сећања. Чувамо те заувек у нашим срцима.

Твоји најдражи: ћерка ЛИДИЈА, 

зет ЗОРАН и унуке ЗОКА и САНДРА
(115/290611)

СЛАВИЦА МАГОШ
1954–2019.

… и тако дан за даном, прође година... без твог

осмеха, ведрог духа, без тебе... Љубав према те-

би не јењава, а туга не престаје.

Недостајеш... превише...

Твоји: ШАЊИ, АНИТА, ДЕЈАН, 

СТЕФАН и АНЂЕЛА
(7/290499)

СЛАВИЦА МАГОШ
Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од заборава. Много недостајеш....

Сестра ОЛГИЦА, СРЂАН и ЈОЦА
(18/290506)

СЛАВИЦА рођ. Калужа МАГОШ

Тешко је прихватити истину да те више нема, јер

недостајеш сваког дана и све више.

Не постоји време које доноси заборав, нити се-

ћање 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.

Сестра КАТИЦА и зет ЂУРА

(70/290577)

СЕЋАЊЕ

ДИВНА

КАРАЈЧИЋ
1999–2020.

Увек те се сетим и на

тебе мислим.

Син ОБРЕН

(1/290289)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЈАНА

ВУЧКОВИЋ
28. IV 2000 – 28. IV 2020.

Недостајеш нам пуно.

Твоји најмилији

(40/290538)

5. маја 2020. навршила се година откада није са

нама наш драги

ЖИВАН ВЛАЈНИЋ

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији.

Породица ВЛАЈНИЋ

(117/290613)

29. априла навршава се седам дугих бол-

них година откако ниси више са нама

ДУШАН АТАНАСОВСКИ

ДУЛЕ
20. VI II 1945 – 29. IV 2013.

Чувамо те од заборава.

Твоји: ЖИЖА и БОРИС

(144/290640)

Последњи поздрав драгој мајки, баби, прабаби и чукунбаби

РАДУНКИ АНТИЋ
1929–2020.

преминулој 25. априла, сахрањена 27. априла на православном гро-

бљу у Старчеву.

Ожалошћени: ћерка ДРАГИЈА, синови ЗДРАВКО и ЗОРАН, снаха ЈА-

СМИНА, унуци СЛАВИША, БИЉАНА, ТАЊА, ЉУБИЦА, ДРАГАНА и

ДАРИНКА, снаха СНЕЖАНА, зетови ЗВОНКО, ИВАН и МАРКО, пра-

унуци ЗОРИЦА, МАЈА, АЦА, ДРАГАН, СТЕФАН, СЕНИЈА и ТАРА, ЛА-

РА, ДАВИД, зет ГОРАН, снаха СЛАЂА и чукунунуке НИНА и ДУЊА
(63/290573)

МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ

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

МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ

Наша вољена бака преминула је 28. априла

2020. године, али ће заувек остати у нашим ср-

цима.

Ожалошћени: унука ИВАНА са породицом
(102/290601)

МИЛИЦА

МЛАДЕНОВИЋ

Последњи поздрав

драгој тетка МИКИ

од породице

КЉАЈИЋ

(103/290602)

МИЛИЦА

МЛАДЕНОВИЋ

Последњи поздрав

прија МИКИ

од ШЕПА ЈОВЕ

(104/290602)

МИЛИЦА МИКА

МЛАДЕНОВИЋ
1935–2020.

Драга мајко, бако и прабако.

Бескрајно ти хвала за сву љубав. Постоји љубав

коју смрт не прекида и туга коју време не ле-

чи. 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
(105/290602)

Последњи поздрав

драгој

тетка МИКИ

од њене МИРЕ

МОМЧИЛОВИЋ

са децом

(113/290610)

Последњи поздрав нашем

ВЛАДИМИРУ КАЛМАРУ

од баке МАРЕ, стрица, стрине и сестара

ДАНИЈЕЛЕ са породицом и КАТАРИНЕ
(47/290549)

ВЛАДИМИР КАЛМАР

Заувек ћеш остати насмејан у нашем сећању

Твоји: ЊАЊИКА МАРА, АНЂЕЛКА

и МИКИЦА са породицама
(48/290549)

Последњи поздрав

нашем вољеном

ВЛАДИМИРУ

КАЛМАРУ
1976–2020.

Срећни смо што смо

те имали, а тужни

што си нас прерано

напустио.

Твоји: мама АНКА,

сестра ВИОЛЕТА, зет

ПАВЕЛ и сестричине

ЈАНА и АНА

(49/290549)

Последњи поздрав

омиљеном стрицу

СЛАВКУ

БУЛИЋУ
из Панчева

Братичине НАДА

и СНЕЖАНА

са породицама

из ВЛАДИМИРОВЦА

(108/290606)
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СЛАВИЦА

МАГОШ

Постоји љубав коју

смрт не прекида и ту-

га коју време не ле-

чи.

Вечност није довољ-

на да заборавимо

твој весео лик и ве-

лико срце.

ВЕСНА и НИКОЛА

са породицом

(71/290577)

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)

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

ОБРАДОВИЋ

ЖИВОТА ДЕСАНКА
1923–1996. 1922–2004.

деки и мајки

Вечно у нашим срцима.

Ћерка ГОРДАНА, унука НАТАША и праунука АНДРЕА

(136/ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима. Недостајеш.

Сестра МИЛИЦА, зет НЕНАД

и сестричина ПЕТРА
(91/290593)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 17, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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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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СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Нисмо те заборави-

ли...

ШАЊИ и АНИТА

(8/290499)

ВЛАДО

Чувамо те од забора-

ва анђеле наш.

ОЛГИЦА и СРЂАН

(19/290506)

ВУЈКЕ

Никада те нећемо заборавити.

ГОРАН и МАРИЈА МАРКОВ
(41/90539)

Остаћеш заувек у нашим срцима и лепом сећању

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Кумови ВУЧИНИЋ

(46/290548)

Шестомесечни помен

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)

Већ је прошло пола

године откада ниси

са нама, а није треба-

ло тако бити

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Памтићемо твоју до-

броту и осмех заувек.

Живиш у нашим ср-

цима и мислима.

Брат МИЉАН, 

братанац ПАВЛЕ

и породица

СТОИЉКОВИЋ
(78/290584)

Драги

ВЛАДО

Шест месеци како те нема и пуно ми недо-

стајеш.

МИРА

(93/Ф)

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)

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

Остаћеш вечно у нашем сећању.

LE DI, LE DI MS, PAN LE DI

(92/Ф)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Прерано си отишао,

оставио празнину...

Почивај у миру са ан-

ђелима.

Породица

ПИВАШЕВИЋ

(69/290577)

300-820, 300-830
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2. маја 2020. године навршава се четрде-

сет дана откада нас је напустио наш драги

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ
1952–2020.

