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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ „ПАНЧЕВЦА”
По не дељ ком и утор ком
благајна ради од 8 до 15 са ти,
а сре дом од 8 до 13, што је и
крај њи рок за пре да ју читуља,

поме на и огла сног ма те ри ја -
ла. Че тврт ком и пет ком бла -
гај на „Пан чев ца” ра ди ће као
и до сада – од 8 до 13 са ти.

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ” РА ДИ ОД 7 ДО 16, СУБОТОМ ОД 7 ДО 14 САТИ
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Број 4859, година CLI

Пљуште казне за кршење
забране кретања

» страна 3

Корона ће проћи,
сачувајмо памет

» страна 7

НАШИ СУГРАЂАНИ

Тетовирани Панчевци
страна 11

ПРОТИВ КОРОНЕПРОТИВ КОРОНЕ

ПРЕЖИВЕТИ ПАНДЕМИЈУ И СВЕ ОКО ЊЕ

ТРИ НЕДЕЉЕ ЖИВОТА
У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ

Како смо се организовали за живот у новим околностима

стране 2, 3 и 4



Обез бе ђе на чи ста и ма ње
ри зич на рад на сре ди на за
сто ти не здрав стве них
радни ка

По ред оба вља ња сво јих ре дов них по -
сло ва на при ку пља њу и од во же њу
сме ћа и чи шће њу зе ле них по вр ши на,
ЈКП „Хи ги је на” је би ла ан га жо ва на и
на ди стри бу ци ји дез ин фек ци о ног
сред ства упра ви те љи ма згра да ка ко
би от по че ло те мељ но чи шће ње од но -
сно пр ска ње за јед нич ких по вр ши на у
објек ти ма ко лек тив ног  ста но ва ња.
На три јум-хи по хло рит је де љен и још

ПО ЈА ЧАН РАД ЈКП-а „ХИ ГИ ЈЕ НА”

Пра ње и дез ин фек ци ја ули ца и згра да
се де ли сва ког да на од 7 до 14 са ти у
Ре ци кла жном цен тру у Вла син ској 1.

Па ра лел но с тим по сло ви ма рад -
ни ци овог ко му нал ног пред у зе ћа су
то ком про те кле не де ље ус пе ли да
дез ин фи ку ју хи ља де и хи ља де ква -
драт них ме та ра рад ног про сто ра у

јав ним уста но ва ма. Пре све га у бол -
ни ци, до мо ви ма здра вља, За во ду за
јав но здра вље, као и у До му ста рих.
Ово је од пре суд ног зна ча ја, јер је
дез ин фек ци јом обез бе ђе на чи ста и
ма ње ри зич на рад на сре ди на за сто -
ти не здрав стве них рад ни ка ко ји сво -
јим мак си мал ним ан га жо ва њем до -
при но се да се ин фек ци ја ко ро на ви -
ру сом не про ши ри на шим гра дом.

За хва љу ју ћи бр зој и до број ор га ни -
за ци ји на ре ла ци ји кри зни штаб – ЈКП
„Хи ги је на” – „Па но ни ја”, Пан че во има
на рас по ла га њу до вољ не ко ли чи не
овог пре па ра та нео п ход ног за дез ин -
фек ци ју жи вот ног и рад ног про сто ра
ко ли ко год то ду го би ло по треб но, од -
но сно док бу де тра ја ла пан де ми ја.

По вољ ни вре мен ски усло ви омо гу -
ћи ли су да рад ни ци по го на „Чи ста чи”
по чет ком ове не де ље за поч ну пра ње
ули ца (а та мо где им је мо гу ће при ћи,
и пе шач ких ста за и пре ла за) дез ин -
фек ци о ним сред ством, што је од пре -
суд ног зна ча ја за очу ва ње здра вља

гра ђа на. На ули ци су сва ко днев но у
две сме не ан га жо ва не две ци стер не
на пу ње не на три јум-хи по хло ри том.
Пр во су опра не ули це у цен тру гра да,
а по том и у свим на се љи ма. „Чи ста чи”
ра де у две сме не и на чи шће њу зе ле -
них по вр ши на. По сао се оба вља у вре -
ме за бра не кре та ња и ра ди ће се кон -
ти ну и ра но до кле год пан де ми ја не бу -
де ста вље на под кон тро лу.

Над ле жни из „Хи ги је не” ис ти чу да
је у овим ви ше не го ван ред ним усло -
ви ма ве о ма ва жна до бра ор га ни за ци ја
у пред у зе ћу и стал на са рад ња с град -
ским кри зним шта бом и дру гим ко -
му нал ним пред у зе ћи ма, као и дру гим
су бјек ти ма, ка ко би сви за јед но по сти -
гли што бо ље ре зул та те у су зби ја њу

ши ре ња ви ру са. Сва ко днев но су ан га -
жо ва ни сви за по сле ни и све рад не ма -
ши не. Ура ђе на је пре ра спо де ла људ -
ства из по је ди них по го на, ка ко то за -
кон на ла же, за шти ће ни су нај ста ри ји
рад ни ци, а они ко ји то мо гу по сло ве
оба вља ју из сво јих до мо ва. Ка ко би
сви ре дов ни по сло ви би ли за вр ше ни
на вре ме и без ве ћих по те шко ћа,
пред у зе ће је ор га ни зо ва ло пре воз за
рад ни ке из гра да и на се ље них ме ста.

У овим ван ред ним усло ви ма по ве -
ћан је обим по сла за рад ни ке по го на
„Из но ше ња сме ћа”, ко ји та ко ђе ра де
у две сме не. При ме ће но је да је због
по ве ћа не ку по ви не у про дав ни ца ма
пре храм бе не ро бе ви ше ка ба стог
сме ћа (кар то на, нај ло на, ПЕТ ам ба -

ла же), па се та ко сва ког да на на но ву
де по ни ју на До ло вач ком пу ту из гра -
да и на се ље них ме ста од ве зе про сеч -
но де ве де сет то на сме ћа.

У ЈКП-у „Хи ги је на” сви су мак си -
мал но ан га жо ва ни ка ко би град и у
овим ван ред ним окол но сти ма био
што чи сти ји. С. Т.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 3. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Ба ци ла кат!
По сто ји сло же ни ца са ста вље на
од две ре чи: аго ра и фо би ја. На -
ста ла је у вре ме „про на ла за ча”
по ли ти ке и јав ног жи во та ка кве
да нас по зна је мо – у ста рих Гр -
ка. Ети мо ло ги ја је чи та ва на у ка,
а уме да бу де за ни мљи ва јер се
ба ви ко ре ни ма, по ре клом ре чи.
Трг, скуп шти на, пи ја ца – то је
зна че ње грч ке ре чи аго ра. Фо -
би ја је страх. Аго ра фо би ја...

Исто риј ски је грч ки изум, да -
нас је оп шта по тре ба! Нај пре је
озна ча ва ла  од отво ре ног про -
сто ра, а са да зна чи го ми лу стра -
хо ва у ве зи с јав ним ме сти ма и
мно штвом љу ди, чи ји је „са пут -
ник” ми шље ње „на пад ну те”
осо бе да на по љу не ће до бро
про ћи. Је сте аго ра фо би ја у пси -
хо ло ги ји и пси хи ја три ји озна -
че на као по ре ме ћај, али баш та -
ква „фа лин ка у гла ва ма” нам
са да тре ба: оста ни код ку ће!

Нор мал но, чи сте гла ве. Не
дај мо се по ре ме ти ти. Играј мо
се ига ра. Дру жи мо се пре ко не -
та. Ди сци пли нуј мо се око мр да -
ња из ста на. Ово ће про ћи...

Пан че вач ка сце на пр ва: у под -
нож ју згра де у Ка ра ђор ђе вој, 30.
мар та, у два по под не, пре ко пу та
Град ске би бли о те ке, сто ји мла да
жен ска осо ба ду ге пла ве ко се, ко -
ју ви ди мо с ле ђа. На те ра си на
тре ћем спра ту две ба ки це, де ки -
ца и сре до ве чан брач ни пар, сви
с ма ска ма на ли ци ма. Она им
тор бу са, нај ве ро ват ни је, на мир -
ни ца ма и ле ко ви ма, ве за ну за ка -
нап, „на че крк”, про сле ђу је увис.
Мла ђи му шка рац је ву че, по ди -
же до те ра се. Нај ста ри ја же на за -
и ста за ин те ре со ва но ви че, да је
цео крај чу је: „Ко ће сад да те
фри зи ра? Имаш ле пу ко су”.
Мла да да ма уз вра ћа: „Са ма ћу.
Ле пи смо та кви ка кви смо!”

Сце ну про ма тра ју и дво ји ца
мла ди ћа. Круп ни, сна жни. Не ма -
ју ни шта од за штит не опре ме, у
ма ји ца ма су, па, плус 12 је. Ки да -
ју се од сме ха. „Ова мо ра да не ма
с ким да се дру жи”, ка же је дан од
њих. Уби стве но. Ријaлити...

Пан че вач ка сце на дру га: сва -
ки дан дру га ри, се стра и брат на -
ши, на пе том спра ту кроз „шпи -
јун ку” гле да ју сре до веч ног ком -
ши ју пре ко пу та кад до ђе из рад -
ње. Јбг, бу чан је, чу ју га: те шко
ди ше јер не ма лиф та, ци ма це ге -
ре с фла ша ма, па и псу је се би у
бра ду; ци пе ле ста вља у ве дро пре
не го што уђе у стан, а ви ди се,
отво ре на су им вра та, ком ши ни -
ца с ма ском на ли цу фла ше ки -
се ле во де и јо гур та, ви на, ма и
хлеб у ке си – пр ска ал ко хо лом
да би их дез ин фи ко ва ла. То тра -
је... И хо ће. Док бу де би ло ал ко -
хо ла, ког не ма да се ку пи.

Пред ста ва. За гле да ње. Ни је
шпи ју на жа. Аго ра фо би ја је, се -
стро и бра те. Сад по каж ’те да
сте при ја те љи. Без гр ље ња. Ци -
ба ка тла.

Пише: Синиша Трајковић

Де ве де сет да на за сто ја 
от пла те кре ди та

На род на бан ка Ср би је 18. мар та до -
не ла је од лу ку о мо ра то ри ју му, тј. о
де ве де сет да на за сто ја от пла те кре -
ди та. Бан ке су има ле три да на да на
сво јим сај то ви ма до ста ве по ну де гра -
ђа ни ма, а сам мо ра то ри јум је по чео
да ва жи 31. мар та. Мо ра то ри јум је
на ме њен да по мог не и при вре ди и
гра ђа ни ма да пре мо сте три ме се ца.

Ге не рал ни се кре тар Удру же ња ба -
на ка Вла ди мир Ва сић об ја снио је да
се бан ка ма гра ђа ни ја вља ју са мо ако
же ле да на ста ве ре дов но пла ћање
кре ди та, а да у су прот ном ва жи мо ра -
то ри јум. Та ко ђе, ин стру мент НБС до -
зво лио је да се гра ђа ни пре до ми сле у
би ло ком тре нут ку у пе ри о ду мо ра то -
ри ју ма, што зна чи да је нео п ход но да
се ја ве бан ци и ка жу да не ма ју мо гућ -
но сти да на ста ве пла ћа ње у том пе ри -
о ду, а то не ће има ти ни ка кве по сле -
ди це. Мо ра то ри јум ва жи и за кре дит -
не кар ти це и све дру ге кре дит не
произ во де. Об у ста вље ни су трај ни на -
ло зи, али ако гра ђа нин же ли, омо гу -
ће но је да упла ти сред ства на кре дит -
ну кар ти цу пу тем е-бан кин га. Уз то,
ако је ис те као рок за до зво ље ни ми -
нус, он се ау то мат ски про ду жа ва за
90 да на. У пе ри о ду мо ра то ри ју ма
кли јен ти не пла ћа ју ни глав ни цу ни
ка ма ту кре ди та, а на кон три ме се ца
би ће на пра вље ни но ви от плат ни пла -
но ви, без за те зних ка ма та.

При твор за Пан чев ца ко ји је
пре кр шио ме ру са мо и зо ла ци је

Основ ни суд у Пан че ву во ди по сту -
пак про тив ли ца ко је је пре кр ши ло
ме ру са мо и зо ла ци је и на пу шта ло бо -
ра ви ште. Тре нут но је у при тво ру у
Вр шцу због опа сно сти од бек ства и
од по на вља ња пре кр ша ја.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Сат времена пре полицијског часа.

У центру града, среда 1. април

Снимио: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Члан 248 Кри вич ног за ко ни ка на
осно ву ког се во ди по сту пак гла си:
„Ко за вре ме епи де ми је ка кве опа сне
за ра зне бо ле сти не по сту па по про пи -
си ма, од лу ка ма или на ред ба ма ко ји -
ма се од ре ђу ју ме ре за ње но су зби ја -
ње или спре ча ва ње, ка зни ће се нов -
ча ном ка зном или за тво ром до три
го ди не”.

У „Пе тро хе ми ји” по ја ча не
хиги јен ске ме ре, ра ди се у две

сме не од по два на ест са ти

Ме наџ мент „ХИП –Пе тро хе ми је” са -
оп штио је да ком па ни ја на ста вља да
по слу је у усло ви ма ван ред них окол -
но сти, у скла ду с до не тим ме ра ма
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и по ве ћа -
ним ме ра ма за шти те. Ка ко би би ло
спре че но ши ре ње ви ру са и био ума -
њен ри зик по за по сле не, сва ко днев но
се пред у зи ма ју ме ре с ци љем за шти -
те здра вља за по сле них.

У са оп ште њу се на во ди да су „у
ком па ни ји пре ци зно де фи ни са ни

на чи ни пре вен ци је, али и на чи ни
ре а го ва ња у слу ча ју по ја ве за ра зе
ко ро на ви ру сом. ’ХИП –Пе тро хе ми -
ја’ кон ти ну и ра но пра ти пре по ру ке
здрав стве них струч ња ка и над ле -
жних др жав них ор га на, на осно ву
ко јих се бла го вре ме но пред у зи ма ју
све нео п ход не са ни тар не и без бед -
но сне ме ре у ци љу да се са чу ва
здра вље за по сле них. До дат но су по -
ја ча не хи ги јен ске ме ре, дез ин фек -
ци ја про сто ра, на ба вље не су за -
штит не ма ске и ру ка ви це, као и до -
дат не ко ли чи не сред ста ва за дез ин -
фек ци ју ру ку”.

До не та је од лу ка да се про цес ра да
ор га ни зу је уз ми ни мал но ан га жо ва -
ње за по сле них: смен ски рад је, уме -
сто у три сме не од по осам са ти, ор га -
ни зо ван у две сме не од по два на ест
са ти. Део за по сле них је упу ћен на ко -
ри шће ње пре о ста лих да на го ди шњих
од мо ра за 2019. го ди ну и на рад од
ку ће, а пр вен ство је да то за по сле ни -
ма ста ри јим од ше зде сет го ди на и

ро ди те љи ма де це до два на ест го ди на.
Уки ну та су слу жбе на пу то ва ња у ино -
стран ство, а за по сле ни ма је на ло же -
но да са стан ке оба вља ју елек трон -
ским сред стви ма ко му ни ка ци је. На
сна зи су по себ не ме ре за екс тер не
по слов не парт не ре и из во ђа че ра до -
ва, а до да љег су за бра ње не све по се -
те и оби ла сци про из вод них по го на
ко ји ни су нео п ход ни.

Овим про це сом упра вља пе тро хе -
миј ски Тим за при прав ност и ре а го -
ва ње на ХСЕ до га ђа је, ко ји је фор ми -
ран с ци љем да пла ни ра ак тив но сти,
пра ти си ту а ци ју и ре ша ва сва ко днев -
не про бле ме. За по сле ни се о ак ту ел -
ној си ту а ци ји ин фор ми шу пу тем ин -
тер ног ком па ниј ског гла си ла „Ин -
фор ма тор” и пре ко сво јих ру ко во ди -
ла ца, а кре и ра на је и по себ на сек ци ја
на пор та лу фир ме. У са оп ште њу се
ка же и да је „’ХИП –Пе тро хе ми ја’ као
дру штве но од го вор на ком па ни ја у
пот пу но сти по све ће на ци љу да се са -
чу ва здра вље за по сле них и на ста вља
да пра ти све пре по ру ке здрав стве них
струч ња ка и над ле жних др жав них
ор га на о спре ча ва њу ши ре ња ко ро на -
ви ру са”.

ПУ „Деч ја ра дост” осло бо ђе на
пла ћа ња ре жи ја

У Пан че ву су сту пи ле на сна гу но ве
ме ре за лак ше функ ци о ни са ње гра -
ђа на за вре ме тра ја ња ван ред ног ста -
ња. Од но се се на бес пла тан пар кинг,
уго во ре ЈКП-а АТП са уста но ва ма со -
ци јал не и здрав стве не за шти те, као и
на то да ПУ „Деч ја ра дост” бу де осло -
бо ђе на пла ћа ња ре жиј ских тро шко -
ва. Гра до на чел ник Са ша Па влов је
ре као да се не пре кид но пра те по тре -
бе и зах те ви су гра ђа на, те да је до 26.
апри ла град ски кол-цен тар при мио
пре ко хи ља ду по зи ва.

(На ста вак на стра ни 4)

НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

МЕ РЕ ЗА ЛАК ШЕ ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ ГРА ЂА НА
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
само 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

ванред 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 руке. Ме наџ мен ти свих уста но ва и фир ми има ју
обаве зу да ускла де сво је по сло ва ње и по на ша ње 

с ново на ста лим окол но 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.
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У Панчеву за не де љу
да на 32 казне

Нај ста ри ји пре кр ши лац
има 83 го ди не

Чак 32 ли ца при ве де на су у пе -
ри о ду од 25. до 31. мар та на
те ри то ри ји Пан че ва због кр -
ше ња по ли циј ског ча са – са -
зна је мо у пан че вач ком Пре кр -
шај ном су ду. Овим осо ба ма, од
ко јих нај ста ри ја има чак 83, а
нај мла ђа 21 го ди ну, из ре че не
су ка зне у ра спо ну од 25.000
до 65.000 ди на ра.

Ка да је реч о те ри то ри ји це -
ле Ср би је, од 21. мар та, ка да
су уве де не ме ре за бра не и огра -
ни че ња кре та ња, до по след њег
да на мар та пре кр шај не су ди је
из ре кле су укуп но 1.049 нов -
ча них ка зни у из но су од
51.268.000 ди на ра. Нај ви ше ка -
зни би ло је 29. мар та – чак 207,
у укуп ном из но су од 10,3 ми -
ли о на ди на ра.

Ви ше стру ки пре ступ ни ци

Упр кос свим апе ли ма над ле -
жних да оста не мо у сво јим до -
мо ви ма, по је ди ни гра ђа ни и
да ље не схва та ју озбиљ ност
си ту а ци је, ни ти по шту ју за -
кон, до во де ћи та ко у опа сност
не са мо се бе већ и сво ју по ро -
ди цу и чи та ву дру штве ну за -
јед ни цу.

О то ме све до чи чи ње ни ца да
го то во сва ког да на у Ср би ји и
пре ко сто ти ну љу ди бу де ка -
жње но због кр ше ња по ли циј -
ског ча са. Уз то, про сеч но око
60 осо ба ста ри јих од 65 го ди на
на днев ном ни воу бу де при ве -
де но због не по што ва ња за бра -
не кре та ња. Има чак и оних
ко је по ли ци ја за ти че на ули ци

и по ви ше пу та, а при во ђе не су
чак и осо бе ко је бе же из са мо -
и зо ла ци је у вре ме по ли циј ског
ча са. Ти гра ђа ни не про ла зе са -
мо с нов ча ним ка зна ма, већ се
сме шта ју у ка ран ти не у за тво -
ри ма у По жа рев цу, Вр шцу и
Пи ро ту. До 31. мар та у по себ -
ним при твор ским је ди ни ца ма
би ло је 138 осо ба ко је ни су по -
што ва ле ме ру са мо и зо ла ци је.

Због кр ше ња по по днев не и
ноћ не за бра не кре та ња до сад
су про це су и ра не 542 осо бе, због
кр ше ња на ред бе о огра ни че њу
кре та ња ста ри јих од 65 го ди на
– њих 506 и тро је за ше та ње по
пар ку или ре кре а тив ној по вр -
ши ни.

Слам ка спа са

Епи де ми о лог Пре драг Kон оце -
нио је, го сту ју ћи на те ле ви зи ји
„Хе пи” у сре ду, 1. апри ла, да је
„слам ка спа са” у бор би про тив
пан де ми је ко ро на ви ру са да се

све у Ср би ји за тво ри на две не -
де ље, јер је тај пе ри од до во љан
да се ви рус изо лу је.

– По што не ма вак ци не про -
тив ко ро на ви ру са, прак тич но

се вра ћа мо у 18. век и по сту -
па се она ко ка ко се та да по -
сту па ло. Про блем је у то ме
што ни ко не зна по тен ци јал
ви ру са, ни ти ко ли ко ће епи -
де ми ја тра ја ти. За то сви гра -
ђа ни мо ра ју јед на ко да се по -
на ша ју, да вла да сво је вр сна
вој нич ка ди сци пли на, јер са -
да сви тр пе због ма њи не од
тих де сет од сто ко ја не по -
шту је про пи са не ме ре – на -
гла сио је Кон.

Члан др жав ног Kризног шта -
ба за бор бу про тив ко ро не ре -
као је да се по сле ше сте не де -
ље епи де ми је мо же оче ки ва ти
пад бро ја за ра же них, али да је
те шко прог но зи ра ти ко јом ће
се бр зи ном то де ша ва ти. Kон
је кон ста то вао да ће се на ле то,
с на сту па њем ви со ких тем пе -
ра ту ра и по ја ча ним ул тра ви о -
лет ним зра че њем, ко ро на „при -
ми ри ти”, а да ли ће се по но во
по ја ви ти, за ви си од то га да ли
ће ви рус пре жи ве ти.

Д. Ко жан

ПЉУ ШТЕ КА ЗНЕ ЗА НЕ ПО ШТО ВА ЊЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКОГ ЧА СА

НИ ЈЕ ВРЕ МЕ ЗА ИНАТ И БА ХА ТОСТ!

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ДО МА ЗДРА ВЉА

Ре спи ра тор на ам бу лан та пре се ље на у Змај Јо ви ну
Дом здра вља оба ве шта ва гра -
ђа не да је но во о тво ре на ам бу -
лан та за при хва та ње па ци је -
на та ко ји су фе брил ни и ко ји
има ју ре спи ра тор не те го бе пре -
се ље на из про сто ри ја ам бу лан -
те „Цен тар 2”, ко је се на ла зе у
Ули ци Ми ло ша Обре но ви ћа 4,
у про сто ри је ам бу лан те „Цен -
тар” у Змај Јо ви ној 10. Сход но
то ме, па ци јен ти ко ји се ина че
ле че у ам бу лан ти у Змај Јо ви -
ној ули ци са да ви ше не тре ба

да од ла зе та мо, већ сво је ле -
ка ре мо гу про на ћи у ам бу лан -
ти „Цен тар 2” у Ули ци Ми ло -
ша Обре но ви ћа 4.

Те ле фо ни ле ка ра у ре спи ра -
тор ној ам бу лан ти су: 062/807-
31-10 (00–24), 062/807-31-09
(7–18 са ти) и 062/807-31-47 (7–
18 са ти), а фик сни те ле фон ам -
бу лан те је 345-094 и та ко ђе је
до сту пан од 7 до 18 са ти. Кон -
такт-те ле фо ни ам бу лан те „Цен -
тар” су 013/345-077 и 062/807-

30-33. Те ле фо ни кол-цен тра До -
ма здра вља, до ступ ног 24 са та,
jeсу: 062/807-31-36, 062/807-
31-29, 062/807-31-23 и 013/313-
349. Бро је ви те ле фо на До ма
здра вља за пси хо ло шку по моћ
гра ђа ни ма су 062/807-30-46 и
062/807-40-88.

Све слу жбе и ам бу лан те До -
ма здра вља, укљу чу ју ћи и ам -
бу лан ту за ре спи ра тор не ин -
фек ци је, ра де од 7 до 18 са ти.
Слу жба хит не по мо ћи и да ље

ра ди нон-стоп, а те ле фо ни су:
013/194; 062/804-85-73 и
013/345-369.

Те ле фо ни Цен тра за пре вен -
ци ју и кон тро лу бо ле сти За во -
да за јав но здра вље Пан че во су
062/88-69-721 и 066/86-66-836
и до ступ ни су сва ког да на, укљу -
чу ју ћи ви кенд и пра зни ке, од 8
до 22 са та. Је дин стве ни кон -
такт-цен тар за са ве те и пре по -
ру ке у бор би про тив ко ро на ви -
ру са је 19819. Д. К.

Неопходно је одржавати међусобно растојање

НАЈ ВИ ШЕ СА О БРА ЋАЈ НИХ ПРЕ СТУ ПА

МАЛО ПРЕ 17 СА ТИ

Упра ва са о бра ћај не по ли ци -

је ис ти че да је у прет ход ном

пе ри о ду уо чен по ве ћан број

са о бра ћај них пре кр ша ја, не -

по сред но пред по че так ме -

ре за бра не кре та ња, због

че га ће у на ред ном пе ри о ду

са о бра ћај на по ли ци ја оба -

вља ти по ја ча ну кон тро лу.

МУП упо зо ра ва да ће у си -

ту а ци ја ма у ко ји ма су ис пу -

ње ни за кон ски усло ви по -

чи ни о ци пре кр ша ја би ти

од мах при во ђе ни над ле -

жном пре кр шај ном су ду.

Ка ко се на во ди у са оп ште -

њу МУП-а, ме ђу пре кр ша ји -

ма по чи ње ним уо чи по ли циј -

ског ча са по себ но је

из ра же но не по што ва ње

огра ни че ња до зво ље не бр -

зи не кре та ња, што је за по -

сле ди цу има ло ви ше са о бра -

ћај них не зго да ши ром Ср би је

и смрт две ју осо ба на под -

руч ју над ле жно сти по ли циј -

ских упра ва у Kрагујевцу и

Но вом Па за ру.

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 Ср би је.

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 диологије
са Ин сти ту та „Деди ње”.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де
ра ди др Го ран
Ми тев ски из
пан  че  вач  ке
Оп ште бол ни -
це, а 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 па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра них
ре зул та та мо гу до би ти за
све га сат време на.

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

Као и увек до са да, 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 -
вољним 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

они ко ји посе ду ју ло јал ти
кар ти це Ауто-цен тра „Зо ки”,
по гледај те на ре клам ним
стра на ма ак ту ел ног бро ја на -
шег листа.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-
90-903, а но во сти пра ти те
и на сај ту www.zavodpan-
cevac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

СА МО У ПАН ЧЕ ВУ

Ау то мат за бу рек
пр ви у све ту

Чу ве на пан че вач ка бу рег џи -
ни ца „Стан ко си” на шла је на -
чин да за о би ђе ко ро ну и до ђе
до сво јих му ште ри ја: на прави -
ли су бу ре ко мат, пу тем ко јег
љу ди са да мо гу да на ру че свој
оми ље ни бу рек пот пу но без -
бед но – пи ше сајт „Спутњик”.

Бу ре ко мат функ ци о ни ше
по прин ци пу шал те ра: љу ди
до ђу до ње га, на ру че бу рек
код рад ни це, ко ја на се би
има ма ску и ру ка ви це, пла -
те јој кроз је дан отвор, а бу -
рек до би ју кроз дру ги.

У сре ду 18. мар та бу ре ко -
мат је по чео да ра ди и од -
мах по стао пра ва сен за ци ја
ме ђу љу ди ма, а вла сни ци ка -
жу да је то „пр ви ау то мат за
бу рек у све ту”.

СА О БРА ЋАЈ

Ра до ви у Пр во мај ској
и на оби ла зни ци 

Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср -
би је” са оп шти ло је да ће се
од 1. до 13. апри ла из во ди -
ти ра до ви на по ја ча ном одр -
жа ва њу де сне ко ло во зне тра -
ке на др жав ном пу ту пр вог
Б ре да број 10, Пр во мај ска
ули ца у Пан че ву, од рас кр -
сни це са Ули цом Бо ре Стан -
ко ви ћа до рас кр сни це с Ба -
ва ни штан ским пу тем.

„Пу те ви Ср би је” са оп шти -
ли су и да ће до 24. апри ла
би ти го то ви ра до ви на оби -
ла зни ци око Пан че ва, у зо -
ни над во жња ка (Лу ка Ду -
нав), у сме ру од Бе о гра да ка
Пан че ву, где се са да са о бра -
ћај од ви ја дво смер но јед ном
ко ло во зном тра ком, у сме ру
од Пан че ва ка Бе о гра ду.

ЗА НАЈ СТА РИ ЈЕ

„Пан че вац” бес плат но
пен зи о не ри ма

Ван ред но ста ње и за бра на из -
ла ска су на шим су гра ђа ни ма
ста ри јим од 65 го ди на ус кра ти -
ли, из ме ђу оста лог, при ли ку да
на лак на чин до ђу до свог оми -
ље ног не дељ ни ка „Пан че вац”.

Ме наџ мент на шег пред у зе ћа
ни је у овим те шким вре ме ни ма
за бо ра вио на сво је нај вер ни је
чи та о це, те је по од лу ци вла -
сни ка пред у зе ћа Зо ра на Пе шев -
ског „Пан че вац” про шле не де -
ље бес плат но сти гао на адре се
че ти ри сто ти не на ших нај ста -
ри јих су гра ђа на. Ова ак ци ја је
ре а ли зо ва на у са рад њи с пан че -
вач ком по дру жни цом Цр ве ног
кр ста, чи ји су во лон те ри по је -
дан при ме рак „Пан чев ца” од -
не ли на чак две сто ти не адре са.
Још то ли ко пен зи о не ра у До ло -
ву до би ло је на по клон про шло -
не дељ ни број, за хва љу ју ћи ан -
га жма ну во лон те ра из тог села.

Уко ли ко окол но сти до зво ле,
ову ак ци ју на ста ви ће мо све док
тра је ван ред но ста ње. У то ку
су до го во ри и с во лон те ри ма
из оста лих пан че вач ких се ла,
та ко да ће ак ту ел ни број „Пан -
чев ца” сти ћи на адре се још ве -
ћег бро ја пен зи о не ра у гра ду и
око ли ни. Д. К.

ХУМАНИ КОВАЧКИ

Шију маске за 
своје суграђане

Модни кутак „Ковачки” дони-
рао је заштитне вишекратне
маске запосленима у листу
„Панчевац” у петак, 27. марта.

Јасмина Ковачки се бави ши-
вењем петнаест година, а у по-
следње две године је власница
кројачке радње „Ковачки”.

– Одлучила сам да заједно са
супругом, који је по струци фри-
зер, али тренутно не може да се
бави својом делатношћу из без-
бедносних разлога, шијемо за-
штитне маске за наше суграђа-
не. Знамо да маске могу спасти
људски живот, па смо одлучили
да их о свом трошку произведе-
мо и поделимо установама ко-
јима су најнеопходније и на тај
начин дамо свој допринос – ре-
кла је Јасмина.

Ова кројачка радња нема за-
послене, па им у овој акцији
помаже њихово троје деце. До
сада су донирали маске Општој
болници, Дому здравља, Герон-
толошком центру, МУП-у...