Недостајеш нам.

Супруга РАДМИЛА са својом ћерком

ИРЕНОМ и унуком МАРИЈАНОМ

(9/290500)

Сећање на

РАЈКА ЈОКСИМОВИЋА

Нисмо могли да те достојно испратимо,

али те нећемо заборавити.

Станари зграде у Љубомира

Ковачевића 22

(10/289500)

Последњи поздрав добром човеку

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

Због преурањене смрти искрено жалимо.

МАРИЦА и син НИКОЛА са породицом

(11/290500)

3. маја 2020. навршавају се две тужне године от-

како си нас напустио

БУДИМИР М. ПЕЈАКОВИЋ

Време не лечи бол за тобом. Вечно си у срцима

најмилијих.

Супруга ЛОЗЕНКА, син МАРКО, ћерка ИВАНА

и брат СВЕТОЗАР са породицама

(39/290534)

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН

ЦИЦА

Годину дана твој глас одзвања у нашим срцима.

Породице МИЉЕВИЋ и ЛАЗИЋ

(52/290552)

30. IV 2019 – 30. IV 2020.

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

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА

Недостајеш нам много.

Твоји: ДАРА и ВЛАДА

(54/290553)

Вјечни помен

РАЈКО ЈОКСИМОВИЋ

Да си имао среће колико си био поштен

још би дуго био међу нама.

Твоји пријатељи и колеге

из ХИП „Петрохемије”: 

НИКО и РАДУЛЕ

(61/290568)

ЈАСМИНА

А. КАНАЧКИ

Дивна сестра, лепо-

тица, изазивала свуда

дивљење и топле емо-

ције, али заглибила

се у барама „родног”

Панчева полуболе-

сна, полусломљена.

Жаљење над „игром

судбине” траје ше-

снаест година и бес-

коначно.

Сестра ЉИЉАНА
(68/290576)

30. априла наврша-

вају се три године от-

када са нама није на-

ша

МАЈА

ПОПОВСКИ

Време пролази, а бол

и туга су све већи.

Мама, тата, супруг

БОЈАН, ћерка АЊА,

син НИКОЛА

и сестра НАТАША

са породицом

(75/290583)

Увек у нашем срцу и

мислима

МАЈА

ПОПОВСКИ

Деда МИЛАН, ујка

РАДОШ, ујна НЕНА

и брат БОЖИДАР

(76/290583)

3. маја навршава се пет
година откад није са на-
ма наш вољени

ВОЈА МИТИЋ
1957–2015.

Твоја породица: 
супруга ВЕРА, ћерке

МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА
и унука НИКОЛ

(106/290603)

ВАЊА РАКИЏИЋ
1964–2020.

4. маја је четрдесетодневни помен нашој Вањи

која се храбро борила уз речи: даће Бог, биће бо-

ље, али туга заувек... 9. маја је њен рођендан а 3.

маја је рођендан њеног Салета.

С тугом и поштовањем СРЂАН и НИНА

са породицама
(107/290605)

Четрдесет дана откада није са нама наш драги

МИЛАН ВУЧКОВИЋ
1957–2020.

Време пролази, туга и сећање на тебе остају.

Заувек ћеш остати у срцима свих нас који смо те волели.

Син ДУШАН и снаја ЈЕЛЕНА

(111/290609)

МИЛАН ВУЧКОВИЋ
1957–2020.

Почивај у миру анђеле мој, јер си и сам анђео.

Твоја ГОЦА
(112/290609)

Годишњи помен

МИРЈАНА

ПЕКОВИЋ
3. V 2019 – 3. V 2020.

Бол и туга се не мере

временом које про-

лази већ празнином

која је остала после

тебе.

Супруг ГОРАН

ПЕКОВИЋ

(128/290624)

Годишњи помен

МИРЈАНА

ПЕКОВИЋ
3. V 2019 – 3. V 2020.

Да волимо једна дру-

гу увек си нам гово-

рила, да памтимо да

смо сестре ма где ко-

ја била.

Никада те нећемо за-

боравити.

Ћерке ТИЈАНА

и ТАМАРА

(126/290624)

МИРЈАНА

ПЕКОВИЋ
3. V 2019 – 3. V 2020.

Дани пролазе, а туга

и бол су све већи

Неутешна мајка

ЈЕЛИЦА

(127/290624)
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Четрдесет тужних дана откада није са нама

наш драги

ДАМИР БОВАН

И даље мислимо да није истина да си отишао,

да си нас заувјек напустио. Тешко је сваког да-

на, осјећамо велику празнину због твог прера-

ног 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 сје-

ћање на тебе.

Твој брат НЕБОЈША са породицом

(2/290491)

СТАНКО ПЕТРОВИЋ
6. V 2018 – 6. V 2020.

По добром те памтимо, с поносом помињемо,

недостајеш...

Твоји најмилији

(3/290492)

Прошле су три тужне године од одласка нашег

кума

ДРАГУТИНА

СТАНОЈЕВИЋА
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

(4/290493)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Већ су прошле две дуге и тешке године, пуне ту-

ге и бола. Никада те нећемо заборавити ни пре-

болети. Заувек ћеш бити наш анђео и заувек ће-

мо те носити у нашим срцима. Заувек вољена.

Твоји најмилији: породица ТОМАШЕВИЋ

(6/290497)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Прошле су две године пуне туге и бола.  Две го-

дине откада ниси с нама.

У нашим срцима ћеш живети заувек.

Много нам недостајеш.

С љубављу и тугом мајка МИЛАНКА

и брат ДЕЈАН са породицом

(5/290497)

3. маја навршава се четрдесет дана откако си нас изне-
нада напустио

ДАМИР БОВАН
У свакој сузи, у сваком осмеху, у свакој реченици си
ти. Заувек у срцу.

Твој рођак СЛАВКО са породицом
(20/290508

)

Годишњи помен
вољеном оцу

ЈОВО

БУБЊЕВИЋ
3. V 2019 – 3. V 2020.

Заувек у нашим срцима.

Ћерке ДРАГИЦА и

ДУШИЦА са породицама
(12/290501)

30. априла 2020. на-

вршава се пет година

од смрти моје драге

мајке

ЕМИЛИЈЕ

УЗЕЛАЦ

Твој син САША

(13/2905’02)

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

СЛАВКО ЈАЋИМОВСКИ
Живећеш заувек у нашим срцима.
Твоји: супруга ДРАГИЦА, ћерке ЈЕЛЕНА и ЈАСМИНА
са породицом (22/290512)

Прошло је шест ту-

жних месеци откако

ниси са нама

СЛАВКО

ЈАЋИМОВСКИ

Брат МИЛЕ

са породицом

(23/290511)

СЛАВКО

ЈАЋИМОВСКИ

Брат МЛАДЕН
са породицом

(24/290512)

30. априла навршава се
четрдесет дана од смр-
ти нашег вољеног су-
пруга, оца и деде

БОРИСЛАВА

МИШЉАНОВА

БОРЕ
Време не брише тугу.