Овим хуманим гестом поро-
дице Ковачки још једном је по-
тврђена стара изрека да се на
муци познају јунаци. Редакција
„Панчевца” им овом приликом
искрено захваљује. М. М.

ПРОМО

ДОК ТРАЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

СЕ НЕЋЕ ОБАВЉАТИ

ОСТАНИ КОД КУЋЕ!



На род на бан ка Ср би је 18. мар та до не ла је од лу ку о мо ра -
то ри ју му, тј. о де ве де сет да на за сто ја от пла те кре ди та,
ко ји је по чео да ва жи 31. мар та. Тре ба ло би да мо ра то ри -
јум по мог не при вре ди и гра ђа ни ма.

* * *
У Вр шцу је при тво рен Пан че вац ко ји је пре кр шио ме ру
са мо и зо ла ци је. Пре кр шај ни суд у Пан че ву је за се дам
да на до нео три 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. Ка зне су око 50.000
ди на ра.

* * *
Ме наџ мент „ХИП –Пе тро хе ми је” са оп штио је да ком па -
ни ја на ста вља да по слу је у усло ви ма ван ред них окол но -
сти, с по ве ћа ним ме ра ма за шти те. Ра ди се у две сме не од
по два на ест са ти.

* * *
ЈКП „Хи ги је на” би ла је ан га жо ва на на ди стри бу ци ји
дезин  фек ци о ног сред ства на три јум-хи по хло рит упра ви -
те љи ма згра да ка ко би от по че ло те мељ но чи шће ње
односно пр ска ње за јед нич ких по вр ши на у објек ти ма
колек тив ног  ста но ва ња.

* * *
Гра до на чел ник Са ша Па влов из ја вио је да се не пре кид но
пра те по тре бе и зах те ви су гра ђа на, те да је до 26. мар та
град ски кол-цен тар при мио пре ко хи ља ду по зи ва.

* * *
Ко ри сни ци ма ко ји ма пра во на ис пла ту со ци јал них да ва -
ња ис ти че 15. мар та и ка сни је, а над ле жни ор ган ни је од -
лу чио о да љем ко ри шће њу, то пра во се про ду жа ва на
осно ву ра ни је до не тих ре ше ња, нај ду же три ме се ца, од -
но сно док тра је ван ред но ста ње.

* * *
То ком про те кле не де ље дез ин фи ко ван је рад ни про стор
у јав ним уста но ва ма – у Оп штој бол ни ци, до мо ви ма
здра вља, За во ду за јав но здра вље, као и у До му ста рих.

* * *
Ино стра не пен зи је за слу же не у Ау стри ји, Хр ват ској, Ка на -
ди, Хо лан ди ји и Бу гар ској би ће ис пла ћи ва не иа ко на ши
пен зи о не ри ни су у мо гућ но сти да до ста ве уве ре ње о животу.

* * *
Уз спро во ђе ње ме ра на за шти ти рад ни ка од за ра зе, на -
ста вља ју се ра до ви на из град њи мо дер не, еко ном ски ефи -
ка сне и еко ло шки чи сте тер мо е лек тра не –то пла не сна ге
око 200 ме га ва та у Пан че ву.

* * *

* * *
Шеф град ског Шта ба за ван ред не си ту а ци је Са ша Па -
влов упу тио је, на сто ти нак адре са, по зив при вред ни ци -
ма да по мог ну до на ци ја ма у обез бе ђи ва њу па ке та по мо -
ћи за нај си ро ма шни је су гра ђа не.

* * *
По вољ ни вре мен ски усло ви омо гу ћи ли су да рад ни ци
по го на „Чи ста чи” по чет ком ове не де ље за поч ну пра ње
ули ца дез ин фек ци о ним сред ством. На град ским ули ца -
ма сва ко днев но у две сме не ан га жо ва не су две ци стер не
на пу ње не на три јум-хи по хло ри том.

* * *
Но ви нар ска и ме диј ска удру же ња под се ћа ју ко ле ге и ко -
ле ги ни це да об ја вљи ва ње по да та ка из здрав стве них кар -
то на осо ба о ко ји ма се из ве шта ва ни је у скла ду с про фе -
си о нал ним стан дар ди ма, Ко дек сом но ви на ра Ср би је, али
ни с не ко ли ко за ко на.

* * *
Све пи ја це у Пан че ву од 31. мар та су за тво ре не. За бра -
ње на је про да ја и с пи јач них те зги и из ло ка ла.

* * *
ЕПС је за мо лио куп це стру је да са ми очи та ју ста ње на
свом мер ном уре ђа ју и да ис так ну ста ње бро ји ла на вид -
ном ме сту.

* * *
Удру же ња ро ди те ља, чла но ва по ро ди ца и при ја те ља осо -
ба са ау ти змом упу ти ла су отво ре но пи смо над ле жним
ин сти ту ци ја ма с мол бом да се у овој си ту а ци ји пре ду зму
хит не ме ре за по моћ и за шти ту ове по пу ла ци је.

* * *
У усло ви ма изо ла ци је и огра ни че ног кре та ња мо гу ће је
по ја ча но на си ље у по ро ди ци, на ро чи то над же на ма и де -
цом – упо зо ра ва по кра јин ски ом буд сман. За штит ник гра -
ђа на на гла ша ва и да из др жа ва ње не моћ них, де це и ста -
ри јих осо ба има сна жну ху ма ну ди мен зи ју.

* * *
Број ни гра ђа ни Ср би је до би ли су ка сно уве че 31. мар та
уз не ми ру ју ћи ес-ем-ес са оба ве ште њем да се уво ди пот -
пу на за бра на кре та ња. Вла да Ср би је са оп шти ла је да је
то не и сти на и ши ре ње па ни ке ме ђу гра ђа ни ма и на гла -
си ла да ће гра ђа ни би ти оба ве ште ни 48 са ти уна пред
уко ли ко та ква од лу ка бу де би ла до не та.
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ПАН ЧЕ ВАЧ КИ КО РО НА-ЛЕ ТО ПИС
НАШ ГРАД У УСЛО ВИ МА ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

БИТИ УЗ СТАРЕ, ДЕЦУ И СИРОМАШНЕ

Mогуће слање
радника на плаћено
одсуство до краја
ванредног стања

(На ста вак с 2. стра не)
Министар рада Зоран Ђорђе-
вић изјавио је 25. марта да ће
Влади Србије предложити да
сви савесни послодавци који су
прекинули производњу и по-
слали своје раднике на плаће-
но одсуство имају ту могућност
до краја ванредног стања и да
им се то омогући без доставља-
ња документације и потребних
сагласности. Казао је да је то
препознато „као једна врста мо-
гућег проблема касније, буду-
ћи да 45 дана траје могућност
да послодавци који су преки-
нули производњу пошаљу своје
раднике на плаћено одсуство, а
после тога мора да се посебно
доставља документација за то,
аплицира, тражи мишљење син-
диката...” Додао је да ће, имају-
ћи све то у виду, предложити
Влади да се то продужи до кра-
ја ванредног стања и казао да је
уверен да ће Влада предлог ува-
жити (то се наредног дана и до-
годило – прим. аут.).

Ђорђевић је подвукао да се
ресорно министарство од по-
четка ове кризе руководило ти-
ме да се проблем реши и пре
него што настане. Како је на-
вео у изјави „Танјугу”, на овај
корак се одлучио у складу са
опредељењем и инструкцијама
председника Александра Вучи-
ћа да је највећи интерес у овој
ситуацији заштита здравља гра-
ђана и да се сачувају радна ме-
ста. Рекао је и да су све врсте
социјалних давања продужене
до краја ванредног стања и да
све информације у вези са ис-
платом грађани могу наћи на
сајту министарства. Корисни-
цима којима право на исплату
социјалних давања истиче 15.
марта и касније, а надлежни
орган није одлучио о даљем
коришћењу, то право се про-
дужава на основу раније доне-
тих решења, најдуже три месе-
ца, односно док траје ванред-
но стање.

Пензије из иностранства
ће бити исплаћиване

Држављанима Србије који при-
мају пензије из Аустрије, Хр-
ватске, Канаде, Холандије и Бу-
гарске оне ће бити исплаћива-
не и током ванредног стања,
без обзира на то што нису у мо-
гућности да доставе уверење о
животу иностраним институ-
цијама пензијског осигурања.
Још четири државе – Мађар-
ска, Швајцарска, Чешка и Лук-
сембург – разматрају предлог.

С Републичким фондом за
пензијско и инвалидско осигу-
рање договорено је да се за
њихове кориснике пензија
који имају пребивалиште у

иностранству, на основу реци-
процитета, не обуставља испла-
та пензија.

Настављени радови
на изградњи

термоелектране–топлане

„Гаспром енергохолдинг ТЕ–
ТО Панчево”, уз спровођење
мера на заштити радника од
заразе, наставља радове на из-
градњи модерне, економски
ефикасне и еколошки чисте
термоелектране–топлане сна-
ге око 200 мегавата у Панчеву
у нашем граду. Компанија је
формирала кризни штаб, запо-
сленима је омогућен рад од ку-
ће, на који су прво упућене мај-
ке малолетне деце, запослени
с хроничним обољењима, као
и они чији супружници раде у
здравственим установама.

Пакети помоћи
за најсиромашније

суграђане

Градоначелник Панчева и шеф
Градског штаба за ванредне си-
туације Саша Павлов упутио
је, на стотинак адреса, позив
привредницима да помогну до-
нацијама у обезбеђивању па-
кета помоћи за најсиромашни-
је суграђане током ванредног
стања. Пакете основних пре-
храмбених и хигијенских по-
трепштина у вредности од 2.500
динара добиће пензионери чи-
ја су месечна примања испод
30.000 динара.

Поред осталог, Павлов је у
позиву написао: „Довољан је
мали гест да нас охрабри и по-
крене, ширимо дух заједни-
штва и емпатије, покажимо ху-
маност на делу”.

Не објављивати податке
из здравствених картона

Новинарска и медијска удру-
жења подсећају колеге и коле-
гинице да објављивање пода-
така из здравствених картона
особа о којима се извештава
није у складу с професионал-
ним стандардима, Кодексом
новинара Србије, али ни са За-
коном о заштити података о
личности, Законом о правима
пацијената и Законом о здрав-
ственој заштити.

Сви ови документи пропису-
ју да здравствени статус и боле-
сти од којих неко болује спада-
ју у домен приватности и не
смеју бити објављени без изри-
читог пристанка особе о којој
је реч. Једини изузеци су ситу-
ације у којима нечији здрав-
ствени статус може да утиче на
безбедност, здравствени и сва-
ки други интегритет грађана и
грађанки. Новинари и медији
су позвани да у тренуцима ве-
лике напетости у друштву још
пажљивије него иначе проце-
њују последице свог деловања
на појединце и њихове најбли-
же, не заборављајући, притом,

да би требало да раде само и је-
дино у јавном интересу.

Овај професионални позив
су потписали Асоцијација он-
лајн медија, Асоцијација ме-
дија, Асоцијација независних
електронских медија, „Локал
прес”, НУНС и НДНВ.

Све пијаце у Панчеву
затворене

Градски Штаб за ванредне си-
туације донео је наредбу којом
су све пијаце у Панчеву од 31.
марта затворене, што је одлу-
чено у складу с препоруком
Владе Србије. Овим је забра-
њена продаја с пијачних тезги
и из локала који се налазе у
оквиру пијаца.

Председник Удружења повр-
тара Глогоња Данаил Вучков-
ски тим поводом је рекао да је
пласман поврћа сада највећи
проблем, те да повртари раде
на оснивању задруге преко ко-
је би достављали поврће на кућ-
ну адресу. Они ће покушати да
осмисле начин да се сачува
здравље купаца, произвођача и
превозника, а да, истовремено,
поврће стигне до купаца, јер је
као извор витамина битно да
се употребљава у исхрани.

Пресуде свима што нису
поштовали ограничење

кретања

Прекршајни суд у Панчеву је за
седам дана, до 30. марта, донео
30 осуђујућих пресуда лицима
која нису поштовала ограниче-
ња кретања. Како наводи пор-
тал „013инфо”, изрицане су
углавном новчане казне од око
50.000 динара, а међу осуђени-
ма су готово искључиво мушкар-
ци: најмлађи има 24 године, а
најстарији 83 године.

За овај прекршај у ванред-
ном стању запрећена је казна
и до 150.000 динара, а у случа-
ју да не буду плаћене по пра-
воснажности пресуда, казне мо-
гу бити преиначене у затвор-
ске. Лица која прекрше наред-
бу о ограничењу кретања и за-
текну се у полицијском часу,
без дозволе, на јавном месту,
полиција приводи у Прекршај-
ни суд, где им се по хитном
поступку суди.

Купци струје сами
читају стање

„Електропривреда Србије” за-
молила је купце да закључно с
1. априлом очитају стање на
свом мерном уређају и да ис-
такну стање бројила и датум
очитавања на видном месту на
улазу у своје објекте. Постоји
могућност да се стање бројила
јави позивом на број телефона
који је на рачуну или мејлом с
подацима: име и презиме, адре-
са, ЕД број, стање на бројилу и
датум очитавања.

Адреса за подручје Војводи-
не је pri ja va sta nja.ev @eps.rs , а

за подручје Београда је in fo.cen -
tar @ep sdi stri bu ci ja.rs.

Предузети хитне мере
за помоћ особама

са аутизмом

Више од двадесет удружења ро-
дитеља, чланова породица и при-
јатеља особа са аутизмом из Ср-
бије упутило је отворено писмо
надлежним институцијама с
молбом да се у овој ситуацији
предузму хитне мере за помоћ
и заштиту особа са аутизмом и
избегну додатни ризици за ту
популацију. Апелује се на уво-
ђење хитних мера како би се
заштитило и непосредно окру-
жење особа са аутизмом и ме-
дицинско особље које се бави
њиховом негом, као и на збри-
њавање особа са аутизмом у слу-
чају да је неопходно да се роди-
тељ, старатељ или други члан
породице смести у карантин ин-
ституционалног типа, а стручна
тела су замољена да помогну у
снабдевању заштитним потро-
шним материјалом.

Свака сарадња и квалитетно
решење с циљем сузбијања бо-
лести и заштите свих веома су
драгоцени, стоји у писму.

Ризик од родно
заснованог насиља

ескалира

Покрајински омбудсман упо-
зорава да је у условима изола-
ције и ограниченог кретања мо-
гуће појачано насиље у поро-
дици, нарочито над женама и
децом. У кризним временима,
ризик од родно заснованог на-
сиља ескалира. Особе које до-
живљавају насиље у породици
приморане су да остану у свом
дому с насилником, изоловане
од других људи. Такви услови
омогућавају појачану контролу
жртве од стране насилника и
отежавају жртви могућност да
га напусти. За децу која су и
сама трпела или и даље трпе
насиље у породици, школе пред-
стављају уточиште, а како су
све васпитно-образовне инсти-
туције затворене, повећана је
могућност агресије према њи-
ма. Покрајински омбудсман
апелује на све особе које су пре-
живеле или и даље трпе наси-
ље да га пријаве, јер и у ова-
квим околностима државни ор-
гани и институције дужни су
да обезбеде адекватну и право-
времену подршку и заштиту.

Уз то, покрајински заштит-
ник грађана подвлачи да је из-
државање немоћних, деце и
старијих особа питање друштве-
не солидарности и да, поред
правне, има и снажну хуману
димензију.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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ПРО ЈЕ КАТ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

Кон курс отво рен до да љег
НИС оба ве шта ва јав ност да је услед
уво ђе ња ван ред ног ста ња рок за при -
ја ву про је ка та на кон курс „За јед ни ци
за јед но 2020” отво рен до да љег. Кон -
сул та ци је о при ја ви мо гу се оба ви ти
те ле фо ном или имеј лом на адре су za-
jednicizajedno@nis.eu – ка жу у НИС-у
и на по ми њу да се при ја ве, као и до са -
да, ша љу на го ре на ве де ну имејл адресу.

Од лу ка о крај њем ро ку за при ја ву
про је ка та би ће до не та у скла ду са од -
лу ком о уки да њу ван ред ног ста ња, о
че му ће сви апли кан ти би ти бла го -
вре ме но оба ве ште ни пу тем сај та
www.nis.eu и на „Феј сбук” стра ни ци
про гра ма „За јед ни ци за јед но”.

Да под се ти мо, НИС је ове го ди не
кроз овај про грам опре де лио сред -
ства за обра зо ва ње, јер је оно стуб
раз во ја сва ке зе мље, ко ји по чи ње од
нај мла ђег уз ра ста. У тој ком па ни ји
ис ти чу да је са вре ме на тех но ло ги ја
омо гу ћи ла  да раз вој обра зов ног про -
це са бу де све ви ше ујед на чен и да
сва ки уче ник има јед на ке усло ве за
сти ца ње зна ња и ве шти на, без об зи ра
на ме сто у ко јем жи ви. У НИС-у же ле
да, по ред уна пре ђе ња на став ног про -
це са, омо гу ће шко ла ма да бу ду ме сто
у ко јем се сви осе ћа ју си гур но. У са -
рад њи с ре сор ним ми ни стар стви ма
Ре пу бли ке Ср би је, НИС је до нео од -
лу ку да у 2020. го ди ни сред ства на -
ме ње на за ре а ли за ци ју про је ка та у
окви ру про гра ма „За јед ни ци за јед но”
усме ри на ди ги та ли за ци ју на став ног
про це са и уна пре ђе ње без бед но сно-

-ин фор ма ци о них си сте ма у обра зов -
ним уста но ва ма.

Сход но то ме циљ про грам ског ци -
клу са „За јед ни ци за јед но 2020” је сте
ре а ли за ци ја про је ка та обра зов них уста -
но ва у два на ест гра до ва и оп шти на у
Ср би ји у скла ду са зах те ви ма ди ги та -
ли за ци је као на ци о нал ним при о ри -
те том и са вре ме ним тен ден ци ја ма у
обра зо ва њу. Но си о ци про је ка та мо гу
да бу ду др жав не основ не и сред ње

шко ле са се ди шти ма у гра до ви ма и
оп шти на ма ко ји су об у хва ће ни про -
гра мом „За јед ни ци за јед но 2020”.
Вред ност про јек та мо ра би ти у ра -
спо ну од 750.000 до 2.500.000 ди на -
ра, а пан че вач ким обра зов но-вас пит -
ним уста но ва ма на ме ње но је
15.000.000 ди на ра.

На сто је ћи да стек не об у хват ни ји
увид у при о ри тет не по тре бе уста но ва
обра зо ва ња, ком па ни ја НИС је кра јем

2019. и по чет ком 2020. го ди не спро -
ве ла ан ке ту о ста њу и по тре ба ма основ -
них и сред њих шко ла у два на ест гра -
до ва и оп шти на об у хва ће них овим про -
гра мом, у обла сти ди ги та ли за ци је на -
став ног про це са и без бед но сних си -
сте ма. Она је по ка за ла да су шко ла ма,
у скла ду са зах те ви ма на став ног про -
це са, по треб ни ве ћи број па ке та ди ги -
тал не опре ме и ква ли тет ни ји и функ -
ци о нал ни ји без бед но сни си сте ми.

На став ни ци и про фе со ри
ин ста ли ра ли вир ту ел но
обра зо ва ње у про свет ни
си стем

Ђа ци ма ни је ла ко са
сајбер пре да ва чи ма

За са мо две сед ми це, а у не ким пан че -
вач ким шко ла ма и за ма ње од не де љу
да на, обра зов ни си стем се тран сфор -
ми сао од та бле и кре де у уче ње на да -
љи ну или, ка ко то на За па ду зо ву, он -
лајн на ста ву. „Вот сап”, „Вajбер”, „Феј -
сбук”, „Гугл учи о ни ца”, „Мај кро софт
тимс”, „Скајп”, „Дис корд” – са мо су
део ар се на ла ко ји на ши на став ни ци,
про фе со ри и ђа ци ко ри сте у бор би
про тив не зна ња. У тим пр вим да ни ма
об у ста ве на ста ве про свет ни рад ни ци
су са ти ма вир ту ел но са стан чи ли и тра -
жи ли нај бо ља ре ше ња за сво је ђа ке.
Им про ви зо ва на ре ше ња убр зо су пре -
пла ви ла вир ту ел ни про стор.

Ни кле су на дру штве ним мре жа ма
(„Вот сап” и „Вај бер”) оде љењ ске за -
јед ни це на ко ји ма су раз ред не ста ре -
ши не упу ћи ва ле ђа ке на веб-стра ни -
це и дру штве не мре же, пра ви ле су се
гру пе пред ме та у ко је су се укљу чи ва -
ли чи та ви раз ре ди, про сле ђи ва не су
ин фор ма ци је ро ди те љи ма о ТВ про -
гра му на ме ње ном шко лар ци ма… На -

став ни ци су про во ди ли са те за ра чу -
на ри ма и мо бил ним те ле фо ни ма ка -
ко би се ус по ста вио си стем ин тер нет
ко му ни ка ци је и пре но са по да та ка у

школ ске свр хе. Мно ги ма је ово би ло
стре сно и на пор но, али на став ни ци и
про фе со ри су ве о ма бр зо ура ди ли оно
што је Ми ни стар ство од њих тра жило.

Он лајн на ста ва на срп ски на чин

По мо ћу шта па и ка на па, са мо у ко и
на да све кре а тив но, без прет ход не обу -
ке на струч ним еду ка тив ним ра ди о -
ни ца ма и ску пим се ми на ри ма, по мо -
ћу „Гу гла” и ин фор ма тич ког зна ња
сво јих ко ле га, али и уче ни ка, про цес
вир ту ел не на ста ве по стао је део на -
шег вас пит но-обра зов ног си сте ма –
на из не на ђе ње свих, а на ро чи то ђа ка.
При ме ра ра ди, на са мом по чет ку ђа -
ци су по дру гљи во ко мен та ри са ли ова -
кву на ста ву, а по себ но им је би ло сме -
шно „фи зич ко вас пи та ње на ин тер -
не ту”, али ка да су им сти гли пр ви за -
да ци, да сни ме ка ко ра де тр бу шња ке
и скле ко ве, схва ти ли су да ша ле, бар
ту, не ће би ти. Не ки од њих про кли њу
дан ка да су од сво јих ро ди те ља тра -
жи ли „па мет ни те ле фон”, јер са да не -
ма ју из го вор, по што је за „Гугл учи о -
ни цу” или „Мај кро софт тимс” до вољ -
но са мо да ски ну апли ка ци ју.

Убр зо су усле ди ла кон фе рен циј ска
пре да ва ња на „Скај пу” и „Дис кор ду”,
где у ре ал ном вре ме ну те че ко му ни -
ка ци ја из ме ђу ђа ка и про фе со ра. Ура -
ђе ни су пр ви те сто ви и па ле пр ве оце -
не – на рав но, кри те ри јум оце њи ва ња
је при ла го ђен но во на ста лој си ту а цији.

Са да је на ста ва на да љи ну за мно ге
на ше про фе со ре чи ста ру ти на.

Над ле жни из не на ђе ни

Бр за тех но ло шка ре во лу ци ја у обла -
сти срп ског обра зо ва ња из не на ди ла
је и са мог ми ни стра Шар че ви ћа, ко ји
је у по не де љак 30. мар та по слао шко -
ла ма до пис у ко ме је из ра зио ди вље -
ње и по што ва ње јер су про све та ри у
пр ве две сед ми це ван ред ног ста ња (од
16. до 27. мар та) „по ка за ли ви сок ни -
во про фе си о нал ног по на ша ња”.

Да је успех огро ман, го во ри и то да
„зна ча јан број њих ни је имао ис ку ства
с плат фор ма ма за уче ње, али да су за
вр ло крат ко вре ме, уз упут ства ко ја до -
би ја ју, ус пе ли да овла да ју зна њи ма и
ве шти на ма за њи хо во ко ри шће ње, бу -
ду ћи да су по ну ђе не плат фор ме вр ло
функ ци о нал не”. Пре ма зва нич ним по -
да ци ма, „ви ше од 60 од сто на став ни ка
ко ри сти раз ли чи те до ступ не и пред ло -
же не плат фор ме за уче ње”. Ми ни стар
Шар че вић по себ но ис ти че и то што су
„шко ле ус пе ле да из на ђу на чин да и
уче ни ци ко ји не ма ју мо гућ ност да ко -
ри сте ка на ле ко му ни ка ци је на да љи ну
до би ју по треб ну по моћ у уче њу – ова -
квих си ту а ци ја је ма ње од пет по сто у
укуп ној по пу ла ци ји уче ни ка”.

Ка да је у пи та њу наш град, пре ма
ре чи ма Та тја не Бо жић, чла ни це Град -
ског ве ћа за ду же не за обра зо ва ње,
локал на са мо у пра ва је у стал ном

контак ту са шко ла ма и Пред школ -
ском уста но вом „Деч ја ра дост”.

– Основ не и сред ње шко ле су у овом
ван ред ном ста њу  ор га ни зо ва ле де жур -
ства да би ро ди те љи и уче ни ци ко ји
не ма ју ин тер нет или те ле ви зи ју, због
пра ће ња на ста ве на да љи ну, мо гли до -
ћи до шко ле и до би ти све по треб не ин -
фор ма ци је и штам па не ма те ри ја ле.
Шко ле ре дов но ажу ри ра ју сај то ве, по -
ста вља ју оба ве ште ња, као и еду ка тив -
но-за бав не са др жа је, све у скла ду с пре -
по ру ком Вла де Ср би је и Ми ни стар ства
про све те. По себ на па жња се по све ћу ју
уче ни ци ма из осе тљи вих гру па, с ко ји -
ма се оства ру је не по сре дан кон такт те -
ле фо ном – ре кла је чла ни ца Ве ћа и до -
да ла да су се у не ким пан че вач ким
шко ла ма, где за то по сто је усло ви, на -
став ни ци ан га жо ва ли на ор га ни зо ва њу
по мо ћи за угро же ну по пу ла ци ју кроз
разне волонтерске активности. Та ко у
Ма шин ској шко ли Пан че во те че про -
из вод ња ви зи ра на школ ским 3Д штам -
па чи ма за за шти ту ме ди цин ског осо -
бља на ше бол ни це и До ма здра вља, док
ко лек тив СО ШО „Ма ра Ман дић” ор га -
ни зу је по моћ со ци јал но угро же ним по -
ро ди ца ма. На став ни ци и струч ни са -
рад ни ци По љо при вред не шко ле „Јо -
сиф Пан чић” по ди гли су и за са ди ли
пла сте ник, ка ко би по по врат ку ђа ка
мо гла да се из ве де струч на на ста ва.

Упис у пр ви раз ред

Жи вот те че да ље и ста са ла је још јед -
на ге не ра ци ја ђа ка пр ва ка. У но во на -
ста лој си ту а ци ји упис де це у пр ви
раз ред основ не шко ле, ко ји тра ди ци -
о нал но по чи ње 1. апри ла, ове го ди не
би ће по ме рен због ак ту ел не си ту а ци -
је и ван ред ног ста ња. Уме сто упи са,
ро ди те љи и дру ги за кон ски за ступ -
ни ци од сре де, 1. апри ла, мо гу да сту -
пе у кон такт са шко лом у ко ју же ле
да упи шу сво је де те пре ко но ве услу -
ге „Ис ка зи ва ње ин те ре со ва ња за упис
у основ ну шко лу” на пор та лу „еУ пра -
ва”, као и те ле фон ским пу тем.

На овај на чин шко ле ће еви ден ти -
ра ти за ин те ре со ва ност ро ди те ља да
упи шу де те у од ре ђе ну шко лу ка ко би
оквир но зна ле ко ји број ђа ка мо гу да
оче ку ју. Сви ро ди те љи ко ји ће ко ри -
сти ти ову елек трон ску услу гу би ће
оба ве ште ни о да ту му упи са и за ка зи -
ва њу тер ми на за те сти ра ње. Шко ле
ће по слу жбе ној ду жно сти при ба ви ти
по дат ке из ма тич не књи ге ро ђе них,
из еви ден ци је пре би ва ли шта и из
здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте -
ма о оба вље ном ле кар ском пре гле ду.

Овај си стем упи са уве ден је про -
шле го ди не и та да је на овај на чин
упи са но ви ше од 60.000 ђа ка у пр ви
раз ред основ не шко ле.

ДР ЖА ВЕ УЛА ЖУ МИ ЛИ ЈАР ДЕ У ПО ДИ ЗА ЊЕ НА СТА ВЕ НА ДА ЉИ НУ, А КОД НАС ЏА БЕ

ПО МО ЋУ ШТА ПА И КА НА ПА ДО САЈ БЕР НА СТА ВЕ

СКРАЋEНО РАД НО ВРЕ МЕ

НИС је то ком ви кен да, у скла ду с

но вим од лу ка ма над ле жних ин -

сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је,

скра тио рад но вре ме на бен зин -

ским ста ни ца ма „НИС Пе трол” и

„Га спром”. Од 29. мар та рад но

вре ме ста ни ца би ће од 7 до 13

са ти су бо том и не де љом, а рад -

ним да ни ма од 7 до 15 са ти. Од -

ре ђе не ста ни це, а у Пан че ву је то

по пу лар на „Пли на ра”, ра ди ће 24

са та днев но и би ће до ступ не за

снаб де ва ње др жав них ор га на,

здрав стве них и дру гих јав них ин -

сти ту ци ја, као и прав них и фи -

зич ких ли ца с по себ ним до зво ла -

ма за кре та ње то ком тра ја ња по -

ли циј ског ча са.

У НИС-у ис ти чу да се про из -

вод ња и ис по ру ка, као и про да ја

го ри ва на бен зин ским ста ни ца ма

„НИС Пе трол” и „Га спром” од ви -

ја ју у нај бо љем ре ду.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан
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6 ЗДРАВЉЕ

Мно ги љу ди има ју скло ност
да и у уо би ча је ним окол но -
сти ма тра же при род не ле ко ве
за по је ди не ма ње озбиљ не бољ -
ке. У да ни ма ка да се ис ти че
ва жност остан ка код ку ће и
сма ње ња со ци јал них кон та ка -
та на ми ни мум, ван ред ни од -
ла зак до апо те ке би сва ко во -
лео да из бег не.

Сто га су нам, у слу ча ју бла -
жих те го ба, по пут зу бо бо ље, гла -
во бо ље, за тво ра, ди ја ре је, опе -
ко ти на и слич ног, ре цеп ти на -
ших ба ка и на род них ле ка ра
дра го це ни ји не го икад. Са ку -
пи ли смо на јед ном ме сту оне
нај ко ри сни је и нај де ло твор није.

За ве ћи ну бо ле сти на род на му -
дрост има не ку сво ју тај ну и
пре по ру ку, са мо је по треб но
тра жи ти ре цепт од ста ри јих су -
гра ђа на, у књи га ма или на ин -
тер не ту. Трав ке, ча је ви, ра зно
би ље и не сва ки да шњи ре цеп ти
бо гат ство су на род не апо те ке,
ко ја нам мо же по слу жи ти као
пр ва по моћ за бла же те го бе.

Ипак, у слу ча ју да већ има те
не ку хро нич ну бо лест, пре пи -
са ну те ра пи ју или сте труд ни,
ни ка ко не мој те узи ма ти при -
род не пре па ра те на сво ју ру ку,
без кон сул та ци је са сво јим ле -
ка ром. По зна то је, на и ме, да
по је ди не биљ ке мо гу по ја ча ти
или осла би ти деј ство од ре ђе -
них ле ко ва, а по не кад мо гу, ле -
че ћи јед ну ствар, по ја ча ти
симп то ме дру ге бо ле сти од ко -
је бо лу је те. Сто га бу ди те опре -
зни и рас пи тај те се мо же ли
од ре ђе ни при род ни пре па рат
има ти не же ље на деј ства на ваш
ор га ни зам.

Гла во бо ља

Гла во бо ља је је дан од нај че -
шћих симп то ма с ко ји ма се су -
сре ће мо у сва ко днев ном жи -
во ту. Ве ћи на гла во бо ља ни је
знак опа сне бо ле сти, већ је
симп том бла гог по ре ме ћа ја ко -
ји се ре ла тив но ла ко мо же от -
кло ни ти. Ево не ко ли ко де ло -
твор них ре це па та.

По ме шај те по јед ну ка ши ку
ки чи це и лин цу ре са две ка -
ши ке ко ре на ва ле ри ја не, па јед -
ну ка ши ку ме ша ви не пре лиј те
са два де ци ли тра кљу ча ле во -
де и оста ви те да сто ји 10–15
ми ну та. На кон то га про це ди те
и пиј те хлад но ви ше пу та на
дан. Мо же те ску ва ти и јак зе -
ле ни или цр ни чај и до да ти
ма ло мен те. Тре ба ло би да већ
два де сет ми ну та на кон што по -
пи је те шо љу тог на пит ка гла -
во бо ља не ста не.

Ис це ди те сок јед ног ве ћег
ли му на и до бро га по ме шај те с
ка ши ком фи но са мле ве не пра -
ве ка фе. По пиј те то и ма ло
при лег ни те. Не ко ли ко ли сто -
ва ку пу са ста ви те у пећ ни цу да
смек ша ју и угре ју се, па их ко -
ри сти те као обло ге за гла ву.
Ако бол не про ђе, по на вљај те
три пут днев но.

Не са ни ца

Ових да на мно ги љу ди, при ти -
сну ти бри га ма и стре сом, има -
ју про бле ма да за спе. Ако се и

са два де ци ли тра вре ле во де.
Увиј те и оста ви те да од сто ји сат
вре ме на, па про це ди те. Пиј те
по јед ну су пе ну ка ши ку три-че -
ти ри пу та днев но пре је ла.

На пра ви те и сме су од све -
жег со ка од хај ду чи це са истом
ко ли чи ном ме да, па узи мај те
три пу та днев но по јед ну ка -
ши чи цу. Хај ду чи ца се ко ри сти
и за иза зи ва ње зно је ња, као ди -
у ре тик и сред ство за за у ста -
вља ње кр ва ре ња.

Про лив

У слу ча ју про ли ва ста ри тра -
ва ри ну де пре гршт де ло -
творних ле ко ва, а са стој ке за
многе од њих сви већ има мо у
ку хи њи.

Че ти ри че шња бе лог лу ка
усит ни те, по ме шај те са ча ши -
цом вин ског сир ће та и од мах

по пиј те. Су ве бо ров ни це су нај -
е фи ка сни је сред ство про тив
про ли ва, па би тре ба ло да их
има сва ка кућ на апо те ка.

Је дан од од лич них ча је ва је
овај: по ме шај те по 50 г ли ста
на не и ка ми ли це, па три ка -
ши ке ме ша ви не пре лиј те с по -
ла ли тра вре ле во де. По кло -
пи те, оста ви те да од сто ји два
са та, па про це ди те и пиј те
уместо во де.

За твор

Шта год да је узрок за тво ра,
по зи тив но деј ство мо же те по -
сти ћи смо ква ма и шљи ва ма,
ако их је де те пре до руч ка или
за до ру чак. Ва жно је да ове
воћ ке уве че по то пи те у хлад ну

во ду и ти ме их раз мек ша те, а
ују тро их угре је те.

По се бан ефе кат чи шће ња
иза зи ва чај од во до пи је (ци ко -
ри је) ако га пи је те на та ште, у
ко ли чи ни од по ла или це ле шо -
ље. Он по ма же и код нај твр до -
кор ни јих те го ба.

Зу бо бо ља

У овој си ту а ци ји, ка да се од ла -
зак код зу ба ра не пре по ру чу је
и ка да се у сто ма то ло шке ор -
ди на ци је при ма ју са мо хит ни
слу ча је ви, зу бо бо ља је по след -
ње што вам тре ба. Ако се бол
ипак ја ви, по ку шај те нај пре да
ствар са ни ра те не ким од при -
род них ле ко ва.

Јед ну смо кву пре ре жи те на -
по ла, ску вај те је у мле ку и док
је то пла, ста ви те је на упа ље ни
зуб. Мо же те да ис про ба те и ово:
не ко ли ко че шње ва бе лог лу ка
пре се ци те на три де ла, на тр -
љај те их сит ном со љу и ста ви те
у два де ци ли тра до бре ко мо ви -
це, па про ку вај те на ти хој ва -
три. Кад се сме са смла чи, ис -
пи рај те њо ме бол но ме сто.

Уз то, јед ну ка ши ку сит но
исец ка ног ко ре на бе лог сле за
ста ви те у три де ци ли тра мла ке
во де, оста ви те да сто ји два са -
та, про це ди те, за сла ди те ме -
дом и том теч но шћу пре ко да -
на ви ше пу та гр го љи те. Сва ки
пут гу тљај-дв а по пиј те.

Ушне бо ле сти

Kод ја ког бо ла у уши ма тре ба
у уво на це ди ти од две до пет
ка пи со ка од му шму ла. При -
том тре ба ле ћи та ко да сок
про дре ду бо ко у ушну шкољ -
ку. Уко ли ко не ма те при ру ци
му шму ле, у исту свр ху мо же
од лич но да по слу жи и сок од
чу вар ку ће или уље ко но пље.
Ако је бол уха по сле ди ца пре -
хла де, обич но је од ко ри сти
па ре ње ка ми ли цом.

Зу ја ње у уши ма ле чи тинк -
ту ра од ар ни ке. Чим уво поч -
не да зу ји, у ње га тре ба ста ви -
ти две-три ка пи и за тво ри ти
ва том.

Стрес

За сми ре ње нер вног си сте ма
ко ри сти те ме ша ви ну по јед не
ка ши ке ши шар ки хме ља, ко -
ре на ва ле ри ја не, кан та ри о на,
ко ре на ан ђе ли ке и ри зо ма пи -
ре ви не. Јед ну ка ши ку сме се
пре лиј те ча шом вре ле во де,
оста ви те по кло пље но пет на ест
ми ну та, па про це ди те. Пиј те
то пло по јед ну ча шу за вре ме
ја ког уз бу ђе ња.

Гро зни ца и опе ко ти не

У слу ча ју ових про бле ма по -
себ но је де ло твор на маст од
кан та ри о на. На пра ви те је та ко
што ће те је дан део цве то ва кан -
та ри о на ста ви ти у два де ла не -
ког биљ ног уља (сун цо кре то -
вог, ла не ног, ма сли но вог...),
оста ви ти да сто ји, про це ди ти,
па из гње чи ти и ко ри сти ти по
по тре би.

ви но ћу пре вр ће те по кре ве ту
че ка ју ћи да вам сан до ђе на
очи, пр ви са вет је да сма њи те
ко ли чи ну ве сти ко је чи та те и
да ни ка ко то не чи ни те пред
спа ва ње.

Уме сто то га при у шти те се би
то плу куп ку уз до да так не ког
аро ма тич ног уља, а ка да лег -
не те у кре вет, пу сти те опу шта -
ју ћу му зи ку или чи тај те књи -
гу. Ва жно је да не гле да те у би -
ло ка кав екран и да се не пре -
пу шта те цр ним ми сли ма. Све -
му то ме до дај те и ове ле ко ве
из „зе ле не апо те ке”.

Kувајте 50 г се ме на ми ро ђи -
је 15–20 ми ну та на ти хој ва три
у 0,5 ли тра ви на. До бро умо -
тај те и оста ви те да од сто ји сат
вре ме на. Про це ди те и пиј те по
по ла де ци ли тра пре спа ва ња.
Ово је не шко дљи во на род но
сред ство ко је обез бе ђу је до бар
сан. Кад лег не те у кре вет, сле -
по оч ни це на ма жи те ла ван ди -
ним уљем.

Бо ло ви у же лу цу

До го ди се да чо ве ка гр че ви то
за бо ли же лу дац по сле не ког је -
ла или пи ћа. За та кве слу ча је -
ве до бро је има ти у кућ ној апо -
те ци и тинк ту ру лин цу ре у јакој
ко мо ви ци или при род ној шљи -

во ви ци. Пи је се ча ши ца-дв е
днев но.

Же лу дач не бо ло ве си гур но
ле чи и ме ша ви на ка ши ке ло во -
ро вог ли шћа и две ка ши ке су ве
ко ре од на ран џе. То се ку ва де -
сет ми ну та у по ла ли тра во де.
На кон то га се оста ви да сто ји
10–15 ми ну та; за тим се оце ди
и за сла ди ме дом. Пи је се по
јед на шо ља три пут днев но по -
сле је ла. То је вр ло до бро сред -
ство и у слу ча ју на ду то сти или
пре ја ке ки се ли не у же лу цу.

Хе мо ро и ди

У слу ча ју хе мо ро и да по себ но
се пре по ру чу је хај ду чи ца. Чај
на пра ви те та ко што ће те 15 г
хај ду чи це с цве то ви ма пре ли ти

ЗА СУ ВУ КО ЖУ РУ КУ

Због че сте упо тре бе дез ин -

фек ци о них сред ста ва мно ги

љу ди ових да на има ју про -

блем са ису ше ном ко жом

ру ку, ко ја је углав ном цр ве -

на и бол на или се пе ру та.

Ево ре ше ња!

Kупка од

ча ја ка ми ли -

це (јед на ка -

ши ка на ли -

тар во де)

има омек ша -

ва ју ће де ло -

ва ње за ис пу ца лу ко жу. У

чи ни ју си пај те врућ чај

(40–42 сте пе на), по то пи те

ру ке на 15–20 ми ну та, ма -

ло их по су ши те ме ким

убру сом или пе шки ром и

утр љај те у ко жу ма сну

крему.

Облог од шар га ре пе: на -

рен дај те јед ну шар га ре пу и

по ме шај те је с ка ши ком ки -

се ле па вла ке и ка ши чи цом

сун цо кре то -

вог уља, на не -

си те на ру ке и

др жи те око

20 ми ну та, па

ис пе ри те.

Пред спа -

ва ње на ру ке

на не си те сме су од јед ног

све жег жу ман це та, јед не ка -

ши ке ме да и јед не ка ши чи -

це ов се ног бра шна. Ста ви те

на ру ке па муч не ру ка ви це и

та ко пре спа вај те.

КА КО ИЗ БЕ ЋИ ОД ЛА ЗАК У АПО ТЕ КУ, А (П)ОСТА ТИ ЗДРАВ

ЛЕ КО ВИ ЗА БЛА ЖЕ ТЕ ГО БЕ 
КРИ ЈУ СЕ – У КУ ХИ ЊИ

Као што је по зна то, наш иму -
но си стем се са сто ји од ми ли -
јар ди спе ци фич них ће ли ја и
суп стан ци ко је стру је кроз крв
или се осло ба ђа ју у ор га ни ма
и тки ви ма ка ко би се из бо ри -
ле с ви ру си ма, бак те ри ја ма
или ће ли ја ма ра ка. Аде кват -
на ис хра на, фи зич ка ак тив -
ност, мен тал на рав но те жа и
здра ве на ви ке у ат мос фе ри
сва ко днев ног стре са, ка ква са -
да вла да, ве о ма су ва жни за
до бро функ ци о ни са ње на шег
иму ни те та. Ка да го во ри мо о
од но су стре са и иму ни те та,
основ но пи та ње је да ли иму -
но си стем има увек од го ва ра -
ју ћи од го вор на фак то ре око -
ли не ко ји на ру ша ва ју рав но -
те жу ор га ни зма.

Стре со ри мо гу би ти фи зич -
ке или пси хич ке при ро де, али
од го вор на њих је ве о ма сли -
чан. Акут ни стрес до во ди ор -
га ни зам у си ту а ци ју „ре а гуј
или бе жи”, по бу ђу ју ћи ин тен -
зи ван од го вор не у ро ло шког
си сте ма, ко ји по ве ћа ва ни во
адре на ли на у кр ви, по ви ша -
ва крв ни при ти сак и убр за ва
ср ча ни рад и ди са ње. И ен -
до кри ни си стем од го -
ва ра на свој на чин
та ко што ак ти ви -
ра од го ва ра ју ће
жле зде и кор -
ти зол, ко ји ре -
гу ли ше иму ни
од го вор. Циљ је за -
пра во да се ор га ни зам при -
пре ми на ре ак ци ју по ве ћа -
ним до пре ма њем ки се о ни ка,
глу ко зе и фак то ра иму но си -
сте ма ко ји ће бр зо да од го -
во ре на евен ту ал ну по вре -
ду и за па љен ску ре ак ци -
ју. С дру ге стра не, кор ти -
зол ути че на то да се не ке
ће ли је иму ни те та за у ста ве у
ре ак ци ји ко ја ни је по треб на.

Про блем на ста је оног мо -
мен та ка да стрес пре ста је да
бу де крат ко тра јан, ка да се не
ра ди о не ком рад ном за дат ку

ко ји мо ра мо бр зо да из вр ши -
мо или ис пи ту ко ји тре ба да
по ло жи мо. При ти сну ти хро -
нич ном бо ле шћу, из бе -

глиштвом, оба ве зом да се бри -
не мо о не по крет ном брач ном
дру гу, стра хом од гу бит ка по -
сла, стра хом од уса мље но сти,
за ра зе или смр ти, а по го то во
ако по сто ји не из ве сност ка да
ће и да ли ће то бре ме да про -
ђе, наш иму но си стем пре ста -
је да бу де са ве зник и че сто се
окре ће про тив до ма ћи на.

На уч ни ци на раз ли чи те на -
чи не ту ма че овај ути цај хро -
нич ног стре са на иму ни од -
го вор. Ду го је би ла у оп ти -
ца ју те о ри ја да је по ти ски -
ва ње иму но ло шког си сте ма
за слу жно за че шћу по ја ву ин -
фек ци ја и ма лиг них бо ле сти
код осо ба из ло же них хро -
нич ном стре су. Ма да ова

теори ја ни је у пот пу но сти
од ба че на, по сто ји ту ма че ње
да се обра зац по на ша ња сли -

чан ста њу бо ле -
сти ко ри сти

за пра во за уште ду енер ги је
потреб не иму но си сте му. Дру -
гим ре чи ма, сма ње ње фи -
зич ких ак тив но сти, со ци јал -
них ин тер ак ци ја, апе ти та, а
по ја ча ње де пре си је или ре -
ак ци је на бол, тре ба ло би да
до при не се мак си мал ној мо -
би ли за ци ји иму но ло шког си -
сте ма.

Пси хи ја три нас са ве ту ју
ка ко да ума њи мо стрес на
нај ма њу мо гу ћу ме ру. Пре
све га по треб но је иден ти фи -
ко ва ти фак то ре стре са ко је
тре ба да из бе га ва мо. Емо -
ци је и агре си ју не тре ба
поти ски ва ти, већ ка на ли са -
ти кроз раз го вор, плач или
фи зич ку ак тив ност. Ве о ма
су ва жни пра ви лан ри там

спа ва ња и до вољ но сна. Оба -
ве зне ак тив но сти тре ба до -
бро да ис пла ни ра мо ка ко би -
смо из бе гли стрес због на -
го ми ла ног по сла. Тре ба ло би
да хо би и ра зо но да бу ду не -
из бе жни део жи вот них ак -
тив но сти и на ше бор бе про -
тив акут ног и хро нич ног
стре са.

Сма њи те стрес да бисте
оја ча ли иму ни тет

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Адекватна исхрана,
физичка активност,
ментална равнотежа
и здраве навике 
у атмосфери
свакодневног стреса,
каква сада влада,
веома су важни 
за добро
функционисање
нашег имунитета.

При ти снут стра хом и
не из ве сно шћу, наш
иму но си стем
престаје да бу де
саве зник и че сто се
окре ће против нас.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Kуга је била на путу за Дамаск и у пустињи је
престигла караван.
– Куда журиш? – упита је вођа каравана.
– У Дамаск. Хоћу да узмем хиљаду живота.
На повратку из Дамаска Kуга је поново прошла
поред каравана. Вођа јој рече:
– Однела си 50.000 живота, а не хиљаду.
– Не – одговори Kуга – ја сам узела хиљаду. Остале
је однео Страх.

Антони де Мело, „Молитва жабе”

Актуелне ванредне околности, на које и даље гледамо с невери-
цом, дубоко су пореметиле свакодневни живот готово сваког
грађанина наше планете. До пре само неколико месеци нико од
нас не би ни сањао да је могуће да у 21. веку дођемо у ситуацију
да морамо да се изолујемо и да максимално ограничимо крета-
ње, контакте, сусрете и друге видове уобичајеног социјалног
функционисања, како бисмо се заштитили од заразе вирусом.

Чињеница је да је ово тешко време постало цивилизацијски
изазов када је реч о многим питањима: научним, техничким, тех-
нолошким, здравственим. Ипак, ово су и дани када треба застати
и размислити о једној ствари од круцијалног значаја, на коју нам,
чини се, мало ко скреће пажњу: о очувању менталног здравља.

Да ли сте свесни чињенице да је стрес међу најважнијим фак-
торима ризика за готово све најраспрострањеније болести дана-
шњице, као и да нам драстично обара имунитет
чинећи нас неотпорнијим на заразу? Стога, застаните и преи-
спитајте се. Проанализирајте у којој мери ових дана сами себе
излажете страховима и да ли је баш свака ваша брига оправдана
и реална. Време у коме живимо јесте изазовно, а да бисмо се у
њему што боље снашли, пре свега нам требају душевни мир,
здрав разум и јаки нерви. Чувајте их!

Ако нисте сигурни како да то постигнете, у наставку доноси-
мо неке од најважнијих препорука стручњака са Института за
ментално здравље. Драгана Кожан

Једанаест начина да испуните време у изолацији
1. Искористите време за учење и стица-

ње вештина за активности које су вас оду-

век занимале. Има на стотине курсева и

часова које можете да нађете бесплатно

онлајн.

2. Бојите! Бојанке нису само за децу, по-

стоје и оне за одрасле. Зато набавите бојице

и маркере! Одличне бојанке можете прона-

ћи и на интернету. Препоручујемо страницу

www.ju stco lor.ne t.

3. Уживајте у музејима. Преко 2.500 му-

зеја и галерија широм света нуде виртуелне

туре и прегледе својих садржаја. Народни

музеј у Београду је такође доступан!

4. Прочитајте књигу. Велики број књижа-

ра данас даје промоције на електронске

књиге, а неретко нуде и бар по неколико

бесплатних.

5. Урадите посао „који се ради једном го-

дишње”: преврните и окрените душеке да

бисте боље спавали; уклоните с телефона

фотографије које вам се не свиђају и контак-

те које више не желите да имате; обришите

прашину с полица за књиге; преуредите

свој гардеробер и одложите ствари које не

носите.

6. Направите „пандемијску” плејлисту: у

обзир долазе само песме које изазивају по-

зитивно осећање!

7. Посветите се себи: сада имате више

времена да седите у тишини и да разми-

шљате. Урадите јутарњу гимнастику како би-

сте се протегли. Напуните каду и упалите

свеће. Урадите пилинг стопала и козметич-

ки третман лица. Kористите свечани прибор

за јело и столњак током вечере коју ћете са-

ми припремити уз лагану музику – и не за-

боравите да пијете пуно воде, посебно након

вина.

8. Испробајте нови рецепт: направите не-

што за шта никад нисте имали времена.

9. Решавајте загонетке. Укрштене речи и

ребуси могу бити изузетно корисни за ваше

когнитивно функционисање. Такође, мо-

жете играти онлајн игре, а ту су и судоку и

оригами.

10. Напишите писмо. Не постоји ограни-

чење колико различитих врста искрених пи-

сама можете написати било коме – или било

чему.

11. Научите да свирате неки инструмент.

Нема тог инструмента који се не може нау-

чити путем „Јутјуб” видео-туторијала.

Како данас остати оптимистичан?
У ситуацији када епидемија напредује из

дана у дан и када је све већи број људи у

изолацији, препорука психолога да

останемо оптимистични и позитивни да

бисмо сачували ментално здравље не

делује као лако остварива.

Ево шта стручњаци саве-

тују.

• Погледајте на ситуацију

из другачијег угла – оног ко-

ји ће донети растерећење. Не

заборавите да код највећег

броја заражених инфекција

пролази с благим симптоми-

ма! Запамтите, страх убија

разум, а наш народ је давно

рекао: у страху су велике

очи!

• Посветите се укућанима.

Oрганизујте заједничке активности: играјте

друштвене игре, гледајте филмове и пред-

ставе, слушајте музику... Ово је прилика за

интензиван однос са укућанима какав,

услед многобројних обавеза, дуго нисте

имали, а и питање је када ћете га поново

имати.

• Пазите шта читате. Избегавајте непре-

кидни разговор о епидемији и махнито пра-

ћење свих вести. Ово не значи да треба да

будете необавештени, али

верујте само званичним ин-

формацијама. Не заборави-

те да постоји много дезин-

формација, које ће вас само

увести у страх и панику.

• Разговарајте о свом

стању, осећањима и мисли-

ма с најближима. Комуни-

цирајте телефоном или пре-

ко социјалних мрежа с при-

јатељима и рођацима и по-

делите ова заједничка иску-

ства. Универзалност људ-

ског доживљаја често делује ослобађајуће и

утешно.

• Не устручавајте се да потражите савет

стручњака преко расположивих центара за

психолошку помоћ.

Чувајте се „инфодемије”
Нема сумње да у последње

време имамо и проблем са

„инфодемијом” – епидеми-

јом продукције гомиле ин-

формација о коронавирусу,

која се шири брже од самог

вируса.

Ова појава носи опасно-

сти, јер обликује начин на

који сагледавамо ситуацију и

доприноси стигматизацији и

дискриминацији људи пове-

заних с вирусом. У тренуци-

ма када одређене земље јав-

но објављују податке оболе-

лих с циљем „заштите” оста-

лих, стиче се утисак да се ра-

ди о особама које су на неки

начин криве или обележене.

Не дозволите да „инфоде-

мија” негативно утиче на

вас. Иако је природно да бу-

демо забринути око цело-

купне ситуације, врло је ва-

жно да не дозволимо да

страх доведе до стигматиза-

ције пријатеља, комшија или

чланова шире заједнице.

САЧУВАЈТЕ РАЗУМ У ДОБА КОРОНЕ

НАЈЗАРАЗНИЈИ ВИРУСИ НА СВЕТУ СУ – СТРАХ И СТРЕС

Како да разговарате с децом о коронавирусу
Разумљиво је ако се и ваша деца ових дана

осећају узнемирено. Не умањујте њихову за-

бринутост! Деца имају право да знају истину

о ономе што се дешава у свету, али истовре-

мено одрасли имају обавезу да их заштите

од стреса користећи језик који одговара уз-

расту.

Ево неколико важних препорука психоло-

га о томе како да се поставите према деци.

• Уколико је дете мало, само искористите

прилику да га подсетите о хигијенским на-

викама, а да га не уплашите. Један од најбо-

љих начина да заштитите децу од коронави-

руса и других болести јесте да их подстакне-

те да редовно перу руке, да прекривају нос

и уста лактом приликом кијања и кашљања

и да се не приближавају људима који имају

поменуте симптоме.

• Ако у вашем подручју има оболелих,

подсетите децу да се највероватније неће

заразити; да већина људи који добију вирус

не буде озбиљно болесна и да одрасли раде

на томе да ваша породица буде безбедна.

• Боље ћете помоћи свом детету ако се и

ви добро носите са ситуацијом. Деца ће би-

ти свесна ваших реакција на вести, па пома-

же ако знају да сте смирени и држите ства-

ри под контролом.

• Активно слушајте своју децу с пратећим

позитивним и разумевајућим ставом и по-

мозите им да нађу адекватан начин да иска-

жу своје емоције (тугу, страх, љутњу...). То

ће им смањити напетост и створити осећај

сигурности. Понекад креативне активности

(игра, цртање) могу да им помогну у експре-

сији емоција.

• Детету је неопходна љубав и пажња од-

раслих особа током тешких ситуација, стога

се потрудите да створите подржавајућу око-

лину за дете. Избегавајте дужа одвајања од

деце, колико год је то могуће. Уколико је

одвајање неизбежно, обезбедите адекватну

негу или бригу за дете, уз учестали контакт

с њим (нпр. видео-позиви).

• Придржавајте се свакодневне рутине

(учење, игра, релаксација) колико год је то

могуће.

• Не дискутујте о трачевима и непровере-

ним информацијама испред деце.

• Објасните деци шта су заштитна одела,

маске, рукавице и сл. На тај начин се деца

неће уплашити када се сусретну с тим.

• Немојте лагати децу! Представите им све

потребне информације о дешавањима на по-

зитиван, једноставан и подржавајући начин.

Стрес је међу
најважнијим
факторима ризика за
готово све
најраспрострањеније
болести данашњице,
а уз то драстично
обара имунитет и
чини нас
неотпорнијим на
заразу.

Стратегије за савладавање стреса код младих
Да бисте очували ментално здравље своје

деце, обезбедите им следеће:

• Kвалитетан и редован сан. Стручњаци

препоручују од девет до дванаест сати сна

за узраст од шест до дванаест година. Тинеј-

џерима је потребно од осам до десет сати

сна. Спавање мора бити приоритет како би

се стрес контролисао. Ограничите употребу

екрана ноћу и избегавајте држање дигитал-

них уређаја у спаваћој соби.

• Физичка активност – препорука је нај-

мање шездесет минута активности дневно за

децу узраста од шест до седамнаест година.

• Разговори о стресним ситуацијама с од-

раслом особом од поверења могу помоћи

деци и тинејџерима да на ствари гледају

перспективно и пронађу решења.

• Време за забаву и одмарање треба да

буде саставни део сваког дана вашег детета.

• Подстакните дете да пише о актуелној

ситуацији и својим осећањима. Истражива-

ња говоре да изражавање себе писменим

путем може помоћи у смањењу менталних

тегоба код младих.
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Дру га је не де ља от ка ко је у Ср би ји
уве ден по ли циј ски час и ти ме огра -
ни че но не сме та но кре та ње љу ди. У
на ред ним да ни ма бор бе, ка жу
надлежни, тре ба по ка за ти во љу и
сна гу, да би смо бр же пре бро ди ли
епи де ми ју.

Гра ђа ни ма то углав ном ни је ла -
ко, нај ви ше због то га што не мо гу
да се ви ђа ју са сво јим дра гим
особама.

СО ЊА СО КО ЛОВ, 
ма стер исто ри чар умет но сти:

– Тре нут но сам у Ита ли ји на кул -
тур ној раз ме ни „о пер”. Сме ште на
сам у јед ној по ро ди ци где два де ча -
ка учим ен гле ски је зик. Сва ки дан
је за ни мљив на свој на чин. Ка да је
ле по вре ме, игра мо се за јед но у дво -
ри шту, по под не по ма же мо у пра -
вље њу ко ла ча... По сле ве че ре сво је
вре ме про во дим у раз го во ру с по ро -
ди цом, опу штам се уз не ки филм,
се ри ју или оми ље ни „Ју тјуб” ка нал.
Не пла шим се тре нут не си ту а ци је,
јер се по на шам од го вор но и у скла -
ду с пра ви ли ма. Пра тим ве сти, ка ко
у Ита ли ји, та ко и у Ср би ји. На дам
се да ће све уско ро про ћи ка ко бих
могла без бед но да се вра тим у сво ју
зе мљу.

НА ТА ША ЂУ КА НОВ, 
сту дент ки ња ве те ри не:

– Вре ме у изо ла ци ји про во дим с
деч ком и на шим псом Ми ле том. Гле -
да мо се ри је, пра ви мо хра ну, ни кад
нам ни је до сад но. У то ку да на иза ђе -
мо на сат-два да про ше та мо. Док је
он на по слу, ја учим или чи там не ку
књи гу. Не мо гу да ка жем да ми те -
шко па да то што мо рам да бу дем код
ку ће, то је нај ма ње што мо гу да ура -
дим у овом тре нут ку, ка ко за се бе,
та ко и за дру ге. Схва ти ла сам си ту а -
ци ју крај ње озбиљ но и сма трам да
сви мо ра мо да по шту је мо са ве те над -
ле жних. Си ту а ци ја ми не ули ва то -
ли ко страх, ко ли ко уно си ту гу, због
свих тих љу ди ко ји су из гу би ли бор -
бу про тив не ви дљи вог не при ја те ља,
као и љу ди који се и да ље бо ре про -
тив ње га. Желим им хра брост и сна -
гу. На дам се и веру јем да ће мо сви
за јед но ово побе ди ти.

НЕ МА ЊА ГМИ ТРО ВИЋ, 
ве те ри нар ски тех ни чар:

– Ка да сам код ку ће, ужи вам са
сво јом де вој ком. Пре ко да на ра дим
као ве те ри нар на фар ми млеч них
кра ва. Уз скра ће но рад но вре ме, бу -
ду ћи да за ве те ри на ре не ма од мо ра,
стиг нем да одем у ку по ви ну и про -
ше там пса. Упр кос ка ран ти ну увек
има по сла, али но си мо ма ске. Мо -
рам при зна ти да ме по не кад ухва ти
па ни ка због це ле ове кри зе, ка да чујем
на ве сти ма број обо ле лих и умр лих...

Нај ви ше ме пла ши чи ње ни ца да ве -
ћи на љу ди све ово схва та ба нал но,
ше та у ве ћим гру па ма, гр ли се и ру -
ку је, упр кос упо зо ре њи ма вла сти. На
тај на чин до во де све нас у опа сност.
С дру ге стра не, оп ти мистичан сам и
ве ру јем да ће кад-тад све ово про ћи
уз за јед нич ки труд и да ће мо по но во
сви мо ћи нор мал но да жи ви мо и кре -
ће мо се без ограни че ња.

ХЕ ЛЕ НА ЈО ВИЋ, 
сту дент ки ња ме ди ци не:

– Вре ме у кућ ном ка ран ти ну про -
во дим кре а тив но. Ра дим све што во -
лим, а за шта ни сам има ла вре ме на.
Чи там, на шла сам и не ке ша бло не за
кро је ње, па ћу мо жда ус пе ти да на у -
чим и не ку ха љи ни цу да са ши јем.
Страх про из ла зи из не зна ња. При -
ме ра ра ди, пла ши мо се да уђе мо у
ба зен ако не зна мо да пли ва мо, пла -
ши мо се ис пи та ако га ни смо на у чи -
ли, страх нас је за пра во не по зна тог.
Да кле, са ве ту јем: не при ја те ља тре ба
упо зна ти, са зна ти све о ње го вим сла -
бо сти ма, при ме ни ти сву за шти ту и
не ће би ти про бле ма. Овај ви рус ће
би ти мо ћан оно ли ко ко ли ко му ми
до зво ли мо! 