Твоји најмилији
(25/290515)

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

ДРАГАН САНАДЕР
10. VI II 1957 – 27. III 2020.

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

гробљу у Панчеву.

Знамо да си на неком бољем и лепшем месту.

Почивај у миру уз свог анђела...

Породица и пријатељи

(30/290522)

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА
НИКОЛИЋ

ТИНА
4. V 1994 – 4. V 2020.

Године пролазе, бол и
туга остају.

Мајка МАРИЈА
и брат ЗОРАН

(29/290520)

Двадесет година прође откако ниси са нама

СТАНИМИР КОКАНОВИЋ
1946–2000.

Твоји најмилији: супруга ЉИЉА, 

син ДРАГАН, снаја МИРА

и унук ВЛАДИМИР КОКАНОВИЋ

(33/290525)

Десетогодишњи

помен

Време лети сваки дан,

неко Те се сети

ШПИРО

ЂЕРИЋ

Твоја породица

(57/290558)

1. маја годину дана није са нама

КАТИЦА ЈАНКОВИЋ
1932–2019.

Време пролази али су успомене неизбрисиве.

Волимо те.

СЛАВИЦА, БАТА, КЛАУДИЈА, ЈОВАН и ЂУРИЦА

(66/290574)

30. априла 2020. навршава се једанаест година

откако нема нашег вољеног

МИЛАНА ЛАЛИЋА
11. VII 1945 – 30. IV 2009.

Туга за тобом не престаје, увек ћеш остати у на-

шим срцима наш вољени Милане.

Супруга АНКИЦА и син САША са породицом

(77/ф)

СЕЋАЊЕ

2010–2020.

ДУШАН МЛАДЕН

ТРАЈКОВИЋ МАЛЕНЧИЋ

Године које пролазе не умањују успомене на вас.

Породице ЈОВАНОВ, ПАНДУРОВ, 

ТРАЈКОВИЋ, МАЛЕНЧИЋ и ПРВУЉ
(80/290587)

Четрдесетодневни

помен драгом колеги

ДАМИРУ

БОВАНУ

Колектив Месаре

„Цицварић”

(121/290616)
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Ве ли ки број на ших су гра ђа на
оти снуо се у бе ли свет у по тра -
зи за из да шни јим из во ром ег -
зи стен ци је, а „Пан че вац” им у
овој ру бри ци пру жа при ли ку да
опи шу ме ста на ко ји ма се тре -
нут но на ла зе и ука жу на осо бе -
но сти тих под не бља и љу ди.

У ак ту ел ном бро ју Жи во слав
Ми ло ра до вић, не ка да шњи но -
ви нар и уред ник „Пан чев ца”,
пред ста ви ће из свог угла Ита -
ли ју у не из ве сним вре ме ни ма
пан де ми је.

Наш су гра ђа нин Жи во слав Ми -
ло ра до вић Жи ка, по знат Пан -
чев ци ма као не ка да шње но ви -
нар ско оштро пе ро на шег ли -
ста, а био је и уред ник „Но вог
Пан чев ца”, од 1994. го ди не оби -
та ва у Ита ли ји.

На Апе нин ском по лу о стр ву
је ра дио мно го то га, а већ два -
на ест го ди на је во зач. За то
вре ме је мно го пу то вао, упра -
вља ју ћи го то во свим вр ста ма
те рет них во зи ла, док у по след -
њих не ко ли ко го ди на ни је по -
чео да се ба ви до ста вом кон -
фек ци је и обу ће.

Шет ња по ста ну уме сто
вожње

Ме ђу тим, от кад је у мар ту Ита -
ли јом за го спо да ри ла пан де ми -
ја, ње го во кре та ње се све ло на
шет њу, ка ко ка же, од бал ко на
до екра на.

– Не, ни је ми до сад но. Уста -
јем у де сет, ру чам у по ла је -
дан, чи там књи ге за ко је сам
ми слио да ни ка да не ће до ћи
на ред, до пи су јем се с дра гим
љу ди ма, тро шим ви но, ка фу,
гле дам фил мо ве и не ра дим.
Већ ви ше од ме сец да на не ра -
дим, ако из у зме мо три кра ће
во жње ка ми о ном. Баш сам се

пре не ки дан за пи тао да ли ћу,
ка да све ово пре ста не, мо ћи да
се вра тим у ко ло те чи ну и при -
вик нем на сва ко днев не рад не
оба ве зе, уста ја ње у шест ују -
тру, по врат ке у осам уве че. Да,
та кво ми је рад но вре ме. Исти -
на, по не кад уста нем у по ла се -
дам, а по под не се вра тим око
шест, али у прин ци пу –  то је
то. И ре че ми су пру га Мир ја на
да је та мо ја за пи та ност ди -
рект на по сле ди ца ста ња ко је
се зо ве „зрео за пен зи ју”, јер
ипак ни је нор мал но, ка же, да
се чо век са ше зде сет пет го ди -
на сва ког да на око ло мо та ка -
ми о ном. Сла жем се да ни је баш
уо би ча је но, али ми па де на па -
мет јед но од ов да шњих ли це -
мер ја: ста ро сна гра ни ца ко јом
смо по де ље ни на оне за ко је се
сма тра да би вр ло ве ро ват но
умр ли од ви ру са је 65 го ди на.
У пен зи ју се, по ов да шњем за -
ко ну, мо же ићи тек с на пу ње -
них 67. На рав но, ва жи за му -
шкар це. И на рав но да не мо же
би ти дру га чи је јер, као, др жа -
ва не ма нов ца, а по пу ла ци ја је
све ста ри ја… И та ко да ље и то -
ме слич но. И шта има ло гич -
ни је не го про ду жа ва ти рад ни

век, са да 67, па 69, па 73… Јер
еко но ми ја мо ра да на пре ду је,
на ци о нал ни до хо дак да се по -
ве ћа ва… – при ча Жи ка.

Јед но од пи та ња ко је му се
на мет ну ло, као и ве ли ком бро -
ју оних чи ја је дру штве на оба -
ве за да ра де и др же је зик за зу -
би ма (по што је све та ко очи -
глед но ло гич но), је сте сле де ће:

– А ка кве ЈА лич но имам вај -
де од то га што ће дру штве ни
про из вод ра сти за два за рез осам
од сто? Или че ти ри, пет… И шта
ће се про ме ни ти у мом жи во ту
уко ли ко исти тај про из вод пад -
не за осам, де вет или, нај ве ро -
ват ни је, де сет по сто? Чи ни ми
се да је епи де ми ја по ста ви ла

упра во ова ква, ве о ма бит на пи -
та ња, те да као љу ди, као гра ђа -
ни, не са мо ове зе мље већ ста -
нов ни ци пла не те, не ће мо би ти
исти као што смо би ли пре ОВО -
ГА. И шта ће мо чи ни ти уко ли -
ко се ОВО по но ви на ред не је се -
ни или у зи му сле де ће го ди не?
Пи ше ли не где да не ће? Да ли
је ово што је са да не где пи са ло?
Да ли се не ко ово ме на дао? Не,
ни је. Пра ви ло је на ру ше но. Пре -
ци зни је: то крх ко, јад но убе ђе -
ње да чо ве чан ство, по де фи ни -
ци ји, мо ра да на пре ду је, тај при -
вид не ка квог бла го ста ња ко је се
све ви ше по ка зи ва ло као соп -
стве на су прот ност, озбиљ но је
до ве де но у пи та ње – ка же не ка -
да шњи но ви нар на шег ли ста.

Прет ход но ре че но он илу -
стру је при чом о ком ши ја ма Пе -
ри и Јо ци...

– За на шу Отаџ би ну Ср би ју
то пра ви ло не ва жи. Ми и да ље
са оп ти ми змом гле да мо у бу -
дућ ност, та ко да је наш пр вен -
стве ни за да так да ма сов но иза -
ђе мо на на ред не из бо ре и сво -
јим гла со ви ма про ду жи мо вла -
да ви ну еки пи ко ја не са мо да
нам је обез бе ди ла ви сок жи вот -
ни стан дард већ и до ве ла до
пот пу ног са вр шен ства функ ци -
о ни са ња свих дру штве них ме -
ха ни за ма. Бо га ти, ути цај ни, ува -
жа ва ни од це лог све та… Исто
ва жи и за на шу еко но ми ју, ко ја
ће, са свим си гур но, из бе ћи пред -
ви ђе ну ре це си ју на свет ском

пла ну. Зна те ону при чу о ком -
ши ја ма Пе ри и Јо ци? Уда рио
град на се ло и ком ши ја Пе ру у
цр но за вио: по мла ти ло му хек -
тар ви но гра да, уни шти ло ја бу -
чар, по ва ља ло му тек кла са ло
жи то, раз бу ца ло пла сте ник.
Kомшија Јо ци – ни шта! Ни ка -
кве ште те, ни ка квог је да, ни ти
се ки ра ци је. Он ни ти има ви но -
град, ни ти воћ њак, ни ти жи то,
ни ти пла сте ни ке… Они ко ји су
већ про па ли, да про пад ну не
мо гу. Њи хо во је цар ство не бе -
ско, а ми смо, твр де не ки на -
ши, од у век ва жи ли за не бе ски
на род. Е, ка ко су то на ши ста ри
уме ли! Kнез Ла за, па Ми лош,
па Kарађорђе, Жи во јин Ми шић,
Те сла… Еј, бре, Те сла… Па Но -
вак… И ја са да не мо гу да се не
за пи там, а да се при то ме не
пре стра вим: па, ово што ми да -
нас Ов де жи ви мо, сав овај мрак,
ци ви ли за циј ски пад, не кул ту -
ра, пра зно вер је, зло, сва ова лаж
и ли це ме р је ће јед но га да на на -
шим по том ци ма би ти не ка ква
сјај на про шлост?! Не мо гу да
се скра сим од бри ге и му ке: шта
ће би ти гр ђе, да ли то што ће
нас одан де, из бу дућ но сти, ко -
нач но про чи та ти и на гра ди ти
нас за слу же ним пре зре њем, или
ће пак и ово што да нас жи ви мо
за и ста при хва ти ти као соп стве -
ну слав ну про шлост? А на шта
би мо гла ли чи ти па мет оних
ко ји ће ово на ше да на шње ве -
ли ча ти као исто риј ски пе ри од
вре дан не са мо се ћа ња не го и
ува жа ва ња? Не знам, ни сам па -
ме тан – пи та се Жи ка.

Ма ску на су шну дај нам
данас

По ред не ко ли ко екра на, он на
свет гле да и по сред ством бал -
ко на, ко ји сре ћом има у свом
ста ну у Ве ро ни.

– Ули ца пу ста, ау то мо би ли
да ни ма сто је ту где су би ли.
Про ми не ту и та мо по не ки ма -
ски ра ни про ла зник, про ле ти и
ко ји ви рус у ни ском ле ту, ви -
дим га до ле при зе мљи, мах не
ми од сут но. Ви ру си жу ре и гле -
да ју сво ја по сла, не оба зи ру се
на нас. Да би нам при шли,

треба им дру ги чо век, тре ба им
људ ски кон такт као и на ма. Ни
ви рус не мо жеш да бу деш уко -
ли ко не ко му ни ци раш, уко ли -
ко се не раз ме њу јеш – на во ди
ду го го ди шњи ста нов ник гра да
Ро меа и Ју ли је.

Ма ску на шу на су шну дај нам
да нас – раз ми шља Жи ка док
по сма тра свет око се бе...

– Окол ни ком ши лук по сво -
јим дво ри шти ма не што куц ка
и пре пра вља. Kомшија Ђа ни од
пре ко пу та ко си тра ву. На ли цу
му ма ска. Знам чо ве ка, па ми
је ја сно да ју је при ка чио на
уши због пра ши не, а не због ви -
ру са. За оста ле ми ни је ја сно,
од но сно је сте, али се пра вим
на и ван. Kао не знам шта је ко -
лек тив на па ра но ја, као ни сам
имао при ли ке да је до са да ви -
дим и до жи вим. По ули ци идем
без ма ске. И ни ка кве ствар не
или из ми шље не прет ње ме не
мо гу на те ра ти да се вла дам про -
тив но основ ној ло ги ци. Дру го
су про дав ни це. Ула зи мо је дан
по је дан, тек ка да не ко иза ђе,
ма ске на ли цу, ру ка ви це на ру -
ка ма. И то је у ре ду. Али ако на
ули ци не ма жи ве ду ше на раз -
да љи ни од сто ти нак ме та ра, ко -
га бих ја то мо гао да за ра зим?!
Или, још го ре, од че га да се са -
чу вам? А уби ше се до ка зу ју ћи
нам пре ко ТВ-а да ма ска не
шти ти оно га ко је но си, већ оне
с ко ји ма кон так ти ра. Не вре ди.
Ви ђам осо бе ко је у соп стве ним
ко ли ма се де с ма ском на ли цу.
Не бих да тро шим ре чи на до -
дат ни ко мен тар, ја сно је на шта
сам ми слио. Ако не ко ка же да
је на род сву да исти, сло жи ћу
се. Уз на по ме ну: углав ном. Пре
не ки дан сам свра тио у Швај -
цар ску. Kажем, свра тио, по што
сам имао да оба вим јед ну до -
ста ву у ме сту на де се так ки ло -
ме та ра од ита ли јан ске гра ни -
це. Не знам ка ко су Швај цар ци
ре ши ли про блем ка ран ти на, али
су и у та мо шњим ме сти ма ули -
це пу сте. По не ки ау то мо бил ту
и та мо. Фа бри ке ра де. У фир -
ма ма су сви ма ски ра ни као и у
Ита ли ји, али уз из у зет ке. Радни -
ци у ма га ци ну су под ма ска ма,

слу жбе ни ца ко ја ми је до ста ви -
ла по твр ду о ис то ва ру је сво ју
ста ви ла тек ка да је кре ну ла пре -
ма ме ни. Да кле, опу ште но. Пред
сва ким ула зним вра ти ма – ста -
лак с по су дом за дез ин фек ци ју
ру ку. И то је све – при ча Жи ка.