СА ВА ПО ПО ВИЋ, 
ме ди цин ски тех ни чар:

– Сло бод но вре ме про во дим та ко
што гле дам фил мо ве и чи там књи ге.
Не ма за и ста раз ло га да ми бу де те -
шко, све ово је тре нут но и не ма по -
тре бе за стра хом. По шту јем све пре -
по ру ке над ле жних ко ле га, од ка ран -
ти на до че шћих пра ња ру ку. Бу ду ћи
да сам ме ди цин ски рад ник, за пра во
и не мам вре ме на да се пла шим. Мо -
рам у сва ком тре нут ку да бу дем при -
бран и да ука жем по моћ на шим су -
гра ђа ни ма, јер сам због њих ту где
сам. Мо ја пре по ру ка, ка ко би се из -
бе гла ова по шаст, је сте да се ра ди на
ја ча њу иму но си сте ма и да у ис хра ни
бу де за сту пље но што ви ше све жег во -
ћа и по вр ћа.

ЕР ЖЕ БЕТ ВАР ГА, 
пред сед ни ца удру же ња же на:

– По што сам за по сле на, а још и ак -
тив на у КУД-у „Та ма ши Арон” из Вој -
ло ви це, да ни ми про ла зе вр ло рад но.
Во дим сек ци ју же на ве зи ља за вре ме
изо ла ци је, ан га жо ва на сам као во -
лон тер. Оба вљам све што је по треб но
за ста ри је су гра ђа не, од про дав ни ца
и апо те ка, до ко је ле пе ре чи ка ко би -
смо их охра бри ли. Ру ко во де ћи се та -
квим при ме ром, на ша де ца уче од
нас. Тре ба ми сли ти по зи тив но и на -
рав но ис по што ва ти пре по ру ке над -
ле жних. Та да не ће би ти стра ха и не -
ми ра, јер нас не пре ста но хра бре и
уве ра ва ју ка ко је све под кон тро лом,
што и са ми уви ђа мо. Мо ја лич на
пору ка свим чи та о ци ма је: чу вај мо
се и чу вај те се!

АНА КАЛ НОК, 
пен зи о нер ка:

– Ни је ми те шко ако по шту ју ћи
ме ре изо ла ци је до при но сим оп штем
до бру. Сво је вре ме ко ри стим за бри -
гу о соб ном цве ћу, ди вим му се, сре -
ђу јем по ма ло по ку ћи. Ра дим, та ко -
ђе, руч не ра до ве, ку вам, пра тим ве -
сти, раз не се ри је. Те ле фо ном раз го -
ва рам с по ро ди цом. За по тре бе ку -
по ви не и не ку до дат ну по моћ не бри -
нем, оби ла зе ме ћер ка и уну ка. Ра -
дим по дво ри шту око ба шти це и цве -
ћа. Људ ски је пла ши ти се, али не у
то ли кој ме ри да не мо гу функ ци о -
ни са ти и би ти здра вог ра зу ма. Пра -
тим са ве те струч них ли ца и на шег
пред сед ни ка.

НИ НА НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– С об зи ром на то да жи вим са -
ма, при лич но те шко под но сим но -
во на ста лу си ту а ци ју, али се тру дим
да бу дем са мо ди сци пли но ва на, ка -
ко због се бе, та ко и због свих дру -
гих љу ди. Ре дов но пра тим ве сти и
мо рам да при знам да је сам упла -
ше на. Али се опу штам слу ша ју ћи
му зи ку ко ју во лим. Тру дим се да
одр жа вам хи ги је ну у ку ћи и по шту -
јем пре по ру ке стру ке. Ма да смо про -
шли мно го го ре ства ри, бом бар до -
ва ње, ин фла ци ју... По ру чу јем свим
чи та о ци ма да па зе на се бе и сво је
нај бли же, а за хва љу јем сви ма ко ји
зна ју да пока жу ху ма ност у овим
кри зним мо мен ти ма. Ме ђу на ма су
и љу ди ко ји те шко на ла зе на чин да
по мог ну се би и обез бе де при стој ну
ег зи стен ци ју. Ка да све про ђе, на -
дам се да ће нас ова си ту а ци ја не -
че му и на у чи ти.

БРАН КО ЕР ЦЕ ГО ВИЋ, 
ма шин ски тех ни чар:

– Ја се не пла шим због се бе, бри -
нем за сво ју де цу. Лак ше би ми са да
би ло да сам сам. Не же лим да ме
одва ја ју од мо је по ро ди це. За ра за
ко ја се ши ри мо ра да се спре чи, ја -
сно је да је ка ран тин пред у слов за
та ко не што, али се про ти вим раз -
два ја њу ро ди те ља од де це. На при -
мер, ско ро смо би ли и пре хла ђе ни,
па смо се до ста упла ши ли. Вре ме
нам про ла зи слич но као и до са да,
ми има мо по ро дич ни би знис и ра -
ди мо од ку ће. Са да ши је мо па муч -
не ма ске и та ко по ма же мо љу ди ма
у бор би с ко ро на ви ру сом. Огра ни -
че но кре та ње ми сме та, што је и
нор мал но. Али као са ве сни и од го -
вор ни гра ђа ни мо ра мо да ста не мо
на пут епи де ми ји.

ЛА ЗАР БУ КУ МИ РИЋ, 
би о тех но лог:

– Нај ва жни ја ствар у бор би с пан -
де ми јом је оста ти при бран и не ши -
ри ти па ни ку. Ви рус ко ји је ин фи ци -
рао ово ли ки број љу ди ни је још ис -
пи тан, али из гле да да ни је то ли ко
стра шан. Мо же би ти опа сан за ста -
ри ју по пу ла ци ју и хро нич не бо ле -
сни ке. Сма њио сам кре та ње, ка ко
бих њих за шти тио. По шту јем све
што се од нас тра жи. Нај ви ше ми
не до ста ју оку пља ња, дру же ња... Шта
је, ту је. Чу ва мо се од ши ре ња ин -
фек ци је на све мо гу ће на чи не. Ни је
ла ко, али је нај ва жни је да сви бу ду
до бро и да из ово га иза ђе мо са што
ма ње за ра же них.

Је ле на Ка та на

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ВРЕ МЕ У ИЗО ЛА ЦИ ЈИ?

КОД КУ ЋЕ НИ ЈЕ ДО САД НО, 
АЛИ НЕ ДО СТА ЈЕ ДРУ ЖЕ ЊЕ

Н. ГМИТРОВИЋ Х. ЈОВИЋ

С. ПОПОВИЋ Е. ВАРГА

А. КАЛНОК Н. НИКОЛАЈЕВИЋ

С. СОКОЛОВ Н. ЂУКАНОВ

Б. ЕРЦЕГОВИЋ Л. БУКУМИРИЋ

НАША АНКЕТАМИ ПИТАМО ЗА ВАС

Тр гов ци у Пан че ву и при па да ју ћим
се ли ма отво ри ће и ове не де ље, 5.
апри ла, у скла ду са од лу ком Вла де
Ср би је, сво је про дав ни це од 4 до 7
са ти ују тру, ка ко би у њи ма мо гли
да се снаб де ју на ши су гра ђа ни ста -
ри ји од 65 го ди на. Ево спи ска про -
дав ни ца у ко ји ма ће пен зи о не ри
има ти при ли ку да оба ве ку по ви ну.
Пан че во:
„Де лез” (Све тог Са ве 8-а), ДИС
(Ми ло ша Обре но ви ћа 12), „Лидл”
(Ми ло ша Обре но ви ћа 12-б и Мо -
ше Пи ја де 104), „Мер ка тор” (Бра -
ће Јо ва но вић 104, Ска дар ска б. б.
– „Ро дић”), АД „По ду на вље” (Ра -
шка 16, Вој во ђан ски бу ле вар 9,
Вељ ка Вла хо ви ћа 11, Гро бљан ска
12), „Ва си ље вић и син” д. о. о.,
(Др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа 5,
Вој во ђан ски бу ле вар 46, Кра ља
Ми ла на Обре но ви ћа 9, Вељ ка Пе -
тро ви ћа 11), „Дал ма ДМ” (Мо ше
Пи ја де 104, Бра ће Јо ва но вић 83,
Ки кинд ска 9, В. Пе тро ви ћа 5), ТР
„Ду ња за вас” (Ба ва ни штан ски пут
111), „ФАМ мар кет” (Ко за рач ка
84-а), СТР „Бла го” (Јо си фа Ма -
рин ко ви ћа 45), „Лу ко вић мар кет”
(Или је Га ра ша ни на 6), „Пи ле ћи
ду ћан” (Жар ка Зре ња ни на 3), „Зо -
ки мар кет” (До бро во љач ка 44), „СД
013” (Кни ћа ни но ва 14), СТР „Сње -
жа на” (Ба чван ска 23), СТР „Ми са
Ке ле По ду на вље” (Ра шка 16), СТР
„ТиТ” (Ма ке дон ска 14), ТР „Це ца
013” (Ко за рач ка 183, Ска дар ска
3), „Про трејд 1” (Ца ра Ду ша на
40), „Про трејд 2” (Жар ка Зре ња -
ни на), „Про трејд 3” (Пе тра Пре -
ра до ви ћа 36), „Фу ди мар кет Ва -
ња” (Ста ри Та миш, Бо ро ва 10),
„Ла на ВЖ” (Ста ри Та миш, Ке сте -
но ва б. б.), СТР „Је ле на 2” (Вој ло -
ви ца, Све то за ра Мар ко ви ћа 244),
„Мла дост По ду на вље” (Вој ло ви ца,
Гро бљан ска 12).

Ба нат ски Бре сто вац:

„Шуј до вић” (Мар ша ла Ти та и Са ве
Ко ва че ви ћа 36), АД „По ду на вље”
(Пан че вач ка б. б.).
Ба нат ско Но во Се ло:
АД „По ду на вље” (Мар ша ла Ти та 67).
До ло во:
СТР „Би ља” (Кра ља Пе тра I број 1 и
Рад нич ка 104), СТР „Ду ца” (Све то -
за ра Мар ко ви ћа 28), АД „По ду на -
вље” (Кра ља Пе тра I број 36).
Гло гоњ:
Дис конт „Сто ил ко вић” (Осло бо ђе -
ња 88), „Ду ћан 2013” (Ули ца 1. ма -
ја 45), АД „По ду на вље” (Осло бо -
ђе ња 69).
Ива но во:
СТР „Ма рин ка” (До жа Ђер ђа 51),
„Ти ка” (Дожa Ђер ђа 23).
Ја бу ка:
„Бра во” (Мар ша ла Ти та 53), АД „По -
ду на вље” (Трг Бо ри са Ки дри ча 12).
Ка ча ре во:
„Ми ра 1. мај” (Пр во мај ска 43), „Мав -
ко” (Рад нич ка 104), „Ја ца тр го ви -
на” (Мар ша ла Ти та 13-а), „Пе ђа и
Ма ја” (Мар ша ла Ти та 57), АД „По -
ду на вље” (На род ног фрон та б. б.).
Омо љи ца:
„Го мекс” (Трг Све тог Са ве б. б.),
„Вла да” (П. А. Чар но је ви ћа 9-б, Трг
Све тог Са ве, Кра ља Пе тра I број 25,
Ца ра Ду ша на 105, Ву ка Ка ра џи ћа
55, Ђу ре Јак ши ћа 87 – про дав ни це
овог лан ца на свим адре са ма ра ди -
ће од 6 ују тру).
Стар че во:
„Ју ни ор фуд” (Пан че вач ки пут 2),
„Лу кић” (Иве Ло ле Ри ба ра 81-а),
„Стар чев ка” (Иве Ло ле Ри ба ра 1),
„Ни џа и Не ца” (Мар ша ла Ти та 38),
„Ба нат” (Жар ка Зре ња ни на 67), пе -
ка ра „Пе јић” (Пан че вач ки пут 2),
пе ка ра „Сто јиљ ко вић” (Мар ша ла
Ти та 2), АД „По ду на вље” (Иве Ло ле
Ри ба ра 1).

У ко је про дав ни це 
пен зи о не ри мо гу не де љом?

КОН КУРС ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ

Та бле ти за 
нај кре а тив ни је ђа ке

Са вез за школ ски спо рт Ср би је рас -
пи сао је ових да на на град ни кон -
курс на ме њен основ ци ма
и сред њо школ ци ма и
по звао их да по ста ну
ђа ци ре пор те ри и да по -
ша љу но вин ску при чу,
ви део-ре пор та жу или
спорт  ски
клип о
ван ред -
н о м
стању.

К о н  -
крет не те ме
за сва ку од
ових фор ми,
као и про по зи -
ци је и упут ства за
њи хо во кре и ра ње и
сла ње мо же те по гле да ти на сај ту Са -
ве за за школ ски спо рт skolskisport-

srbije.weebly.com. Рок за сла ње ра -
до ва пу тем имеј ла је 15. мај.

Сви при сти гли тек сто ви,
ви део-ре пор та же, цр те -
жи, фо то гра фи је и

спорт ски кли по ви би -
ће од мах об ја вље ни на

„Ју тјуб” ка на лу „Ђак
ре пор тер” и на сај -
ту и „Феј сбук”
стра ни ци Са ве за.

Осим то -
га, ода -
бра ни
т е к  -
с т о  -

ви, цр -
те жи и

фо то гра фи -
је би ће об ја -

вљи ва ни и у је ди ном деч јем спорт -
ском ча со пи су „Пла мен ко”, ко ји ће
иза ћи као под ли стак „Спорт ског
жур на ла”.

За по три нај бо ље но вин ске при -
че, ви део-ре пор та же и спорт ска ви -
део-кли па обез бе ђе не су вред не ма -
те ри јал не на гра де, а глав на на гра -
да је та блет.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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Oд пре две не де ље у др жа ви
вла да ван ред но ста ње због пан -
де ми је ко ро на ви ру са, што се,
на рав но, од но си и на пан че -
вач ка на се ље на ме ста.

У то вре ме су и све ме сне за -
јед ни це осно ва ле кри зне шта -
бо ве. По ред оста лог, та мо при -
ма ју по зи ве и ор га ни зу ју ти -
мо ве во лон те ра ко ји су на услу -
зи пр вен стве но ста ри јим осо -
ба ма.

С тим у ве зи „Пан че вац” на -
ста вља да пра ти си ту а ци ју од
ме ста до ме ста.

Дезинфекци ја јав них
повр ши на

Ба нат ски Бре сто вац: Иа ко у
ван ред ним окол но сти ма, ста -
ње je ре ла тив но ре дов но, ре чи
су пред сед ни ка Са ве та МЗ Дра -
га на Ми ри чи ћа.

– Де жур ства и да ље оба вља -
мо сва ког да на, па и ви кен дом.
Од по чет ка ван ред ног ста ња
при ми ли смо око три ста по зи -
ва, што је у про се ку око пет на -
ест по зи ва днев но. Не ким су -
гра ђа ни ма су нео п ход не по моћ
и услу ге по пут до но ше ња ле -
ко ва, на мир ни ца из про дав ни -
ца, сточ не хра не... За до ста ву
је за ду же но де се так во лон те -
ра, а има и гра ђа на ко ји нам се
у том сми слу ну де, али још
увек успе ва мо да све оба ви мо

са овом еки пом. Нај че шћа пи -
та ња су нам тре нут но у ве зи с
кре та њем по љо при вред ни ка јер
за бра на ком пли ку је њи хо ве од -
ла ске до њи ва где су им пла -
сте ни ци. Ина че, у уто рак смо
пре вен тив но дез ин фи ко ва ли
јав не по вр ши не у цен тру. Што
се дру гог ти че, рад ни ци ЈКП-а
„Kомбрест” и да ље не сме та но
оба вља ју сво је ре дов не ду жно -
сти, а про дав ни це, апо те ке и
По шта су отво ре не до кле је то
за кон ски омо гу ће но – ис ти че
Ми ри чић.

Ак тив же на „Со са” до ни рао
је ло кал ној ам бу лан ти и Оп -
штој бол ни ци Пан че во гли це -
рин ске са пу не ко је је на пра ви -
ла чла ни ца Оли ве ра Ђор ђе вић.

Две про дав ни це „Шуј до вић”
су у не де љу би ле отво ре не за
пен зи о не ре из ме ђу 4 и 7 са ти,
а ина че стан дард но ра де до 16
са ти, док су по је ди не отво ре не
и до 16.30. По шта је ак тив на
од 10 до 13 са ти, а апо те ка до
14 са ти.

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, а су -
бо том и не де љом де жу ра ју
волон те ри.

Но во се љан ке пра ве
маске

Ба нат ско Но во Се ло: По про -
гла ше њу ван ред ног ста ња и
фор ми ра њу град ског кри зног
шта ба на исти на чин је ре а го -
вао и Са вет МЗ Но во Се ло и, у
са рад њи с ло кал ним ко му нал -
ним пред у зе ћем, по чео да спро -
во ди про пи са не ме ре.

Пре ма ре чи ма јед ног од чла -
но ва шта ба и тех нич ког се кре -
та ра Ме сне за јед ни це Да ли бо -
ра Уби па ри па, отво ре на је те -
ле фон ска ли ни ја за све ме шта -
не, а пр вен стве но за гра ђа не
ста ри је од 65 го ди на, ко ји се
ја вља ју сва ког да на.

– Ва жно је ис та ћи да су се
ста ри јим су гра ђа ни ма на шли
ро ђа ци, ком ши је и при ја те љи,
ко ји су уме сто њих ишли у на -
бав ке, пла ћа ли ра чу не, по ди -
за ли пен зи је, ле ко ве, та ко да

су нас зва ли са мо они су гра ђа -
ни ко ји не ма ју ни ко га ко би
им по мо гао у овом сми слу. Ја -
ви ли су нам се и но ви мла ди
во лон те ри за слу чај да се ука -
же по тре ба. Тру ди мо се да на -
ше ме шта не про во вре ме но и
тач но ин фо ри ше мо, ка ко те -
ле фо ном, та ко и  пре ко дру -
штве них мре жа. Ка ко је са да у
је ку по љо при вред на се зо на, нај -
ви ше пи та ња прет ход них да на
би ло је у ве зи с тим. По ред то -
га, чла ни це Удру же ња же на
„Но во се љан ке/Boboacele” од -
мах су да ле свој до при нос, на -
пра вив ши је дан број ма ски, ко -
је су по кло ни ле на шим ме шта -
ни ма. Про дав ни це су за до во -
ља ва ју ће снаб де ве не и отво ре -
не су у пе ри о ду од 7 до 16 са -
ти, а ви кен дом не што кра ће,
због про ду же ног по ли циј ског
ча са. На кра ју апе лу је мо на све
да се при др жа ва ју пре по ру ка
над ле жних и струч ња ка ка ко
би се ши ре ње ове епи де ми је
што пре за у ста ви ло и ис ко ре -
ни ло – по зи ва Уби па рип.

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

При до шли це у кућ ном
ка ран ти ну

До ло во: Од про гла ше ња ван -
ред ног ста ња кри зни штаб Ме -
сне за јед ни це „Ми та Ву ко са -
вљев” кон тр о ли ше си ту а ци ју,
а јед на од чла ни ца, Ли ди ја
Ан ку цић Бо жић, ис ти че да
два де се так мла дих во лон те ра
ре дов но оби ла зи ста ри је сугра -
ђа не.

– При ма мо све ви ше по зи ва,
већ че тр де се так днев но, за
помоћ ме шта ни ма у ви ду ку -
по ви не ле ко ва, основ них жи -
вот них на мир ни ца и по ди за ња
пен зи је. Оче ку је се и по де ла
па ке та пен зи о не ри ма ко ји има -
ју при ма ња ни жа од 30.000 ди -
на ра. Сви ко ји су до шли из ино -
стран ства су у кућ ном ка ран -
ти ну и по ли ци ја их оби ла зи.
Мо гу ће је да има кр ше ња за -
бра не; за ви кенд је би ло ви ше
љу ди по цен тру, као уо ста лом
и у дру гим ме сти ма, али већ
од по не дељ ка их је упа дљи во
ма ње – на во ди ова До лов ка.

Бро је ви те ле фо на кри зног
шта ба су 26-34-703 и 26-34-
266, а ак тив ни су рад ним да -
ни ма од 8 до 15 са ти.

Продавнице и за старије

Гло гоњ: Пред сед ник Са ве та МЗ
Слав ко Јо ва нов ски ис ти че да и
да ље шест во лон те ра сва ко -
днев но по ма же ста ри јим су -
гра ђа ни ма, ко ји ма је за бра ње -
но кре та ње то ком ван ред ног
ста ња.

– До бра вест је да не ма но -
вих за ра же них су гра ђа на, јер
је тест осо бе код ко је се по -
јави ла из ве сна сум ња био

негативан. При мет на је за бри -
ну тост по вр та ра због за тва ра -
ња пи ја ца, јер је цр ни лук већ
сти гао и спре ман је за пла сман,
а за пет на е стак да на би се мо -
гло оче ки ва ти ва ђе ње кром пи -
ра. Али са да је све не из ве сно и
то је ве ли ки про блем за по ро -
ди це ко ји ма је по вр тар ство је -
ди ни из вор при хо да – ис ти че
Јо ва нов ски. Он до да је да се,
упр кос све му, од ви ја ју и ре дов -
не ак тив но сти, па су ко му нал -
ни рад ни ци по са ди ли но ве сад -
ни це око деч јег игра ли шта у
пар ку, а тра ју ра до ви и на са -
на ци ји се о ске де по ни је.

Про дав ни це у се лу углав ном
ра де од 7 до 15 или 16 са ти, а
три су (би ле) у не де љу од 4 до
7 на услу зи ста ри ји ма од 65
го ди на. Ло кал на по шта је отво -
ре на од 9 до 14 рад ним да ни -
ма, а апо те ке од 7 до 16.

Кри зни штаб 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.

Из лет ни ци оку пи ра ли
око ли ну

Ива но во: Пред сед ник кри зног
шта ба Јо шка Ду дуј на во ди да
се све пла ни ра не ак тив но сти
од ви ја ју без ве ћих про бле ма.
Пет на е стак мла дих во лон те ра
днев но по де се так пу та обиђe
ста ри је су гра ђа не ка ко би им
ис по ру чи ли све што им не до -
ста је.

Ка ко у се лу не ма ме са ра и
апо те ка, ка да се на ку пе по руџ -
би не, не ко из кри зног шта ба
оде у Омо љи цу у на бав ку.

– Ви кен дом је мно го љу ди
са стра не, на ро чи то из Бе о гра -
да, али они углав ном са мо про -
ђу кроз се ло, евен ту ал но на ку -
пу ју ро бу по про дав ни ца ма и
оду на из лет у окол ну при ро ду.
Што се ме не ти че, ка да ви дим
не ког не по зна тог, при ја вим га
над ле жном ор га ну, јер не знам
ода кле је и да ли је по тен ци -
јал ни пре но си лац за ра зе. С дру -
ге стра не, тру ди мо се и да се
жи вот од ви ја сво јим то ком, па
смо, ре ци мо, по са ди ли ту је у

цен тру се ла, а у то ку је ре кон -
струк ци ја ста за и пар кин га ис -
пред До ма кул ту ре и вр ти ћа –
ка же Ду дуј.

Две про дав ни це („Ма рин ка”
и „Ти ка”) ра де и не де љом од 4
до 7 са ти за пен зи о не ре.

Кри зни штаб Ме сне за јед ни -
це де жу ра рад ним да ни ма од 8
до 15 са ти, а сви ко ји ма је по -
треб на би ло ка ква по моћ или
ин фор ма ци ја мо гу да се ја ве
на те ле фон 629-108.

Бес плат на по де ла ма ски

Ја бу ка: Кри зни штаб Ме сне за -
јед ни це од три де се то ро љу ди,
пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Сло бо да на Или ћа, по ред при -
ма ња по зи ва и сва ко днев ног
оби ла ска ста ри јих су гра ђа на,
до сад је био ан га жо ван у две
ве ли ке ак ци је.

– По де ли ли смо по се лу фла -
је ре с бро је ви ма те ле фо на за
по моћ ко је смо са ми од штам -
па ли, као и хи ља ду за штит них
ма ски до би је них као до на ци ја
од ло кал них ши ва ра. Ја им
овим пу тем за хва љу јем у име
свих ме шта на. На мол бу ко ле -
га из Гло го ња, Kачарева и Но -
вог Се ла, да ли смо и по пе де -
сет ма ски за њи хо ве во лон те -

ре, још сто до му „Ср це у Ја бу -
ци”, као и про дав ни ца ма и тра -
фи ка ма. Укуп но пре ко 1.300
ко ма да. Мо рам да по хва лим
све во лон те ре, на ро чи то оне
ко је ме шта ни са ми зо ву на лич -
не те ле фо не да их баш они
услу же, а то су Ма ри јан На -
сков ски, Све тла на Гру јо ски,
Ива на Се ку лић, Ми ле на
Спасић, Сло бо дан ка Мла де нов,

Пе тар Илић и Бо јан Си ља нов -
ски – на во ди Илић.

Он до да је да је до сад при -
мље но око 750 по зи ва су гра ђа -
на, од ко јих је 310 услу же но
ра зним на мир ни ца ма, а би ло
је и по ди за ња пен зи ја, па чак и
по прав ке кућ них апа ра та и це -
па ња др ва.

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

Мно го по зи ва за по моћ

Ка ча ре во: Ко ор ди на тор кри -
зног шта ба Ме сне за јед ни це

Зо ран Мар ко вић ка же да за ове
две не де ље ни је би ло ни ка квих
при мед би на рад во лон те ра.

– За кључ но са 29. мар том
има ли смо укуп но 724 по зи -
ва. Ме ђу њи ма  је би ло 187
ста рих ли ца, чи је смо све по -
тре бе под ми ри ли у нај кра ћем
ро ку. Још увек де ли мо и фла -
је ре за по моћ с бро јем те ле -
фо на, а во ди мо ра чу на и да
не ко не кр ши до не те ме ре. Не -
ма мо са зна ња да има по врат -
ни ка из ино стран ства, из у зев
оних ко је је др жа ва већ сме -
сти ла у изо ла ци ју – на во ди
Мар ко вић.

Про дав ни це ра де до 15 са ти,
а за снаб де ва ње ста ри јих не де -
љом има их пет. Кри зни штаб
је ак ти ван до 16 са ти, а кон -
такт-те ле фон је 601-030.

Па ке ти за ста ри је

Омо љи ца: Кри зни штаб Ме сне
за јед ни це је, пре ма ре чи ма
пред сед ни ка Ду ша на Лу ки ћа,
сва ко днев но ан га жо ван на обез -
бе ђи ва њу по мо ћи, пре све га
ста ри јим ли ци ма.

– За сад смо при ми ли 528 по -
зи ва. Од тог бро ја њих 320 су
пен зи о не ри ко ји су се углав -
ном рас пи ти ва ли за по де лу па -

ке та по мо ћи, ко ји су по том и
по де ље ни. Има ли смо сто пе -
де сет две до ста ве ста ри јим ли -
ци ма у ви ду ле ко ва, хра не, по -
ди за ња пен зи је... Чи ни се да је
ма ње не ди сци пли не не го про -
те кле не де ље, а за сад не ма мо
ин фор ма ци ју о то ме да ли је
не ко ин фи ци ран. Про дав ни це
су снаб де ве не, а и све дру го
нор мал но функ ци о ни ше – на -
гла ша ва Лу кић.

Рад ње и две апо те ке ра де и
до 16 са ти, а По шта и бан ке до
13, док се и на тра фи ка ма и у
ме њач ни ца ма мо гу ула ћи ва ти
ра чу ни.
Те ле фо ни кри зног шта ба (617-
036 и 617-008) до ступ ни су рад -
ним да ни ма од 8 до 15 са ти.

До ста ве на кућ ну адре су

Стар че во: Кри зни штаб осно -
ван је пре свих, а два де се так
во лон те ра сва ко днев но оба вља
све ак тив но сти по пут ис по ру -
ке по треп шти на ста ри јим осо -
ба ма.

Две пе ка ре („Пе јић” и „Сто -
иљ ко вић”) до ста вља ју хлеб и
пе кар ске про из во де на кућ ну
адре су од 8 до 12 са ти (кон -
такт-те ле фо ни 069/330-55-58
и 069/442-35-00), док про дав -
ни ца „Ју ни ор ко мерц” пре во -
зи ро бу од 12 до 14 са ти
(062/667-871).

Кри зни штаб је ак ти ван у пе -
ри о ду од 8 до 15 са ти (број те -
ле фо на 631-144), а По шта ће
то ком ван ред ног ста ња би ти
отвoрена рад ним да ни ма од 10
до 14 са ти.

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

ЗА САД СВЕ ПОД КОН ТРО ЛОМ

ДИ ГИ ТАЛ НА КУЛ ТУ РА У ВРЕ МЕ КО РО НЕ

Дом кул ту ре је ме ђу пр ви ма

усво јио пре по ру ку Ми ни -

стар ства кул ту ре о ди ги тал -

ним пре зен та ци ја ма са др -

жа ја, па је већ по ста вље но

не ко ли ко об ја ва, по пут оне

да је 1925. го ди не Ми лош

Цр њан ски бо ра вио у До ло -

ву, ко ли ко се зна, код свог

при ја те ља из фа ми ли је Фу -

ки них, и том при ли ком на -

пи сао пу то пис под на зи вом

„О До ло ву, се лу фла манд -

ско ме”. Би ло је ре чи и о то -

ме да је ре ди тељ Ђор ђе Ка -

ди је вић две го ди не на кон

сни ма ња фил ма „Жар ки”

по но во ра дио у се лу (1972),

ка да је у фил му „Пу ков ни -

ко ви ца” ове ко ве че на пре ле -

па же ле знич ка ста ни ца у

До ло ву.

И на по слет ку, на дан обе -

ле жа ва ња 145 го ди на од

до но ше ња „Пра ви ла чи та о -

ни це у До ло ви” (та да шњи

на зив се ла), при ка за на је

фо то ко пи ја ори ги нал ног до -

ку мен та ове ре на од Ар хи ва

Вој во ди не.

Празан центар у Новом Селу

Посађене тује у доба короне

Оливера Ђорђевић 
донирала сапуне 

амбуланти и болници

У Глогоњу се нађе времена и за чишћење депоније

Страну припремио

Јордан 
ФилиповићKадар некадашње доловачке 

станице из филма „Пуковница”



Жи вот из ван на ших до мо ва је
стао. Ма ле ства ри ко је жи вот
зна че тре нут но нам ни су до -
ступ не. Раз го ва ра ли смо с на -
шим су гра ђа ни ма ко ји се ба ве
раз ли чи тим вр ста ма умет но -
сти о то ме ка ко изо ла ци ја ути -
че на њи хо ву кре а тив ност и да
ли има ју ин спи ра ци ју да ства -
ра ју док су у ка ран ти ну.