Ита ли ја – „рас по ја са ни
бекри ја”

А да би не ка ро ба би ла пре не -
та пре ко (швај цар ске) гра ни -
це, по треб но је про ћи ца ри ну...

– Kао из ме ђу Ср би је и Хр -
ват ске или на дру гој не кој ме -
ђи из ван европ ске за јед ни це.
Ца ри на под ра зу ме ва чи та ву
пе тља ни ју с па пи ри ма, исти -
на ве о ма ре ду ко ва ну, све то
иде као сат, јер Швај цар ска
је ипак то што је сте, али пе -
тља ни је има, а и гу бит ка вре -
ме на уз то. У Ау стри ју, Сло -
ве ни ју, Не мач ку, Фран цу ску,
а то су све зе мље у ко је сам
во зио, ула зи се као у соп стве -
ни то а лет. Има раз ли ке? Па,

има на рав но. То је оно што ја
ви дим са сво је шо фер ске по -
зи ци је ко ја је на ме сту са свим
ни ском, да не ка жем бе зна -
чај ном. На во дим ово за рад
оних ко ји се ра ду ју ско рој про -
па сти Уни је, по што је очи -
глед но да је она у озбиљ ној
кри зи и да је епи де ми ја из ба -
ци ла на по вр ши ну све оно што
је до са да мо гло да се при -
кри је или за не ма ри – ка же
наш „га стар бај тер”.

Он ис ти че и ка ко раз ви је ни -
ји део Уни је гле да на Ита ли ју
као на блуд ног си на, рас по ја -
са ног бе кри ју ко ји још увек жи -
ви у не ким про шлим вре ме ни -
ма ка да су се про бле ми ре ша -
ва ли ви ном, сек сом или пи -
што љи ма.

– Ми слим пре све га на ита -
ли јан ску др жа ву, чи ји су ме -
ха ни зми ана хро ни, око шта ли,
тру ли и ко ја је, та ква ка ква је -
сте, нај ве ћа опа сност по ита -
ли јан ску еко но ми ју. Ако бих
ре као што год ви ше, за шао бих
у зо ну ко ју не по зна јем до вољ -
но, па ћу се за у ста ви ти. Али то
што ре кох сто ји. Оту да Ита ли -
ја има све ви ше про бле ма са
са ве зни ци ма, али не због њи -
хо ве нео се тљи во сти и са мо жи -
во сти, већ због се бе са ме. То
се бе ло да но ви ди чак и ка да се
не чи та ју но ви не. Хтео сам ре -
ћи да то ви де ра зум ни љу ди.
Не ра зум ни ма је ла ко про да ти
рог за све ћу, та ко да је до ста
оних Ита ли ја на ко ји „ни су за -
до вољ ни” остан ком у зајед ни -
ци. При то ме се рет ко ко пи та:
а ку да би ода тле? На ко ју стра -
ну? Ита ли јан ској еко но ми ји би
са мо још не до ста јао тај шок.
Ма да, ту је брат ска Ср би ја, па
ће по мо ћи. Kао и до са да, уо -
ста лом. Ако је ово мо је ви ђе -
ње при ли ка би ло од ка кве по -
мо ћи, би ће ми ви ше не го дра -
го. Ме ди ји су пу ни опреч них
ста во ва, оштро су пр от ста вље -
них ми шље ња, кон тра дик тор -
но сти сва ке вр сте. Ја за то не ћу
ре ћи: оста ни те код ку ће –
поенти ра Жи ка.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Ку де љар ка
Цр на ле по ти ца, ста ра око осам ме -
се ци, до шла је са ма ис пред јед не
ку ће на Kудељарском на си пу, тра -
же ћи па жњу и ма ло хра не.

Ви де ло се од мах да је на ви кла да
жи ви у ку ћи – има го спод ско др жа -
ње и ле пу дла ку. Ме ђу тим, на жа -
лост, већ да ни ма лу та по кра ју тра -
же ћи не ко га ко ће бри ну ти о њој.

Ни је чи по ва на, али јој је обез бе -
ђе на бес плат на сте ри ли за ци ја, а све
дру ге ин фор ма ци је се мо гу до би ти
на те ле фон 062/85-69-141.

Ле пи Жу ћа
Овај шме кер je стар око де вет ме се -
ци, а ве ро ват но је из ба чен, као и сви
дру ги, ка да је не ко ме до са дио. Млад
је и не сна ла зи се баш нај бо ље на
ули ци, па мо же ла ко да на стра да. Ве -
о ма је до бар по на ра ви, али и уми -
љат, ме кан и пуф наст.

Жу ћа је ка стри ран, а до би ће и вак -
ци ну про тив за ра зних бо ле сти.

Би ће удо мљен уз уго вор о од го вор -
ном вла сни штву, док се све дру го у
ве зи с њим мо же са зна ти на те ле фон
065/529-38-08.

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

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 
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По ме рио гра ни це у
игри на 64 по ља

Осво јио све

Он ни је са мо су пер спор ти ста
и од ли чан уче ник, он је пра во
чу до од де те та. Наш мла ди су -
гра ђа нин Мар ко Ми ла но вић
по чео је да игра шах и сто ни
те нис са са мо пет го ди на, а до
са да, са сво јих два на ест ле та,
осво јио је пре ко 300 пе ха ра,
ме да ља и при зна ња на так ми -
че њи ма у оба спор та.

Пет го ди на за ре дом Мар ко
Ми ла но вић је про гла ша ван за
нај бо љег мла дог спор ти сту гра -
да Пан че ва, у ви ше раз ли чи -
тих зва ња и ка те го ри ја. Ви ше -
стру ки је шам пи он Ср би је, пр -
вак Вој во ди не и школ ски пр -
вак др жа ве у свим ша хов ским
ди сци пли на ма: ре дов ном, убр -
за ном и бр зо по те зном ша ху,
као и у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма, и то по ви ше пу та и
у кон ку рен ци ји ста ри јих од
себе.

Мар ко је но си лац ви ше ре -
кор да у ша ху, од ко јих ће мо
на бро ја ти са мо не ке: са шест
го ди на је био нај мла ђи осва јач
дру ге, а са се дам го ди на нај -
мла ђи осва јач нај ви ше, пр ве
се ни ор ске ша хов ске ка те го ри -
је, та ко ђе са сво јих се дам го -
ди на био је нај мла ђи пр вак Ср -
би је, са осам го ди на нај мла ђи
тро стру ки шам пи он др жа ве, а
с де сет го ди на пр ви и је ди ни
пе то стру ки пр вак Ср би је и нај -
мла ђи је ша хи ста на ше зе мље
ко ји је пре шао 2.000 FIDE по е -
на у убр за ном ша ху!

Наш мла ди су гра ђа нин је
нај пре по чео да игра сто ни те -
нис са оцем, а за тим и у сто но -
те ни ској сек ци ји ОШ „Сте ви -
ца Јо ва но вић” и СТК-у Пан че -
во. Са мо шест ме се ци ка сни је,
ка да је имао све га пет и по го -
ди на, де би то вао је на пр вом
отво ре ном тур ни ру у овом спор -
ту. Иа ко да ле ко нај мла ђи за
пла вим сто лом, скре нуо је па -
жњу на се бе осво јив ши, као де -
би тант, злат ну ме да љу у кон -
ку рен ци ји де ча ка од осам го -
ди на! Исти ре зул тат је по но -
вио ви ше пу та по сле то га и на
нај ве ћим ка дет ским тур ни ри -
ма у на шој зе мљи, у Бе че ју,
Но вом Са ду, Шап цу и дру гим
гра до ви ма, бо ре ћи се увек про -
тив не ко ли ко го ди на ста ри јих
од се бе.

Нај мла ђи, а нај бо љи

Ку ри о зи тет је да је Мар ко са
сво јих шест го ди на, као уче -
ник пр вог раз ре да (ра ни је је
кре нуо у шко лу), осво јио убе -
дљи во пр во ме сто на оп штин -
ском так ми че њу у сто ном те -
ни су и у кла си игра ча до че -
тр на ест го ди на, што је по стиг -
ну ће ве ро ват но не за бе ле же но
у би ло ком спор ту. Исти ре -
зул тат је по но вио и на ред них
го ди на.

Па ра лел но с љу ба вљу пре -
ма це лу ло ид ној лоп ти ци, Мар -
ко са оцем и де дом по чи ње да
игра и шах. Отац Не бој ша, иа -
ко ни је ша хи ста, при ме тив ши
ве ли ки та ле нат свог си на и у
овом спор ту, мак си мал но се
по тру дио, па је по мо ћу ли те -
ра ту ре и ком пју тер ских про -
гра ма и ба за при пре мио ма -
лог Мар ка за др жав но пр вен -
ство. Без струч не по мо ћи, са -
мо са оцем, Мар ко је по сле
ве ли ке бор бе, иа ко је имао са -
мо се дам го ди на, осво јио сво -
је пр во Пр вен ство Ср би је у
стан дард ном ша ху. Би ло је то
2015. го ди не, ка да је над и грао
нај бо ље ка де те из нај ја чих клу -
бо ва у зе мљи, ко је су че сто
спре ма ли и ве ле мај сто ри.
Мар ков три јумф је од јек нуо
као пра ва сен за ци ја у срп ском
ша ху. 

По сле те ве ли ке по бе де отац
и син сре ћу по зна тог пан че -
вач ког FIDE мај сто ра ша ха,
ина че ве ро у чи те ља, Алек сан -
дра Вр бљан ца, ко ји при хва та
да по мог не Мар ку. Иа ко до
та да без ис ку ства у ра ду с де -
цом, Аца се по тру дио да Мар -
ку угра ди „оштри цу” ко ја се
убр зо по ка за ла и у прак си: на -
кон што је ра ни је, са шест го -
ди на, осво јио дру гу се ни ор ску
ша хов ску ка те го ри ју као нај -
мла ђи у Ср би ји, Мар ко је од -
мах на кон по врат ка из Грч ке,
са свог пр вог Свет ског пр вен -
ства, са са мо се дам го ди на

осво јио и нај ви шу, пр ву се ни -
ор ску ша хов ску ка те го ри ју, и
то по но во као нај мла ђи у
Србији.

То је био на го ве штај ве ли -
ких успе ха и већ у на ред ној
се зо ни мла ди Мар ко је нај пре
„фи ше ров ским” ре зул та том,

де вет по бе да из де вет пар ти -
ја, осво јио Пр вен ство Вој во -
ди не, а за тим и сва три пр -
вен ства Ср би је: у стан дард -
ном, убр за ном и бр зо по те зном
ша ху, и то у кон ку рен ци ји
игра ча две го ди не ста ри јих од
ње га. Због по стиг ну тих ре зул -
та та и те го ди не је зва нич но
по зван и на Европ ско и на
Свет ско пр вен ство, где је своју

зе мљу пред ста вио на нај бо љи
на чин. На шам пи о на ту Ста -
рог кон ти нен та у Пра гу Мар -
ко је по де лио дру го ме сто, док
је у Гру зи ји, у кон ку рен ци ји
ви ше сто ти на нај бо љих мла -
дих ша хи ста с це ле пла не те,
за у зео де се то ме сто, из над

европ ског пр ва ка Ар те ма Пин -
ги ма из Ру си је.

Сам свој учи тељ

Због сво јих оба ве за Мар ков
учи тељ и нај бо љи ша хов ски
при ја тељ Алек сан дар Вр бља -
нац од та да је све ма ње у мо -
гућ но сти да ра ди с Мар ком и
то је вре ме ка да Мар ку по ста -
је нео п хо дан про фе си о нал ни
тре нер. На жа лост, по ро ди ца
то ни ка да ни је мо гла да при у -
шти, због че га се отац Не бој -
ша, ина че про фе сор, од лу чу је
на нео би чан, али је ди ни мо -
гу ћи ко рак, а то је да Мар ка
већ са осам го ди на по чи ње да
оспо со бља ва да са мо стал но
учи ве о ма ком пли ко ва не ша -
хов ске ва ри јан те, по зи ци је и
пар ти је.

Ре зул тат се та ко ђе ви део убр -
зо, јер не до ста так про фе си о -
нал не обу ке Мар ка ни је спре -
чио да уз та ле нат, оче ву по моћ
и по не ку Аци ну то плу реч као
од ша ле и да ље по бе ђу је ста -
ри је про тив ни ке ко је го ди на -
ма спре ма ју нај ја чи тре не ри и
ве ле мај сто ри, а све че шће се
де ша ва да пред пан че вач ким
чу дом од де те та оруж је по ла -
жу и се ни о ри.