Фи лип Кру мес, ви о ли ни ста:
– Са мо и зо ла ци ја је код ме -

не, а ве ру јем и код мно гих му -
зи ча ра, при род но ста ње у ко -
јем сам одав но на ви као да пли -
вам. Сва ко днев но ви ше сат но
ве жба ње и по све ће ње ин стру -
мен ту мо жда не ко ме са стра не
зву чи ис цр пљу ју ће, мо жда и је -
сте та кво, али раз ви ја по себ но
ста ње све сти, то ко ва ми сли,
кон стант но пре и спи ти ва ње и
ужа сну са мо кри тич ност ко ја
по ста је сва ко дне ви ца.

Кре а тив на до бро вољ на
самоизолацијa се у ве ли кој ме -
ри раз ли ку је од гру бог при зе -
мље ња у ре ал ност у ко ју смо

упа ли. Би ло је по треб но де се -
так да на да усво ји мо но ве на -
чи не по на ша ња, све де мо из ла -
ске из ку ће и со ци јал не кон -
так те на ми ни мум. На рав но,
жи ви мо у ди ги тал ном до бу где
нам ин тер нет и дру штве не мре -
же омо гу ћа ва ју бр зу ко му ни ка -
ци ју, па су се ме ђу му зи ча ри ма
по ја ви ле сјај не ини ци ја ти ве и
мре жа ма су по че ли да кру же
сним ци ра зних из во ђе ња на -
пра вље них у со ба ма. Ме ђу пр -
ви ма је при чу ка ран тин ског џе -
ма (#karantinjam) по кре нуо Ра -
де Скло пић aka DJ Raid, ко ји је
на свом про фи лу по ста вио кра -
так ви деу у ко ме сви ра ако р де
и по звао дру ге му зи ча ре да на
то до да ју глас, бас, бу бањ, не ки
со ло, или ко шта већ же ли. Од -
зив је за и ста био из не на ђу ју ће
ве ли ки, а са мо Мар че ло ва вер -
зи ја је за пар да на има ла пре ко
ми ли он пре гле да. И сам сам на
Ра де то ву ма три цу до дао кра так
со ло, а све је об ја вље но на „Феј -
сбу ку” и „Ин ста гра му” под хе -
ште гом #ostanikodkuce.

Ова си ту а ци ја је као гром из
ве дрог не ба мно ге умет ни ке су -
о чи ла с про бле мом пре жи вља -
ва ња. У мо мен ту ка да су за бра -
ње на оку пља ња, чи та ва јед на ар -
ми ја укљу че на у про цес ства ра -
ња и ор га ни зо ва ња кон це ра та,
пред ста ва и сни ма ња оста ли су
без мо гућ но сти да за ра де за
основ не жи вот не по тре бе. За и -
ста же лим да ве ру јем да дру -
штво не ће за бо ра ви ти на све те
љу де ка да се ово окон ча, али за -
сад је нај ва жни је да се по све ти -
мо бор би про тив пан де ми је одго -
вор ним по на ша њем, при др жа -
ва ју ћи се упут ста ва струч ња ка.

Ба не Глу ва ков, мул ти та лен то -
ва ни му зи чар:

– Умет ни ци су кроз исто ри ју
опи си ва ли и до бра и те шка вре -
ме на, још од пе ћин ских цр те -
жа, па до да нас. Од днев них и
ак ту ел них те ма до кри тич ког
ста ва пре ма дру штву. Умет ност
је фил тер, по себ но ви ђе ње и
ту ма че ње све та око нас. Ми -
слим да је каран тин при ли ка
да се по све ти мо сво јим иде ја -
ма, да ис ко ри сти мо ово (не)вре -
ме у ко ри сне свр хе и схва ти мо
све ово као па у зу од сва ко дне -
ви це у ко јој мо же мо да ра ди мо

оно што во ли мо: да сли ка мо,
ком по ну је мо, пи ше мо. Умет -
ност ле чи страх, убла жу је не -
из ве сност и има ис це ли тељ ску
моћ, бег је од ствар но сти, али
и тре нут на де ша ва ња пре ла ма
кроз лич ну призму.

Тру ди ћу се да ис ко ри стим
ову си ту а ци ју да се по све тим
де те ту, ау тор ској му зи ци и на -
пре до ва њу у сви ра њу ра зних
ин стру ме на та. Тек сад ви дим
ко ли ко то га би тре ба ло да ура -
дим, без раз ми шља ња о про -
фи ту, ко ри сти и по слу, не го да
са мо слу шам свој уну тра шњи
глас ко ји има шта да ка же и да
то пре то чим у пе сме, сли ке или
ре чи. Не мам про блем са са мо -
ћом, по ма ло ми и при ја, и ко -
ри стим је да бих пре и спи тао
свој жи вот, из ва гао и одво јио
бит не од не бит них ства ри у жи -
во ту. Ма те ри ја лан свет је умет -
ни ку би тан, али не ко ли ко и
адре на лин ка да се ја ви иде ја и
поч не про цес ње не ре а ли за ци -
је. Ово је ор ве лов ско вре ме и
не сме мо до зво ли ти да страх
за вла да на шим ду хом.

Ми ло са ва Ми ка Па вло вић, пе -
сни ки ња:

– Да се на ша лим: оти шла ми
кре а тив ност у изо ла ци ју, изо -
ло ва ла се од ме не! У овим усло -
ви ма, пре све га, по сма трам и
про ми шљам. Све. Чи ни ми се
да сам у из ве сној ме ри ан ти -
ци пи ра ла овај тре ну так. На и -
ме, у мо јој по след њој књи зи
„Тач ка ло мље ња”, ко ја је об ја -
вље на у ма ју про шле го ди не,
на ла зи се пе сма „По љан че” и
она гла си:

За ста јем
Про пи њем се на пр сте
По сма трам све у куп ност
Тре ба ми от клон
Тра жим не у цр та ну по ља ну
Ру пу ко ју ни су обе ле жи ли
Да се са кри јем
И на ми ру про ми слим.

Би ло би до бро да ово при -
нуд но ста ја ње ис ко ри сти мо сви
за кри тич ко са гле да ва ње и се бе
и све та у ко јем жи ви мо. А и да
де ла мо. На бо ље. Тре ба ло је да
кра јем мар та или по чет ком
апри ла ор га ни зу јем про мо ци ју
књи ге „Тач ка ло мље ња”. За ми -
шље но је да то у из ве сном
смислу бу де по ет ски пе р фор -
манс с ви ше уче сни ка. По што
је све од ло же но, ука за ла се при -
ли ка да још ви ше раз ра ди мо
иде ју и кон цепт, та ко да се по -
ма ло ба вим и ти ме. Ина че сам
за по сле на и ра дим од ку ће. Тре -
нут но у ку ћи оба вљам уо би ча -
је не ак тив но сти, уме ре но чи -
там и слу шам ве сти, ћа скам с

при ја те љи ма те ле фо ном и пре -
ко „Скај па”, чи там књи ге, гле -
дам фил мо ве. Ура дим и по не -
што од оних ства ри ко је сам
од ла га ла. У ку ћи смо мо ја ћер -
ка Алек сан дра, на ша ку ца Зи на
и ја и до бро се сла же мо. За сад!

Ма ри ја Ста ној ло вић, дипл. ке -
ра ми чар ка – сли кар ка:

– Са свим си гур но ће мо пам -
ти ти овај пе ри од, под усло вом
да пре жи ви мо. Океј. Ни је сан,
ова ко ро на је ствар на! Да про -
бам да са гле дам но ве аспек те
но во на ста ле си ту а ци је, до но -
сим шта фе лај у стан, бо је, плат -
на, при пре мам књи ге за ко је
ни кад ни сам има ла вре ме на,
сре ђу јем ор ма не, сре ђу јем ми -
сли… Днев на со ба по ста је ате -
ље, сли кам шта же лим и ко ли -
ко же лим, без пре си је, вре ме
ни је про блем, има га на пре -
тек, то ми се сви ђа. Мој при -
мар ни по сао –про из вод ња умет -
нич ке и при ме ње не ке ра ми ке
– оти шао је у дру ги план, тре -
ћи… Ра ди о ни ца је на го ди шњем
од мо ру, са мо да то не бу де у
пра вом сми слу го ди шњем!

Све сни смо да ви ше ни шта
не ће би ти исто као пре, мо жда
и не тре ба да бу де исто. Сад је
пра во вре ме да раз ми сли мо ко
смо, че му слу жи мо, ко је су на -
ше уло ге и при о ри те ти. Че му

она не пре ста на тр ка за нов цем,
ко ји на кра ју про сле ди мо дру -
ги ма за не ке вир ту ел не услу ге,
не ке мо бил не те ле фо не, про ви -
зи је, ка блов ске, ин тер не те, ки -
ри је, стру је, во де, сме ћа, оси гу -
ра ња, кре ди те, ча со ве, тре нин -
ге, те ре та не, бен зи не, ме сеч не
кар те, обу ке… још, још, све ви -
ше, бр же, бо ље, ми ри сни је, кон -
цен тро ва ни је! Ух! Срећ ни су
љу ди ко ји ус пе ју да ово те шко
вре ме пре о бли ку ју у кре а тив но
из ра жа ва ње из би ло ко је обла -
сти. Умет ни ци су си гур но ме ђу
њи ма.

Ва са Пав ко вић, књи жев ник:
– Да нам је не ко пре два ме -

се ца ре као да ће мо се сви на ћи
у ка ран ти ну, исме ја ли би смо
га као за го вор ни ка „те о ри је за -
ве ре”. Ипак, то се до го ди ло –
по ка зу ју ћи нам да ће бу дућ -
ност љу ди би ти да ле ко не из ве -
сни ја не го што смо мо гли да
са ња мо. Мо жда чак го ра од оне
у не га тив ним уто пи ја ма жан -
ров ске ли те ра ту ре. Ме не су ка -
ран тин ски да ни су сти гли таман
кад сам одо бра вао пре лом но -
ве књи ге при ча „Ехо Бе о гра -
да”. Тај рад ми је ма ло олак -
шао пр ва три-че ти ри да на изо -
ла ци је, у ску че ном про сто ру,
на сед мом спра ту. По сле сам
до вр ша вао књи гу о леп ти ри ма
Ср би је, па је и то олак ша ло да -
љих не де љу да на ка ран ти на и
ска куц ка ња с но ге на но гу, а
све на те ра си со ли те ра.

Ка ран тин ске да не, што се
књи жев но сти ти че, на ме ра вам
да по све тим сре ђи ва њу ра зних
тек сто ва и ру ко пи са, сор ти ра -
њу фо то гра фи ја, из ра зних фол -
де ра, по те ма ма и вр ста ма (леп -
ти ри, па у ци, пти це, гми зав ци,
цве ће...) – ко је сам де се так го -
ди на фо то гра фи сао у при ро ди
и углав ном оста вљао за бо ље
да не да их „сре дим”. Са да кад
су до шли го ри да ни, го ри од
нај го рих, имам вре ме на да се
и тимe по за ба вим. Нај ап сурд -
ни је је што сам баш пред ка -
ран тин по чео да пре ку ца вам
днев ник из вре ме на ра та с НА -
ТО-ом , ко ји је на то че као пре -
ко два де сет го ди на, а са да је
вре ме да с тим по слом ста нем
и поч нем во ђе ње „днев ни ка ко -
ро не”. И та ко укруг.

До бар део да на ми про ла зи
на „Феј сбу ку”, где мно го ви ше
но пре раз ме њу јем ре чи и сли -
ке са зна ним и не зна ним при -
ја те љи ма. У да ни ма ка ран ти на
ле ко ви тост дру штве них мре жа
би ва још из ра зи ти ја, јер две
удру же не изо ла ци је и са мо ће,
па де се ти не удру же них са мо ћа
и изо ла ци ја итд. гра де штит со -
ли дар но сти про тив ко ро не и
без на ђа, глу по сти, па ко сти... Из -
ме ђу два обра ћа ња струч ња ка
епи де ми о ло га, јер са мо њих
гле дам, успе вам да чи там, али
не мам кон цен тра ци ју да пи -
шем но ве, озбиљ не тек сто ве.
Све што мо гу је да ис пра вљам
ста ре ру ко пи се. Али те шим се
– и то је не што „у до ба ко ро не”.
Но са мо не ка про ђе, па ће мо
опет ди са ти пу ним плу ћи ма!

Је ле на Ла лић, сли кар ка:
– Про бу ди ли смо се јед ног

ју тра у СФ фил му, сва ко у свом,
и све оно че га смо се пла ши ли
про те клих ме се ци ипак нам се
до го ди ло. Окре ну ла сам се поро -
ди ци, при ја те љи ма, с ко ји ма се
чу јем сва ки дан, не ким кла си -
ци ма, фил мо ви ма, по зо ри шним
пред ста ва ма, вир ту ел ним му -
зе ји ма. Сре ђу јем ус пут свој кре -
а тив ни ха ос и као да упа дам у
фа зу ка да ме ви ше не за ни ма
ку да све то во ди.

Ни сам ства ра ла за ли хе у хра -
ни и ле ко ви ма, али имам ве -
ли ку „за ли ху” сли кар ског ма -
те ри ја ла и ала та. Не мам кре а -

тив ну бло ка ду, страх је оно што
бло ки ра, а код ме не је то упра -
во су прот но, имам по тре бу да
ства рам. Тре нут но сли кам две
сли ке, јед ну сам по све ти ла сво -
јој при ја те љи ци. Ина че ми је
ва жно да се мен тал но изо лу јем
ка да ра дим, али не фи зич ки.
То је мно го ва жни је од фи зич -
ке одво је но сти, али ипак је са -
да мо жда још те же би ти пот пу -
но фо ку си ран са мо на умет -
ност и ства ра ње, што је на не -
ки на чин иза зов. Ни ка ко не
при ја стал на на пе тост. Умет -
ни ци су ов де у кон стант ном
стра ху за ег зи стен ци ју, та ко да
ми се чи ни да смо ми на ви кли
на скром но сти и стал ну не из -
ве сност. При пре мам свој порт -
фо лио с ра до ви ма, од ба цу јем
не ке ста ре ша бло не, ме то де,
као и ра до ве, пра вим из бор и
по ку ша вам да бу дем објек тив -
на и са мо кри тич на. На ста вљам
рад на се ри ја ма сли ка, цр те жа,
ди ги тал них гра фи ка, ко је сам
за по че ла про шле го ди не. Пе -
ри од „ин ку ба ци је” иде ја још
увек тра је, а мо жда је ово пра -
ви тре ну так да се ра ди у оса ми.

КУЛТУРА
Петак, 3. април 2020.
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Култура од куће
Че тврт ком уз ЈДП
Ју го сло вен ско драм ско по -
зо ри ште од че тврт ка, 26.
мар та, на свом „Ју тјуб” ка -
на лу и сај ту jdp.rs еми ту је
сним ке сво јих пред ста ва.

    Прет ход не не де ље, три
ве че ри за ре дом, при ка зи ва -
на је пред ста ва „Ха дер -
сфилд” Угље ше Шај тин ца, у
ре жи ји Алекс Чиз холм.

    У че твр так, 2. апри ла, у 21 сат, би ће еми то ва на пред ста ва
„Бу ре ба ру та” Де ја на Ду ков ског, у ре жи ји Сло бо да на Ун ков -
ског, а 9. апри ла „Ска кав ци” Би ља не Ср бља но вић, у ре жи ји
Де ја на Ми ја ча. За че твр так, 16. април, пред ви ђе на је пред -
ста ва „Мле тач ки тр го вац” Ви ли ја ма Шек спи ра, у ре жи ји Его -
на Са ви на. Све пред ста ве ће би ти ре при зно еми то ва не и
на ред на три да на по пре ми јер ном из во ђе њу.

Бољ шој те а тар
Ме ђу број ним кул тур ним уста но ва ма ко је су по ну ди ле бес пла -
тан про грам на ин тер не ту на ла зи се и Бољ шој те а тар из Мо -

скве, јед но од нај ста ри јих и нај бо љих
ба лет ских и опер ских по зо ри шта на

све ту. У на ред ном пе ри о ду би ће
ди рект них пре но са ба ле та и
опе ре из Бољ шог те а тра, с по -
чет ком у 17 са ти по на шем
вре ме ну.

У су бо ту, 4. апри ла, би ће
из ве ден ба лет „Мар ко Спа да”,

за тим у уто рак, 7. апри ла, опе -
ра „Бо рис Го ду нов”, а у пе так,
10. апри ла, ба лет „Крц ко

Ора шчић”.

    Сним ци пред ста ва мо ћи ће да се по гле да ју и у пе ри о ду од
на ред на два де сет че ти ри са та на кон за вр шет ка пре но са на сај -
ту Бољ шог те а тра.

Он лајн филм ски фестивал
Пр во из да ње бес плат ног он лајн филм ског фе сти ва ла „Мој
ОФФ” би ће одр жа но од 27. мар та до 10. апри ла, а пу бли ка
ће има ти при ли ку да на јед ној вир ту ел ној „ло ка ци ји” по гле -
да ше зде сет пет ак ту ел них игра них и до ку мен тар них
оствaрења, ме ђу ко ји ма су и на сло ви на ме ње ни де ци и
тинеј џе ри ма.

    Сни мље ни у раз ли чи тим свет ским про дук ци ја ма и ко про -
дук ци ја ма, из дво је ни фил мо ви би ће по де ље ни у пет про грам -
ских це ли на: „Ве ли ка ни фил ма”, „Кидс фест пред ста вља”,
„По ро дич на аван ту ра”, „До ку мен тар ни вр хун ци”, као и про -
грам „Ви ђе но не ви ђе но”.

    Фил мо ви се еми ту ју на сај ту mojoff.net и мо гу се по кре ну -
ти би ло ка да по ла са та на кон по чет ка еми то ва ња фил ма. Ин -
фор ма ци је о ре пер то а ру мо же те про на ћи на „Феј сбук”
стра ни ци „MCF – MegaCom Film”.

Му зи ка с „Ни шви ла”
Ни шки џез фе сти вал „Ни швил” еми то ва ће све кон цер те који
су одр жа ни то ком прет ход них го ди на, док тра је ван ред но
стање.

    Кон цепт фе сти ва ла је од по чет ка, уз „тра ди ци о нал ни је”
форме џе за, био за сно ван пре све га на фу зи ји овог прав ца са ет -

но тра ди ци ја ма раз ли чи тих де -
ло ва све та, а на ро чи то Бал ка на.

Гле да о ци ма ће би ти до -
ступ ни и ин тер вјуи с нај по зна -
ти јим уче сни ци ма фе сти ва ла
на зва нич ном сај ту тог фе сти -
ва ла www.nisville.com/live.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ О ЖИ ВО ТУ У КА РАН ТИ НУ

СТВА РА ЛА ШТВО У ДО БА КО РО НЕ
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Страну припремила 

Мирјана
Марић

Филип Крумес

Бане Глуваков

Ма ри ја Ста ној ло вић

Је ле на Ла лић

Мика Павловић

Ва са Пав ко вић
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О к  т о  б а р
2016. Не -
де ља из бо -
ра у Аме -
ри ци. Но -
в и  н а р  к а
Грејс Ели -
от је на
тра гу ин -
фор ма ци је
за ко ју ве -
ру је да ће
јој нај зад
ви ну ти ка -
ри је ру у ви си не. Пор но-зве зда је
вољ на да про го во ри о афе ри с
мушкар цем за ког се не ки на да ју
– а мно ги и пла ше – да ће по ста ти
пред сед ник Сје ди ње них Др жа ва.
Али ни ко не же ли ни да по гле да
њен из ве штај. Чак ни њен шеф,
из да вач нај ве ћег аме рич ког 
та бло и да.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ја је ва ша тај на за сре ћу. Књи ге
из „Вул ка на” до би ће ау то ри сле де -
ћих по ру ка:

„По глед на мо је уну чи ће – пре -
ко ’Скај па’!” 064/1793...

„Не гле дам ТВ.” 064/1991...
„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -

во ре на пи та ње шта за вас пред -
ста вља част:

„Мо је де те ка же да је то оно што
даш љу ди ма да по је ду ка да ти је
сла ва или ро ђен дан, па ча стиш!”
066/3674...

„Част је оно што су из гу би ли они
што су по ку по ва ли сав то а лет-па -
пир!” 062/8845...

До бит ни ци ће мо ћи да пре у зму
књи ге по окон ча њу ван ред ног
стања. Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Чи јем по врат ку у ваш жи -
вот би сте се об ра до ва ли?”, на гра -
ди ће мо јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

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

До би ти по -
сао у не ка -
д а  ш њ о ј
шко ли по -
мо ћу ла жи
и пре ва ра
при лич но
је ла ко. Те -
же је су о -
чи ти се с
н е  к а  д а  -
шњим при -
ја  те  љи ма
ко ји се ни -
су об ра до -
ва ли ње го вом по врат ку и из бе га -
ва ти не при ја те ље ко је је ство рио.
Али нај те же је вра ти ти се у онај
на пу ште ни руд ник где је све по -
шло на о па ко и где му се жи вот за -
у век про ме нио, и ко нач но се су о -
чи ти са шо кант ном, ужа сном исти -
ном о Ар нхи лу, ње го вој се стри и
се би.

„Не ста нак 
Ени Торн” 

Си Џеј Тју дор

Ши фра уце на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. апри -
ла, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Шта ви до жи вља ва те као
уце ну?”, на гра ди ће мо јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ ТЕ ТО ВИ РА ЈУ

УМЕТ НОСТ ШТО УЛА ЗИ ПОД КО ЖУ
Мно ги ма је и дан-да нас нео бич но ка -
да ви де љу де с те то ва жа ма. По сто ји
пред ра су да да се те то ви ра ју про бле -
ма тич не осо бе, или оне раз у зда ног ду -
ха, али је исти на са свим дру га чи ја.
До бра те то ва жа је умет нич ко де ло,
ко јим се по но се и ау тор и онај ко ји је
на сво јом те лу но си. Цр теж на ко жи
ко шта од три де сет евра па на ви ше, у
за ви сно сти од то га шта же ли те да вам
се на цр та и ко ји та ту умет ник га ра ди.

Сло бо да и на чин из ра жа ва ња

Дра ган Ми ле у снић Lemi G (33) ба ви
се ви део-про дук ци јом, сни ма њем и
мон та жом, а реп му зи ка му је хо би. 

У дру гом раз ре ду сред ње шко ле те -
то ви рао је на по длак ти ци име сво је
мај ке на ја пан ском. 

– Од ра сто сам на ко шар ка шком те -
ре ну, уз реп му зи ку и  гле да ју ћи NBA.
Код њих је тренд те то ви ра ња тек узи -
мао ма ха, пр ве те то ва же су има ли Де -
нис Род ман и Ален Ај вер сон. Био сам
оп чи њен тим све том и од са мог по -
чет ка сам те то ви ра ње по сма трао као
не ку вр сту сло бо де и по се бан на чин
са мо и зра жа ва ња – при ча нам Дра ган. 

Све ње го ве те то ва же по ве за не су са
од ре ђе ним пе ри о ди ма у жи во ту или
тре ну ци ма ко ји су оста ви ли по се бан
пе чат.

– Не ки цр те жи пред ста вља ју мој ка -
рак тер, опи су ју мо је  до бре и ло ше осо -
би не. На сре ди ни сто ма ка имам крст
ко ји пред ста вља ве ру, бор бу, му ку, ис -
ку ше ња, око ње га с ле ве стра не де вој ку

са „уто ком” ко ја има ро го ве, али и кри -
ла ан ђе ла, а с де сне стра не имам вра ну
и ко са ча ко ји др жи бул-те ри је ра на
лан цу. Све то око кр ста пред ста вља ве -
чи ту уну тра шњу бор бу из ме ђу до бра и
зла, жи во та и смр ти, цр ног и бе лог. На
гру ди ма имам обла ке и сат, ко ји сим -
бо ли шу на ше вре ме на зе мљи, а пре ко
је нат пис „сви пси иду у рај”, ин спи ри -
сан мо јим оми ље ним цр та ним фил -
мом. На де сном ра ме ну имам свог пса,
ко ји је био са мном то ком од ра ста ња
од осме до два де сет пе те го ди не. На
ле вом ра ме ну имам сво ју згра ду и кош
да ни кад не за бо ра вим ода кле сам. То
је ме сто где сам про вео нај леп ше и
нај те же тре нут ке и ме сто ко је је од ме -
не на пра ви ло ова квог чо ве ка ка кав сам
да нас – при ча он. 

С два де сет го ди на ура дио је те то -
ва жу пре ко це лих ле ђа. Се ан се код
та ту мај сто ра тра ја ле су три су бо те
уза стоп це по се дам са ти!

– На ле ђи ма сам ура дио ве ли ко
LA, јер сам од три на е сте го ди не
слу шао ганг ста реп са За пад не
оба ле: „Snoop Dog”, „Coolio”,
2PAC… и сви ђао ми се тај
стил жи во та. Њи хо ва му зи ка
ми је би ла ин спи ра ци ја да
кре нем да ре пу јем и ства рам
свој фа зон, пра вац и при чу. На
де сној ру ци имам цр теж сво је же -
не, с ко јом сам де сет го ди на у бра ку.
Она ме је ис тр пе ла ју нач ки, са свим
мо јим вр ли на ма и ма на ма. Увек је
би ла уз ме не и ро ди ла ми је два див -
на си на – ка же он.  

Због сво јих те то ва жа имао је раз не
при јат не и не при јат не си ту а ци је.

– Јед но ве че би ло нас је два де се так
на ко шар ка шком те ре ну у кра ју и не -
ко из ком ши лу ка је по звао по ли ци ју,
јер смо ве ро ват но би ли гла сни. Пи ли
смо пи во и слу ша ли реп. Они су до -
шли и упе ри ли ба те риј ске лам пе у
нас. Тра жи ли су ми лич ну кар ту и ре -
као сам да ни сам по нео јер жи вим у
згра ди по ред. По ли ца јац ме је пи тао
ка ко да зна да жи вим ту и да ни сам

из дру гог кра ја гра -
да. Ја сам са мо по ди -
гао ру кав ма ји це и по -
ка зао му те то ва жу мо -
је згра де на ра ме ну.
На кра ју смо се сви
за јед но сме ја ли –
при ча нам Дра ган.

С об зи ром на то да
му на гор њем де лу те -
ла по не ста је ме ста за
те то ва же, по чео је да
те то ви ра и но ге. Сре -
ћан је јер је ње гов
брат од тет ке по чео
да се ба ви те то ви ра -
њем, па ви ше не мо -
ра да тро ши но вац на
овај, ка ко ка же, „скуп
спорт”.

– Ако има те по тре -
бу, сло бод но ис так ни те се бе и бу ди те
дру га чи ји. Те ло је са мо за твор за ваш
дух, а за твор сло бод но укра си те сли -
ка ма. Чо век је као књи га пун при ча
где че сто мо раш да чи таш из ме ђу ре -
до ва и о њој ни ка ко не мо жеш да су -
диш са мо по ко ри ца ма – за кљу чу је. 

Нај леп ши по сао на све ту

Игор Ни ко лић Kalle (45) по за ни ма -
њу је та ту мај стор. Ње го ва љу бав пре -
ма те то ва жа ма по ти че из де тињ ства,

ка да их је ви ђао на
рет ким љу ди ма

ко ји су их та да
има ли. 

– Пр ву пут
сам се те то ви -
рао са се дам на -

ест го ди на и од -
мах сам знао да ћу

има ти до ста те то ва -
жа на те лу. Же лео сам
та да да бу дем дру га -
чи ји од оста лих.
Ка сни је је те -
то ви ра ње по -
ста ло и мој
по сао – при -
ча Игор.

Он сма тра
да се те то ва же
про сто или во ле
или не воле.

– Ме ни су обе ру ке
ис те то ви ра не. Сли ке
ко је имам не ма ју не -
ко по себ но зна че ње,

на цр та но је оно што ми се у том тре -
нут ку у жи во ту до па да ло. Не ки љу ди
су код ме не ка сни је до ла зи ли и тра -
жи ли да им по ру ка ма и дру гим де ло -
ви ма те ла ис цр там при че ко је су им
би ле ва жне – об ја шња ва. 

Уба да ње иглом и ис цр та ва ње не
под но се сви исто. Не ко бу де упла шен
и стег нут, а дру ги с не стр пље њем иш -
че ку је да ви ди го то ву сли ку.

– То је за и ста ин ди ви ду ал но и мо -
ра те као мај стор да за сва ку му ште ри -
ју на ђе те по се бан при ступ, да би сте је
опу сти ли. Са сва ком осо бом ко ја до ђе
да се те то ви ра мај стор пр во оба ви раз -
го вор да би се осло бо ди ла стра ха, об -
ја сни оно што тре ба да зна, и да би са -
знао њи хо ве же ље, ка ко би по сле мо -
гао да да све од се бе – при ча он. 

Ра ни је је би ло те же про на ла зи ти мо -
ти ве за те то ви ра ње, ра до ви су углав -
ном би ли јед но став ни, а бо је и опре ма
мно го ло ши јег ква ли те та не го да нас.

– Ква ли тет и асор ти ман да нас
су мно го ве ћи, па су и ра до ви

дру га чи ји. Нај че шће ра дим
ве ли ке сли ке, где мо гу да
по ка жем сва ки детаљ, без

об зи ра на то да ли је у пи та њу пор -
трет, ре а ли зам, 3Д те то ва жа или не -
што дру го. Нај леп ше ми је ка да по -
сле за вр ше не те то ва же осо ба од ме не
оде са осме хом на ли цу – срећ на и
за до вољ на. Нај те же је, и нај зах тев ни -
је, ка да ми до ђу с цр те жом ко ји ви ше
не же ле на свом те лу, па мо рам да га
пре пра вим и да на пра вим са свим но -
ву те то ва жу – при ча Игор.

Он ми сли да код нас и да ље има
до ста пред ра су да о љу ди ма ко ји се
те то ви ра ју.

– Не знам тач но ко ли ко те то ва жа
сам израдио до сада, њи хов број се
стал но по ве ћа ва. Си гур но ћу се по но -
во те то ви ра ти, јер има још ме ста на
мом те лу где мо же да ста не не ка но ва
– за кљу чу је он.

На пу ту ка оства ре њу сна

Ве сна Ба ре вач ки (39) за вр ши ла је Ма -
шин ску шко лу, а до не дав но је би ла

за по сле на као ме на џер про да је.
Још као ма ла има ла је да ра

за цр та ње, а сво је ра до ве је
та да из ла га ла у дво ри шту
сво је ку ће.

– Док сам ра ди ла у Бе о гра ду, сва -
ког да на сам про ла зи ла по ред јед ног
сту ди ја за те то ви ра ње на ком пи ше
„Умет ност ко ја се увла чи под ко -
жу”. С об зи ром на то да умем
и во лим да цр там, од лу чи ла
сам да то јед ног да на по ста -
не мо ја про фе си ја. Оби ла зи -
ла сам сту ди је и ишла на обу -
ку – при ча нам Ве сна. 

Сво ју пр ву те то ва жу, на ко јој
се на ла зи пти ца фе никс, ура ди ла
је са ма се би.

– Она је ту да ме под се ти да пад
ни је по раз, не го лек ци ја и да по сле
сва ког па да мо рам да уста нем ја ча и
бо ља – об ја шња ва она.

Ка же да је осе ћај при те то ви ра њу
чу дан, али да не бо ли; нај при бли жни -
ји опис је: пец ка ње по ме ша но са осе -
ћа њем за до вољ ства.