На ред них го ди на, као на тра -
ци, по но во су се ре ђа ле Мар -
ко ве ти ту ле пр ва ка Ср би је и
Вој во ди не и мно го број не

победе, пе ха ри и при зна ња на
отво ре ним ка дет ским и се ни -
ор ским тур ни ри ма. А он да се
по но во до го ди ло чу до – 2018.
го ди не Мар ко Ми ла но вић је
опет по ме рио гра ни це спор та,
на пра вив ши до та да не за бе ле -
жен под виг у ша ху, а ве ро ват -
но и у свим спор то ви ма уоп -
ште. Осво јио је свих пет ка -
дет ских пр вен ста ва Ср би је,
исто вре ме но у свим ди сци пли -
на ма ко је по сто је у ша ху: у
стан дард ном, убр за ном и бр -
зо по те зном ша ху, као и у ре -
ша ва њу ша хов ских про бле ма.
Ти ту лу че тво ро стру ког шам -
пи о на Ср би је по твр дио је и на
школ ском пр вен ству, на ко јем
је, иа ко је дан од нај мла ђих,
осво јио и по след њу мо гу ћу, пе -
ту ти ту лу пр ва ка Ср би је. Ти ме
је Мар ко ушао у ана ле срп -
ског спор та као је ди ни пе то -
стру ки шам пи он др жа ве у свим
ша хов ским ди сци пли на ма. Те
го ди не је по стао и нај мла ђи
срп ски ша хи ста ко ји је, са са -
мо де сет го ди на жи во та, пре -
ва зи шао ни во од 2.000 зва нич -
них FIDE реј тинг-по е на у убр -
за ном ша ху, а сте као је и ти -
ту лу зва нич ног мај стор ског
кан ди да та.

Пр ви и ме ђу се ни о ри ма

Про шле, 2019. го ди не је да на е -
сто го ди шњи Мар ко се окре ће
пре те жно се ни ор ским так ми -
че њи ма и од мах по сти же ве о -
ма за па же не ре зул та те. Као
члан два ју пан че вач ких клу бо -
ва, „Све то зар Гли го рић Гли га”
и ПАШК, бри љант но је од и -
грао ме че ве у Вој во ђан ској се -
ни ор ској ли ги. Оста ће за бе ле -
же но да је у обе се ни ор ске ли -
ге Мар ко за пан че вач ке клу бо -
ве оства рио све по бе де, уз са -
мо је дан ре ми, чи ме је дао од -
лу чу ју ћи до при нос од лич ним
пла сма ни ма оба ју клу бо ва и
ула ску ШК-а ПАШК у ви ши
ранг так ми че ња.

За на ред ну се зо ну пла ни ра -
но је да с ве ле мај сто ри ма и ин -
тер на ци о нал ним мај сто ри ма
Мар ко на сту пи за пр ви тим
пан че вач ког ШК-а „Све то зар
Гли го рић Гли га” и да за клуб и
свој град Пан че во оства ри

улазак у нај ви шу, пр ву се ни -
ор ску ша хов ску ли гу Ср би је.

За вре ме пан де ми је ко ро на -
ви ру са се ни ор ске ли ге су од -
ло же не, али на чин жи во та и
ра да мла дог Пан чев ца ни је се
мно го про ме нио. Мар ко ина че
по ха ђа ше сти раз ред ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, има све пе -
ти це и на кон што за вр ши сво је
оба ве зе у ве зи са шко лом, по -
што се чу је са сво јим дру га ри -
ма, укљу чу је ком пју тер, ко ји
му је у ово вре ме нео п ход но
сред ство за уче ње и тре нинг.
По ред да љег уса вр ша ва ња, по -
след њих не де ља Мар ко ин ди -
ви ду ал но, али и као члан ви ше
ме ђу на род них клу бо ва игра, а
не рет ко и осва ја он лајн се ни о -
р ске тур ни ре у ор га ни за ци ји
нај ја чих ша хов ских си ла све -
та. Тре нут ни он лајн реј тинг му
је 2.380, што је ни во FIDE мај -
сто ра ша ха.

Мар ко, сва ка част!

БРИ ЉАН ТАН ТРИ ЈУМФ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тг2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТА ЛЕН ТИ: МАР КО МИ ЛА НО ВИЋ, ША ХИ СТА И СТО НО ТЕ НИ СЕР

СИ ЛА ЈА КА – ЧУ ДО ОД ДЕ ЧА КА!

За ша хов ске сла до ку сце, као

илу стра ци ју сна ге игре овог

де ча ка, при ка за ће мо бри -

љант ну по бе ду Мар ка Ми ла -

но ви ћа с по след њег

Пр вен ства Вој во ди не над

од лич ним Ан дре јом Ље пи -

ћем из Но вог Са да, та ко ђе

ви ше стру ким пр ва ком Ср би -

је и Вој во ди не.

Са мо два де се так по те за

и жр тва ска ка ча Мар ку је

би ло до вољ но да се Но во са -

ђа нин на ђе пред ма том и

пру жи ру ку мла дом Пан -

чев цу.

Мар ко Ми ла но вић – Ан дреј

Ље пић (Пр вен ство Вој во ди -

не 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

Нд5 16.ц4 Нц7 17.Бxф8

Рxф8 18.Qх6 е5 19.Ре3 д5

20.Нxе5 Мар ко жр тву је фи -

гу ру за на пад фxе5 21.Рг3+

Кф7 22.Рг7+ цр ни је пот пу -

но бес по мо ћан Ке8

23.Нд6+ цр ни пре да је 1-0.

Марко Милановић

Страну припремио

Александар
Живковић

ОН ЛАЈН ТУР НИР 

У ША ХУ

„АЉЕ ХИН”
ОДРЖА ВА
ФОРМУ

Чла но ви Шах клу ба „Аље хин”
из на шег гра да так ми чи ли су
се на још јед ном ме ђу на род -
ном ка дет ском он лајн тур ниру.

Учествовалa су 82 так ми ча -
ра из Ср би је, Хр ват ске, БиХ,
Ки не и с Тај ва на, а ме ђу нај бо -
љи ма су би ли упра во на ши мла -
ди су гра ђа ни.

Алек са Опа чић је, с 5,5 по е -
на из се дам пар ти ја, за у зео ше -
сто ме сто. Вук Ка нач ки се, уз
од лич ну игру, али и не ко ли ко
про пу ста због не до вољ но вре -
ме на за ре а ли за ци ју пред но -
сти, пла си рао на осмо ме сто.

По ред њих, по зи тив но су из -
не на ди ли и нај мла ђи чла но ви
ШК-а „Аље хин”. Аљо ша Ка нач -
ки је уз ма ло сре ће за у зео је да -
на е сто ме сто, док је Ан дреј До -
бри чан био де вет на е сти.

Мла ди чла но ви овог клу ба
го то во сва ко днев но игра ју он -
лајн тур ни ре и на овај, за њих
нов на чин ипак не гу бе од тре -
нин га, па ће спрем но до че ка -
ти так ми че ња по окон ча њу ван -
ред ног ста ња.
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Андрија
Стојковић, ученик:
     – 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.

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.

КАКО ЈЕ ПРОШЛА МАЛА МАТУРА?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Текст и фотографије: С. Трајковић

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...

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.

Било кад
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!

Мајда Старчев,
ученица:
     – 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.

Ви те шки спорт у на шем
гра ду од 2004. го ди не

Та лен то ва ни, вред ни и
успе шни клин ци

Исто ри ја ма че ва лач ке ве шти не по чи ње
из ра дом пр вог ма ча и по ја вом пр вих
учи те ља ма че ва ња у aнтичкој Грч кој, а
раз ви ја се кроз епо хе на Ста ром кон ти -
нен ту, те је због то га ма че ва ње ве о ма
ду го би ло сма тра но ис кљу чи во за европ -
ски спорт.

На не мач ком „schirmen”, на шпан -
ском „escrima”, на фран цу ском
„escrime”, код Ита ли ја на „sherime”, а
на ен гле ском „fencing” (o-fens de-fens)
зна чи „од бра на, за шти та, па ри ра ње”,
што и је сте пра во зна че ње ре чи
мачевање.

У Кра љев ском ма че ва лач ком клу бу
„Ка ра ђор ђе” Пан чев ци се ба ве ма че ва -
њем од 2004. го ди не. Иа ко спорт ско ма -
че ва ње под ра зу ме ва три оруж ја – са -
бљу, фло рет и мач, у клу бу из на шег
гра да оми ље на ди сци пли на је мач. Све
ка те го ри је овог спорт ског ко лек ти ва ве -
жба ју у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, и
то три пу та не дељ но – по не дељ ком, сре -
дом и пет ком, од 20 до 22 са та.

Пан де ми ја ко ро на ви ру са по го ди ла је
и овај спорт ски ко лек тив, али на ши су -
гра ђа ни, мла ди ма че ва о ци, ко ји нам се
ја вља ју ово га пу та, про на шли су на чин
ка ко да тре ни ра ју у кућ ним усло ви ма и
та ко одр же фор му за так ми чар ска ис -
ку ше ња ко ја им пред сто је ка да се за вр -
ши ван ред но ста ње у на шој зе мљи.

Да мјан Глу ва ков

Ро ђен је 9. ма ја 2010. го ди не и од ли -
чан је уче ник ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај”. Ма че ва ње тре ни ра од сво је осме
го ди не, а по ред ба вље ња овим спор -
том, има још јед ну љу бав. Сви ра виоли -
ну, а ве о ма је успе шан и у „ба ра тању”
ин стру мен том.

Као из ра зи ти де фан зи вац у ма че ва -
лач кој бор би, осво јио је број не ме да -
ље на до ма ћим так ми че њи ма у ди сци -
пли ни мач, у кон ку рен ци ји пи о ни ра.

Та лен то ван је за овај спорт, вр ло упо -
ран и пред ста вља истин ску на ду
мачевања.

Де јан Бо дро жа

Вр ло до бар уче ник Тех нич ке шко ле „23.
мај” жи ви у Ба нат ском Но вом Се лу.

Рођен је 23. мар та 2004, а ма че ва њем
се ба ви две го ди не.

Има сјај не пре ди спо зи ци је за овај
спорт и је дан је од нај бр жих так ми -
чара у КМК-у „Ка ра ђор ђе”. Де јан је
екип ни ви це шам пи он Ср би је, а има
ис ку ства и на ме ђу на род ним
такмичењи ма.

Вре ме у изо ла ци ји про во ди ве жба ју -
ћи код ку ће, а на фо то гра фи ји се ви ди
јед на од нај ко ри сни јих ве жби за пре -
ци зност – „бод на лоп ти цу”.

Ла на Шка љак

Вр ло до бра уче ни ца ОШ „Ђу ра Јак шић”
ро ђе на је 14. мар та 2007. го ди не.

Члан ма че ва лач ког клу ба из на шег
гра да по ста ла је пре че ти ри ле та и од
та да зна са мо за успе хе.

Ла на је ви це шам пи он на ше зе мље у
ди сци пли ни мач, у кон ку рен ци ји
пионир ки, а осва ја ла је ме да ље и на
мно гим тур ни ри ма у Ср би ји и у
иностран ству.

Као сви спор ти сти, и ова та лен то ва на
де вој чи ца, мла да на да пан че вач ког ма -
че ва ња, је два че ка крај ван ред ног ста -
ња у зе мљи и по вра так ре дов ним ак -
тив но сти ма.

Ми ла Пи ва ше вић

Ро ђе на је 6. но вем бра 2009. го ди не и
од лич на је уче ни ца ОШ „Ђу ра Јак шић”.

Во ли му зи ку и стра не је зи ке, али пр ва
љу бав јој је ма че ва ње, ко јим се ба ви две
го ди не.

Та лен то ва на за овај спорт, из у зет но
вред на и по све ће на тре нин зи ма, Ми ла
је осво ји ла не ко ли ко зна чај них ме да ља
на до ма ћим так ми че њи ма.

Ге ор ге По ма на

Пред сед ник клу ба, тре нер мла дих
мачева ла ца, али још увек и ак ти ван
такми чар.

Ге ор ге је члан КМК-а „Ка ра ђор ђе”
од ње го вог осни ва ња, па је сте као за -
вид но ис ку ство и зна ње о овом ви те -
шком спор ту.

Осва јач је ме да ља на др жав ним шам -
пи о на ти ма у ди сци пли на ма мач и са -
бља, а мно го успе ха је имао и на ме ђу -
на род ним так ми че њи ма. С тур ни ра у
ино стран ству, по пра ви лу, вра ћао се
оки ћен не ким од тро фе ја.

Пан де ми ја ко ро на ви ру са је за у ста ви -
ла це лу пла не ту. Ста ло је и ма че ва ње.
Ипак, ови мла ди и та лен то ва ни љу ди
не оча ја ва ју. Све сни су да ће се жи вот
уско ро вра ти ти у нор мал не токове, па
ће и они по но во би ти сво ји на сво ме – у
ха ли на Стре ли шту, на тре нин зи ма, али
и на број ним турнирима.

А. Жив ко вић

МА ЧЕ ВА ЊЕ У ВАН РЕД НИМ ОКОЛ НО СТИ МА

„КА РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋИ” СПРЕМ НИ 
ЗА НО ВИ ПО ЧЕ ТАК

Лана Шкаљак

Дамјан Глуваков

Дејан Бодрожа

Георге Помана

Мила Пивашевић