– На овај на чин обе ле жа ва мо не ке
бит не ства ри, те сли ке ста вља мо на
вид но ме сто као под сет ник, да их са -
чу ва мо од за бо ра ва. Имам до ста моме -
на та ко ји су обе ле жи ли мој жи вот, та -
ко да је фе никс пр ва, али не и је ди на
те то ва жа ко ју ћу ура ди ти – ка же Весна.

Она се на да да ће у бли жој бу дућ -
но сти отво ри ти сту дио за те то ви ра ње
и да ће се мак си мал но по све ти ти овој
про фе си ји. 

Жи вот је бор ба

Ми та Ми ли ћев (44) по за ни ма њу је
гра ђе ви нац. Сво ју пр ву те то ва жу је ура -
дио у вој ци, а са да их има пет. Сва ка

за ње га има по себ но зна -
че ње и под се ћа га на од -
ре ђе ни пе ри од жи во та.

– Јед на од ско ри јих те -
то ва жа на ста ла је на кон
уде са ко ји сам до жи вео
пре че ти ри го ди не, ка да
сам је два из ву као жи ву
гла ву. Не ка опа сна бак -
те ри ја ми је на па ла ра ну
ко ја је та да на ста ла и жи -
вот ми је ви сио о кон цу.
Бор ба за жи вот је би ла
ду га и ни ма ло ла ка, али
се на кра ју све до бро
завр ши ло – при ча нам
Ми та.

Из же ље да ни ка да не
за бо ра ви ко ли ко је жи вот
дра го цен и ко ли ко бор бе
тре ба да би се са чу вао,

ис те то ви рао је Спар тан ца.
– За ову те то ва жу сам био мо дел

ку ми ко ја по чи ње да се ба ви овом
про фе си јом. Спар та нац пред ста вља
бор бу и ша ље по ру ку да је по треб но
оста ти јак и у нај те жим вре ме ни ма.
Ка да опет бу ду на и шли те шки тре ну -
ци, ме ни ће слу жи ти као под сет ник
да сам ума ло из гу био жи вот и да тре -
ба да це ним ње го ву вред ност – ка же
Ми та.

Сам про цес те то ви ра ња он опи су -
је као чуд но стру ја ње и благ, али
издр жив бол ко ји ре ла тив но бр зо
про ла зи.

– Да бо ли као што не ки љу ди
прича ју, си гур но не бих имао већ
пет те то ва жа на се би. Не пла ни рам
да бу дем цео ис цр тан, али ћу си гур -
но ура ди ти још не ку. Ка жу сви да
ка да јед ном поч неш, увек имаш же -
љу да ура диш још не ку но ву. Не знам
шта је раз лог, али за и ста је та ко –
за кљу чу је.

Успо ме не и сим бо ли

Са ша Сто шић (44) за вр шио је Ма -
шин ску шко лу, а већ го ди на ма ра ди
као про фе си о нал ни ла ки рер. Пр ву те -
то ва жу – па у ка – ура дио је са ше сна -
ест го ди на.

– Се ћам се да сам ви део та кав та ту
и да ми се ја ко до пао. Дру ги пут сам
се те то ви рао са осам на ест го ди на, у
два де сет дру гој сам ура дио че ти ри-
пе т, у  два де сет сед мој их је би ло већ
се дам. Кад сам се оже нио и до био
ћер ку и два си на, ура дио сам њи хо ва
име на. Ка сни је сам дао да ми се ис -
те то ви ра Св. Ди ми три је, што сим бо -
ли зу је мо ју сла ву Ми тров дан, па Све -
тог Са ву, јер ми је је дан син ро ђен на
тај дан, па ма на стир Остр ог због дру -
гог си на, ко ји се зо ве Ва си ли је... Сва -
ка мо ја те то ва жа има не ко зна че ње –
при ча Са ша. 

На свом те лу има пре ко два де сет
уни кат них те то ва жа и ка же да се ни
због јед не не ка је и ни јед ну не би
ме њао, јер их је ра дио из љу ба ви.
Оне ко је су пр ве на ста ле мо жда би
са да са мо ма ло по ја чао јер су из -
бле де ле.

– Де ша ва ло се да имам про -
бле ма ле ти ка да но сим ма ји -

цу и кад се те то ва же ви де.
За у ста вља ла ме је пар пу -
та по ли ци ја. Јед но став но,

упа даш у очи. Ма да са да има ма ње
пред ра су да, јер се све ви ше љу ди те -
то ви ра – об ја шња ва Са ша.

Ка же да не ке те то ва же бо ле, али да
то све за ви си од ор га ни зма, али и де -
ла те ла ко ји се те то ви ра.

Мир ја на Ма рић

Драган Милеуснић

Саша Стошић

Игор Николић

Весна Баревач ки

Мита Милићев
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Ро ђе на је 1978. го ди не као Бе -
о гра ђан ка, али се већ као ма ла
пре се ли ла са ове стра не Ду на -
ва. За во ле ла је Пан че во, али је
и Пан че во за во ле ло њу, баш
као и ње ног оца Љу бо ми ра По -
крај ца. Да, њен та та је био ве -
ли ки Љу ба, сјај ни ру ко ме таш,
ко ји је по чет ком осам де се тих
го ди на из „Цр ве не зве зде” пре -
шао у „Ди на мо”. До шао и –
остао. Та ко је и ма ла Ла на по -
ста ла Пан чев ка...

Љу ба По кра јац је са су пру гом
Ду шан ком 1981. го ди не отво -
рио пи це ри ју „Двој ка” (ко ја и
да нас ра ди са истим вла сни -
ком), а с об зи ром на то да је
већ та да ужи вао ве ли ки углед у
ру ко мет ним кру го ви ма, би ло је
то ме сто у ко ме су се оку пља ли
сви пан че вач ки спор ти сти, а
на ро чи то ру ко ме та ши. Не ка ко
већ у то вре ме по ста ло је ја сно
и са свим ло гич но да ће и ма ла
Ла на По кра јац (са да Жи га) за -
во ле ти „ле пљи ву лоп ту”...
– Јед но став но, од ра ста ла сам
уз ру ко мет. Док је ма ма ра ди -
ла, ја сам с та том ишла на ње -
го ве тре нин ге. Ту у пи це ри ји
чу ва ли су ме и Жи ки ца, Пер -
ке, па Пре драг Пе ру ни чић, ко -
ји је та да до шао у „Ди на мо” –
пре мо та ва Ла на филм се ћа ња.

Ру ко мет је по че ла да тре ни -
ра с два на ест го ди на.

– На по чет ку, али ве о ма крат -
ко, во ди ла нас је Бран ка Ма -
рић, а по том је на шу се лек ци ју
пре у зео Ки ћа Ра па јић, тре нер

од ко га сам на у чи ла ру ко мет.
Би ли смо пр ва еки па ко ја игра
од бра ну у фор ма ци ји 3-2-1. У
ства ри, ја сам од та те, ко ји ми
је био и нај ве ћи кри ти чар, до -
би ја ла нај ви ше са зна ња о овом
спор ту. Се ћам се, као ју че, би ла
је 1993. го ди на, „Ди на мо” је по -
стао ка дет ски пр вак Ју го сла ви -
је, а ја сам про гла ше на за нај -
бо љу игра чи цу на пр вен ству.
Би ла сам ја ко по но сна на се бе,
до би ла сам пе хар, а ка да сам
до шла ку ћи, Љу ба је јед но став -
но ре као: „Ма, ни шта по себ но”.
Увек ме је те рао да бу дем бо ља,

„спу штао” ме да не по ле тим –
при се ћа се на ша са го вор ни ца.

Би ла је то мо жда и пре -
кретни ца у ње ном ру ко мет ном
раз во ју.

– Да, те 1993. смо пре ба че не
у пр ви тим „Ди на ма”, ко ји је на -
сту пао у Су пер ли ги. Тре нер нам
је био Ми ки Ми ла то вић, та да и
се лек тор жен ске ре пре зе та ци је
Ју го сла ви је, а у ти му су би ле Да -
ца Па влов, Би ља Ба лаћ, де вој ке
ко је су за нас клин ке би ле по јам
за ру ко ме та ши цу. На мо јој пр -
вој утак ми ци у ели ти, с пет на -
ест го ди на, про тив Рад нич ког из
Бе о гра да, по сти гла сам два го -
ла. Би ло је то за и ста сјај но вре -
ме и вре ме ка да је жен ски ру ко -
мет на овим про сто ри ма не што
зна чио. У ли ги су та да, за сво је
клу бо ве, још увек игра ле и Це ца
Ки тић, Ол га Се ку лић, Љи ља Кне -
же вић, Ма ја Бу ла то вић... – по -
но сно при ча Ла на.

Све то вре ме би ла је и члан
ре пре зен та тив них се лек ци ја Ју -
го сла ви је, а ка да је би ла че -
твр ти раз ред Гим на зи је, са
осам на ест го ди на, по ста ла је
члан се ни ор ске ре пре зен та ци -
је Ју го сла ви је, ко ја је на „Ме -
ди те ран ским игра ма” у Ба ри ју
за у зе ла че твр то ме сто. У „Ди -
на му” је про ве ла шест се зо на,
до 1999. го ди не, а он да је усле -
дио „пе чал бар ски” пут.

– Има ла сам по зив од „Бу -
дућ но сти” из Под го ри це, ко ја
је та да би ла шам пи он др жа ве,
али у до го во ру с Љу бом од лу -
чи ла сам да пре ђем у „Во ждо -
вац”, где бих има ла ве ћу ми -
ну та жу. Ту ми је тре нер био
Ба та Обу ћи на и мо гу да ка жем
да сам од ње га нај ви ше на у чи -
ла у сво јој ка ри је ри. Би ли смо

мла да еки па ко ја је мо ра ла да
се бо ри за оп ста нак, а игра ли
смо не ре ше но про тив „Бу дућ -
но сти” и до би ли ви це шам пи о -
на „Рад нич ки”. На тој утак ми -
ци сам да ла пет на ест го ло ва, а
та та ми је та да пр ви пут ре као:
„Мо жда ће и би ти не што од те -
бе”. У тој се зо ни сам би ла тре -
ћи стре лац у ли ги, а нај бо љи
из во ђач пе на ла – са осме хом
Ла на пре при ча ва де та ље из бо -
га те ка ри је ре.

Ње ни на сту пи у „Во ждов цу”
би ли су од скоч на да ска за да -
љи ру ко мет ни пут, па је 2000.
по ста ла члан „Кња за Ми ло ша”
из Аран ђе лов ца. 

– Пред во дио нас је тре нер
Ве ли мир Пе њо вић, а „Књаз” је
убр зо по стао во де ћи клуб у др -
жа ви. Сва ке се зо не смо игра ли
или у Ли ги шам пи о на, ЕХФ ку -
пу или у Ку пу по бед ни ка ку по -
ва. По сле три се зо не у Аран ђе -
лов цу Пе ња ме ја са со бом по -
вео у „Бам би” из По жа рев ца, а
због ига ра у том клу бу две го -
ди не сам би ла и нај бо љи спор -
ти ста у Бра ни чев ском окру гу –
„сла же” го спо ђа Жи га коц ки -
це ис ку ства.

Љу бо мир По кра јац је од
2004. до 2008. го ди не био члан
Град ског ве ћа Пан че ва ко ји је
пред во дио ре сор спо р та, ула -
гао је ве ли ке на по ре да се пан -
че вач ки ру ко мет из ву че из
кри зе, а зна ју ћи да он сто ји
иза це лог про јек та, иа ко је та -
да играо у дру гом ран гу, у „Ди -
на мо” су се вра ти ле Да ца Па -
влов, Би ља Ба лаћ, Ла на и ње -
на се стра Ива, Ти ја на Пе -
рушина... али и тре нер Ба та
Обу ћи на.

– Би ла је то 2006. го ди на.
Про ше та ле смо се до ели те, а

игра ле смо и у фи на лу ку па.
Та да смо као дру го ли га ши са -
вла да ли ве ли ки „Књаз Ми лош”,
и то у Аран ђе лов цу. На жа лост,
Љу би на из не над на смрт је све
пре ки ну ла. Оста ле смо још јед -
ну се зо ну, игра ле без на док на -
де, али убр зо се све рас па ло.
Град је до зво лио да се, због ре -
ла тив но сит них ду го ва, уга си
клуб са се дам де се то го ди шњом
тра ди ци јом – с до зом раз о ча -
ра ња го во ри Ла на.

По че ла је да раз ми шља о
кра ју ка ри је ре. Са су пру гом Ни -
но сла вом, ко ји је увек био уз
њу и пру жао јој по др шку, пла -
ни ра ла је про ши ре ње по ро ди -
це... Ипак, се стра Ива, та ко ђе
сјај на ру ко ме та ши ца, пре шла
је у „Рад нич ки” из Кра гу јев ца.
Оти шла је и Ла на...

– Мо жда и нај леп ша го ди на
у мо јој ка ри је ри. Би ли смо као
по ро ди ца. Без про бле ма смо
ушли у Су пер ли гу, а тре нер нам
је био Ро до љуб Ку ран дић, ко ји
и да нас пред во ди тим. Кра гу -
је вац је та да мно го ула гао у
спо рт. Из при ват них раз ло га,
вра ти ла сам се у Пан че во, од и -
гра ла се зо ну у бе о град ском клу -

бу „Ми ле ни јум”, али та да сам
схва ти ла да су у наш спо рт ушли
љу ди ко ји не ма ју ве зе са спо р -
том. С фи нан сиј ске стра не је
све би ло у ре ду, али бу квал но
сам ишла на тре нинг и пла ка -
ла, ко ли ко ми је би ло му ка од
све га. Та да сам и де фи ни тив но
ре ши ла да од у ста нем, али он -
да је, нај ви ше за хва љу ју ћи Дар -
ку Јо ви чи ћу, по чео да се уз ди -
же ЖРК „Пан че во”. При хва ти -
ла сам по зив, тре нер нам је био
Иван Пет ко вић, а би ли смо тим
ко ји две се зо не ни је пре тр пео
по раз у Пр вој ли ги. По след њу
утак ми цу сам од и гра ла 2015.
го ди не, а са да ра дим као тре -
нер с ка дет ки ња ма ЖРК-а „Пан -
че во” – ста вља тач ку на ка ри је -
ру за ко ју је јед на но вин ска
стра на пре ма ло да се опи ше у
пот пу но сти.

Ла на Жи га – бес ком про ми -
сни бо рац и на те ре ну и у жи -
во ту. Не ко ко је имао хра бро -
сти да пре у зи ма од го вор ност
на се бе ка да је би ло нај те же...
Во ђа ко ји се ра ђа...

Алек сан дар Жив ко вић

Сла ву ико но ста са Ус пен ског
хра ма про не ли су на да ле ко
они ко ји су га ви де ли, о ње му
су пи са ни и на уч ни ра до ви и
пе сме, али ма ло ко зна да је
ау тор, сли кар Кон стан тин Да -
нил, за пред ста ву Бо го ро ди -
це на ње му узео лик сво је же -
не Со фи је Де ли... Али ни је
ово је ди на тај на ве за на за сли -
ка рев жи вот и рад.

Кон стан тин Да нил спа да у
сам врх срп ске умет но сти, а
у 19. ве ку, твр де кри ти ча ри,
ни је му би ло рав ног. Ма да је
Да ни ло во ства ра ла штво још
за ње го вог жи во та до би ло ви -
со ке оце не, а по осли ка ва њу
хра мо ва про чуо се на да ле ко,
ни је про шло ни по ла ве ка од
ње го ве смр ти, а ње гов гроб је
био за бо ра вљен и прак тич но
из гу бљен. Про на ђен је слу -
чај но.

О са мом жи во ту ге ни јал -
ног сли ка ра мно го се ма ње
зна не го о ње го вим сли ка ма.
До да на шњег да на на га ђа се
о го ди ни и ме сту ње го вог ро -
ђе ња. Као го ди на ро ђе ња по -
ми њу се 1779. и 1782, а као
ме сто се ло Лу гош у Ру му ни ји
и Еч ка код Зре ња ни на.

Ни ње го во по ре кло још ни -
је до вољ но ис тра же но, а сво -
јим сли ка рем сма тра ју га Ср -
би, Ру му ни и Ма ђа ри. Не ки
исто ри ча ри до ка зу ју да му је
пре зи ме би ло Гри го ро вић, да
му је отац био Рус, а мај ка
Срп ки ња. Око јед ног се сви
сла жу – био је из у зе тан умет -
ник. „Да нил ни је имао ака -
дем ско обра зо ва ње, али је вели -
ки та ле нат све то на до ме стио”,
оце нио је Ни ко ла Вла јић.

Сам Кон стан тин Да нил је
при чао да је од 1812. до 1816.
ра дио у те ми швар ском ате -
љеу та да нај у глед ни јег срп -
ског сли ка ра Ар се Те о до ро -
ви ћа, али да га је ста ри мај -
стор ис те рао из љу бо мо ре кад
је ви део ко ли ко је ње гов уче -
ник да ро вит и ка ко бр зо на -
пре ду је у сли кар ству. Да нил
је остао у Те ми шва ру, али је
пре шао на уче ње код јед ног
сли ка ра шко ло ва ног у Бе чу,
а за тим му се гу би траг у до -
ку мен ти ма. Ње го ви би о гра -
фи ве ру ју да се кра ће вре ме
шко ло вао у Бе чу и Мин хе ну
и да је за тим пу то вао по Ба -
на ту и Ер де љу, као мно ги „пу -
ту ју ћи сли ка ри” у то до ба, и
из др жа вао се пор тре ти са њем
имућ них гра ђан ских и пле -
ме ни та шких по ро ди ца. Сли -
ка ју ћи 1827. пор трет та да -
шњег беч ке реч ког под на чел -
ни ка и бо га тог вла сте ли на
Стје па на Ка ра чо њи ја, упо -
знао се у ње го вој ку ћи са Со -
фи јом Де ли, ћер ком јед ног
оси ро ма ше ног ма ђар ског
пле ми ћа, и исте го ди не се
вен чао с њом у ка то лич кој
цр кви. Оту да и не до у ми це
око ве ро и спо ве сти умет ни -
ко ве, ма да је исто ри чар Ан -
дра Га ври ло вић, пи сац књи -
ге „Зна ме ни ти Ср би 19. ве -
ка”, ја сан: „Да ни јел је био ве -

ре ис точ но-пра во слав не, а
же на му ри мо ка то лич ке”.

До ла зак у Пан че во

На ред не го ди не пан че вач ки
про та Кон стан тин Ар се но вић,
у ку ћи гра ни чар ског ка пе та -
на Кљу но ви ћа у Али бу на ру,
ви део је из вр сне пор тре те ка -
пе та на и ње го ве же не и од -
мах по ну дио Да ни лу да из ра -
ди ико но стас но ве пра во слав -
не цр кве у Пан че ву, Ус пен -
ског хра ма.

Уго вор с Цр кве ном оп шти -
ном скло пљен је у ма ју 1829.
и Да нил се пре се лио у Пан -
че во. Ту се на ста нио, пре ко
пу та цр кве, у ку ћи у Ди ми -
три ја Ту цо ви ћа 9, ко ја и да -
нас по сто ји, са мо је он да би -
ла при зем на.

Осли ка ва ње ико но ста са је
тра ја ло че ти ри го ди не и за
тај рад је ште дро на гра ђен.
У вре ме бо рав ка у Пан че ву
на сли као је
и око

два де сет
пор тре та и ико -
на. Оста ло је за -
пи са но да је био
из у зет но скуп –
чак де сет пу та
ску пљи од оста -
лих сли ка ра, али
да су се углед ни -
ци оти ма ли да
баш од ње га на -
ру че пор тре те. 

Из на шег гра -
да Кон стан тин
Да нил је оти шао
као бо гат чо век и
сли кар на гла су.

Од 1834. до
1873. го ди не жи вео је у Ве -
ли ком Беч ке ре ку, да на шњем
Зре ња ни ну, у Ули ци ца ра Ду -
ша на 37, а у ње го вом ате љеу
је че тр на ест на ших зна ме ни -
тих сли ка ра, ме ђу ко ји ма и
Ђу ра Јак шић, учи ло за нат од
мај сто ра. Из ра дио је и ико -
но стас ру мун ске цр кве у Уз -
ди ну, као и ико но стас цр кве
у Те ми шва ру. Ње гов нај за ма -
шни ји и нај зре ли ји рад је ико -
но стас цр кве у Јар ков цу, са
се дам на ест ико на.

Умро је де сет ме се ци по -
сле сво је же не, у про ле ће 1873.

По но во на ђе ни гроб

На њи хо вој хум ци на Кал ва -
риј ском гро бљу ни је би ло
спо ме ни ка, са мо др ве ни крст,
ко ји је с вре ме ном ис тру лио
и не стао. На сли ка рев гроб
се за бо ра ви ло и ни ко ни је
знао где се на ла зи. Тек 1937.
го ди не, при ли ком ко па ња ра -
ке за не ку по кој ни цу, гро ба -
ри су на и шли на два ли ме на
сан ду ка. Иза шла је по себ на
ко ми си ја, на чи јем је че лу
био гра до на чел ник Пе тров -
гра да, ка ко се та да ва рош
зва ла, ин же њер Вла ди мир
Жив ко вић, а у чи јем су са -
ста ву би ли фи нан сиј ски са -
вет ник, град ски фи зик, од -
но сно ле кар, и за пи сни чар
ко ји је сло жио за пи сник, ко -
ји се и да нас чу ва у Исто риј -
ском ар хи ву. Кон ста то ва но
је да су у от кри ве ним ков че -
зи ма на ђе ни по смрт ни оста -
ци сли ка ра Да ни ла и ње го ве
су пру ге Со фи је Де ли. Зем ни
оста ци сли ка ра и ње го ве су -
пру ге са хра ње ни су та да на
но вом ме сту на истом гро -
бљу, а 1950. Град ски од бор
је ве ли ком умет ни ку по ди -
гао спо ме ник, ко ји ту сто ји
и да нас.

СА МА ПРО ТИВ

СВИХ – ЗБОГ ИВЕ

Јед ну утак ми цу је игра ла и

са сло мље ном ко шчи цом у

но зи, на сво ју од го вор ност

и из спортског ината, али

Ла на по себ но пам ти је дан

де таљ:

– Игра ле смо за „Рад -

нич ки” и Ива је на јед ном

ме чу по ки да ла ли га мен те.

Гле дам је по вре ђе ну и –

пла чем. Али сам и бе сна и

љу та и не знам шта већ. У

по след њих пет ми ну та те

утак ми це ре кла сам са и -

гра чи ца ма: „Играм са ма,

не дам ни ком лоп ту”. До би -

ли смо на кра ју, са два раз -

ли ке – ка же Иви на се стра.

БИТ КА ЗА ТЕ НУ И – ЖИ ВОТ

Сви ко ји је по зна ју сло жи ће се у јед ном: Ла ну кра се из у зет -

на упор ност и хра брост. 

– Це лих де сет го ди на тра ја ла је аго ни ја и бор ба да до би -

јем де те. Има ла сам пет спон та них по ба ча ја а да при том ни -

ко од струч ња ка ни је знао да ми об ја сни због че га. У јед ној

од тих не у спе шних труд но ћа ле ка ри су се бо ри ли и за мој

жи вот. Ипак, ни сам же ле ла да од у ста нем, про ра дио је тај

спорт ски инат, а ве ли ку по др шку сам има ла и од су пру га

Ни но сла ва. На кра ју, са зна ла сам да због пре ја ког иму ни -

те та мој ор га ни зам пре по зна је плод као стра но те ло и од ба -

цу је га. Та да је про фе сор Ми ко вић, на чел ник у бол ни ци

„На род ни фронт”, до ко га смо је два не ка ко сти гли, од лу чио

да ми оба ра иму ни тет. Сва ко днев но сам са ма се би да ва ла

ин јек ци је, би ла сам мо дра. То је био но ви ри зик у труд но -

ћи, али на кра ју се све ис пла ти ло. Ћер ка Те на је ро ђе на на

Све ту Пет ку, 27. ок то бра, 2016. го ди не. И већ је ре дов на на

утак ми ца ма у ха ли – по но сно го во ри ова хра бра же на.

СА ОЧЕ ВЕ СА ХРА НЕ НА УТАК МИ ЦУ

Те, 2008. го ди не, за хва љу ју ћи и Љу бо ми ру По крај цу, фи на -

ле Ку па Ср би је за ру ко ме та ши це одр жа но је у на шем гра ду.

– Љу ба је умро у че твр так 8. ма ја, а фи нал ни тур нир је већ

био за ка зан за 10. и 11. мај. Љу ди из Ру ко мет ног са ве за Ср -

би је зо ву у клуб и пи та ју да ли се игра, да ли се све од ла же

због из не над не Љу би не смр ти. Ни ко не ма од го вор, из на шег

клу ба су им по ру чи ли да уко ли ко Ла на и Ива не бу ду мо гле

да игра ју, би ће од ло же но. Пат-по зи ци ја. У јед ном тре нут ку

зо ву ме љу ди с РТС-а и тра же од го вор: „Мо лим вас, ре кли

су нам да ако ви не бу де те игра ле, куп се од ла же, зна мо да

сте у те шкој си ту а ци ји, али мо ра мо да зна мо и због на ше

про грам ске ше ме...” Ре кла сам им да ако успе мо да са хра -

ни мо оца су тра дан, игра ће мо. И Ива и ја. Мно го нам је по -

мо гао та да шњи пред сед ник оп шти не Ср ђан Ми ко вић. Та ту

смо са хра ни ле у пе так, у су бо ту ују тру иза шле смо на гро бље,

а по том смо и се стра и ја од и гра ле као у тран су. Мо ра ле смо

да на ђе мо сна гу. Знам да би та ко и Љу ба же лео да бу де. Же -

ле ла сам и на тај на чин да му вра тим за све што нам је у жи -

во ту пру жио – са се том у гла су ка же Ла на.

НЕ ДЕЉ НИ РУ ЧАК

ПРЕ ЕВРО ПЕ

Има ла је Ла на мно го по зи -

ва да ка ри је ру на ста ви у

ино стран ству, у до брим

европ ским клу бо ви ма.

Ипак, ни је се од лу чи ла на

та кав ко рак.

– Ве ли ки сам но стал ги -

чар. Ни сам ка ри је ри ста.

Од у век сам же ле ла да бу -

дем ту, бли зу, у кру гу од

сто ки ло ме та ра од ку ће.

Не дељ ни ру чак с мо јом

по ро ди цом био ми је мно -

го бит ни ји од игра ња по

Евро пи – до да је Ла на.

НАШ ГОСТ: ЛА НА ЖИ ГА, РУ КО МЕ ТА ШИ ЦА

ХРА БРОСТ И УПОР НОСТ – БЕЗ ГРА НИ ЦА

Константин Данил

КОН СТАН ТИН ДА НИЛ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Тај на Бо го ро ди чи ног
ли ка у Ус пен ском хра му

Лана Жига

Софија Дели
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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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ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

7–16

• Радимо нове и поправљамо

кровове • радимо баџе

• подашчавамо • фолија 

• летве • цреп • лим

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (289938)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ зи-
дану гаражу на Котежу 2.
062/222-553. (290117)

ПРОДАЈЕМ јагањце.
063/892-12-08 (СМС)

ДОМАЋЕ кравље млеко
,сир, јогурт, могућа до-
става. 063/892-12-08
(СМС)

ДЕБЕЛА свиња на прода-
ју. 061/277-87-99. Ново-
сељански пут 103.
(290120)

МАЊИ фрижидере бош,
турбо рерна, веш-маши-
на, комбиновани фрижи-
дер. 063/861-82-66. (р)

СУДОПЕРА с висећим,
кофер шиваћа, самачки
кревет, угаона гарнитура,
телевизор. 063/861-82-
66. 063/861-82-66. (р)

БИБЕР цреп кањижа тон-
дах, у пакетима, преоста-
ла количина, повољно.
061/267-72-30. (290194)

КУЋА са 27 ари грађе-
винског плаца, 18.500
евра. 065/342-2391.
(289358)

ПЛАЦЕВИ, грађевински,
на новој Миси, повољно.
061/267-72-30. (290194)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу на Златибору за не-
кретнину у Панчеву.
069/158-63-76. (289640)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-
ца, може за гарсоњеру.
013/618-625. (289693)

КУЋА, Омољица, 80 квм,
7 ари, помоћни објекти,
легализована. 064/961-
00-70. (290146)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру.
062/978-34-26 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан нов стан Тамиш
капија. Енерегетски па-
сош, 180 евра. 065/332-
20-07. (СМС)

ИЗДАЈЕМ суперкомфо-
ран трособан нов стан са
гаражом, двориштем.
063/301-151. (290048)

ИЗДАЈЕМ собе самици,
80 евра. 064/246-509.
(290128)

ИЗДАЈЕМ полунамештену

гарсоњеру, Стевана

Сремца 80, Стрелиште.

061/615-80-80. (290125)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан на дуже, Котеж 1,

намештен, ЦГ, клима.

064/137-63-19, 066/494-

900. (290133)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,

намештен, издајем.

063/824-06-63063/248-

683. (290135)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-

нособан стан на новој

Миси. 063/839-56-81,

013/370-398. (290147)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 120

евра, једноипособан, 135

евра, намештени, wi/fi.

069/113-00-73. (290158)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Котеж 1.
063/808-83-26. (2890161)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Котежу 2.
063/701-11-31. (290187)

ГАРСОЊЕРА у Самач-
ком, намештена, призе-
мље, издајем на дуже.
064/453-16-19. (290183)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру, комплет
модерно намештен, ново-
градња. 064/004-69-69.
(290195)

ИЗДАЈЕМ кућу на старој
Миси. 063/207-819.
(290184)

ДВОРИШНИ намештен
стан, 48 квм, са грејањем.
Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45. (290189)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру. 065/608-25-80.
(290191)

ИЗДАЈЕМ нов полунаме-
штен стан. 061/671-10-
08. (290194)

ТАМИШ капија, локали
за издавање, 107 – 200
квм. 063/338-332.
(288827)

ИЗДАЈЕМ локал од 86
квм, код Аутобуске ста-
нице. 063/278-421.
(290130)

САЛОНУ у центру потре-
бан фризер са искуством,
плата 30.000. 065/555-54-
44. (289125)

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

ПОТРЕБНИ радници за
израду и монтажу АЛУ и
ПВЦ столарију. 063/249-
432. (289730) 

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85.
(289993)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Неша, Ковачица.
069/444-23-76. (289931)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
шупак, бетонирања, иско-
пи, обарање стабала, итд.
064/122-69-78. (290196)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:

уградња, одржавање во-

де, канализације, кабине,

славина, бојлера, котли-

ћа. 063/836-84-76.

(290115)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар,.

064/157-20-03. (290137)

ВОЗИЛА

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

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.

TРАЖИМО УЛИЧНЕ

ПРОДАВЦЕ НОВИНА

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не 

огла са и чи ту ља одо бра ва мо 

по пуст свим рад ним да ни ма 

осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 15, а средом,

четвртком и петком од 8 до 13 сати

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 и 36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о доношењу решења у поступку 

ажурирања Студије о процени утицаја 

на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 31. 03.

2020. године донето Решење којим је донета одлу-

ка да носилац пројекта Wellbury – Bela Anta д.о.о.,

улица Жарка Обрешког бр. 23, Београд – Земун,

није у обавези да изради нову, нити да ажурира по-

стојећу студију о процени утицаја на животну сре-

дину Пројекта Инфраструктурног комплекса за

ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову.

У складу са проглашеним ванредним стањем у Ре-

публици Србији (Одлука о проглашењу ванредног

стања, „Сл. гласник РС”, број 29/20) увид у Реше-

ње биће могућ само у дигиталном облику на зва-

ничној интернет адреси Покрајинског секрета-

ријата за урбанизам и заштиту животне средине

(www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања обавештења.

ВАЖНО
ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед новонастале 

ситуације обавештавамо 

наше клијенте, који нису 

у могућности да лично 

дођу до наших просторија, 

да сав огласни материјал 

(огласи, читуље, рекламе) 

могу да доставе на 

VIBER 069/210-11-69 или 

EMAIL:

evica58zeng@gmail.com

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 03/366-843,

063/193-22-29. (289954)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, кречење, глетова-

ње, столарија, веома по-

вољно. 064/280-26-15.

(290115)

БАШТЕ орем и култиви-

рам. 063/855-92-70.

(289678)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација,

актуелне информације.

064/866-20-70. (290169)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-

сталације, бојлере, инди-

каторе, ТА пећи, белу

технику. 060/521-93-40.

(290181)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

мерцедес камионом, рад-

ници, повољно. Вук.

064/176-91-85, 063/278-

117. (289898)

СЕЛИДБЕ, транспорт

комбијем и камионом,

демонтажа, монтажа на-

мештаја, изношење непо-

требних ствари, кутије за

паковање. 064/047-55-55.

(ф)

ПРЕВОЗИМ кипером пе-

сак, шљунак, сејанац, од-

возим шут. 064/354-69-

94. (290086)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугого-

дишњим искуством из Де-

бељаче, с материјалом

или без њега. Ноле (имам

и паркет), 013/266-52-20,

063/847-74-38. 

(288874)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-

гушење купатила, канали-

зације, водоводне адапта-

ције, замена вирбли, вен-

тила, батерија, санитари-

је, све за воду, 0-24 сата.

Пензионерима екстра по-

пуст. Долазим одмах.

013/348-139, 063/811-74-

89, Јовичин. (290123)

СЕЛИДБЕ, превоз друге

робе. Панчево-даље. Це-

на договор. 03/366-843,

063/193-22-29. 

(289954)
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С великом тугом опраштамо се од нашег вољеног супруга, оца, деке и

свекра

СЛОБОДАНА РАДИЋА БОБЕ
1951–2020.

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружао и свима несебично

делио.

Почивај у миру. Бићеш вечно у нашим срцима.

Сахрана је обављена 1. априла 2020. године на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга АНА, синови ДРАГАН и СРЂАН, снаха

ЈЕЛЕНА, унука АЛЕКСИЈА, унук БОГДАН, родбина и пријатељи
(53/290165)

Последњи поздрав

чика БОБИ
Били сте велики човек и узор многима

МИЋА са породицом
(19/290142)

Последњи поздрав

БОБИ

од ЖИВКА ДИМИЋА са породицом

(64/290173)

БОБА РАДИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу и ве-

ликом спортисти од ПЕЦЕ, СРБИЈЕ и ЂУРЕ

(68/290176)

СЛОБОДАН

РАДИЋ

Последњи поздрав

од породице ЖИКИЋ

(69/290177)

Преминуо је још један од играча најтрофејније

генерације

СЛОБОДАН РАДИЋ ПИДИКА

Играчи и руководство Рагби клуба „Динамо”
(73/ф)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Услед новонастале ситуације

обавештавамо наше клијенте,

који нису у могућности да лично

дођу до наших просторија, 

да сав огласни материјал 

(огласи, читуље, рекламе) 

могу да доставе на 

VIBER 069/210-11-69 или 

EMAIL: evica58zeng@gmail.com

Последњи поздрав вољеном оцу, свекру и

деки

др МИОДРАГУ ЈОЦИЋУ
дипл. инж

1934–2020.

Сахрана је обављена 28. марта 2020, у Но-

вом Селу, Бела Паланка

Његови најмилији: син ДРАГАН, 

снаја ЖАКЛИНА и унуци НАЈДАН, 

ЛАРА и ДИНА
(82/И)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана
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Последњи поздрав нашем драгом Браци

БРАТИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

Планинари „Јеленка”

(32/290152)

С тугом и болом обавештавамо пријатеље и родбину да нас је

30. марта 2020, изненада напустио наш драги

БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ БРАЦА
магистар технологије пиварства

1941–2020.

Сада слободно трчи, ми смо свим срцем уз тебе, као што си ти

несебично увек био ту за све нас.

Твоји синовци: РАТОМИР и НИКОЛА са супругом

АЛЕКСАНДРОМ и снаја ЉУБИЦА

(56/290169)

Великом човеку, маратонцу, експерту за пиво...

БРАТИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

БРАЦИ БОЈСУ

Последњи поздрав од његових другара атлетича-

ра.

УГРЕН МИЛЕТА, МАТЕ НЕРАЛИЋА, ЗОЛТАНА

КЕРЕКЕША, МИЉУРКА ЂУРКОВИЋА, ЖУЊЕ

МИЛОВАНОВИЋА и МИЛАНА ШУШЊАРА
(55/290167)

Драги

БРАЦО

Обећавамо да ћемо наставити да следимо ваша

технолошка упутства у производњи пива и да

вас нећемо изневерити.

МГ Музеј пиварства

ЂОРЂЕ ВАЈФЕРТ ПАНЧЕВО
(61/Ф)

Драги

БРАЦО

Хвала за несебично залагање и учествовање у

нашем пословању.

Колеге из фирме TMB DI A MOND 

и УГ Стара Вајфертова пивара

(62/ф)

Легендо, почивај у миру

БРАЦА СТОЈАНОВИЋ

СОЊА, ГАГА, СУКИ, ЂИНА, НАДА, ЈОВА,

ШАНДОР, ИВАН и МАЧАК
(20/290143)

Последњи поздрав

мом добром другу

БРАТИСЛАВУ

СТОЈАНОВИЋУ

БРАЦИ

од друга АНДРЕЈЕ

РАНИЋА
(60/290172)

Последњи поздрав куму

СЛОБОДАНУ РАДИЋУ

Кумови породица ЗЛОКОЛИЦА

(74/Ф)

Последњи поздрав

БРАТИСЛАВУ

СТОЈАНОВИЋУ

Завршио се један ча-

стан живот.

Одмарај пријатељу,

хвала ти за све.

Твоја тетка

тета МИЛАНКА

са породицом

(80/290193)

Последњи поздрав

БРАТИСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

БРАЦИ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

СВЕТЛАНА, РОБЕРТА, ТИНА и БОЈАНА са породицом

(77/290188)

Тужна срца опраштамо се од вољеног супруга, оца и

деде

ЈОЗЕФ ХОЛОК
1944–2020.

Ожалошћени: супруга МАРА, син ЈОЗЕФ са децом

БАРБАРОМ, ДАВИДОМ и МАРТИНОМ, син ЈАРОСЛАВ

са супругом БОЖЕНОМ и децом АНДРЕОМ и ДАРИОМ

и син МИРОСЛАВ са супругом ДАНИЈЕЛОМ и децом

МАРТИНОМ, АНДРЕЈОМ и АНОМ
(4/290122)

30. марта, у 86. години преминуо је наш

МИХАИЛО ЋАЛИЋ
1934–2020.

Сахрана је обављена 1. априла 2020, у 15 сати, на

Новом гробљу.

Заувек у нашем сећању.

Породица

(78/290190)

Последњи поздрав тати

АНТОНИЈУ

СТАНКОВИЋУ

Тата, остаћеш заувек у

мом срцу.

Твоја ћерка МИЛКА,

зет ЖЕЛИМИР

и унук ДАМИР
(11/290134)

Мојој Јелки

ЈЕЛЕНИ

ВЕСИЋ
7. X 1956 – 28. III 2020.

од комшинице ЈУЦЕ

са децом

(66/290175)

… кад једна особа недостаје цео свет се чини пуст...

ЈЕЛЕНА ВЕСИЋ
7. X 1956 – 28. III 2020.

Вољена супруга, мама и баба.
Твоји: МИЛЕНКО, БИЉА, ЛАВ и АЛЕКСА

(67/290175)

ДОБРИВОЈЕ

ВЛАЈКОВИЋ

БОБАН

Последњи поздрав

од унука АНДРИЈЕ и

ИВАНА

(47/290163)

ДОБРИВОЈЕ

ВЛАЈКОВИЋ

БОБАН

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

Супруга ВИДА

и ћерке МАРИЈА

и ЈАСМИНА
(48/290163)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 15,

а средом,

четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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С поштовањем опраштамо се од нашег драгог

колеге

др НЕБОЈШЕ ТАСИЋА
спец. урологије

Колектив Опште болнице Панчево

(1/ф)

НЕБОЈША ТАСИЋ
Последњи поздрав драгом пријатељу

од породице ПАВИЋЕВИЋ

(8/290129)

Последњи поздрав нашем драгом

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

Маратонци Панчево

(17/290141)

др НЕБОЈША ТАСИЋ
1960–2020.

Почивај у миру.

Твоја супруга ЉИЉА и ћерке АНЂЕЛИЈА и НАТАЛИЈА

Обавештавамо родбину и пријатеље да је кремација обављена 30. марта 2020. године.

(24/ф)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ТАСИ

од породице КОСАНИЋ

(27/20150)

Последњи поздрав поштованом колеги

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
специјалиста урологије

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО

(31/ф)

Последњи поздрав пријатељу

НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

Драги Тасо, анђели те рано одведоше јер

и њима требају добри људи.

Почивај у миру пријатељу мој.

ИГОР ВУКОТИЋ са породицом

(33/ф)

Великом човеку и

пријатељу

НЕБОЈШИ

ТАСИЋУ

Последњи поздрав

СИЛВАНА

(75/289185)

Великом човеку, нај-

бољем пријатељу

НЕБОЈШИ

ТАСИЋУ

Заувек у нашим нај-

ведријим сећањима.

МАЈСТОРОВИЋИ

(71/290180)

Последњи поздрав пријатељу и саборцу

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
1960–2020.

Недостајаће твоја енергија, духовитост и непо-

колебљив став.

ДУДА, ЋУКИ и ПЕЂА

(72/290182)

300-820, 300-830

marketing@pancevac-online.rs
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Последњи поздрав драгом

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

од колектива пријемно-ургентне службе

(43/290160) Опште болнице Панчево

Последњи поздрав нашем драгом доктору

НЕБОЈШИ ТАСИЋУ
С неизмерним поштовањем и великом љубављу чуваћемо успомену на нашег
доктора. Памтићемо га као племенитог човека, изузетног пријатеља, часног
стручњака и вредног учитеља, пуног знања, енергије, доброте и спремности
да помогне свима. Тешко нам је прихватити да нашег уваженог доктора ви-
ше неће бити међу нама, да нам несебично преноси богато знање и животне
мудрости, да нас охрабри оптимизмом и обрадује позитивним мислима.

За све нас, који смо имали срећу, част и привилегију да сарађујемо са др
Небојшом Тасићем, он је бесмртан. Само се преселио у легенду која заувек
остаје у нашим мислима и срцима, као путоказ како се заслужује вечност,
остварује љубав и осмишљава живот.

КОЛЕКТИВ ЗАВОДА „ПАНЧЕВАЦ”
(65/290174)

Последњи поздрав драгом и поштованом прија-

тељу

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

Тетка НАДА, МАГА и СТЕВАН
(58/280170)

За незаборав нашем колеги

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

Колектив Уролошког одељења

Опште болнице Панчево

(59/290171)

ВАЊА РАКИЏИЋ

Драгој куми Вањи последњи поздрав од кумова

ПАНТЕЛИН

(12/290136)

25. марта 2020. године напустила нас је наша колегиница

ВАЊА РАКИЏИЋ
1964–2020.

Заувек ћеш остати део нашег живота и вечно ћеш живети у

сећању свих нас.

Почивај у миру.

Твоје колеге ЈП „Градска стамбена агенција” Панчево

(16/290150)

ВАЊА РАКИЏИЋ
9. V 1964 – 25. III 2020.

Наша Вања нас је заувек оставила а њену добро-

ту и осмех чуваћемо од заборава.

Твоји: СРЂАН и НИНА са породицама

(38/290156)

ЗАХВАЛНИЦА

Велико хвала др Мирославу Ердељанину са

сестрама и техничарима панчевачке хи-

рургије, власници и особљу апотеке „Код

сунчаног сата”, ЈП ГСА и свима који су

бринули о току лечења наше Вање Ракиџић

СРЂАН

(39/290156)

25. марта 2020. године преминула је моја ћерка Вања

ВАЊА РАКИЏИЋ
9. V 1964 – 25. III 2020.

Прво и увек вољено дете. Чекам твој глас, твој корак,

али узалуд...

Остајем неутешна до краја живота.

Твоја мама.

Ожалошћени: сестра САЊА, зет ЉУБИША

и мама mr ph МИЛА МАГДИЋ
(63/и)

Драга

ВАЊА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Последњи поздрав од кумова ПЕТРА и НАТАШЕ са де-

цом
(70/290178)

ВАЊА

РАКИЏИЋ

… иди, иди несани-

це...

ПАВА

(76/290186)

Последњи поздрав

МИЛЕНИ ГРАОВАЦ

од ДРАШКА и СТЕВАНА

(57/290170

Последњи поздрав

МИЦИ

ЈАНИ са фамилијом

(23/290145)

Последњи поздрав искреном пријатељу

др НЕБОЈШИ ТАСИЋУ

Породици искрено саучешће.

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(81/ф)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим 

рад ним да ни ма

осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 15,

а средом,

четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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� Уз пензиони чек омогућујемо надокнаду трош-
кова од ПИО фонда ОДМАХ! 

� Велики избор погребне опреме и сређивање 
комплетне документације

� Бесплатан долазак у стан сервисног референта
� Превоз покојника уземљи и иностранству

www.pogrebnoandjelovic.com
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7. априла навршава се пет најтужнијих година откако није са

нама наша

БИЉАНА РАДЕКА
Рођ. Глоговац

Не заборављамо твоју љубав, пожртвовање и доброту.

Твоји: супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА

и син ДАНЕ са породицама

(37/290155)

Тужно сећање на драгу сестру

БИЉАНУ РАДЕКА
1953–2015.

БАТО, СЕКА и МАЈА
(45/290162)

5. априла навршавају се две тужне године откако више није са нама наш

драги

МИРОСЛАВ ОЛА КОРКАНОВ
из Сефкерина

5. X 1939 – 5. IV 2018 – 5. IV 2020.

Све подсећа на тебе, кућа, дворште, улица.

Не постоји време које ће умањити бол и тугу за тобом.

Волимо те и у срцу носимо.

Твоји најмилији: супруга ВУКА, ћерке СЛАВИЦА, ВЕСНА и ЈАСНА, зетови

МИРИЦА и ЗЛАТОЈЕ и унуци ДЕЈАН и АЛЕКСАНДАР са породицама
(44/и)

Последњи поздрав мојој мајци

ЂУРЂИНИ СТОЈАК

С љубављу, поносом и поштовањем што

сам те имала...  чувам успомене на тебе,

твој лик, доброту и љубав коју си ми дари-

вала.

Знала си колико те волим, али никада не-

ћеш сазнати колико ми недостајеш.

Твоја АЛЕКСАНДРА

(28/290151)

29. марта 2020. годи-

не изненада нас је на-

пустила наша драга

ЂУРЂИНА

СТОЈАК
1957–2020.

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоја мајка ВЕРА,

ћерка САШКА

и унук ДАВИД

и зет ИВАН

(29/290151)

Драга баба

ЂИНА
1957–2020.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твој СЕРГЕЈ

са породицама

ШИНИК

и РАЈЧЕВИЋ

(30/290151)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

наш вољени

БРАВО АБДУЛАХ
1937–2020.

Преминуо у 84. години.

Сахрана је обављена 2. априла 2020. године.

Последњи поздрав од супруге ДОБРИЛЕ,

синова ВЕДМИРА и ВЛАДИМИРА и снаје

ЈАСМИНЕ

(25/290148)

С великим болом и тугом у срцу опраштамо се од

драге

БЛАГИЦЕ ТАСИЋ

која је преминула 26. марта 2020, у 82. години.

Почивај у миру. 

Ожалошћени: ћерка СУНЧИЦА, зет ДУШАН и

унуци СРЂАН и ИВАН са породицом

(26/290149)

Последњи поздрав драгом деди

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

од унука ЛАЗАРА и ЛЕНЕ

(21/290144)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАЈКУ ЈОКСИМОВИЋУ

од пријатеља МИЛКЕ и ВОЈИНА ИВЕТИЋ

(22/290144)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЉУБИЦИ

АВДАЛОВИЋ

од СМИЉКЕ

и БАНЕТА

(52/290164)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље

да је 30. марта 2020, у 77. години, после тешке

болести преминула наша најдража

ЉУБА АВДАЛОВИЋ

Сахрана је обављена 1. априла 2020. године на

Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћера ЈЕЛИЦА, зет БРАНКО, мно-

гобројна родбина и пријатељи
(49/290164)

Најдража моја мамице

ЉУБА АВДАЛОВИЋ
Вечно ћеш бити у мом срцу, ти си мој херој а они ника-
да не умиру. Нека те сада анђели чувају уместо мене.

Твоја ЈЕЦА
(51/290’164)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ

АВДАЛОВИЋ

од ДРАГАНЕ, 

МИКИЈА, МИЛОША

и УРОША

(50/2890164)

НАДЕЖДА ЗАНАТА
1947–2020.

Анђели нека те чувају драга наша Бајка. 

Ми ћемо те чувати у нашим срцима.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја ИРЕНА, унуци

СТЕФАН и АЛЕКСАНДРА, сестре ЗОРА и

ЈЕЛА и браћа КОСТА и ГАГИ

(5/290124)

Драгој мајци

ВЕРИ

КОЛАРОВ
26. VI II 1929 – 27. III 2020.

Последњи поздрав од

синова ВАСЕ и СТЕ-

ВАНА са породицама

(41/290159)

Драгој мајкици

ВЕРИ

КОЛАРОВ

последњи поздрав од

унучади са породицама:

ЗОРАНА, ГОЦЕ, БИЉЕ,

МИРЕ и ДАРКА КОЛА-

РОВА
(42/290159)

marketing@pancevac-online.rs
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Драга моја

МИРЈАНА ВУЧКОВИЋ
2018–2020.

Боле успомене, боли ћутање, боли што знам да

никада више нећемо бити заједно. 

Временом плачем све тише и тише, а ти недо-

стајеш све више и више.

Волимо те.

Твоји: ЗОРАНА и ВЛАДИМИР

(2/290119)

5. априла биће годи-

ну дана од смрти во-

љене сестре

СНЕЖАНЕ

ЦВЕТКОВИЋ

Сестра ТАЊА

(3/290121)

4. априла 2020. навршава се шест месеци откако није са нама

наш драги

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ

Заувек у нашим срцима.

С љубављу твоји: супруга БИЉАНА, 

син ВЛАДИМИР и кћерка МИЛИЦА

(6/290126)

ПОМЕН

мојој драгој мами и супрузи

КОВИНИ ВИДАКОВИЋ

„Прође година, а дан никако”

Твоји: ВЕСНА и АЦА

(7/290127)

СЛАВОЉУБ ЈОСИПОВИЋ
5. IV 2019 – 5. IV 2020.

Година прође, дан никако.
Твоја МИЛЕНА

(9/290131)

IN ME MO RI AM

КЕРЕБИЋ

МАРИЈА ДРАГАН ЂОРЂЕ
1935–1987. 1961–1997. 1933–2017.

Заувек сте у нашим мислима и срцима.

ЗОРАН са породицом
(10/1290132)

Драга наша

МАРА

ЛЕОПОЛД

Љубав и сећање на

тебе ће заувек остати

у нашим срцима.

Мирно спавај.

Твоји: МАША, 

ФИЛИП, БАКИ

и ГОРАН

(13/1290138)

Мама

МАРА

ЛЕОПОЛД

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Ћерка МАРИЈА

са породицом

(14/1290139)

Последњи поздрав

вољеној мами и баки

МАРИ

ЛЕОПОЛД

Ћерка ЛИДИЈА

са породицом

(15/290139)

31. марта навршила се двадесетједна година од

трагичне погибије, жртве НАТО агресије

ЉУБОМИРА ТОМИЋА
пуковника ВЈ

Са поносом и љубављу помињемо твоје име и де-

ла која су узор твојој деци и породици. Бићеш

увек наш узор, снага и вечна љубав.

Твоји: ЦАНА, ТАЊА и МИЋА
(18/290142)

ДУШКО ДЕЈАН МИРКО

БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ ДМИТРОВИЋ

Сећање на колеге који су погинули у НАТО агре-

сији на радном месту у рафинеријској Енергани,

савесно обављајући свој посао.

Остаће заувек у нашем сећању.

Синдикална организација

Рафинерије нафте Панчево
(34/(ф)

6. априла 2020. навршава се шест месеци откако нас је напустио

наш вољени

ЂУРАЂ ГОЛУБОВИЋ
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

Отац ЗДРАВКО, брат МИЛАН и снаја БРАНКА
(35/290153)

Сећање на драге родитеље

ТРИЧКОВИЋ

СМИЉА ЉУБОМИР
1929–2010. 1927–2010.

С поносом и љубављу чувам Вас у свом срцу и

мислима.
Ћерка ВИДОСАВА

(36/290154)

НАДА ПЕТАР

ПОПОВ ПОПОВ
14. VII 1953 – 2. II 2020. 23. IV 1945 – 17. IV 2010.

Недостајете, волимо вас.

Заувек ваши ТИНА и ДУШКО

(40/290157)

Пет година туге и бола за сестром и тетком

БИЉАНОМ РАДЕКА
1953–2015.

Тугују за тобом: ВАСО, ГИЛА, ЈЕЛЕНА и МАРИНА
(46/290162)

Шест месеци од смрти моје драге мајке

ДАНИЦЕ РАДУЈКО
1930–2019.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(54/280166)

СЕЋАЊЕ

на погинуле колеге у НАТО агресији

ДУШКО ДЕЈАН МИРКО

БОГОСАВЉЕВ БОЈКОВИЋ ДМИТРОВИЋ

Радници Енергане РНП

(79/ф)

300-820, 300-830
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От кад је на сна зи ван ред но ста -
ње због пан де ми је ко ро на ви -
ру са, све су упа дљи ви је гру пе
мла дих, вред них и на да све пле -
ме ни тих љу ди ко ји кр ста ре гра -
дом и с ке са ма у ру ка ма оби -
ла зе ста но ве и ку ће оних ко ји
не мо гу (и не сме ју) да на пу -
шта ју до мо ве.

Ако их не кад и срет не те на
ули ци, ма кар ср дач но мах ни те
тим див ним де вој ка ма и мом -
ци ма у пре по зна тљи вој оде ћи
јар ке бо је са озна ка ма Цр ве ног
кр ста (и за штит ним ма ска ма и
ру ка ви ца ма, на рав но), ко ји без
ика кве ма те ри јал не на док на де
по ма жу ста ри јим осо ба ма.

Нај ма ње то ли ко су за слу -
жи ли...

Још пре не што ви ше од две не -
де ље, тач ни је от кад је др жа ва
за бра ни ла кре та ње ста ри јим
ли ци ма, као нај у гро же ни јим у
ово те скоб но до ба пан де ми је,
град ски кри зни штаб је ан га -
жо вао пан че вач ки Цр ве ни крст
за по моћ су гра ђа ни ма пре ко
65 го ди на, пре све га у на бав ци
хра не и ле ко ва.

Пре ма ре чи ма Ми ли це То -
до ро вић, се кре тар ке те ин сти -
ту ци је, то им је тре нут но јед на
од две при мар не оба ве зе, по -
ред ор га ни зо ва ња до бро вољ ног
при ку пља ња кр ви.

– Рас по ла же мо са два де сет
тро је во лон те ра. Од то га је осам -
на е сто ро пу но лет них, ко ји су
сва ко днев но на те ре ну, док је
још пе то ро ма ло лет них за ду -
же но за при пре му. То су, ина -
че, на ши ви ше го ди шњи чла но -
ви и, без об зи ра на то што су
ма хом сред њо школ ци, по се ду -
ју не ма ло ис ку ство. Њи ма по -
ма же и дво је, услов но ре че но,
не што ста ри јих во лон те ра, од
ко јих је је дан свр ше ни док тор
– ка же се кре тар ка.

Усре ћу ју ста ри је

Сви они су увек рас по ло же ни
и спрем ни за ак ци ју, па иа ко
је ово њи хо ва пр ва ван ред на
си ту а ци ја, од лич но се сна ла зе,
што и сва ко од ко ри сни ка мо -
же да по твр ди.

– Је дан тим се на ла зи у про -
дав ни ци ДИС и при ма по руџ -
би не, а пре о ста ли су на те ре ну.
Чим стиг ну до вра та не ког од
пен зи о не ра, уред но по пу ње ни и
ове ре ни рад ни на лог пот пи су ју
и ста ри ји су гра ђа ни. Ти ме се
по твр ђу је да су пре да ли од ре -
ђе ну ко ли чи ну нов ца, што се
ра ди због обо стра не си гур но сти.
Ка да во лон те ри то еви ден ти ра -
ју, спи сак од мах фо то гра фи шу
и „Ви бе ром” ша љу чла но ви ма

де жур не еки пе у ДИС-у, ко ји ма
по по тре би у па ко ва њу по ма жу
и за по сле ни у том тр го вин ском
цен тру. До го во ри ли смо се и са
апо те ком „Бе ну” да на ши во -
лон те ри има ју при о ри тет при -
ли ком ку по ви не ка ко би сти гли
да све оби ђу на вре ме, јер дан у
Цр ве ном кр сту по чи ње у 8 са ти
да би све до тан чи на би ло ор га -
ни зо ва но, а од 10 са ти кре ће ак -
ци ја, ко ја мо ра да се за вр ши пре

по ли циј ског ча са – ис ти че То -
до ро ви ће ва.

Ин фор ма ци је у ве зи с ко ро -
на ви ру сом сли ва ју се у кол-
цен тар Град ске упра ве, где се,
по ред оста лог, мо же при ја ви -
ти и све у ве зи с по тре ба ма ста -
ри јих су гра ђа на.

– Ода тле нам се до ста вља ју
еви ден ци је, а ми по но во зо ве -
мо су гра ђа не да утвр ди мо да
ли се не што про ме ни ло, јер се
не ки и сна ђу у ме ђу вре ме ну.
По том кре ће до ста ва ши ром
гра да, па и по на се ље ним ме -
сти ма. До сад ни смо има ли ни -
ка квих про бле ма, али би ло је
не ких по ку ша ја зло у по тре ба с
дру гих стра на, па мо лим све
пен зи о не ре да се, у ве зи с та -
квим по тре ба ма, ја вља ју ис -
кљу чи во по ме ну том кол-цен -
тру Град ске упра ве. Има мо ин -
фор ма ци је од не ких су гра ђа на
да су их зва ли по је дин ци у име
Цр ве ног кр ста ка ко би им до -
но си ли на мир ни це, али уз
скром ну на док на ду. Под вла -
чим да ми то ни ка да ни у ка -
квом слу ча ју не ра ди мо. По -
ред то га што се гра ђа ни ма прет -
ход но на ја ви мо, ис ти чем и да
на ши во лон те ри но се пре по -
зна тљи ве уни фор ме, чи ја је зло -
у по тре ба за ко ном ка жњи ва, као
уо ста лом и зна ка Цр ве ног кр -
ста – на по ми ње ак ти вист ки ња.

Знак па жње за див не
младе љу де

А ис ку ства тих див них мла дих
љу ди мо гу се све сти у јед но –

са о се ћа ју са ста ри ји ма и срећ -
ни су што мо гу ма кар ма ло да
им ода гна ју му ке.

Јед на од њих, Бо ја на Ћу ић,
уче ни ца че твр те го ди не Сред -
ње ме ди цин ске шко ле, ка же да
јој је сва ки из ла зак на те рен
но ви иза зов.

– Див но се осе ћам и пу но
ми је ср це што имам при ли ку
да бу дем ху ма на и по ма жем
љу ди ма. С јед не стра не сам ем -
па тич на ка да их ви дим, али с
дру ге, због по зи ва ко ји сам ода -
бра ла, јер пла ни рам да сту ди -
рам пси хо ло ги ју или ме ди ци -
ну, мо рам да бу дем ја ка и иму -
на на све то. Не рет ко ста ри ји
же ле да им по све ти мо ма ло па -
жње, па се тру ди мо да се со ли -
да ри ше мо с њи ма и раз го ва ра -
мо бар ко ји ми нут ду же, што
ни је ла ко јер, на жа лост, има -
мо мно го по сла. Би ло је слу ча -
је ва по пут оног ка да је јед на
уса мље на ба ка мо ли ла да је по -
се ћу је мо два до три пу та не -
дељ но, што ће мо ве ро ват но
уско ро да поч не мо дру га ри ца
и ја. Јед но став но, ка да ура ди -
те не што ху ма но, већ се не -
мер љи во до бро осе ћа те, а још
ка да вам ти љу ди уде ле не ки
ма ли ком пли мент, не тре ба вам
ни шта ви ше. Сто га бих по зва -
ла и дру ге мла де љу де до бре
во ље да по мог ну ста ри јим ком -
ши ја ма, и то не мо ра ју ну жно
пре ко Цр ве ног кр ста – ис ти че
Бо ја на.

Ана ста си ја Пет ко вић за вр -
ша ва че твр ту го ди ну Гим на зи -
је, а већ две го ди не је у Цр ве -
ном кр сту.

– Дра го ми је што имам при -
ли ку да бу дем ху ма на. Мо рам
да ука жем и на то да смо од -
лич но опре мље ни, као и да се
сви тру де да нам све обез бе де.
Што се ти че ста ри јих су гра ђа -
на, при др жа ва ју се основ них
пра ви ла, др же дис тан цу, али
ми слим да још увек ни су до -
вољ но све сни си ту а ци је. Ку пу -
је мо им на мир ни це ко је би смо
и се би и у том сми слу им су ге -
ри ше мо да, ре ци мо, узи ма ју
хлеб у це ло фа ну, ка ко би из бе -
гли и ту мо гућ ност пре но са за -
ра зе – на во ди Ана ста си ја. 

Та ња Ли ша нин је во лон тер
већ се дам го ди на, а ина че студи -
ра на вас пи тач ком фа кул те ту.
Она ка же да им се гра ђа ни ре -
дов но об ра ду ју и по ку ша ва ју на
раз не на чи не да за хва ле, али они
то ни ка ко не мо гу да прихвате.

– Јед на же на се и рас пла ка -
ла, од сре ће, јер ми слим да смо
јој уне ли не ки тра чак на де. Би -
ла је срећ на ка да је ви де ла да
не ко бри не о ста ри ји ма. Ве о ма
че сто они не мо гу да са кри ју
емо ци је. По не кад нас и по са -
ве ту ју, на ро чи то бив ши ме ди -
ци на ри, ко ји нам го во ре ка ко
да пе ре мо ру ке, ко ри сти мо ге -
ло ве, ве зу је мо ко су... Бу де и
оних ко ји ка жу не што као: не
знам за што су пен зи о не ри још
увек по ку ћа ма ка да је све про -
шло. За пра во тек по чи ње, па
их са ве ту је мо да из ри чи то оста -
ну код ку ће. Ем па тич на сам
осо ба и сва ка си ту а ци ја ми оста -
ви ма кар де лић ту ге, а нај ту -
жни је сам се осе ћа ла код пр -
вог из ла ска, ка да смо би ле код

јед не ба ке и ње не ћер ке, обе
ди ја бе ти чар ке. Та да је би ла не -
ста ши ца ал ко хо ла, ко ји им је
нео п хо дан ка ко би мо гле да
очи сте ме сто где тре ба да при -
ме ин су лин. Ни сам мо гла да
им по мог нем, што ми је оста -
ви ло кне длу у гр лу. С дру ге
стра не, има и ле пих мо ме на -
та, као ка да нас се је дан чо век
се тио док је био у тр го ви ни и
до нео нам во ће, слат ки ше,

сокове. Чак ни је хтео ни да се
о то ме зна. А дру ги пут нам је
бив ша во лон тер ка до не ла па -
ла чин ке. Ми, на рав но, ни смо
жељ ни то га, али та кве ре ак ци -
је нас ве о ма мо ти ви шу – на во -
ди Та ња.

Сто га и ова ре дак ци ја упу -
ћу је по зив сви ма да овим ху -
ма ним љу ди ма ука жу не ки ма -
ли знак па жње, ма кар то био
са мо искрен осмех...

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.

Бра ћа
Ови ма ли ша ни су оста вље ни по ред про -
мет ног пу та по нај ве ћој ки ши, у ма лој
кар тон ској ку ти ји об ле пље ној се ло теј -
пом, са пар ру пи ца, без хра не и во де.

Ху ма ни су гра ђа ни су их при вре ме но
скло ни ли, али ни су у мо гућ но сти да их
за др же. Сто га се тра жи по у здан вла -
сник и дом за обо ји цу, не ко са огра ђе -
ним дво ри штем, ко их не би др жао на
лан цу, већ би им пру жио љу бав и па -
жњу ка кву за слу жу ју.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 064/427-
12-80.

Трио с Kарауле
Оча ра ва ју ће див на ште над
ста са ла су за удо мља ва ње, али
на ули ци и са да је вр ло ва -
жно да се што пре скло не ода -
тле. Оште ње на су по чет ком
фе бру а ра – жу то и цр но су
жен ки це, а си во је муж јак.

Мо ли мо озбиљ не љу де до -
бре во ље да се ја ве ка ко ови
ле по та ни не би оста ли на ве тро ме ти ни.

Ма ма ће им би ти сте ри ли са на чим се (ку це) удо ме, а све
дру го се мо же са зна ти по зи вом на број те ле фо на 064/313-
42-37.

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 

Филиповић

ВО ЛОН ТЕ РИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА – СВЕ ТЛА ТАЧ КА У ВАН РЕД НИМ ОКОЛ НО СТИ МА

ПЛЕ МЕ НИ ТОСТ ЗА ПРИ МЕР И ДИ ВЉЕ ЊЕ

Волонтери темељно планирају сваки свој корак

Млади чланови Црвеног крста свугде добродошли

Нађе се „парче” времена и за парче рођенданске торте

ПО НУ ЂЕ НИ КАО ПО ЧА ШЋЕ НИ

Сва ки тим има нај ма ње де -

се так на ло га днев но, а из ла -

сци на те рен из гле да ју по -

пут оби ла ска ста на Шор ба -

но вих у Мо рав ској ули ци 6.

У овом слу ча ју су де вет -

на е сто го ди шња Бо ја на (Ћу -

ић) и осам го ди на ста ри ји

Ни ко ла (Ми лен ков) ис по ру -

чи ли не ко ли ко ке са по треп -

шти на, на шта су до бри љу -

ди, на кон што су пот пи са ли

да су при ми ли ро бу, же ле ли

да по ча сте де цу. Од ср ца...

Али ови ни су хте ли ни да чу -

ју, јер се то ап со лут но ко си с

њи хо вим прин ци пи ма. По -

ну ђе ни као по ча шће ни...

Ина че, Иг њат (75) и Ан ђе -

ли ја (68) Шор бан тре нут но

не ма ју ни ког мла ђег да им

се на ђе, за то што су им де ца

у ино стран ству, а је дан син

је рат ни вој ни ин ва лид. Ка -

жу да ни су на ро чи то упла ше -

ни, али рев но сно по шту ју

огра ни че ња, па вре ме тро ше

уз те ле ви зи ју и те ле фон ске

раз го во ре с бли жњи ма.

Уз гред, Иг њат од лич но

раз у ме по ри ве мла дих во -

лон те ра, јер је и сам био до -

бро вољ ни да ва лац кр ви,

све док ни је на жа лост до био

ше ћер, па са да и због то га

мо ра до дат но да се чу ва.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА СВА КИ ВИД ПО ДР ШКЕ

На те ре ну се до га ђа ју раз не

си ту а ци је, а та да је ва жно,

ка ко на во ди Ми ли ца То до -

ро вић, би ти мно го ви ше од

раз но са ча на мир ни ца.

– Је дан пут су се та ко гра -

ђа ни упла ши ли да им је ком -

ши ни ца обо ле ла од ко ро не,

па су тра жи ли хит ну за шти ту.

Пру жи ли смо им по др шку у

ви ду сми ри ва ња, али смо

при том кон так ти ра ли са

свим над ле жним слу жба ма.

Ис по ста ви ло се да је у пи та -

њу ла жна уз бу на. Има и дру -

гих за ни мљи во сти, као ка да

сам раз го ва ра ла с јед ним су -

гра ђа ни ном ко ји се жа лио на

по на ша ње дру гих. Пи та ла

сам га да ли је и он сам у

изо ла ци ји, јер иа ко ми је ре -

као да жи ви сам, чу ла сам

гла со ве око ње га. На то је он

од го во рио: „Па, да – то су

мо ја ком ши ни ца и њен муж”.

А ка да сам га под се ти ла да

то ни је до зво ље но, ре као је

да су уда ље ни све га пе де се -

так ме та ра. Ја њих раз у мем,

али то ни је на чин за шти те.

Зна мо да ни је ла ко би ти сам

и да је сва ком по треб на со -

ци ја ли за ци ја, па ће мо отво -

ри ти и је дан те ле фон ски круг

по зи ва за за ин те ре со ва не

пен зи о не ре ка ко би мо гли

ме ђу соб но да ко му ни ци ра ју

– ка же То до ро ви ће ва.



У скла ду с тре нут ном си ту а -
ци јом, у усло ви ма уве де ног ван -
ред ног ста ња, и спо рт мо ра да
ми ру је.

Иа ко су их то ком мар та, апри -
ла и ма ја че ка ла број на зна чај -
на так ми че ња, сви тре не ри и
так ми ча ри Ка ра те клу ба Ди на -
мо по шту ју усло ве изо ла ци је и
че ка ју не ка бо ља вре ме на, ка да
ће на ста ви ти да тре ни ра ју и на -
сту па ју на тур ни ри ма.

Ве ли ка част и ве ли ки тре ну -
так за срп ски ка ра те, са да и као
олим пиј ски спо рт, је сте чи њени -
ца да је на ша нај бо ља так мичар -
ка Јо ва на Пре ко вић обез бе ди ла
ви зу за на ступ на Олим пиј ским
игра ма у То ки ју, ко је ће, по нај -
но ви јој од лу ци, би ти одр жа не
на ред не, 2021. го ди не у То ки ју.

Нај у спе шни ји срп ски ка ра ти -
ста Сло бо дан Би те вић вред но
се при пре мао за за вр шни ква -
ли фи ка ци о ни тур нир за олим -
пи ја ду, ко ји је био пла ни ран да
се одр жи по чет ком ма ја у Па -
ри зу, али је ко ро на ви рус од ло -
жио и то зна чај но над ме та ње.

Мо жда је нај те же нај мла ђим
так ми ча ри ма Ди на ма, ко ји ма
је сва ка ко те шко да се де код
ку ће... Ипак, уз по моћ сво јих
тре не ра, ко ји им за да ју сва ко -
днев не за дат ке, они на сто је да
ве жба ју у кућ ним усло ви ма и
да на у че не што но во.

СПОРТ
Петак, 3. април 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Већ не ко ли ко го ди на пр вак
Ср би је у ди сци пли ни бр зо хо -
да ње на ста зи и на пу ту је сте
наш су гра ђа нин, се дам на е -
сто го ди шњи Сте фан Ла зић,
уче ник Сред ње шко ле „23.
мај” у Пан че ву.

Он је вла сник пи о нир ског
др жав ног ре кор да у хо да њу
на 1.000 ме та ра (5,24 ми ну -
та), а ка ко је у фе бру а ру осво -
јио злат ну ме да љу у кон ку -
рен ци ји мла ђих ју ни о ра, ушао
је у са став ре пре зен та ци је Ср -
би је.

Сте фан је пр ви атлет ски
успех на чи нио у ско ку удаљ,
али је по сле по вре де ли га ме -
на та пре шао на бр зо хо да ње,
и то као члан АК-а Та миш. У
овој зах тев ној ди сци пли ни по -
сто је два основ на пра ви ла:

јед но сто па ло хо да ча увек мо -
ра би ти у до ди ру с под ло гом,
а но га ко ја иде на пред мо ра
би ти ис пру же на у ко ле ну, та -
ко да не бу де са ви је на, све до
тре нут ка по врат ка но ге у вер -
ти ка лан по ло жај.

Пр ву др жав ну ме да љу у бр -
зом хо да њу Сте фан је осво -
јио 2014. го ди не у Пи ро ту, а
тре ба ис та ћи да му је, као и
Је ле ни Ва си ље вић, ко ја је тре -
ни ра ла упо ре до с њим, ве ли -
ку по др шку пру жа ла и Ду ши -
ца То пић, јед на од нај бо љих
атле ти чар ки у бр зом хо да њу
у Евро пи.

То ком 2018. го ди не Сте фан
је пре шао у Атлет ски клуб
Па но ни ја, где је по чео да ве -
жба с тре не ром Са шом Сто -
ји ло ви ћем. Већ 2019. мла ди
Ла зић је на ин тер на ци о нал -
ном ми тин гу у Сло вач кој у
кон ку рен ци ји ста ри јих пи о -

ни ра за у зео тре ће ме сто на
5.000 ме та ра, а брон зу је за -
ра дио и дру гог да на над ме та -
ња, у тр ци на 3.000 м, с лич -
ним ре кор дом од 15,45 ми -
ну та. Тре ба на по ме ну ти да је
сва ки ре зул тат ис под 16 ми -
ну та био нор ма за Пр вен ство
Бал ка на.

На жа лост, сре ди ном ок то -
бра 2019. го ди не код Сте фа -
на је на ле кар ском пре гле ду
уста но вље на мо но ну кле о за,
па се по сле ду жег ле че ња на
ста зу вра тио у фе бру а ру 2020.
го ди не, ка да је у кон ку рен -
ци ји ста ри јих ју ни о ра осво -
јио сре бро на ста зи на 3.000
ме та ра, а ве ли ку по моћ је
имао од клуп ског дру га Алек -
сан дра Ду ги ћа, ко ји је на том
так ми че њу за ра дио брон зу.

Са мо че тр на ест да на ка сни -
је, у кон ку рен ци ји мла ђих ју -
ни о ра, Сте фан је осво јио злат -
ну ме да љу на 3.000 ме та ра.
Алек сан дар Ду гић је та да био
дру ги, а Вла ди мир Дра го је -
вић тре ћи. То је би ло из бор -
но так ми че ње за ре пре зен та -
ци ју Ср би је за Пр вен ство
Евро пе, ко је је због по ја ве ко -
ро на ви ру са од ло же но. Уме -
сто тог так ми че ња, одр жан је
ве ли ки ми тинг у Ис тан бу лу,
где је Сте фан Ла зић, као је -
ди ни пред став ник пан че вач -
ке атле ти ке у ре пре зен та ци ји
Ср би је, осво јио брон за но
одлич је.

АК Па но ни ја је је дан од
рет ких клу бо ва ко ји га је ди -
сци пли ну бр зо хо да ње, па се
мо же по хва ли ти да и Вла ди -
мир Мир ков има већ две
меда ље у тој ди сци пли ни, а
по ла ко се на ме ће и Зан ди
Штр каљ...

Вре ме то ком пан де ми је ко -
ро на ви ру са атле ти ча ри Па но -
ни је про во де та ко што ве жба -
ју у сво јим до мо ви ма и жељ -
но иш че ку ју тре ну так ка да ће
по но во ис тр ча ти на ста зу.

ТАЛЕНТИ: – СТЕ ФАН ЛАЗИЋ

ХО ДА ЊЕМ ДО ВИ СИ НА

Незаменљиви шраф
„дизелке”

Млади
репрезентативац

Он не ма још ни де вет на ест го -
ди на, а већ је оста вио пре по -
зна тљив траг на „зе ле ном пра -
во у га о ни ку”... Ни је ни ма ло ла -
ко ус пе ти у нај ва жни јој спо -
ред ној ства ри на све ту, али он
не од у ста је. Ве ру је у се бе, у сво -
је нај бли же и „гу ра” да ље... С
при лич но мно го успе ха.

Пред ста вља мо Ге ор ги ја Јан -
ку ло ва, на шег мла дог су гра ђа -
ни на, не за мен љи ву ка ри ку Фуд -
бал ског клу ба Же ле зни чар, ли -
де ра Срп ске ли ге гру па „Вој -
во ди на”, али и мла де ре пре -
зен та ци је Ма ке до ни је.

Ге ор ги је је ро ђен 25. но вем -
бра 2001. у Пан че ву. По ха ђао
је Основ ну шко лу „Сте ви ца Јо -
ва но вић”, а са да је уче ник Гим -
на зи је „Урош Пре дић”. Фуд бал -
ску „бу ба ма ру” је за во лео, чи ни
се, од ро ђе ња, а фуд бал тре ни -
ра од ше сте го ди не. За дру га ре
у шко ли он је Ђу ра, док га са и -
гра чи осло вља ва ју са Ја за...

– Про шао сам шко лу фуд -
ба ла у Мун ди ја лу, где су ме
тре ни ра ли Звон ко Ла за ров, Да -
ни јел Ми лу ти но вић и Си ни ша
Ра ду ло вић, а по том сам био 
и у Ди на му код Кри сти ја на

Стојано ва – при се ћа се по пу -
лар ни Ја за пр вих ко ра ка.

Фуд бал ски пут га је по том од -
вео на наш нај ве ћи ста ди он, у
Цр ве ну зве зду, а убр зо је усле -
дио по зив да на сту пи и за на ци -
о нал ни тим Ма ке до ни је.

– У Зве зди су ми тре -
не ри би ли Мир ко Бу њев -
че вић, Ни ко ла Пу а ча и
Бра ти слав Жив ко вић, а
за ре пре зен та ци ју са да
Се вер не Ма ке до ни је
играм од 2017. го ди не.
Нај пре сам на сту пао за
на ци о нал ни тим до се -
дам на ест го ди на, по том
у гру пи фуд ба ле ра до де -
вет на ест, а са да сам члан
се лек ци је до два де сет
јед не го ди не. Два пу та
смо се ква ли фи ко ва ли
за елит ну рун ду. Јед ном
смо игра ли, а са да је због
пан де ми је ко ро на ви ру -
са од ло же но так ми че ње
у Шпа ни ји – до да је мла -
ди Јан ку лов.

Љу би те љи нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту, по го то -
во они ко ји су ре дов но пра ти -
ли утак ми це ли де ра Срп ске ли -
ге „Вој во ди на” и је ди ног не по -
ра же ног ти ма у шам пи о на ту,

си гур но су за па зи ли и за пам -
ти ли „Же љин” „број 2”. Да, то
је он... Ја за „шпар та” по де сној
стра ни...

– У „Же љу” сам се вра тио на
по зив тре не ра Го ра на Мр ђе, то -
ком зи ме у се зо ни 2018/19.
Овом при ли ком бих же лео да
му за хва лим, баш као и Мир ку
Бу њев че ви ћу, јер сам код њих
нај ви ше на пре до вао и на у чио.
Же ле зни чар је до бро ор га ни -
зо ван ко лек тив, пр ви смо на
та бе ли и искре но ве ру јем да
ће мо ући у ви ши ранг. У клу бу
вла да од лич на ат мос фе ра, са
свим са и гра чи ма сам у су пер
од но су, а по себ но ми се сви ђа
што су ста ри ји до бри и ко рект -
ни пре ма ме ни. Од њих мо гу
мно го то га да на у чим, јер има -
ју бо га то фуд бал ско ис ку ство –
не за бо ра вља Ја за да на гла си
дру гар ску ат мос фе ру у ре до -
ви ма по пу лар не пан че вач ке
„ди зел ке”.

Као и сва ки млад и успе шан
чо век, и Ге ор ги је има сво је пла -
но ве за бу дућ ност.

– Са да сам са мо фо ку си ран
на Же ле зни чар и на ис пу ње ње
же ље да се пла си ра мо у Пр ву
ли гу, али же лим и да што да ље
до гу рам с ре пре зен та ци јом,

када се так ми че ње бу де на ста -
ви ло. Има вре ме на за раз ми -
шља ње, да пр во за вр ши мо ову
се зо ну. На рав но, же ља ми је да
се про фе си о нал но ба вим фуд -
ба лом и да до гу рам што да ље,
али све то за ви си од ме не, ко -
ли ко се бу дем тру дио и ра дио...
Ма да, по треб но је и да ме сре -
ћа ма ло по слу жи – искре но
при ча овај та лен то ва ни де чак.

Пан де ми ја ко ро на ви ру са је
за у ста ви ла фуд бал. За у ста ви -
ла је свет. Не пла ни ра ни пре -
кид фуд бал ских так ми че ња и
тре нин га ни ко ме не иде у при -
лог, али...

– Те шко ми па да што смо у
не кој вр сти ка ран ти на, али по -
што је здра вље на пр вом ме -
сту, мо ра мо сви да се при др -
жа ва мо то га. Док је ова изо ла -
ци ја на сна зи, вре ме про во дим
тре ни ра ју ћи код ку ће, по го то -
во у вре ме ну огра ни че ног кре -
та ња – за вр ша ва Ге ор ги је.

Та ко го во ри овај мла ди и та -
лен то ва ни чо век. Наш су гра -
ђа нин ко ји зна свој пут и ко ји
је све стан да се пу та ња успе ха
му ко трп но кр чи из да на у дан...
Ус пе ће Ја за у сво јим на ме ра -
ма. Си гур но!

Срећ но, мом че!

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Heat

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРЕД СТА ВЉА МО МЛА ДЕ СПОР ТИ СТЕ: ГЕ ОР ГИ ЈЕ ЈАН КУ ЛОВ, ФУД БА ЛЕР

НА ПУ ТУ КА ВР ХУ...

СПОРТ СКЕ АК ТИВ НО СТИ У ДО БА КО РО НЕ

И КИ МО НО У КА РАН ТИ НУ
ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТА ЛЕН ТИ: ТА РА ЂУР ЂЕ ВИЋ

БО ГА ТА РИ ЗНИ ЦА ТРО ФЕ ЈА
Та ра Ђур ђе вић, ре пре зен та тив -
ка Ср би је у ка ра теу, ро ђе на је
19. ав гу ста 2006. у Пан че ву. Од
пр вог до пе тог раз ре да je по ха -
ђа ла ОШ „Ми ро слав Ан тић Ми -
ка”, а са да је уче ни ца сед мог
раз ре да ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај”. Од ли чан је ђак и до са -
да је у то ку шко ло ва ња има ла
про сек 5,00.

Ка ра те тре ни ра од сед ме го -
ди не у КК-у
Мла дост и но -
си лац је бра он
по ја са. Та ра се
нај пре так ми -
чи ла у ка та ма,
а са да се над -
ме ће у бор ба ма,
у ко ји ма та ко -
ђе по сти же од -
лич не ре зул та -
те.

На Пр вен ству
Бал ка на у Ис -
тан бу лу 2017.
осво ји ла је ви -
це шам пи он ску
ти ту лу, а про -
шле го ди не је
би ла пе та на
истом так ми че -
њу, ко је је одр -
жа но у Ба ња лу -
ци. Та ра је пр ве
две ме да ље на
др жав ном шам -
пи о на ту за ра ди -
ла 2016. (у ка -
та ма и бор ба ма), да би по том
сва ке на ред не го ди не осво ји ла
не ко од лич је и у по је ди нач ним
и у екип ним ме че ви ма на пр -

вен стви ма и ку по ви ма Ср би је.
До са да је сво ју ри зни цу обога -
ти ла са укуп но осам на ест зна -
чај них др жав них трофеја.

Ова та лен то ва на де вој чи ца
је про шле го ди не би ла члан
еки пе ко ја је осво ји ла шам -
пи он ску ти ту лу на Пр вен ству
Ср би је, док је у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји за слу жи ла брон -
за но од лич је.

Та ра је вред на спор тист ки -
ња, од ко је ће мо мо ћи да оче -
ку је мо до бре ре зул та те и у на -
ред ном пе ри о ду.

ВИЗИРИ ПРОТИВ ВИРУСА

АК Панонија је донирао

петнаест визира Спортском

савезу Панчева, ради за-

штите радница у књиговод-

ству од коронавируса.

Многи чланови клуба

ових дана волонтирају у

својим месним заједница-

ма на територији нашег

града.

Страну припремио

Александар
Живковић
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Стефан Илић,
ученик:

     – Онлајн настава је
јако добра, зато што
помоћу бројних
платформи у великој
мери успева да
надокнади редовну. Али
школске клупе ништа
не може да замени.
Једва чекамо повратак.

Илија
Серафимовић,
ученик:

    – Сви професори се
максимално труде да
нам пренесу знање.
Овакав начин рада
понекад би могао да се
примени и у редовним
условима. Али школа
ми, наравно, недостаје.

ДА ЛИ ВАМ СЕ ДОПАДА НАСТАВА ПРЕKО ТЕЛЕВИЗИЈЕ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Градња
Не подиже се зграда, тврђава, на чистом терену.

    Скоро увек је неопходно нешто срушити да би се градило...

    ... осећање да је особа вредна.

    Сама себи, пре свих.

    Онда све иде својим током.

    И ућуткивање злобних.

    И сопствена надградња.

    Упамтити: људскије је бити с неким кад је доле.

Расуто
Када је човек повређен и слаб, лака је мета.

    Нискоударача, заједљивих смарача.

    Ако слабост расте, шири се круг садиста.

    Као вирус самозадовољних, оних без умећа.

    Хране се такви несамопоуздањем.

    Рецепт: окренути им леђа.

    Само метафорички.

    Окренути се уз помоћ прибраности.

Екстаза
Блато је прошлост, лепо је на површини.

    Дубоко дишеш.

    Јасно мислиш.

    Насмејано ћутиш.

    А дође ти да вриснеш.

    Уживам у музици коју волим!

    У том дивном такту што ме покреће.

    Чак и ако некад прескаче...

Јана Мајкић,
ученица:

     – Учење на даљину
је најбоље решење у
овој ситуацији и његова
предност је прилика за
нове начине рада. Ипак,
сви чекамо да вирус
прође и да се вратимо у
школу.

За ба ва за све чла но ве
породи це

По зи тив но раз ми шља ти

Уво ђе ње ван ред ног ста ња и огра ни ча -
ва ње сло бо де кре та ња сва ка ко је те шко
па ло сва ко ме. Ипак, ако је то је ди ни
на чин да се по бе ди опа ки ко ро на ви рус
ко ји је са вла дао чи та ву пла не ту, он да
тре ба би ти стр пљив, ста ло жен и са че -
ка ти да се ком плет на си ту а ци ја сми ри.

Те шко је кад чо век из гу би сло бо ду,
ни је ла ко при ви ћи се на но во на ста лу си -
ту а ци ју, али кад се не што мо ра... Али
ка ко нај мла ђи ма об ја сни ти по ја ву ко ро -
на ви ру са и то што не сме ју да из ла зе на -
по ље? Не ка ко. Али ка ко им ор га ни зо ва -
ти вре ме у ку ћи – е, то је већ ма ло те же!

Ево не ких пред ло га, од но сно под се -
ћа ња на не ке за бо ра вље не игре, иде ал -
не за за тво ре ни про стор, ко је ће оку пи -
ти све чла но ве по ро ди це спрем не за
дру же ње и за ба ву.

Чам ци за спа са ва ње

Ор га ни за тор су ге ри ше оста лим игра чи -
ма да за ми сле да су на „Ти та ни ку”, а
шан су да се спа се од бро до ло ма има
онај ко до би је ча мац за спа са ва ње. Чам -
ци су за раз ли чит број пут ни ка. Ор га -
ни за тор та да го во ри бро је ве ко ји озна -
ча ва ју број ме ста у чам цу... Ме ста у
чам цу има са мо за оно ли ко пут ни ка ко -
ли ки је из го во ре ни број...

У по чет ку игре уче сни ци пле шу уз
му зи ку, а он да ор га ни за тор на су ми це
пре ки да му зи ку и из го ва ра број... Уко -
ли ко бу де или ви ше или ма ње уче сни ка
од тог бро ја – ис па да ју из игре.

По го ди

Уз за ба ву, ова игра по ма же де ци и да
обо га те свој реч ник. Би ће вам по треб не
кар ти це ко је ће те уна пред при пре ми -
ти. На кар ти ци ве ли ким сло ви ма на пи -
ши те реч, ко ју ће је дан од уче сни ка об -
ја шња ва ти оста ли ма. На при мер: ко ко -
шка. При дну, сит ни јим сло ви ма, на пи -
шу се две-три ре чи ко је не сме да упо -
тре би при ли ком об ја шња ва ња ре чи ко -
ко шка, на при мер: ја је, гне здо...

Нај пре ма ли ша ни ма тре ба об ја сни ти
пра ви ла игре, а он да иза бра ти „глав -
ног” ко ји ће оста ли ма об ја шња ва ти реч
и да ти му кар ти цу.

Уче сник ко ји по го ди реч по ста је сле -
де ћи „глав ни играч”.

Об ја шња ва ли це...

За ову игру су вам по треб не сто ли це,
по ре ђа не у па ру, на сло ни ма јед на пре -
ма дру гој. Уче сни ци се да ју на сто ли це,
окре ну ти ле ђи ма јед ни дру ги ма.

Је дан играч до би ја чист лист хар ти је
и олов ку (он ће цр та ти), а дру гом се да -
је ра ни је при пре мље ни цр теж ге о ме -
триј ских фи гу ра (он ће об ја шња ва ти)....

За да так је да „об ја шња вач” та ко до -
ча ра сли ку „цр та чу”, ка ко би он ус пео

да је на сли ка без гле да ња, са мо слу ша -
ју ћи об ја шње ња.

Игра чи ма ко ји цр та ју ни је до зво ље но
да гле да ју мо дел цр те жа, ни ти да раз -
го ва ра ју са „об ја шњи ва че м–о пи си ва -
чем”. Уко ли ко има ви ше па ро ва, по бе -
ђу ју цр те жи ко ји нај ви ше ли че на ори -
ги нал (рас по ре дом фи гу ра на ли сту, ве -
ли чи ном фи гу ра...).

Ве о ма је за ни мљи во ка да ову игру
игра ју ро ди те љи и де ца за јед но. Ка да
ви ди те ре зул тат, по ште но се би при знај -
те да ли сте би ли до бар об ја шњи вач.

Чи ја је па пу ча

Не из ла зи се на по ље. Ко ро на ви рус. Па -
ти ке и ци пе ле су од ло же не и че ка ју не -
ка леп ша вре ме на. Хај де он да да се
игра мо кућ ним па пу ча ма, на при мер.

Ста ви те ви ше раз ли чи тих па пу ча у
цен тар за ми шље ног кру га у со би. У за ви -
сно сти од то га ко ли ко је уче сни ка у игри.
Ко ри сти те па пу че раз ли чи тих ве ли чина...

Јед ном игра чу се ве зу ју очи док оста -
ли се де у кру гу. Циљ игре је да у што
кра ћем ро ку про на ђе па пу чу ко ја од го -
ва ра не ком од уче сни ка и да му је обу -
је... Ка да успе у тој на ме ри, он по ста је
„мо дел” на ко ме ће се ис про ба ва ти па -
пу че, а очи се ве зу ју дру гом игра чу...

Кр тич њак

Ова игра се че сто на зи ва и игра по ве ре -
ња. Она да је од лич ну мо гућ ност да де -
ца на у че да се ори јен ти шу у про сто ру,
да са вла да ју пој мо ве као што су: „ле во”,
„де сно”, „ви ше ле во”, „на пред”, „на зад”...

Јед но де те је кр ти ца, дру го је са ве то -
да вац (ин струк тор). Кр ти ци се ста ви по -
вез пре ко очи ју, а од сто ли ца се на пра -
ви ла ви ринт кроз ко ји кр ти ца тре ба да
про ђе пра те ћи упут ства са ве то дав ца.
Кр ти ца се осло ни на ру ке и ко ле на и

по ла ко се про вла чи кроз ла ви ринт од
сто ли ца.

Ста ни ми на реп

Ова игра тра жи мно го по кре тљи во сти
од игра ча. По треб но је на ду ва ти оно ли -
ко ба ло на ко ли ко има уче сни ка игре.

Ба лон се при чвр шћу је уче сни ци ма
по за ди, као реп. Ко нац (или још бо ље
ла стиш) ко ји др жи ба лон тре ба да бу де
та кве ду жи не да ба лон бу де на по ду.

За да так уче сни ка је да рас пук ну ба -
ло не („ре по ве”) дру гих игра ча, али и да
са чу ва ју свој.

Воћ но име

Пред вод ник игре го во ри на уво свим
уче сни ци ма ко ји се де у кру гу на зи ве
не ко ли ко вр ста во ћа: ја бу ка, кру шка,
шљи ва, ба на на...

Ка да сви уче сни ци до би ју сво ја „воћ -
на име на”, пред вод ник из го ва ра на зив
јед ног во ћа на глас, на при мер: ја бу ка.
Та да су све „ја бу ке” ду жне да про ме не
сво ја ме ста. За да так пред вод ни ка је сте
да за у зме ме сто јед не од „ја бу ка”.

Онај ко ји је остао без ме ста по ста је
пред вод ник.

Но ви пред вод ник не ме ња име на уче -
сни ци ма, већ сам из го ва ра на зив не ког
во ћа, а уче сни ци ко ји има ју та име на та -
да про ме не ме ста. А ка да пред вод ник
ка же „воћ на са ла та”, он да сви уче сни ци
има ју за да так да про ме не ме ста...

Ни је ла ко у изо ла ци ји. Ни ко ме. Али
оста ни мо по зи тив ни. Бу ди мо стр пљи -
ви. Про ћи ће и ово чу до. Же ли мо вам
угод ну за ба ву. А. Ж.

ИДЕ ЈЕ И ПРЕД ЛО ЗИ ЗА ЛАК ШЕ ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ ВАН РЕД НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

ИГРЕ У КУЋ НИМ УСЛО ВИ МА


